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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η Διοίκηση της Επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΒΕ» με την πολιτική της για την ποιότητα και το 

περιβάλλον δεσμεύεται να ικανοποιήσει τις εξής απαιτήσεις που αποτελούν και τους στόχους: 

 Οι υπηρεσίες που παρέχει  η εταιρεία και τα έργα που κατασκευάζει θα πληρούν το επίπεδο 

ποιότητας, το οποίο καθορίζεται από τις απαιτήσεις-προδιαγραφές που τίθενται από τους πελάτες 

καθώς και από το ισχύον ελληνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο 

 Οι υπηρεσίες που παρέχει  να είναι αξιόπιστες και ποιοτικές με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση 

στο περιβάλλον 

 Να συμμορφώνεται με την τρέχουσα περιβαλλοντική και γενικότερη  νομοθεσία, τα πρότυπα και 

προδιαγραφές που αφορούν στη δραστηριότητα της 

 Να ενημερώνεται για τις νέες τάσεις της αγοράς, αλλά και για τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

 Να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος 

 Να λαμβάνει υπόψη όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με την επιδράσεις ή πιθανές επιδράσεις 

που προκύπτουν από το αντικείμενο δραστηριοτήτων της σε κάθε επίπεδο (τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό). 

 Να προσδιορίζει τις ομάδες των ενδιαφερόμενων μερών που είναι δυνατό να επηρεαστούν άμεσα ή 

έμμεσα από τις δραστηριότητες, να αναγνωρίζει και να ανασκοπεί τις απαιτήσεις και τις 

προσδοκίες τους και να λαμβάνει μέτρα για την ανταπόκριση σε αυτές. 

Οι στόχοι για την ποιότητα και το περιβάλλον θα ικανοποιούνται εφόσον η Διοίκηση και το προσωπικό της 

εταιρείας εφαρμόζουν και βελτιώνουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΕΝ ISO 9001 και το 

Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης  ΕΝ ISO 14001 

Η εφαρμογή και ανάπτυξη της  Πολιτικής για την ποιότητα και το περιβάλλον απαιτεί: 

1. Την πλήρη ενημέρωση του προσωπικού για την ποιότητα και το περιβάλλον και τους στόχους της 

επιχείρησης για την ενεργό συμμετοχή του  και την συνεχή επιμόρφωση του. 

2. Την κατανόηση, εφαρμογή συνεχή βελτίωση των  Συστημάτων, των επιδόσεων για την ποιότητα και 

των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

3. Την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες της εταιρείας, ( και των προμηθευτών, 

παρόχων υπηρεσιών), ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις για την ποιότητα και το περιβάλλον 

4. Την δημιουργία ενός ανοικτού καναλιού με τους πελάτες ώστε να λαμβάνονται όλα τα μηνύματα θετικά 

ή αρνητικά για τα προϊόντα  

5. Την καλύτερη διαχείριση της ενέργειας, των φυσικών πόρων και πρώτων υλών 

6. Την μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων και την πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων 

7. Την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικών πόρων, ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα 

στα προϊόντα που παράγονται και στη βελτίωση των διεργασιών και των περιβαλλοντικών επιδόσεων 

8. Την συνεχή προσπάθεια για παροχή υπηρεσιών με βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, στην 

κατεύθυνση του σεβασμού του περιβάλλοντος 
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