
 
 

 

Πολιτική για την ποιότητα 
 

Η πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο ζπλνςίδεηαη ζηα αθόινπζα: 

Η GROUP SCIENCE G.P. δξαζηεξηνπνηείηαη από ην 1996 ζε έλα επξύ θάζκα επηρεηξεκαηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαιύπηνληαο ηνπο ηνκείο:  

 

 Παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζηνπο ηνκείο: 

Αληηκεηώπηζε ζνξύβνπ - δνλήζεσλ, αθνπζηηθή ρώξνπ 

Αζθάιεηα θόξησζεο, αλύςσζε, δηαρείξηζε απνζήθεο, ππνζηήξημε ADR - RID – IMDG-ΙΑΤΑ 

Υινπνίεζε ελεξγεηαθώλ κειεηώλ 

 Σρεδηαζκόο, Μειέηε, θαη Καηαζθεπή ηερληθώλ έξγσλ αθνπζηηθήο θαη ερνκόλσζεο 

 Πσιήζεηο εηδηθώλ πξντόλησλ ερνκόλσζεο θαη αζθαινύο αλύςσζεο - κεηαθνξάο θνξηίσλ 

Έρνληαο σο γλώκνλα ηελ δηαξθώο απμαλόκελε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ καο, αιιά θαη ηελ ζπλερή 

βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο καο ιεηηνπξγίαο, πξνρσξήζακε ζηελ εγθαζίδξπζε θαη εθαξκνγή ελόο 

σστήματος Διατείρισης Ποιότητας, γηα όιν ην θάζκα ησλ εξγαζηώλ καο, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηνπ πξνηύπνπ ΕΝ ISO 9001:2015.  

 Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο θαη πάληνηε ζε ζπκθσλία κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, επηδηώθνπκε ηελ επίηεπμε ελόο πιαηζίνπ ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθώλ ζηόρσλ, κεξηθνί 

από ηνπο νπνίνπο είλαη: 

 Η δηαζθάιηζε ελόο ηθαλνπνηεηηθνύ επηπέδνπ εηαηξηθήο νξγαλσηηθήο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ζα έρεη 

ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο ρξνληθέο, πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ 

καο. Σεκαληηθό ξόιν ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, παίδεη θαη ν ζύγρξνλνο εμνπιηζκόο ηεο εηαηξίαο 

καο, γηα ηνλ νπνίν επηδηώθεηαη ε κέγηζηε δπλαηή δηαζεζηκόηεηα 

 Η επίηεπμε καθξνρξόλησλ ζπλεξγαζηώλ κε αμηόπηζηνπο πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη πιεξνύλ ηα 

θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη από ηε λνκνζεζία θαη ηελ εηαηξία καο. Οη ζηαζεξέο ζπλεξγαζίεο εγγπώληαη 

ηελ αζθάιεηα θαη ηελ ακεζόηεηα ζηηο ζπλαιιαγέο καο θαη απνζθνπνύλ ζηελ παξνρή 

πξντόλησλ/ππεξεζηώλ πνπ θαιύπηνπλ έλα επξύ θάζκα δηαθνξεηηθώλ απαηηήζεσλ θαη αλαγθώλ 

 Η θάιπςε κεγαιπηέξσλ κεξηδίσλ ζηηο αγνξέο όπνπ δξαζηεξηνπνηνύκαζηε, θαζώο θαη ε δηαξθήο 

βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθώλ δεηθηώλ καο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο εηαηξίαο καο θαη 

ηελ πξόζδσζε αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ζηνπο εξγαδνκέλνπο καο 

 Τέινο, ν ζεκαληηθόηεξνο ζηόρνο γηα όινπο όζνη εξγαδόκαζηε ζηελ GROUP SCIENCE G.P., είλαη 

ε αύμεζε ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ καο, ηόζν όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα ησλ 

πξντόλησλ καο, όζν θαη ηνπο γεληθόηεξνπο όξνπο ηεο ζπλεξγαζίαο καο καδί ηνπο 

 

Σηελ θαηεύζπλζε επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ πνπ έρνπκε ζέζεη, θξνληίδνπκε γηα ηελ ζπλερή βειηίσζε ησλ 

ρξεζηκνπνηνύκελσλ κεζόδσλ, επελδύνληαο ζε ζύγρξνλν εμνπιηζκό θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπιινγηθή εξγαζία ηνπ έκπεηξνπ πξνζσπηθνύ, έηζη ώζηε λα παξέρνπκε πξντόληα/ππεξεζίεο πνπ 

πιεξνύλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηώλ καο ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 

Η GROUP SCIENCE G.P. πξαγκαηνπνηεί εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηεο ζηα 

παξαπάλσ ζέκαηα, δίλνληαο ηνπο ηα εθόδηα γηα λα αθνινπζεί θαη λα εθαξκόδεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνηόηεηαο. Γηα λα επηηεπρζνύλ νη παξαπάλσ ζηόρνη, ρξεηάδεηαη ε πξνζπάζεηα όισλ καο. 

Η δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, ζα είλαη αξσγόο θάζε αμηόινγεο θαη πινπνηήζηκεο πξόηαζεο, ε νπνία ζα 

απνζθνπεί ζηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη, θαη’ επέθηαζε, ηεο εηαηξηθήο ιεηηνπξγίαο. Η πνιηηηθή 

ηεο εηαηξίαο καο ζα επαλεμεηάδεηαη θάζε ρξόλν, γηα λα είλαη δηαξθώο επίθαηξε αλαθνξηθά κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ καο 

Για την GROUP SCIENCE G.P. 
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