








Ï êïñõöáßïò Åëëçíéêüò ïñãáíéóìüò ðáñï÷Þò åðé÷åéñçìáôéêþí ðëçñïöïñéþí & óõìâïõëåõôéêþí õðçñåóéþí
óå áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ðéóôïðïéçôéêïý ðïõ áöïñïýóå ôçí ïéêïíïìéêÞ

öåñåããõüôçôá êáé ôï êýñïò ôùí åôáéñéþí ðïõ ôï êáôåß÷áí, ðáñÝ÷åé ðëÝïí ôïí ðáãêüóìéï êáé ìïíáäéêü
êùäéêü ôáõôïðïßçóçò Ðñüêåéôå ãéá õðçñåóßá äéåèíïýò ðéóôïðïßçóçò áðü ôçí

ðáãêüóìéïò çãÝôçò ðáñï÷Þò õðçñåóéþí äéá÷åßñçóçò ðéóôùôéêïý
êéíäýíïõ ãéá ôçí áóöÜëåéá ôùí óõíáëëáãþí. Må ôïí êùäéêü ç åôáéñßá ìáò åíôÜóóåôå óôçí

ðáãêüóìéá âÜóç äåäïìÝíùí ôçò . Ç âÜóç áõôÞ ðåñéëáìâÜíåé óôïé÷åßá ãéá ðåñéóóüôåñåò áðü
197 åêáôïììýñéá õãéåßò åðé÷åéñÞóåéò áðü 220 ÷þñåò.

ÂáóéêÜ óôïé÷åßá ðïõ ðñïóäßäïõí áóöÜëåéá êáé åìðéóôïóýíç óôéò óõíáëëáãÝò
ìå íÝïõò óõíåñãÜôåò (ðåëÜôåò & ðñïìçèåõôÝò) åóùôåñéêïý êáé åîùôåñéêïý, åßíáé :

(éäßá êåöÜëáéá)

(Üíù ôùí 17 åôþí), ìå ôéò ìåãáëýôåñåò
âéïìç÷áíßåò êáé åôáéñßåò óôïí ÷þñï ôïí ôñïößìùí, áíáëùóßìùí, áðïñ/êùí, ÷áñôéêþí êáé åîïðëéóìïý.

¼ëá ôá ðáñáðÜíù ðáñÝ÷ïõí áßóèçóç áóöÜëåéáò óôïõò óõíåñãÜôåò (ðåëÜôåò & ðñïìçèåõôÝò).

STRONGERS COMPANY

DUNS NUMBER.

duns number
D&B

1) ìç ýðáñîç ôñáðåæéêïý “ðëáöüí” ðñïåßóðñáîçò åðéôáãþí ðåëáôþí.

2) ìçäåíéêüò ôñáðåæéêüò äáíåéóìüò.
3) êáñíÝ åðéôáãþí ðëçñùìþí ðñïìçèåõôþí ìüíï áðü ôçí ÅèíéêÞ ôñÜðåæá

(±120ôåì/ìÞíá) ìå 100% åéóðñáîéìüôçôá.

4) ðñïóùðéêÞ åôáéñßá ÷ùñßò óõíåôáéñéóìü .
5) ðñïóùðéêÞ áíÜðôõîç ÷ùñßò åðéäïôÞóåéò-óõí÷ñçìáôïäïôÞóåéò êëð.

6) ÅîáéñåôéêÜ õãéåßò êáé ìáêñï÷ñüíéåò óõíåñãáóßåò

DUN & BRADSTREET ç ïðïßá åßíáé ï

(ïé åðéôáãÝò ðåëáôþí ðáñáìÝíïõí ðÜíôá óôçí êáôï÷Þ ìáò ìÝ÷ñé ôçí ëÞîç ôïõò)

(ç óêëçñüôåñç, áðáéôçôéêüôåñç ìá êáé áóöáëÝóôåñç åëëçíéêÞ ôñÜðåæá)

ICAP

ÓÖÑÁÃÉÄÁ ÅÌÐÉÓÔÏÓÕÍÇÓ ÐÉÓÔÙÔÉÊÏÕ ÊÉÍÄÕÍÏÕ
ÃÉÁ ÔÇÍ ÁÓÖÁËÅÉÁ & ÖÅÑÅÃÃÕÏÔÇÔÁ ÔÙÍ ÓÕÍÁËËÁÃÙÍ



 
 
 

 
 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ  
(ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) 

 
 

Λόγο αυστηρής τήρησης των διαδικασιών για τις κύριες πιστοποιήσεις που διαθέτουμε : ISO 9001, ISO 22000, Υ.Α.1348, 
θα σας παρακαλούσαμε να μας γνωστοποιείτε άμεσα για κάθε μετατροπή, ανανέωση, έκδοση οποιουδήποτε 
πιστοποιητικού που υπάρχη στην κατοχή σας και το οποίο σχετίζεται με την ορθή διακίνηση των προϊόντων 

που μας προμηθεύετε. 
 

Για κάθε νέο συνεργάτη προμηθευτή ισχύει η άμεση παραλαβή όλων των ανωτέρω 
κατά την έναρξη της συνεργασίας και πάντα πριν την πρώτη τιμολόγηση. 

 
Απαραίτητα επίσης θα πρέπει να μας  κοινοποιούνται (από όλους τους προμηθευτές μας) 

και για οποιοδήποτε προϊόν μας τιμολογούν : 
1) ISO 9001, 22000, 13485, 14001 (ανάλογα το είδος), της μονάδας που παράγει η εισάγει το προϊόν. 

2) CE (σε όποια προϊόντα απαιτείται βάση της κείμενης νομοθεσίας) 
3) Τεχνικές προδιαγραφές (SDS) 

4) Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) 
5) Εργαστηριακές μελέτες, αναλύσεις, διακριβώσεις (όπου απαιτείται). 

 
Προσοχή ! σε περίπτωση  νέας έκδοσης, λήξης, ανανέωσης, τροποποίησης οποιουδήποτε εγγράφου από τα παραπάνω, 

θα πρέπει να μας γίνεται πάντα Άμεση γνωστοποίηση-κοινοποίηση του. 
 


