
  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
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 δραστηριοποιείται στον χώρο της παραγωγής βυτίων, δεξαµενών 

πυρόσβεσης, βαρελιών, πλαστικών κάδων και λοιπών πλαστικών ειδών, και έχει σαν στόχο 

την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων µε ιδιαίτερη έµφαση στην καταλληλότητα µερίδας των 

προϊόντων για χρήση στην βιοµηχανία τροφίµων. 

Ο στόχος αυτός είναι συνυφασµένος µε την απόλυτη κατανόηση των απαιτήσεων των 

πελατών από το προσωπικό της εταιρείας καθώς και µε την εγκατάσταση και διατήρηση ενός 

περιβάλλοντος που ενθαρρύνει το προσωπικό της εταιρείας σε συνεχή βελτίωση των 

προϊόντων. 
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 εξασφαλίζει συµµόρφωση µε τις παραπάνω απαιτήσεις µέσα από την 

οργάνωση της σύµφωνα µε τα Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας και της ∆ιαχείρισης 

της Ασφάλειας των Υλικών που έρχονται σε Επαφή µε τα Τρόφιµα που εφαρµόζει, και 

τα οποία είναι συµβατά µε τα διεθνή πρότυπα EN ISO 9001:2000 και ΕΝ  ISO 

22000:2005, αντίστοιχα. 

Βασικοί άξονες του συστήµατος είναι: 

το ικανό και εξειδικευµένο προσωπικό, που λειτουργεί στα πλαίσια µίας άρτια 

οργανωµένης εσωτερικής δοµής  

η συνεχής αξιολόγηση των προµηθευτών και των συνεργατών της  

ο ορθά σχεδιασµένος έλεγχος ποιότητας των προϊόντων σε όλες τις φάσεις της παραγωγής  

η προγραµµατισµένη εκπαίδευση του προσωπικού της  

οι συνεχείς επενδύσεις µε στόχο την βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό της  

η συνεχής ενηµέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις 

Όλα τα τµήµατα της 
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 έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να 

αφοµοιώνουν και να εφαρµόζουν τις διαδικασίες που απαιτούν τα Συστήµατα ∆ιασφάλισης 

Ποιότητας και της ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας των Υλικών που έρχονται σε Επαφή µε τα 

Τρόφιµα µέσα από τις καθηµερινές δραστηριότητες τους. 

Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται κατά την κατασκευή των δεξαµενών πυρόσβεσης 

λόγω του ρόλου τους για το κοινωνικό σύνολο. 

Είναι επίσης ευθύνη της ∆ιοίκησης της 
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 να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική 

Ποιότητας είναι εφαρµόσιµη, µε απώτερο σκοπό την συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας της, την αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της, 

προσφέροντας στους πελάτες της υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. 

Για την   

 

 


