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Η πολιτικι του Ομίλου TEDRA ςτον χϊρο τθσ ποιότθτασ εκφράηεται με τθν πλιρθ δζςμευςθ τθσ Διοίκθςθσ του για:
 τθν ςυνειδθτι εφαρμογι Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ ωσ προσ τθν καταςκευι, λειτουργία &
ςυντιρθςθ δθμοςίων και ιδιωτικϊν τεχνικϊν ζργων, και τθν ςυνεχι προςπάκεια βελτίωςθσ τθσ
αποτελεςματικότθτασ του
 τθν πλιρθ εναρμόνιςθ τθσ και τθν ςυμμόρφωςθ τθσ με τισ νομικζσ και τισ κανονιςτικζσ απαιτιςεισ που
αφοροφν τθν λειτουργίασ τθσ, τα τεχνικά ζργα που υλοποιεί, τα προϊόντα τθσ κακϊσ και το ςφςτθμα
διαχείριςθσ Ποιότθτασ. Βαςικι, αποτελεί θ τιρθςθ τθσ ςχετικισ ευρωπαϊκισ και εκνικισ νομοκεςίασ & θ
ςυμμόρφωςθ με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ τυποποίθςθσ και τισ τεχνικζσ οδθγίεσ τθσ ΕΕ.
 τθ μζγιςτθ δυνατι ικανοποίθςθ των αναγκϊν των πελατϊν τθσ, για τα προςφερόμενα προσ αυτοφσ
προϊόντα και υπθρεςίεσ, χρθςιμοποιϊντασ τθν καλφτερθ διακζςιμθ τεχνολογία και τεχνογνωςία για τισ
οικονομικζσ δυνατότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ
Για τθν κάλυψθ των παραπάνω δεςμεφςεων, θ Διοίκθςθ τθσ εταιρείασ κα διακζτει κάκε φορά, και ςε όποιο βακμό
χρειαςτεί, υλικοφσ πόρουσ και ζμψυχο δυναμικό προβαίνοντασ ςε ανάλογεσ επενδφςεισ. Η εταιρεία ςφμφωνα με το
επιχειρθςιακό τθσ ςχζδιο κα καλφπτει τισ προβλεπόμενεσ ανάγκεσ τθσ ςε προςωπικό και εξοπλιςμό βάςθ των
απαιτιςεων εκπλιρωςθσ των ςτόχων ποιότθτασ. Η Πολιτικι Ποιότθτασ τθσ επιχείρθςθσ αποτυπϊνεται γενικά ςτουσ
κάτωκι αντικειμενικοφσ ςκοποφσ:
 Τθν ςυνεχι ανάπτυξθ και τθν αφξθςθ του μεριδίου αγοράσ τθσ επιχείρθςθσ, με ςυγκεκριμζνθ ςφννομθ
πολιτικι διαχείριςθσ ςτα κζματα Υγιεινισ & Αςφάλειασ τθσ εργαςίασ και κοινωνικισ εταιρικισ ευκφνθσ
 Τθν επίτευξθ, τθν διατιρθςθ και τθν βελτίωςθ τθσ εικόνασ και τθσ αξιοπιςτίασ τθσ, καταςκευάηοντασ
αξιόπιςτα θλεκτρομθχανολογικά & οικοδομικά ζργα ςτακερισ υψθλισ ποιότθτασ, ςε ανταγωνιςτικζσ τιμζσ
και ςτθριηόμενα ςε αποτελεςματικζσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ.
 Τθν διαρκι ενίςχυςθ τθσ ςτερεισ και εποικοδομθτικισ ςχζςθσ με τουσ πελάτεσ με τθν διατιρθςθ ςυνεχοφσ
ενθμερότθτασ για τισ ανάγκεσ τουσ, και τισ ανάγκεσ των πελατϊν τουσ, όςον αφορά τθν ποιότθτα & τθν
εξυπθρζτθςθ και τον προγραμματιςμό των εκάςτοτε ποιοτικϊν βελτιϊςεων, με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που
επιςτρζφουν από αυτοφσ
Η βαςικι Πολιτικι Ποιότθτασ, με γνϊμονα τθν οποία προγραμματίηονται όλεσ οι ενζργειεσ του ομίλου TEDRA,
τυγχάνει ευρείασ δθμοςιότθτασ εντόσ και εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ και ςυνοψίηεται ςτο κάτωκι πλαίςιο ςτόχων
ποιότθτασ:
 Να επιτυγχάνει και να διατθρεί τθν ποιότθτα των τεχνικϊν υπθρεςιϊν τθσ & των καταςκευϊν που
υλοποιεί, ςτο επίπεδο που υπόςχεται ςτουσ Κφριουσ του ζργου (πελάτεσ), ςφμφωνα με τισ νόμιμεσ
υποχρεϊςεισ τθσ που προκφπτουν από τθν ςφμβαςθ ζργου και τισ ςχετικζσ τεχνικζσ περιγραφζσ. Ζμφαςθ
κα δίνεται ςτθν καταλλθλότθτα των υλικϊν και ςτον ζλεγχο των ςυνκθκϊν καταςκευισ του ζργου, με
διαρκι ςτόχο τθ μείωςθ των αποκλίςεων και των κακοτεχνιϊν
 Να βελτιςτοποιεί τισ διεργαςίεσ αποτφπωςθσ των τεχνικϊν απαιτιςεων & του ςχεδιαςμοφ κάκε τεχνικοφ
ζργου, και τθν διαδικαςία καταςκευισ & εγκατάςταςθσ, ϊςτε να γίνουν πιο αποτελεςματικζσ με ςτόχο τθν
μείωςθ των λακϊν, επεξεργαςιϊν και τθν κοςτολογικι επιβάρυνςθ του ζργου.
 Να τθρεί αυςτθρά τα χρονοδιαγράμματα εκτζλεςθσ και παράδοςθσ των ζργων μζςα ςτισ ςυμφωνθμζνεσ
προκεςμίεσ και πάντα ςφμφωνα με τουσ κακοριςκζντεσ όρουσ και να πλθροφορεί τουσ πελάτεσ για τισ
προδιαγραφζσ του ζργου και τα υλικά τθσ καταςκευισ. Συνεχισ βελτίωςθ τθσ ικανοποίθςθσ των πελατϊν
και μείωςθ των παραπόνων/παρατθριςεων από τουσ επιβλζποντεσ και τουσ παραλιπτεσ του ζργου.
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