ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Η Citi Post ΙΚΕ με έδρα την Καλλιρόης 23, Αθήνα είναι μια από τις αξιόπιστες εταιρίες στο χώρο του Letter Box Marketing,
Συλλογής μη Επικίνδυνων Αποβλήτων, Εμπορία και Συντήρηση Κάδων Απορριμμάτων και Έργων Πρασίνου.
Όλοι μαζί η Διοίκηση, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της εταιρείας, έχουμε την πεποίθηση ότι η Πολιτική Ποιότητας, Υγείας
& Ασφάλειας της Εργασίας, Περιβάλλοντος, Οδικής Ασφάλειας και Κοινωνικής Υπευθυνότητας της εταιρείας εκφράζει την
κουλτούρα και τη δέσμευση μας για την τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων, καθιέρωση μετρήσιμων στόχων -για την
Ποιότητα, την Υγεία & Ασφάλεια της Εργασίας, το Περιβάλλον, την Οδική Ασφάλεια και την Κοινωνική υπευθυνότηταεπίτευξης τους, την ευαισθητοποίηση του προσωπικού προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και της διαρκούς προσπάθειας
βελτίωσης μας και προαγωγής του επιπέδου της Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, Οδικής Ασφάλειας της
Περιβαλλοντικής μας συμπεριφοράς και Κοινωνικής Υπευθυνότητας, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος
Διαχείρισης που εφαρμόζουμε σε εναρμόνιση με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 39001 και
SA8000.
Οι βασικοί άξονες για την υλοποίηση της πολιτικής μας είναι:
▪

Η δέσμευση της Διοίκησης για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της
απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας, της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών
πόρων και της διασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας και Οδικής Μεταφοράς.

▪

Η απόλυτη τήρηση της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας

▪

Καθορισμός ποιοτικών, περιβαλλοντικών στόχων και στόχων για την ΥΑΕ και οδική ασφάλεια, συστηματική
παρακολούθηση της υλοποίησής τους και ανασκόπηση τους.

▪

Επικοινωνία και ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, ώστε να γνωρίζει τις αρχές μας και τα αποτελέσματα
των προσπαθειών που καταβάλουμε για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων και των επιδόσεων μας
σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας & υγείας και οδικής ασφάλειας.

▪

Διασφάλιση την ορθή και ηθικά αποδεκτή παραγωγή υπηρεσιών. Κατάθεση βασικών προδιαγραφών και διαδικασιών
σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια, την παιδική εργασία, την εξαναγκασμένη εργασία, την ελευθερία συμμετοχής
σε συλλογικά όργανα και συλλογικές διαπραγματεύσεις, τις ώρες εργασίας, τις βασικές αποδοχές, τις διακρίσεις, τον
έλεγχο των προμηθευτών και των υπεργολάβων
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▪

Εκπαιδεύουμε και ευαισθητοποιούμε συνεχώς τα στελέχη, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας, ώστε να
ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή τους στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για την προστασία του
περιβάλλοντος, της ασφάλειας & υγείας στην εργασία, την οδική ασφάλεια και την διαρκή βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

▪

Λήψη οργανωτικών μέτρων πρόληψης της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών και εργατικών και οδικών
ατυχημάτων ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στους εργαζομένους.

Η παρούσα πολιτική ενημερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα σε περιπτώσεις αλλαγών του μεγέθους ή της φύσης των
δραστηριοτήτων μας ή μετά από την εμφάνιση έκτακτων συμβάντων και ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης.

Αθήνα – 06/02/2019

Νόμιμος Εκπρόσωπος
Δημοσθένους Άννα
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