
 
 

Η Εηαηξία ΜΑΡΑΓΚΟ Θ. & ΙΑ Ο.Ε. δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 
 Υπηπεζίερ ζςνηήπηζηρ και επιζκεςήρ κινηηήπα, κιβυηίος ηασςηήηυν, διαθοπικού, ζςζηημάηυν ηποθοδοζίαρ, 

εξαγυγήρ καςζαεπίυν, διεύθςνζηρ, πέδηζηρ, μεηάδοζηρ κίνηζηρ ζηοςρ κινηηήπιοςρ ηποσούρ, ανάπηηζηρ, 
τύξηρ και λίπανζηρ οσημάηυν και μησανημάηυν έπγυν. 

 Υπηπεζίερ ζςνηήπηζηρ και επιζκεςήρ ηλεκηπικών ζςζηημάηυν, οπγάνυν και ζςζκεςών καθώρ και ηηρ λοιπήρ 
ηλεκηπικήρ εγκαηάζηαζηρ ηυν οσημάηυν και μησανημάηυν έπγυν. 

 Υπηπεζίερ ζςνηήπηζηρ και επιζκεςήρ ηασογπάθυν, ηαξιμέηπυν και άλλυν ζςναθών οπγάνυν ηυν οσημάηυν 
και μησανημάηυν έπγυν. 

 Υπηπεζίερ ζςνηήπηζηρ και επιζκεςήρ ανηλιών πεηπελαιοκινηηήπυν και ακποθςζίυν ηυν οσημάηυν και 
μησανημάηυν έπγυν. 

 Υπηπεζίερ ζςνηήπηζηρ και επιζκεςήρ αμαξυμάηυν, ζςμπεπιλαμβανομένυν καμπινών, ςπεπκαηαζκεςών και 
ςδπαςλικών μεπών αςηών κάθε καηηγοπίαρ οσημάηυν και μησανημάηυν έπγυν. 

 Εμποπία ανηαλλακηικών οσημάηυν και μησανημάηυν έπγυν. 
 
Η Εηαηξία έρνληαο σο ζηόρν ηε παξνρή πνηνηηθώλ ππεξεζηώλ, ηόζν πξνο ηνπο πειάηεο ηεο όζν θαη πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο θαη 
ην επξύηεξν θνηλσληθό ζύλνιν, δεζκεύεηαη γηα ηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ Σπζηεκάησλ Πνηόηεηαο, Πεξηβαιινληηθήο 
Δηαρείξηζεο θαη Δηαρείξηζεο ηεο Υγείαο & Αζθάιεηαο ζηελ Εξγαζία ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ΠποηύπυνISO 
9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 αληίζηνηρα, ζε ζπκθσλία κε ηηο εζληθέο, επξσπατθέο θαη δηεζλείο 
λνκηθέο απαηηήζεηο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θαζώο θαη άιισλ δηαηάμεσλ πνπ ελππνγξάθσο έρνπλ 
γίλεη απνδεθηέο από ηελ Αλώηαηε Δηνίθεζε. 
 
Η Πνιηηηθή ηεο Εηαηξίαο έρεη πξσηίζησο σο απνζηνιή ηελ ππνζηήξημε θαη πξνώζεζε ηεο Εηαηξίαο, θαηά ηξόπν δηαξθή θαη 
απνηειεζκαηηθό, ζηε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη γηα λα αλαβαζκίζεη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ 
κε ηξόπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη όηη δελ ηίζεηαη ζε θίλδπλν, άκεζα ή έκκεζα, ε πγεία ηνπ αλζξώπνπ θαη όηη δελ ρξεζηκνπνηνύληαη 
δηαδηθαζίεο ή κέζνδνη πνπ ελδέρεηαη λα βιάςνπλ ην πεξηβάιινλ. 
 
Παξάιιεια, θαζηεξώλεηαη σο βαζηθή αξρή ε επαγγεικαηηθή δενληνινγία ζηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο, ε 
δηαξθήο πνηνηηθή βειηίσζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ησλ κέζσλ θαη ησλ δηαδηθαζηώλ, θαζώο επίζεο θαη ε δηαξθή βειηίσζε ησλ 
Δηαρεηξηζηηθώλ Σπζηεκάησλ. 
 
Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο απηήο, ε Εηαηξία: 

 εθαξκόδεη κεζόδνπο θαη δηαδηθαζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ ηξέρνπζα ζηάζκε ηεο Επηζηήκεο θαη Τερληθήο θαζώο 

θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο ηζρύνπζαο λνκνζεζίαο, 
 ελζσκαηώλεη ζηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο, ηε ηήξεζε ηεο λνκηκόηεηαο θαη ηε θνηλσληθή επζύλε, 
 ιακβάλεη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηελ ηήξεζε ηνπ 

απνξξήηνπ ηεο επεμεξγαζίαο απηώλ, 
 πξνβαίλεη ζε αληηθεηκεληθή θαη θνηλσληθά ππεύζπλε δηαθήκηζε ησλ πξντόλησλ/ππεξεζηώλ ηεο, 
 ρξεζηκνπνηεί θαηάιιειν εμνπιηζκό θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό, ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο, 
 παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ζπζηεκαηηθά όιεο ηηο θάζεηο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, 
 ζέηεη ζε πξώην πιάλν όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηελ πξόιεςε πεξηβαιινληηθνύ αηπρήκαηνο, εξγαηηθνύ 

αηπρήκαηνο & επαγγεικαηηθώλ αζζελεηώλ, 
 θαζηεξώλεη θαη εθαξκόδεη θαηάιιεια πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα πγείαο & αζθάιεηαο ζηελ 

εξγαζία, 
 θαζηεξώλεη θαη ζέηεη ζε πξνζνκνίσζε επαξθή ζρέδηα αληηκεηώπηζεο εθηάθησλ αλαγθώλ, 
 θαζηεξώλεη έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ζηόρσλ, θξνληίδεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή παξαθνινύζεζή ηνπο θαη εμαζθαιίδεη 

επαξθείο πόξνπο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο.  
 

Η απόθαζε απηή, ηεο εγθαηάζηαζεο θαη εθαξκνγήο ησλ Δηαρεηξηζηηθώλ Σπζηεκάησλ, απνηειεί έκπξαθηε απόδεημε ηεο βαξύηεηαο 
πνπ δίδεη ε Εηαηξία ζηελ πηνζέηεζε δηεζλώλ πξνηύπσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πνηνηηθά θαη πεξηβαιινληηθά απνδεθηό θαη 

εξγαζηαθά αζθαιή, ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ ησλ παξερόκελσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. Τα πξόηππα δηαρείξηζεο πνπ 
έρνπλ αλαπηπρζεί, απνηεινύλ έλα ζπλδπαζκέλν ζύζηεκα κε απώηεξν ζηόρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ 
επηδόζεσλ ηεο Εηαηξίαο θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο. Απηό αθξηβώο απνηειεί επηπξόζζεην ερέγγπν ηνπ θύξνπο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηεο 
Εηαηξίαο, πξνο όινπο ηνπ ζπλεξγάηεο ηεο, ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηώλ ηεο γηα απνηειεζκαηηθέο 
ππεξεζίεο θαη παξάιιεια αληαπνθξίλεηαη ζηα πξόηππα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ε Επξσπατθή Έλσζε. 

 
Η Εηαηξία δεζκεύεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνύζαο Πνιηηηθήο, εμαζθαιίδνληαο όηη είλαη γλσζηή θαη θαηαλνεηή ζε όια ηα 
επίπεδα θαη όηη εθαξκόδεηαη από όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο αιιά θαη ηνπο Υπεπζύλνπο Δηεπζύλζεσλ, νη νπνίνη έρνπλ εθπαηδεπηεί 
θαηάιιεια γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. 

 
Αξκόδηνο γηα ηελ πινπνίεζε θαη ηήξεζε ησλ αλσηέξσ νξίδεηαη ν Υπεύζπλνο Σπζηεκάησλ ηεο Εηαηξείαο. 
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