
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Η εταιρία ΠΥΡΑΜΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΕΙΑ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στο χώρο εξοπλισμού κουζίνας και μπάνιου 
εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας της Εφοδιαστικής της Αλυσίδας (SCSMS) για τα προϊόντα ανοξείδωτου 
νεροχύτη στις εγκαταστάσεις της στην Θεσσαλονίκη. 

Σκοπός του SCSMS είναι η διασφάλιση των υπαλλήλων, των ιδιοκτησιών, των πληροφοριών, της φήμης και τα 
περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και των πελατών της  από πιθανές απειλές στην αλυσίδα εφοδιασμού. Για 
το λόγο αυτό στο σχεδιασμό του SCSMS έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (upstream & down-
stream), προσδοκίες τους και οι παράμετροι που επηρεάζουν την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Η παρούσα Πολιτική εναρμονίζεται με την Πολιτική Ποιότητας-Περιβάλλοντος & Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας 
της εταιρίας, ενώ ταυτόχρονα είναι σύμφωνη με τον εταιρικό κώδικα δεοντολογίας και λοιπές αρχές λειτουργίας 
της εταιρίας. 

Η Διοίκηση δεσμεύεται για:
• την πλήρη συμμόρφωση με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, 
• την διάθεση των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των στόχων αναφορικά με την ασφάλεια της εφοδιαστικής 

αλυσίδας
• την στήριξη στην εφαρμογή του SCSMS και την προσπάθεια βελτίωσης του. 

Στόχοι μας είναι: 
• Η αποτροπή εμφάνισης περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο την εφοδιαστική αλυσίδα,
• Διαρκής ετοιμότητα για την αντίδραση σε περιστατικά και το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο,
• Η καθιέρωση κουλτούρας για την διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας σε όλα τα εταιρικά επίπεδα και όλα 

τα εμπλεκόμενα μέρη,

Οι ανωτέρω στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των εργαζομένων και 
συνεργατών μας, επαναξιολόγησης των απειλών και του αντικτύπου τους στην επιχειρησιακή συνέχεια της εταιρίας, 
εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων (οργανωτικών και τεχνικών μέτρων) και της διαρκούς παρακολούθησης 
των κρίσιμων δεικτών επίδοσης.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την διαρκή προσπάθεια βελτίωσης του SCSMS και της εταιρικής επίδοσης, καθώς και 
για την περιοδική ανασκόπηση του SCSMS και της παρούσας Πολιτικής.

Θεσσαλονίκη, 01-11-2019Για την Διοίκηση

Γεώργιος Τσίκουλας
Διευθυντής Εργοστασίου


