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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 

 
H Εταιρεία SKOUTARIS STEEL LTD δραστηριοποιείται στον τομέα Δομικών Μεταλλικών 
Κατασκευών από Χάλυβα. Δέσμευση της Εταιρείας μας είναι η τήρηση της εκάστοτε 
Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και Κανονισμούς, με απώτερο σκοπό την κατασκευή 
Υψηλής Ποιότητας και Ασφάλειας Έργα.  
 
Υιοθετώντας την αρχή της Συνεχούς Βελτίωσης, η SKOUTARIS STEEL LTD εφαρμόζει 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Διεθνών Προτύπων ISO 
9001:2015, CYS EN 1090-1:2009+A1 2011, CYS EN 1090-2:2018 (Τεχνικές Προδιαγραφές) 
και ISO 3834-2:2005.  
 
Για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, η Εταιρεία: 

• Εφαρμόζει μεθόδους και διαδικασίες που ανταποκρίνονται στις διατάξεις της σχετικής 
ισχύουσας νομοθεσίας. 

• Λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και την τήρηση του απορρήτου της επεξεργασίας αυτών. 

• Χρησιμοποιεί κατάλληλο εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, σε όλους τους τομείς 
της. 

• Παρακολουθεί και ελέγχει συστηματικά όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας, 
μέσω τεκμηριωμένου προγράμματος ελέγχου παραγωγής. 

• Θέτει σε πρώτο πλάνο  την πρόληψη της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. 

Παράλληλα, η Εταιρεία καθιερώνει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων, φροντίζει για την 
αποτελεσματική παρακολούθηση τους και εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την επίτευξη 
τους. Οι στόχοι αυτοί αφορούν: 

 

• Τη συνεχή παρακολούθηση και ανασκόπηση των απαιτήσεων και των προσδοκιών των 
ενδιαφερόμενων μερών της.  

 

• Το Σχεδιασμό ενεργειών για την αντιμετώπιση των απειλών την αξιοποίηση των 
ευκαιριών, λαμβάνοντας υπόψη τους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες που 
δύναται να επηρεάσουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας, καθώς και τις προσδοκίες και απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών της 
εταιρείας. 

 

• Τον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων μέσα από την αναγνώριση των απειλών 
και ευκαιριών σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο τμημάτων ή/ και διεργασιών, 
καθώς και όσο αφορά τις υπηρεσίες και προϊόντα.  

 

• Τον καθορισμό προγραμμάτων υλοποίησης και ανασκόπησης των στόχων ποιότητας. 
 

• Τον προγραμματισμό υλοποίησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τη συνεχή κατάρτιση και 
ενημέρωση του προσωπικού στα θέματα ποιότητας. 

 

• Την ανασκόπηση των διεργασιών εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας. 
 
Εκ της Διευθύνσεως, 
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