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της  

Hexagon Europe Lubrication, Engineering & Environmental Solutions SA 

Η Hexagon Europe Lubrication, Engineering & Environmental Solutions SA δραστηριοποιείται: 

Στο χονδρικό & λιανικό εµπόριο ορυκτελαίων και λιπαντικών,  
Στην παροχή επιχειρηµατικών και διαχειριστικών συµβουλών βιοµηχανικών µονάδων, 
Στο χονδρικό & λιανικό εµπόριο διαφόρων άλλων χηµικών προϊόντων 
Στο χονδρικό & λιανικό εµπόριο προϊόντων βιοαποδόµησης 
Στην παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών & χηµικών τεχνικών δοκιµών και αναλύσεων 
χρησιµοποιηµένων δειγµάτων λιπαντικών 
Στις δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για την διαχείριση αποβλήτων, 

Το σύνολο των λειτουργιών της εταιρείας, διέπεται από τις αρχές που διατυπώνονται στο Σύστηµα 
Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου, τις 
νοµοθετικές απαιτήσεις, όσο και τις απαιτήσεις της αγοράς. 

Οι στόχοι της Πολιτικής Ποιότητας της HEXAGON EUROPE Α.Ε. επικεντρώνονται στα παρακάτω: 

Στη µείωση των προβληµάτων και τον µηδενισµό των παραπόνων των πελατών, µε σκοπό τη 
διατήρηση της ικανοποίησης τους στο µέγιστο δυνατό επίπεδο. 
Στη βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης και την εκτέλεση κάθε παραγγελίας στον επιθυµητό χρόνο, 

µε πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του πελάτη. 
Στην εµπορία όλων των προϊόντων της σύµφωνα µε προκαθορισµένες προδιαγραφές. 
Στην συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, καθώς και στη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων 
του κλάδου. 
Στην διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του 

Συστήµατος Ποιότητας της εταιρείας.  

Για τη υλοποίηση των στόχων ποιότητας, η HEXAGON EUROPE Α.Ε. έχει υιοθετήσει τις παρακάτω 
αρχές: 
Όλοι οι εργαζόµενοι της εταιρείας είναι ενήµεροι για το Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας, φροντίζουν 
για την εφαρµογή του και είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα της εργασίας τους. 
Η εταιρεία παρέχει όλους τους απαιτούµενους πόρους (υλικά, εξοπλισµό, εκπαίδευση) για την επίτευξη 

των στόχων του Συστήµατος Ποιότητας. 
Όλα τα στοιχεία των ελέγχων αναλύονται και χρησιµοποιούνται στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης 
του συστήµατος. 
Η εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότητας, µε βασικό καθήκον την εποπτεία 

του συστήµατος και έχει τη δικαιοδοσία να εξασφαλίζει ότι, το σύστηµα λειτουργεί και τηρείται 
απαρέγκλιτα καθώς και ότι µεριµνά για τη συνεχή βελτίωση του. 

O Διευθύνων Σύµβουλος 

Αλέξανδρος Κ. Δουκάκης 
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