ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ , ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Η πολιτική της εταιρείας ΣΤΥΛ.ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ στον χώρο της ποιότητας ,περιβάλλοντος και της ασφάλειας των υλικών συσκευασίας που
κατασκευάζει εκφράζεται με την πλήρη δέσμευση της Διοίκησης για τη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, για τα
προσφερόμενα προς αυτούς προϊόντα και για την αναγνώριση των ευθυνών και των υποχρεώσεων απέναντι στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.
Οι υπεύθυνοι όλων των τμημάτων της εταιρείας έχουν αναλάβει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη εφαρμογή των Διαδικασιών Διαχείρισης
της Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015, Περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 και το πρότυπο FSC και
Ασφάλειας Υλικών Συσκευασίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2018 σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης τους.
Κύριο μέλημά τους είναι η ευαισθητοποίηση όλου του προσωπικού σε θέματα ποιότητας, υγιεινής & ασφάλειας και η συνεχής προσπάθεια για
τη βελτίωση του υπάρχοντος Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Συστήματος FSC & Ασφάλειας Υλικών Συσκευασίας και της
αποδοτικότητας της εργασίας τους, μέσω της αποτελεσματικής αξιοποίησης ανθρώπων, μηχανών και υλικών.
Αντικείμενο της εταιρείας και πεδίο εφαρμογής των συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος είναι:
Κυτιοποιία – Λιθογραφία (Σχεδιασμός, εκτύπωση, κοπή, λαμινάρισμα, αποπεράτωση και πώληση χάρτινης συσκευασίας, P.O.P
materials και Προωθητικών Συσκευασιών)
Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος Ασφάλειας Υλικών είναι:
Παραγωγή χάρτινων και πλαστικοποιημένων χάρτινων συσκευασιών για χρήση από τη βιομηχανία τροφίμων ως πρώτη και δεύτερη
συσκευασία
Το πεδίο εφαρμογής του συστήματος FSC είναι:
Αγορά κυματοειδούς υλικού και χαρτονιού (FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled), Παραγωγή και πώληση χάρτινων συσκευασιών,
συσκευασιών από κυματοειδές υλικό, POP υλικών (displays), κυματοειδούς υλικού FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled) και
αποκομμάτων (FSC Recycled) – Transfer System
Η βασική πολιτική με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας ΣΤΥΛ.ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ συνοψίζεται στις
ακόλουθες δεσμεύσεις:
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Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα των υπηρεσιών της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη
διαθέσιμη τεχνολογία και τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας.
Να κατασκευάζει και να διανέμει τα προϊόντα της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στην
καταλληλόλητα των προϊόντων της και στον έλεγχο των συνθηκών παραγωγής τους.
Να ικανοποιεί τις παραγγελίες μέσα στις συμφωνημένες προθεσμίες και πάντα σύμφωνα με τους καθορισθέντες όρους.
Να ικανοποιεί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που προέρχονται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τους πελάτες, την διοίκηση και
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Να προγραμματίζει τις εκάστοτε βελτιώσεις τόσο των υπηρεσιών της όσο και των προϊόντων της με βάση τις πληροφορίες που επιστρέφουν
από τους πελάτες, προμηθευτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.
Να εξασφαλίζει οργανωμένη επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας, προστασίας
περιβάλλοντος, υγιεινής και εξειδίκευση στις εργασίες του.
Να διατηρεί στενή προσωπική επαφή με τους πελάτες για να διασφαλιστεί η συνεχής ενημερότητα για τις ανάγκες τους, και τις ανάγκες
των πελατών τους, όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση.
Να εξασφαλίζει την υγιεινή και την ασφάλεια των παραγόμενων συσκευασιών μέσω της πιστής εφαρμογής και συνεχούς επαλήθευσης του
συστήματος διαχείριση ασφάλειας των υλικών συσκευασίας.
Να παρακολουθεί όλα τα κρίσιμα σημεία και τα προαπαιτούμενα προγράμματα, τα οποία έχουν προκύψει από τη Μελέτη HACCP.
Να προχωρεί σε ανάλυση του περιβάλλοντος υπό την σκοπιά της ποιότητας, του περιβάλλοντος και της ασφάλειας τροφίμων και να
προχωρεί σε ανάλυση διακινδύνευση, για τη λήψη κατάλληλων μέτρων ανά περίπτωση.
Να θέτει μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι παρακολουθούνται διαρκώς ως προς την επίτευξή τους.
Να επιβεβαιώνει και ενισχύει την εφαρμογή των αρχών του προτύπου FSC, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που φέρουν σήμανση
FSC, προέρχονται από δάση, όπου εφαρμόζονται κανόνες ορθής διαχείρισης.
Να επιβεβαιώνει την εφαρμογή πρακτικών ορθής και διαφανούς διαχείρισης των υλικών και πρώτων υλών καθώς και των τελικών
προϊόντων, μέσα από την τήρηση των αρχών της ανιχνευσιμότητας των υλικών.
Να ενθαρρύνει την εφαρμογή των αρχών της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και της χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας, με
στόχο την μείωση της επικινδυνότητας των εργασιών.
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Να επιτυγχάνει τη συνεχή βελτίωση στην εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας, όσον αφορά την κατάρτιση και τις διαδικασίες στα πλαίσια
της ποιότητας & της ασφάλειας και συνεχής προσπάθεια ενθάρρυνσης των συνεργατών της να κάνουν το ίδιο.
Να επιτυγχάνει τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης και του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
Να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, τη πρόληψη της ρύπανσης και την μείωση των επιπτώσεων που προέρχονται από τις
δραστηριότητες, την παραγωγή των προϊόντων και τις υπηρεσίες της.
Να μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση (νερό και ηλεκτρική ενέργεια) με σκοπό τη μείωση του κόστους παραγωγής και την προστασία του
περιβάλλοντος.
Να διαχειρίζεται ορθά τα παραγόμενα απόβλητα (επικίνδυνα και μη), δίνοντας προτεραιότητα στην χωριστή συλλογή τους και την
ανακύκλωση.
Να συμμορφώνεται με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης που έχει ενυπογράφως αποδεχθεί.
Να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που απορρέουν από την αδειοδότηση της.

Στα πλαίσια της εφαρμογής των αρχών του προτύπου FSC, η διοίκηση δεσμεύεται στην μη εμπλοκή της (άμεση ή έμμεση), στα παρακάτω:
• παράνομη υλοτομία ή εμπόριο παράνομης ξυλείας ή δασικών προϊόντων
• παραβίαση των παραδοσιακών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τομέα των δασικών δραστηριοτήτων
• καταστροφή των περιοχών υψηλής βιοποικιλότητας κατά τις δασοκομικές δραστηριότητες
• σημαντική μετατροπή των δασών σε φυτείες ή σε μη δασική χρήση
• εισαγωγή των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών σε δασοκομικές δραστηριότητες
• παραβίαση των συμβάσεων της ILO, σχετικά με Θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία, του 1998
Γενικά ο αντικειμενικός σκοπός της εταιρείας ΣΤΥΛ.ΚΟΣΚΙΝΙΔΗΣ ΑΒΕΕ είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της
αξιοπιστίας της στην αγορά, προμηθεύοντας προϊόντα ασφαλή, σταθερής υψηλής ποιότητας.
Η παρούσα Πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία μας.
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