
 

 

 

ΣΙΣΛΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΗ 
ΕΝΣΤΠΟΤ 

ΕΚΔΟΗ 2
θ
 

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 
ΕΓΓΡΑΦΟ 

§ 5.2.1 
Ε.5.2.1 ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
20/07/2018 

 

 

Σχεδιαζμός / Σύνηαξη: Εξωτεπική σύμβοςλορ σςστήματορ  

Έγκριζη: Υπεύθςνορ Σςστήματορ Ποιότηταρ  / Γενικόρ Διεςθςντήρ 

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 

 

Η πολιτικι τθσ «ΑΕΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ» εκφράηεται με 1) τθν κακιζρωςθ απαραίτθτων προδιαγραφϊν, ζτςι 

ϊςτε να παρζχει ςτουσ πελάτεσ τθσ προϊόντα και υπθρεςίεσ που χαρακτθρίηονται από υψθλι ποιότθτα και να ικανοποιοφν τισ 

απαιτοφμενεσ προδιαγραφζσ και τα απαραίτθτα κριτιρια ςτουσ χϊρουσ όπου δραςτθριοποιείται. 

Η εταιρεία ζχει εγκαταςτιςει, λειτουργεί και βελτιϊνει ςυνεχϊσ ςφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ, το οποίο 

ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ προδιαγραφζσ του ISO 9001:2015. Μζςω τθσ εφαρμογισ του ςυςτιματοσ θ εταιρεία εςτιάηει 

ςτθ βελτίωςθ και εξζλιξθ των προϊόντων τθσ, ςτθν αξιοπιςτία, ςτθ βελτίωςθ του κόςτουσ και ςτθν αποδοτικότερθ οργάνωςθ. 

Η πολιτικι τθσ εταιρείασ βαςίηεται πάνω ςτθν πλιρθ εφαρμογι των διαδικαςιϊν και διεργαςιϊν του παραπάνω 

υςτιματοσ  Διαχείριςθσ και ςτον τρόπο που αυτζσ αλλθλεπιδροφν ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιρείασ, αναπτφςςοντασ 

επαρκι εμπιςτοςφνθ ότι το προϊόν – υπθρεςία κα ικανοποιεί δεδομζνεσ απαιτιςεισ αςφάλειασ, νομοκεςίασ και ποιότθτασ. Η 

ανακεϊρθςθ και διόρκωςθ των ςτόχων γίνεται από τθ διοίκθςθ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα ςτα πλαίςια τθσ αναςκόπθςθσ 

για τθν επιβεβαίωςθ τθσ αντικειμενικότθτασ και τθσ καταλλθλότθτασ τουσ. 

Επιπλζον, θ θγεςία και οι εργαηόμενοι τθσ «ΑΕΡΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ» δεςμεφονται για: 

 τθν πιςτι εφαρμογι και ςυνεχι βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ςυςτιματοσ ποιότθτασ κατά ISO 9001:2015. 

 τθ ςυνεχι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται υψθλι ποιότθτα υπθρεςιϊν και προϊόντων, υψθλό 

επίπεδο τεχνογνωςίασ και διαρκισ βελτίωςθ 

 τθν ελάττωςθ των μθ ςυμμορφοφμενων προϊόντων κατά τθν παραγωγι 

 τθν μθ φπαρξθ παιδικισ εργαςίασ και φαινομζνων εκφοβιςμοφ (bullying) ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ 

 τθ ςυμμόρφωςθ με τισ εφαρμοςτζεσ νομικζσ και κανονιςτικζσ απαιτιςεισ, Εκνικισ και Ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, οι 

οποίεσ ςχετίηονται με τθ νόμιμθ λειτουργία τθσ εταιρείασ 

 τθ γνωςτοποίθςθ τθσ πολιτικισ αυτισ ςε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ με ςτόχο ότι οι εργαηόμενοι είναι ενιμεροι για τισ 

ατομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ 

 τθν περιοδικι αναςκόπθςθ τθσ πολιτικισ ωσ προσ τθν επικαιροποίθςθ τθσ και τθν καταλλθλότθτά τθσ για τθν εταιρεία 

 

Η πολιτική γνωςτοποιείται και γίνεται κατανοθτι ςτουσ εργαηομζνουσ και ςυνεργάτεσ τθσ επιχείρθςθσ «ΑΕΡΙΑ 

ΒΟΡΕΙΟΤ ΕΛΛΑΔΟ». 

Για την ηγεσία 

Θεςςαλονίκθ, 12/08/2018 


