ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ:
Ε.5.2.1.Α (9001, 14001, 45001)
ΟΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΣΦAΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
Η ολική πολιτική της εταιρείας «Α. ΣΕΝΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΕΠΕ» με τον διακριτικό τίτλο «SENEKIS» εκφράζεται με
1) την καθιέρωση απαραίτητων προδιαγραφών, έτσι ώστε να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που
χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και να ικανοποιούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και τα απαραίτητα
κριτήρια, 2) την υιοθέτηση και λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και 3) τη διασφάλιση της υγείας
και της ασφάλειας στους χώρους όπου δραστηριοποιείται.
Η εταιρεία έχει εγκαταστήσει, λειτουργεί και βελτιώνει συνεχώς ένα ολικό σύστημα διαχείρισης, το οποίο
συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές του ISO 9001:2015, του ISO 14001:2015 και του ISO 45001:2018.
Μέσω της εφαρμογής των συστημάτων η εταιρεία εστιάζει στη βελτίωση και εξέλιξη των προϊόντων της, στην
αξιοπιστία, στη βελτίωση του κόστους των προϊόντων, στην αποδοτικότερη οργάνωση, στη μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην πρόληψη κινδύνων στο χώρο εργασίας.
Πεδίο εφαρμογής «Σχεδιασμός και Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Μέσης και Χαμηλής Τάσης».
Η πολιτική της εταιρείας βασίζεται πάνω στην εφαρμογή των διαδικασιών και διεργασιών των Συστημάτων
Διαχείρισης και στον τρόπο που αλληλεπιδρούν σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας, αναπτύσσοντας
εμπιστοσύνη ότι το προϊόν – υπηρεσία ικανοποιεί δεδομένες απαιτήσεις ασφάλειας, νομοθεσίας και ποιότητας. Η
αναθεώρηση των στόχων γίνεται από τη διοίκηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα στα πλαίσια της ανασκόπησης για
την επιβεβαίωση της αντικειμενικότητας και της καταλληλότητας τους.
Επιπλέον, η ηγεσία και οι εργαζόμενοι της «Α. ΣΕΝΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΕΠΕ» δεσμεύονται για:













την πιστή εφαρμογή και συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης κατά ISO
9001:2015 (οργάνωση, διοίκηση), ISO 14001:2015 (περιβάλλον) και ISO 45001:2018 (υγεία και ασφάλεια)
τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων,
υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας προστασίας του περιβάλλοντος και διαρκής βελτίωση στη διαχείριση πιθανών
κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
την ελάττωση των μη συμμορφούμενων προϊόντων κατά την παραγωγή
την προστασία του περιβάλλοντος και την προστασία της ανθρώπινης ζωής
την καθιέρωση στόχων ποιότητας, προστασίας περιβάλλοντος και υγιεινής και ασφάλειας
την πρόληψη της ρύπανσης από απορρίμματα, απόβλητα και αέριους ρύπους
την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών
απουσία φαινομένου παιδικής εργασίας και εκφοβισμού στον χώρο εργασίας
τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, οι οποίες
σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές της εταιρείας και με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
τη γνωστοποίηση της πολιτικής στους εργαζόμενους ώστε να είναι ενήμεροι για τις ατομικές υποχρεώσεις
την περιοδική ανασκόπηση της πολιτικής ως προς την επικαιροποίηση της και την καταλληλότητά της

Η ολική πολιτική γνωστοποιείται και γίνεται κατανοητή στους εργαζομένους και συνεργάτες της
«Α. ΣΕΝΕΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΕΠΕ».
Για την ηγεσία
Φώτιος Σενέκης & Αθανάσιος Σενέκης
Θεσσαλονίκη, 15/04/2020
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