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ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΥΓΙΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

Η POWER SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, αναγνωρίζοντας την μεγάλη σημασία που έχει η ασφάλεια και η υγεία των 

εργαζομένων της, κατά την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας σε ιδιωτικές 

επιχειρήσεις αλλά και  δημόσια οργανισμούς, εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης της Υγείας και της 

Ασφάλειας στην Εργασίας, αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων στους οποίους εκτίθενται 

οι εργαζόμενοι της.  

Η εταιρεία  στοχεύει στην πλήρη συμμόρφωση της με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική  Νομοθεσία περί της Υ&Α, έχει  

αποκτήσει όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις που διέπουν τις δραστηριότητες της και είναι 

απόλυτα συνεπής στα όρια που πρέπει να τις τηρεί. Οι υπηρεσίες ασφαλείας παρέχονται από εκπαιδευμένους και 

έμπειρους εργαζομένους/ φύλακες και από ειδικά τεχνικά συνεργεία, ώστε να εξασφαλίζεται  η ασφαλής και επαγγελματική  

εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών φύλαξης και εγκατάστασης συστημάτων.  Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την 

συνεχή επιμόρφωση, εκπαίδευση και παρακίνηση όλου του προσωπικού της εταιρείας, ώστε να αποκτήσει  

ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα ως  προς τη λειτουργία της εταιρείας σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της παρούσας  

πολιτικής.  

Προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόληψη των επιπτώσεων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους εργαζόμενους, 

η διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται για την τήρηση του συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και τη συνεχή 

βελτίωση της επίδοσής του, την οποία παρακολουθεί μέσω αντικειμενικών και ποσοτικοποιημένων δεικτών μέτρησης. Για 

την κάλυψη των παραπάνω δεσμεύσεων, η Διοίκηση της εταιρείας θα διαθέτει κάθε φορά, και σε όποιο βαθμό χρειαστεί, 

υλικούς πόρους και έμψυχο δυναμικό προβαίνοντας σε ανάλογες επενδύσεις. Η  Πολιτική Υ&Α POWER SECURITY 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ εστιάζεται στην επίτευξη των εξής στόχων, στο μέγιστο δυνατό: 1) ΤΗΝ  ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΚΙΝΔΥΝΟΙ για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ, ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΠΤΩΣΗ) 

2) ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ & 3) 

ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.  

Η επιχείρηση Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική Επίδοση Της στην πρόληψη και αντιμετώπιση επαγγελματικών 

κινδύνων, με κατάρτιση και υλοποίηση Προγραμμάτων ενεργειών & παρακολούθησης για την επίτευξη των συγκεκριμένων  

Σκοπών και Στόχων, και πάντα με καθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης. Υιοθετεί συγκεκριμένες διαδικασίες στην  

λειτουργία της,  με σκοπό να επιθεωρούνται και να εποπτεύονται καθημερινά οι φύλακες, και  ο εξοπλισμός που 

χρησιμοποιείται ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων για τη προστασία της Υ & Α. Η Πολιτική Υγείας & 

Ασφάλειας στην εργασία, με την οποία εναρμονίζονται όλες οι ενέργειες της POWER SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ,  

καθώς και οι στόχοι και τα αντίστοιχα προγράμματα, κοινοποιούνται στο προσωπικό και στους συνεργάτες,  ενώ 

τυγχάνουν και δημοσιότητας εκτός της επιχείρησης (πελάτες) 

Τέλος, στα πλαίσια της επιδίωξης POWER SECURITY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, για συνεχή βελτίωση της επίδοσης του 

Συστήματος Υ&Α και των μέτρων πρόληψης κινδύνων που εφαρμόζει, προσπαθεί να εξασφαλίσει σχέσεις αμοιβαίας 

συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και με τους πελάτες της σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου 

σεβασμού.                                                                                                                                                       Ο Διαχειριστής 

 

                                                                                                                                                              ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


