
 
 

Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Ενεργειακής Διαχείρισης, 

κατά της Δωροδοκίας και ΥΑΕ 

Η εταιρεία ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ Α.Ε. που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, αναλαμβάνει την κατασκευή έργων ιδιωτικού ή 

και δημόσιου χαρακτήρα. Διαρκής στόχευση της εταιρείας από την ίδρυσή της είναι η παροχή έργων υψηλής 

ποιότητας στο διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιό της και τήρηση όλων των εφαρμοστέων απαιτήσεων, ενώ 

ταυτόχρονα επιδιώκει την μείωση του ενεργειακού/περιβαλλοντικού της αποτυπώματος καθώς και την διαφύλαξη 

της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και συνεργαζόμενων με αυτή προσωπικό. Δέσμευση της εταιρείας 

μας αποτελεί η πρόληψη επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών, η πρόληψη της ρύπανσης, η προστασία του 

περιβάλλοντος και η  ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων όλων των ενδιαφερομένων μερών οι οποίες θα 

επιτευχθούν μέσω της πλήρωσης των παρακάτω στόχων:  

• Ότι η Πολιτική που ακολουθεί θα είναι κατάλληλη για το σκοπό της και τις υπηρεσίες που παρέχει και ακολουθείται 

στα πλαίσια εφαρμογής Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει σχετικά με την Ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, την Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Διαχείριση της λειτουργίας της και την εξασφάλισης 

της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων της, την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογία της.  

• Να παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισμό των σκοπών και των στόχων ποιότητας, περιβαλλοντικής και 

ενεργειακής διαχείρισης, κατά της δωροδοκίας  και ΥΑΕ 

• Της αυστηρής τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας από την εταιρεία μας και τα ενδιαφερόμενα μέρη 

• Για την συμμόρφωση και τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων 

• Για την καθιέρωση μετρήσιμων στόχων για την Ποιότητα, το Περιβάλλον, την Ενέργεια, τη Διαφθορά και την Υγεία 

και Ασφάλεια στην Εργασία και την επίτευξη τους 

• Για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού προς αυτήν την κατεύθυνση 

• Για την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης και προαγωγής του επιπέδου της Ποιότητας, της Περιβαλλοντικής και 

Ενεργειακής Διαχείρισης, της Αντιμετώπισης της Διαφθοράς και Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, μέσω του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει η εταιρεία σε εναρμόνιση με τα Πρότυπα ISO 9001, ISO 

14001 και ISO 45001,ISO 37001 και ISO 50001  

• Για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών 

• Για την προστασία του περιβάλλοντος 

• Για την διαθεσιμότητα και κοινοποίησή της στα ενδιαφερόμενα μέρη 

• Για την εφαρμογή, τη διατήρηση, ανασκόπηση και τη συνεχή βελτίωση της Πολιτικής και του ΟΣΔ 

Συνολικά, η Διοίκηση δεσμεύεται για τη τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής και του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διαχείρισης καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας, ενώ η δέσμευση  για συνεχή βελτίωση αποτελεί 

φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας. 

 

Για την Διοίκηση 

 

Χαλάνδρι, 24-09-2020 

 
Αλέξανδρος Μεταξάς 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΜΩΝΑΣΣΑ Α.Ε. 

 

 


