ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ
Η «ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ ΑΕΒΤΕ» προσφέρει υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας υπό ελεγχόμενες συνθήκες (ψυχρή αποθήκευση,
διαχείριση αποθεμάτων, ψυχρή μεταφορά, ποιοτικοί έλεγχοι, ετικετοποίηση χωρίς επέμβαση στο περιεχόμενο & συσκευασίες
Φ/Λ).
Βασική αρχή και δέσμευση της «ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ ΑΕΒΤΕ», αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους
πελάτες της υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να συμμορφώνονται με τις σχετικές
Νομοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων που θέτει η
εταιρεία για κάθε έργο που αναλαμβάνει, με ταυτόχρονη προσπάθεια για αποτελεσματικότητα που οδηγεί σε οικονομική
βιωσιμότητα.
Για να πετύχει τα παραπάνω, η Διοίκηση της «ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ ΑΕΒΤΕ»:


Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΠΑΤ) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO
9001:2015 και ISO 22000:2018, τα οποία και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που
έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών της, την ασφάλεια των τροφίμων και την ικανοποίηση των πελατών της.



Δεσμεύεται για τη συμμόρφωση με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις συμφωνημένες απαιτήσεις των
πελατών, σχετικά με τη ποιότητα και ασφάλεια των τροφίμων.



Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την
αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ΄ επέκταση ολόκληρου του ΣΔΠΑΤ, παρακολουθώντας πάντα και την
βελτίωση της οικονομικής επίδοσης.



Κοινοποιεί την παρούσα πολιτική σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης, καθώς και παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή και



Ανασκοπεί την παρούσα πολιτική ως προς τη συνεχή της καταλληλότητα.



Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων σε εταιρικό επίπεδο, σε

τήρησή της. Επίσης φροντίζει για τη διασφάλιση αποτελεσματικής επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.

λειτουργικό επίπεδο τμημάτων και / η Διεργασιών, καθώς και όσον αφορά τις υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής. Οι
στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του
ΣΔΠΑΤ από την ηγεσία της εταιρείας.


Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία κάθε τμήματος της
εταιρείας και την επίτευξη των στόχων της παρούσας πολιτικής.



Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της, ώστε να προάγουν τη Ποιότητα, την



Φροντίζει για την ετοιμότητα του Οργανισμού στην αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και απειλών και την αξιοποίηση

Ασφάλεια Τροφίμων και την Αποτελεσματικότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.
των ευκαιριών και προφέρει τους απαραίτητους προς τούτο πόρους.


Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι στόχοι
ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων βρίσκονται εντός των ορίων που θέτει η ηγεσία και απαιτεί η Νομοθεσία καθώς και
πραγματοποιούνται οι επιδιωκόμενες βελτιώσεις πάντα στα πλαίσια αύξησης της ανταγωνιστικότητας.



Σέβεται τους εργαζόμενους και τους εξωτερικούς συνεργάτες της και εφαρμόζει το Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Δεδομένων.

Οι μέτοχοι της επιχείρησης είναι μέλη της οικογενείας, οι ίδιοι απαρτίζουν την ομάδα διοίκησης της εταιρείας και δεσμεύονται
να τηρούν τους στόχους της παρούσας πολιτικής. Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η «ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ
ΑΕΒΤΕ» αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο,
σέβεται τον Πελάτη και το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον και αναλαμβάνει τις ευθύνες της για την ασφάλεια του καταναλωτή.
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