Η ποιότητα δεν κοςτίζει,
Aξίζει…

ΠΟΛΗ, ΠΟΛΙΣΗ, ΠΟΛΙΣΙΚΗ – ΚΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
υντονιςμϋνη προςπϊθεια για το ςυμφϋρον του κοινωνικού
ςυνόλου .

ΠΟΙΟΣΗΣΑ, ΠΡΟΣΤΠΑ
υμπυκνωμϋνη εμπειρύα όλων των εμπλεκόμενων για τη
βελτύωςη τησ ποιότητασ και τησ αςφϊλειασ τησ λειτουργύασ
ςχεδόν του ςυνόλου τησ οικονομικόσ δραςτηριότητασ.
Η διαμόρφωςη και διαρκόσ ανανϋωςό τουσ μϋςα από τη γνώςη
που ςυγκεντρώνεται καθημερινϊ, καθιςτϊ τα πρότυπα
επιθεώρηςησ και πιςτοπούηςησ ,δεύκτεσ προόδου τησ
οικονομύασ και τησ κοινωνύασ.

Εννϋα θεματικϋσ για κρύςιμουσ τομεύσ τησ επιχειρηματικόσ δρϊςησ:

Αδειοδότηςη Επιχειρόςεων

Εποπτεύα Αγορϊσ

Ενϋργεια – Περιβϊλλον

Σεχνικϊ Έργα

Πιςτοπούηςη Προςώπων
Σουριςμόσ
Σρόφιμα – Αγροτικϊ Προώόντα

Τγεύα
Βιομηχανικϊ Προώόντα - Μεταπούηςη

Η εφαρμογή των κατάλληλων προτύπων και η πιςτοποίηςη
δημιουργούν πλέον νέα δεδομένα ςε όλουσ τουσ κλάδουσ τησ
οικονομίασ και ςυμβάλλει καθοριςτικά ςτην ανάπτυξη τησ χώρασ.

Αδειοδότηςη Επιχειρόςεων
Ν.4262/2014, Οι Διαπιςτευμϋνοι Υορεύσ Πιςτοπούηςησ αξιολογούν τη
ςυμμόρφωςη ςύμφωνα με ςχετικϊ πρότυπα με όφελοσ:

 Σου Περιοριςμού τησ Γραφειοκρατύασ

 Σο Διεθνϋσ Μόνυμα Σόρηςησ Διαδικαςιών
 Σην Ενύςχυςη τησ Αξιοπιςτύασ τησ χώρασ
 Σην Σαχύτητα - Σεκμηρύωςη
 Σην Αμεροληψύα – Διαφϊνεια - Αντικειμενικότητα

Εποπτεύα Αγορϊσ – Ενύςχυςη τησ Ανταγωνιςτικότητασ
Ο ϋλεγχοσ τησ εφαρμογόσ τησ νομοθεςύασ θα αναδεύξει τη ςύννομη
επιχεύρηςη και τα αςφαλό ποιοτικϊ προώόντα.
Ο Ανταγωνιςμόσ διαςφαλύζεται όταν ϋχουμε ποιοτικϊ προώόντα και όχι μόνο
προώόντα με χαμηλό τιμό.
Η πιςτοπούηςη αναδεικνύει το ανταγωνιςτικό πλεονϋκτημα των
επιχειρόςεων που όχι μόνο πληρούν τισ νομοθετικϋσ απαιτόςεισ
αλλϊ επιπλϋον εφαρμόζουν προαιρετικϊ ςυςτόματα διαχεύριςησ:
 Ποιότητασ
 Αςφϊλειασ Σροφύμων

 Προςταςύασ Περιβϊλλοντοσ
 Εξοικονόμηςησ Ενϋργειασ
 Τγεύασ & Αςφϊλειασ των Εργαζομϋνων

Πιςτοπούηςη Επαγγελματιών
Η πιςτοπούηςη των επαγγελματιών εύναι η επαλόθευςη των
ικανοτότων και δεξιοτότων τουσ που αποκτούν ςτην πορεύα του
επαγγελματικού τουσ βύου.
Ενιςχύει την εμπιςτοςύνη τησ αγορϊσ ςτην ποιότητα τησ
παρεχόμενησ υπηρεςύασ διαςφαλύζοντασ:
 Αποδεδειγμϋνη ικανότητα επαγγελματύα
 «Διαβατόριο» για την αγορϊ εργαςύασ
 Διευκόλυνςη των επιχειρόςεων ςτην αναζότηςη κατϊλληλου
προςωπικού
 Εναρμόνιςη με διεθνό πρότυπα

Σουριςμόσ
«Οφεύλουμε να αναδεύξουμε το ανταγωνιςτικό πλεονϋκτημα τησ
ποιότητασ».
Η επιπρόςθετη αναβϊθμιςη του τουριςτικού προώόντοσ περνϊει μϋςα
από την ανεξϊρτητη αξιολόγηςη, τόςο των κλειδιών για τα
ενοικιαζόμενα δωμϊτια, όςο και των αςτεριών για τα ξενοδοχεύα. Η
πιςτοπούηςη από ανεξϊρτητουσ φορεύσ θα δώςει ςτο Σουριςτικό Προώόν
τησ Φώρασ μασ:
 Προςτιθϋμενη Αξύα
 Εγγυόςεισ ςτουσ ταξιδιώτεσ
 Αναβϊθμιςη τησ εικόνασ μασ
 Προςϋλκυςη νϋων πελατών

Σρόφιμα – Αγροτικϊ Προώόντα
Σα περιςςότερα προώόντα που εξϊγονται από την Ελλϊδα εύναι
πιςτοποιημϋνα, ενώ ςχεδόν ότι κυκλοφορεύ εντόσ των ςυνόρων όχι.
Η πιςτοπούηςη εύναι η επιβεβαύωςη τησ ποιότητασ κατϊ την
παραγωγό, μεταπούηςη, ςυςκευαςύα και μεταφορϊ ενόσ προώόντοσ
και εν τϋλει η προςταςύα τησ υγεύασ των καταναλωτών.
Άμεςη υιοθϋτηςη από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ τησ πολιτικόσ τησ
αύξηςησ τησ ποςότητασ των εξαγόμενων προώόντων με ταυτόχρονη
βελτύωςη των ποιοτικών τουσ χαρακτηριςτικών.
 Η πιςτοπούηςη επιβεβαιώνει την αςφϊλεια και την ποιότητα.
 Εύναι διαβατόριο για όλεσ τισ αγορϋσ

Ενϋργεια – Περιβϊλλον
- Περιβαλλοντικού ϋλεγχοι ,που υλοποιούνται από διαπιςτευμϋνουσ
φορεύσ, με τη διενϋργεια δειγματοληπτικών ελϋγχων.
- Εξοικονόμηςη ενϋργειασ ςε κτύρια και βιομηχανύεσ καθώσ η
Ελλϊδα αποτελεύ μύα εκ των πλϋον ενεργοβόρων χωρών ςτην
Ευρώπη.

Η πιςτοπούηςη διαςφαλύζει:

 Αντικειμενικότητα – Διαφϊνεια - Αμεροληψύα των ελϋγχων
 Άμεςα μετρόςιμα αποτελϋςματα
 Βελτύωςη υνθηκών Περιβϊλλοντοσ

Σεχνικϊ Έργα
Διαχεύριςη τησ ποιότητασ των τεχνικών ϋργων από διαπιςτευμϋνουσ
φορεύσ, οι οπούοι θα επιλϋγονται και θα επιβλϋπονται αυςτηρϊ.

Η Πιςτοπούηςη διαςφαλύζει:

 Αντικειμενικότητα – Διαφϊνεια – Αμεροληψύα των ελϋγχων
 Άμεςα μετρόςιμα αποτελϋςματα
 Ποιοτικό Αναβϊθμιςη των ϋργων

Τγεύα
Η παροχό υπηρεςιών υψηλόσ ποιότητασ ςτον ιδιωτικό και το δημόςιο
τομϋα καθώσ και η αποτελεςματικό λειτουργύα του υςτόματοσ
Διαχεύριςησ με ςτόχο την εξοικονόμηςη πόρων (όπωσ πχ οργϊνωςη
προμηθειών, υιοθϋτηςη κοινών θεραπευτικών πρωτοκόλλων) θα
ϋχουν ςαν αποτϋλεςμα ςημαντικό βελτύωςη μϋςα από την
πιςτοπούηςη που προςφϋρει:

 Διαφϊνεια
 Μεύωςη Κόςτουσ
 Αναβϊθμιςη Τπηρεςιών
 Ικανοπούηςη Αςθενών

Βιομηχανικϊ Προώόντα
Ποιοτικό Αναβϊθμιςη Προώόντων, Σόρηςη Νομοθεςύασ

Η εποπτεύα τησ αγορϊσ και η εφαρμογό ςυςτημϊτων διαχεύριςησ και
πιςτοπούηςησ προώόντων, «τα οπούα θα διαςφαλύζουν ότι θα υπϊρχει
ϋνα κατ' ελϊχιςτον επύπεδο αποδεκτόσ ποιότητασ»
Η πιςτοπούηςη :
 Εύναι Διαβατόριο των προώόντων για τισ αγορϋσ
 Διαςφαλύζει Ποιότητα και Αςφϊλεια Προώόντων

Οι Υορείσ Πιςτοποίηςησ τα επόμενα χρόνια θα επιβεβαιώνουν:

 Σην τόρηςη των μϋτρων για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ
(Εφαρμογό των ςυμφωνιών για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ
και την μεύωςη των ρύπων – υφωνύα 2014 Λύμα – Περού)
 Σην Κοινωνικό Ευαιςθηςύα των Επιχειρόςεων μϋςω τησ
επικύρωςησ των απολογιςμών τουσ για την Εταιρικό Κοινωνικό
Ευθύνη

ΔΕΝ ΕΦΟΤΜΕ ΝΑ ΖΗΛΕΧΟΤΜΕ ΣΙΠΟΣΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ
Rank

Name

Place of Birth

Birth Year

1

Aristotle

Greece

-384

2

Plato

Greece

-427

3

Jesus Christ

Palestine

-4

4

Socrates

Greece

-469

5

Alexander the Great

Greece

-356

6

Leonardo da Vinci

Italy

1452

7

Confucius

China

-551

8

Julius Caesar

Italy

-100

9

Homer

Greece

-800

10

Pythagoras

Greece

-570

11

Archimedes

Italy

-287

http://pantheon.media.mit.edu/rankings/people/all/all/-3000/1950/25

Ασ εργαςτούμε ΟΛΟΙ
για το
ΤΜΥΕΡΟΝ ΣΟΤ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟΤ ΤΝΟΛΟΤ
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