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ΕΓΥΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ

Ο πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηεο εηαηξείαο είλαη ηα πξντόληα πνπ παξάγεη (Φέτα, Λεσθό τσρί άικες, Κουηλάθη,
θατσηθίσηο τσρί, γραβηέρα, θευαιοτύρη θαη άιια σθιερά τσρηά, θαζώς θαη κστδήζρα) λα είλαη πξσηίζησο
αζθαιή, πάληνηε πςειήο πνηόηεηαο, λα ηθαλνπνηνύλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ θαη λα πιεξνύλ ηηο
λνκηθέο απαηηήζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ηζρύνπζα ζρεηηθή λνκνζεζία.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο ε εηαηξεία εθαξκόδεη:
1.
2.

ύζηημα Διασείπιζηρ Ποιόηηηαρ, ζύκθσλα κε ην Δηεζλέο Πξόηππν ISO 9001
ύζηημα HACCP (Αλάιπζεο Επηθηλδπλόηεηαο & Κξίζηκσλ Σεκείσλ Ειέγρνπ), θαηά ην δηεζλέο

πξόηππν ISO 22000, ζε ζπκκόξθσζε κε ηελ θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία θαη ζύκθσλν κε ηνλ Codex
Alimentarius (FAO/WHO Food Standards Product)
3. Τν ηδησηηθό πξσηόθνιιν BRC Global Standard–Foods.
Η εηαηξεία, εθαξκόδνληαο ηα παξαπάλσ Σπζηήκαηα, εληνπίδεη θαη εμεηάδεη ηα πξνβιήκαηα πνηόηεηαο θαη
αζθάιεηαο ζε όιεο ηηο δηεξγαζίεο ηεο θαη κε ηε βνήζεηα ησλ ζηειερώλ ηεο κειεηά θαη ιακβάλεη ηα
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ επίιπζή ηνπο, ώζηε λα κε επαλαιακβάλνληαη ζην κέιινλ.
Επηπιένλ, ε εηαηξεία δεζκεύεηαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο επγαηικήρ νομοθεζίαρ, ιακβάλεη
ζνβαξά ππόςε ηεο ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηθική και ηην εςθύνη ηος πποζωπικού, ελώ ε κέξηκλα γηα ην
πεπιβάλλον θαη ηελ αειθόπο ανάπηςξη ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο.
Η θνηλή καο πξνζπάζεηα πξέπεη λα έρεη ηνπο εμήο (κεηαμύ άιισλ) ζηόρνπο:
1. Να παξαιακβάλνπκε από ηνπο παξαγσγνύο πνιύ θαιήο πνηόηεηαο γάια θαη από ηνπο ινηπνύο
πξνκεζεπηέο άξηζηεο πξώηεο θαη βνεζεηηθέο ύιεο.
2. Να ρεηξηδόκαζηε ην γάια θαη ηηο πξώηεο ύιεο κε ηνλ νξζόηεξν δπλαηό ηξόπν, ώζηε λα παξάγνπκε
πςειήο πνηόηεηαο πξντόληα.
3. Να δηαζθαιίζνπκε άξηζηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο γηα λα κελ έρνπκε επηκνιύλζεηο θαη άιια
πξνβιήκαηα, αιιά θαη λα κελ έρνπκε θύξεο, ηξίκκαηα θαη ζπαζκέλα θνκκάηηα.
4. Τα δνρεία (θαη όιεο νη άιιεο κνξθέο ζπζθεπαζίαο) λα είλαη άςνγα ζε εκθάληζε, θαζαξά θαη
ζηεγλά.
5. Να ηεξνύκε απόιπηα όιε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
6. Να κεξηκλνύκε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αςθενηικόηηηαρ ησλ παξαγόκελσλ πξντόλησλ, κε έκθαζε
ζηα πξντόληα Π.Ο.Π.
7. Να ιακβάλνπκε ππόςε καο ηα πνξίζκαηα ηεο εθάζηνηε Ανάλςζηρ Διακινδύνεςζηρ αλαθνξηθά κε
ην ζεηηθό θαη ην αξλεηηθό ξίζθν θαη λα κεξηκλνύκε ώζηε ην Σ.Δ.Α.Τ. λα βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε
ην πλαίζιο λειηοςπγίαρ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο επξύηεξνπο ζθνπνύο θαη ζηνρεύζεηο ηεο.
Μεξηκλά επίζεο πξέπεη λα ιακβάλεηαη ώζηε ην ΣΔΑΤ λα παξαθνινπζείηαη, λα ζπληεξείηαη θαη λα
επηθαηξνπνηείηαη θαηά ηνλ πξνζήθνληα ηξόπν.
8. Να θξνληίδνπκε γηα ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ.
9. Να ελεκεξώλνπκε ηνλ πξντζηάκελό καο γηα ηπρόλ πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνπκε.
Πρέπει όλοι να βοηθήζοσμε ζηην επιηστία ηης προζπάθειας για ηη διαζθάλιζη συηλής ποιόηηηας ζηα
προϊόνηα μας
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