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Το ΟΡΑΜΑ της ∆ιοίκησης της Εταιρείας ΧΑΣΚΗΣ ENERGY είναι η δημιουργία μιας εταιρείας της 

οποίας το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας κατασκευής ολοκληρωμένων 

Έργων Ενεργειακών και Υποδομών, και παράλληλα θα αποτελεί πρότυπο για τα δεδομένα της 

Ελλάδας στον τομέα των κατασκευών. 

Η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά EN ISO 9001:2015, σύμφωνα με 

το πλαίσιο λειτουργίας της, που αφορά την Μελέτη, Σχεδιασμό, ∆ιαχείριση, Ανέγερση, 

Θέση σε Λειτουργία, Πώληση και Συντήρηση (turn-key): 

 Ολοκληρωμένων Ενεργειακών & Βιομηχανικών Έργων 
- Ανέγερσης Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
- Υποσταθμών & ∆ικτύων Χαμηλής, Μέσης, Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης 
- Επεξεργασίας μεταφοράς και αξιοποίησης υγρής, στέρεας και αέριας ύλης (νερού, 
λαδιού, πετρελαίου, μαζούτ, ατμού) 

 Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού 
 Κτιριακών Έργων & Έργων Υποδομής 

 
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται: 
 
 στην προσπάθεια για εκτέλεση άρτιων τεχνικά έργων 

 στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη 

 στην ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά την υλοποίηση των έργων μας 

 στην χρησιμοποίηση άριστων υλικών και πρώτων υλών 

 στον έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών των εκτελούμενων έργων 

 στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή 

βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2015. 

 
Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ: 
 
 συμμόρφωση με τις νομικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας  

 διαρκής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας 

 αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων 

αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων στην εταιρεία 

 μείωση του κόστους 

 βελτίωση της παραγωγικότητας 

 διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρίσιμων διεργασιών του Συστήματος 

Ποιότητας, που απορρέουν μέσα από την Ανάλυση Κινδύνων και των Ευκαιριών 

Βελτίωσης 

Η πολιτική για την ποιότητα κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό και σε όλα τα εξωτερικά 

τρίτα μέρη της επιχείρησης (Συνεργάτες, Πελάτες, Προμηθευτές) 

 

Ημερομηνία : 27.08/2018 

Για την ΧΑΣΚΗΣ ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 
___________________________ 

Χάσκης Λουκάς 


