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Η πολιτική της εταιρείας MEDEVENTS & PUBLISHING “MEDWASTE TREATMENT” με βασική αρχή και δέσμευση, είναι 

να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φροντίζοντας πάντοτε για την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων των 

πελατών και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών της αναφορικά με την ποιότητα, την προστασία των εργαζομένων και 

του περιβάλλοντος. Το πεδίο εφαρμογής της εταιρείας είναι «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»   

 

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της «MEDEVENTS & PUBLISHING “MEDWASTE TREATMENT”» έχει υιοθετήσει 

Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018, τα οποία 

και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες της. Φιλοδοξία και δέσμευση της εταιρείας είναι 

η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει, με άξονα: 

 

❖ Την ανασκόπηση και συνεχή βελτίωση των χαρακτηριστικών των υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς 

και της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της και κατ’ επέκταση του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης. 

❖ Τη διάθεση πόρων για την εξασφάλιση της κατάλληλης υποδομής και της απρόσκοπτης, αποδοτικής και 

αποτελεσματικής λειτουργίας κάθε τμήματος της εταιρείας.  

❖ Την πλήρη ικανοποίηση των πελατών.  

❖ Την πρόληψη των ατυχημάτων, των επικίνδυνων συμβάντων και των επαγγελματικών ασθενειών και την  

παροχή  ασφαλούς, υγειούς και ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας.  

❖ Την αναγνώριση και την αξιολόγηση σε συνεχή βάση των εργασιακών κινδύνων και των δραστηριοτήτων μας 

καθορίζοντας μέτρα ελέγχου, με απώτερο στόχο την εξάλειψη τους και τη μείωση της επικινδυνότητας. 

❖ Την διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων μας σε θέματα ασφάλειας και υγείας. 

❖ Την παροχή εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας πιστοποιημένου με όλα τα πρότυπα ασφάλειας λαμβάνοντας 

υπόψη τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία  

❖ Τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης. 

❖ Την ενθάρρυνση, συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού  έτσι ώστε να προάγουν την 

Ποιότητα και την ασφάλεια σε κάθε τους δραστηριότητα και να αποκτήσουν κουλτούρα και σωστή συμπεριφορά 

σε θέματα που άπτονται της Ασφάλειας & Υγείας και της Διαχείρισης Περιβάλλοντος. 

❖ Τη συνεχή ενημέρωση και προσπάθεια για  κάλυψη των απαιτήσεων των εν ισχύ νομοθετικών διατάξεων, οδηγιών, 

και εφαρμοζόμενων προτύπων. 

❖ Την παροχή ασφαλών, περιβαλλοντικά φιλικών και  με υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. 

❖ Τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη (αρμόδιες αρχές, προσωπικό και 

συνεργάτες). 

❖ Την συμμόρφωση με την Κοινοτική και Κυπριακή νομοθεσία 

 

Η επίτευξη των πιο πάνω γίνεται με τον καθορισμό μετρήσιμων αντικειμενικών στόχων και δεικτών παρακολούθησης 

που καλύπτουν το σύνολο των διεργασιών. Η αξιολόγηση αυτών των στόχων πραγματοποιείται κατά τις ετήσιες 

ανασκοπήσεις της διοίκησης.   

 

Αυτή η πολιτική αναθεωρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και το 

προσωπικό της εταιρείας.   
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