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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Η Δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ΒΟΛΟΓΙΑΝΝΙΓΗ ΑΒΡΑΜΗ & ΙΑ Ο.Δ. ζεσξεί σο παξάγνληα πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο 

ηελ Πνηόηεηα, γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη δηαηήξεζε ηνπ πειαηεηαθνύ ηεο δπλακηθνύ, ηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηώλ θαη ηελ 
θαζηέξσζε ηεο ζηελ αγνξά, σο κία αμηόπηζηε επηρείξεζε ζηνλ ηνκέα ηεο. 

Γηα ηνλ ιόγν απηό, ε εηαηξία έρεη πξνβεί ζηελ αλάπηπμε, εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ σστήματος 
Γιατείρισης Ποιότητας (QMS), ζύκθσλα κε ην πξόηππν ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2015 ην νπνίν θαη δεζκεύεηαη λα 

ηεξεί, κε ζπλέπεηα θαη γλώκνλα ηελ παξνρή πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ζηαζεξήο θαη εγλσζκέλεο πνηόηεηαο. 

Η παξνύζα δήισζε Πολιτικής Ποιότητας ηεο επηρείξεζεο καο, απνηειεί δέζκεπζε γηα ζπκκόξθσζε κε εζληθνύο 

λόκνπο, θνηλνηηθέο θαη θαλνληζηηθέο νδεγίεο θιπ, ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηύπνπ θαη ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ πζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο.  

Αθνξά όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο επηρείξεζεο καο, γλσζηνπνηείηαη θαη είλαη δηαζέζηκε ηόζν εληόο ηεο επηρείξεζεο όζν 
θαη ζηα ελδηαθεξόκελα κέξε όπσο ελδείθλπηαη θαη εμαζθαιίδεηαη όηη εθαξκόδεηαη ζε όια ηα επίπεδα, κε θύξην ζθνπό ηελ 
δεκηνπξγία ηεο ζρεηηθήο ζπλείδεζεο ησλ Αξρώλ θαη ηεο Φηινζνθίαο ηνπ πζηήκαηνο. 

Η επζύλε ηεο πινπνίεζεο ηεο παξνύζαο Πνιηηηθήο Πνηόηεηαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο 
Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ηεο Εηαηξίαο, αλαηίζεηαη ζηνλ Τπεύθσνο τοσ σστήματος Γιατείρισης (ΤΓ), ν νπνίνο είλαη 

ππεύζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή θαη ζπληήξεζε ηνπ, κε ζηόρν ηελ ζπλερή βειηίσζε ηνπ.  

Οη θύξηνη ζθνπνί ηνπ πζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο, είλαη :  

 Η πιήξεο θάιπςε ησλ αλαγθώλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Πειάηε θαζώο θαη ε έγθαηξε θαη ζσζηή 
αληηκεηώπηζε ηπρόλ παξαπόλσλ ηνπ. 

 Η ζπκκόξθσζε κε ηνπο Καλνληζκνύο ιακβάλνληαο ππόςε ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. 

 Η ηαρύηεηα θαη πιεξόηεηα ζηελ παξνρή ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ καο. 

 

Από ηνπο ζθνπνύο απηνύο, απνξξένπλ νη τότοι γηα ην ύζηεκα Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο, νη νπνίνη ηίζεληαη από ηε 

Δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, θαη παξαθνινπζνύληαη κε επζύλε ηνπ Τπεπζύλνπ ηνπ πζηήκαηνο Δηαρείξηζεο.  Η επηρείξεζε 
δεζκεύεηαη γηα ηελ δηάζεζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πόξσλ θαη κέζσλ, γηα ηελ  επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ, πνπ θάζε 
θνξά ηίζεηαη από απηή. 

Σα πνζνηηθά θαη πνζνζηηαία κεγέζε ησλ ζηόρσλ απηώλ θαζώο θαη ν βαζκόο επίηεπμεο ηνπο, καδί κε ηελ Πνιηηηθή 
Πνηόηεηαο, εμεηάδνληαη θαη αμηνινγνύληαη από ηελ Δηνίθεζε, ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ Αλαζθνπήζεσλ, ηνπ 
πζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (QMS), κε απώηεξν ζθνπό ηελ ζπλερή βειηίσζή ηνπ. 

Η επηρείξεζε κέζα από ηελ αηαιάληεπηε πξνζήισζε ηεο Δηνίθεζεο, ζηελ ηήξεζε ησλ αξρώλ πνπ εθηίζεληαη ζηελ 
παξνύζα Πνιηηηθή Πνηόηεηαο θαη γεληθόηεξα, ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ πζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο (QMS) ηεο 
επηρείξεζεο, πξνζβιέπεη ζηε ζπλερή θαη ζηαζεξή αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο, σο παξεπόκελν 
ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ ηεο θαη ηεο ζπλερνύο επαύμεζεο ηεο πνηόηεηαο ησλ  παξερνκέλσλ από 
απηήλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. 

 
 

 
 
         
  

     
       

                                                          Δηαρεηξηζηήο 


