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Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται ετησίως από τη Διοίκηση και όταν κριθεί απαραίτητο θα αναθεωρηθεί.  
Σε κάθε περίπτωση είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη 

 

Η ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ έχει ως σκοπό το σχεδιασμό και υλοποίηση εγκαταστάσεων, αναβαθμίσεων, βελτιώσεων, 
επισκευών και συντήρησης κτηρίων και Η/Μ έργων, την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων 
καθώς και το σχεδιασμό, κατασκευή και εμπορία μετρητικών διατάξεων, συστημάτων προληπτικής συντήρησης και 
λογισμικού. Το όραμά μας είναι η συνεχής επέκταση (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό) της εταιρίας παρέχοντας 
προϊόντα και υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας σε λογικό κόστος. 
Δεσμευόμαστε: 

• την προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης, τη βιώσιμη χρήση των 
πόρων και τον περιορισμό της επίδρασης στην κλιματική αλλαγή  

• την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας και τη διαρκή βελτίωση μας αναφορικά με την ποιότητα, τις 
περιβαλλοντικές μας επιδόσεις, την οδική ασφάλεια, την καταπολέμηση της δωροδοκίας και τη διαχείριση 
των απαιτήσεων σχετικά με την υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία, 

• για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, των προϊόντων και των έργων μας, των 
περιβαλλοντικών μας επιδόσεων, των επιδόσεων μας σχετικά με την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
καθώς επίσης και των επιδόσεων σε σχέση με την υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία 

• τη διαρκή συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις και δεσμεύσεις σε θέματα που αφορούν την ποιότητα, το 
περιβάλλον, την καταπολέμηση της δωροδοκίας, την οδική ασφάλεια και την υγεία και ασφάλεια στην 
εργασία 

• τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις εγκαταστάσεις μας, καθώς και 
την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών 

• την παροχή των απαραίτητων πόρων και την υλοποίηση κατάλληλων ενεργειών προκειμένου το Σύστημα 
Διαχείρισης να βελτιώνεται συνεχώς. 

 
Προς εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων έχουμε αναπτύξει, εφαρμόζουμε και βελτιώνουμε ένα Σύστημα 
Διαχείρισης σε συμφωνία με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 39001:2012,  ISO 45001:2018, 
ISO 37001:2016 και ISO 50001:2018 καλύπτοντας το σύνολο των δραστηριοτήτων μας. 
 
Κύρια στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης αποτελούν: 

• Η διαρκής συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις και δεσμεύσεις 

• Η παροχή των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των στόχων που αφορούν την περιβαλλοντική 
διαχείριση, την ποιότητα, την οδική ασφάλεια, την καταπολέμηση της δωροδοκίας και την υγεία και 
ασφάλεια στην εργασία 

• Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, θέματα οδικής 
ασφάλειας και υγείας και ασφάλειας καθώς και θέματα καταπολέμησης της δωροδοκίας και διαφθοράς 

• Η συνεργασία με αξιόπιστους προμηθευτές και υπεργολάβους οι οποίοι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
της επιχείρησης σε σχέση με την ποιότητα, την οδική ασφάλεια, την καταπολέμηση της δωροδοκίας, την 
περιβαλλοντική διαχείριση και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία 

• Η μείωση της παραγωγής αποβλήτων και η αύξηση της ανακύκλωσης των αποβλήτων λαμβάνοντας 
υπόψη την επικινδυνότητα τους 

• Η μείωση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων 

• Η συνεργασία με τους προμηθευτές για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων και την 
πρόληψη της ρύπανσης στο σύνολο της 

• Η ετοιμότητα της επιχείρησης σε πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης  

• Η λήψη βιώσιμων μέτρων για την πρόληψη της ρύπανσης  

• Ο προσδιορισμός και η εγκατάσταση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, στόχων ποιότητας και σκοπών 
για την υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία (περιλαμβανομένης και της οδικής ασφάλειας) και στόχων 
καταπολέμησης δωροδοκίας  

• Ο έλεγχος της επίδοσης σχετικά με τα θέματα ποιότητας, καταπολέμησης δωροδοκίας, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία (περιλαμβανομένης και της οδικής ασφάλειας) 

• Η μέριμνα για συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να μειωθούν τα ατύχημα και οι 
τραυματισμοί στο οδικό δίκτυο 
 

Ο Υπεύθυνος Συστήματος έχει σαφή δικαιοδοσία και οργανωτική ελευθερία προκειμένου να εντοπίζει προβλήματα, 
να εισάγει, να συνιστά ή να προσφέρει λύσεις και να επιβεβαιώνει την εφαρμογή των λύσεων αυτών. Ειδικά για 
θέματα που αφορούν στην καταπολέμηση της δωροδοκίας έχει καθορισθεί η Πολιτική Καταπολέμησης Δωροδοκίας 
και Διαφθοράς.  
 

Για την έγκριση 
 
Σ 


