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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ. ΤΣΑΛΑΠΟΡΤΑΣ δεσμεύεται στην
κατασκευή
τεχνικών έργων τα οποία :
✓ είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές/ απαιτήσεις που θέτει ο πελάτης στις οποίες
δύναται να περιλαμβάνονται:
• χρόνος ολοκλήρωσης
• προϋπολογισμός έργου
• προδιαγραφές ποιότητας κατασκευής/ συντήρησης
✓ οργανώνονται/ εκτελούνται και παραδίδονται με τρόπο που να επιτυγχάνεται η
επιθυμητή ποιότητα με το ελάχιστο κόστος, η προστασία του περιβάλλοντος και της
υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ώστε να διασφαλιστεί η καλή φήμη της
εταιρείας.
Για την επίτευξη των παραπάνω η εταιρεία έχει θέσει τους παρακάτω στόχους:
1. Συνέπεια στην υλοποίηση της σύμβασης και στις συμφωνίες με τις οποίες δεσμεύεται
η εταιρεία
2. Βελτιστοποίηση της διαχείρισης του χρόνου υλοποίησης των έργων
3. Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των πόρων υλοποίησης των έργων (υλικά, προσωπικό,
μηχανήματα, κεφάλαια)
4. Παροχή ασφαλών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων και
επαγγελματικών ασθενειών
5. Δέσμευση να εφαρμόζει μέτρα μείωσης της ρύπανσης και αποτροπής περιβαλλοντικών
ατυχημάτων.
6. Δέσμευση για τη συμμετοχή και διαβούλευση των εργαζομένων σε θέματα υγείας &
ασφάλειας στην εργασία.
7. Ελαχιστοποίηση των μη-συμμορφώσεων
8. Συνεχή εμπλουτισμό της τεχνογνωσίας της εταιρείας
9. Ανάλυση της αλληλεπίδρασης στην εταιρεία εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν
την λειτουργία της.
10. Έλεγχο και περιορισμό των κινδύνων που μπορεί να εμφανιστούν στις διεργασίες της
εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την υγεία & την ασφάλεια.
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Για την μεθόδευση των παραπάνω η εταιρεία διασφαλίζει:
1. Τον σαφή καθορισμό των απαιτήσεων του πελάτη
2. Τον συστηματικό προγραμματισμό και οργάνωση των έργων
3. Την συνεχή χρονική και οικονομική παρακολούθηση των Έργων
4. Την τήρηση των Νομοθετικών και Κανονιστικών απαιτήσεων στα θέματα ποιότητας –
περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας
5. Τη θέσπιση και παρακολούθηση στόχων περιβάλλοντος και ΕΥΑ
6. Την παρότρυνση για διαρκή βελτίωση των προμηθευτών και συνεργατών και την
συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας στην
εργασία και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
7. Την υιοθέτηση περιβαλλοντικά ορθών πρακτικών σε όλες τις φάσεις του έργου.
8. Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και του Συστήματος
Διαχείρισης ΕΥΑ καθώς και των περιβαλλοντικών επιδόσεων και των επιδόσεων στην
ΕΥΑ
9. Την διάχυση / αποτύπωση των προδιαγραφών κατασκευής του πελάτη στη
μεθοδολογία κατασκευής των έργων και τη συνεχή παρακολούθηση / έλεγχο της
κατασκευής βάσει των απαιτήσεων αυτών
10.Τον εντοπισμό των αδυναμιών της εφαρμογής της μελέτης και υποβολή τεχνικών
προτάσεων στον πελάτη για βελτίωσή της με στόχο την αποφυγή των κακοτεχνιών, ώστε
να διασφαλίζεται η καταλληλότητα της χρήσης του προϊόντος
11.Την επεξεργασία των μη συμμορφώσεων / αποκλίσεων και τον εντοπισμό των αιτιών
τους για δρομολόγηση διορθωτικών ενεργειών
12.Την διατήρηση αρχείων του έργου αφενός μεν για αντιμετώπιση κάθε μεταγενέστερης
απάντησης ή αμφισβήτησης που τυχόν θα προκύψει αφετέρου για συγκριτικά στοιχεία σε
άλλη εργολαβία.
13.Άμεσο κλείσιμο των τελικών επιμετρήσεων και των εκκρεμοτήτων, ώστε να διενεργείται
χωρίς καθυστέρηση η παράδοση του έργου.
Εγκεκριμένη και Υπογεγραμμένη
Ημερομηνία: 01/11/2019
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