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Για σχεδόν 20 χρόνια, οι εταιρείες βασίζονται σε 

εμάς για να διασφαλίσουμε την ποιότητα και την 

ασφάλεια των διαδικασιών και των προϊόντων 

τους, καθώς και τη συμμόρφωση με τους  εθνικούς 

και διεθνείς κανονισμούς.                                                         

Σε όποια βιομηχανία κι αν ανήκετε, μπορείτε να βασιστείτε στις υπηρεσίες μας και στην ομάδα των ειδικών 

για να σας παρέχουν λύσεις, ώστε να κάνετε την επιχείρησή σας να αναβαθμίσει την ποιότητα και την 

ανταγωνιστικότητα αλλά παράλληλα να ελαχιστοποιήσει τις δυσμενείς για την υγεία και το περιβάλλον 

συνθήκες. 

 

Η GlobeTech ιδρύθηκε το 1995 για να παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της Διακρίβωσης, Μετρήσεων 

ακριβείας, Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων, Επιθεώρησης, Συμβουλευτικής και Εφαρμοσμένης 

Έρευνας.                                                                                                                                                      

Σκοπός της Εταιρείας ήταν να στηρίξει ουσιαστικά την προσπάθεια του κράτους για την ανάπτυξη της 

δραστηριότητας της Μετρολογίας, ενώ παράλληλα να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες υψηλής 

ποιότητας και ολοκληρωμένες λύσεις στα προβλήματά τους.  

 

Σήμερα το δίκτυο της Globe Tech καλύπτει περισσότερες από 15 χώρες, μέσω των θυγατρικών της, των 

εκπροσώπων  και των εταιρικών σχέσεων. Στόχος μας είναι να προσδώσουμε αξία στους πελάτες μας με 

την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας των πελατών μας στην Τοπική και 

Παγκόσμια αγορά προσφέροντάς τους τις πιο ανταγωνιστικές και παραγωγικές διαδικασίες.  

  

Με πλούσια εμπειρία από διάφορες βιομηχανίες η 

Globe Tech συναντά και υπερβαίνει τις απαιτήσεις των 

πελατών της. Με τις επιχειρήσεις να χρειάζεται να 

δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα και την 

ασφάλεια, η εμπιστοσύνη στις μετρήσεις είναι ύψιστης 

σημασίας.  

Άτομα με υψηλά προσόντα και κίνητρα, όλα με την 

απαραίτητη ακαδημαϊκή και επαγγελματική εμπειρία, 

μαζί με τελευταίας λέξης τεχνολογίας Εργαστήρια, 

επιτρέπει στην GlobeTech να προσφέρει ευρύ φάσμα 

εξειδικευμένων υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις 

πιο απαιτητικές προδιαγραφές. 
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Τα πλήρως περιβαλλοντικά ελεγχόμενα Εργαστήρια υποστηρίζονται από κινητές μονάδες, εξοπλισμένες με 

κύρια πρότυπα υψηλής ακρίβειας και λειτουργούν σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές που καθορίζονται 

από τις κατευθυντήριες γραμμές του ISO 17025 από τον οποίο είμαστε διαπιστευμένοι.                    

Επιπλέον το εκπαιδευμένο προσωπικό της εταιρείας ακολουθεί τεκμηριωμένες διαδικασίες αναγνωρισμένες 

από διεθνείς οργανισμούς, για όλες τις δραστηριότητες διακρίβωσης και ελέγχου. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί 

στην παροχή επαγγελματικών και ποιοτικών υπηρεσιών και ως εκ τούτου έχει εφαρμόσει ένα Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες της. 

 

                                                                                          ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Η πολιτική μας είναι ‹‹η συνεχής βελτίωση και αναβάθμιση 

της οργάνωσης, των διαδικασιών και του 

επαγγελματισμού όλου του προσωπικού, ώστε οι 

υπηρεσίες που παρέχονται να είναι από τα υψηλότερα 

πρότυπα ποιότητας››. Το κύριο κλειδί της επιτυχίας μας 

είναι η εμπιστοσύνη που εμπνέουμε στους πελάτες μας 

μέσα από την δέσμευσή μας στα υψηλότερα πρότυπα 

ακεραιότητας και επαγγελματικής ηθικής. 

 

ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 

Η κύρια απαίτηση του ISO 17025  είναι η ιχνηλασιμότητα των 

μετρήσεων, η οποία εκπληρώνεται πλήρως από τα Εργαστήρια της 

GlobeTech.  

Η ιχνηλασιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται από τα 

Εργαστήρια διασφαλίζεται από την αλυσίδα διακριβώσεων με τα 

πρότυπα της μεγαλύτερης ακρίβειας, με τα Εθνικά και/ή Διεθνή 

Πρότυπα να είναι το καθοριστικό σημείο στη διαδρομή της 

ιχνηλασιμότητας διακρίβωσης.  

 

  

 

 

 

Η GlobeTech σας καλεί να γνωρίσετε μέσα από την 

συνεργασία με τα εργαστήρια μας, την ποιότητα και 

την αμεσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της. 
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