ένεργον α.τ.ε.
τεχνικά έργα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ - ΤΓΔΙΑ & ΑΦΑΛΔΙΑ - ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Η ΔΝΔΡΓΟΝ Α.Σ.Δ. είλαη κηα ηερληθή - θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία κε έδξα ζηελ Καζζάνδρα Υαλκιδικής, κε
αληηθείκελν ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ θαηαζθεπή δεκνζίσλ θαη ηδησηηθώλ ηερληθώλ έξγσλ.
Όινη καδί ε Δηνίθεζε, ηα ζηειέρε θαη νη εξγαδόκελνη ηεο εηαηξείαο, έρνπκε ηελ πεπνίζεζε όηη ε Πνιηηηθή
Πνηόηεηαο, Υγείαο & Αζθάιεηαο ηεο Εξγαζίαο θαη Πεξηβάιινληνο ηεο εηαηξείαο εθθξάδεη ηελ θνπιηνύξα θαη ηε
δέζκεπζε καο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λνκνζεηηθώλ απαηηήζεσλ, θαζηέξσζε κεηξήζηκσλ ζηόρσλ γηα ηελ Πνηόηεηα,
ηελ Υγεία & Αζθάιεηα ηεο Εξγαζίαο θαη ην Πεξηβάιινλ, επίηεπμεο ηνπο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ
πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, θαζώο θαη ηεο δηαξθνύο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο καο θαη πξναγσγήο ηνπ επηπέδνπ
ηεο Πνηόηεηαο, Υγείαο & Αζθάιεηαο ηεο Εξγαζίαο θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο καο ζπκπεξηθνξάο, κέζσ ηνπ
Ολοκληρωμένοσ σζηήμαηος Γιατείριζης πνπ εθαξκόδνπκε ζε ελαξκόληζε κε ηα πξόηππα ISO 9001, ISO
14001, OHSAS 18001.
Οη βαζηθνί άμνλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο καο είλαη:


Η δέζκεπζε ηεο Δηνίθεζεο γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ απαξαίηεησλ πόξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε
ηεο απξόζθνπηεο, απνδνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο, ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο
ησλ θπζηθώλ πόξσλ θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο Υγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο.



Η απόιπηε ηήξεζε ηεο ηζρύνπζαο Ειιεληθήο θαη Επξσπατθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ θαηαζθεπή
έξγσλ.



Καζνξηζκόο πνηνηηθώλ,

πεξηβαιινληηθώλ ζηόρσλ θαη ηνπ ζηόρσλ

γηα

ηελ

ΥΑΕ, ζπζηεκαηηθή

παξαθνινύζεζε ηεο πινπνίεζήο ηνπο θαη αλαζθόπεζε ηνπο.


Επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν κέξνο, ώζηε λα γλσξίδεη ηηο αξρέο καο θαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηώλ πνπ θαηαβάινπκε γηα ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ καο επηδόζεσλ
θαη ησλ επηδόζεσλ καο ζε ζέκαηα πνηόηεηαο θαη αζθάιεηαο & πγείαο.



Ο έιεγρνο ησλ ζπλεξγαηώλ καο ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πηνζέηεζε ησλ αξρώλ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο
ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπκε ζέζεη.



Εθπαηδεύνπκε θαη επαηζζεηνπνηνύκε ζπλερώο ηα ζηειέρε, ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο καο,
ώζηε λα ελζαξξύλνπκε ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπκε γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο αζθάιεηαο & πγείαο ζηελ εξγαζία θαη ηελ δηαξθή βειηίσζε ησλ
παξερόκελσλ ππεξεζηώλ καο.



Λήςε νξγαλσηηθώλ κέηξσλ πξόιεςεο ηεο ξύπαλζεο θαη ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαη εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ
ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο.

Η παξνύζα πνιηηηθή ελεκεξώλεηαη θαη αλαζεσξείηαη θαηάιιεια ζε πεξηπηώζεηο αιιαγώλ ηνπ κεγέζνπο ή ηεο
θύζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο ή κεηά από ηελ εκθάληζε έθηαθησλ ζπκβάλησλ θαη αλαζθνπείηαη ζε θάζε
αλαζθόπεζε ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο.
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Ο Γενικός Γ/νηής
Ιωζήθ Γεωργιάδης

