
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
• ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2015  

• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ISO 14001:2015  
• ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ OHSAS 18001:2007 

Η Διοίκηση της Επιχείρησης ΠΡΑΞΙΣ ΑΤΕ δεσμεύεται: 

• για την Ποιότητα των Υπηρεσιών που παρέχει ως κατασκευαστής δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων, ώστε αυτά να είναι υψηλού επιπέδου και σύμφωνα με την 
Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία καθώς και τις διατάξεις και κανονισμούς που 
σχετίζονται με το κλάδο των κατασκευών, τη προστασία του περιβάλλοντος και 
την Υγεία & Ασφάλεια της εργασίας. 

• να παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους ώστε το προσωπικό να μπορεί να 
εργαστεί απρόσκοπτα και με ασφάλεια σε ένα κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον. 

• στη συνεχή και απρόσκοπτη προσπάθεια βελτίωσης των Υπηρεσιών της 
διασφαλίζοντας μία μόνιμη και σταθερή συνθήκη  κατάλληλης, ασφαλούς και 
ποιοτικής κατασκευής 

• την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στις περιοχές που αναλαμβάνει έργα 
• την αποτροπή εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών του 

προσωπικού της. 

Για την επίτευξη των παραπάνω δεσμεύσεων, η Διοίκηση της Επιχείρησης: 

• Εκπαιδεύει το προσωπικό της και διαχειρίζεται τους συνεργάτες της ώστε να 
μπορέσουν να ανταποκριθούν και να συμβάλουν στην προσπάθεια της 
επιχείρησης, 

• Παρέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και τις συνθήκες εργασίας που διασφαλίζουν 
την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων της, 

• Παρακολουθεί την ικανοποίηση των πελατών της και μεριμνά για την ανάκτηση 
της γνώμης τους ως προς το επίπεδο Υπηρεσιών. 

• Παρακολουθεί και ελέγχει τις δραστηριότητές της, έχοντας καθιερώσει 
μετρήσιμους στόχους ποιότητας, περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας. 

• Ανασκοπεί και αναλύει τα όλα τα δεδομένα με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του 
Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, τη διατήρηση και προστασία του 
Περιβάλλοντος και την διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων. 

• Το προσωπικό σε όλα τα κλιμάκια της επιχείρησης είναι ενήμερο για την Πολιτική 
Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας της Επιχείρησης και είναι 
υποχρεωμένο να συμβάλει στην Υλοποίησή της. 

• Η Διοίκηση της Επιχείρησης Δεσμεύεται να υποστηρίξει την εφαρμογή της 
Πολιτικής αυτής με όλα τα διαθέσιμα μέσα και εργαλεία διοίκησης. 

 

Η Διοίκηση της Επιχείρησης 
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