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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ CORPORATE QUALITY POLICY 

Η εταιρεία EFA που παρέχει υπηρεσίες στους τομείς 
Άμυνας και Ασφάλειας  διενεργεί κάθε δραστηριότητά 
της έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες των πελατών της, ενώ δεσμεύεται να 
εφαρμόζει όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές 
απαιτήσεις, καθώς και τις απαιτήσεις του ISO 
9001:2015 με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.  

Για την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των πελατών 
της, η Διοίκηση της εταιρείας εξασφαλίζει την άριστη 
λειτουργική κατάσταση των εγκαταστάσεών της και την 
υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων των έργων ή 
προγραμμάτων που αναλαμβάνει. 

Η Διοίκηση της εταιρείας πιστεύει ότι απαιτείται 
συνεχής βελτίωση του επιπέδου λειτουργίας, ώστε η 
ποιότητα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων να 
παραμένει διαρκώς σε ανταγωνιστικό επίπεδο και η 
εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας 
- με στοιχεία που επιτρέπουν την αυτοαξιολόγηση και 
βελτίωσή τoυ - αποτελεί στρατηγική επιλογή της με 
σκοπό την επίτευξη αυτού του στόχου και για το λόγο 
αυτό δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωση του 
συστήματος ISO 9001:2015. 

Επιπρόσθετα, η Διοίκηση αφενός δεσμεύεται στην 
υλοποίηση της παρούσας πολιτικής ποιότητας και την 
τακτική της ανασκόπηση, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει 
έμπρακτα το προσωπικό για την ενεργή συμμετοχή του 
στην προσπάθεια αυτή. 

Η πολιτική της EFA είναι απολύτως δεσμευτική για 
κάθε εργαζόμενο της σε όλα τα επίπεδα της 
οργανωτικής δομής. Το ίδιο ισχύει για κάθε πελάτη, 
εργολάβο, εξωτερικό συνεργάτη ή προμηθευτή της. 

EFA company which provides services in the Defence 
and Security sectors conducts all its activities in order to 
serve the needs and expectations of its customers, 
while it is committed to applying all legislative and 
regulatory requirements, as well as the requirements of 
ISO 9001:2015 in the most efficient way. 

For the best possible satisfaction of its customers, the 
company's Management ensures the excellent 
operational condition of its facilities and the high quality 
of the results of the projects or programmes it 
undertakes. 

The management of the company believes that a 
continuous improvement of the level of operation is 
required, so that the quality of business activities 
constantly maintain a competitive level, and the 
implementation of a Quality Management System - with 
elements that allow for self-evaluation and 
improvement - is its strategic choice with the aim of the 
achievement of this goal and for this reason is 
committed to the continuous improvement of the ISO 
9001:2015 system. 

In addition, the Management, on one hand, is 
committed to the implementation of the present 
quality policy and its regular review, while at the same 
time practically supporting the staff for their active 
participation in this effort. 

EFA's policy is absolutely binding for every employee at 
all levels of the organisational structure. The same 
applies to any customer, contractor, external partner or 
supplier. 
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