
Το ΟΡΑΜΑ της Διοίκησης της Εταιρείας ΕΜΒΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ είναι η δημιουργία μιας εταιρείας της 

οποίας το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας στην εκπόνηση Μελετών και στην παροχή 

Υπηρεσιών Συμβούλου, και παράλληλα θα αποτελεί πρότυπο για τα δεδομένα της Ελλάδας στον τομέα της.

Η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο EN ISO 14001:2015 που αφορά: 

Η Διοίκηση

Απόστολος Τζίμας

Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΜΒΗΣ Α.Ε.

Εκπόνηση Μελετών και Υπηρεσίες Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, Τεχνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες 

Επίβλεψης Έργων

Τεχνική Υποστήριξη Λειτουργίας Περιβαλλοντικών Έργων

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Λογισμικού Περιβαλλοντικών 

Εφαρμογών

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

• στην προσπάθεια για εκτέλεση άρτιων τεχνικά έργων

• στην απόλυτη ικανοποίηση των νομοθετικών, 

κανονιστικών και άλλων απαιτήσεων

• στη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία

• στην ικανοποίηση των απαιτήσεων και αναγκών του 

πελάτη

• στον έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών των 

εκτελούμενων έργων

• στην πρόληψη για ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων 

κατά την υλοποίηση των έργων

• στη δέσμευση εφαρμογής διαδικασιών ανάλυσης 

διακινδύνευσης 

• στη διαχείριση απειλών και αξιοποίηση ευκαιριών

• στην υιοθέτηση αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, που 

διασφαλίζουν την περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία 

της εταιρείας

• στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων 

πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του 

Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 και του 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 .

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους 

ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

• συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών

• διαρκής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των 

πελατών μας

• μείωση των παραπόνων των πελατών μας

• διαφύλαξη των συμφερόντων των πελατών μας

• διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων και ενθάρρυνσή 

τους για την εμπλοκή τους σε δράσεις 

περιβαλλοντικής προστασίας 

• μείωση του κόστους υλοποίησης Μελετών και Έργων

• διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας και 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

• συμμόρφωση προς την ισχύουσα περιβαλλοντική 

νομοθεσία

• συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο 

όλων των περιβαλλοντικών πτυχών και επιπτώσεων 

που πηγάζουν από τις δραστηριότητες του 

οργανισμού

• ελαχιστοποίηση και την ασφαλή διάθεση των 

παραγομένων αποβλήτων και απορριμμάτων, 

εφαρμόζοντας βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, τεχνικές 

ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης,, 

συμβάλλοντας στην πρόληψη της ρύπανσης

• στη δημιουργία και διατήρηση μιας ανοιχτής και 

δημιουργικής σχέσης εμπιστοσύνης με την τοπική 

κοινωνία και το ευρύ κοινό

• συνεχής ανασκόπηση της πολιτικής ποιότητας και της 

περιβαλλοντικής πολιτικής ώστε να είναι επίκαιρη σε 

σχέση με τις απαιτήσεις του πελάτη.


