ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
H Διοίκηση της εταιρείας: «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α.Ε.» έχοντας συνείδηση του ρόλο της και του εμπορικού
ονόματός της στην αλυσίδα τροφίμων, με εκτελεστική της ευθύνη καθορίζει, τεκμηριώνει & δεσμεύεται για την εφαρμογή
της, Πολιτική Ασφάλειας των Τροφίμων η οποία είναι η εξής: η παραγωγή και η διάθεση στους καταναλωτές αυγών
ορνίθων που καλύπτουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών και της ισχύουσας νομοθεσίας για την υγιεινή και την
ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος.
Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η εταιρεία έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει, σε όλα τα στάδια των
παραγωγικών και λειτουργικών διαδικασιών της Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων μέσω του οποίου
διασφαλίζεται με επιστημονικό τρόπο η παραγωγή και η διάθεση ασφαλών προϊόντων. Το πεδίο εφαρμογής του
συστήματος αφορά την παραγωγή, τυποποίηση & εμπορία αυγών ορνίθων, την εκτροφή πτηνών, την παραγωγή
ζωοτροφών και την παραγωγή οργανικών λιπασμάτων.
Η βασική πολιτική ποιότητας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας , συνοψίζεται στα
ακόλουθα:
Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της στο επίπεδο που
υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και άρτια τεχνογνωσία για τις
οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας.
Να αποθηκεύει και να διακινεί τα προϊόντα της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ έμφαση θα
δίνεται στις συνθήκες συντήρησης και ασφάλειας αυτών .
Να ενημερώνει τους πελάτες της και να προγραμματίζει τις εκάστοτε βελτιώσεις σε θέματα ποιότητας με βάση
την ανάδραση των πληροφοριών που επιστρέφουν από αυτούς.
Να εξασφαλίζει συνεχή και διεξοδική επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της, ώστε να
αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
Να καταβάλει συνεχή προσπάθεια για περιορισμό μη συμμορφούμενων προϊόντων.
Να ανασκοπείται ως προς την συνεχή καταλληλότητα της και να υποστηρίζεται από μετρήσιμους στόχους
Να διαθέτει τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που εγγυώνται την υποστήριξη των διαδικασιών που
αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της Ποιότητας.

Η Πολιτική Ασφάλειας των Τροφίμων αποτελεί υπαρκτή και εξελισσόμενη ιδεολογία και δέσμευση για όλους τους
εργαζόμενους της εταιρείας, κατάλληλη κάθε φορά να ικανοποιήσει τις τρέχουσες δραστηριότητες και ανάγκες της
εταιρείας & των καταναλωτών. Η διαρκής καταλληλότητά της εξασφαλίζεται μέσω της ανασκόπησης και τον
εναρμονισμό της με την ισχύουσα νομοθεσία και με τα νέα επιστημονικά δεδομένα.
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