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Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας «SENEKIS» Α. ΣΕΝΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε. είναι να παράγει 

και να προμηθεύει προϊόντα (ηλεκτρικούς πίνακες) που ανταποκρίνονται πλήρως στις ποιοτικές 

απαιτήσεις των πελατών, όπως αυτές διαμορφώνονται με την πάροδο του χρόνου και 

περιγράφονται σε διεθνείς, ευρωπαϊκές ή εθνικές προδιαγραφές και οδηγίες.Η «SENEKIS» Α. 

ΣΕΝΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε.παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται 

από υψηλή ποιότητα και ικανοποιούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και τα απαραίτητα κριτήρια.  

Το πεδίο εφαρμογής κατά ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 είναι:  

«Σχεδιασμός και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής και μέσης τάσης». 

Η Διοίκηση της Εταιρείας, με εισήγηση του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας αναλαμβάνει 

να αναπτύσσει, να τεκμηριώνει και να εφαρμόζει όλα τα αναγκαία μέτρα για την σωστή 

εγκατάσταση και την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Η πολιτική της 

εταιρείας βασίζεται στην εξυπηρέτηση του πελάτη, έχοντας πλήρως ανεπτυγμένη την αίσθηση 

ευθύνης για την περιβαλλοντική και ποιοτική διαχείριση.  

Η εταιρεία «SENEKIS» Α. ΣΕΝΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε. καθιερώνοντας περιβαλλοντικούς 

στόχους, καθορίζοντας τις περιβαλλοντικές πλευρές πάνω στις οποίες κινείται και καθορίζοντας 

τους τρόπους με τους οποίους θα αποφευχθούν περιβαλλοντικά ατυχήματα, δεσμεύεται για τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των παραπάνω προτύπων και την πιστή τήρηση των νομικών και 

κανονιστικών απαιτήσεων.  

Επιπλέον, η Διοίκηση της εταιρείας «SENEKIS» Α. ΣΕΝΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε. δεσμεύεται 

για:  

 Τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 &ISO 14001:2004, 

καθώς και τη διαρκή βελτίωση και αποτελεσματικότητα αυτών των συστημάτων, 

 Την καθιέρωση στόχων για την ποιότητα, καθώς και περιβαλλοντικών στόχων και σκοπών, 

 Την πρόληψη της ρύπανσης, 

 Τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, οι οποίες 

σχετίζονται κυρίως με τις περιβαλλοντικές πλευρές της εταιρείας,  

 Τη γνωστοποίηση της πολιτικής αυτής σε όλους τους εργαζόμενους με στόχο ότι οι 

εργαζόμενοι είναι ενήμεροι για τις ατομικές τους υποχρεώσεις, 

 Την περιοδική ανασκόπηση της πολιτικής αυτής ως προς την καταλληλότητά της για την 

εταιρεία  

ΓΙΑ ΤΗΝ Α. ΣΕΝΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ Ε.Π.Ε. 
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