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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 
 
Πολιτική της εταιρείας είναι: 

 

o Να διασφαλίζει την συνεχή βελτίωση της κατάρτισης, των συνθηκών 

απασχόλησης και ασφάλειας του προσωπικού της. 

o Να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις 

τους, με βάση την κείμενη νομοθεσία/ πρότυπα, τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί ή συμφωνηθεί μαζί τους, στον καθορισμένο χρόνο παράδοσης και σε 

ανταγωνιστική τιμή.  

o Να παρακολουθεί συστηματικά τη διαμόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος 

αναφορικά με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα νέα προϊόντα, τις προσδοκίες των 

πελατών και τις τάσεις που εμφανίζονται στην αγορά. 

 

Η τήρηση των παραπάνω αρχών είναι απολύτως επιβεβλημένη, ώστε η εταιρεία να 

συνεχίσει να δραστηριοποιείται με επιτυχία.  

 

Η εταιρεία θεωρεί ότι η ποιότητα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εκπλήρωση των στόχων της, και έχει θέσει σαν βραχυπρόθεσμο στόχο τη 

διασφάλιση ποιότητας, ενώ μακροπρόθεσμο στόχο της αποτελεί η Ολική Ποιότητα.  

Με σκοπό την επίτευξη των στόχων της, η διοίκηση της εταιρείας και το κατάλληλα 

εκπαιδευμένο προσωπικό της δεσμεύονται να λειτουργούν βάσει συστήματος 

διοίκησης που ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του προτύπου ISO.  

 

Στο σύστημα διαχείρισης ποιότητας περιλαμβάνονται τα κάτωθι είδη προϊόντων και 

μονάδες της εταιρείας : 

o Προϊόντα: φιάλες πολυαιθυλενίου/ πολυπροπυλενίου, πώματα, φιάλες PET 

o Μονάδες: εργοστάσιο, αποθήκη και διοικητικές υπηρεσίες της εταιρείας στα 

Οινόφυτα Βοιωτίας 
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Η πολιτική ποιότητας της εταιρείας εγκρίνεται από τους Δ/ντες Συμβούλους και 

εφαρμόζεται με πιστή τήρηση των Διαδικασιών και λοιπών εντύπων του Συστήματος 

Ποιότητας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παρακάτω: 

o Δημιουργία εργασιακού κλίματος συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος 

Ποιότητας. 

o Συστηματική εφαρμογή τεκμηριωμένων διαδικασιών λειτουργίας .  

o Χρήση καλής ποιότητας υλικών και εξαρτημάτων από αξιόπιστους προμηθευτές. 

o Συστηματική εφαρμογή τεκμηριωμένων προγραμμάτων ποιότητας και τακτών 

προληπτικών ελέγχων με στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας.  

o Τήρηση της κείμενης νομοθεσίας/ προτύπων  αναφορικά με προϊόντα και 

συνθήκες εργασίας. 

o Διάθεση επαρκών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για συνεχή βελτίωση και 

προσαρμογή στις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των τεχνολογικών αλλαγών και 

την υλοποίηση διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών στα πλαίσια εφαρμογής 

του Σ.Δ.Π. 

 

Το σύστημα διοίκησης, οι πολιτικές και οι αλλαγές της νομοθεσίας/ προτύπων της ΕΕ 

ανασκοπούνται τακτά από τη Διοίκηση της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται η 

αποτελεσματικότητά τους και η ανταπόκρισή τους στις ανάγκες των πελατών. Στο 

πλαίσιο αυτό διενεργούνται τακτά: Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Ποιότητας, και 

Ανασκοπήσεις του Συστήματος Ποιότητας από τη Διοίκηση. 
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