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Η MES ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, το οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, 14001:2015, ISO 45001:2018 και το οποίο καλύπτει όλες τις 

λειτουργικές διεργασίες του Οργανισμού όπως αυτές περιγράφονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας. 

 

Πρωταρχικοί στόχοι της Εταιρείας είναι: 

 η παροχή εξειδικευμένων και εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, παραγόμενων, κάθε φορά 

σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες του κάθε πελάτη 

 η πληρέστερη δυνατή ικανοποίηση των πελατών και λοιπόν ενδιαφερόμενων μερών καθώς και η 

εξασφάλιση της πίστης τους και της μακροχρόνιας συνεργασίας τους με την Εταιρεία 

 η συνεχής παρακολούθηση των διεργασιών της με στόχο την πιστή εφαρμογή τους και τη διαρκή 

βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 η ικανοποίηση του προσωπικού όσον αφορά το περιβάλλον εργασίας και η διαρκής προαγωγή του 

επιπέδου κατάρτισής του. 

 η στενή παρακολούθηση και έρευνα της αγοράς για τη δημιουργία και παροχή νέων υπηρεσιών 

 η συνεχής βελτίωση του Περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρείας 

 η εξασφάλιση της Υγείας & Ασφάλειας κατά την υλοποίηση του συνόλου των λειτουργικών 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

 Η πρόληψη της ρύπανσης και η προστασία του Περιβάλλοντος 

 Η παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς 

και ασθένειες, εξάλειψη κινδύνων και μείωση της διακινδύνευσης της ΥΑΕ και η διαβούλευση και 

συμμετοχή των εργαζομένων 

 

Για την ταχύτερη και αρτιότερη επίτευξη των ανωτέρω στόχων η διοίκηση της Εταιρείας Δεσμεύεται να: 

 εφαρμόζει τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας – Περιβάλλοντος – Υ&Α όπως αυτές εκφράζονται στο Ενιαίο 

Διαχειριστικό Σύστημα, θέτοντας ετησίως στόχους αναφορικά με την ποιότητα, την περιβαλλοντική 

διαχείριση και την Υ&Α στην εργασία  

 ενημερώνει το ανθρώπινο δυναμικό της και το παρακινεί να δεσμευθεί στις ίδιες αρχές 

 μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση του ΕΔΣ, προβαίνοντας σε κατάλληλες διορθωτικές & προληπτικές 

ενέργειες, που προκύπτουν από τη διεξαγωγή προσχεδιασμένων Εσωτερικών Επιθεωρήσεων, τον 

εντοπισμό πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που άπτονται των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και 

αποφάσεις συμβουλίων ανασκόπησης από τη Διοίκηση. 

 

Οι βασικές αρχές, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από τις διαδικασίες του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος 

της Εταιρείας είναι: 

 Η τήρηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων των πελατών και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών, όπως 

αυτές έχουν συμφωνηθεί μέσω κοινά αποδεκτών και συμφωνημένων προσφορών / συμβάσεων, με 

σκοπό την αύξηση της ικανοποίησής τους. 

 Η εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των συνεργατών. 

 Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού. 

 Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός 

διορθωτικών ενεργειών. 

 Η αναγνώριση και η συμμόρφωση με την νομοθεσία που διέπει την κάθε δραστηριότητα που εκτελείται 

από αυτή. 

 Η αναγνώριση και αξιολόγηση όλων των Περιβαλλοντικών Πλευρών των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 

 Η αναγνώριση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις Περιβαλλοντικές Πλευρές και λήψη των 

απαιτούμενων μέτρων για την ελαχιστοποίηση αυτών. 

 Η διάθεση πόρων για την εφαρμογή και την επίτευξη των Περιβαλλοντικών Σκοπών & Στόχων που έχουν 

τεθεί. 

 Η διαχείριση των πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από τις λειτουργικές διεργασίες της 

Εταιρείας. 

 


