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Πολιτική Ποιότητας 

 
Ο στόχος  της Ο.Φ.Ε. είναι η διατήρηση της ηγετικής θέσης 
στον τομέα της παροχής λιμενεργατικών  υπηρεσιών στον 
Βόλο    και στις γύρω περιοχές. 
 
Η πρωταρχική μας πολιτική για τη δημιουργία αξίας για την 
εκπλήρωση των απαιτήσεων και προσδοκιών όλων των 
συνδεδεμένων μερών, παρέχοντας στους πελάτες μας 
άνετη ταξιδιωτική ευκαιρία με ασφαλή, υψηλής ποιότητας 
και καινοτόμο νοοτροπία εξυπηρέτησης, σύμφωνα με το 
πρότυπο ISO 9001:2015 
 
Όλες οι διαδικασίες που απαιτούνται για την παροχή μιας 
γρήγορης, υγιεινής, ασφαλούς, άνετης, έγκαιρης και 
αδιάκοπης υπηρεσίας δημιουργούνται και εκτελούνται με 
προσέγγιση βασισμένη στον κίνδυνο, 
Ένα εταιρικό περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να 
συμβάλουν πλήρως στην επίτευξη των ποιοτικών στόχων 
τους μέσα από εσωτερικές δραστηριότητες που αυξάνουν 
τις επιδόσεις και τα επίπεδα ικανοποίησης των 
εργαζομένων δημιουργείται. ενώ καθορίζονται τα κανάλια 
επικοινωνίας με τους πελάτες, τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
τους υπεργολάβους και η διαχείριση της επικοινωνίας 
είναι άψογη, 
Η βιωσιμότητα της υποδομής / της υπηρεσίας παρέχεται 
με τη χρησιμοποίηση των πόρων με αποτελεσματικό, 
αποτελεσματικό και βιώσιμο τρόπο, 
Χρησιμοποιούνται σύγχρονες και εφαρμόσιμες μέθοδοι, 
τεχνολογίες, συστήματα πληροφοριών και διαχείρισης. και 
ως εκ τούτου παρέχεται η ολοκλήρωση που απαιτείται για 
τη διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών και για την 
πραγματοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων, 
Οι συμβατικοί όροι, οι κανονισμοί των εθνικών και διεθνών 
αρχών, οι νομικές ρυθμίσεις και τα υποχρεωτικά πρότυπα 
τηρούνται, 
Οι διεργασίες συνεχούς βελτίωσης  που μετατρέπονται σε 
φυσικές συμπεριφορές των εργαζομένων μέσω των 
αναλύσεων διεργασιών και των προγραμμάτων  βελτίωσης 
που βασίζονται στην ανάλυση της διακινδύνευσης    
χαρακτηρίζονται  ως σημαντική συνιστώσα της εταιρικής 
κουλτούρας. 
 

Quality Policy 

The goal of F.L.U.G.is to maintain leadership in stevedoring 
operations in Volos and surrounding regions. 
 
Our foremost policy in creating value to fulfil the 
requirements and expectations of all related parties by 
providing comfortable travel opportunity to our passengers 
with safe, high quality and innovative service mentality in 
line with ISO 9001:2015 . 
 
All processes required in providing a fast, hygienic, safe, 
comfortable, timely and uninterrupted service are 
established and carried out with a risk-based approach, 
A F.L.U.G. environment where the employees can fully 
contribute to the F.L.U.G. in reaching its quality goals 
through in-house activities that increase the performances 
and satisfaction levels of the employees is created; while 
the communication channels with customers, stakeholders 
and subcontractors are defined and communication is 
managed flawlessly, 
Sustainability of the infrastructure/service is provided by 
using the resources in an effective, efficient and sustainable 
manner, 
Modern and applicable methods, technologies, information 
and management systems are used; and accordingly 
integration required to carry out necessary researches and 
make necessary investments is provided, 
Contract terms, regulations of national and international 
authorities, legal arrangements and compulsory standards 
are abided by, 

Continuous improvement activities that transform into 
natural behaviors of the employees through the risk-based 
process analyses and improvement projects are classified as 
a significant component of F.L.U.G. culture.  
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