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Ο όμιλος εταιρειών GDL GREEN ENERGY GROUP LTD έχοντας ως γνώμονα την διαρκώς αυξανόμενη ικανοποίηση 

των πελατών, την συνεχή βελτίωση της εταιρικής λειτουργίας, την πρόληψη των συμβάντων και των επαγγελματικών 

ασθενειών των εργοδοτουμένων και τρίτων στις δραστηριότητες του, αλλά και την προστασία του Περιβάλλοντος, 

εγκαθίδρυσε και εφαρμόζει ένα Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 και EN ISO 14001:2015 αντίστοιχα, με κύρια 

επιδίωξη την εύρυθμη εφαρμογή λειτουργία και συνεργασία των εταιρειών του ομίλου στην κατεύθυνση της διαρκούς 

βελτίωσης. 

Μέσω της εφαρμογής του Ενοποιημένου Συστήματος και πάντοτε σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία, επιδιώκουμε 

την επίτευξη ενός πλαισίου συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων, όπως: 

1. Η παροχή υπηρεσιών και προϊόντων με σκοπό τη συνεχή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μέσω 

νέων και καινοτόμων ιδεών. 

2. Η εγκαθίδρυση και η εμπέδωση ενός λειτουργικού συστήματος πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων για την 

διασφάλιση της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων, των πελατών, του κοινού και των συνεργατών μας με 

ελαχιστοποίηση - εξάλειψη των ατυχημάτων. 

3. Η συνεχής βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής επίδοσης με έμφαση στην πρόληψη της ρύπανσης που 

προκύπτει από τις δραστηριότητες, είτε αυτή αφορά το στενό εργασιακό περιβάλλον, είτε το ευρύτερο κοινωνικό 

σύνολο. 

4. Η αναγνώριση και διαχείριση ρίσκων και ευκαιριών σε σχέση με τη διαχείριση ποιότητας, ασφάλειας και υγείας και 

περιβάλλοντος. 

5. Η συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του Συστήματος για συνεχή βελτίωση. 

6. Η εκπαίδευση του προσωπικού στην Ασφάλεια & Υγεία, Περιβαλλοντική Διαχείριση και Ποιότητα. 

7. Την ανάθεση σε όλο το προσωπικό καθηκόντων, ρόλων και υποχρεώσεων για την Ασφάλεια & Υγεία και την 
διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα Ασφάλεια και Υγείας στην Εταιρία  
 

8. Ο καθορισμός μετρήσιμων, αντικειμενικών Σκοπών και Στόχων βελτίωσης όλων των Παραμέτρων (Ασφάλεια & 

Υγεία, Περιβαλλοντική Διαχείριση, Ποιότητα). 

9. Η  παροχή των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή του Συστήματος και επίτευξη των Σκοπών και Στόχων. 

10. Την παρακολούθηση και συμμόρφωση με τα διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και του Τμήματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας (Covid-19). 

Η πολιτική επανεξετάζεται κάθε χρόνο για να είναι διαρκώς επίκαιρη αναφορικά με τις απαιτήσεις των πελατών της, τις 

συνθήκες Υγείας και Ασφάλειας, αλλά και τις Περιβαλλοντικές και Ποιοτικές πτυχές των δραστηριοτήτων μας. 


