Πολιτική Ποιότητας
Η Πολιτική Ποιότητας της Εταιρείας “EXTRACO Εκρηκτικά και Χημικά Προϊόντα
Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική και Τεχνική Εταιρεία” συνοψίζεται στα εξής σημεία:
Η Εταιρεία EXTRACO - Διοίκηση και εργαζόμενοι – δεσμεύονται, χωρίς να φείδονται
εξόδων και κόπων, στην συνεχή προσπάθεια για παροχή Υψηλής Ποιότητας Υπηρεσιών
και Προϊόντων που να καλύπτουν όλα τα διεθνή πρότυπα που διέπουν την παραγωγή
και εμπορία εκρηκτικών, καθώς και την ασφαλή διαχείρισή τους.
Πρωταρχικός στόχος της Εταιρείας EXTRACO είναι να παράγει και να εμπορεύεται
ασφαλή και υψηλής ποιότητας προϊόντα τα οποία να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και
στις προσδοκίες των πελατών της και στις αυξανόμενες απαιτήσεις τους με την ίδια
πάντοτε συνέπεια που το έπραξε μέχρι σήμερα, καθώς και να διακινεί τα προϊόντα της
με τρόπο που να διασφαλίζεται απόλυτα η ασφάλεια και η ποιότητά τους.
Στο πλαίσιο της θέλησης να μετρηθεί το αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειας της
Εταιρείας με αντικειμενικούς δείκτες και να αποκτηθεί ένα ισχυρό εργαλείο βοήθειας
στην πρόληψη λαθών και στην αύξηση της ποιότητας και παραγωγικότητας, η Εταιρεία
εγκατέστησε ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας σύμφωνο με το Διεθνές Πρότυπο
ISO 9001:2015.
Η λειτουργία του Συστήματος στοχεύει στη διαρκή βελτίωση των διεργασιών της
Εταιρείας μέσω:
· της παρακολούθησης και ανάλυσης μετρήσιμων αποτελεσμάτων
· της διαχείρισης που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και καταγεγραμμένες
διεργασίες
· της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
· και συνακόλουθα στη συνεχή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.
Για τη στήριξη της λειτουργίας του Συστήματος η Διοίκηση της EXTRACO δεσμεύεται
για την ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου
δυναμικού το οποίο ενθαρρύνει να:
· συμμετέχει ενεργά στις λειτουργίες της Εταιρείας
· συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας
· συμβάλλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του
· παρέχοντας όλα τα μέσα για τη συνεχή ανάπτυξή του
Καθήκον όλων των εργαζομένων που εμπλέκονται στην λειτουργία του, αρχής
γενομένης από την Διοίκηση της Εταιρείας, είναι όχι μόνον να τηρούν το Σύστημα,
αλλά και να συμβάλλουν ενεργά τόσο στην βελτίωσή του Συστήματος όσο και των
εφαρμοζομένων Διαδικασιών και Παραγωγικών Μεθόδων, με στόχο την βελτίωση της
ποιότητας, την μείωση του κόστους, την βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την
αυξημένη προστασία του περιβάλλοντος, την αύξηση του επιπέδου ασφαλείας κατά την
παραγωγή – αποθήκευση και διακίνηση των προϊόντων της.
Η Διοίκηση της EXTRACO καθορίζοντας την υπόσταση της Εταιρείας ως
πελατοκεντρική, δεσμεύεται για την ορθή εφαρμογή και διαρκή βελτίωση του
Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και εμπράκτως την αποδεικνύει.
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Περιβαλλοντική Πολιτική

Η EXTRACO ΑΕ είναι μία εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής
εκρηκτικών. Η Εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στη θέση Βορόνιζα και
στην θέση Μαλιβάνεζα της Τανάγρας Βοιωτίας, για τις παραγωγικές και εμπορικές
της δραστηριότητες.
Η Εταιρεία αναγνωρίζοντας την ανάγκη για διαχείριση των περιβαλλοντικών της
θεμάτων έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
το οποίο εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001.
Η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται:
· Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το πρότυπο ISO 14001,
· Να συμμορφώνεται με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις σχετικές
κανονιστικές διατάξεις στις οποίες εμπίπτουν οι δραστηριότητές της ή που
έχει ενυπογράφως αποδεχθεί,
· Να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει την πρόληψη της
ρύπανσης και την βελτίωση της επίδοσης του Συστήματος.
· Να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να εφαρμόσουμε όλες τις απαιτήσεις
συμμόρφωσης οι οποίες μας αφορούν, να βελτιώνουμε συνεχώς το
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και την Περιβαλλοντική μας επίδοση.
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περιβαλλοντικής της επίδοσης και την μείωση των αρνητικών επιπτώσεων που
προέρχονται από αυτή.
Τόσο η Διοίκηση όσο και το προσωπικό της εταιρείας αναγνωρίζουν την ανάγκη για
μία συνειδητή παροχή φιλικών προς το περιβάλλον δραστηριοτήτων. Ο καθένας
από την θέση του και όλοι μαζί ως σύνολο, εργαζόμαστε με τέτοιο τρόπο ώστε να
πραγματοποιούμε τις ελάχιστες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον που
ζούμε και να συμβάλλουμε με κάθε ευκαιρία στην βελτίωση και ανάπτυξη του.
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