
ο

a

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Για την ΕΛ.ΔI.Α ΑΕ, αποτελεß βασικü μÝλημα η συμμüρφωση με τò απαιτÞσεη των πελατþν
τηò, τηò νομοθεσßαò και αυτþν του προτιτπου ISO 900Ι:20Ι5. Ακüμη, δεσμευüμαστε να
παρÝχουμε υrεηρεσßεò υψηλÞò ποωτηταò στουò πεfußτεò μαò.

Το προσωπικü τηò εταιρßαò και üσοι που ενεργοýν για λσγαριασμü ηò εταιρßαò, Ýχουν
ενημερωθεß για αυτÞ την πολιτικÞ, τυχüν διαδικασßεò και οδηγßεò. Ετßσηò, η διοßκηση τηò
εταιρßαò, εßναι υπεýθυνη για την εξασφιßλιση üτι οι εφαζüμενοι και οι ιßflλοι που ενεργοýν για
λογαριασμü τηò, εßναι κατÜΠηλα αοταιδευμÝνοι σε αυτÝò τιò διαδικασßεò και πολιτικÝò.

Συμμüρφωση και σιτνεχÞ ικανοποßηση των πελατþν, βασισμfuη στò απαιτÞσεò τουò
(ανÜγκεò και προσδοκßεò).
ΑνÜιττυξη αντικειμενικþν σκοπþν και στüχων σε üλα τα επßπεδα μεταξý των τμημÜτων
τηò τηò εταιρßαò.
Παρακολοýθηση, ανασκüπηση και ανÜλυση üλων των θεσπισμÝνων στüχων ποιüτηταò
στιò προγραμματισμÝνεò ΑνασκοπÞσεò απü η Διοßκηση.
ΛÞψη κατÜλληλων ενεφειþν ανιßλσγα την αποτßμηση τηò εσωτερικÞò και εξωτερικÞò
εΖηκοινωνßαò στα πλαßσια των δεργασιþν λειτουργßαò τηò εταιρßαò,
ΟρθÞ λειτουργßα και συντÞρηση εξοπλισμοý και εγκαταστÜσεων με ασφαλÞ τρüπο,
ΣυμμετοχÞ στην παρακολοýθηση ειοταιδαιηκþν και ε7πμορφωτικþν προγραμμÜτων για
τηò βελτßωση τηò συμμüρφωσηò με τιò απαιτÞσεò.
Ετικοινωýα με τη Δωßκηση και τουò συναδÝλφουò σχετικÜ με τò συνθÞκεò εργασßαò που
θεωροýνται ωò μη ασφαλεßò Þ ετικßνδυνεò και, κατÜ περßπτωση, να σταματοýν κÜθε
παρεχüμειη υπηρεσßα κατÜ στην οποßα η ασφÜλεια κρßνεται ανεπαρκÞò.

Η παροýσα πολιτικÞ Ποþτηταò, εßναι διαθÝσιμη σε ül.α τα ενδιαφερüμενα μÝρη και η εταιρßα
απαιτεß απü üλουò, τουò διευθυντÝò και τουò υπαλλÞλουò να εκιτληρþνουν τò νομικÝò ευθýνεò
τουò, να σιινεργÜζονται και να διαβουλεýονται με το προσοτπικü και τη διοßκηση για να
εξασφαλßζουν τη συνεχÞ ετητυχßα και ανÜπτυξη π1ò εταιρεßαò. ¼λοι οι εργαζüμενοι και οι
υπεργολÜβοι που εργÜζονται για την εταιρεßα Ýχουν ατημερωθεß για αυτÞν την πολιτικÞ και θα
πρÝπει να συμμορφωθοýν με αυτÞν. Θα αναθεωρηθεß και θα ενημερωθεß (üπου απαιτεßται) στο
πλαßσιο τηò διαδικασßαò αναθεþρησηò τηò διαχεßρισηò. ¼που γßνονται αλλαγÝò στην πολιτικÞ,
θα εκδοθοýν και θα εφαρμοστοýν εκ νÝου-
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Η ΕΛ.Δl.Α. ΑΕ υιοθετεß Σýσημα Διαχεßρισηò Ποιüτηταò, σýμφωνα με το πρüτυπο ISO
900Ι :20 Ι 5 για να εξασφαλßσει την:


