
 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Η ςυνολικι λειτουργία τθσ εταιρίασ ‘Profelmnet’ διζπεται από τισ αρχζσ που αποτυπϊνονται ςτο Σφςτθμα 
Διαχείριςθσ Ποιότθτασ το οποίο βαςίηεται ςτισ απαιτιςεισ οι οποίεσ περιγράφονται ςτο πρότυπου ΙSO 
9001:2015. 
Το πεδίο εφαρμογισ τθσ εταιρείασ είναι θ μελζτθ, ο ςχεδιαςμόσ, θ παραγωγι και θ εμπορία θλεκτρονικϊν 
αυτοματιςμϊν. 
Η φιλοςοφία αλλά και ςτόχοσ τθσ Επιχείρθςθσ, μζςα από τθν εφαρμογι του ςυςτιματοσ ποιότθτασ, 
αποτελοφν η ικανοποίηςη των αναγκών του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ πελάτη και των 
ενδιαφερομζνων μερών. 
 
Βαςικοί Στόχοι του Διαχειριςτικοφ Συςτιματοσ Ποιότθτασ είναι: 

 Η παραγωγι/ εμπορία προϊόντων τα οποία ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ και των πελατϊν 
 Η απόλυτθ κάλυψθ των υποχρεϊςεων τθσ Επιχείρθςθσ, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται μζςα από τισ 

προςφορζσ, παραγγελίεσ και ςυμβάςεισ. 
 Η ικανοποίθςθ όλων των νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν απαιτιςεων που άπτονται των δραςτθριοτιτων 

τθσ Επιχείρθςθσ. 
 Η ςυνεχισ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ποιότθτασ που εφαρμόηεται από τθν Επιχείρθςθ και  
 Η αξιοποίθςθ ευκαιριϊν με ςτόχο τθν ςυνεχϊσ  βελτιοφμενθ ικανοποίθςθ των πελατϊν τθσ. 

Η επίτευξθ των παραπάνω κακορίηεται μζςα από τισ βαςικζσ διεργαςίεσ του Συςτιματοσ Ποιότθτασ, οι οποίεσ 

κακορίηουν ενζργειεσ όπωσ: 

 Η ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και καταλλθλότθτασ του ςυςτιματοσ, μζςα από 
τισ ετιςιεσ αναςκοπιςεισ από τθ Διοίκθςθ, εςωτερικζσ επικεωριςεισ κτλ. 

 Η εξαςφάλιςθ των απαραίτθτων πόρων για τθν αποτελεςματικι λειτουργία του ςυςτιματοσ. 
 Ο ςαφισ προςδιοριςμόσ των απαιτιςεων του πελάτθ. 
 Η ςυνεχισ παρακολοφκθςθ τθσ επίδοςθσ των προμθκευτϊν. 
 Η ςυνεχισ επιμόρφωςθ και εκπαίδευςθ του προςωπικοφ. 
 Η τεκμθριωμζνθ και ςυνεχισ παρακολοφκθςθ και μζτρθςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ των πελατϊν. 

Η τεκμθριωμζνθ αναηιτθςθ αιτιϊν εμφάνιςθσ προβλθμάτων, αδυναμιϊν, απειλϊν ϊςτε να κακοριςτοφν 
και εφαρμοςτοφν οι απαραίτθτεσ διορκωτικζσ / βελτιωτικζσ ι / και προλθπτικζσ ενζργειεσ, με ςκοπό τθν 
αποφυγι τθσ επανεμφάνιςισ τουσ. 

Η ςυνολικι εφαρμογι των αρχϊν του ςυςτιματοσ εξαςφαλίηεται μζςα από τθν ςυνεχι ενθμζρωςθ και 
επιμόρφωςθ του προςωπικοφ ςε όλα τα επίπεδα, με κφριο ςκοπό τθν δθμιουργία τθσ ςχετικισ ςυνείδθςθσ 
των ςκοπϊν και τθσ φιλοςοφίασ του ςυςτιματοσ. 
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