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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Χρυσούπολη, 30 Νοεμβρίου 2011 
 
 
 

Η TÜV AUSTRIA HELLAS πιστοποίησε  
την επιχείρηση Σιδέρης Παράσχος 

 
 
Στις 28/11/2011 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασίας πιστοποίησης 

της επιχείρησης Σιδέρης Παράσχος (www.sideris-clima.gr), με το Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 στους τομείς των δραστηριοτήτων “Mελέτη, 
Kατασκευή και Eμπορία Eξοπλισμού θέρμανσης, κλιματισμού, υγραερίου, 
φυσικού αερίου, φωτοβολταϊκών συστημάτων, ηλιακών συστημάτων και 
καυστήρων”. 

 

Η μελέτη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 
9001:2008 πραγματοποιήθηκε από έμπειρο στέλεχος της ίδιας της επιχείρησης 

Σιδέρης Παράσχος. 

 

Την πιστοποίηση πραγματοποίησαν στους χώρους της εταιρίας στη Χρυσούπολη 

Καβάλας, επιθεωρητές του έγκυρου φορέα πιστοποίησης TÜV Austria Hellas.  

 

Το πρότυπο ISO 9001:2008 έχει σαφή προσανατολισμό προς τη διασφάλιση της 

ικανοποίησης του πελάτη, τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τη 

βελτίωση της επιχειρηματικής επίδοσης, τη διαχείριση του επιχειρηματικού ρίσκου, τη 

βελτίωση της εικόνας της εταιρίας, τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την 

εξοικονόμηση πόρων, την ενθάρρυνση της εσωτερικής επικοινωνίας και τέλος την 

αύξηση της ικανοποίησης του προσωπικού καθώς και την μεγαλύτερη ανάληψη 

ευθυνών. 
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Η πιστοποίηση ISO 9001:2008 επιβεβαιώνει τόσο το σταθερό προσανατολισμό της 

επιχείρησης Σιδέρης Παράσχος στην παροχή διαρκώς ποιοτικότερων λύσεων, 

υπηρεσιών και προϊόντων θέρμανσης, κλιματισμού, υγραερίου, φυσικού αερίου, 

φωτοβολταϊκών συστημάτων, ηλιακών συστημάτων και καυστήρων, όσο και την 

δέσμευση της Διοίκησης για περαιτέρω ανάπτυξη της εμπιστοσύνης των πελατών 

προς την επιχείρηση Σιδέρης Παράσχος, μέσα από συνεργασίες υψηλού ποιοτικού 

επιπέδου. 

 

Σκοπός μας είναι η συνεχώς βελτιούμενη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

μέσω της διαρκώς εξελισσόμενης αποτελεσματικότητας του συστήματος διαχείρισης 

της ποιότητας.   

 

Η επιχείρηση Σιδέρης Παράσχος σχεδιάζει, αναπτύσσει, εγκαθιστά και υποστηρίζει 

ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης, κλιματισμού, υγραερίου, φυσικού αερίου, 

φωτοβολταϊκών συστημάτων, ηλιακών συστημάτων και καυστήρων.  

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

 

Ευαγγελία Σιδέρη 
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 
 
Τηλ. & Φαξ: 25910-24926 
Κιν.: 6976 322749 

  pr@sideris-clima.gr  

  www.sideris-clima.gr  
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