
   

 

 
ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Υ.Α.Ε. 

της ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. 
 

Η ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. δεσμεύεται να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα, τα οποία 
ανταποκρίνονται πλήρως στις ποιοτικές απαιτήσεις τους και παράγονται μέσα από διαδικασίες που διασφαλίζουν 

την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της και προάγουν την προληπτική προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Για το σκοπό αυτό η επιχείρηση έχει εφαρμόσει και διατηρεί ένα τεκμηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος 
και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Υ.Α.Ε.), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO9001, ISO14001 και ISO45001. Οι 
βασικές κατευθυντήριες γραμμές διατυπώνονται παρακάτω ενώ η δομή του συνολικού συστήματος διαχείρισης περιγράφεται 
στο Εγχειρίδιο Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υ.Α.Ε. της επιχείρησης: 
 
Ποιότητα 
✓ Φιλοδοξία και δέσμευση της ΠΥΡΑΜΙΣ είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών με απώτερο στόχο το 

μηδενισμό των ποιοτικών και εμπορικών παραπόνων και τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών, τόσο κατά την 
προμήθεια όσο και τη μακροχρόνια χρήση των προϊόντων της. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η Διοίκηση ορίζει και 
ανασκοπεί στόχους ποιότητας. Επιπλέον εντοπίζει και αναλύει τα ποιοτικά προβλήματα σε όλες τις διεργασίες της και 
με τη βοήθεια των στελεχών της μελετά και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση τους, καθώς και την αποφυγή 
τους στο μέλλον. 

Περιβάλλον 
✓ Η επιχείρηση λειτουργεί με κοινωνική ευαισθησία και υπευθυνότητα σε θέματα περιβάλλοντος και δεσμεύεται να 

συμμορφώνεται με τη σχετική για τις δραστηριότητές της Ελληνική και Κοινοτική Περιβαλλοντική Νομοθεσία. 
✓ Η επιχείρηση δεσμεύεται να καταβάλλει έμπρακτα και μεθοδικά προσπάθειες για την πρόληψη της ρύπανσης και τη 

συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της. Για το λόγο αυτό έχει εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης που 
διασφαλίζει, με την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων της, τη συνεχή ανάλυση, αξιολόγηση και παρακολούθηση 
των περιβαλλοντικών πλευρών που προκύπτουν από την άσκηση των δραστηριοτήτων της, δίνοντας έμφαση σε αυτές 
με τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

✓ Αποτελεί στρατηγικό στόχο της εταιρείας η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αποφυγής, μείωσης, επεξεργασίας και 
επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, καθώς επίσης και της ορθολογικής διαχείρισης πόρων (ενέργειας, υδάτων, Α’ 
και βοηθητικών υλών) εφαρμόζοντας βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες. 

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 
✓ Κύριο μέλημα της επιχείρησης είναι να παρέχει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από τη νομοθεσία, λαμβάνοντας ταυτόχρονα όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης ασθενειών και ατυχημάτων του 
προσωπικού. 

✓ Η διοίκηση παρέχει το σχετικό πλαίσιο για τον καθορισμό των στόχων για την Υ.Α.Ε., καθώς επίσης και τη δέσμευση για 
την εξάλειψη των κινδύνων και τη μείωση της διακινδύνευσης της Υ.Α.Ε. 

✓ Η παρούσα πολιτική είναι κατάλληλη για το σκοπό το μέγεθος και το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης 
✓ Ο εντοπισμός και διερεύνηση ζητημάτων σχετικά με την Υγεία & Ασφάλεια είναι κοινό καθήκον της Διοίκησης και των 

Εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να ζητούν τον κατάλληλο εξοπλισμό 
ασφαλείας, ώστε να εκτελούν την εργασία τους σε συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. 

✓ Η επιχείρηση συντηρεί το ενδιαφέρον και την προσοχή των εργαζομένων σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας: 
o Με τακτικούς ελέγχους στους χώρους εργασίας και εκτίμηση τυχόν κινδύνων. 
o Μη την αναζήτηση και προώθηση της συμμετοχής των εργαζομένων. 
o Με την εξασφάλιση της ετοιμότητας των εργαζομένων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.  
o Με την παρακολούθηση των εξελίξεων της προβλεπόμενης νομοθεσίας που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της 

εταιρείας. 
Εκπαίδευση 
✓ Η επιχείρηση παρέχει ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υ.Α.Ε. 

 
Η Διοίκηση της ΠΥΡΑΜΙΣ εντοπίζει τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών και μεριμνά για την ικανοποίησή 
τους. Παράλληλα, προάγει την εξωτερική επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη παρέχοντας τους πληροφορίες σχετικές με 
την ποιότητα των προϊόντων αλλά και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της επιχείρησης. 
Επίσης, ενθαρρύνει όλους τους εργαζομένους να έχουν ενεργό και δημιουργική συμμετοχή στην προσπάθεια για συνεχή 
βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και διαδικασιών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της υγείας και 
ασφάλειας των πελατών και εργαζομένων. 
 

Δηλώνει ότι υποστηρίζει σθεναρά το πνεύμα και γράμμα της Πολιτικής Ποιότητας, Περιβάλλοντος και ΥΑΕ της 
Εταιρείας, όπως αυτή εκφράζεται στο εγχειρίδιο του συνολικού Συστήματος, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα μέσα 

και πόρους. 

Θεσσαλονίκη, 01/05/2021 
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