ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Όραμα του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε. είναι να αποτελεί ζνα ςφγχρονο οργανιςμό που κα
είναι ςθμείο αναφοράσ, προςφζροντασ ςτουσ εξυπθρετοφμενουσ τζτοιεσ υποδομζσ, παροχζσ αλλά
και οργάνωςθ που κα ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ και τισ προςδοκίεσ τουσ, με βαςικι δζςμευςθ τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ.
Η Διευκφνουςα φμβουλοσ, προκειμζνου να υλοποιιςει το ετιςιο πρόγραμμα ζχει κακορίςει ωσ
κφριουσ ςτόχουσ τθν άριςτθ εξυπθρζτθςθ, τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων
υπθρεςιών και των περιβαλλοντικών επιδόςεων.
Ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. διακατεχόμενοσ από αίςκθμα κοινωνικισ ευαιςκθςίασ και περιβαλλοντικισ
ςυνείδθςθσ προκειμζνου να πετφχει τουσ ςτόχουσ του δεςμεφεται:












Να εφαρμόηει φςτθμα Διαχείριςθσ ςφμφωνα με το ISO 9001:2015 και το ISO 14001:2015.
Να αξιοποιεί όςο καλφτερα γίνεται τθν τεχνογνωςία και εμπειρία του προςωπικοφ του,
εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα καλζσ ςυνκικεσ εργαςίασ.
Να μεριμνά ώςτε όλο το προςωπικό να γνωρίηει τθν Πολιτικι Ποιότθτασ & Περιβάλλοντοσ,
τουσ αντικειμενικοφσ ςτόχουσ και να ζχει πλιρθ κατανόθςθ των ςτοιχείων του υςτιματοσ
Διαχείριςθσ.
Να εξαςφαλίηει όλουσ τουσ πόρουσ που είναι αναγκαίοι για τθν επίτευξθ των ςτόχων του
αλλά και για τθ ςυνεχι βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του υςτιματοσ Διαχείριςθσ.
Να παρακολουκεί τθ νομοκεςία και τουσ κανονιςμοφσ.
Να παρζχει τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τθν υποςτιριξθ καταςκευισ και ςυντιρθςθσ των
υποδομών και παροχισ των υπθρεςιών.
Να εξυπθρετεί κατά προτεραιότθτα άτομα ευαίςκθτων κοινωνικών ομάδων.
Να ςυνεργάηεται με όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ – πολίτεσ, διμο, τοπικζσ οργανώςεισ,
ναυτιλιακζσ, επαγγελματίεσ για τθ βελτίωςθ των επιχειρθςιακών και περιβαλλοντικών
επιδόςεων.
Να τθρεί χζδια Ετοιμότθτασ για αντιμετώπιςθ ζκτακτων περιςτατικών.
Να κζτει ςε εφαρμογι τρόπουσ εξοικονόμθςθσ ενεργειακών πόρων (νερό και ρεφμα).
Να αφουγκράηεται τισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ για ζργα ανάπτυξθσ, να εξαςφαλίηει
τουσ απαιτοφμενουσ πόρουσ και να προγραμματίηει, ωριμάηει και εφαρμόηει τισ βζλτιςτεσ
τεχνικζσ για τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ των ςυγχρθματοδοτοφμενων ζργων.

Όλα τα παραπάνω πιςτεφουμε ότι ζχουν ωσ αποτζλεςμα όχι μόνο τθν καλφτερθ δυνατι εικόνα του
Οργανιςμοφ αλλά και ζνα αίςκθμα υπερθφάνειασ και ικανοποίθςθσ για όλουσ εμάσ, Διοίκθςθ και
εργαηόμενουσ, που εργαηόμαςτε για τθν παροχι ποιοτικών υπθρεςιών με ενδιαφζρον προσ το
περιβάλλον ςτον Οργανιςμό Λιμζνοσ Ραφινασ Α.Ε..
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