
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική της επιχείρησης καθώς και οι αντικειµενικοί σκοποί της για την Ποιότητα εκφράζονται 
όπως παρακάτω:

Η επιχείρηση ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ε.Π.Ε. είναι δεσµευµένη να παρέχει υπηρεσίες & προϊόντα 
Γραφικών Τεχνών (Ψηφιακές Εκτυπώσεις, OffSet Εκτυπώσεις), απόλυτα συµµορφούµενα µε 
συγκεκριµένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, για την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών 
της, τα οποία ελέγχονται ως προς την ποιότητα τους πριν από την παράδοσή τους.

Μέσα από την αρµονική συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων (διεύθυνση, 
προσωπικό, συνεργάτες / υπεργολάβοι, προµηθευτές, πελάτες) διασφαλίζει την επιτυχηµένη 
ολοκλήρωση του έργου της (παροχή Ολοκληρωµένων Λύσεων / Υπηρεσιών για την µέγιστη δυνατή 
ικανοποίηση των πελατών της). Η επιχείρηση δεσµεύεται για την γνωστοποίηση της παρούσας 
πολιτικής σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Η συνέπεια και η παροχή ποιοτικών προϊόντων & υπηρεσιών οδηγούν την επιχείρηση σε 
µακροπρόθεσµα οφέλη, τα οποία είναι πάντοτε σηµαντικότερα από τα βραχυπρόθεσµα.

Για την ικανοποίηση των παραπάνω, η επιχείρηση έχει εγκαταστήσει και εφαρµόζει Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Ποιότητας, το οποίο περιλαµβάνει όλες τις διεργασίες της.
Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται µέσα από 
προγράµµατα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Είναι σχεδιασµένο έτσι, ώστε να 
δίνει βάρος στην πρόληψη, χωρίς όµως να υποτιµά µηχανισµούς διορθωτικών ενεργειών, όταν 
διαπιστωθεί µη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις.

Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται µε σύγχρονη τεχνογνωσία, συµµόρφωση µε τις νοµοθετικές 
και κανονιστικές απαιτήσεις, συµµόρφωση ως προς τις συνθήκες της αγοράς και του 
ανταγωνισµού, µε την απασχόληση προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευµένου, µε βοηθητικές 
λειτουργίες και µε παροχές των απαραίτητων πόρων (δηλαδή των ηθικών και υλικών µέσων), µε 
συνεχή ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση σε θέµατα Ποιότητας. Οι ειδικότεροι στόχοι ανά 
λειτουργία της επιχείρησης καθιερώνονται και ανασκοπούνται µέσω των Ανασκοπήσεων 
∆ιοίκησης.

Όλα τα παραπάνω εγγυώνται τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις για την Ποιότητα και την πορεία 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, καθώς και τη δέσµευση της επιχείρησης για 
συνεχή βελτίωση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας.
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