
                                                                                                
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 
Η  εκτελεστική  Διοίκηση  της  Γ.  Κ.  ΡΙΖΑΚΟΣ  Α.Β.Ε.Τ.Ε. καθορίζει  και  τεκμηριώνει  την  πολιτική  της  για  την 

εφαρμοζόμενη π ο ι ό τ η τ α , συμπεριλαμβανομένων των στόχων της και την δέσμευσής της για τη ποιότητα, 
ως ακολούθως:
 Προμήθειες: Η  Εταιρεία  συνεργάζεται  μόνο  με  εγκεκριμένους  και  αξιόπιστους  προμηθευτές.  Προσπαθεί  για  την 

δημιουργία σχέσεων αμοιβαίου οφέλους με τους προμηθευτές της για την αύξηση της ικανότητάς τους να προσφέρουν 
αξία στα προϊόντα. 

 Ποιότητα Προϊόντος: Τα παραδιδόμενα στον πελάτη προϊόντα, είναι πάντοτε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές 
προδιαγραφές,  τις  καθοριζόμενες  απαιτήσεις  του  πελάτη  και  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  Ευρωπαϊκές  ή  Διεθνείς 
προδιαγραφές.

 Χρόνος  Εξυπηρέτησης:  Η  τήρηση  των  επιθυμητών  χρόνων  εξυπηρέτησης  των  πελατών,  αποτελεί  πρώτη 
προτεραιότητα για την ικανοποίηση της κάθε παραγγελίας.

 Κόστος Προϊόντος: Το κόστος των παρεχόμενων προϊόντων για τον πελάτη γίνεται προσπάθεια να παραμένει στα 
ελάχιστα δυνατά επίπεδα.

 Διαθεσιμότητα  Πόρων:  Η  Εταιρεία  καταβάλλει,  με  προτεραιότητα,  κάθε  προσπάθεια  για  τον  βέλτιστο  τρόπο 
εξασφάλισης  και  διαχείρισης  των  απαιτούμενων  πόρων,  μέσα  από  συνεχή  εκπαίδευση,  την  πρωτοπορία  σε 
πληροφόρηση, σε υλικούς πόρους και μέσα παραγωγής, προκειμένου να βρίσκεται στην αιχμή του ανταγωνισμού και 
της τεχνολογίας  για τα προϊόντα που παρασκευάζει.

 Ευθύνες για την Ποιότητα: Τον ειδικό καταμερισμό των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων. 
 Συνεργασία,  Επικοινωνία  και  Συλλογικότητα:  Την βελτίωση  της  επικοινωνίας,  του  ομαδικού  πνεύματος  και  της 

συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών, καθώς επίσης 
και του πελάτη. 

 Στόχοι Ποιότητας :Τον καθορισμό στόχων που αφορούν την Ποιότητα, όπως η λειτουργικότητα, η ικανότητα και η 
πιστότητα των προϊόντων. 

Αντικειμενικοί  στόχοι της εταιρείας αποτελούν :
 Συνεχής  βελτίωση: Κατάρτιση  προσωπικού,  αξιοποίηση  τεχνολογίας  και  τεχνογνωσίας,  διαρκής  βελτίωση  της 

συνολικής απόδοσης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, μέσα από τις διεργασίες της εταιρείας.   
 Ικανοποίηση πελατών:  Η απόκτηση μόνο ευχαριστημένων πελατών. Αυτό συνδυάζεται και με την σοβαρή και σε 

βάθος ανάλυση όλων των παραπόνων των πελατών με σκοπό την μακροπρόθεσμη ικανοποίηση τους και  με την 
ικανοποίηση των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών και απαιτήσεων τους και στην υπέρβαση των προσδοκιών τους. 

 Ασφάλεια και Υγιεινή: Να εφαρμόζει τους κανόνες Υγιεινής, καθ’ όλη την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, με 
ταυτόχρονη εξασφάλιση συνθηκών εργασιακής ασφάλειας, σεβόμενη ταυτόχρονα το περιβάλλον.

 Στόχος Πωλήσεων: Να αναπτύξει τον όγκο πωλήσεων, να εδραιώσει τα προϊόντα της στην αγορά και να καταστεί 
κυρίαρχη. 

 Ανάπτυξη: Να επιτύχει ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο από κάθε ανταγωνιστή αυξάνοντας το μερίδιο της αγοράς κάθε 
προϊόντος της. 

 Ποιότητα Προϊόντος:  Να βελτιώσει την ποιότητα του προϊόντος θέτοντας αυστηρότερες προδιαγραφές και τρόπους 
ελέγχου.

 Διαρκής εκσυγχρονισμός παραγωγής: Να επιτύχει την ποιοτική και τεχνολογική βελτίωση των μέσων παραγωγής, 
του εξοπλισμού και των υποδομών.

 Σχεδιασμός νέων προϊόντων: Να επιτύχει περαιτέρω ανανέωση με την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά. 

Η  πολιτική  Ποιότητας  εναρμονίζεται  πλήρως  στους  οργανωτικούς  στόχους  της  Εταιρείας,  καθώς  και  στις  
απαιτήσεις  και  προσδοκίες  των  πελατών  της  και  συμμορφώνεται  με  τις  απαιτήσεις  της  Νομοθεσίας,  τους  
Κανονισμούς και τα Διεθνή Πρότυπα. 
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