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Στην MGD Τεχνική Ενεργειακή Ανώνυμη Εταιρεία αναγνωρίζουμε την υποχρέωση μας 
και αποδεχόμαστε τις ευθύνες μας για τη συνεχή παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και την 
κατασκευή έργων με σεβασμό προς το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια κατά την 
εργασία. 
 
Δεσμευόμαστε: 

• για τη συνεχή πρόληψη της ρύπανσης,  
• τη συμμόρφωσή μας με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς 

και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας σχετικά με την ποιότητα των 
υπηρεσιών  και των έργων μας και τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις, 

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

• για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών 
 
Προς εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων έχουμε αναπτύξει, εφαρμόζουμε και 
βελτιώνουμε ένα Σύστημα Διαχείρισης σε συμφωνία με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 και ISO 45001:2018 καλύπτοντας το σύνολο των δραστηριοτήτων μας. 
 
Κύρια στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης αποτελούν: 

• Η διαρκής συμμόρφωση με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις και δεσμεύσεις 
• Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με τα περιβαλλοντικά 

θέματα  και τα θέματα υγείας και ασφάλειας 
• 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 
• Ο έλεγχος περιβαλλοντικής επίδοσης 

 
Η παρούσα Πολιτική είναι διαθέσιμη στο κοινό, υποστηρίζεται από μετρήσιμους στόχους και 
ανασκοπείται ετησίως από την Ανώτατη Διοίκηση.  
 

Για την έγκριση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Παναγιώτης Μουρτοπάλλας 
Διευθύνων Σύμβουλος 


