ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίµων της Ε. Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
εκφράζει τις αρχές και τις πεποιθήσεις της ∆ιοίκησης σχετικά µε την ποιότητα και την
ασφάλεια τροφίµων και συνιστά τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείριση τους. Οι
κατευθύνσεις αυτές αφορούν σπουδαία ζητήµατα της ποιότητας και της ασφάλειας των
τροφίµων, είναι η βάση σχεδιασµού και ελέγχου της ποιότητας και των ενεργειών των
ενδιαφερόµενων µερών, καθώς και η βάση αναφοράς για την επικοινωνία των διαφόρων
επιπέδων διοίκησης της εταιρείας, σε ότι αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των
τροφίµων.
Η Πολιτική Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίµων επηρεάζεται κυρίως από τις ανάγκες και
τις απαιτήσεις των πελατών, από τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισµού, από την
ισχύουσα νοµοθεσία, από το τεχνολογικό επίπεδο των µέσων της παραγωγής και ελέγχου
της ποιότητας και άλλους παράγοντες που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική θέση της
Εταιρείας.
Αλλαγές πολιτικής µπορεί να αποφασίζονται όταν διαµορφώνονται νεότερες συνθήκες σε
κάποιους από τους προαναφερθέντες παράγοντες.
Οι βασικές αρχές της Πολιτικής Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίµων στις οποίες
βασίζονται όλες οι ενέργειες της ‘’Ε.Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.’’ είναι οι παρακάτω:
•

•

•

•

Παραγωγή και διάθεση προϊόντων τα οποία είναι ασφαλή και υγιεινά,
απαλλαγµένα από κάθε πιθανότητα κινδύνου σύµφωνα µε τα υψηλότερα
πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των τροφίµων.
∆έσµευση ότι δεν χρησιµοποιούνται γενετικά τροποποιηµένα συστατικά στα
προϊόντα της και ότι όλες οι χρησιµοποιούµενες πρώτες ύλες είναι συµβατικής
προέλευσης.
∆έσµευση για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των
προϊόντων και των υπηρεσιών, ώστε να αυξάνεται συνεχώς η εµπιστοσύνη των
πελατών και των καταναλωτών και να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι
προσδοκίες τους.
∆ιατήρηση της εµπιστοσύνης σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη (∆ιοίκηση,
Εργαζόµενοι, Καταναλωτές, Πελάτες, Προµηθευτές) ότι οι απαιτήσεις για την
Ποιότητα & την Ασφάλεια των Τροφίµων τηρούνται και ότι επιτυγχάνεται η
συνεχής βελτίωση αυτών.

•

•

•

•

Τήρηση της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας και όλων των
εφαρµοστέων νοµοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων για την ποιότητα
και την ασφάλεια των τροφίµων.
Τήρηση των διαδικασιών και των απαιτήσεων των Συστηµάτων Ποιότητας
& Ασφάλειας Τροφίµων, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ISO 9001, ISO 22000
και FSSC22000.
Οικοδόµηση µιας ολοκληρωµένης κουλτούρας ποιότητας και ασφάλειας
τροφίµων µέσω της εφαρµογής προγραµµάτων εκπαίδευσης που αποσκοπούν
στη διασφάλιση της επαγγελµατικής επάρκειας και την ευαισθητοποίηση
όλων των εργαζοµένων πάνω στα συγκεκριµένα θέµατα.
Επικοινωνία των θεµάτων και των απαιτήσεων αναφορικά µε την Ποιότητα
και την Ασφάλεια των Τροφίµων σε όλα τα σχετικά ενδιαφερόµενα µέρη
(Πελάτες, Καταναλωτές, Προµηθευτές, Εργαζόµενοι, Συνεργάτες).

Η Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίµων εφαρµόζεται και γίνεται κατανοητή σε
όλα τα επίπεδα της οργάνωσης, µέσα από σαφείς διαδικασίες και τεχνικές οδηγίες, οι
οποίες, µαζί µε το Εγχειρίδιο Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίµων, συναποτελούν το
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίµων σύµφωνα µε το ISO 9001, το
ISO 22000 και το FSSC22000.
Η Ε.Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δηλώνει τη δέσµευση της στην Πολιτική Ποιότητας και
Ασφάλειας Τροφίµων µε σκοπό τη συνεχή βελτίωση και την επιτυχία της τόσο σε εθνικό
όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η επιτυχής υλοποίηση των παραπάνω είναι ευθύνη κάθε
εργαζοµένου της εταιρείας σε όποια βαθµίδα και τµήµα του οργανισµού και αν ανήκει.
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