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1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 

Η εταιρία ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ Ε.Π.Ε. δραστηριοποιείται στην εμπορία 

καλυμμάτων φρεατίων και εσχαρών, όπως και άλλων προϊόντων τεχνικών έργων. Η 

Διοίκηση της εταιρίας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Ποιότητα με γνώμονα 

την παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας 

αποτελεσματικούς τρόπους εκτέλεσης των υποχρεώσεων της απέναντι στους 

πελάτες της και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική. 

Η Διοίκηση μέσω της Πολιτικής για την Ποιότητα δεσμεύεται: 

 

Στην ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών και των  

ενδιαφερομένων μερών, έγκαιρα, με ακρίβεια και συνέπεια. 

 

  Με:  

• Παροχή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών 

• Τήρηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών της υποχρεώσεων 

• Παράδοση των προϊόντων στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των 

απαιτήσεων των πελατών της 

• Ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους 

προμηθευτές της. 

• Διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων της τεχνολογίας του κλάδου της και 

συμμετοχή της σε αυτές. 

• Αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και 

προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των 

εργαζομένων στην εταιρία. 

• Διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διατήρηση και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρίας. 

• Καθορισμό στόχων Ποιότητας η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. 

• Συνεχή βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της 

επιχείρησης, των παρεχομένων υπηρεσιών και του Συστήματος Διαχείρισης 

της Ποιότητας.   
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Η εγκυρότητα και αναγνώριση του ΣΔΠ επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησης του 

από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 

9001:2015.  

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα η εταιρία ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΣΙΑΓΚΡΗΣ 

Ε.Π.Ε. θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, 

ανάπτυξη, τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το ΣΔΠ. Όλοι οι 

εργαζόμενοι στην εταιρία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος 

ποιότητας αλλά και στη βελτίωσή του. 

Η πολιτική για την ποιότητα κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό. 

 Ημερομηνία   Υπογραφή 

 08/08/2018 




