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Η εηαηξεία MULTI SOLUTIONS THIRD PARTY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κε 

δηαθξηηηθό ηίηιν «MS Logistics Ι.Κ.Ε.», ζεσξεί σο παξάγνληα πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνύο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ ηεο, ηε δηαρείξηζε ηνπ ζπλόινπ 

ησλ δηεξγαζηώλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ ππνγξακκίδνληαη ζηα 

πιαίζηα ηνπ δηεζλνύο πξνηύπνπ ISO 9001:2008. Γηα ηνλ ιόγν απηό, ε εηαηξεία έρεη πξνβεί ζηελ αλάπηπμε, 

εγθαηάζηαζε θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο, σο πξνο ην πξόηππν 

ISO 9001:2008, ην νπνίν θαη δεζκεύεηαη λα ηεξεί κε ζπλέπεηα θαη γλώκνλα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

ζηαζεξήο θαη εγλσζκέλεο πνηόηεηαο θαζώο θαη ηελ δηαξθή βειηίσζε ηόζν απηνύ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο όζν θαη ησλ ιεηηνπξγηθώλ δηεξγαζηώλ θαη ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ. 

Σηα πιαίζηα ηεο θαηαγεγξακκέλεο θαη εθαξκνδόκελεο πνιηηηθήο, ε εηαηξεία παξαθνινπζεί θαη ηρλειαηεί 

ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ, θαζώο θαη ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο αγνξάο ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη «Υπηρεσίες Logistics», ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη άξηηα πξντόληα, πςειήο 

αηζζεηηθήο θαη ηερληθήο πνηόηεηαο, θαζώο θαη επηθαηξνπνηεκέλεο ππεξεζίεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 

απόιπηε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηώλ ησλ πειαηώλ ηεο. 

Γηα ηελ εηαηξεία MS Logistics Ι.Κ.Ε. ε έλλνηα ηεο πνηόηεηαο ζπλίζηαηαη ζηα θάησζη: 

 Παξνρή Υπεξεζηώλ πνπ εζηηάδεη ζηελ δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξόλησλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αλαγθώλ, αιιά θαη ησλ πξνζδνθηώλ ησλ πειαηώλ. 

 Παξνρή Υπεξεζηώλ πνπ νδεγεί ζε έξγα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο πνηόηεηαο. 

 Παξνρή Υπεξεζηώλ πνπ, κέζσ ηεο αξηηόηεηαο θαη πιεξόηεηάο ηεο, εμαζθαιίδεη ηελ νξζόηεηα θαη 

ηελ πςειή πνηόηεηα. 

 Αθξηβήο θαη αδηάιεηπηνο έιεγρνο πνηόηεηαο ησλ ιεηηνπξγηθώλ δηεξγαζηώλ ηεο εηαηξείαο ζε θάζε 

δηαθξηηό ζηάδην απηώλ. 

 Δκπνξηθή πνιηηηθή γηα ηελ δηαηήξεζε αληαγσληζηηθώλ ηηκώλ ζε επίπεδν ηόζν ηνπ άκεζνπ θόζηνπο 

αγνξάο, όζν θαη ηνπ καθξνπξόζεζκνπ νηθνλνκηθνύ νθέινπο. 

 Ταρεία αληαπόθξηζε ζηελ Παξνρή Υπεξεζηώλ. 

 Δηιηθξίλεηα, ζαθήλεηα θαη αμηνπηζηία ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο πειάηεο. 

 Σπκκόξθσζε πξνο επηηαγέο λόκσλ θαη θαλνληζκώλ. 

 Σπκκόξθσζε πξνο ην HACCP Plan πνπ έρεη δηακνξθώζεη ε εηαηξεία. 

Οη αληηθεηκεληθνί ζηόρνη πνηόηεηαο, ηελ εμαζθάιηζε ησλ νπνίσλ επηδηώθνπλ κε ζύζηεκα ηα κέιε ηεο 

εηαηξείαο, πεξηιακβάλνπλ: 

 Ταρεία αληαπόθξηζε ζηε δηεθπεξαίσζε ησλ αλαγθώλ ησλ πειαηώλ. 

 Δπέθηαζε ησλ εξγαζηώλ θαη δηεύξπλζε ηνπ πειαηνινγίνπ. 

 Διαρηζηνπνίεζε ιαζώλ. 

 Βειηίσζε ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηώλ. 

 Διαρηζηνπνίεζε παξαπόλσλ πειαηώλ. 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ Αληηθεηκεληθώλ Σηόρσλ Πνηόηεηαο νξίδνληαη Γείθηεο Πνηόηεηαο, νη νπνίνη 

παξαθνινπζνύληαη κε επζύλε ηνπ Υπεπζύλνπ Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο θαη παξνπζηάδνληαη ζηε Γηνίθεζε 

ηεο εηαηξείαο, ζην πιαίζην ησλ Αλαζθνπήζεσλ ηνπ Σ.Γ.Π.  Η πνξεία ησλ δεηθηώλ απεηθνλίδεη ηνλ βαζκό 

πινπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη είλαη δπλαηόλ λα νδεγήζεη ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Σπζηήκαηνο Πνηόηεηαο. 

Η Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο MS Logistics Ι.Κ.Ε. δεζκεύεηαη λα παξέρεη όινπο ηνπο απαηηνύκελνπο πόξνπο 

γηα ηελ εθαξκνγή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σπζηήκαηνο Πνηόηεηαο. 

Οη ηξεηο ππιώλεο ηεο παξνύζαο Πνιηηηθήο Πνηόηεηαο, πνπ θσδηθνπνηνύληαη σο: 

 Τήξεζε ηνπ Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο,  

 Ιθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε  

 Γηαξθήο βειηίσζε 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηα θαζήθνληα θαη ηελ πξνζθνξά όισλ ησλ κειώλ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξείαο 

MS Logistics Ι.Κ.Ε. 

 Η παξνύζα πνιηηηθή πνηόηεηαο αλαζθνπείηαη θαη ειέγρεηαη σο πξνο ηελ δηαξθή θαηαιιειόηεηα ηεο.             
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