
 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η CONVEX Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται  στη μελέτη, τον σχεδιασμό  την κατασκευή και εμπορία  

μεταλλικών διακοσμητικών στοιχείων επίπλων και εσωτερικών χώρων.  

Στόχοι της εταιρίας είναι: 

1. Να διασφαλίσει υψηλή ποιότητα για τα προϊόντα της, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

προδιαγραφές κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας, επιτυγχάνοντας τα χαρακτηριστικά 

που προβλέπονται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία & που τίθενται από 

τους πελάτες της. 

2. Να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση των όποιων ειδικών 

απαιτήσεων και αναγκών των πελατών της, που είναι δυνατόν να υλοποιηθούν στα 

πλαίσια της νομοθεσίας, της εύρυθμης λειτουργίας και των δυνατοτήτων της εταιρίας. 

Η εταιρεία, αποδεικνύοντας τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και 

αναγνωρίζοντας την ανάγκη, για ανάπτυξη και υιοθέτηση παραγωγικών διαδικασιών 

περιβαλλοντικά φιλικών, αποφάσισε να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει ένα ενιαίο Σύστημα 

Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος το οποίο ικανοποιεί πλήρως, τις απαιτήσεις των 

προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015. 

Ακολουθώντας, μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης η εταιρεία επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των 

προϊόντων της, σε συνδυασμό με τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και 

την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, 

καθώς επίσης και την διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας, όλων των εμπλεκόμενων στις 

δραστηριότητές της. 

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται 

  

 Να παρέχει, όλα τα απαιτούμενα υλικά μέσα και ανθρώπινο δυναμικό για την 

ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών                                                

 Να συμμορφώνεται, με τις εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις 

προκειμένου να διασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος  

 Να παρέχει, κατάλληλη εκπαίδευση στους εργαζόμενους σχετικά με την προστασία 

του περιβάλλοντος  

 Να εξοικονομεί, φυσικούς πόρους μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της 

ανακύκλωσης υλικών, της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και της χρήσης 

ανακυκλώσιμων συσκευασιών και άλλων υλικών 

 Να χρησιμοποιεί, υπεύθυνα την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών της  

 Να λαμβάνει μέτρα, για την πρόληψη της  ρύπανσης και την αποφυγή της 

μόλυνσης του περιβάλλοντος, σε όλες λειτουργίες και δραστηριότητες της εταιρείας 

 Να προστατέψει, τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο 

λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας 

 Για την συνεχή βελτίωση, του συστήματος διαχείρισης που εφαρμόζει  

 

Για την 
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