ΝΚ-Α/ΕΔΠΑΤ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ
Η Διοίκηση της εταιρίας Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ δεσμεύεται να ικανοποιεί τα ενδιαφερόμενα μέρη
διασφαλίζοντας την

υγιεινή,

ασφάλεια και ποιότητα των

παραγόμενων

προϊόντων της και

εξασφαλίζοντας τις υπηρεσίες της μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού και συνεχούς
βελτίωσης των διεργασιών της. Συνεπώς, η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς
το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες στο
σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση προϊόντων αλλαντοποιίας, αλλά και αποθήκευσηδιανομή τυροκομικών προϊόντων και κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης.
Για τους παραπάνω λόγους η εταιρία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας
Τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000:2005 και ISO 9001:2015 μέσω των οποίων έχει
αναγνωρίσει τις δραστηριότητες της εταιρείας και τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν
επηρεάζοντας τόσο την ποιότητα όσο και την ασφάλεια του παραγόμενου τελικού προϊόντος.
Επιπλέον έχει καθορίσει ολοκληρωμένα προγράμματα ελέγχων με απώτερο σκοπό την υλοποίηση της
πολιτικής ποιότητας και ασφάλειας που έχει ορίσει. Οι στόχοι περιλαμβάνουν:
•

Επίτευξη και διατήρηση σταθερής ποιότητας στα προϊόντα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
κείμενης νομοθεσίας και τις απαιτήσεις της αγοράς

•

Αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού

•

Εφαρμογή αυστηρών κανόνων υγιεινής προκειμένου να διασφαλίζονται οι προδιαγραφές των
τελικών προϊόντων

•

Διάθεση των αναγκαίων πόρων για την κάλυψη των απαιτήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό,
υποδομές, και υλικοτεχνικά μέσα για τη συνεχή παρακολούθηση και βελτίωση της ποιότητας
και της ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων

•

Εμπλοκή του συνόλου του προσωπικού στην αναβάθμιση των διαδικασιών και την εκπλήρωση
των στόχων της πολιτικής ποιότητας

•

Παροχή ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας για τους απασχολούμενους και τους
επισκέπτες

•

Συνεργασία με εγκεκριμένους, αξιόπιστούς προμηθευτές ή/και υπεργολάβους υπηρεσιών

Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ δεσμεύεται για την εφαρμογή όλων των σχετικών νόμων, κανονισμών και
οδηγιών και άλλων υποχρεώσεων συμμόρφωσης από τα ενδιαφερόμενα μέρη που έχουν επίπτωση
στην ποιότητα και ασφάλεια των παραγόμενων τροφίμων και επιπλέον δεσμεύεται να:
➢

Εστιάζει στις απαιτήσεις των πελάτων με στόχο την ικανοποίηση από τα παραγόμενα προϊόντα
και τις υπηρεσίες

➢

Ικανοποιεί τις απαιτήσεις για τα προϊόντα (νομοθεσία, ασφάλεια, ποιότητα, προδιαγραφές)

➢

Παράγει προϊόντα ελεύθερα από γλουτένη και Γεννετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς

➢

Πρωτοστατεί στην εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας και ασφάλειας δίνοντας το αναγκαίο
παράδειγμα στους εργαζόμενους
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