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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αποτελεί βασική προτεραιότητα της 
Prodea Investments («Εταιρεία»)  και αφορά τόσο τη Διοίκηση όσο και κάθε εργαζόμενο στην 
Εταιρεία.  

Με γνώμονα τα παραπάνω η Εταιρεία δεσμεύεται για την παροχή ενός κατάλληλου και 
ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για το προσωπικό της και  τους συνεργάτες της, με σκοπό 
την ελαχιστοποίηση ή και την εξάλειψη πιθανών κινδύνων ατυχημάτων και ασθενειών, την 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του συνόλου των εργαζομένων της και την επίτευξη των 
επιχειρηματικών της σκοπών. 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ 
Η παρούσα Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία θέτει το πλαίσιο για τη διασφάλιση 
ενός υγιούς, κατάλληλου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και με απώτερο σκοπό 
την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, η Εταιρεία δεσμεύεται για τα κατωτέρω και 
ειδικότερα : 

• Για την πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα Εθνική νομοθεσία και τις άλλες 
απαιτήσεις σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία και την επακόλουθη 
ενσωμάτωσή τους στην εταιρική λειτουργία και τις δράσεις της Εταιρείας, ώστε να 
επιτυγχάνεται εναρμόνιση με τις βέλτιστες πρακτικές. 

• Για την παροχή υγειών, κατάλληλων και ασφαλών συνθηκών εργασίας και για την 
πρόληψη, ελαχιστοποίηση ή και την εξάλειψη πιθανών κινδύνων ατυχημάτων και 
ασθενειών. 

• Για την χωρίς περιορισμούς και φραγμούς διαβούλευση με τους εργαζομένους και 
την εξασφάλιση της ενεργής συμμετοχής τους στην επίτευξη ενός υγειούς, 
κατάλληλου και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος. 

• Για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των συνεργατών της 
Εταιρείας σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία. 

• Για τη διαρκή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης για την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία και τη διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων. 

 

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται και στηρίζεται από το σύνολο των προσώπων τα οποία 
παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες βάσει σύμβασης ή σχέσης εξαρτημένης εργασίας 
οποιασδήποτε μορφής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους παρέχοντες υπηρεσίες με 
συμβάσεις έμμισθης εντολής, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, προσωρινής απασχόλησης, 
τους πρακτικώς ασκούμενους και μαθητευόμενους. Υπάγονται επίσης εργαζόμενοι τρίτων 
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εταιρειών οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους χώρους της Εταιρείας σε εκπλήρωση 
σύμβασης (παροχής υπηρεσιών φύλαξης, καθαριότητας).  

Η Εταιρεία αναμένει η παρούσα πολιτική να είναι σεβαστή και από κάθε τρίτο συνεργάτη, 
πελάτη, επισκέπτη, προμηθευτή της. 

 

4. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
4.1. Πλαίσιο υγείας και ασφάλειας 

Η Εταιρεία δίνει έμφαση τόσο στην πρόληψη, ελαχιστοποίηση ή και εξάλειψη πιθανών 
κινδύνων ατυχημάτων και ασθενειών στον χώρο της εργασίας, όσο και στην άμεση και 
αποτελεσματική διαχείρισή τους. Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει 
ένα πλήρες και ολοκληρωμένο  Σχέδιο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην εργασία,  το οποίο 
περιλαμβάνει κατάλληλες διαδικασίες και οδηγίες σε σχέση με τις δραστηριότητες της 
Εταιρείας.  
 
Ειδικότερα, η Εταιρεία δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση του πλαισίου που αφορά την 
υγεία και ασφάλεια στην εργασία, μέσω τακτικής παρακολούθησης της ορθής εφαρμογής 
της παρούσας Πολιτικής και του ανωτέρω Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, την διερεύνηση 
τυχόν συμπεριφορών μη συμμόρφωσης με την παρούσα Πολιτική καθώς επίσης και τον 
επακόλουθο καθορισμό και υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών ή ενεργειών βελτίωσης 
αναφορικά με τα ζητήματα της υγείας και της ασφάλειας.  
 
Τέλος, η Εταιρεία δεσμεύεται επιπροσθέτως για την ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας 
της παρούσας Πολιτικής ανά τακτά διαστήματα και την αναθεώρηση αυτής όταν απαιτείται 
με στόχο να παραμένει σύμφωνη και κατάλληλη με τις ανάγκες και τις δραστηριότητες της 
Εταιρείας και πλήρως εναρμονισμένη με την ισχύουσα νομοθεσία. Ακολουθώντας τα 
ανωτέρω βήματα, διασφαλίζεται πλήρως η λειτουργικότητα του πλαισίου ως το μέσο για την 
επίτευξη των στόχων για την υγεία και ασφάλεια στο χώρο της εργασίας. 
 

4.2. Προληπτική εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου 
Η Εταιρεία προβαίνει στον έγκαιρο και συστηματικό εντοπισμό των πηγών δυνητικών 
κινδύνων, εκτιμώντας παράλληλα την συχνότητα και βαρύτητα των σχετικών κινδύνων και 
τον βαθμό επικινδυνότητας, ώστε να καθορίζονται και να υλοποιούνται κατάλληλα μέτρα 
ελέγχου. 
 
Ως εκ τούτου, και κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, η Εταιρεία συντάσσει και 
διατηρεί Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, με σκοπό την αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας και την μείωση ή/και εξάλειψη 
των κινδύνων ΥΑΕ, καθώς και της σχετικής διακινδύνευσης, συμπεριλαμβανομένων των 
περιστατικών βίας και παρενόχλησης. 
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4.3. Εφαρμογή μέτρων υγείας και ασφάλειας 
Η Εταιρεία μεριμνά για τη θέσπιση και ορθή εφαρμογή μέτρων υγείας και ασφάλειας, για το 
σύνολο του προσωπικού της και τους συνεργάτες της λαμβάνοντας συλλογικά μέτρα 
προστασίας, εξασφαλίζοντας τη συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς 
λειτουργίας των εταιρικών εγκαταστάσεων και γνωστοποιώντας στους εργαζομένους της και 
τους λοιπούς τρίτους που καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργάζονται με την Εταιρεία τον 
επαγγελματικό κίνδυνο από την εργασία τους, σε περίπτωση που αυτός υφίσταται. 
 
Αξιολογεί ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, μεταξύ άλλων τους κινδύνους της βίας και 
παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και λαμβάνει μέτρα 
για την πρόληψη, τον έλεγχο και περιορισμό αυτών. 
 
Επιπρόσθετα, η Εταιρεία πραγματοποιεί εσωτερικές επιθεωρήσεις, ανά τακτά χρονικά 
διαστήματα, από εκπαιδευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, τεχνικούς ασφαλείας. Στόχος 
των εν λόγω επιθεωρήσεων είναι να επιβεβαιωθεί η εύρυθμη λειτουργία και εφαρμογή του 
πλαισίου υγείας και ασφάλειας της Εταιρείας, να αναγνωριστούν τυχόν ελλείψεις και να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.  
 

4.4. Όργανα παρακολούθησης υγείας και ασφάλειας 
Για την επίτευξη και διατήρηση της εταιρικής υγείας και ασφάλειας, η Εταιρεία έχει 
ενσωματώσει και εφαρμόζει όλες τις κατάλληλες και τεκμηριωμένες διαδικασίες και οδηγίες 
εργασίας που αφορούν τις εταιρικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις.  
 
Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής και των εταιρικών μέτρων υγείας και 
ασφάλειας, έχει οριστεί αρμόδιος Τεχνικός Ασφαλείας, ο οποίος είναι υπεύθυνος να παρέχει 
εξειδικευμένες συμβουλές στην Εταιρεία για την διασφάλιση της προστασίας της υγείας και 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας. 
 

4.5. Σχεδιασμός ασφαλούς χώρου εργασίας 
Πέραν του πλήρους και ολοκληρωμένου Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας που εφαρμόζεται από 
την εταιρεία, με γνώμονα  την υγεία, ασφάλεια και εν γένει ευημερία των εργαζομένων της,  
η Εταιρεία έχει αναπτύξει στοχευμένη Πολιτική Υγείας και Ευεξίας στο 
ιδιοχρησιμοποιούμενο κτίριο γραφείων της Εταιρείας. Η Πολιτική αυτή αντικατοπτρίζει την 
ολιστική προσέγγιση της Εταιρείας στο συγκεκριμένο άξονα, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο WELL. Το πρότυπο WELL (WELL Building Standard) είναι μια πιστοποίηση κτιρίων, η 
οποία έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο μέσα στο κτιριακό περιβάλλον, και συγκεντρώνει 
πρακτικές που προάγουν την άνεση την υγεία και την ευεξία βελτιώνοντας παράλληλα την 
ποιότητα ζωής του ανθρώπου μέσα στα κτίρια. 

 



Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία   
 

 

Σελίδα | 7  
 

4.6. Ενημέρωση, εκπαίδευση και συμμετοχή εργαζομένων 
Η Εταιρεία  μεριμνά για την ορθή και επαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων 
της και τη γενικότερη ευαισθητοποίηση και δράση του συνόλου του προσωπικού της σε 
θέματα υγείας και ασφάλειας, παρέχοντας την κατάλληλη υποστήριξη προς όλους τους 
εργαζόμενους, όπως και όποτε κρίνεται απαραίτητο, σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες 
εκπαίδευσης του εκάστοτε εργαζομένου, τις εταιρικές προτεραιότητες, τις νομοθετικές 
απαιτήσεις και τα διεθνή πρότυπα υγείας και ασφάλειας. 
 
Επιπλέον, οι εργαζόμενοι της Εταιρείας ενημερώνονται εγκαίρως για οποιουσδήποτε 
παράγοντες μπορεί να αποτελούν κίνδυνο σχετικά με την υγεία και την ασφάλειά τους στο 
χώρο της εργασίας τους, ενώ παρέχονται, εφόσον απαιτηθεί, ειδικά μέσα προστασίας 
ατομικού χαρακτήρα. 
 
Η Εταιρεία ενθαρρύνει την αμφίδρομη επικοινωνία και ενεργή συμμετοχή των ανθρώπων 
της σε θέματα υγείας και ασφάλειας, και τους καλεί να ενημερώνουν άμεσα την Εταιρεία σε 
περίπτωση εντοπισμού οποιονδήποτε κινδύνων ή συμβάντων. 
 

4.7. Αξιολόγηση επίδοσης υγείας και ασφάλειας 
Για τη συστηματική παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της εταιρικής επίδοσης στους 
τομείς της υγείας και της ασφάλειας καταγράφονται, μετρούνται, αναλύονται και 
αξιολογούνται συγκεκριμένοι δείκτες υγείας και ασφάλειας, βάσει των διαδικασιών 
παρακολούθησης υγείας και ασφάλειας. Η Εταιρεία είναι διαφανής αναφορικά με την 
επίδοσή της και περιλαμβάνει αναφορά στους σχετικούς δείκτες και τυχόν περιστατικά μη 
συμμόρφωσης στον ετήσιο μη χρηματοοικονομικό απολογισμό της. 
 

4.8. Απαγόρευση βίας και παρενόχλησης. 
H Εταιρεία για το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν την πρόληψη και καταπολέμηση κάθε 
μορφής βίας και παρενόχλησης που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε 
συνδέεται με αυτήν, είτε προκύπτει από αυτήν, έχει θεσπίσει την «Πολιτική για την 
καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην Εργασία», η οποία είναι σύμφωνη με τις 
διατάξεις της υπ’ αριθμ. 190 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
1 του Ν. 4808/2021, καθώς και με τις διατάξεις των άρθρων 2 επ. του Ν. 4808/2021. 
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5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Η παρούσα Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενο 
της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα οργανωτικής δομής, δημοσιεύεται και είναι προσιτή σε κάθε 
ενδιαφερόμενο μέρος μέσα από την ιστοσελίδα που διατηρεί η Εταιρεία στο διαδίκτυο.  

 

6. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Η παρούσα πολιτική τίθεται σε ισχύ από την επόμενη μέρα της έγκρισής της  από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Τέλος, η Εταιρεία δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της αναφορικά με τα 
ως άνω ζητήματα μέσω της συνεχούς αξιολόγησης της εταιρικής στρατηγικής και των 
επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, καθώς και μέσω της ανασκόπησης της 
αποτελεσματικότητας της παρούσας Πολιτικής όποτε κρίνεται απαραίτητο, ώστε να 
διασφαλίζεται πλήρως η λειτουργικότητα του πλαισίου υγείας και ασφάλειας  ως μέσο για 
την επίτευξη των στόχων της. 
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