ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η Διοίκηση της ECOSAFE δείχνοντας το σεβασμό που την διακατέχει για την Ποιότητα των υπηρεσιών
της και την προστασία του Περιβάλλοντος, ενέταξε σε Ενιαίο Σύστημα την Διαχείριση των
παραμέτρων που διέπουν τις πιο πάνω έννοιες και λειτουργίες και Δεσμεύεται για την εφαρμογή του.
Το Ενιαίο Σύστημα είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις οργάνωσης και διοίκησης που περιγράφονται
στα Διεθνή Πρότυπα EN/ISO 9001:2008 και EN/ISO 14001:2004 και καλύπτει όλο το φάσμα των
δραστηριοτήτων που συνοπτικά αφορά τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, την αφαίρεση υλικών
που περιέχουν αμίαντο και τη διαχείριση τεχνικών έργων. Οι αρχές στις οποίες στηρίχθηκε η
εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας και
Περιβάλλοντος.
Η ECOSAFE είναι προσηλωμένη σταθερά στην παραγωγή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών,
χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία και απασχολώντας εξειδικευμένο προσωπικό. Για την
υλοποίηση των στόχων αυτών, δεσμεύεται να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους.
Η ECOSAFE δεσμεύεται να παρέχει τα μέσα για την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές και λοιπές
απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία της. Δεσμεύεται για συνεχή προσπάθεια, που να αποσκοπεί
στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών καθώς και στην εξάλειψη ή
ελαχιστοποίηση των κινδύνων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την δραστηριότητα της.
Η ECOSAFE δεσμεύεται ότι η επιχειρηματική ανάπτυξη της είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνη και δε θα
διακυβεύει την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο των επερχόμενων γενεών. Δεσμεύεται επίσης για
συνεχή βελτίωση, πρόληψη της ρύπανσης καθώς και συμμόρφωση με λοιπές απαιτήσεις πέραν των
νομικών, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα μέσα.
Έμπρακτη απόδειξη αυτής της δέσμευσης είναι η λειτουργία της εταιρίας σε καθεστώς πλήρους
διαφάνειας και
απόλυτης συμμόρφωσης με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, η
αυτοδέσμευσή της για επενδύσεις που θα ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, καθώς
και οι πολιτικές, τα συστήματα και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας για περιβαλλοντικά υπεύθυνη Βιώσιμη
Ανάπτυξη.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών η εταιρία δεσμεύεται να διαθέτει:

Προσωπικό με εκπαίδευση υψηλού επιπέδου και άρτια οργάνωση.

Σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη υπηρεσιών καθώς και ελέγχου παραμέτρων που
αφορούν το Περιβάλλον.

Μεθοδολογία συστηματικής αναγνώρισης των κινδύνων και προσδιορισμού της
επικινδυνότητας που αφορούν το Περιβάλλον.

Διάλογο για τα περιβαλλοντικά θέματα με τους συμμέτοχους της.

Το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης παρακολουθείται συνεχώς μέσω διαφόρων δεικτών, όσο
αφορά την απόδοσή του. Με βάση τη συνεχή πληροφόρηση και την ετήσια ανασκόπηση του
Συστήματος η Διοίκηση Δεσμεύεται για την θέσπιση νέων στόχων και την παροχή των
απαιτούμενων πόρων, για την εκπλήρωσή τους.

Η ανωτέρω Πολιτική κοινοποιείται στο σύνολο του προσωπικού της εταιρείας, από το οποίο
απαιτεί την πιστή εφαρμογή της. Σε τακτά χρονικά διαστήματα η Πολιτική επανεξετάζεται για
την καταλληλόλητα και την αποτελεσματικότητά της, έχοντας ως δέσμευση την συνεχή
βελτίωση της διαχείρισης και των επιδόσεων σε θέματα Ποιότητας και Περιβάλλοντος.
Ο Διαχειριστής
Χρήστος Σερετίδης

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 14.01.2015

ΕΚΔΟΣΗ 01

