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Η επιχείρησή μας, κρίνοντας ότι η ανταγωνιστικότητα είναι κυρίαρχο στοιχείο για την 

επιβίωση και ανάπτυξή της, αποφασίζει ότι όλες οι ενέργειες που αφορούν την 

δραστηριότητά της, ήτοι,  

 

Βιοτεχνική παραγωγή χυτοσιδήρων εξαρτημάτων ύδρευσης, άρδευσης και 

αποχέτευσης 

καθώς και την  εξυπηρέτηση των πελατών της, θα διέπονται και θα εκτελούνται κάτω 

από τη φιλοσοφία της Ποιοτικής Διαχείρισης, μέσα σε ένα Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας και Περιβαλλοντικής διαχείρισης, που θα διασφαλίζει την πλήρη 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της, με στόχο τη συνεχή αύξηση της 

ικανοποίησης αυτών. 

 

Ελάχιστοι στόχοι μας είναι : 

 η βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης για την παροχή προϊόντων και 

υπηρεσιών σταθερής και υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με καθορισμένα 

πρότυπα, κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις 

 η συμμόρφωση της εταιρείας στι νομοθετικές απαιτήσεις που αφορούν την 

περιβαλλοντική διαχείριση 

 ο εντοπισμός και η αξιολόγηση της αλληλεπίδρασης των διεργασιών της 

εταιρείας με τα ενδιαφέρομενα μέρη 

 η συνεχής επικοινωνία με φορείς για την ενημέρωση σχετικά με 

περιβαλλοντικά θέματα 

 η διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που να υπερβαίνουν τις προσδοκίες των 

πελατών μας, συμβαδίζοντας με τη θέλησή μας για συνεχή βελτίωση. 

 

Η νοοτροπία λειτουργίας όλων των στελεχών, εργαζομένων αλλά και συνεργατών – 

προμηθευτών της εταιρείας μας,  σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και 

περιβαλλοντικής διαχείρισης που αφετηρία και τέλος έχει τον πελάτη, με τη διάθεση 

εκ μέρους της διοίκησης όλων των απαιτούμενων πόρων και τη χάραξη προγραμμάτων 

και σχεδίων για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας, παρακολουθούμενα και 

ανασκοπούμενα συνεχώς, αποτελούν το κύριο μέσον επίτευξης των στόχων της. 

 

Κύριοι καθοδηγητές του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής 

διαχείρισης είναι η Διοίκηση της εταιρείας και ο Διευθυντής Διαχείρισης Ποιότητας, 

οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για το συνεχή έλεγχο, ανασκόπηση και βελτίωση όλων 

των συνιστωσών του Συστήματος αυτού, όπως και της παρούσας Πολιτικής, στα 

πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης και προσαρμογής σε νέες συνθήκες και απαιτήσεις. 

 

Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής θα είναι η ενδυνάμωση της εταιρείας,  προσφέροντας 

στους πελάτες της επιχείρησης συνεχή αύξηση της ικανοποίησης, ενώ στους 

εργαζόμενους αυτής καλύτερο επίπεδο διαβίωσης, δημιουργικότερη εργασία και 

αίσθημα ασφάλειας. 
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