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Πολιτική Ποιότητας της ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. www.edafos.gr  

 

Πολιτική Ποιότητας  

Η εταιρεία “ΕΔΑΦΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.” διεξάγει έρευνες, εκπονεί μελέτες και παρέχει υπηρεσίες συμβούλου 
για την έρευνα, μελέτη, δημοπράτηση, κατασκευή και λειτουργία τεχνικών έργων και έργων υποδομής στις κάτωθι 
ειδικότητες: 

 Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες 

 Γεωλογικές – Υδρογεωλογικές έρευνες και μελέτες 

 Στατικές, Υδραυλικές, Περιβαλλοντικές μελέτες 

Πιστεύοντας ότι η ποιότητα αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα στην αναζήτηση της επαγγελματικής επιτυχίας και 
ενίσχυσης της ανταγωνιστικής θέσης της εταιρείας στην αγορά, η εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001.  

Σκοποί της εταιρείας είναι: 

 η συνεχής βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των μελετών και των παρεχομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις 
διεθνείς εξελίξεις της επιστήμης, καθιστώντας την πρωτοπόρο στον τομέα της, 

 η συστηματική ενημέρωση για τις επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα που δραστηριοποιείται και η υιοθέτηση 
καινοτόμων λύσεων στις μελέτες, 

 η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων και επιθυμιών των πελατών και η υπέρβαση των προσδοκιών τους από 
τις παραλαμβανόμενες μελέτες και υπηρεσίες, 

 η συνεχής βελτίωση των επιδόσεών της στους τομείς της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του 
εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, 

 η βιώσιμη ανάπτυξη και η εδραίωσή της στη συνείδηση των πελατών ως μία εταιρεία μελετών υψηλής ποιότητος. 

Δέσμευση Διοίκησης  

Για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για: 

 την προαγωγή και διάχυση της επιστημονικής γνώσης και αποκτώμενης τεχνογνωσίας σε όλο το επιστημονικό 
προσωπικό και ενσωμάτωσή τους στις εκπονούμενες μελέτες και παρεχόμενες υπηρεσίες, 

 την αναγνώριση, αξιολόγηση και ανασκόπηση των κινδύνων και ευκαιριών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, 
που έχουν συνέπειες τόσο στην ποιότητα των μελετών και υπηρεσιών όσο και στη βιωσιμότητα της εταιρείας και 
την υιοθέτηση κατάλληλων δράσεων ελαχιστοποίησης των συνεπειών των κινδύνων και μεγιστοποίησης των 
ωφελειών των ευκαιριών, 

 την υιοθέτηση, παρακολούθηση και ανασκόπηση μετρήσιμων στόχων για την επιτυγχανόμενη ποιότητα των 
μελετών και υπηρεσιών της εταιρείας, 

 την παροχή όλων των απαραίτητων μέσων και πόρων για την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας (ποιοτικών και 
ανάπτυξης),  

 την συμμόρφωση με τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, την εκπόνηση των 
μελετών και παροχή των υπηρεσιών, 

 τη συνεχή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού για την προαγωγή της ποιότητας. 

Η Διοίκηση της εταιρείας θα προβαίνει σε ετήσιες ανασκοπήσεις της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας ως προς τη 
συνεχή καταλληλότητα και αποτελεσματικότητά της.  
 

Για τη Διοίκηση,                                             Αθήνα, Ιούνιος 2018 

 
 
Σπύρος Καβουνίδης 

 
Γεώργιος Ντουνιάς
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