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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Η τήρηση των δεσμεύσεων της εταιρείας προς τους πελάτες της και η συνεχής αύξηση της ικανοποίησής 

τους αποτελούν τον πρώτο και βασικό σκοπό όλων των ενεργειών της Διοίκησης και όλου του προσωπικού 

της ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 

Προκειμένου να επιτευχθεί ο βασικός σκοπός της, η εταιρεία, έχει θεσπίσει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότη-

τας, στην  εφαρμογή του οποίου βασίζεται η λειτουργία της και το οποίο καλύπτει όλες της δραστηριότητές 

σχεδιασμού, παραγωγής και πώλησης προϊόντων διογκωμένης πολυστερίνης και την εμπορία οικοδομικών 

μονωτικών υλικών. Η επίτευξη του δηλωμένου επιπέδου ποιότητας αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα της συ-

νολικής προσπάθειας της Διοίκησης και όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού. Όλοι προσπαθούν να αποφεύ-

γουν, να εντοπίζουν και να αναφέρουν άμεσα τα λάθη και τις πιθανές τους αιτίες και, στο πλαίσιο της δικαι-

οδοσίας και των αρμοδιοτήτων τους, να προλαμβάνουν την εκδήλωσή τους και να προβαίνουν στις αναγκαί-

ες ενέργειες για την εξάλειψή τους. Παράλληλα, όλοι ενθαρρύνονται να εντοπίζουν τις όποιες δυσλειτουργί-

ες και να προτείνουν ενέργειες για τη συνολική βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας.  

 

Αποτελούν δεσμεύσεις για τη Διοίκηση, η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων (κατάλληλος εξοπλισμός, 

υλικά και εκπαιδευμένο προσωπικό) για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρι-

σης της Ποιότητας και η διασφάλιση της τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας. Όλο το προσωπικό γνωρίζει 

την Πολιτική για την Ποιότητα και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο σε όλα τα σημεία του Συστήματος Διαχεί-

ρισης Ποιότητας που αφορούν τη θέση του.  

 

Η Διοίκηση θεσπίζει και παρακολουθεί την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για την ποιότητα και ανασκοπεί 

συνεχώς την καταλληλότητα της Πολιτικής για την Ποιότητα. Επιπλέον, δεν λαμβάνει καμία απόφαση και 

δεν προβαίνει σε καμία ενέργεια, αν προηγουμένως δεν εξασφαλίζεται η προαγωγή της ποιότητας των προϊ-

όντων και υπηρεσιών της εταιρείας.  

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Απόστολος Μαριόγλου                                
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ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Η επιχείρηση μας προσφέρει προϊόντα που προωθούνται μέσω περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων προμη-

θευτών στα νοικοκυριά. Η επιτυχία και η βιώσιμη ανάπτυξη της επιχείρησής μας εξαρτώνται άμεσα από την 

ικανότητά μας να προλαμβάνουμε έγκαιρα τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και να ανταποκρινόμαστε απο-

τελεσματικά στις επίκαιρες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.  

Η όλο και αυστηρότερη νομοθεσία καθώς επίσης και οι περιβαλλοντικές προδιαγραφές των προμηθευτών και 

καταναλωτών μας οδήγησαν στην ενσωμάτωση της προστασίας του περιβάλλοντος στην επιχειρηματική 

στρατηγική μας. 

Στην περιβαλλοντική πολιτική μας θεσπίσαμε τις συγκεκριμένες γενικές αρχές προστασίας του περιβάλλο-

ντος οι οποίες απευθύνονται στους πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενους και στο ευρύτερο κοινό.  

Γενική περιβαλλοντική στρατηγική  και οι δεσμευτικές αρχές της:  

Νομοθεσία 

 Η επιχείρηση δεσμεύεται να συμμορφώνεται με την σχετική, για τις δραστηριότητές της, Ελληνική και 

Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία.  

Συνεχής βελτίωση 

 Η επιχείρηση δεσμεύεται να καταβάλλει έμπρακτα και μεθοδικά προσπάθειες για την συνεχή βελτίωση 

των περιβαλλοντικών επιδόσεων της. Μεγάλη έμφαση δίδεται στην συνεχή ανάλυση, αξιολόγηση και 

παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πτυχών που προέρχονται από τις παραγωγικές διεργασίες. Η α-

ξιολόγηση της αποδοτικότητας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με τη διενέργεια τακτικών 

προληπτικών ελέγχων διασφαλίζει την υλοποίηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων και στόχων. Σε 

περίπτωση εντοπισμού μη συμμορφώσεων που απειλούν τη διεργασία της συνεχούς βελτίωσης λαμβά-

νονται άμεσα διορθωτικά μέτρα.  

Ορθολογική διαχείριση αποβλήτων και φυσικών πόρων 

 Η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αποφυγής, μείωσης, επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης 

των αποβλήτων καθώς επίσης και της μείωσης της κατανάλωσης πόρων (ενέργειας, υδάτων, Α’ – και 

βοηθητικών υλών) εφαρμόζοντας βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές είναι περιεχόμενο της γενικής στρατηγι-

κής μας. 

Εκπαίδευση 

 Η ενεργός συμμετοχή όλου του προσωπικού αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όλοι οι εργαζόμενοι έ-

χουν την ευθύνη υλοποίησης των περιβαλλοντικών προγραμμάτων και στόχων. Η επιχείρηση προωθεί 

την περιβαλλοντική συνείδηση του προσωπικού μέσω ενημέρωσης και συστηματικής εκπαίδευσης. Πα-

ράλληλα δεσμεύεται η διοίκηση να παρέχει τους αναγκαίους πόρους και τα μέσα. 

Εξωτερική επικοινωνία 

 Η επιχείρηση αναζητά το διάλογο με το κοινό, παρέχει, όποτε χρειαστεί,  πληροφορίες και ενημερώνει το 

κοινό, τους πελάτες και τους προμηθευτές της για τις περιβαλλοντικές της δραστηριότητες και ενέργειες. 

Ημερομηνία: 12.11.2019 Ο Γενικός Δ/ντής  
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ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
(Υ.Α.Ε.) ΤΗΣ ΠΑΝΜΟΝΩΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 

Η επιχείρησή μας θεωρεί ότι όλες οι λειτουργίες του εργοστασίου πρέπει να συμβαδίζουν με τη διασφάλιση 

υψηλού επιπέδου Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων. Αυτό αποτελεί ευθύνη της διοίκησης της εται-

ρίας και μάλιστα πρώτης προτεραιότητας. 

Η προώθηση των ζητημάτων υγιεινής και ασφάλειας θεωρείται κοινό καθήκον της διοίκησης και των εργα-

ζομένων της εταιρίας. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ζητούν να τους παρασχεθεί 

ο κατάλληλος εξοπλισμός, ώστε να μπορούν να εκτελούν την εργασία τους σε συνθήκες υγιεινής και ασφά-

λειας.  

Είναι βασική η υπευθυνότητα όλων των εργαζομένων, προϊσταμένων και διευθυντών, να έχουν την ασφά-

λεια της εργασίας σαν καθημερινή προτεραιότητα. Καμία εργασία δεν πρέπει να γίνεται όταν προκαλεί ανα-

σφαλείς ή ανθυγιεινές συνθήκες για τις οποίες δεν έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. 

Βασικοί στόχοι της εταιρίας είναι: 

 Να παρέχει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία  

 Να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης ατυχημάτων του προσωπικού 

 Να σχεδιάζει και να εκτελεί όλες τις λειτουργίες του εργοστασίου με μεθόδους ασφαλείς που δεν δη-

μιουργούν κινδύνους για την υγεία 

 Να παρέχει εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, σε όλους τους εργαζόμενους με ενημέρωση, 

πληροφόρηση, οδηγίες και επίβλεψη 

 Να παρέχει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ασφαλείας (μέσα ατομικής προστασίας), να τον ελέγχει συστη-

ματικά και να προωθεί τη χρήση του 

 Να συντηρεί το ενδιαφέρον και την προσοχή των εργαζομένων σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας: 

 Με τακτικούς ελέγχους στους χώρους εργασίας και εκτίμηση τυχόν κινδύνων 

 Με την αναζήτηση και προώθηση της συμμετοχής των εργαζομένων 

 Με την εξασφάλιση της ετοιμότητας των εργαζομένων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

 Με την παρακολούθηση των εξελίξεων της προβλεπόμενης νομοθεσίας υγιεινής και ασφάλειας 

που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της εταιρίας. 

 Να φροντίζει ώστε οι εργαζόμενοι: 

 Να χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους εξοπλισμό ασφαλείας και να λαμβάνουν όλα τα προστα-

τευτικά μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια, τόσο των ιδίων όσο και όποιων θα μπορούσαν να 

επηρεαστούν από παραλήψεις στην εκτέλεση της εργασίας 

 Να συνεργάζονται με την εταιρία στην εκτέλεση των κοινών τους καθηκόντων απέναντι στο νό-

μο και να αναφέρουν περιστατικά που οδήγησαν ή θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ατυχήματα 

Όταν δεν τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας, θα πρέπει να λειτουργεί πειθαρχική διαδικασία, αφενός για πα-

ραδειγματισμό και αφετέρου για μελλοντική πρόληψη. 

Ημερομηνία: 12.11.2019 Ο Γενικός Δ/ντής   
 

 


