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3. Πολιτική Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ασφάλειας των Πληροφοριών 
 
Βασικός στόχος του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της «Α. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» αποτελεί η 
δημιουργία βάσης για την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας 
πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων 
μερών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό.  
 
Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση υποστηρίζει και εφαρμόζει αδιάλειπτα τις βασικές αρχές 
και τους κανόνες που διέπουν το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα της Εταιρίας καθιερώνοντας 
αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα, την Περιβαλλοντική διαχείριση και την Ασφάλεια των 
Πληροφοριών βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της 
όσο και των συνεργατών της. 
 
Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του ΕΔΣ της Εταιρίας είναι: 

• Η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας του δικηγορικού λειτουργήματος 
• Η τήρηση προδιαγεγραμμένων απαιτήσεων αλλά και προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών 

μας,  με σκοπό την ικανοποίηση τους. 
• Ο καθορισμός μετρήσιμων και αντικειμενικών στόχων βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας της 

εταιρίας. 
• Ο Εντοπισμός και η αξιολόγηση πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν από τη 

λειτουργία της Εταιρίας. 
• Η διαχείριση των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα εντός της Εταιρίας και οι οποίες ενδέχεται να 

έχουν επίδραση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
• Η προστασία των συμφερόντων της και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται 

για τη χρήση και διακίνηση των εμπιστευτικών δεδομένων τους 
• Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των 

πληροφοριών, που παράγονται, λαμβάνονται και διακινούνται στο πλαίσιο έργων ασφαλείας. 
• Η μεγιστοποίηση της αξιοπιστίας των πληροφοριακών πόρων της. 
• Η ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων της και  η συνεχή 

προσπάθεια για την αύξηση των προς ανακύκλωση αποβλήτων, έναντι αυτών που διατίθενται 
προς απόθεση καθώς και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων 

• Η κοινοποίηση στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με την Περιβαλλοντική της επίδοση στους 
σχετικούς φορείς, τους συνεργάτες της και την κοινότητα, εφόσον ζητηθεί. 

• Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού. 
• Η διερεύνηση αιτιών κάθε προβλήματος που ανακύπτει, ανεξάρτητα της προέλευσης τους,  και 

ο καθορισμός διορθωτικών αλλά και προληπτικών ενεργειών. 
• Η συνεχής ενθάρρυνση του προσωπικού στην κατάθεση προτάσεων για βελτίωση.  

 
Η συμμόρφωση με το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εταιρία αναφορικά με την 
παροχή υπηρεσιών, την περιβαλλοντική διαχείριση καθώς και την προστασία των δεδομένων 
(προσωπικών, εταιρικών) που διατηρεί αυτή, αποτελεί δέσμευση και τυχόν παραβάσεις αυτού του 
πλαισίου θα επιφέρουν ανάλογες επιπλήξεις. 
 
Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα, την Περιβαλλοντική 
διαχείριση και την Ασφάλεια των Πληροφοριών ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την 
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Διοίκηση της Εταιρίας προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και εξελίξεις της αγοράς, των 
νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της 
Εταιρίας. 
 
Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον 
εντοπισμό τόσο των απαραίτητων πόρων που θα υπηρετούν τη δέσμευση της για συνεχή βελτίωση.  

 
Όλα τα τμήματα της «Α. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να 
αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα μέσα από 
τις καθημερινές δραστηριότητες τους. 
 
Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της «Α. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική 
Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ασφάλειας των Πληροφοριών είναι κοινοποιημένη, 
κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, με απώτερο σκοπό 
τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, με αταλάντευτη προσήλωση στις 
αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της, υπηρεσιών αρίστης ποιότητας. 
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