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«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»
Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων. Η πολιτική της εταιρείας μας έχει ως πρωταρχικό στόχο στην
εξασφάλιση άριστων συνθηκών εργασίας κατά την παροχή των υπηρεσιών μας για
την καλύτερη δυνατή προστασία της Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων μας.
Στόχοι μας είναι:


Η συγκρότηση ενός Συστήματος, ικανού να ελέγχει την επαγγελματική
επικινδυνότητά του, δεδομένου της φύσης και της κλίμακας των εντοπισθέντων
κινδύνων για την ΥΑΕ



Η μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων των εργαζομένων,
έγκαιρα με ακρίβεια και συνέπεια έτσι ώστε να προληφθεί η εμφάνιση
επικίνδυνων καταστάσεων ή / και να εξαλειφθούν οι επικίνδυνες καταστάσεις
που δημιουργούνται ή / και, να αποτραπεί η δημιουργία ανεπιθύμητων
γεγονότων όσο μια επικίνδυνη κατάσταση διατηρείται.



Η αποφυγή ατυχημάτων και η διατήρηση των επικίνδυνων για την ΥΑΕ
φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων εντός των νομοθετικών ορίων



Η συνεχής βελτίωση της επίδοσης της εταιρείας στην Υγεία & Ασφάλεια στην
εργασία, αλλά και του συνόλου των αποτελεσμάτων αυτής.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η εταιρεία “ ENACT A.E. ”.:



Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
σύμφωνα με το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 45001, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες
τις δραστηριότητες της επιχείρησης που επηρεάζουν την υγεία και ασφάλεια των
εργαζομένων. Το Σύστημα Διαχείρισης της ΥΑΕ παρακολουθείται, συντηρείται
και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και
ανασκοπήσεων.



Παρέχει επαρκείς πόρους για την διαχείριση της υγείας & ασφάλειας στην
εργασία: τεχνογνωσία, κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό
προσωπικό.



Καθιερώνει στόχους για την Υγεία & Ασφάλεια στη εργασία, η υλοποίηση των
οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Παράλληλα γίνονται συστηματικές μετρήσεις των επικίνδυνων για την ΥΑΕ
φυσικών,(θόρυβος) παραγόντων και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι και
διεργασίες (σχεδιασμός εργασιακών χώρων, εγκαταστάσεων, προγραμμάτων
συντήρησης, διαδικασιών λειτουργίας & οργάνωσης εργασίας), ώστε να
εξαλείφονται ή να μειώνονται οι κίνδυνοι της ΥΑΕ στην πηγή τους και να
εξασφαλίζεται η υγεία και ασφάλεια του προσωπικού κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.

ENACT A.Ε.
Λεωφ. Σταύρου Νιάρχου(έναντι
Πανεπιστημίου),
45110, Ιωάννινα,
Τηλ: 2651 0 67377 – Fax: 2651 500100
web-site: www.enact.gr, e-mail:
info@enact.gr
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Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και
του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία καθώς και η
συμμόρφωση μας με τις ισχύουσες κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις για την
ΥΑΕ αποτελούν δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας και βασίζεται στην ενεργό
συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων σ΄ αυτήν.
Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
Σπυρίδων Β. Λώλης
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