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5.2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

5.2.1. Καθιέρωση της πολιτικής ποιότητας 

Η εταιρεία έχει καθορίσει την πολιτική της για την ποιότητα, σε συνάφεια με τους 
σκοπούς της εταιρείας, η οποία γνωστοποιείται με την ανάρτησή της στο χώρο 
εργασίας.  

Η «TELESERVICES PITAOULIS PHILIP CO.» έχει αναπτύξει μια πολιτική ποιότητας, 
που:  

a) Είναι κατάλληλη για το σκοπό και πλαίσιο του οργανισμού και υποστηρίζει τη 
στρατηγική της κατεύθυνση  

b) Παρέχει ένα πλαίσιο για τους ποιοτικούς στόχους  

c) Περιλαμβάνει δέσμευση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που ισχύουν 

d) Περιλαμβάνει δέσμευση για συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της 
ποιότητας 

 

Με βάση τα άνωθι η πολιτική της εταιρίας μας διαμορφώνεται ως εξής. 
Η εταιρεία μας στοχεύοντας στην απόλυτη εξυπηρέτηση των πελατών, και προκειμένου να 
εξασφαλίσει την αποτελεσματικότατα και τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας για την επίτευξη 
των σκοπών και στόχων της, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας - κατά 
ISO 9001:2008 στο πεδίο "Εμπορία, εγκατάσταση, επιθεώρηση και τεχνική υποστήριξη, 
παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού και ναυτιλιακού εξοπλισμού, διεξαγωγή 
συμβάσεων υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης  και τεχνικής 
υποστήριξης ράδιο-εξοπλισμού των περιοχών A1 + A2 + A3 GMDSS, διεξαγωγή 
υπηρεσιών συντήρησης και ετήσιων ελέγχων δορυφορικών EPIRBS, υπηρεσίες 
εκκαθαρίστριας αρχής ραδιοεπικοινωνιών για τη ρύθμιση λογαριασμών για συστήματα 
τηλεχειρισμού και δορυφορικής τηλεπικοινωνίας με A.A.I.C. GR 09.Καταχώρηση ενός 
νέου ή τροποποιημένου τερματικού Inmarsat, (mobile earth station), για υπηρεσία στο 
δίκτυο Inmarsat με διακριτικό αριθμό PSA 3051." 
 Πιστοποιημένη από την εταιρεία LiberoAssurance. 
 

Σκοπός της εφαρμογής του προτύπου στην καθημερινότητα της εταιρείας ήταν η 
συνέχιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, συμμορφούμενων με τις 
κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις και τη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, τόσο 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και του ιδίου του Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας. 

 

Η πολιτική μας εστιάζεται: 

 Στην συνεχή υποστήριξη των πελατών μας με σκοπό την αξιοποίηση των λύσεων 
που τους προσφέρουμε στους οργανισμούς τους 

 Στην ικανοποίηση των πελατών μας. 

 Στη συνεχιζόμενη προσπάθεια για βελτίωση της απόδοσής μας, με τελικό 
αποτέλεσμα την αξιοπιστία των προσφερόμενων υπηρεσιών. 
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Για την επίτευξη των παραπάνω η διοίκηση του Οργανισμού, δεσμεύεται: 

 Να διαθέσει όλους τους απαραίτητους πόρους οι οποίοι απαιτούνται. 

 Να γνωστοποιήσει την πολιτική ποιότητας στο προσωπικό αλλά και στους 
εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης, ώστε αυτή να μπορεί να εφαρμόζεται 
ικανοποιητικά. 

 Να ενθαρρύνει το προσωπικό αλλά και τους εξωτερικούς συνεργάτες, ώστε να 
συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. 

 Στη συνεχιζόμενη προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και 
τη συνεχή κάλυψη αλλά και πρόβλεψη των απαιτήσεων. 

 

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001, έχει σκοπό να πετύχει την 
επιθυμητή οργάνωση και συνεχώς βελτιούμενη λειτουργία της Εταιρείας ώστε να 
πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου αλλά κυρίως να καλύπτει τις προσδοκίες των 
πελατών της. Η εφαρμογή του συστήματος ποιότητας, γεννά μετρήσιμα αποτελέσματα 
που μας βοηθούν να εντοπίζουμε τυχόν δυσλειτουργίες, να τις διορθώνουμε αλλά και 
να επαληθεύουμε πως οι πελάτες μας μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τις 
υπηρεσίες μας. 

 

Μέσω της διαδικασίας της πιστοποίησης και των προγραμματισμένων επιθεωρήσεων 
του Φορέα Πιστοποίησης, αποκτάται η έξωθεν καλή μαρτυρία ενός ανεξάρτητου 
Οργανισμού, ότι αφενός η εφαρμογή του συστήματος ποιότητας βρίσκεται σε 
ικανοποιητικό βαθμό και αφετέρου ότι υλοποιούνται όλες οι απαιτούμενες δράσεις για 
τη συνεχή βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας μας. 

 

 

Γενικός Διευθυντής 

 

Φίλιππος Πιταουλής 

 

 

 
 

 

 

 


