
 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Η ΑΝ. ΔΙΓΚΑΣ Ε.Ε. θεωρεί στρατηγικής σημασίας την ποιότητα για τη δραστηριότητά της. 

Μόνο με βάση αυτή, μπορεί να εξασφαλιστεί η προσέλκυση νέων πελατών και η 

πρωτοπορία μας απέναντι στον ανταγωνισμό.

Η ΑΝ. ΔΙΓΚΑΣ Ε.Ε. δεσμεύεται στα εξής:

 Να παρέχει προϊόντα που συμμορφώνονται πλήρως με υψηλού επιπέδου εθνικά και διεθνή 

πρότυπα ποιότητας και τη σχετική εφαρμοζόμενη νομοθεσία.

 Να αναλύει, κατανοεί και ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της.

 Να διατηρεί υψηλό βαθμό ικανοποίησης και επάρκειας για το προσωπι

 Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού κατά την εργασία λαμβάνοντας τα 

απαραίτητα μέτρα. 

 Να εξασφαλίζει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή ώστε να μπορεί να βελτιστοποιεί τις 

καθημερινές εργασίες, με τέτοιο τρόπο που να συντελούν στη

λειτουργίας. 

 Να πλαισιώνεται με τους απαραίτητους υψηλού επιπέδου συνεργάτες οι οποίοι θα 

υποστηρίζουν την προσπάθειά της.

 Να διαχειρίζεται με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο κάθε απόκλιση που εμφανίζεται.

 Να εφαρμόζει αποτελεσματικά και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης για την 

ποιότητα, το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο της σειράς ISO 9001
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Η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται για την ποιότητα των προϊόντων, 
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θεωρεί στρατηγικής σημασίας την ποιότητα για τη δραστηριότητά της. 

Μόνο με βάση αυτή, μπορεί να εξασφαλιστεί η προσέλκυση νέων πελατών και η 

πρωτοπορία μας απέναντι στον ανταγωνισμό. 

δεσμεύεται στα εξής: 

συμμορφώνονται πλήρως με υψηλού επιπέδου εθνικά και διεθνή 

πρότυπα ποιότητας και τη σχετική εφαρμοζόμενη νομοθεσία. 

Να αναλύει, κατανοεί και ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της.

Να διατηρεί υψηλό βαθμό ικανοποίησης και επάρκειας για το προσωπικό της.

Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού κατά την εργασία λαμβάνοντας τα 

Να εξασφαλίζει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή ώστε να μπορεί να βελτιστοποιεί τις 

καθημερινές εργασίες, με τέτοιο τρόπο που να συντελούν στην βελτίωση του επιπέδου της 

Να πλαισιώνεται με τους απαραίτητους υψηλού επιπέδου συνεργάτες οι οποίοι θα 

υποστηρίζουν την προσπάθειά της. 

Να διαχειρίζεται με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο κάθε απόκλιση που εμφανίζεται.

ελεσματικά και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης για την 

ποιότητα, το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο της σειράς ISO 9001

ΔΥ8δ/ΓΠ οικ/1348, ΦΕΚ 32Β - 16.01.2004. 

Η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύεται για την ποιότητα των προϊόντων, μέσω της παρούσας Πολιτικής.

ΑΝ. ΔΙΓΚΑΣ Ε.Ε. 

Γενικός Διευθυντής 

θεωρεί στρατηγικής σημασίας την ποιότητα για τη δραστηριότητά της. 

Μόνο με βάση αυτή, μπορεί να εξασφαλιστεί η προσέλκυση νέων πελατών και η 

συμμορφώνονται πλήρως με υψηλού επιπέδου εθνικά και διεθνή 

Να αναλύει, κατανοεί και ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της. 

κό της. 

Να εξασφαλίζει την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού κατά την εργασία λαμβάνοντας τα 

Να εξασφαλίζει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή ώστε να μπορεί να βελτιστοποιεί τις 

ν βελτίωση του επιπέδου της 

Να πλαισιώνεται με τους απαραίτητους υψηλού επιπέδου συνεργάτες οι οποίοι θα 

Να διαχειρίζεται με συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο κάθε απόκλιση που εμφανίζεται. 

ελεσματικά και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης για την 

ποιότητα, το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο της σειράς ISO 9001 και την 

μέσω της παρούσας Πολιτικής. 


