
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

Η δέσμευση στην ποιότητα και την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία και η συνεχής 
βελτίωση, αποτελούν βασικές αρχές της εταιρείας μας και προτεραιότητα σε κάθε 
μας ενέργεια, ειδικότερα στις περιοχές των δραστηριοτήτων μας που αφορούν σε:  

• Επισκευή, συντήρηση και εγκατάσταση υπερπληρωτών για ναυτιλιακές 
και βιομηχανικές εφαρμογές.  

• Επισκευή εξαρτημάτων υπερπληρωτών με χρήση μεθόδων TIG welding και 
thermal spray και κατασκευή εξαρτημάτων υπερπληρωτών, βάσει σχεδίον 
του πελάτη   

• Πώληση ανταλλακτικών μηχανών εσωτερικής καύσης και υπερπληρωτών 
για ναυτιλιακές και βιομηχανικές εφαρμογές."  

• Παροχή Υπηρεσιών συμβουλευτικής Machinery Claims   
• Παροχή Τεχνικών σεμιναρίων υπερπληρωτών 

Ως Διοίκηση της Turbogeneral δεσμευόμαστε για την διασφάλιση της ποιότητας των 
προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και της Υγείας & 
ασφάλειας στην εργασία και καλούμε ένθερμα όλο το προσωπικό να συμμετέχει 
στην προσπάθεια για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας και να εφαρμόζει με 
προσήλωση την πολιτική και τις διαδικασίες που αναφέρονται στην εσωτερική 
λειτουργία των διαφόρων τμημάτων. Δεσμευόμαστε για την παροχή ασφαλούς 
περιβάλλοντος εργασίας, ώστε να εξαλείφονται οι κίνδυνοι ατυχήματος και βλάβης 
στην υγεία των εργαζομένων.  

Επίσης παρέχουμε όλους τους απαραίτητους πόρους και κάθε δυνατή βοήθεια και 
υποστήριξη για τον σχεδιασμό την εφαρμογή και την ανάπτυξη του ενοποιημένου 
συστήματος. 

Με την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας, Υ&Α στην εργασία  δεσμευόμαστε ως 
προς: 

- Την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, των συνεργατών, του 
προσωπικού και των μετόχων της εταιρείας. 

- Την ικανοποίηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας, όπως και την διασφάλιση της Υ&Α 
των εργαζομένων . 

- Τη διαρκή βελτίωση του συστήματος ποιότητας, Υ&Α στην εργασία  
- Τη θέσπιση συγκεκριμένων, μετρήσιμων και εφικτών ετήσιων στόχων 

ποιότητας, Υ&Α στην εργασία  και την προσπάθεια επίτευξης αυτών. 



- Την αναγνώριση και εξάλειψη των παραμέτρων που αποτελούν απειλή στην 
Υ&Α των εργαζομένων κατά την εργασία τους  

- Την διαρκή διαβούλευση με τους εργαζόμενους για τον σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και τη βελτίωση του συστήματος διαχείρισης Υ&Α στην εργασία  
 

Με στόχο η Turbogeneral να καταστήσει περισσότερο οργανωμένη και 
αποτελεσματική τη διαχείριση των παραμέτρων που άπτονται της ποιότητας και της 
Υ&Α στην εργασία  έχει αναπτύξει και εφαρμόσει σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001:2015 και Υ&Α στην εργασία σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 45001:2018. 

Το ενοποιημένο σύστημα αυτό υπόκειται σε συνεχή βελτίωση και ελέγχεται από 
φορέα πιστοποίησης, διασφαλίζοντας ότι η δέσμευση της εταιρείας στους τομείς 
της διαχείρισης ποιότητας και της διασφάλισης της Υγείας και Ασφάλειας στην 
εργασία, πιστοποιείται με διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά. 

 

Ο Γενικός Διευθυντής 

  
 

  


