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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Η ικανοποίηση των πελατών από τις υπηρεσίες που τους παρέχει η Εταιρεία μας αποτελεί τον
κεντρικό στόχο της πολιτικής μας.
Το μέσο που χρησιμοποιούμε για την επίτευξη του στόχου είναι η εφαρμογή του Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 αλλά και η
συνεχής βελτίωσή του. Μέσω του ΣΔΠ επιδιώκουμε την πρόληψη σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των
λειτουργιών, καθώς και την διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας.
Όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας φροντίζει ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες
προδιαγραφές για όλα τα στάδια υλοποίησης των μελετών και των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους
πελάτες μας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία και τα επιμέρους τμήματά της οφείλουν να τηρούν όλες τις
νόμιμες απαιτήσεις των συμβάσεων συνεργασίας με τους πελάτες και τις νομοθετικές / κανονιστικές
απαιτήσεις όπου αυτές υπάρχουν και αφορούν τις προς παράδοση μελέτες, καθώς και την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών όπως προδιαγράφονται από τη Διοίκηση της εταιρείας.
Το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας είναι
•

Μελέτη / κατασκευή και διαχείριση έργων,

•

Γενικό εμπόριο,

•

Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά & ταφή) μη επικίνδυνων αποβλήτων και απορριμμάτων,

•

Υπηρεσίες ανάγνωσης, μέτρησης και συντήρησης μετρητών ΟΚΩ,

•

Υπηρεσίες

διακίνησης

και

φορτοεκφόρτωσης,

διαχείριση

και

λειτουργία

αποθηκών,

υποστηρικτικές εργασίες (υπηρεσίες διακίνησης φορτίων, διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού) σε
λιμενικές εγκαταστάσεις,
•

Υπηρεσίες καθαρισμού,

•

Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου,

•

Συμβουλευτικές υπηρεσίες,

•

Υπηρεσίες ανάπτυξης, εφαρμογής και συντήρησης / υποστήριξης έργων πληροφορικής,

•

Εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών και βιομηχανικών
εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων
συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους,

•

Υπηρεσίες μουσικών εκδόσεων και copyright,

•

Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε.,

•

Υπηρεσίες διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, Υπηρεσίες διαχείρισης πρασίνου και
συστημάτων άρδευσης,

•

Υπηρεσίες Φύλαξης,
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•

Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού για το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα,

•

Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης οχημάτων.

Ο χρόνος παράδοσης και οι ποιοτικές προδιαγραφές είναι τα βασικότερα στοιχεία μας εξασφαλίζοντας
την υπεροχή της εταιρείας στην ευρύτερη επιχειρησιακή αγορά μέσα στην οποία δραστηριοποιείται.
Η Διοίκηση της εταιρείας, λόγω της δέσμευσής της απέναντι στο ΣΔΠ και με βάση το κεντρικό στόχο
της πολιτικής της, θέτει, ανασκοπεί, επανασχεδιάζει και επαναπροσδιορίζει τους Αντικειμενικούς Στόχους
Ποιότητας. Βάσει της μεθοδολογίας που ορίζει το ΣΔΠ, ελέγχει και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα
των εργασιών σε όλα τα επίπεδα.
Ο ρόλος των στελεχών και του ανθρώπινου δυναμικού των εταιρειών της εταιρείας είναι εξίσου
σημαντικός και ενεργός με αυτόν της Διοίκησης, καθώς η εφαρμογή του ΣΔΠ εξαρτάται από όλους και
η επίτευξη του στόχου «ικανοποίηση του πελάτη» εξασφαλίζει την απαιτούμενη ανταγωνιστικότητα της
επιχείρησης στην αγορά.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Ευάγγελος Ρετζέπης

