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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Η MECCANICA GROUP A.E. αναγνωρίζει την σπουδαιότητα να δημιουργήσει ένα επαγγελματικά 

υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για όλους τους εργαζόμενους, τους επισκέπτες και τους 
υπεργολάβους και γι’ αυτό εφαρμόζει το σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 
(YAE) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 45001:2018. 

 Η πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία λαμβάνει υπόψη τη διάρθρωση και 
οργανωτική δομή της εταιρείας και αποτυπώνει το σύνολο των κανόνων εκείνων που εξασφαλίζουν τη 
βέλτιστη εκτέλεση των εργασιών. 
Για επίτευξη του σκοπού αυτού η Υπηρεσία έχει θέσει τους πιο κάτω στόχους: 

 Τη δημιουργία και τη διατήρηση ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος ώστε τα εργατικά 
ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες να μηδενιστούν. 

 Τη μείωση του χρόνου επαναφοράς στην εργασία μετά από οποιοδήποτε εργατικό ατύχημα. 

 Τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν την 
υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη συνολική προσπάθεια 

πρόληψης και προστασίας εντός των χώρων εργασίας  

 Τη συνεχή παρακολούθηση της ισχύουσας Νομοθεσίας. 

 Όλα τα επίπεδα της διοίκησης είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των νομικών απαιτήσεων και 
κανονισμών για την υγεία, την ασφάλεια και τα σχέδια έκτακτης ανάγκης ως ελάχιστο πρότυπο. 
Η διασφάλιση ασφαλών εγκαταστάσεων, η πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών 
ασθενειών, η ευαισθητοποίηση για την ασφάλεια και η συνεχής βελτίωση είναι αναπόσπαστα 

μέρη της ευθύνης της ηγεσίας.  

 Τη συνεχή κατάρτιση, την ανάπτυξη της επάρκειας και την αξιολόγηση του προσωπικού στη 
χρήση μηχανημάτων, εργαλείων και εξοπλισμού  

 Την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων μέσω της κατάλληλης εκτίμησης των 
επαγγελματικών κινδύνων και λήψη αποφάσεων για μέτρα πρόληψης και προστασίας. 

 Τη συνεχή προσπάθεια μείωσης της επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων κινδύνων  
Το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας είναι : 

 Μελέτη / κατασκευή και διαχείριση έργων,  

 Γενικό εμπόριο,  

 Εμπόριο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

 Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά & ταφή) μη επικίνδυνων αποβλήτων και απορριμμάτων,  

 Υπηρεσίες ανάγνωσης, μέτρησης και συντήρησης μετρητών ΟΚΩ,  

 Υπηρεσίες διακίνησης και φορτοεκφόρτωσης, διαχείριση και λειτουργία αποθηκών, 
υποστηρικτικές εργασίες (υπηρεσίες  διακίνησης φορτίων, διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού) 
σε λιμενικές εγκαταστάσεις,  
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 Υπηρεσίες καθαρισμού,  

 Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου,  
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες,  

 Υπηρεσίες ανάπτυξης, εφαρμογής και συντήρησης / υποστήριξης έργων πληροφορικής,  

 Εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών και βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων 
συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους,  

 Υπηρεσίες μουσικών εκδόσεων και copyright,  

 Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε.,  

 Υπηρεσίες διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, Υπηρεσίες διαχείρισης πρασίνου και 
συστημάτων άρδευσης,  

 Υπηρεσίες Φύλαξης,  

 Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού για το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα 

 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης οχημάτων. 
Η Πολιτική για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) είναι δεσμευτική. Η τήρηση των Νόμων 

και Κανονισμών περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
αναμένεται να οδηγήσει: 

 στον έγκαιρο εντοπισμό και πρόληψη των κινδύνων 

 στη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση των εργαζομένων 

 στην ανάπτυξη και διατήρηση της πεποίθησης ότι η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων 
αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας. 

 στην ανάπτυξη προγραμμάτων για τη μείωση της επικινδυνότητας των αναγνωρισμένων 
κινδύνων 

 στη λήψη κατάλληλων μέτρων 

 στην αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης ορισμένων εργασιών που παραμένουν με υψηλό δείκτη 
επικινδυνότητας. 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Ευάγγελος Ρετζέπης 


