
 
 

 

    
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η εταιρεία ΠΑΡΑΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΚΕ, με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, έχει ως αντικείμενο την Μελέτη, Προμήθεια, 
Κατασκευή, Θέση Σε Λειτουργία Και Συντήρηση, Ενεργειακών Έργων Παραγωγής, Μεταφοράς Και Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας Και Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων. 

Στόχοι της εταιρίας είναι η κατασκευή έργων υψηλής ποιότητας και ωφελιμότητας στα ενδιαφερόμενα μέρη, η 

περιβαλλοντική  διαχείριση των έργων και των δραστηριοτήτων της εταιρείας  και η διασφάλιση ενός ασφαλούς 

περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους και συνεργάτες της και η παροχή πλαισίου στόχων για την υγεία & 

ασφάλεια των εργαζομένων.  

Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών και η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που η εταιρεία 

έχει αποδεχθεί,  αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας μας, ενώ πρωταρχική δέσμευση της Διοίκησης είναι η ικανοποίηση 

των νομοθετικών και κανονιστικών  απαιτήσεων σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της 

εταιρείας, την περιβαλλοντική διαχείριση και  την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.  

Οι εταιρικοί στόχοι θα επιτευχθούν  μέσω της δέσμευσης της Διοίκησης  για  τα ακόλουθα:  

• Την συνεχή  αξιολόγηση διακινδύνευσης, εντοπίζοντας και ιεραρχώντας τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που 

δύναται να εμφανίζονται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων και αφορούν ζητήματα ποιότητας, 

περιβάλλοντος και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων .  

• Την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης  

• Τον καθορισμό αντικειμενικά επιτεύξιμων και ποσοτικοποιημένων στόχων, καθώς και δεικτών 

παρακολούθησης που καλύπτουν το σύνολο των διεργασιών,  

• Την καθιέρωση και εφαρμογή προγραμμάτων Ποιότητας-Περιβάλλοντος-Υγείας & Ασφάλειας, 

• Τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής, 

φιλοπεριβαλλοντικής και  ασφαλούς λειτουργίας της εταιρίας, 

• Τη διατήρηση  ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας με   

ασφαλείς  και υγιείς συνθήκες εργασίας για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες 

• Την εξάλειψη των κινδύνων και τη μείωση των ρίσκων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων 

• Την ενεργό συμμετοχή και διαβούλευση των εργαζομένων  

• Την  παρότρυνση  για διαρκή βελτίωση των προμηθευτών και συνεργατών μας, αλλά και διαρκούς 

εκπαίδευσης του προσωπικού μας, 

• Της εφαρμογής και διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα 

με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 που εφαρμόζει η εταιρεία. 

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

Συστήματος Διαχείρισης, ενώ η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση αποτελεί φιλοσοφία όλων των 

εργαζομένων μας. 

Για την Διοίκηση  Μαρούσι, 12/02/2021 

Γιώργος Θεοφιλόπουλος  
Γενικός Διευθυντής  

 


