
 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

H MAPEI HELLAS ακολουθώντας τη στρατηγική της μητρικής εταιρείας έχει ως στόχο να βελτιώσει και να εδραιώσει τη θέση 
της ως ηγέτης στην ανάπτυξη, την παραγωγή, την εμπορία και την τεχνική εξυπηρέτηση των χημικών προϊόντων και λύσεων 
συστημάτων για κτίρια και βιομηχανία. 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, με μακροχρόνια και βιώσιμα αποτελέσματα, η MAPEI HELLAS, δεσμεύεται  να 
εφαρμόζει, να διατηρεί και να βελτιώνει ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, προσαρμοσμένο στις 
απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015 σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές και να ικανοποιεί τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις. 

 
ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

• Να γνωρίζει, να ερμηνεύει και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών και 
ενδιαφερομένων μερών. 

• Να θεωρούμε ως βασικούς δείκτες της επιτυχίας μας την ικανοποίηση, την εκτίμηση και την αφοσίωση των πελατών 
και των ενδιαφερόμενων μερών, στην εταιρεία μας και στα προϊόντα μας. 

• Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων σταθερής και εποικοδομητικής συνεργασίας με προμηθευτές, πελάτες, φορείς, 
εμπορικούς συλλόγους, τοπικές κοινότητες, επιστημονικούς και τεχνικούς φορείς κλπ., προκειμένου να επιτευχθούν 
αμοιβαία οφέλη. 

• Κοινοποίηση της πολιτικής μας, χρησιμοποιώντας ενημερωτικές ενέργειες, εκπαιδευτικές δράσεις και εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης σε υπαλλήλους, σωματεία, πελάτες, προμηθευτές και σε οποιαδήποτε άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη της εταιρείας ενδείκνυται. 

 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

• Η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων και των ενδιαφερόμενων μερών αποτελεί βασικό 
καθήκον της μακροπρόθεσμης επιτυχίας της εταιρείας, η οποία επιδιώκεται με επενδύσεις σταθερών πόρων, 
βελτιώνοντας την απόδοση των διαδικασιών και των προϊόντων, σύμφωνα με τα υποχρεωτικά και εθελοντικά 
πρότυπα και τη σχετική νομοθεσία. 

• Προώθηση της Κανονιστικής και Νομοθετικής Συμμόρφωσης και  όπου είναι εφικτό, επιβολή διαρκούς αναβάθμισης 
της διαχείρισης και της απόδοσης. 

• Διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια για τη στήριξη της πρόληψης τραυματισμών και 
προβλημάτων υγείας. 

• Βελτίωση της ασφαλούς συμπεριφοράς των εργαζομένων, εντός μιας κουλτούρας ασφάλειας. 

 
ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 

• Διαφύλαξη των φυσικών πόρων καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων μας και σχεδιασμός 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη. 

• Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πρόληψη κάθε μορφής ρύπανσης και αποτελεσματική χρήση 
των  φυσικών πόρων όσον αφορά τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, σύμφωνα με το ισχύουσα 
νομοθεσία. 

• Ελαχιστοποίηση της χρήσης υλικών που είναι επικίνδυνα για τους ανθρώπους, εστιάζοντας σε φιλικά προς το 
περιβάλλον συστατικά και αποφυγή εξαιρετικά τοξικών υλικών. 



 
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

• Να προβλέπει τις εξελίξεις της αγοράς, έχοντας πάντα την πρώτη θέση. 
• Να ενσωματώνει στην επιχειρηματική νοοτροπία την ικανότητα βελτίωσης, που νοείται ως ανάπτυξη των γνώσεων 

και δεξιοτήτων των εργαζομένων και ως καινοτομία των προϊόντων και υπηρεσιών. 
• Να παρέχει πληροφορίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το προσωπικό, τους φορείς και τους πελάτες. 

 
ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Να διαχειρίζεται τις διαδικασίες βάσει της προσέγγισης PDCA (Σχεδιάζω, Εκτελώ, Ελέγχω, Βελτιώνω) και να 
αξιολογεί την επάρκειά τους προκειμένου να διασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων, με την αποτελεσματική χρήση 
των πόρων. 

• Να λαμβάνει αποφάσεις βάσει ανάλυσης και αξιολόγησης δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση 
της αγοράς, τις επιδόσεις των διαδικασιών και των προϊόντων. 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

• Εκπαίδευση, προσέλκυση και εξειδίκευση υπαλλήλων ικανών να εργάζονται αυτόνομα και υπεύθυνα, 
ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα τη συνεργασία μεταξύ συναδέλφων για την ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος με στόχο 
τη δημιουργία αξίας για την εταιρεία και για τους πελάτες. 

• Εμπλέκουμε και συμβουλεύουμε τους εργαζόμενους καθημερινά σε συνθήκες υγείας και ασφάλειας. 

 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΗΘΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

• Σεβασμός των αρχών που εκφράζονται στον Ηθικό Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος αποτελεί τον «Χάρτη Αξιών» του 
Ομίλου, στον οποίο όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να αναφέρονται για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων και σχέσεων με 
τους ενδιαφερόμενους (πελάτες, προμηθευτές, συμβούλους, δημόσια διοίκηση, υπαλλήλους κτλ.). 

• Λειτουργία σύμφωνα με αυτές τις αρχές και επέκταση αυτών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού μας. 
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