
 
 

Πολιτική Ποιότητας και Περιβάλλοντος 

Η Εταιρεία FURNITURE GALLERY A.E, δραστηριοποιείται στο τομέα της «Παραγωγής και Εμπορίας Επίπλων». 
Η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί, ο σύγχρονος εξοπλισμός μας, καθώς και η προσήλωσή μας στην 
ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, μας έχουν κατατάξει ως μία από τις πρωτοπόρες εταιρίες του 
κλάδου. 

Έχοντας ως γνώμονα την διαρκώς αυξανόμενη ικανοποίηση των πελατών μας, αλλά και την συνεχή βελτίωση 
της εταιρικής μας λειτουργίας, προχωρήσαμε στην εγκαθίδρυση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας για όλο το φάσμα των εργασιών μας, σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015. Πέρα 
όμως από τη συνεχή φροντίδα για την παροχή ποιοτικών προϊόντων, από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας 
μας, γεννήθηκε η ανάγκη να προσδιορίσουμε τις θέσεις και τις απόψεις μας για το περιβάλλον στο οποίο 
ζούμε και δραστηριοποιούμαστε, παίρνοντας αποφάσεις για την συνολική περιβαλλοντική μας επίδοση. Έτσι, 
προχωρήσαμε στην εκπόνηση και εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για όλες τις 
δραστηριότητές μας, σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ΕΝ ISO 14001:2015. 

 Στα πλαίσια του στρατηγικού πλάνου ανάπτυξης της FURNITURE GALLERY A.E τα παραπάνω δυο συστήματα 
περιγράφονται σε ένα Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, με κύρια επιδίωξη 
την εύρυθμη εφαρμογή των συστημάτων και την συνεργασία όλων των τμημάτων της εταιρίας μεταξύ τους, 
στην κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσης της εταιρικής λειτουργίας. 

Μέσω της εφαρμογής του Ενοποιημένου Συστήματος και πάντοτε σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία, 
επιδιώκουμε την επίτευξη ενός πλαισίου συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων, μερικοί από τους οποίους 
είναι: 

Η επίτευξη μακροχρόνιων συνεργασιών με αξιόπιστους προμηθευτές, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που 
ορίζονται από τη νομοθεσία και την εταιρία μας.  

Ο σχεδιασμός τεκμηριωμένου σχεδίου πρόληψης προστασίας του περιβάλλοντος το οποίο καλύπτει όλους 
τους τομείς, όπως το έδαφος, την ενέργεια και καύσιμες ύλες, το νερό, οχήματα, τα 
αξιοποιήσιμα/ανακυκλώσιμα υλικά.  

Η συνεχής βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής μας επίδοσης, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην πρόληψη 
της ρύπανσης που προκύπτει από τις δραστηριότητες μας, είτε αυτή αφορά το στενό εργασιακό μας 
περιβάλλον, είτε το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο 

Τέλος ο σημαντικότερος στόχος για όλους, όσοι εργαζόμαστε στη FURNITURE GALLERY A.E, είναι η αύξηση 
του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας, τόσο όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών μας, όσο και 
τους γενικότερους όρους της συνεργασίας μας μαζί τους καθώς και η μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος της εταιρείας μας. 

Στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων που έχουμε θέσει, φροντίζουμε για την συνεχή βελτίωση των 
χρησιμοποιούμενων μεθόδων, επενδύοντας σε σύγχρονο εξοπλισμό και στην αποτελεσματική συλλογική 
εργασία του έμπειρου προσωπικού. 

Η διοίκηση της FURNITURE GALLERY A.E θα είναι αρωγός κάθε αξιόλογης και υλοποιήσιμης πρότασης, η 
οποία θα αποσκοπεί στην βελτίωση του ενοποιημένου συστήματος.     
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