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Η ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της διαχείρισης
(συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης) επικινδύνων αποβλήτων,
αποξήλωσης αμιάντου και απορρύπανσης / εξυγίανσης εδαφών. Η εταιρία
λειτουργεί Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 και εφαρμόζει Πολιτική για
το Περιβάλλον, την Ποιότητα και την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία, μέσω της
οποίας δεσμεύεται:

 να λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό
Νομοθετικό Πλαίσιο και Κανόνες και γενικά τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης
που διέπουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της συμπεριλαμβανομένων και
αυτών για το Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
 να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του
περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης, τη
βιώσιμη χρήση πόρων, τον περιορισμό της επίδρασης και την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή καθώς και την προστασία της βιοποικιλότητας και
των οικοσυστημάτων
 να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την παροχή ασφαλών και υγειών
συνθηκών εργασίας, την εξάλειψη κινδύνων και τη μείωση της
διακινδύνευσης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, την πρόληψη των
εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών
 να προσφέρει υπηρεσίες που ικανοποιούν πλήρως τόσο τις ανάγκες των
πελατών της, όσο και τις προσδιορισμένες από την ίδια απαιτήσεις,
 να βελτιώνει διαρκώς το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης το οποίο
εφαρμόζει και τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητά της στους τομείς
της ποιότητας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας &
ασφάλειας στην εργασία.
 να διασφαλίζει και να προάγει την διαβούλευση και συμμετοχή των
εργαζόμενων και, όπου υφίστανται, των εκπροσώπων των εργαζομένων
 να καταπολεμά οποιασδήποτε μορφής βία ή εργασιακή παρενόχληση μηδενική ανοχή στη βία - και να προστατεύει τους εργαζομένους από
οποιαδήποτε σχετική συμπεριφορά εντός της επιχείρησης. Επιπλέον να
στηρίζει τους εργαζομένους που υφίστανται ενδοοικογενειακή βία,
προστατεύοντας την απασχόλησή τους στην επιχείρηση, με κάθε πρόσφορο
μέσο ή προσαρμογή. Οι εργαζόμενοι μπορούν να εκφράζουν ανησυχίες ή να
θίγουν ζητήματα άμεσα, στο Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας, ο οποίος
ορίζεται ως το «άτομο αναφοράς» για τέτοια περιστατικά. Ακολουθείται
συγκεκριμένη και από όλους κατανοητή διαδικασία για την ενδοεπιχειρησιακή αντιμετώπιση των συμπεριφορών παρενόχλησης.
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Για την υλοποίηση της Πολιτικής της η εταιρία:

 Εφαρμόζει τυποποιημένες διαδικασίες σε όλα τα στάδια της συνεργασίας της
με τους πελάτες, από την πρώτη επαφή μέχρι την πιστοποιημένη
ολοκλήρωση κάθε εργασίας.
 Διαχειρίζεται τα περιβαλλοντικά ζητήματα που προκύπτουν από τις εργασίες
της ως αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της και εφαρμόζει καθαρές και
ασφαλείς διαδικασίες, τόσο στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, όσο και στο
χώρο που εκτελούνται οι εργασίες.
 Διασφαλίζει ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους, τόσο στις
εγκαταστάσεις της εταιρείας όσο και στο χώρο που εκτελούνται οι εργασίες,
ταυτοποιώντας τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και παρέχοντας
όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο αυτών.
 Διασφαλίζει την νόμιμη και περιβαλλοντικά φιλική διάθεση των αποβλήτων,
μετά από αυστηρή επιλογή συνεργατών και εταιριών διάθεσης /
ανακύκλωσης.
 Παρέχει ένα πλαίσιο για την καθιέρωση και την ανασκόπηση αντικειμενικών
στόχων για την ποιότητα, το περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια στην
Εργασία.
Στα πλαίσια του στόχου της για διαρκή βελτίωση, Η ENVIROCHEM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
γνωστοποιεί την Πολιτική της σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ζητά τη
συνεισφορά τους, όπου είναι δυνατόν, στην επίτευξη των στόχων της,
ενημερώνεται για νέες τεχνολογίες και διαδικασίες, εκπαιδεύει το προσωπικό
της και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους, εξασφαλίζοντας έτσι τη
βέλτιστη δυνατή επίδοση, σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και υγείας &
ασφάλειας.
01/07/2021
Γεωργία Γιαννιώτη Διευθύνουσα Σύμβουλος

Μιχάλης Κουντουδιός – Γεν. Δ/ντης
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