ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Στη ΕΛΒΙΣ Ο.Ε., έχουμε ένα όραμα: Την κατοχύρωση της επιχείρησης μας στην Ελληνική αγορά τροφίμων ως σημείο
προσφοράς προϊόντων υψηλών προδιαγραφών με κριτήριο την ποιότητα, την γεύση και την ασφάλεια των
παραγόμενων προϊόντων.
Στη ΕΛΒΙΣ Ο.Ε., έχουμε ένα όραμα:
Κατανοούμε ότι η παροχή ασφαλών προϊόντων αποτελεί παράμετρο πρώτιστης σημασίας στην προσπάθεια μας να
ικανοποιηθούν απόλυτα οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών μας. Η επιχείρηση μας είναι προσανατολισμένη
στη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση των προϊόντων που παράγουμε και των διεργασιών που εφαρμόζουμε, με
αποκλειστικό στόχο να προσφέρουμε διαρκώς προϊόντα καθ’ όλα υγιεινά και ασφαλή και σύμφωνα με τις νομοθετικές
διατάξεις.
Προκειμένου να επιτύχουμε τους παραπάνω στόχους, έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε πιστά ένα Σύστημα
Διαχείρισης της Ποιότητας και Ασφάλειας στην παραγωγή και τυποποίηση και διανομή των σαλατών, που αποτελεί
την παραγωγική δραστηριότητα της Εταιρείας μας. Στο σύστημα αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες εκείνες οι διεργασίες
που αποσκοπούν στη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων. Το Σύστημα αυτό
εκπληρώνει τις απαιτήσεις των Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000.
Η Διοίκηση της ΕΛΒΙΣ Ο.Ε. υποστηρίζει με όλους τους τρόπους την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας και Ασφάλειας
μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και για το σκοπό αυτό:
▪

Καθορίζει επακριβώς τις απαιτήσεις των Πελατών της Εταιρείας και επιδιώκει την ικανοποίησή τους.

▪

Κοινοποιεί την Πολιτική της για την Ποιότητα, την επεξηγεί στους εργαζόμενους και την εφαρμόζει.

▪

Θέτει μετρήσιμους Στόχους Ποιότητας και παρέχει τα μέσα για την εκπλήρωσή τους.

▪

Υιοθετεί συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες διαδικασίες με σκοπό να διασφαλίζεται η ποιότητα των τελικών
προϊόντων.

▪

Προωθεί τη συνεχή βελτίωση της Ποιότητας μέσω αλλαγών που προτείνονται βάσει πραγματικών δεδομένων
μέτρησης των διεργασιών παραγωγής και της ικανοποίησης των Πελατών μας.

▪

Φροντίζει για την εκπαίδευση, την ενδυνάμωση και την ενθάρρυνση του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας,
καθώς και για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας, τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά
κατάλληλου, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να μεριμνούν συνεχώς για την Ποιότητα των προϊόντων μας.

▪

To πεδίο εφαρμογής του Συστήματος HACCP είναι όλα τα παραγόμενα και εμπορευόμενα προϊόντα που χειρίζεται
η μονάδα παραγωγής στην ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου.

▪

Διασφαλίζει ότι η πολιτική ανταποκρίνεται και είναι σύμφωνη με τους στόχους της επιχείρησης και τις απαιτήσεις
ασφάλειας τροφίμων των πελατών, πιθανόν ευαίσθητων χρηστών, της νομοθεσίας και των αρμοδίων αρχών,
λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα για την επικινδυνότητα των τροφίμων.

▪

Διασφαλίζει ότι η πολιτική για την ασφάλεια των τροφίμων είναι κατανοητή, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα
επίπεδα οργάνωσης.

▪

Δεσμεύεται για την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών του εργαστηρίου
ποιοτικού ελέγχου

▪

Εφαρμόζει όλους τους κανόνες Ορθής Πρακτικής

▪

Δεσμεύεται για την καθιέρωση, λειτουργία και ενημέρωση του συστήματος διαχείρισης ώστε να βρίσκεται
συνεχώς σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων

▪

Διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους και μέσα που απαιτούνται για την απρόσκοπτη, αποδοτική και
αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος διαχείρισης

▪

Εντείνει την προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών

▪

Επικοινωνεί με άλλους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων με σκοπό την παραγωγή ασφαλών τροφίμων

▪

Ανασκοπεί το σύστημα διαχείρισης καθώς και τη παρούσα πολιτική ως προς την επάρκεια και τη καταλληλότητα
τους

▪

Δεσμεύεται για Την Περιβαλλοντική ευθύνη που σημαίνει περιβαλλοντική δέσμευση και ευαισθητοποίηση,
συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων, διαφάνεια, δέσμευση για συνεχή βελτίωση έτσι ώστε η ΕΛΒΙΣ Ο.Ε. να έχει
θετικό αντίκτυπο ως προς το περιβάλλον και την κοινωνία, να υιοθετήσει πλήρως την περιβαλλοντική βιωσιμότητα
για να λειτουργήσει μέσα στα πεπερασμένα οικολογικά όρια του περιβάλλοντος και να εμπλακούν
αποτελεσματικά τα ενδιαφερόμενα μέρη

Ο Διευθυντής Ποιότητας της Εταιρείας είναι εξουσιοδοτημένος από την Ανώτατη Διοίκηση για την αποτελεσματική
εφαρμογή και παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας.
Η Ποιότητα, η Υγιεινή και Ασφάλεια των προϊόντων μας είναι ευθύνη όλου του προσωπικού και όλοι συμμετέχουν στην
προσπάθεια για συνεχή βελτίωση και διαρκή ικανοποίηση των Πελατών μας.

