


Η MAGICA FOURKA Facility Management A.E. ιδρύθηκε το

2008 από στελέχη του τοµέα της καθαριότητος που ένωσαν

τις δυνάµεις τους για να δηµιουργήσουν µία νέα, δυναµική,

πρωτοποριακή εταιρεία. Τα γραφεία της εταιρείας

βρίσκονται στο Χαλάνδρι Αττικής, µε συνεργάτες σε

ολόκληρη την Ελλάδα.

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα η MAGICA FOURKA

κατάφερε να κερδίσει την εµπιστοσύνη µεγάλων εταιρειών

λιανικού εµπορίου, µονάδων υγείας, τραπεζών και

βιοµηχανίας.

Τα στελέχη της εταιρείας, πέρα από την µακροχρόνια

εµπειρία που απέκτησαν, µεταβαίνουν κάθε χρόνο στο

εξωτερικό για να εµπλουτίσουν τις γνώσεις τους στις νέες

µεθόδους γύρω από τις σύγχρονες υπηρεσίες facility

management.

Η εταιρεία σήµερα απασχολεί πάνω από 150 άτοµα και µε

την βοήθεια του άριστου και σύγχρονου εξοπλισµού που

διαθέτει, προσφέρει έργο υψηλών προδιαγραφών για

απαιτητικούς πελάτες σε όλη την Ελλάδα.

Στην προσπάθεια της για συνεχή αναβάθµιση της

ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών της, η εταιρεία

προχώρησε στην πιστοποίηση του εφαρµοζόµενου

συστήµατος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015

(εκπαίδευση προσωπικού, συντήρηση εξοπλισµού, έλεγχος

προγράµµατος εργασιών, προσωπικού, υλικών, κλπ, κατά

OHSAS 18001 (υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία), ISO

14001:2015 (σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης),

Βεβαίωση για COVID-19, ISO 22301:2019 (σύστηµα

διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας).

Η εταιρεία µας, στην προσπάθεια να εδραιωθεί µεταξύ των

σηµαντικότερων του χώρου της σε εθνικό επίπεδο, θεωρεί

στοιχειώδη υποχρέωση της απέναντι στους πελάτες της,

την παροχή ολοκληρωµένων και αρίστης ποιότητας

υπηρεσιών, τόσο µε χρήση µηχανικού και αναλώσιµου

εξοπλισµού τελευταίας τεχνολογίας, όσο και µε την διαρκή

αναβάθµιση του ανθρωπίνου δυναµικού της.

Με βασικές αρχές λειτουργίας µας την άµεση επίβλεψη της

ποιότητας των υπηρεσιών µας από έµπειρους συνεργάτες

µας, την διαρκή µας ενηµέρωση για τις νέες τεχνολογικές

εξελίξεις του χώρου µας, την τακτική εκπαίδευση του

προσωπικού µας και την στενή επικοινωνία µε τους

πελάτες µας, η συνεργασία µας µε ένα ευρύ φάσµα

πελατών χαρακτηρίζεται από αµοιβαία εµπιστοσύνη,

µακροχρόνια επαγγελµατική σχέση και απόλυτη συνέπεια.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Η MAGICA FOURKA Facility Management A.E. είναι σε

θέση να παρέχει µία πλειάδα 

αποσκοπούν στην απρόσκοπτη

υπηρεσιών που 

λειτουργία των

εγκαταστάσεων του πελάτη. Από τον καθαρισµό, ως τις

υπηρεσίες διαχείρισης τροφοδοσιών, η εταιρεία είναι σε

θέση να δώσει αξιόπιστες λύσεις σε κάθε ανάγκη που

µπορεί να προκύψει.

Η υιοθέτηση όλων αυτών των υπηρεσιών δίνει την

δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει έναν µόνο

προµηθευτή για να διαχειριστεί όλες τις απαιτήσεις που

µπορεί να έχει µία εγκατάσταση, µειώνοντας έτσι τον

χρόνο που απαιτείται από µέρους του για τον έλεγχο

όλων των διαδικασιών και ταυτόχρονα να µειώσει τα

έξοδα λειτουργίας της επιχείρησης του.

Το τεχνικό προσωπικό της Εταιρείας µας, οι

εξειδικευµένοι συνεργάτες µας και ο άρτιος εξοπλισµός

µας, προσφέρουν ποιοτικές υπηρεσίες πιστοποιηµένες

µε τα αυστηρότερα standards που διέπουν την Ελληνική

νοµοθεσία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



Το µεγαλύτερο µέρος των εργασιών της εταιρείας είναι οι

καθαρισµοί. Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουµε

είναι ίσως η µέγιστη δυνατή και πιστοποιείται από τους

πελάτες µας, όπου για µέρος αυτών, η καθαριότητα

σηµαίνει τα πάντα για την επιχείρηση τους (νοσοκοµεία,

εταιρείες παραγωγής τροφίµων κλπ..).

Σε κάθε έργο που αναλαµβάνουµε προσφέρουµε

υπηρεσίες καθαριότητος εφάµιλλες µε αυτές που

προσφέρουµε στους πλέον «ευαίσθητους» πελάτες µας

έχοντας κοινή πολιτική προµηθειών υλικών, εργαλείων και

µηχανηµάτων καθώς και κοινή πολιτική στον τρόπο που

εκπαιδεύουµε και διαχειριζόµαστε το προσωπικό µας.

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρουµε στον τοµέα του

καθαρισµού είναι οι εξής:

✓ Καθαρισµός εσωτερικών-εξωτερικών χώρων

✓ Καθαρισµοί Νοσοκοµειακών χώρων καθώς και κλειστών 

µονάδων νοσοκοµείων (χειρουργείων, ΜΕΘ)

✓ Καθαρισµοί Ξενοδοχειακών µονάδων

✓ Καθαρισµοί σχολείων και λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων

✓ Καθηµερινός καθαρισµός γραφείων σε ετήσια βάση

✓ Καθαρισµός βιοµηχανικών χώρων

✓ Επιτόπιο πλύσιµο µοκετών

✓ Αδιαβροχοποίηση µοκετών-χαλιών

✓ Συντήρηση και προστασία δαπέδων (waxing – dewaxing 

πατωµάτων)

✓ Κρυσταλλοποίηση µαρµάρων και µωσαϊκών

✓ Καθαρισµός χώρων στάθµευσης

✓ Αποκοµιδή απορριµµάτων

✓ Γενικοί καθαρισµοί υαλοπινάκων (συµπεριλαµβανοµένων 

και αυτών σε µεγάλο ύψος)

✓ Καθαρισµοί αλουµινένιων πλαισίων

✓ Πλύσιµο προσόψεων κτιρίων

✓ Υδροβολές

✓ Καθαρισµοί τεντών και επιγραφών

✓ Υδροβολές σε µεγάλο ύψος

✓ Αποµάκρυνση graffiti

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ



Οι υπηρεσίες απεντόµωσης και απολύµανσης που

προσφέρει η Εταιρεία καλύπτουν όλες τις διατάξεις της

Ελληνικής νοµοθεσίας. Χρησιµοποιούνται πιστοποιηµένα

υλικά ενώ όλοι οι εργαζόµενοι στο τµήµα είναι κατάλληλα

εκπαιδευµένοι και µε µεγάλη εµπειρία.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται είναι οι ακόλουθες:

✓ Απεντοµώσεις

✓ Μυοκτονίες

✓ Απολυµάνσεις

✓ Τοποθέτηση παγίδων

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ 

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ 

ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

Κάθε εργασία των τεχνικών μας συνοδεύεται από

πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης καθώς και από

πιστοποιητικό καταλληλότητας προς χρήση.



Μεγάλο µέρος των υπηρεσιών Facility που παρέχει η εταιρεία

είναι η συντήρηση και επισκευή κάθε είδους ανελκυστήρα

καθώς και κάθε συστήµατος ανυψώσεως.

Κάθε εργασία των τεχνικών µας συνοδεύεται από

πιστοποιητικό καλής εκτέλεσης καθώς και από πιστοποιητικό

καταλληλότητας προς χρήση. Επιπρόσθετα, οι εργασίες µας

καθώς και τα ανταλλακτικά τα οποία χρησιµοποιούµε,

συνοδεύονται από εγγύηση 1 έτους.

Αναλυτικότερα, οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι οι κάτωθι:

✓ Μελέτη και τοποθέτηση καινούργιου ανελκυστήρα

✓ Μελέτη και ανακατασκευή παλαιών ανελκυστήρων

✓ Μελέτη και τοποθέτηση υδραυλικών συστηµάτων 

ανύψωσης
✓ Μελέτη και τοποθέτηση µηχανικών συστηµάτων ανύψωσης

✓ Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων

✓ Συντήρηση και επισκευή θαλάµων

✓ Συντήρηση και επ ισκευή υδραυλικών και µηχανικών 

συστηµάτων ανύψωσης

✓ 24ωρη εξυπηρέτηση και αντιµετώπιση προβληµάτων

✓ Εγγύηση επισκευής εντός 3 ωρών.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ



Η MAGICA FOURKA Facility Management A.E. καλύπτει

ένα ευρύ φάσµα εργασιών στην συντήρηση υδραυλικών

εγκαταστάσεων καθώς και στις υπηρεσίες εγκατάστασης,

διασφαλίζοντας στον πελάτη ότι τα συστήµατα νερού /

πεπιεσµένου αέρα των εγκαταστάσεων λειτουργούν

σωστά.

Μέσα από πρόγραµµα περιοδικών επισκέψεων, η
εταιρεία µας εγγυάται ότι όλα τα εγκαταστηµένα

συστήµατα θα είναι πάντα λειτουργικά.

Το εύρος των παρεχοµένων υπηρεσιών είναι:

✓ Επεκτάσεις συστήµατος ύδρευσης – αέρος

✓ Συντήρηση συστηµάτων ύδρευσης – αέρος

✓ Επισκευή συστηµάτων ύδρευσης – αέρος

✓ Συντήρηση και επισκευή υδρορροών

✓ Μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης

✓ Συντήρηση και επισκευή κυκλωµάτων θέρµανσης

✓ Αποφράξεις

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



µας διαθέτει µία πλειάδα τεχνικών και

για να ανταποκριθεί σε κάθε ανάγκη

των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του

Η εταιρεία 

συνεργατών 

συντήρησης 

πελάτη.

Μέσω προγράµµατος περιοδικών επισκέψεων παρέχουµε

υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης εξασφαλίζοντας την

ακεραιότητα των συστηµάτων σας.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι:

✓ Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών πινάκων

✓ Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

✓ Συντήρηση ηλεκτρολογικών γραµµών και δικτύου 

τροφοδοσίας ρεύµατος

✓ Προέκταση δικτύων τροφοδοσίας

✓ Έκδοση πιστοποιητικών



Η MAGICA FOURKA Facility Management A.E. µέσω

δικτύου συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, προσφέρει

υπηρεσίες µελέτης, κατασκευής αλλά και συντήρησης

εσωτερικών και εξωτερικών κήπων.

Επιγραµµατικά, οι προσφερόµενες υπηρεσίες είναι:

✓ Μελέτη και κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών 

κήπων

✓ Μελέτη και κατασκευή συστηµάτων αυτόµατης 

άρδευσης

✓ Μελέτη και κατασκευή ειδικών κατασκευών όπως 

πέργκολες, σιντριβάνια κλπ..

✓ Συντήρηση εσωτερικών και εξωτερικών κήπων

✓ Προστασία κήπων από αρρώστιες

✓ Καθαρισµός κήπων

✓ 24ωρη εξυπηρέτηση και αντιµετώπιση προβληµάτων

ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ



Μέσω δικτύου συνεργατών η εταιρεία µας έχει την

δυνατότητα να διαχειριστεί µικρής κλίµακας κατασκευές,

ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη.

Συνεργαζόµαστε µε τα µεγαλύτερα αρχιτεκτονικά γραφεία

που έχουν την δυνατότητα να δώσουν λύσεις σε κάθε

πρόβληµα ή ανακαίνιση που τυχόν προκύψει.

Οι προσφερόµενες υπηρεσίες είναι:

✓ Μελέτη χώρων

✓ Ελαιοχρωµατισµοί

✓ Τοποθετήσεις, συντηρήσεις και επισκευές δαπέδων

✓ Εσωτερική δόµηση

✓ Στεγανοποιήσεις

✓ Τοποθέτηση Υαλοπινάκων & υαλοπετασµάτων

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ 

ΧΩΡΟΙ



Αναπόσπαστο μέρος των υπηρεσιών Facility αποτελεί η

συντήρηση και επισκευή κάθε είδους Η/Μ εξοπλισμού, όπως

κλιματιστικά, συστήματα εξαερισμού, συστήματα θέρμανσης,

συστήματα φυσικού αερίουκλπ.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να προσφέρει εξειδικευμένες

υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κάθε είδους συστήματος ή

μηχανήματοςκλιματισμού, εξαερισμού και θέρμανσης.

Σκοπός της υπηρεσίας είναι να παρέχει προληπτική συντήρηση

στα εγκαταστημένα μηχανήματα μειώνοντας στο μηδέν τις

ανάγκες και το κόστος επισκευής.

Όλες οι εργασίες καθώς και τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά

συνοδεύονταιαπό 1 (ένα) χρόνο εγγύηση.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

✓ Μελέτη και τοποθέτηση κλιµατιστικών συστηµάτων

✓ Μελέτη και τοποθέτηση συστηµάτων καθαρισµού του 

αέρα

✓ Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών συστηµάτων

✓ Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων καθαρισµού του 

αέρα

✓ Μελέτη και τοποθέτηση συστηµάτων θέρµανσης

✓ Συντήρηση και επισκευή συστηµάτων θέρµανσης

✓ 24ωρη εξυπηρέτηση και αντιµετώπιση προβληµάτων

✓ Εγγύηση επισκευής εντός 3 ωρών

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ



Ο στρατηγικός προσανατολισµός της εταιρείας κινείται σε 4

βασικούς άξονες µε κύριο στόχο την δηµιουργία αξίας για

όλους τους συµµετέχοντες, ενώ παράλληλα µεριµνούµε για

την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες

µας. Οι 4 βασικοί άξονες της στρατηγικής µας πολιτικής

συνοψίζονται ως εξής:

Την συνεχή ανάπτυξη  των ικανοτήτων του προσωπικού

που εργάζεται στην εταιρεία µέσω της συνεχούς

εκπαίδευσης και της επιβράβευσης των προσπαθειών τους

θέτοντας ως στόχο την προσωπική ικανοποίηση και

ποιοτική ανάπτυξη των υπηρεσιών µας.

Την δηµιουργία επωφελών (win – win) συνεργασιών µε

όλους του συνεργάτες µας, είτε είναι προµηθευτές ή

υπεργολάβοι, έχοντας ως στόχο τον σχεδιασµό

αποδοτικότερων και ποιοτικότερων συνεργασιών.

Τον ορισµό της προστασίας του περιβάλλοντος ως

πρωταρχικό στόχο για την ευηµερία και βιώσιµη ανάπτυξη

των τοπικών κοινωνιών.

Την παροχή υπηρεσιών µε άριστη σχέση Αξίας / Κόστους

καθώς και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης προς τους

πελάτες µας δηµιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις

οικονοµικής απόδοσης για αυτούς.

Στρατηγική πολιτική

ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Η MAGICA FOURKA Facility Management A.E.
αναγνωρίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της
περιβαλλοντικής επίδοσης µε βάση τις αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης και σε συµµόρφωση µε την
νοµοθεσία και τα διεθνή πρότυπα, στοχεύει σε µία
ισόρροπη οικονοµική ανάπτυξη σε αρµονία µε την φύση.

Ακολουθώντας µία πορεία βιώσιµης ανάπτυξης, η
εταιρεία µας δεσµεύεται να ασκεί τις δραστηριότητες της
µε τρόπο που να εξασφαλίζει την προστασία του
περιβάλλοντος και την υγεία και ασφάλεια των
εργαζοµένων, της τοπικής κοινωνίας καθώς και του
κοινού. Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας αποτελεί
την δήλωση δέσµευσης της εταιρείας για τήρηση των
αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης.

Η Πολιτική της Εταιρείας µας για την διασφάλιση της
Προστασίας του Περιβάλλοντος στηρίζεται στις εξής
αρχές:

Λαµβάνει µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος
συµµορφούµενη µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία και
του ς περιβαλλοντικούς όρους.

Εφαρµόζει Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης στο
σύνολο των δραστηριοτήτων της παραγωγικής της
διαδικασίας.

Καθορίζει Αντικείµενα και Σκοπούς Περιβαλλοντικών
Παρεµβάσεων.

Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική Περιβαλλοντική της 
Επίδοση µε κατάρτιση και υλοποίηση Προγραµµάτων
∆ράσης για την επίτευξη των συγκεκριµένων

Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων.

Υιοθετεί συγκεκριµένους κανόνες περιβαλλοντικών 
ελέγχων στην εσωτερική της λειτουργία.

Βελτιώνει την συνολική περιβαλλοντική της
συµπεριφορά ιδιαίτερα σε θέµατα Πρόληψης της
Ρύπανσης του περιβάλλοντος.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ



Η MAGICA FOURKA Facility Management A.E. έχει

δηµιουργήσει µία εσωτερική διαδικασία ελέγχου των

υπηρεσιών της, βάση των διεθνών προτύπων

«διαχείρισης ποιότητας».

Ο σκοπός της διαδικασίας είναι να καθορισθούν οι 

Έλεγχοι και οι Επιθεωρήσεις σε όλα τα στάδια των

λειτουργιών της διαδικασίας των παρεχοµένων

υπηρεσιών, προκείµενου να διασφαλιστεί η ποιότητα των

εργασιών σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις του

Αναδόχου του Έργου.

Για την εξασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής

όλων των σταδίων των εργασιών, απαιτούνται συνεχείς

έλεγχοι µε παράλληλη συµπλήρωση δελτίων ελέγχου,

που πιστοποιούν την εκτέλεση σύµφωνα µε τις

προδιαγραφές.

Ταυτόχρονα για όλες τις προµήθειες της εταιρείας

εφαρµόζονται διαδικασίες που επιβάλλει το σύστηµα

διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας.

Προκειµένου να διασφαλισθεί ότι το υπό προµήθεια

προϊόν και εξοπλισµός συµµορφώνεται µε τις

απαιτούµενες προδιαγραφές, όλες οι προµήθειες

πραγµατοποιούνται από εγκεκριµένους, αξιόπιστους

προµηθευτές. Προκειµένου ένας προµηθευτής να

καταστεί εγκεκριµένος, προηγείται αξιολόγηση βασισµένη

σε προκαθορισµένα κριτήρια.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η πολιτική ποιότητας της MAGICA FOURKA FACILITY

MANAGEMENT AE εκφράζεται µε την πλήρη δέσµευση

της ∆ιοίκησης για την µέγιστη δυνατή ικανοποίηση των

αναγκών των πελατών της για τις προσφερόµενες προς

αυτούς υπηρεσίες. Οι υπεύθυνοι όλων των τµηµάτων της

εταιρείας έχουν αναλάβει την υποχρέωση για την

απόλυτη εφαρµογή των διαδικασιών διασφάλισης της

ποιότητας στις περιοχές ευθύνης τους. Κύριο µέληµα

τους είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε

θέµατα ποιότητας και η συνεχής προσπάθεια για την

βελτίωση του υπάρχοντος συστήµατος ποιότητας και της

αποδοτικότητας της εργασίας τους, µέσο της

αποτελεσµατικής αξιοποίησης ανθρώπων, µηχανών και

υλικών.

Η βασική πολιτική ποιότητας συνοψίζεται στα ακόλουθα:

Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των

υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους
την καλύτερηπελάτες, χρησιµοποιώντας 

τεχνολογία και

διαθέσιµη 

τεχνογνωσία για τις οικονοµικές

δυνατότητες της εταιρείας.

Να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της µέσα στις

συµφωνηµένες προθεσµίες και σύµφωνα µε τους

καθορισθέντες όρους.

Να πληροφορεί τους πελάτες της για την σωστή παροχή

των υπηρεσιών της και να προγραµµατίζει τις εκάστοτε

ποιοτικές βελτιώσεις, µε βάση τις πληροφορίες που µας

δίνουν οι πελάτες.

εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε

Να εξασφαλίζει οργανωµένη επιµόρφωση και

να 

στιςαποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση 

εργασίες του.

Να εξασφαλίζει την συνεχή αναβάθµιση της ποιότητας

των προσφεροµένων υπηρεσιών της προς τους εκάστοτε

πελάτες της.

Πρωταρχικός στόχος

της MAGICA FOURKA Facility Management A.E.

είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών µε 

σεβασµό στην υγιεινή και την ασφάλεια του ατόµου 

που ζει, εργάζεται και συναλλάσσεται στους χώρους 

ευθύνης της.



ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ο.Α.ΣΑ.

Ο.Σ.Υ.



ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ




