ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Εγκρίθηκε από Διοικητικό Συμβούλιο τη 01/10/2020’

Στην ICON GROUP ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε. που δραστηριοποιείται στον χώρο των τεχνικών έργων και ειδικότερα
στον σχεδιασμό, την προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση
Ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών, με ολοκληρωμένες λύσεις, δεσμευόμαστε για:


Παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών & προϊόντων που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες και προσδοκίες των
πελατών & συνεργατών μας, ανταποκρινόμενοι άμεσα στα αιτήματα και τις απαιτήσεις τους, και
διασφαλίζοντας τη συνέχεια και τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών & προϊόντων,



Εφαρμογή των κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων που αφορούν τη λειτουργία της ICON GROUP,
και ειδικότερα για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, την προστασία του περιβάλλοντος, την
καταπολέμηση της δωροδοκίας και την διασφάλιση ποιότητας,



Συνεχιζόμενη διαβούλευση και συμμετοχή με το προσωπικό της ICON GROUP αλλά και για οποιονδήποτε
επηρεάζεται από τις δραστηριότητές της στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης,



Εξάλειψη των παραγόντων κινδύνου για την ποιότητα, το περιβάλλον και την Α&ΥΕ, μείωση των κινδύνων
και αξιοποίηση των ευκαιριών, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση τους,



Ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας για την πρόληψη του τραυματισμού που συνδέεται με εργασία και για
την πρόληψη της ασθένειας και προστασία του περιβάλλοντος, γενικά, και ειδικότερα για
o
αειφορία (εξοικονόμηση, επανάχρηση, ανακύκλωση σε όλες τις διεργασίες, κτίρια και υποδομές),
o
απόλυτη συνεργασία με φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του περιβάλλοντος,
o
πρόληψη της ρύπανσης,
o
προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων,
o
περιορισμό των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής,



Συνεχιζόμενη βελτίωση των επιδόσεων του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης, και ταυτόχρονες υψηλές
αποδόσεις επιχειρησιακών επενδύσεων που πηγάζουν από τις λειτουργίες της Επιχείρησης.



Την διαφάνεια των διαδικασιών που μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων. στοχεύει ή
αποτελεί εμπόδιο, περιοσμό ή αλλοίωση του ελεύθερου και δίκαιου ανταγωνισμού

Στο πλαίσιο λειτουργίας της, η διοίκηση της ICON GROUP δεσμεύεται πως απαγορεύεται η δωροδοκία των στελεχών
της από ή προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Οι στόχοι της ICON GROUP για την καταπολέμηση της δωροδοκίας τίθενται
από την ανώτατη διοίκηση, ο βαθμός επίτευξής τους παρακολουθείται από τα αρμόδια στελέχη της και αποτελούν
πάντα θέμα στο πλαίσιο της ανασκόπησης του Συστήματος Διαχείρισης από τη διοίκηση.
Η ανώτατη διοίκηση της ICON GROUP, λειτουργώντας και ως Αnti-Βribery Compliance function σε συνεργασία με
τους νομικούς συμβούλους της ICON GROUP, ενθαρρύνει την ευαισθητοποίηση ανησυχιών με καλή πίστη, ή με βάση
μια λογική πίστη στην εμπιστοσύνη, χωρίς φόβο για αντίποινα. Πλην όμως, περιγράφει, σαφώς εντός του Εσωτερικού
Κανονισμού Εργασίας στην ICON GROUP, τις συνέπειες προς τα στελέχη ή/και τους συνεργάτες της στην περίπτωση
μη συμμόρφωσης με την παρούσα πολιτική.
Για να επιτύχει τις δεσμεύσεις της, η ICON GROUP έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης σε
συμφωνία με το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης και τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 QMS, ISO
14001:2015 EMS, ISO 45001:2018 OH&S & ISO 37001:2016 ABMS. Η διοίκηση της επιχείρησης μεριμνά ώστε η
παρούσα δήλωση πολιτικής να είναι κατάλληλη για τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και να την επικοινωνεί
κατάλληλα, όποτε αυτό είναι αναγκαίο.
Συντάχθηκε για την ΙCON GROUP TEXNIKH I.K.E.,
από τον Κωνσταντίνο Σπυριδόπουλο
Υπεύθυνο Συστημάτων Διαχείρισης

Ο Διαχειριστής
Δημήτριος Μαναγούδης
01/10/2020’

