
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO/IEC 17020:2012) 

 

Βασική αρχή και δέσμευση της EUROCHECK, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να 

παρέχει στους πελάτες υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους, να 

συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν 

τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία. 
 

Οι υπηρεσίες της EUROCHECK είναι προσβάσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο που αποδέχεται τον 

κανονισμό λειτουργίας και την τιμολογιακή της πολιτική.  
 

Η EUROCHECK παρέχει υπηρεσίες Ελέγχου και Πιστοποίησης Μηχανημάτων Έργου (Μ.Ε), όπως:  
 

 Γερανοί ναυπηγοκατασκευαστικής ζώνης, γερανοί εξυπηρέτησης λιμένων. 

 Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργίες, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται 
επικίνδυνα υλικά, γερανοί με ικανότητα ίση ή άνω των 2 τόνων. 

 Γερανοί που λειτουργούν σε χαλυβουργία, χυτήρια ή άλλες εγκαταστάσεις όπου διακινούνται 
επικίνδυνα υλικά, γερανοί με ικανότητα κάτω των 2 τόνων. 

 Γερανογέφυρες με ικανότητα ίση ή άνω των 5 τόνων.  
 Γερανογέφυρες με ικανότητα κάτω των 5 τόνων. 

 Οικοδομικοί πυργογερανοί. 
 Μικροί γερανοί οικοδομών μέχρι 250 kg (παπαγαλάκι) 
 Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4 m. 
 Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού με ικανότητα ίση ή άνω των 2 τόνων. 
 Γερανοί επίτοιχοι ή επί ιστού με ικανότητα κάτω των 2 τόνων. 
 Ανυψωτικά για τα οποία υπάρχει κίνδυνος πτώσης του χειριστή ή άλλου εργαζομένου από 

κατακόρυφο ύψος άνω των 3 m. 

 Μηχανήματα έργων που είναι: Γερανοί, Καλαθοφόρα, Γερανοί- εκσκαφείς, Γερανογέφυρες. 
 Αναβατόρια ανύψωσης οικοσκευών, τροφοδοσίας, αεροσκαφών. 
 Αναβατόρια ασθενών επιβατών αεροσκαφών, εξέδρες εργασίας. 
 Αντλίες σκυροδέματος. 
 Περονοφόρα. 
 Ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων μέχρι 4 m. 

 Γερανοί περισυλλογής οχημάτων. 

 Χειροκίνητες μηχανές ανύψωσης άνω των 100 kg. 
 Αναβατόρια μη αυτοκινούμενα. 
 Υδραυλικοί μηχανισμοί με ψαλιδωτές εξέδρες με ικανότητα άνω των 200 kg. 
 Εξέδρες εργασίας. 
 Ικρίωμα σε Ανυψωτικό Μηχάνημα –“Καλαθάκι”. 

 
 

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της EUROCHECK: 
 Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με τo Διεθνές Πρότυπο ISO/IEC 

17020:2012 «Γενικά Κριτήρια για τη λειτουργία οργανισμών ελέγχου», καθώς και τους 
σχετικούς Κανονισμούς και Κριτήρια Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ. 

 Εξασφαλίζει την τεχνική επάρκεια του Φορέα ώστε οι εργασίες του να διεκπεραιώνονται με 
ακεραιότητα, αμεροληψία και αξιοπιστία. 

 Δεσμεύεται γα την αμεροληψία του Φορέα σε όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του.  
 Εξασφαλίζει τη διάθεση προσωπικού και εξωτερικών συνεργατών με αποδεδειγμένη εμπειρία.  

 Διαχειρίζεται τον εξοπλισμό με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του και η συνεχής 
καταλληλότητά του για την σκοπούμενη χρήση. 

 Διασφαλίζει την εχεμύθεια του προσωπικού της, καθώς και την ασφάλεια δεδομένων και στοιχείων 
πελατών της. 

 Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την απόδοση και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών και 
κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π. 

 Παρακολουθεί και ενσωματώνει στο Σύστημα Ποιότητας νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του 
ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων. 

 Ενημερώνεται συνεχώς σχετικά με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που 
διέπουν το αντικείμενο δραστηριοποίησής της  

 Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και 
αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την 
Διοίκηση της εταιρείας. 

 Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της. 
 Διαθέτει στελέχη με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία και επενδύει στη συνεχή τους 

ενημέρωση και εκπαίδευση ώστε να προάγουν την Ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα. 
 Εξασφαλίζει την ανεξάρτητη και ακέραια λειτουργία του Φορέα Ελέγχου.  

 

Για την EUROCHECK Ε.Π.Ε. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΖΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 


