
 

 

              

                                                                                                                                                                11_e-ISO–ΕΓΓ.01 

 
Διεύθυνση Εταιρείας: Αλεξανδρουπόλεως 23 & Καισαρείας, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα                                                                               Έκδοση 2η [08/02/2018] 

Επικοινωνία: Τηλ: 210 64 35 005,   Fax: 210 64 41 372,   website: www.planitiki.gr,  e-mail: mail@planitiki.gr                              Σ ε λ ί δ α  | 10 

1 .  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  Π Ο Ι Ο Τ Η Τ Α Σ  

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε., με στρατηγικό προσανατολισμό την ανάπτυξή της στην Ελλάδα αλλά και το 

εξωτερικό, την παροχή υπηρεσιών συμβούλου και εκπόνηση μελετών, έχει εγκαταστήσει και 

λειτουργεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 

9001:2015. Το Σύστημα αυτό λειτουργεί με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις των πελατών της. 

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος, η Διοίκηση θέτει στόχους για την ποιότητα, 

οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως ως προς το βαθμό υλοποίησης τους, εγκρίνονται νέοι ή 

τροποποιούνται παλαιότεροι ανάλογα με την απόδοση της εταιρείας και τις νέες συνθήκες στο 

χώρο δράσης της.  

Η εταιρεία δεσμεύεται για : 

• τη συστηματική παρακολούθηση και τήρηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων που 

σχετίζονται με τη λειτουργία της. 

• τη συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού και ενθάρρυνσή του για την 

ενεργό συμμετοχή του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο στον τομέα λειτουργίας του, 

προκειμένου να επιτευχθούν οι  στόχοι και να εξασφαλισθεί η βελτίωση του 

Συστήματος Ποιότητας. 

• την ασφαλή και αποτελεσματική διαχείριση της ιδιοκτησίας πελάτη και εξωτερικού 

παρόχου 

• τη συνεχή προσπάθεια παροχής ποιοτικών υπηρεσιών με τελικό στόχο την αύξηση της 

ικανοποίησης του πελάτη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

• τη συστηματική ενημέρωση της επιχείρησης στις εξελίξεις του τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται ή που αφορούν τον κλάδο δραστηριοποίησης της εταιρείας 

• τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων  υπηρεσιών καθώς και του ίδιου 

του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, μέσω της ανάπτυξης της αξιολόγησης 

διαδικασιών και των σχετικών δεικτών 

• την προώθηση του ανοικτού διαλόγου και της ενημέρωσης των ενδιαφερομένων 

μερών σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού 

• την τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε  

να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, με σκοπό 

την αποφυγή της επανεμφάνισής τους 

• την παροχή πόρων σε κάθε επίπεδο (ανθρώπινων – υλικών – οικονομικών) που θα 

συμβάλλουν στην συνεχή βελτίωσή του Συστήματος 

Η Διοίκηση της  ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε., σε συνεργασία με τα στελέχη της εξασφαλίζει ότι οι 

τεκμηριωμένες Πληροφορίες του Συστήματος Ποιότητας, γνωστοποιούνται και είναι πλήρως 

κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα 

τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και σε όλες τις λειτουργίες της. Μέσω  δε των Ανασκοπήσεών 

της, διασφαλίζει ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική για την ποιότητα είναι κατάλληλη για το σκοπό της 

εταιρείας, περιλαμβάνει τις απαραίτητες δεσμεύσεις και γίνεται πλήρως κατανοητή από το 

προσωπικό της. 

Επιπροσθέτως ζητά από τους εξωτερικούς παρόχους,  αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος 

να ενστερνίζονται τις αρχές της, καθοδηγώντας τους να λειτουργούν σύμφωνα με αυτές. 

Τέλος, αυτή η πολιτική είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση του προσωπικού, των πελατών, των 

προμηθευτών,  και προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ   -   08/02/2018 

 


