ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η συνολική λειτουργία της Εταιρείας διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Ενιαίο Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος. Το Σύστημα είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που ορίζονται από τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015, καθώς και στις
απαιτήσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία που αφορά την Επιχείρηση και τις δραστηριότητές της. Το
πεδίο εφαρμογής του Συστήματος που εφαρμόζεται στο Σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι:
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
• ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ –
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ / ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ /
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ / ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ / ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ
• ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Το Ενιαίο Σύστημα Ποιότητας έχει δομηθεί με κεντρικό άξονα τους Πελάτες, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις
αυτών (εκφρασμένες ή και συναγόμενες), ενώ έχει ως βασική αρχή την προστασία του περιβάλλοντος. Ως
εκ τούτου, το Σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις του Πελάτη όσο και τις
απαιτήσεις για τα παρεχόμενα Προϊόντα και Υπηρεσίες.
Βασικοί στόχοι του Συστήματος είναι:
• Η Ικανοποίηση, των συμφωνηθέντων με τους Πελάτες, απαιτήσεων, αναφορικά με την παράδοση
(συνθήκες, χρόνος), το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών και Προϊόντων.
• Η Συνεχής Βελτίωση των Διεργασιών Παροχής Υπηρεσίας και Προϊόντων, της συνολικής λειτουργίας
του Συστήματος Ποιότητας και της λειτουργίας της Εταιρείας γενικότερα.
• Η συνεχής μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τη λειτουργία της.
Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές Διεργασίες του Συστήματος, οι οποίες
καθορίζουν ενέργειες όπως:
• Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τις ετήσιες
Ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση, τις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις κλπ.
• Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του Πελάτη.
• Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των Προμηθευτών.
• Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του Προσωπικού.
• Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού Ικανοποίησης των Πελατών.
• Η εξασφάλιση των απαραίτητων Πόρων (ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών), για την
αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος.
• Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και
εφαρμοστούν οι απαραίτητες Ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
• Η τακτική παρακολούθηση των Στόχων και των Δεικτών Ποιότητας και Περιβάλλοντος, οι οποίοι
ανασκοπούνται μία φορά ετησίως τουλάχιστον, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της Ποιότητας των
Παρεχόμενων Υπηρεσιών και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
• Η συνεχής παρακολούθηση και εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων, εθνικών και κοινοτικών.
Η συνολική εφαρμογή των Αρχών του Συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από τη συνεχή ενημέρωση και
επιμόρφωση του Προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό τη δημιουργία της σχετικής συνείδησης
των σκοπών και της φιλοσοφίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος.
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