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Πολιτική Υγιεινής/ Ασφάλειας & Ποιότητας 

Η εταιρεία διατηρεί σύστημα διαχείρισης υγιεινής/ ασφάλειας και ποιότητας το οποίο καλύπτει το 
σύνολο των δραστηριοτήτων της (πλαστικά υλικά συσκευασίας τροφίμων και σκεύη μαγειρικής & 
εστίασης) και είναι κατάλληλο για το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας της, και θεωρεί ότι αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ικανοποίηση των βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και 
στρατηγικών στόχων της. Στη βάση αυτή η διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας δεσμεύονται 
για:  
1) την παραγωγή και εμπορία ασφαλών ειδών που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των  
νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν στην Ελλάδα, την ΕΕ και τις άλλες χώρες 
προορισμού τους καθώς και τα προδιαγραφόμενα στο σύστημα διαχείρισης υγιεινής/ ασφάλειας 
και ποιότητας ποιοτικά χαρακτηριστικά τους 
2) την υπευθυνότητά τους απέναντι στους πελάτες για τα παρεχόμενα προϊόντα και εμπορεύματα 
και τις συμφωνίες διανομής  
3) την πιστή και συνεχή τήρηση των εφαρμοστέων απαιτήσεων των προτύπων BRC  GLOBAL 
STANDARD FOR PACKAGING AND PACKING MATERIALS (issue 5/ High Hygiene Category)/ 
πλαστικά υλικά συσκευασίας τροφίμων και ISO 9001: 2015/ πλαστικά υλικά συσκευασίας τροφίμων 
& σκεύη με βάση την τεκμηρίωση που έχει αναπτυχθεί (διαδικασίες, έντυπα και οδηγίες εργασίας), 
καθώς και την πιστή και συνεχή εφαρμογή ορθών βιομηχανικών πρακτικών  
4) την επανέγκριση της συνεχιζόμενης καταλληλόλητας και την συνεχή βελτίωση του συστήματος 
διαχείρισης υγιεινής/ ασφάλειας και ποιότητας  
5) την υποστήριξη τήρησης και συνεχούς βελτίωσης των εφαρμοστέων απαιτήσεων του 
συστήματος διαχείρισης υγιεινής/ ασφάλειας και ποιότητας με την υιοθέτηση ετήσιων στόχων/ 
δεικτών που είναι συμβατοί με την πολιτική ποιότητας, μετρήσιμοι, παρακολουθούνται σε μηνιαία 
βάση, γνωστοποιούνται και διατηρούνται ενήμεροι, και χρησιμοποιούνται για να 
παρακολουθούνται, να αναλύονται και να αξιολογούνται οι διεργασίες: 

Διεργασία Πλαστικά Υλικά Συσκευασίας Τροφίμων Σκεύη Μαγειρικής & Εστίασης 
Παραγωγή 
Προϊόντων 

Αριθμός μη συμμορφούμενων παρτίδων 
ετοίμων προϊόντων: υγιεινή/ ασφάλεια/ 
νομιμότητα 

Αριθμός μη συμμορφώσεων 
παραγόμενων ετοίμων & 
ημιετοίμων προϊόντων: 
τεχνικές προδιαγραφές Αριθμός μη συμμορφούμενων παρτίδων 

ετοίμων & ημιετοίμων προϊόντων: 
τεχνικές προδιαγραφές 
Αριθμός διορθωτικών ενεργειών και 
ενεργειών συνεχούς βελτίωσης 

Αριθμός διορθωτικών 
ενεργειών και ενεργειών 
συνεχούς βελτίωσης 

Πόροι Αριθμός απολυμάνσεων επιφανειών 
(τραπέζια συσκευασίας, καλούπια κοπής) 
μη ικανοποιητικές (αμφίβολες ή 
ανεπαρκείς)  

Αριθμός μη συμμορφώσεων σε 
θέματα καθαριότητας 
εξοπλισμού & εγκαταστάσεων 

Αριθμός μη συμμορφώσεων προσωπικού 
και προμηθευτών σε θέματα προσωπικής 
υγιεινής 

Πωλήσεις Βαθμός ικανοποίησης πελατών Βαθμός ικανοποίησης πελατών 

Συνέπεια παράδοσης παραγγελιών 
πελατών: στον συμφωνημένο χρόνο 

Συνέπεια παράδοσης 
παραγγελιών πελατών: στον 
συμφωνημένο χρόνο 
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Συνέπεια παράδοσης παραγγελιών 
πελατών: στον συμφωνημένο χρόνο και 
πλήρεις 

Συνέπεια παράδοσης 
παραγγελιών πελατών: στον 
συμφωνημένο χρόνο και 
πλήρεις 

Αριθμός παραπόνων πελατών Αριθμός παραπόνων πελατών 
Κύκλος Εργασιών Κύκλος Εργασιών 
Εξαγωγική δραστηριότητα Κύκλος εργασιών νέων 

προϊόντων/ εμπορευμάτων 
Κύκλος εργασιών νέων προϊόντων 
πολυστερίνης 

Αριθμός νέων προϊόντων/ 
εμπορευμάτων 

Αριθμός νέων προϊόντων πολυστερίνης 
(νέα καλούπια) 

Προμήθειες Αριθμός μερικά ή ολικά μη 
συμμορφούμενων παρτίδων πρώτων 
υλών και υλικών συσκευασίας: υγιεινή/ 
ασφάλεια/ νομιμότητα/ ποιότητα 

Αριθμός μερικά ή ολικά μη 
συμμορφούμενων παρτίδων 
πρώτων υλών/ ημιετοίμων/ 
εξαρτημάτων/ εμπορευμάτων/ 
υλικών συσκευασίας: 
νομοθετικές & κανονιστικές 
απαιτήσεις/ ποιότητα 

Συνέπεια παράδοσης παραγγελιών 
προμηθευτών α’ υλών: στον 
συμφωνημένο χρόνο 

Συνέπεια παράδοσης 
παραγγελιών προμηθευτών 
πρώτων υλών/ ημιετοίμων/ 
εξαρτημάτων/ εμπορευμάτων: 
στον συμφωνημένο χρόνο 

Συνέπεια παράδοσης παραγγελιών 
προμηθευτών α’ υλών: στον 
συμφωνημένο χρόνο και πλήρεις 

Συνέπεια παράδοσης 
παραγγελιών προμηθευτών 
πρώτων υλών/ ημιετοίμων/ 
εξαρτημάτων/ εμπορευμάτων: 
στον συμφωνημένο χρόνο & 
πλήρεις 

Αριθμός διορθωτικών ενεργειών Αριθμός διορθωτικών 
ενεργειών 

Βαθμολογική αξιολόγηση & 
επαναξιολόγηση προμηθευτών 

Βαθμολογική αξιολόγηση & 
επαναξιολόγηση προμηθευτών 

Ηγεσία Αποδοτικότητα πωλήσεων Αποδοτικότητα πωλήσεων 
Αποτέλεσμα προ φόρων 

 
Στην παρούσα φάση το (ανά δραστηριότητα της εταιρείας και εφαρμοζόμενο πρότυπο) πεδίο 
πιστοποίησης του συστήματος διαχείρισης υγιεινής/ ασφάλειας και ποιότητας περιλαμβάνει τα 
εξής είδη και μονάδες της εταιρείας: 
 

Δραστηριότητα Πρότυπο Προϊόντα Εμπορεύματα Μονάδες 
Πλαστικά Είδη 
Συσκευασίας 
Τροφίμων (Π) 

BRC 
Packaging 

Δίσκοι και 
περιέκτες 
συσκευασίας 
τροφίμων από 
διογκωμένη 

--- Βιομηχανοστάσιο, 
αποθηκευτικοί 
χώροι και γραφεία 
διοίκησης της 
εταιρείας επί της 

ISO 9001 Πλαστικά 
υλικά 
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πολυστερίνη 
(XPS): 
α) χωρίς 
λαμινάρισμα 
(απλοί και 
απορροφητικοί) 
β) 
λαμιναρισμένοι 
(απλοί και 
απορροφητικοί) 

συσκευασίας 
τροφίμων 

οδού Αιγειδών 9 
στην Κ. Κηφισιά, 
Αττικής 

Σκεύη 
Μαγειρικής & 
Εστίασης (Σ) 

ISO 9001 Μεταλλικά σκεύη 
μαγειρικής 
(ανοξείδωτα & 
αντικολλητικά) 

Σκεύη 
μαγειρικής & 
εστίασης 
(μεταλλικά: 
ανοξείδωτα & 
αντικολλητικά, 
γυάλινα, 
κεραμικά, από 
πορσελάνη) 

Βιομηχανοστάσιο 
και  αποθηκευτικοί 
χώροι (επί της 
οδού Ελευθερίας 
2) και γραφεία
διοίκησης της
εταιρείας (επί της
οδού Αιγειδών 9)
στην Κ. Κηφισιά,
Αττικής

Δεν έχουν εφαρμογή οι εξής απαιτήσεις των προτύπων: 

Δραστηριότητα Πρότυπο Απαιτήσεις Προτύπου 
Πλαστικά BRC Packaging 3.7, 4.10.4, 4.10.5, 4.11.3, 5.2, 5.3, 5.6.2, 5.6.3, 5.6.6 
Πλαστικά/ Σκεύη ISO 9001 8.5.3, 8.5.5 

Διευθυντής Διαχείρισης Υγιεινής, Ασφάλειας & Ποιότητας (ΔΔΥΑΠ) και επικεφαλής της ομάδας 
HARM ορίζεται ο κ. Α. Γκάγκας, που αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας του από τον κ. Α. 
Παλαμήδη (Δ/ντής Παραγωγής- Ποιοτικού Ελέγχου- Συντήρησης Πλαστικών Ειδών). 

Για την διευκόλυνση της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, ο ΔΔΥΑΠ φροντίζει ώστε η 
πολιτική υγιεινής/ ασφάλειας &ποιότητας (στα Ελληνικά και τα Αγγλικά): α) να είναι διαθέσιμη ανά 
πάσα στιγμή και να διατηρείται ενήμερη ως τεκμηριωμένη πληροφορία, β)να είναι υπογεγραμμένη 
από τον Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας, γ) να αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων σε όλους 
τους χώρους εργασίας της εταιρείας και να επεξηγείται σε όλο το  προσωπικό ώστε να εφαρμόζεται 
αποτελεσματικά, δ) να είναι αναρτημένη στο website της εταιρείας και να αποστέλλεται σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, προμηθευτές κ.λπ.), εάν ζητηθεί. 

Για την ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ ΑΕ 

Β. ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ 


