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Q:

Η βαςικι πολιτικι Ποιότθτασ, με γνϊμονα τθν οποία προγραμματίηονται όλεσ οι ενζργειεσ του ομίλου TEDRA
τυγχάνει ευρείασ δθμοςιότθτασ εντόσ και εκτόσ του ομίλου και ςυνοψίηεται ςτα ακόλουκα:
•
Να επιτυγχάνει και να διατθρεί τθν ποιότθτα των τεχνικϊν ζργων που καταςκευάηει ςτο επίπεδο των
προδιαγεγραμμζνων απαιτιςεων του αποδζκτθ, χρθςιμοποιϊντασ τθν καλφτερθ διακζςιμθ τεχνολογία και
τεχνογνωςία για τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ του ομίλου.
•
Να καταςκευάηει και να διαχειρίηεται τα ζργα ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ
προδιαγραφζσ, τεχνικά πρότυπα και νομοκεςία. Έμφαςθ κα δίνεται ςτθν οργάνωςθ των εργοταξίων και των
ςυνκθκϊν υγιεινισ και αςφάλειασ.
•
Να υλοποιεί τα ζργα μζςα ςτισ ςυμφωνθμζνεσ προκεςμίεσ και πάντα ςφμφωνα με τουσ κακοριςκζντεσ
όρουσ.
•
Να πλθροφορεί τουσ πελάτεσ του για τθ ςωςτι χριςθ και ςυντιρθςθ των καταςκευϊν του και να
προγραμματίηει τισ εκάςτοτε ποιοτικζσ βελτιϊςεισ, με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που επιςτρζφουν από αυτοφσ.
•
Να εξαςφαλίηει οργανωμζνθ επιμόρφωςθ και εκπαίδευςθ όλου του προςωπικοφ του ϊςτε να αποκτιςει
ςυνείδθςθ ποιότθτασ και εξειδίκευςθ ςτισ εργαςίεσ του.
•
Να εφαρμόηει αυςτθρό ςφςτθμα αξιολόγθςθσ και επιλογισ ςυνεργαηόμενων προμθκευτϊν, υπεργολάβων
και μελετθτϊν, που δζχονται τθν εκτζλεςθ του Έργου ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ISO 9001:2008.
•
Συνεχισ προςπάκεια μείωςθσ αςτοχιϊν και μθ ςυμμορφϊςεων.
Αντικειμενικόσ ςκοπόσ του ομίλου είναι θ επίτευξθ, θ διατιρθςθ και θ βελτίωςθ τθσ εικόνασ και τθσ αξιοπιςτίασ
του, καταςκευάηοντασ ζργα ςτακερά υψθλισ ποιότθτασ ςε ανταγωνιςτικό κόςτοσ και ςτθριηόμενα ςε
αποτελεςματικζσ υπθρεςίεσ.
Η ςυνεχισ βελτίωςθ μζςω τθσ πολιτικισ Ποιότθτασ και θ διαρκισ αναβάκμιςθ τθσ τεχνογνωςίασ μασ αποτελοφν
πρωταρχικό ςτόχο του ομίλου TEDRA. Επιδίωξθ μασ είναι θ παροχι τθσ καλφτερθσ δυνατισ ποιότθτασ του τεχνικοφ
ζργου βάςθ των απαιτιςεων των πελατϊν κακϊσ και θ πραγματοποίθςθ κάκε είδουσ βελτίωςθσ για να
αποφφγουμε τθν επανάλθψθ λακϊν και αςτοχιϊν. O όμιλοσ δεςμεφεται ότι κα ςυνεχίςει να ανταποκρίνεται ςτισ
απαιτιςεισ των δθμοςίων φορζων με γνϊμονα τθν ποιότθτα και για τον λόγο αυτό κα διακζτει κάκε φορά και ςε
όποιο βακμό χρειαςτεί, υλικοφσ πόρουσ και ζμψυχο δυναμικό, για τθν εκπλιρωςθ αυτοφ του ςτόχου.
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