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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η εταιρεία "ΥΑΔΕΣ Α.Ε.’’ Facility services θεωρεί ότι η Υγεία και Ασφάλεια των ερ-

γαζομένων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο χώρο εργασίας τους, αποτε-

λεί πρωταρχικό καθήκον της επιχείρησης αλλά και των εργαζομένων. Ως χώρο εργα-

σίας η επιχείρηση αντιλαμβάνεται τους αποθηκευτικούς χώρους και τους χώρους 

Διοίκησης καθώς και όλες τις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τον καθαρισμό, α-

πολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία δημοσίων και ιδιωτικών χώρων, περιλαμβα-

νομένων των Νοσοκομειακών μονάδων, τη περισυλλογή μεταφορά και αποθήκευση 

νοσοκομειακών αποβλήτων – εσωτερικά των μονάδων, καθώς και άλλες υπηρεσίες 

μαζικής εστίασης. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, δεσμεύεται: 

• Να εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τις άλλες απαιτή-

σεις που απορρέουν από το πλαίσιο λειτουργίας της, αναφορικά με την 

υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. 

• Να τηρεί πιστά τις Οδηγίες Δημοσίων Φορέων Υγείας που απορρέουν 

από τις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και στις πε-

ριοχές όπου δραστηριοποιείται.  

• Να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, 

των επαγγελματικών ασθενειών και την διάχυση πανδημιών, τόσο του 

προσωπικού όσο και των επισκεπτών και υπεργολάβων στους χώρους εργασί-

ας. 

• Να βελτιώνει συνεχώς την επίδοση του εφαρμοζόμενου Συστήματος 

Διαχείρισης για την Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους εργασίας και να 

διαθέτει τους κατάλληλους προς τούτο πόρους. 

 

Για την υλοποίηση των ανωτέρω δεσμεύσεων η εταιρεία: 

• Παρέχει κάθε μέσο που απαιτείται για την εκτίμηση των επαγγελματι-

κών κινδύνων που απορρέουν κατά την εκτέλεση των εργασιών που σχετί-

ζονται με τον καθαρισμό, απολύμανση, απεντόμωση και μυοκτονία δημοσίων 

και ιδιωτικών χώρων. 

• Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και πρόληψης. 
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• Εκπαιδεύει συνεχώς και αποτελεσματικά όλους τους εργαζομένους και τα 

στελέχη της. 

Η αναγνώριση της ταυτότητας των κινδύνων, η εκτίμηση της επικινδυνότητας και ο 

έλεγχος της, αξιολογούνται συνεχώς με τη βοήθεια της επιστήμης και τεχνολογίας. 

Η πολιτική για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας κοινοποιείται σε κάθε 

εργαζόμενο και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. Ανασκοπείται από τη 

Διοίκηση άπαξ ετησίως κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης του συστήματος, ως προς 

την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά του. 

 

 

 

    Ημερομηνία                                                                    Ο Δ/ων Σύμβουλος 

                                                                                        Ηλίας Ρεντζεπέρης 

     31/3/2020 

 


