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Η Rentokil Initial Hellas δεσµεύεται για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων από κατάλληλα 
εκπαιδευµένο και εποπτευόµενο προσωπικό, το οποίο τηρεί πρακτικές ασφαλούς εκτέλεσης εργασίας 
σχεδιασµένες έτσι ώστε να προστατεύουν την υγεία και να προάγουν την ασφάλεια όλου του προσωπικού 
της, των  πελατών της αλλά και του κοινού. Η διασφάλιση για τήρηση αυτής της δέσµευσης αποτελεί ένα 
σηµαντικό στόχο της διοίκησης της εταιρείας, συµβάλλοντας έτσι στη βέλτιστη εταιρική επίδοση.   
 
Η διοίκηση της εταιρείας διασφαλίζει ότι έχουν γίνει οι επαρκείς ρυθµίσεις και έχει ληφθεί µέριµνα, τόσο για τη 
διατήρηση ενός γραπτού συστήµατος υγιεινής και ασφάλειας, όσο και για παροχή των κατάλληλων 
οικονοµικών πόρων αλλά και των στελεχών για την εφαρµογή του. Το σύστηµα αυτό προσδιορίζει τους τοµείς 
ευθύνης των διευθυντών και περιγράφει λεπτοµερώς όλα τα θέµατα σχετικά µε τον έλεγχο των κινδύνων που 
προέρχονται από τις  εταιρικές λειτουργικές δραστηριότητες και την πληροφόρηση του προσωπικού για θέµατα 
που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια. Το σύστηµα περιλαµβάνει ακόµα ρυθµίσεις για την καταγραφή, 
παρακολούθηση και  ανασκόπηση της επίδοσης που αφορά την υγιεινή και ασφάλεια, προκειµένου όχι µόνο να 
ικανοποεί τις νοµικές απαιτήσεις, αλλά και για να διασφαλίζει ότι σηµειώνεται βελτίωση προοδευτικά.     
 
Ο Τεχνικός Υγιεινής & Ασφάλειας παρέχει στον Γενικό ∆ιευθυντή συµβουλές για την υγιεινή και ασφάλεια. 
Επίσης, είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της εταιρικής επίδοσης σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας ανά 
τακτά χρονικά διαστήµατα,  καθώς και για τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων στον Γενικό ∆ιευθυντή.  
 
Υπενθυµίζουµε σ΄όλους τους εργαζόµενους στην εταιρεία, ότι φέρουν προσωπικά ευθύνη,  τόσο έναντι της 
ίδιας τους της υγείας και ασφάλειας, όσο και έναντι των ανθρώπων που ενδεχοµένως να επηρεάζονται από την 
εργασία τους. Συνεπώς, πρέπει να ακολουθούν πιστά τις πρακτικές ασφαλούς εκτέλεσης εργασίας που 
περιγράφονται στους  κανονισµούς εργασίας και να συνεργάζονται πλήρως µε τους ∆ιευθυντές τους σ΄όλα τα 
ζητήµατα που αφορούν την υγιεινή & ασφάλεια. 
 
 
Η παραπάνω πολιτική υπόκειται σε ανασκόπηση άπαξ ετησίως. 
 
 
 
 
 
 
 


