
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Η WHALE GRAPHICS  ΑΕ δραστηριοποιείται στην Ψηφιακή Εκτύπωση Μεγάλων 
Διαστάσεων και την Ηλεκτρονική Κοπή σε Διάφορα Υλικά. Η Διοίκηση της Εταιρείας 
δεσμεύεται: 
 

• να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών και υπολοίπων ενδιαφερομένων 
μερών και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησης τους  

• να τηρεί απαρέγκλιτα τις νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις που αφορούν τις 
δραστηριότητες της Εταιρείας και τους Περιβαλλοντικούς Όρους, 

• να φροντίζει για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης κατά ISO 9001 
και ISO 14001, 

• να αναπτύσσει τεχνογνωσία σε νέα αντικείμενα ώστε να είναι σε θέση να παρέχει 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες, 

• να παρακολουθεί και, όπου είναι αναγκαίο, να διορθώνει την πορεία της 
Εταιρείας μέσω της θέσπισης και συστηματικής παρακολούθησης μετρήσιμων 
στόχων / δεικτών, 

• να τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, ώστε να 
διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλότητα της, 

• να παρέχει στο προσωπικό την απαιτούμενη εκπαίδευση και το κατάλληλο 
περιβάλλον εργασίας  για την επιτυχή εκτέλεση των εργασιών του, 

• να διασφαλίζει την ασφαλή διατήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών και να 
διαφυλάττει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, 

• να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να επικοινωνήσει την 
πολιτική αλλά και τις εξειδικευμένες Πολιτικές Ασφαλείας σε κάθε εμπλεκόμενο 

• να φροντίζει για την αποτροπή ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
από τις δραστηριότητες της 

• να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους για την απρόσκοπτη λειτουργία της 
Εταιρείας. 

 

Οι στόχοι της εταιρίας συνοψίζονται ως εξής: 

• θέσπιση μετρήσιμων αντικειμενικών σκοπών και στόχων για την ποιότητα και την 
περιβαλλοντική διαχείριση σε εταιρικό επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται 
και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της 
Ανασκόπησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης από την Ανώτατη 
Διοίκηση της εταιρείας, 

• ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των πελατών και υπολοίπων 
ενδιαφερομένων μερών, 

• αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των παραγγελιών,  

• προστασία του περιβάλλοντος μέσω της κατά το δυνατό μειωμένης χρήσης 
φυσικών πόρων και ανακύκλωσης αυτών, 

• συνεχής βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, 

• συνεχής βελτίωση σε όλους τους τομείς. 
 

Η Γενική Διευθύντρια – 10.10.2019 


