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Στρατηγική επιλογή και κύριο σκοπό της ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΒΕΕ αποτελεί η 

προσφορά υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στο αντικείμενο των Υαλοπινάκων για 

Δομική και Διακοσμητική Χρήση.  Πιο συγκεκριμένα η εταιρία  κάνει « ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΗΧΟΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ» (αγγλιστί 

THERMAL AND ACOUSTIC GLASS MANUFACTURING) 

Πρακτικά αντιλαμβανόμαστε την ποιότητα με τη βοήθεια των παρακάτω κριτηρίων - 

στόχων: 

• Εστίαση στις ανάγκες και απαιτήσεις των Πελατών μας 

• Διαρκής βελτίωση και συνεχής εξέλιξη των υποδομών, των  πρώτων υλών, των 

τεχνικών και των υπηρεσιών, με στόχο να ικανοποιείται ο βασικός σκοπός της 

προσφοράς υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στο αντικείμενο των 

Υαλοπινάκων για Δομική και Διακοσμητική Χρήση 

• Άρτια καταρτισμένο και διαρκώς επιμορφούμενο Διοικητικό και Τεχνικό 

Προσωπικό, ώστε να κατανοεί τα θέματα Ποιότητας και να προσαρμόζεται στις 

εξελίξεις της Τεχνολογίας και της Επιστήμης  

• Προστασία και σεβασμός του περιβάλλοντος 

• Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία 

• Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, πλήρως συμμορφωμένο με τις 

απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015 

• Την ικανοποίηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που 

άπτονται των δραστηριοτήτων της εταιρείας  

• Συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μέσω της μέτρησης και 

επίτευξης ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών απόδοσης 

• Την ενσωμάτωση των αρχών Ποιότητας τόσο στην επιλογή και αξιολόγηση του 

προσωπικού, όσο και στην καθημερινή δραστηριότητα των εργαζομένων και των 

συνεργατών μας, με στόχο την διαρκή βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών 

• Την παροχή από πλευράς Διοίκησης  όλων των απαιτούμενων πόρων προκειμένου 

να επιτυγχάνεται η προδιαγεγραμμένη Ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Η Πολιτική Ποιότητας γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους και τα ενδιαφερόμενα 

μέρη, αναρτάται σε ευκρινή σημεία των χώρων της επιχείρησης και αναθεωρείται  όποτε 

κριθεί αναγκαίο, οδηγώντας σε βελτιώσεις, αλλαγές και στον ορισμό νέων ποιοτικών στόχων.  

Η Διοίκηση της ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΒΕΕ δηλώνει τη δέσμευσή της για την 

λειτουργία και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και την  υψηλής ποιότητας, 

αλλά και τη συνεχή προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση των προϊόντων και 

υπηρεσιών της. 

 

Εκ μέρους της Διοίκησης ο Πρόεδρος 

   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ  


