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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Η «HELLENIC SECURITY ΕΠΕ» ιδρύθηκε το 1991 στην ∆ράµα µε σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών ύψιστης προστασίας και φύλαξης.  
Με επαγγελµατισµό και µεθοδικότητα κερδίσαµε την εµπιστοσύνη του κόσµου. 
Σκοπός µας είναι η αποτελεσµατικότερη προστασία του χώρου πελατών µας βάσει 
των υψηλών προτύπων ασφαλείας που εφαρµόζονται στην HELLENIC SECURITY, 
αλλά και υψηλού επιπέδου τεχνική υποστήριξη.  
Η εταιρία µας µε την πολυετή παρουσία στο χώρο της παροχής υπηρεσιών και 
συστηµάτων ασφαλείας, µε την συνέπεια και την τεχνογνωσία της, έχει κερδίσει 
την εµπιστοσύνη επαγγελµατιών και ιδιωτών όχι µόνο στη περιοχή του Νοµού µας, 
αλλά και µεγάλων Εµπορικών - Βιοµηχανικών επιχειρήσεων της ευρύτερης 
περιοχής Αν. Μακεδονίας & Θράκης. 
Η συνέπεια και η τεχνογνωσία της, την έχει καταστήσει πολύτιµο συνεργάτη 
∆ηµόσιων υπηρεσιών, Τραπεζών αλλά και µεγάλων πολυεθνικών εταιριών τους 
οποίους εκπροσωπεί στην περιοχή της ∆ράµας. 
Στη HELLENIC SECURITY ΕΠΕ διασφαλίζεται η εχεµύθεια στη συνεργασία, η 
ποιότητα του εξοπλισµού και των υπηρεσιών και η άψογη λειτουργία της 
εγκατάστασης.  
Οι µελέτες και οι εγκαταστάσεις  των συστηµάτων ασφαλείας γίνονται από  
διπλωµατούχους ηλεκτρολόγους – ηλεκτρονικούς Τ.Ε. ιδιοκτήτες της εταιρίας, 
καθώς και από εξειδικευµένο προσωπικό ηλεκτρολόγων εγκαταστατών. 
Με συνεχείς επισκέψεις και συµµετοχές σε διεθνείς  αλλά και τοπικές εκθέσεις, σε 
τεχνικές ηµερίδες σε ενηµερωτικά  σεµινάρια µε διαρκή παρακολούθηση νέων 
τεχνολογιών, η τεχνογνωσία της επιχείρησης διατηρείται σε υψηλό επίπεδο και 
µπορούν να  παρέχονται καινοτόµες λύσεις.   

Η Φιλοσοφία της Επιχείρησης είναι : 

• η παροχή και αξιόπιστων υπηρεσιών  σε ανταγωνιστικές τιµές.  

• Η πώληση ποιοτικών προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιµές. 

• Η συνεχής και άµεση υποστήριξη των πελατών της. 

Η στρατηγική για την υλοποίηση της φιλοσοφίας και την περαιτέρω εξέλιξη της 
εταιρίας και των υπηρεσιών-προϊόντων της συνίσταται : 

• στην έρευνα των τάσεων της αγοράς. 

• Στη συνεργασία µε έµπειρους προµηθευτές και υπεργολάβους. 

• Στην επένδυση σε έµπειρο και αξιόπιστο προσωπικό. 

• Στη διατεταγµένη και συντονισµένη πορεία όλων των «πόρων» της 
επιχείρησης.  

• Στη συνεχή και άµεση επικοινωνία µε τους υφιστάµενους και δυνητικούς 
πελάτες της. 

Ο µεγάλος ανταγωνισµός και η αυξανόµενη ζήτηση για καλύτερη, σταθερή 
ποιότητα και ευέλικτη και αποτελεσµατική λειτουργία σε κάθε τοµέα αποτελούν 
ένα βασικό κίνητρο, ώστε η εταιρία HELLENIC SECURITY ΕΠΕ  χρησιµοποιώντας το 
Σ.∆.Π. σαν «εργαλείο» οργάνωσης και διοίκησης, να επιτύχει την ανάπτυξή της, τη 
βελτίωση των διεργασιών της και την ικανοποίηση των πελατών της, που είναι και 
ο κυριότερος στόχος της.    
Η εταιρία  HELLENIC SECURITY ΕΠΕ γνωρίζοντας ότι: 

• Οι πελάτες είναι οι αποδέκτες της ποιότητας και οι κριτές για την 
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ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων της, 
• ο νέος σύγχρονος εξοπλισµός της εταιρίας, η τεχνογνωσία, η εµπειρία 

και εξειδίκευση του προσωπικού είναι το µεγαλύτερο κεφάλαιό της, η 
τοπική κοινωνία και οι πελάτες της είναι οι µεγαλύτεροι κριτές για την 
αξιολόγηση του συνόλου των επιδόσεων των υπηρεσιών της, 

• το κλίµα εργασίας, η εµπειρία και το κίνητρο των εργαζοµένων είναι το 
µεγαλύτερο κεφάλαιο της για την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών 
και στόχων της  

δεσµεύεται : 
1. για τη συµµόρφωση µε απαιτήσεις για διαρκή βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας του συστήµατος διαχείρισης σε σχέση µε την 
ικανοποίηση των πελατών, 

2. για τη διάθεση των κατάλληλων πόρων για την παροχή των υπηρεσιών και 
προϊόντων. 

3. Για την κατάλληλη, ικανοποιητική και συνεχώς βελτιωµένη εκπαίδευση των 
εργαζοµένων, ώστε να επιτυγχάνεται σωστότερη παροχή υπηρεσιών και 
εφαρµογή των διεργασιών. 

4. Για τη διαφάνεια των αποφάσεων και την παρακολούθηση και εποπτεία των 
εργασιών. 

Στο πλαίσιο αυτό η εταιρία   HELLENIC SECURITY ΕΠΕ εφαρµόζει Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Ποιότητας (Σ.∆.Π.) σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ISO 9001/2008. 
Η εταιρική φιλοσοφία συνοψίζεται στην πρόταση:  
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