
 

 

 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 
 

Η εταιρεία ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ .ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ.-ENERGY PLUS ζχοντασ πάντα ωσ γνϊμονα τθν παροχι υπθρεςιϊν που 
ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ των πελατϊν τθσ, τον ςεβαςμό ςτον άνκρωπο και το περιβάλλον αποφάςιςε να εγκαταςτιςει 
και να λειτουργιςει Σφςτθμα Διαχείριςθσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των προτφπων ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015. 
Η προςζγγιςθ τθσ ποιότθτασ και του περιβάλλοντοσ αποτελοφν ςυνεχείσ και αυςτθρά κακοριςμζνεσ διαδικαςίεσ που 
εξαςφαλίηουν τισ εγγυιςεισ για τθν ςυνεπι παρουςία τθσ εταιρείασ ςτον χϊρο ςτον οποίο δραςτθριοποιείται. 
Το πεδίο εφαρμογισ του εφαρμοηόμενου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ του οργανιςμοφ είναι το ακόλουκο: 

Καταςκευή και εμπορία ηλεκτρολογικοφ φωτιςτικοφ εξοπλιςμοφ 
Βαςικό κίνητρο αποτελεί: 

 θ αναηιτθςθ τθσ βελτίωςθσ του εςωτερικοφ ςυςτιματοσ λειτουργίασ. 
 θ απόκτθςθ τεχνογνωςίασ για τθν πλθρζςτερθ διεκπεραίωςθ των εργαςιϊν και κάλυψθ των αναγκϊν και 

απαιτιςεων των πελατϊν. 
 θ δθμιουργία ενόσ «καναλιοφ» εξωτερικισ επικοινωνίασ ςε όλα τα επίπεδα, ϊςτε να διαςφαλίηεται αφενόσ θ ςαφισ 

αποτφπωςθ των απαιτιςεων τρίτων και θ ςαφισ διλωςθ από τθν πλευρά τθσ εταιρείασ του τρόπου κάλυψισ τουσ 
και αφετζρου θ προςταςία του περιβάλλοντοσ και του πελάτθ. 

 θ εκπαίδευςθ και αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ.  
 θ ςυνετι και ορκολογικι χριςθ των φυςικϊν πόρων,  με τθν ταυτόχρονθ ελαχιςτοποίθςθ των  αρνθτικϊν 

επιπτϊςεων των δραςτθριοτιτων τθσ ςτο περιβάλλον. 
Στα πλαίςια τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ του Συςτιματοσ, θ Διοίκθςθ κζτει ςτόχουσ για τθν ποιότθτα, τθν γενικι αναπτυξιακι 
τθσ πορεία και το περιβάλλον, οι οποίοι αναςκοποφνται ετθςίωσ ωσ προσ το βακμό υλοποίθςθσ τουσ, εγκρίνονται νζοι ι 
τροποποιοφνται παλαιότεροι ανάλογα με τθν απόδοςθ τθσ εταιρείασ και τισ νζεσ ςυνκικεσ ςτο χϊρο δράςθσ τθσ.  

Η εταιρεία δεςμεφεται για : 

 τθν ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ και τιρθςθ των κανονιςτικϊν και νομοκετικϊν απαιτιςεων που αφοροφν το 
περιβάλλον κακϊσ και των άλλων νομικϊν απαιτιςεων που ςχετίηονται με τθ λειτουργία τθσ. 

 τον ςυςτθματικό εντοπιςμό, αξιολόγθςθ και ζλεγχο των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων που προκφπτουν από τισ 
δραςτθριότθτεσ τθσ.  

 τθν ελαχιςτοποίθςθ και ορκολογικι διαχείριςθ των παραγόμενων αποβλιτων τθσ και για τθν αφξθςθ των προσ 
ανακφκλωςθ υλικϊν, ζναντι αυτϊν που διατίκενται προσ απόκεςθ.  

 τθν ενθμζρωςθ και ενκάρρυνςθ του προςωπικοφ  τθσ για τθν ενεργό ςυμμετοχι του, ςε ατομικό και ομαδικό 
επίπεδο, ςτθν βελτίωςθ του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ και  ςε δράςεισ περιβαλλοντικισ προςταςίασ ςτον τομζα 
δραςτθριότθτασ του. 

 τθν διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ  
 τθν αςφαλι και αποτελεςματικι διαχείριςθ των πάςθσ φφςεωσ ςτοιχείων, δεδομζνων και πλθροφοριϊν που 

δφναται να περιζλκουν ςε γνϊςθ τθσ κατά τθν ςυνεργαςία τθσ με τουσ πελάτεσ, τθν διαχείριςθ τουσ αποκλειςτικά 
από αρμόδια άτομα και βάςει δεοντολογίασ τθν μθ κοινοποίθςθ τουσ ςε τρία μζρθ για κανζνα λόγο. 

 τθ ςυνεχι προςπάκεια εμπορίασ ποιοτικϊν υπθρεςιϊν με τελικό ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ ικανοποίθςθσ του πελάτθ 
και τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. 

 τθ ςυςτθματικι ενθμζρωςθ τθσ επιχείρθςθσ ςτισ εξελίξεισ του τομζα ςτον οποίο δραςτθριοποιείται θ που αφοροφν 
τον κλάδο δραςτθριοποίθςθσ τθσ εταιρείασ. 

 τθν ανάπτυξθ δεςμϊν αρμονικισ ςυνεργαςίασ με τουσ πελάτεσ και τουσ προμθκευτζσ τθσ κακϊσ και θ διεφρυνςθ 
τθσ κάλυψθσ τθσ ελλθνικισ και διεκνοφσ αγοράσ. 

 τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχομζνων  υπθρεςιϊν όςο και των ςυνκθκϊν εργαςίασ, του τρόπου 
αντιμετϊπιςθσ του περιβάλλοντοσ κακϊσ και του ίδιου του Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ, Περιβάλλοντοσ, 
Υγείασ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία, μζςω τθσ ανάπτυξθσ τθσ αξιολόγθςθσ διαδικαςιϊν και των ςχετικϊν δεικτϊν.  

 τθν προϊκθςθ του ανοικτοφ διαλόγου και τθσ ενθμζρωςθσ των ενδιαφερομζνων μερϊν ςε πνεφμα ειλικρινοφσ και 
αμοιβαίου ςεβαςμοφ. 

 Συνζπεια των ανωτζρω είναι ότι θ Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ δεςμεφεται για τθν ενεργι ςυμμετοχι τθσ ςτθν εφαρμογι 
του Συςτιματοσ και τθν παροχι πόρων ςε κάκε επίπεδο (ανκρϊπινων – υλικϊν – οικονομικϊν) που κα ςυμβάλλουν 
ςτθν ςυνεχι βελτίωςι του.  

 


