
 
 

 

Η Εταιρία ΕΡΓΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε. εκτελεί τεχνικά έργα που κατατάσσονται στην κατηγορία στην κατηγορία των 

ηλεκτρομηχανολογικών και ενεργειακών έργων. 

 

Η Εταιρία δεσμεύεται για την εφαρμογή ολοκληρωμένων Συστημάτων Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και 

Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Σύστημα Διαχείρισης κατά της 

Δωροδοκίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 

26000:2010, ISO 37001:2016 αντίστοιχα, σε συμφωνία με τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς νομικές απαιτήσεις και 

κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της καθώς και άλλων διατάξεων που ενυπογράφως έχουν γίνει αποδεκτές 

από την Ανώτατη Διοίκηση. 

 

Η Πολιτική της Εταιρίας έχει πρωτίστως ως αποστολή την υποστήριξη και προώθηση της Εταιρίας, κατά τρόπο διαρκή και 

αποτελεσματικό, στη προσπάθεια που καταβάλλει για να αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο, άμεσα ή έμμεσα, η υγεία των εργαζομένων και ότι 

δεν χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον. 

 

Η ΕΡΓΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε. δεσμεύεται για υψηλά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς και απαιτεί από όλους τους 

διευθυντές, ανώτατα στελέχη, εργαζόμενους, επιχειρηματικούς συνεργάτες και άλλους ενδιαφερόμενους με τους οποίους 

συνεργάζεται, να συμμορφώνονται με αυτή την πολιτική χωρίς εξαίρεση. 

 

Η ΕΡΓΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ο.Ε. αντιλαμβανόμενη το καθήκον της προς το κοινωνικό σύνολο, φροντίζει να είναι παρούσα σε 

κάθε ευκαιρία για προσφορά προς τους συμπολίτες της, καθώς το θεωρεί ουσιώδες προς την επίτευξη της αειφόρου 

ανάπτυξης και ευημερίας. Πρωταρχικός της σκοπός είναι:  το υψηλό αίσθημα ευθύνης, η διαφάνεια, η ηθική, ο σεβασμός 

των προσδοκιών και των δικαιωμάτων, η συμμόρφωση με τους νομικούς κανονισμούς και  διεθνείς κώδικες δεοντολογίας 

και τέλος ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η Εταιρία δεσμεύεται: 

✓ να εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στην τρέχουσα στάθμη της Επιστήμης και Τεχνικής 

καθώς και στις διατάξεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας, 

✓ να ενσωματώνει στις αρχές λειτουργίας της, τη τήρηση της νομιμότητας και τη κοινωνική ευθύνη, 

✓ να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων και την 

τήρηση του απορρήτου της επεξεργασίας αυτών, 

✓ να προβαίνει σε αντικειμενική και κοινωνικά υπεύθυνη διαφήμιση των προϊόντων/υπηρεσιών της, 

✓ να χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, σε όλους τους τομείς της, 

✓ να παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, 

✓ να θέτει σε πρώτο πλάνο όλων των δραστηριοτήτων της την πρόληψη περιβαλλοντικού ατυχήματος, εργατικού 

ατυχήματος & επαγγελματικών ασθενειών,  

Πολιτική Ποιότητας 
Περιβαλλοντική Πολιτική 

Πολιτική για την Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία 
Πολιτική έναντι  Δωροδοκίας 

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 



✓ να καθιερώνει και εφαρμόζει κατάλληλα περιβαλλοντικά προγράμματα και προγράμματα υγείας & ασφάλειας 

στην εργασία, 

✓ να υλοποιεί τακτικές διαβουλεύσεις για τα θέματα υγείας & ασφάλειας στην εργασία με την συμμετοχή των 

εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, 

✓ να καθιερώνει και θέτει σε προσομοίωση επαρκή σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, 

✓ να καθιερώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων, φροντίζει για την αποτελεσματική παρακολούθησή τους και 

εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την επίτευξή τους.  

 

Η απόφαση αυτή, της εγκατάστασης και εφαρμογής των Διαχειριστικών Συστημάτων, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της 

βαρύτητας που δίδει η Εταιρία στην υιοθέτηση διεθνών προτύπων που εξασφαλίζουν τον ποιοτικά και περιβαλλοντικά 

αποδεκτό και εργασιακά ασφαλή, τρόπο λειτουργίας και ελέγχου των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Τα πρότυπα 

διαχείρισης που έχουν αναπτυχθεί, αποτελούν ένα συνδυασμένο σύστημα με απώτερο στόχο τη συνεχή βελτίωση της 

λειτουργίας και των επιδόσεων της Εταιρίας και του προσωπικού της. Αυτό ακριβώς αποτελεί επιπρόσθετο εχέγγυο του 

κύρους και της αξιοπιστίας της Εταιρίας, προς όλους του συνεργάτες της, ικανοποιεί τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

πελατών της για αποτελεσματικές υπηρεσίες και παράλληλα ανταποκρίνεται στα πρότυπα και τις προδιαγραφές που θέτει 

η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Η Εταιρία δεσμεύεται για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής, εξασφαλίζοντας ότι είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα 

τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους αλλά και τους Υπευθύνους Διευθύνσεων, οι οποίοι έχουν 

εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της. 

 

Αρμόδιος για την υλοποίηση και τήρηση των ανωτέρω ορίζεται ο Υπεύθυνος Συστημάτων της Εταιρείας. 

 

Για την ΕΡΓΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ 

Ρογγότης Γεώργιος,  

 Γενικός Διευθυντής 
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