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ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΓΚΡΙΣΗ 

  

  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &  
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
 Η εταιρεία μας, η οποία δραστηριοποιείται στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων έργων και έργων 

προμήθειας δημοσίου καθώς και στην παραγωγή και διάθεση έτοιμου σκυροδέματος, έχει θέσει ως βασική της φιλοσοφία 

εταιρικούς σκοπούς για την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. 

 Για την καθιέρωση, παρακολούθηση και επίτευξη των εταιρικών μας στόχων, η εταιρία έχει θέσει το παρακάτω πλαίσιο: 

 

• Αναπτύξαμε και δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος 

και  Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τις ανάγκες μας και τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των προτύπων ISO 

9001:2015, ISO14001:2015 και ISO45001:2018. 

• Έχουμε θέσει, παρακολουθούμε και ανασκοπούμε ετήσιους, μετρήσιμους δείκτες για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγιεινή 

και ασφάλεια στην εργασία και επιχειρηματικότητα, με σκοπό την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συνολικού 

τρόπου λειτουργίας μας  

• Δεσμευόμαστε για τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και  Υγιεινής και Ασφάλειας 

στην Εργασία και των της αποτελεσματικότητας του, μέσω της ετήσιας ανασκόπησης και της διάθεσης των αναγκαίων πόρων 

σε εκπαίδευση, μέσα , προσωπικό και εξοπλισμό.  

• Δεσμευόμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης του. 

• Δεσμευόμαστε για εφαρμογή πρακτικών για την πρόληψη ατυχημάτων και ασθενειών σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των 

εργαζομένων. 

• Δεσμευόμαστε για την μείωση και όπου είναι εφικτό την εξάλειψη των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων 

• Δεσμευόματστε για την διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπρόσωπων τους σε θέματα για την υγεία και 

ασφάλεια των εργαζομένων 

• Σεβόμαστε και εφαρμόζουμε όλες τις κανονιστικές και νομοθετικές υποχρεώσεις της εταιρίας σχετικά με την ποιότητα, το 

περιβάλλον και την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία 

• Ορίζουμε Υπεύθυνο του Συστήματος Διαχείρισης για την παρακολούθηση της εφαρμογής και λειτουργίας του συστήματος 

 

 Όλο το προσωπικό έχει την πλήρη υποστήριξή μας στην εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΣΔ 

της εταιρείας μας. Η παρούσα πολιτική έχει γνωστοποιηθεί εντός της επιχείρησης, ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

γνωστοποιείτε στα ενδιαφερόμενα μέρη κατόπιν αιτήματος. 

 

24 Μαϊου 2021 

Για την ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 

 

 

Γκαντός Δρόσος 

Πρόεδρος ΔΣ 

 


