
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

 

  Το ΟΡΑΜΑ της Διοίκησης της Εταιρείας AAC  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  είναι η 
δημιουργία μιας εταιρείας της οποίας το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας 
Κατασκευών και Υπηρεσιών, και παράλληλα θα αποτελεί πρότυπο για τα δεδομένα της Ελλάδας 
στον τομέα των κατασκευών. 
Οι δραστηριότητες της ΑΑC  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Γ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ , οι οποίες περιλαμβάνονται 
στο πεδίο εφαρμογής (σκοπό) του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι: 

o Μελέτη & Κατασκευή Οικοδομικών & Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 
o Μελέτη & κατασκευή <<Καθαρών >>και Ελεγχόμενων Χώρων ( Clean Rooms) 
o Eιδικές Μετρήσεις Ελεγχόμενων & Καθαρών Χώρων ( Clean Rooms )  

Εμπορία Διακίνηση και εγκατάσταση : Φίλτρων  Αέρα ,Εξοπλισμού Καθαρών 
Χώρων (Clean Rooms ) ,  Συστημάτων Αφύγρανσης, Eξοπλισμού Εργαστηρίων , 
Εξοπλισμού Απαγωγής Αέρα  Βιομηχανικών Χώρων, Συστημάτων Αντιρρύπανσης & 
Κονεοσυλλογής  

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
1.Στην ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων 
2.Στην συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας 
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται: 
• στην προσπάθεια για εκτέλεση άρτιων τεχνικά έργων 

• στην χρησιμοποίηση άριστων υλικών και πρώτων υλών 

• στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη 

• στην ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά την υλοποίηση των έργων μας 

• στον έλεγχο των παραπροϊόντων κατά την κατασκευή των έργων, και στην μείωσή τους 

• στον έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών των εκτελούμενων έργων 

• στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση 
του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015.συμπεριλαμβανομένης της προώθησης  της 
διεργασιακής προσέγγισης και της  προσέγγισης διακινδύνευσης  

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ: 

• διαρκής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας 

• βελτίωση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας 

• μείωση του κόστους 

• μείωση των παραπόνων των πελατών μας 

• διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων 

• διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας. 
 

** Η εταιρία μας τηρεί και εφαρμόζει τους κανόνες της Ευρωπαϊκής και 
Ελληνικής Νομοθεσίας περί  προστασίας     προσωπικών δεδομένων **   
       
 


