Ενοποιημένης πολιτική Ποιότητας – Περιβάλλοντος - Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα
ISO 9001:2015, ISO14001:2015 και OHSAS 18001:2007
®

Η Διοίκηση του Ομίλου Cablel Ελληνικά Καλώδια, σταθερά προσανατολισμένη στη:
 παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και παροχή υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον,
 συνεχή ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων με αυτή μερών,
 μεγιστοποίηση της κοινωνικής της προσφοράς, προς τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται,
 συμβολή στην βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και στην μείωση του ενεργειακού της αποτυπώματος σε όλες τις
δραστηριότητες της,
 προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση των βλαπτικών προς αυτό παραγόντων,
 προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας
διαχειρίζεται τα θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία ως ενιαίο
και αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρησιακής και της στρατηγικής της πολιτικής τόσο στην Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. όσο και
στην θυγατρική της FULGOR A.E.
Για το σκοπό αυτό, αφού αναγνώρισε όλα τα ενδιαφερόμενα με αυτήν μέρη, οριοθέτησε και αξιολόγησε όλα τα σημαντικά
προς αυτή θέματα σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της (σχεδιασμό, παραγωγή, εγκατάσταση και παροχή
υπηρεσιών) σχεδίασε, εγκατέστησε και διατηρεί σε όλες τις εν Ελλάδι εταιρίες της και σε όλες τις παραγωγικές της μονάδες,
συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών, ένα ενοποιημένο Σύστημα Ποιότητας,
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία συμμορφούμενο απόλυτα με τις απαιτήσεις των διεθνώς
αναγνωρισμένων προτύπων EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007.
®

Η Διοίκηση του Ομίλου Cablel Ελληνικά Καλώδια, λαμβάνοντας υπόψη τις ποιοτικές, λειτουργικές, εργασιακές,
οικονομικές, περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τις τεχνικές επιλογές και τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών, δεσμεύεται για
την:
 Παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών, φιλικών προς το περιβάλλον που να συμφωνούν ή και να υπερβαίνουν
τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών χρησιμοποιώντας μέσα που προκαλούν την ελάχιστη
περιβαλλοντική επιβάρυνση, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρόληψη της βλάβης και της ασθένειας στους χώρους
εργασίας.
 Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια (εθνική και
κοινοτική), τις διάφορες κανονιστικές διατάξεις και τις προδιαγραφές κατασκευής των προϊόντων και παροχής των
υπηρεσιών τις οποίες ο Όμιλος έχει αποδεχτεί.
 Πραγματοποίηση επενδύσεων στην ανάπτυξη, στην έρευνα και στην καινοτομία, έτσι ώστε να βελτιώνεται συνεχώς η
ποιοτική και οικονομική ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών του Ομίλου, διασφαλίζοντας πάντα
την προαγωγή της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων προς όφελος και
ικανοποίηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών όλων των ενδιαφερομένων μερών
 Παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης και διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων στο προσωπικό και στους
συνεργάτες της με σκοπό την συνεχή αναβάθμιση της γνώσης τους προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη
επαγγελματική τους επάρκεια για την θέση εργασίας τους
 Εγκαθίδρυση, συστηματική και περιοδική παρακολούθηση μετρήσιμων στόχων Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας
και Ασφάλειας στην εργασία οι οποίοι θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών
που έχουν τεθεί.
 Παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας με σκοπό την ενθάρρυνση του
προσανατολισμού τους στην βιώσιμη ανάπτυξη μέσω και της υιοθέτησης δράσεων άμεσα συσχετιζόμενες με την
Ποιότητα το περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 Υποστήριξη και ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των
ενδιαφερομένων μερών, στην υποβολή προτάσεων με σκοπό την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της επίδοσης του
Ομίλου σε θέματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
 Αναγνώριση, και αξιολόγηση των κινδύνων και εκτίμηση της επικινδυνότητα τους με σκοπό την λήψη όλων των
απαραίτητων μέτρων ελέγχου και πρόληψης για την επίτευξη της ελαχιστοποίησης τους ή/και της εξάλειψής τους.
 Πρόληψη όλων των ανεπιθύμητων καταστάσεων, μέσω της χρήσης ασφαλών τεχνολογιών, πρακτικών, διαδικασιών
πρόληψης εκτάκτων καταστάσεων και ατυχημάτων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για το περιβάλλον,
την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των ενδιαφερομένων μερών.

 Μείωση των καταναλώσεων φυσικών πόρων, των θορύβων, των αποβλήτων και όλων των βλαπτικών παραγόντων
που δημιουργούνται από τις δραστηριότητες του Ομίλου μέσω της υιοθέτησης των κατάλληλων βέλτιστων τεχνικών
συμβάλλοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην
βιώσιμη εν γένει ανάπτυξη.
 Ικανοποίηση του προσωπικού του ώστε να βελτιστοποιείται η απόδοση του και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με
τις κείμενες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν το σύνολο της δραστηριοποίησης του Ομίλου.

®

Η εφαρμογή του ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης του Ομίλου Cablel Ελληνικά Καλώδια, ανατίθεται στο Διευθυντή
Διαχείρισης Συστημάτων και στους κατά τόπους Διευθυντές Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας των
παραγωγικών μονάδων με αρμοδιότητα τη λήψη αποφάσεων για την οργάνωση, λειτουργία, βελτίωση και προσδιορισμό
στόχων και κατευθυντηρίων γραμμών στο αντικείμενο τους.
Η καταλληλότητα της Ενοποιημένης πολιτική Ποιότητας –Περιβάλλοντος-Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ελέγχεται
μέσω των περιοδικών Ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση, αναρτάται στο εσωτερικό δίκτυο και στους πίνακες ανακοινώσεων
του εγκαταστάσεων του Ομίλου προκειμένου να είναι προσιτή σε όλους, διατίθεται δε και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
®
μέσω της ανάρτησης της στην ιστοσελίδα του Ομίλου Cablel Ελληνικά Καλώδια.
Η παρούσα Ενοποιημένη πολιτική Ποιότητας –Περιβάλλοντος-Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία εφαρμόζεται σε όλες τις
®
εγκαταστάσεις του Ομίλου Cablel Ελληνικά Καλώδια (Ελληνικά Καλώδια Α.Ε. και Fulgor A.E.).
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