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                                         ΠΟΛIΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ 
Κεληξηθόο άμνλαο ηεο Πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο ΔΛΤΑ COURIER είλαη ε ζπλερήο ππνζηήξημε θαη 
αλάπηπμε ηνπ Γηθηύνπ ηεο, µε ηαπηόρξνλε βειηίσζε ησλ επηδόζεσλ Πνηόηεηαο & 
Παξαγσγηθόηεηαο, ιαβαίλνληαο ππόςε:  

 ην ηζρύνλ ζεζκηθό πιαίζην,  

 ηα επηηεύγκαηα ζηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ αιιά θαη  

 ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηελ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή αγνξά ησλ ηαρπκεηαθνξώλ.  

Δηδηθόηεξα, νη επηκέξνπο αληηθεηκεληθνί ζθνπνί µαο είλαη:  
 Η ζπλερήο βειηίσζε ησλ πνηνηηθώλ µαο επηδόζεσλ.  

 Η βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο.  

 Η κεγηζηνπνίεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ µαο.  

 Η ζπλερήο επηκόξθσζε ησλ ζηειερώλ µαο µε έκθαζε ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο & 

παξαγσγηθώλ δηαδηθαζηώλ.  

 Η ηήξεζε θαη πιήξεο ζπκκόξθσζε πξνο ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο ηζρύνπζεο 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο.  

Γηα λα επηηεπρζνύλ όια ηα παξαπάλσ, ε εηαηξεία µαο έρεη εγθαηαζηήζεη, εθαξκόζεη θαη 

βειηηώζεη έλα Σύζηεκα Πνηόηεηαο, ην νπνίν ζπκκνξθώλεηαη µε ην Γηεζλέο Πξόηππν ISO 
9001:2015. Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο εθηηκά πσο ην Σύζηεκα Πνηόηεηαο είλαη νπζηαζηηθό κέζν 
ελδπλάκσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο ζέζεο ιόγσ:  

 Τεο ζπλερνύο βειηίσζεο ηεο Πνηόηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ 

 Τεο κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο  

 Τεο απνδνηηθόηεξεο νξγάλσζεο  

 Τνπ θαιύηεξνπ θιίκαηνο εξγαζίαο  

Τν πιαίζην θαη ν κεραληζκόο γηα ηνλ θαζνξηζκό θαη ηελ αλαζθόπεζε ησλ αληηθεηκεληθώλ ζθνπώλ 
θαη ζηόρσλ Πνηόηεηαο ηίζεηαη ζηηο ηαθηηθέο αλαζθνπήζεηο ηνπ Σπζηήκαηνο από ηε Γηνίθεζε. Η 

ζπλερήο βειηίσζε ησλ πνηνηηθώλ επηδόζεσλ θαη ε πξόιεςε ησλ ιαζώλ - µε ζπκκνξθώζεσλ, 

πξνϋπνζέηνπλ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ην ζπζηεκαηηθό έιεγρν ζε θάζε επηκέξνπο δηεξγαζία 
αιιά θαη επί ηνπ ζπλόινπ.  
Ο ηξόπνο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα ειέγμνπκε ηηο δηεξγαζίεο πξναπαηηεί:  

 Σαθή πξνζδηνξηζκό ππεπζπλνηήησλ θαη αξκνδηνηήησλ γηα θάζε δηεξγαζία αλά ζέζε 

εξγαζίαο.  

 Αμηόπηζηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηεξγαζηώλ.  

 Τεθκεξίσζε ηνπ ηξόπνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ (Γηαδηθαζηώλ, Οδεγηώλ Δξγαζίαο, 

Πξνδηαγξαθώλ θιπ), όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην.  

 Απζηεξό έιεγρν πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ.  

 Δθπόλεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθώλ ζθνπώλ θαη ζηόρσλ.  

 Δληνπηζκόο δπζιεηηνπξγηώλ µέζσ ζπζηεκαηηθνύ ειέγρνπ ώζηε λα αληηκεησπίδνληαη ηα 

επαλαιακβαλόκελα πξνβιήκαηα θαη παξαιείςεηο (Γηνξζσηηθέο Δλέξγεηεο), ζπλερή 

βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ζε όια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο (Γηνίθεζε, ΚΤΔΠ 

Δηαηξείαο, Πξαθηνξεία ζπλεξγαηώλ), µε ηαπηόρξνλε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία πιαηζίνπ 

γηα ηελ απνθπγή αζηνρηώλ.  

Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο δεζκεύεηαη γηα:  
 Παξνρή ησλ απαηηνύκελσλ πόξσλ γηα ηεθκεξησκέλε ζπλερή βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ Σπζηήκαηνο Πνηόηεηαο 

 Ιθαλνπνίεζε ησλ εθαξκνζηέσλ απαηηήζεσλ θαη  

 Κνηλνπνίεζε ησλ αληηθεηκεληθώλ ζθνπώλ θαη ζηόρσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 

                                      
                                       Ο ΓΙΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ  
 
                                       ΓΗΜΗΣΡΗ ΑΠΟΣΟΛΑΚΟ 


