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Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας  

Η εταιρεία ΕΔΑΦΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες και παρέχει υπηρεσίες συμβούλου για 

την έρευνα, μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή και λειτουργία τεχνικών έργων και έργων υποδομής στις κάτωθι ειδικότητες: 

• Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες 

• Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές έρευνες και μελέτες 

• Στατικές, Υδραυλικές, Περιβαλλοντικές μελέτες 

Πιστεύοντας ότι η Ποιότητα αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα στην αναζήτηση της επαγγελματικής επιτυχίας και ενίσχυσης 

της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας στην αγορά, παράλληλα με την θέληση για σεβασμό του Περιβάλλοντος και της 

Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, η εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Ολικής Διαχείρισης που 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.  

Στόχοι της εταιρείας είναι: 

• η συνεχής βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των μελετών και των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 

διεθνείς εξελίξεις της επιστήμης, καθιστώντας την πρωτοπόρο στον τομέα της, 

• η συστηματική ενημέρωση για τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα που δραστηριοποιείται και η υιοθέτηση 

καινοτόμων λύσεων στις μελέτες, 

• η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων και επιθυμιών των πελατών και η υπέρβαση των προσδοκιών τους από τις 

παραλαμβανόμενες μελέτες και υπηρεσίες, 

• η συνεχής βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, 

• η εξάλειψη των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που ενυπάρχουν στις δραστηριότητές της ή 

η μείωσή τους σε αποδεκτά επίπεδα, 

• η συνεχής βελτίωση των επιδόσεών της στους τομείς της ποιότητας, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της υγείας 

και ασφάλειας της εργασίας και της αποτελεσματικότητας του εφαρμοζόμενου Συστήματος Ολικής Διαχείρισης, 

• η βιώσιμη ανάπτυξη και η εδραίωσή της στη συνείδηση των πελατών ως μία εταιρεία μελετών υψηλής ποιότητος 

που σέβεται το περιβάλλον. 

Δέσμευση Διοίκησης  

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για: 

• την προαγωγή και διάχυση της επιστημονικής γνώσης και αποκτώμενης τεχνογνωσίας σε όλο το επιστημονικό 

προσωπικό και ενσωμάτωσή τους στις εκπονούμενες μελέτες και παρεχόμενες υπηρεσίες, 

• την αναγνώριση, αξιολόγηση και ανασκόπηση των κινδύνων και ευκαιριών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, που 

έχουν συνέπειες, στην ποιότητα των μελετών και υπηρεσιών, στο περιβάλλον, στην υγεία και ασφάλεια της εργασίας 

και στην βιωσιμότητα της εταιρείας γενικότερα, με σκοπό την υιοθέτηση κατάλληλων δράσεων ελαχιστοποίησης των 

συνεπειών των κινδύνων και μεγιστοποίησης των ωφελειών των ευκαιριών, 

• την υιοθέτηση, παρακολούθηση και ανασκόπηση μετρήσιμων στόχων για την επιτυγχανόμενη ποιότητα των μελετών 

και υπηρεσιών, των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας και των επιδόσεων που αφορούν την υγεία και 

ασφάλεια της εργασίας,  

• την συνεχή εκπαίδευση, υποστήριξη και ενθάρρυνση των εργαζομένων, να συμμετέχουν στην διαμόρφωση των 

στόχων ποιότητας, περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας της εργασίας, χωρίς τον φόβο αντεκδίκησης και να 

παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και πόρους για την επίτευξη αυτών,  

• την συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, την εκπόνηση των μελετών 

και παροχή των υπηρεσιών, την προστασία του περιβάλλοντος και τα θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, 

Η Διοίκηση της εταιρείας θα προβαίνει σε ετήσιες ανασκοπήσεις της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας, Περιβάλλοντος και 

Υγείας και Ασφάλειας ως προς τη συνεχή καταλληλότητα και αποτελεσματικότητά της.  
 

Για τη Διοίκηση,                                                                  Μάρτιος 2021 

 
 
Σπύρος Καβουνίδης 

 

 
 

Γεώργιος Ντουνιάς 

 
 (υπογραφή)  (υπογραφή) 
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Πολιτική κατά της Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία 

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η δημιουργία και η εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, 

προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς 

βία και παρενόχληση.  

Η ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε 

ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε 

μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο. 

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται από την εταιρεία, για τη συμμόρφωσή της με την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα τα 

άρθρα 9 και 10 του νόμου 4808/19.06.2021 - ο οποίος επικύρωσε την Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 190/21.06.2021 της 

Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) – και αφορά τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.  

 

Ειδικότερα, η Διοίκηση της εταιρείας: 

• δεσμεύεται στη δημιουργία ενός χώρου εργασίας, εντός του οποίου εκτιμάται η προσωπικότητα όλων των 

εργαζομένων και ο οποίος παρέχει ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης.  

• διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον, ασφαλές και δίκαιο. 

• επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, υπό 

οποιαδήποτε μορφή μπορεί να λάβει, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και της έµφυλης βίας, 

το οποίο λαμβάνει χώρα στην εργασία ή εξ αφορμής αυτής, από εργαζόμενο εναντίον άλλου εργαζομένου, από 

προϊστάμενο, από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο νοείται ως εργοδότης, από πελάτη, επισκέπτη, 

προμηθευτή και οποιονδήποτε τρίτο, 

• φροντίζει να παρέχει πληροφορίες και κατάλληλη εκπαίδευση στους εργαζομένους της σχετικά με την αντιμετώπιση 

περιστατικών βίας και παρενόχλησης, διαχείρισης αυτών, τις ευθύνες και τα δικαιώματά τους 

• λαμβάνει μέτρα για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς την παρούσα πολιτική και εφαρμόζει 

σχετική διαδικασία πρόληψης και καταπολέμησης περιστατικών βίας και παρενόχλησης στο εργασιακό 

περιβάλλον, αλλά και διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών για τέτοια περιστατικά 

• επιβάλλει τις απαραίτητες κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης εκδήλωσης απαγορευμένης μορφής 

συμπεριφοράς από οιονδήποτε εργαζόμενο, πελάτη, επισκέπτη, προϊστάμενο, 

• τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 

για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και 

παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης, 

• δεσμεύεται στην τήρηση ουδετερότητας, αμεροληψίας και εμπιστευτικότητας στην περίπτωση διερεύνησης και 

διαχείρισης τέτοιων περιστατικών, 

• επιβλέπει την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και την αναθεωρεί ανά έτος. 

 

 

Για τη Διοίκηση,                                                                  Ιούνιος 2022 

 
 
Σπύρος Καβουνίδης 

 

 
 

Γεώργιος Ντουνιάς 

 
 (υπογραφή)  (υπογραφή) 
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Πολιτική Ασφαλείας Πληροφοριών 

Η εταιρεία ΕΔΑΦΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001: Τεχνολογία Πληροφοριών, Τεχνικές 
Ασφάλειας, Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, Απαιτήσεις.  

Η γενική Πολιτική Ασφαλείας Πληροφοριών της εταιρείας αποσκοπεί στην διασφάλιση: 

• Της προστασίας των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. 

• Της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών έναντι διαρροής σε μη εξουσιοδοτημένους αποδέκτες. 

• Της ακεραιότητας των πληροφοριών καθόλη την διάρκεια ζωής τους. 

• Της διαθεσιμότητας κυρίως σε περιπτώσεις προσωρινής απώλειας λόγω τεχνικού προβλήματος ή ενέργειας 
κακόβουλου λογισμικού. 

• Της τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που αφορούν τόσο στην λειτουργία του 
οργανισμού όσο και ειδικότερες διατάξεις όπως είναι ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων ( ΓΚΠΔ). 

• Της αποτελεσματικής Λήψης και Δοκιμής Ανάκτησης αντιγράφων ασφαλείας. 

• Της Διαρκούς εκπαίδευσης σε θέματα Ασφάλειας Πληροφοριών. 

• Της αξιολόγησης προσβολών ή παραβιάσεων ασφάλειας πληροφοριών ώστε να χρησιμοποιούνται ως 
βελτιωτική ανατροφοδότηση του συστήματος. 

 

Για τη Διοίκηση,                                                               Σεπτέμβριος 2019 

 
 
Σπύρος Καβουνίδης 

 

 
 

Γεώργιος Ντουνιάς 

 
 (υπογραφή)  (υπογραφή) 

 
 


