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Πολιτική Ποιότητας , Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία  
 

Αποστολή μας είναι Η ΕΜΠΟΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 

ΠYΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ, ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ με ποιότητα και ασφάλεια, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις 

των πελατών μας. 

 

Όραμα μας είναι να καταστεί η ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, το σημείο αναφοράς για την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και παράλληλα η αναγνώριση της ευαισθησίας 

μας απέναντι στα θέματα Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.  

 

Οι στόχοι που υποστηρίζουν την πολιτική της Εταιρείας είναι: 

 η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών της 

 η συμμόρφωση με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία 

 η μέγιστη και βέλτιστη αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού, των μέσων και της τεχνογνωσίας, που 

διαθέτει η εταιρεία 

 η εκπλήρωση των στόχων και έργων της εταιρίας εντός των προδιαγεγραμμένων χρονικών ορίων 

υλοποίησής τους.  

 ο σεβασμός στο περιβάλλον και στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων 

 

Η Διοίκηση και το προσωπικό της Εταιρείας δεσμεύεται για: 

 την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού επί του αντικειμένου των εργασιών τους και των θεμάτων 

ποιότητας περιβάλλοντος και ΥΑΕ.  

 τη συνεργασία με αξιόπιστους πελάτες 

 τη συνεργασία με αξιόπιστους συνεργάτες 

 τη παροχή των απαιτούμενων πόρων 

 τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ολικής Ποιότητας κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018 τη συνεχή βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών  

 την ικανοποίηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων όπως: τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, τις απαιτήσεις 

ποιότητας και της απαιτήσεις για την Υγεία και Ασφάλεια που απορρέουν από το εθνικό και ευρωπαϊκό 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 

 Διατήρηση της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

 

      Αθήνα, 11/11/19 

       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

           ΤΑΚΗΣ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ  


