
Την υψηλή ποιότητα των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών της,
Την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας στη λειτουργία του
οργανισμού και με την εφαρμογή νέων επιστημονικών μεθόδων και τεχνολογιών, 
Την τήρηση της κείμενης ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας καθώς και των σχετικών
κανονισμών που απορρέουν από αυτές,
Την τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας,

Aπό το 1984  με  διαρκή παρουσία  με προϊόντα υψηλών
προδιαγραφών καταθέτει το  όραμα της ώστε να είναι παρούσα
στις απαιτήσεις και στις αναδυόμενες ανάγκες της αγοράς της 

με κοινωνική ευαισθησία  και με αειφόρα προσέγγιση. 

Την άρτια οργάνωση, εκπαίδευση και εξέλιξη των εμπλεκομένων σε ένα σύγχρονο
εργασιακό περιβάλλον με έμπειρο προσωπικό.

 

Την αξιολόγηση με πολιτικές και μετρήσιμα αποτελέσματα των υποσχόμενων δράσεων της,
Την παρακολούθηση των διεργασιών του οργανισμού μέσα από ένα πλαίσιο δεικτών και τη
συνεχή επισκόπηση και επικαιροποίηση αυτών με σχετικά πρωτόκολλα αριστείας, 
Της συστηματικής διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών,
Την ευθυγράμμιση των δεικτών-στόχων έχοντας και σαν πλαίσιο αναφοράς τους 17 στόχους
βιώσιμης ανάπτυξης των Hν. Εθνών UN SDGs AGENDA 2030, ιδιαίτερα στον στόχο 13 και 8.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ

και σχεδιάζει την υλοποίηση των ανωτέρω δεσμεύσεων με:

για αυτό δεσμεύεται για:
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