
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Βασική Δέσµευση του ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ Ι.Δ.Ε. Ι.Ι.Κ είναι να παρέχει προς τους πελάτες του 
υπηρεσίες οι οποίες να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους και να επιτυγχάνουν 
ταυτόχρονα τους στόχους ποιότητας, µέσω εφαρµογής των απαιτήσεων του Συστήµατος 
Διαχείρισης Ποιότητας (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ EN ISO 15189:2012), για την 
παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. H κύρια επιδίωξη του εργαστηρίου είναι η αξιοπιστία 
και η ακρίβεια των εργαστηριακών αποτελεσµάτων. 
 
Προς επίτευξη των παραπάνω το Εργαστήριο: 
ü Υιοθετεί και βελτιώνει συνεχώς το Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας. 
ü Υιοθετεί πλήρως τις αρχές της ανεξαρτησίας, της αµεροληψίας, της ακεραιότητας, της 

εµπιστευτικότητας και της ισοτιµίας και ισονοµίας στη µεταχείριση των πελατών, 
απαλλαγµένης από επιρροές, διακρίσεις και παράλογες ή υπερβολικές απαιτήσεις, σε 
πνεύµα αµοιβαίου σεβασµού και µε υψηλό αίσθηµα επαγγελµατικής ευθύνης. 

ü Χρησιµοποιεί επαρκή, αξιόπιστο, συµµορφούµενο και τεχνολογικά σύγχρονο σχετικό 
εξοπλισµό. 

ü Προβαίνει σε επαναληπτικές εξετάσεις δειγµάτων, σε περίπτωση που αυτό κριθεί 
απαραίτητο. 

ü Χρησιµοποιεί υλικά και αντιδραστήρια µε µοναδικό κριτήριο την ποιότητά τους και 
παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους. 

ü Εκπαιδεύει και αξιολογεί συνεχώς το προσωπικό του µε επιδίωξη τα επιστηµονικά 
ορθά, αξιόπιστα και ασφαλή αποτελέσµατα. 

ü Επικεντρώνει τις προσπάθειές του στην εξυπηρέτηση και την ικανοποίηση των 
πελατών/εξεταζοµένων του.  

ü Παρακολουθεί όλες τις τυχόν αποκλίσεις και θέτει σχετικές προληπτικές ενέργειες. 
ü Εντοπίζει το πλαίσιο λειτουργίας καθώς και τα ενδιαφερόµενα µέρη. 
ü Διενεργεί µελέτη διακινδύνευσης.  
ü Θέτει και παρακολουθεί στόχους που αφορούν την επιχειρηµατικότητα, την ποιότητα 

των υπηρεσιών. 
ü Ταυτοποιεί και διατηρεί µακροχρόνια αρχεία των αποτελεσµάτων. 
ü Συµµετέχει τακτικά σε διεργαστηριακά προγράµµατα για τη διακρίβωση της ακρίβειας 

των αποτελεσµάτων του. 
ü Συµµορφώνεται µε το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

 
Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου βασίζεται στην πιστή εφαρµογή των διαδικασιών 
και των προβλέψεων του εφαρµοζόµενου Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας, ενώ όλο το 
προσωπικό που επηρεάζει την ποιότητα γνωρίζει και είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο στην 
εφαρµογή των διαδικασιών που αφορούν τη θέση εργασίας του.  

Η Διοίκηση δεσµεύεται να στηρίξει τη διαρκή εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα του 
Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας, παρέχοντας όλα τα αναγκαία µέσα για τη συνεχή 
βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς του, την ποιοτική αναβάθµιση των παρεχοµένων 
υπηρεσιών, την προαγωγή της ανθρώπινης υγείας, την τήρηση άριστης υποδοµής και 
υψηλού επιπέδου και τεχνικής ικανότητας ανθρώπινου δυναµικού το οποίο να εργάζεται 
σε περιβάλλον ασφαλές που προάγει την επιστηµονική, την επαγγελµατική και τη 



προσωπική εξέλιξη.  

Η Διοίκηση βρίσκεται διαρκώς σε εγρήγορση ώστε να εντοπίζει όλες τις σηµαντικές 
µεταβολές που επιφέρονται στο κανονιστικό και τυποποιητικό πλαίσιο λειτουργίας, µε 
σκοπό να λαµβάνει όλες τις απαιτούµενες αποφάσεις για τη διατήρηση της 
αποτελεσµατικότητας του εφαρµοζόµενου Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας.  

Παράλληλα έχει κοινοποιήσει σε όλα τα επίπεδα του Εργαστηρίου τόσο τη σηµασία της 
εκπλήρωσης των απαιτήσεων των πελατών όσο και της συµµόρφωσης µε το ισχύον 
νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Εργαστηρίου.  

Ο κάθε εργαζόµενος οφείλει, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του παρέχεται και των 
µέσων που τίθενται στη διάθεσή του, να τηρεί τις διαδικασίες του Συστήµατος Διαχείρισης 
Ποιότητας και να συµβάλει στην εδραίωση και στη διαρκή βελτίωσή του. 
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