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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ   

Η εταιρεία STAND ART DESIGN AE, γνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας της ΥΑΕ για την επίτευξη 
βιώσιμης ανάπτυξης, ανέπτυξε και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης ΥΑΕ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
διεθνούς προτύπου ISO 45001:2018. Το Σύστημα ΥΑΕ καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας.

Προς την κατεύθυνση αυτή η εταιρεία δεσμεύεται:
Να καθιερώνει, εφαρμόζει και διατηρεί πολιτική της ΥΑΕ που: 
α)  περιλαμβάνει δέσμευση για παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη από 
εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες και είναι κατάλληλη για το σκοπό, το μέγεθος και το πλαίσιο 
λειτουργιάς του Οργανισμού και για την ειδική φύση των απειλών και ευκαιριών της ΥΑΕ του, 
β)  παρέχει το πλαίσιο για τον ορισμό των στόχων της ΥΑΕ, 
γ)  περιλαμβάνει δέσμευση για την ικανοποίηση των νομικών και άλλων απαιτήσεων, 
δ)  περιλαμβάνει δέσμευση για την εξάλειψη κινδύνων και τη μείωση της διακινδύνευσης της ΥΑΕ (βλ. 
8.1.2), 
ε)  περιλαμβάνει δέσμευση για συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της ΥΑΕ και
στ) περιλαμβάνει δέσμευση για τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων και,  όπου υφίστανται, 
των εκπροσώπων των εργαζομένων. 

Η πολιτική της ΥΑΕ : 
• είναι διαθέσιμη ως τεκμηριωμένη πληροφορία,
• γνωστοποιείται εντός του Οργανισμού,
• είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη, όταν απαιτείται,
• είναι σχετική και κατάλληλη.
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OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH POLICY  

STAND ART DESIGN SA company identi�es the importance to foster a safe and healthy occupational 
environment for the achievement of sustainable development so, developed and implements an OSH 
management system in accordance with the requirements of the international standard ISO 45001:2018. 
The OSH system covers all the activities of the company.

The company is committed to:
Establish, implement, and maintain a policy of the OSH that: 
a) includes a commitment to provide safe and healthy working conditions for the prevention occupa-
tional injuries and diseases and is appropriate to the purpose, size and scope of the agency and to the
speci�c nature of the threats and opportunities of its OSH,
b) provide the framework for de�ning the objectives of the OSH,
c) includes a commitment to meet legal and other requirements,
d) includes a commitment to eliminate risks and reduce the risk of OSH (see 8.1.2),
e) includes a commitment to continuously improve the management system of the OSH
f) includes a commitment to consult and involve employees and, where is appropriate, employee repre-
sentatives.

The OSH policy: 
• Is available as documented information,
• Noti�ed within the agency,
• Is available to interested parties when required,
• Is relevant and appropriate.

Managing director
Dimitrios Liverios
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