
Πολιτική Ποιότητας 

     Όλοι οι εργαζόµενοι στην ΙΚΤΕΟ ΠΑΤΡΩΝ Ε.Π.Ε.  Διοίκηση και 
Προσωπικό, δεσµεύονται να λειτουργούν πάντα µέσα στα πλαίσια των 
εφαρµοζόµενων κανονισµών και της ισχύουσας νοµοθεσίας, έχοντας 
σαν βασική και αδιαπραγµάτευτη επιδίωξη την πλήρη και συνεπή 
ικανοποίηση των ενδιαφερόµενων από την ύπαρξη και λειτουργία της 
µερών αναφορικά µε την ποιότητα των υπηρεσιών της καθώς και την 
Διασφάλιση της Ανεξαρτησίας, της Αµεροληψίας, της 
Αντικειµενικότητας και της Εµπιστευτικότητας στις παρεχόµενες 
υπηρεσίες. 

Αυτή η δέσµευση υλοποιείται µέσα από την ανάπτυξη, εφαρµογή και 
πιστοποίηση ενός Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε το 
πρότυπο ISO 9001:2015 που περιλαµβάνει :

• συστηµατική προσπάθεια για κατανόηση :
• του πλαισίου λειτουργίας της Εταιρίας και των αλλαγών 

του,
• των υπαρχουσών και µελλοντικών αναγκών των 

Πελατών της και 
• του ισχύοντος νοµοθετικού και κανονιστικού 

περιβάλλοντός της, 
• έρευνα µε σκοπό τον εντοπισµό και την αναγνώριση της ταυτότητας 

των πηγών των κινδύνων και την αξιολόγηση των κινδύνων  που 
προκύπτουν για το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, τους προµηθευτές 
και όλους όσοι επηρεάζονται από την λειτουργία της και 
προσδιορισµό και εφαρµογή µέτρων για την αποφυγή, την µείωση ή 
τον έλεγχο των επιπτώσεων αυτών.

• άσκηση διοίκησης ικανής να εξασφαλίζει κοινή προσήλωση όλων 
των Στελεχών της Εταιρίας στην αποστολή και τους στόχους της και 
δηµιουργία ενός εσωτερικού περιβάλλοντος, που να καθιστά δυνατή 
την ενεργό συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού, την αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων του προς όφελος της Εταιρίας και την έµπρακτη 
αναγνώριση της προσφοράς του,

• δηµιουργία αµοιβαία επωφελών σχέσεων µε τους Προµηθευτές της,

• αξιοποίηση των αποτελεσµάτων από τον τρόπο λειτουργίας για λήψη 
αποφάσεων, για την εξάλειψη και πρόληψη ανεπιθύµητων 
καταστάσεων, µε στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των 
υπηρεσιών της καθώς και του τρόπου λειτουργίας της,

• στόχευση στην επίτευξη θετικού οικονοµικού αποτελέσµατος και στη 
συνεχή ενδυνάµωση της θέσης της στην αγορά,

• αποτελεσµατικό και αποδοτικό χειρισµό των πιθανών Ενστάσεων και 
των Παραπόνων
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