
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΟΡΑΜΑ 

Η AKARPORT A.E. έχει την ευθύνη ανάπτυξης, 

εκμετάλλευσης, διοίκησης και διαχείρισης του 

Λιμένα, της ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού και 

την διαχείριση της Ελεύθερης Ζώνης.  Στην 

AKARPORT A.E. έχουμε οραματιστεί μια εταιρεία, 

που θα λειτουργεί: 

 

• Υπερσύγχρονο κέντρο Logistics το οποίο θα 

υποστηρίζει τη δραστηριότητα του Λιμανιού 

κάτι που το διαφοροποιεί από όλα τα άλλα 

λιμάνια στον ελληνικό χώρο. 

• Λιμάνι, το οποίο θα εξυπηρετεί την 

διαμετακόμιση εμπορευμάτων συνδέοντας 

περισσότερα του ενός μέσα μεταφοράς.   

• Βιομηχανική περιοχή που διαθέτει  υποδομές 

σύγχρονων προδιαγραφών και τεχνολογίας και 

θα παρέχει στους «χρήστες» της προνόμια και 

επιχειρηματικές ευκαιρίες.  

• «Ελεύθερη ζώνη», όπως προδιαγράφεται από 

τη σχετική νομοθεσία.    

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Η AKARPORT A.E., πιστεύει ότι το όραμά της θα 

γίνει πραγματικότητα, μέσω: 

• Της  λειτουργίας της με αυτοματοποιημένες και 

αποδοτικές μεθόδους, με απώτερο ζητούμενο 

τη μείωση των λαθών και την επίτευξη του 

«σωστού με την πρώτη φορά». 

• Της αξιοποίησης των δυνατοτήτων της 

τεχνολογίας, σεβόμενη το περιβάλλον, την 

υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, την 

πολιτιστική κληρονομιά μας και τον άνθρωπο.   

• Της  χρησιμοποίησης  προσωπικού επαρκώς 

καταρτισμένου, το οποίο έχει μυηθεί και 

πιστεύει το όραμα της εταιρείας.  Προσωπικό, 

που δύναται να ανταποκριθεί στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες και ανταγωνιστικές συνθήκες 

και έχει συνδυάσει την προσωπική του εξέλιξη 

με την εξέλιξη και την ανάπτυξη της εταιρείας.   

• Της  συμμόρφωσης με την νομοθεσία και τις 

διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα σχετικά με 

το περιβάλλον, την υγιεινή και ασφάλεια και το 

διεθνές εμπόριο.  

• Της  ανάπτυξης συνεργασιών με άλλους 

επιχειρηματικούς φορείς εντός και εκτός 

Ελλάδας και την προσέλκυση επενδύσεων σε 

εθνικό επίπεδο. 

• Της  συνύπαρξης με μια κοινωνία, της οποίας 

τις ανάγκες αφουγκράζεται, συμμερίζεται και οι 

οποίες αποτελούν σε μεγάλο βαθμό 

επιχειρηματικές της επιδιώξεις.  
 

 

ΑΞΙΕΣ 
 

• Ποιότητα  

Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι πελατοκεντρική.  

Στόχος μας είναι η παροχή «ολοκληρωμένων 

λύσεων» που καλύπτουν τις ανάγκες αλλά και τις 

συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες της αγοράς, 

στην οποία απευθυνόμαστε.  Συνέπεια, 

υπευθυνότητα και γνώση διέπουν τις υπηρεσίες 

υψηλών προδιαγραφών που θέτουμε στη 

διάθεση των πελατών μας.   

 

• Περιβάλλον  

Ο συνδυασμός  της  επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, του σεβασμού στο περιβάλλον 

και της πρόληψης της μόλυνσης, αποτελεί 

μονόδρομο για κάθε εταιρεία,  που επιδιώκει την 

εξέλιξη της.  Η AKARPORT A.E. με την καθημερινή 

της λειτουργία πρεσβεύει έμπρακτα την εν λόγω 

πρακτική.    

 

• Ασφαλές και ευχάριστο εργασιακό 

περιβάλλον 

 

Η εταιρεία  γνωρίζει ότι η πρόοδος και η επιτυχία 

της εξαρτάται απόλυτα από την διασφάλιση στο 

προσωπικό της, ενός υγιειούς, ασφαλούς και 

ευχάριστου περιβάλλοντος εργασίας.  Οι 

συνθήκες εργασίας  που δημιουργούν τόσο οι 

εγκαταστάσεις  και ο εξοπλισμός όσο και ο 

ανθρώπινος  παράγοντας  θα πρέπει να 

συμβάλλουν στην συνεχή αύξηση της 

αποδοτικότητας  του  προσωπικού της εταιρείας.   

 

• Συνεχής βελτίωση 

Ο προσδιορισμός και η παρακολούθηση 

μετρήσιμων και ρεαλιστικών στόχων, στα 

πλαίσια της Ανασκόπησης της Ανώτατης 

Διοίκησης, αποτελεί έναν από τους μηχανισμούς  

της εταιρείας που την βοηθούν να γίνεται κάθε 

μέρα και καλύτερη.  

 

 

 

                         

 


