ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Πολιτική Ποιότητας – Περιβάλλοντος – ΥΑΕ
Η εταιρεία VITAEL A.E. έχει ως αντικείμενο της επιχειρηματικής της
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Πολιτική της εταιρείας αποτελεί:
Η παροχή υψηλού επιπέδου και ποιοτικών υπηρεσιών και η πλήρης
ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της.
Η διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων της.
Η προστασία του περιβάλλοντος.
Η εταιρία δεσμεύεται για:
Τη συμμόρφωση των προϊόντων και υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες
νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
Την εξασφάλιση της σταθεράς και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των
παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών
Την πλήρη, άμεση και συστηματική ικανοποίηση των απαιτήσεων των
πελατών
Την πρόληψη της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος
Την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφάλειας του
προσωπικού.
Την παροχή βέλτιστου εργασιακού περιβάλλοντος και για την προώθηση
καλής συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων.
Η Διοίκηση διασφαλίζει την επίτευξη των ανωτέρω στόχων μέσω :
Της εφαρμογής ΟΣΔ

σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των

προτύπων ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001.
Της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του ΟΣΔ μέσω περιοδικών
ελέγχων και ανασκοπήσεων.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Της παροχής των απαραίτητων πόρων για την απρόσκοπτη, αποδοτική και
αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της εταιρείας.
Της συνεχούς κατάρτισης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των στελεχών της
ώστε να προάγουν τους σκοπούς της Εταιρείας σε κάθε τους δραστηριότητα.
Της

εφαρμογής

προγραμμάτων

παρακολούθησης

και

μέτρησης

των

κρίσιμων παραμέτρων ώστε να εξασφαλίζεται η βελτίωση της ποιότητας, των
περιβαλλοντικών επιδόσεων και της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.
Στρατηγική της εταιρείας αποτελεί

η προώθηση νέων τεχνολογιών και

υλικών, η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και η διοχέτευση της πολυετούς
θεωρητικής και τεχνικής εμπειρίας της προς τον τεχνικό κόσμο, προς ωφέλεια
όλων των κοινωνικών εταίρων και του περιβάλλοντος.
Η

διαρκής προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των Υπηρεσιών και του

Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης,

αποτελεί κύριο μέλημα της

Εταιρείας και

φιλοσοφία κάθε εργαζομένου σε αυτή.
Αντίγραφο της Πολιτικής έχει κοινοποιηθεί στο προσωπικό της εταιρείας μέσω
ανάρτησής της σε εμφανείς κα κοινόχρηστους χώρους, για να υπενθυμίζει σε
όλους την ευθύνη τους για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του ΟΣΔ.
Η Πολιτική εγκρίνεται από τη Διοίκηση της Εταιρείας, μέσω της έγκρισης του
παρόντος Εγχειριδίου, του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα, και η
καταλληλότητά της αποτελεί αντικείμενο της ανασκόπησης του Συστήματος
από τη Διοίκηση.
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