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ANNEX V – QUALITY POLICY 

Από την ίδρυσή της, οι στόχοι της Lamnidis Law είναι:  

- η παροχή ολοκληρωμένων νομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που υπερβαίνουν τις προσδοκίες 

των πελατών,  

- η συνεχής βελτίωση του προκλητικού εργασιακού περιβάλλοντος που εξασφαλίζει την επαγγελματική 

ανάπτυξη και την εργασιακή ικανοποίηση των συνεργατών της, 

- η διατήρηση της ηγετικής θέσης μεταξύ του σχετικού ανταγωνισμού.   

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς 

οργανισμούς, καλύπτοντας τους τομείς της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων, των Μεταφορών και Υποδομών, 

της Ακίνητης Περιουσίας, της Τεχνολογίας, της Υγείας, των Τραπεζών και Χρηματοοικονομικών και των 

Κατασκευών. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχει αποκτήσει υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας μεταξύ των 

πελατών και των συνεργατών της και θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες με στόχο να καταστεί ο πρώτος 

νομικός σύμβουλος τους. 

Με τον τρόπο αυτό, η ομάδα της Lamnidis Law δεσμεύεται να παρέχει εξαιρετικά ποιοτικά αποτελέσματα 

ικανοποιώντας ή υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των πελατών, ενώ εξίσου αποδίδει ύψιστη σημασία στην έγκαιρη 

παροχή, τη συνάφεια και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στο πλαίσιο των κανονιστικών 

και νομικών απαιτήσεων. 

Για τη διασφάλιση της προαναφερθείσας αρχής, η Εταιρεία εφαρμόζει, διατηρεί και ελέγχει ένα Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας συμβατό με το πρότυπο EN ISO 9001:2015. 

Οι εργαζόμενοι της Lamnidis Law (είτε ατομικά είτε συλλογικά) διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην τελική 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Υπό αυτή την έννοια, η 

πολιτική ποιότητας και οι στόχοι ποιότητας είναι καλά κατανοητοί σε όλα τα μέλη της ομάδας, τα οποία με τη 

σειρά τους επιδιώκουν ενεργά τη βελτίωση της ποιότητας του Συστήματος. 

Πραγματοποιείται και τεκμηριώνεται η τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας των εργασιών 

της Εταιρείας και τα αποτελέσματα των μέτρων αυτών λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της διοικητικής 

ανασκόπησης του Συστήματος Ποιότητας. 

Συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι και επιτεύξιμοι στόχοι ποιότητας τίθενται και αναθεωρούνται όταν και εφόσον 

κρίνεται απαραίτητο, αλλά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.  

Η παρούσα πολιτική ποιότητας επανεξετάζεται για τη συνεχή καταλληλότητά της και όταν κρίνεται αναγκαίο, 

αλλά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 

Η Διοίκηση κατανέμει επαρκή δυναμικό πόρων για την εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών ποιότητας ώστε να 

πληρούνται οι αρχές ποιότητας που ορίζονται στην πολιτική. 
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