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Η εταιρεία  Ι.  ΧΟΥΜΑΣ  ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται  στην  παραγωγή  και  εμπορία  μολύβδου  από  την
ανακύκλωση μπαταριών μολύβδου-οξέος.   

Η  εταιρεία  Ι.  ΧΟΥΜΑΣ  ΑΕΒΕ ανταποκρινόμενη  στις  απαιτήσεις  του  σύγχρονου  επιχειρησιακού
περιβάλλοντος έχει  αναπτύξει  ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου  ISO 9001:2015, το οποίο εφαρμόζει με συνέπεια και γνώμονα τη
διαρκή βελτίωση τόσο του ίδιου του Συστήματος όσο και των λειτουργικών διεργασιών και υπηρεσιών
της.

Προκειμένου  η  Ι.  ΧΟΥΜΑΣ  ΑΕΒΕ να  επιδείξει  συνέπεια  ως  προς  την  εφαρμογή  του  Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας, μεριμνά ώστε, μέσω της διάθεσης των κατάλληλων πόρων και της  υιοθέτησης
κατάλληλων  μεθοδολογιών,  να  αφουγκράζεται  τις  ανάγκες  και  προσδοκίες  των  πελατών  της,  να
παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις στους τομείς που άπτονται του πεδίου δραστηριοποίησής της,
και να εφαρμόζει τις τρέχουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το αντικείμενό της.
Κύριο μέλημα της εταιρείας,  μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης  Ποιότητας,  είναι  η
αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή διαχείριση των αποβλήτων και η εφαρμογή
κανόνων ασφαλείας.

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Ποιότητας, η Διοίκηση της Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ
θέτει  στόχους,  οι  οποίοι  ανασκοπούνται  ετησίως  ως  προς  τον  βαθμό  υλοποίησης  τους  και
αναθεωρούνται  ανάλογα  με  την  απόδοση  της  εταιρείας  και  τις  νέες  συνθήκες  στον  χώρο  που
δραστηριοποιείται.

Όλο το προσωπικό της Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ έχει την ευθύνη να ανταποκρίνεται, αφομοιώνει και τέλος
να εφαρμόζει τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα μέσα από τις καθημερινές του δραστηριότητές
του.  Η  Διοίκηση  της  εταιρείας,  στο  πλαίσιο  της  συνεχούς  βελτίωσης  σε  θέματα  ποιότητας  και
περιβάλλοντος,  φροντίζει  για  την  εκπαίδευση  και  ενημέρωση  του  προσωπικού  σχετικά  με  τα
περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν στην λειτουργία της εταιρείας και τις επιπτώσεις αυτής.

Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης της Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας
είναι  εφαρμόσιμη,  με  απώτερο  σκοπό  την  συνεχή,  σταθερή  ανάπτυξη  της  και  προσήλωσης  στους
στόχους της.

Η  παρούσα  Πολιτική  είναι  διαθέσιμη  στο  προσωπικό  της  Ι.  ΧΟΥΜΑΣ  ΑΕΒΕ  και  σε  όλα  τα
ενδιαφερόμενα  μέρη,  ενώ  ανασκοπείται  και  τροποποιείται  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  από  τη
Διοίκηση της Ι. ΧΟΥΜΑΣ ΑΕΒΕ.
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