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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Μελέτη Σχεδιασμός Αδειοδότηση
Μελέτη Περιβαλλοντικών Όρων
Πυροπροστασία
Εφαρμογή HACCP - ISO22000
Κατασκευή – Επίβλεψη Έργων
Κατασκευή «Με το Κλειδί στο Χέρι»
Υποστήριξη Λειτουργίας Επιχειρήσεων
Έλεγχος Επιχειρήσεων και Ακινήτων
Εύρεση Ακινήτων Βάσει Προδιαγραφών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Το Τεχνικό Γραφείο ΣΚΙΑΔΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ιδρύθηκε το 1996. Από
τότε παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτη, σχεδιασμό και αδειοδότηση σε
πλήθος επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των τροφίμων, χημικών,
προσθέτων, σαπουνιών, απορρυπαντικών. Από το 1999 δραστηριοποιείται και
στην κατασκευή των επιχειρήσεων αυτών "με το κλειδί στο χέρι" καθώς επίσης
και στην κατασκευή μεμονωμένων εγκαταστάσεων και τοποθέτηση εξοπλισμού.
Έχοντας επιλέξει τους καλύτερους επαγγελματίες ως συνεργάτες, μπορούμε να
δίνουμε λύση σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν κατά το σχεδιασμό και
την ίδρυση - εγκατάσταση μιας επιχείρησης, και σε μεταγενέστερο χρόνο κατά
την λειτουργία των επιχειρήσεων, εφαρμόζοντας εξειδικευμένες και δοκιμασμένες
λύσεις.
Με τον τρόπο αυτό βρισκόμαστε πάντοτε στο πλευρό των Ελλήνων
επαγγελματιών, βιοτεχνών και βιομηχάνων. Βελτιώνουμε τις συνθήκες λειτουργίας
των επιχειρήσεων ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές, να ανταπεξέλθουν στις
ραγδαίες αλλαγές της Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας, στις νέες απαιτήσεις
της αγοράς, και τελικά να γίνουν πιο επικερδείς.

ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ
Βιομηχανία, βιοτεχνία και εργαστήρια παραγωγής και επεξεργασίας
τροφίμων
Εστίαση - Catering
Καταστήματα, σούπερ μάρκετ, αποθήκες και χονδρεμπόριο
Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
Εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών, απορρυπαντικών, καλλυντικών

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ
Εξελίξαμε την εργασία μας, ώστε να γίνεται γρήγορα, αποδοτικά, ποιοτικά,
μειώνοντας, σε αποδεκτά επίπεδα, τα περιθώρια λάθους. Έχουμε επενδύσει σε
σύγχρονες τεχνολογίες διαχείρισης δεδομένων και έργων, (με κρυπτογράφηση
για μέγιστη ασφάλεια). Χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες αυτές, τόσο στα γραφεία
μας, όσο και «στο δρόμο», όπου βρισκόμαστε πολλές ώρες την ημέρα.
Η λειτουργία των διαδικασιών γίνεται βάσει εσωτερικού εγχειριδίου, το οποίο
ανανεώνεται συνεχώς αναλόγως των αλλαγών της νομοθεσίας και του θεσμικού
πλαισίου.
Γίνεται εκ των προτέρων πλήρης έλεγχος, ώστε να είναι γνωστή η καταλληλότητα
του ακινήτου και των εγκαταστάσεων, καθώς και πιθανές αστοχίες ή μη
συμμορφώσεις.

Υπάρχει check list για κάθε εργασία. Εξοικονομούμε κατ’ αυτό τον τρόπο χρόνο
και χρήμα, μειώνουμε τις πιθανότητες λάθους.
Εφαρμόζουμε σύστημα
διαδικασία παρεκκλίνει.

διορθωτικών

ενεργειών

σε

περίπτωση

που

κάποια

Κατ’ αυτό τον τρόπο γνωρίζουμε κάθε στιγμή ποιες μελέτες είναι σε εξέλιξη,
σε ποιο σημείο βρίσκονται οι αιτήσεις που έχουμε καταθέσει, πότε τελειώνουν
οι εργασίες, γενικά, όλα τα στοιχεία του project.
Ενημερώνουμε τον πελάτη για την εξέλιξη των εργασιών σε πραγματικό χρόνο,
με email ή SMS ανάλογα με την υπόδειξή του.
Κωδικοποιούμε τα έγγραφά μας, με τρόπο που γίνεται γνωστό στους συνεργάτες
μας, στον πελάτη και στα συνεργεία εφαρμογής, ποια έγγραφα, μελέτες, και
σχέδια, είναι σε ενεργή έκδοση και ποια έχουν αποσυρθεί (αποφεύγουμε κατ΄
αυτό τον τρόπο καταθέσεις παλαιότερων μελετών ή κατασκευές βάσει σχεδίων
που δεν ισχύουν).
Οι διαδικασίες ελέγχονται για την ορθότητά τους συνεχώς, βάσει του εγχειριδίου
λειτουργίας της επιχείρησης.
Επιμορφωνόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα στις αλλαγές της νομοθεσίας και
του πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων, των τάσεων της αγοράς, την εξέλιξη
των υλικών και του εξοπλισμού, την πρόοδο της επιστήμης.



Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το γραφείο και την εργασία μας
μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο
της επιχείρησής μας www.skiadas.gr
ή στο τηλέφωνο 2103003600.

