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Η Δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο SOUKOS ROBOTS ΑΒΕΕ, επηδηώθνληαο λα θαηαθηήζεη θαη λα 

εδξαηώζεη εγεηηθή ζέζε ζην ρώξν ηεο, δεζκεύεηαη λα ηθαλνπνηήζεη ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πειαηώλ ηεο θαη ησλ έξγσλ πνπ αλαιακβάλεη, λα πξνσζεί ζηελ αγνξά λέα θαη θαηλνηόκα 

πξντόληα (κεραλήκαηα, ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα), θαζώο θαη λα παξέρεη πςειέο ππεξεζίεο 

απνζηξαηηθνπνίεζεο αρξήζησλ-ιεγκέλσλ ππξνκαρηθώλ ιακβάλνληαο ππόςε ηα αθόινπζα 

δεδνκέλα:  

 Ο ηζρπξόο αληαγσληζκόο επηβάιιεη αμηόπηζηα, θαηλνηόκα θαη πνηνηηθά πξντόληα, ηελ 

γξήγνξε θαη ρσξίο ζθάικαηα δηεθπεξαίσζε ησλ παξαγγειηώλ, αληαγσληζηηθέο 

ηηκέο θαη εμππεξέηεζε κεηά ηελ πώιεζε. 

 Η παξαθνινύζεζε ησλ ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ θαη ε αμηνπνίεζε ηνπο, απνηειεί 

αλαπόζπαζην ζπζηαηηθό ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ πξντόλησλ, ώζηε λα θαιύπηνληαη νη 

εθθξαζκέλεο ή νη ελ δπλάκεη αλάγθεο ηεο αγνξάο. 

 Τα κεραλήκαηα πνπ θαηαζθεπάδεη ε εηαηξεία θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο πξέπεη λα 

πιεξνύλ έλα ειάρηζην επίπεδν πνηόηεηαο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη από ηηο απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο πνπ ηίζεληαη από ην ηζρύνλ Εζληθό θαη Επξσπατθό λνκνζεηηθό πιαίζην. 

 Οη απαηηήζεηο πνηόηεηαο ζα ηθαλνπνηνύληαη εθόζνλ ε δηεύζπλζε θαη ην πξνζσπηθό 

ηεο εηαηξείαο εθαξκόδνπλ θαη βειηηώλνπλ ην Σύζηεκα  Πνηόηεηαο, πνπ είλαη 

ζύκθσλν κε ην πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015. 

Η εθαπμογή και ανάπηςξη μιαρ Πολιηικήρ Ποιόηηηαρ απαιηεί 

1. Τελ πιήξε ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ Πνιηηηθή Πνηόηεηαο θαη ηνπο 

ζηόρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

2. Τελ θαηαλόεζε θαη εθαξκνγή ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Πνηόηεηαο. 

3. Τελ ζπλεξγαζία θαη ηνλ ζπληνληζκό όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

εηαηξείαο, ώζηε ην ηειηθό πξντόλ ή ππεξεζία λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνηόηεηαο θαη 

αζθάιεηαο. 

4. Τελ αμηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο ηερλνγλσζίαο θαη ηελ δηεύξπλζή ηεο. 

5. Τε ζπλερή επηκόξθσζε ηνπ πξνζσπηθνύ ιακβάλνληαο ππόςε ηε ζπζζσξεπκέλε 

εκπεηξία, ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, θαζώο θαη ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 

6. Τε δεκηνπξγία ελόο αλνηθηνύ θαλαιηνύ κε ηνπο πειάηεο, ώζηε λα ιακβάλνληαη όια 

ηα κελύκαηα ζεηηθά ή αξλεηηθά γηα ηα πξντόληα ή ηηο παξερόκελεο ππεξεζίεο. 
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7. Τελ ζπλερή κείσζε ησλ ζθαικάησλ θαη παξαιείςεσλ ζηα παξερόκελα πξντόληα 

θαη ππεξεζίεο 

8. Τελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ πόξσλ (πιηθώλ θαη αλζξώπηλσλ), όπσο 

θαηάιιειν θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ζπλερήο εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνύ, ώζηε λα επηηεπρζεί ην κέγηζην δπλαηό απνηέιεζκα ζηα παξερόκελα 

πξντόληα θαη ππεξεζίεο. 

9. Τελ ζπλερή πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντόλησλ 

θαη  ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη απνδνηηθόηεηα ησλ Δηεξγαζηώλ. 

10. Τελ ζπκκόξθσζε ησλ πξνζθεξόκελσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ καο, ζύκθσλα 

κε ηελ ηζρύνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. 

 
Οι ζηόσοι ποιόηηηαρ ηηρ επισείπηζηρ εξειδικεύονηαι ζε: 

1. Αύμεζε ησλ πσιήζεσλ ζε πξντόληα ακπληηθώλ, βηνκεραληθώλ θαη 

πεξηβαιινληηθώλ εθαξκνγώλ. 

2. Εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ππεξεζηώλ θαηαζηξνθήο αρξήζησλ ππξνκαρηθώλ. 

3. Αύμεζε ησλ ζρεδηαδόκελσλ πξντόλησλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ θαη ηεο 

αγνξάο ζε ηδηόκνξθα – θαηλνηόκα ζπζηήκαηα/κεραλήκαηα. 

4. Αύμεζε ηθαλνπνίεζεο πειαηώλ όζνλ αθνξά: 

 Τελ αληαπόθξηζε ζε αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο 

 Τελ πνηόηεηα πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ 

 Τελ ηήξεζε ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ (πξνδηαγξαθέο, ρξόλνο παξάδνζεο, 

θιπ) 

 Τελ επθνιία επηθνηλσλίαο κε ηελ εηαηξεία– άκεζε αληαπόθξηζε ζε πξνζθνξέο, 

κειέηεο, ζρεδίσλ, νδεγηώλ, δήηεζε πιεξνθνξηώλ, θιπ. 

 Τελ επάξθεηα ηερληθήο ππνζηήξημεο, πνπ ζηνρεύεη θπξίσο ζηελ ζπλερή 

βειηίσζε ηνπ ρξόλνπ απνζηνιήο ηνπ ζπλεξγείνπ ηερληθήο ππνζηήξημεο 

5. Εμάιεηςε όισλ ησλ αλαζθαιώλ θαη επηθίλδπλσλ θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ αηύρεκα ζην πξνζσπηθό, αιιά θαη ζηνπο ρεηξηζηέο ησλ 

πσιεζέλησλ κεραλεκάησλ. 
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