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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας ΕΠΙΔΟΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ έχει ως θεμελιώδη πολιτική τη θέσπιση και διατήρηση 

υψηλών πρoτύπων ποιότητας τόσο για τις υπηρεσίες που προσφέρει ‘ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ’ 

όσο και για τον τρόπο που η ίδια λειτουργεί. Μέρος της πολιτικής της Εταιρείας σχετικά με τη Ποιότητα είναι 

το γεγονός ότι οι υπηρεσίες της πρέπει να ικανοποιούν σχετικές προκαθορισμένες προδιαγραφές σε σχέση με 

την ισχύουσα νομοθεσία, ρυθμίσεις, κανονισμούς, κώδικες, εγκυκλίους και οδηγίες. 

Πρωταρχικός στόχος είναι η συμμόρφωση των υπηρεσιών της με τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών της, η 

τήρηση των συμβατικών χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και η αριστοποίηση του οικονομικού 

αποτελέσματος.    

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου η Εταιρεία δεσμεύεται για:  

 την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για όλα τα έργα της εταιρείας  

 την παράδοση των έργων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί 

 την χρήση κατάλληλων και πιστοποιημένων υλικών, πράγμα που επιτυγχάνουμε μέσω της 

συνεργασίας με εγκεκριμένους προμηθευτές 

 τη συνεργασία με έμπειρους και αξιολογημένους υπεργολάβους 

Η πολιτική αυτή υλοποιείται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας που ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Ποιότητας ISO 9001:2015 και είναι σύμφωνο με τις κοινά αποδεκτές 

επιχειρηματικές πρακτικές, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των σχέσεών 

της με τους πελάτες της καθώς και τις απαιτήσεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.  

H εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βασίζεται στις 8 αρχές της ποιότητας όπως αυτές 

προσδιορίζονται στα πρότυπα ISO 9000:2015 και είναι: 

1. Εστίαση στον Πελάτη 

2. Ηγεσία 

3. Συμμετοχή του Ανθρώπινου Δυναμικού 

4. Διεργασιοκεντρική Προσέγγιση 

5. Συστημική Προσέγγιση Διαχείρισης  

6. Συνεχής Βελτίωση 

7. Λήψη Αποφάσεων βασισμένη σε δεδομένα 

8. Αμοιβαία ωφέλιμες σχέσεις με προμηθευτές  
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Παράλληλα η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει όλους τους πόρους που είναι αναγκαίοι 

για την επίτευξη των στόχων της. Επίσης το προσωπικό της Εταιρείας δεσμεύεται να εκτελεί τα 

καθήκοντά του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.  

Μέσω της συνεχούς τήρησης των σχετικών διαδικασιών και της επεξεργασίας των συναγόμενων 

συμπερασμάτων επιτυγχάνεται ανασκόπηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. 

Η συνεχής βελτίωση της Ποιότητας σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζομένους 

θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Εταιρείας και των οργανωτικών 

στόχων της. 

Η Υπεύθυνος Διαχείρισης της Ποιότητας, κα Στάμου Φανή, έχει σαφή δικαιοδοσία και οργανωτική 

ελευθερία στο να εντοπίζει προβλήματα ποιότητας, να εισάγει, να συνιστά ή να προσφέρει λύσεις και να 

επιβεβαιώνει την εφαρμογή των λύσεων, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του 

Συστήματος και να γνωστοποιεί σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας την ανωτέρω πολιτική της Εταιρείας. 

Όλα τα τμήματα της Εταιρείας έχουν υποχρέωση να ακολουθούν παράλληλα τις υποδείξεις της, όσον 

αφορά την ποιότητα.  

Η ανωτέρω πολιτική ανασκοπείται βάση των συλλεγομένων συμπερασμάτων είτε μεμονωμένων έργων, 

είτε στο σύνολο των έργων του Φορέα. 

 

 

 

                                                  Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

                       

 

 

 

 

 

 

 


