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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η ΒΛΑΧΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στoν κλάδο της μακαρονοποϊίας, στην παραγωγή και συσκευασία παραδοσιακών ζυμαρικών.
Η διοίκηση αντιλαμβάνεται ότι η διαχείριση της ασφάλειας των τροφίμων είναι πρωταρχικός παράγοντας για την εξασφάλιση
κατ΄ αρχήν της υγείας των καταναλωτών και την εν γένει ικανοποίηση του υψηλού επιπέδου απαιτήσεων των πελατών του , με
σκοπό, την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με αυτούς. Στόχος μας, είναι οι απαιτήσεις των πελατών μας για παραδοσιακά
ζυμαρικά να ικανοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο παρέχοντας σ’ αυτούς ασφαλή και υγιεινά προϊόντα. Επιπλέον,
κύριο µέλημα της Εταιρείας είναι η συνεχής ενίσχυση της φήμης των προϊόντων που παράγει και η διατήρηση της
εµπιστοσύνης των καταναλωτών μέσα από την συνεχή ανάπτυξη και την εφαρμογή συστημάτων, προτύπων και πρακτικών
ποιότητας τα οποία θα εναρμονίζονται με κάθε νέα νομοθεσία που θεσπίζεται για τα τρόφιμα .
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των παραπάνω είναι η κατανόηση και εφαρμογή τους από όλο το ανθρώπινο
δυναμικό, κάτι που επιτυγχάνουμε μέσω της εγκαθίδρυσης σαφών διεργασιών επικοινωνίας, εκπαίδευσης, διαθέτοντας σε
κάθε περίπτωση τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίησή τους.
Η διοίκηση της Επιχείρησης στο πλαίσιο της οργάνωσης της και της διάθεσης τροφίμων υψηλών προδιαγραφών προς τους
πελάτες του και λαμβάνοντας υπόψη την ταυτότητα και τη φήμη της Επιχείρησης, βεβαιώνει ότι η παρούσα πολιτική είναι
κατάλληλη για τον ρόλο της επιχείρησης στην αλυσίδα τροφίμων και δεσμεύεται για:
• Την εφαρμογή και εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων μέσω της εγκατάστασης Ορθής
Υγιεινής Πρακτικής, Προ-απαιτούμενων Προγραμμάτων και των Αρχών του HACCP, με σκοπό την παραγωγή και
διανομή ασφαλών ποιοτικών προϊόντων, τα οποία να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των πελατών.
• Την Ανασκόπηση της παρούσας πολιτικής ως προς την καταλληλότητα της και την συνεχή βελτίωση της
αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
• Την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας
• Να παρέχει κατάλληλα εφόδια και πόρους ως προς τη συνεχή ανάπτυξη τομέων όπως οι υποδομές και η εκπαίδευση
των εργαζομένων της εταιρίας σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό τροφίμων.
• Την εξασφάλιση της ορθής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με θέματα που άπτονται της ασφάλειας
των παρεχόμενων προϊόντων.
Επιπλέον, οι ετήσιοι στόχοι που έχει θέσει η εταιρία ως αναπόσπαστο κομμάτι για την εφαρμογή της πολιτικής για την
Ποιότητα και την Ασφάλεια των Τροφίμων είναι οι παρακάτω:
• Η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας στους πελάτες του και κατ’ επέκταση στους καταναλωτές.
• Η συµµόρφωση µε τις νομικές κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια και την υγιεινή των παραγόμενων
.
• Η ελαχιστοποίηση των μη συμμορφούμενων προϊόντων και η προσέγγιση αυτού σε μηδενικό ποσοστό.
• Η συνεχής προσπάθεια των εργαζομένων της επιχείρησης για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών υγιεινής και
ασφάλειας των παραγόμενων προϊόντων.
• Η προσεκτική επιλογή των προμηθευτών, οι οποίοι θα προμηθεύουν την εταιρία αφενός, με προϊόντα τα οποία πληρούν
όλες τις ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές που έχει θεσπίσει η εταιρία και αφετέρου, ικανοποιούν πλήρως όλα τα
νομοθετικά πλαίσια.
• Η συνεχής βελτίωση των προϊόντων με βάση τις προσδοκίες των πελατών και τις τάσεις που εμφανίζονται στην αγορά.
• Η διατήρηση ενός άριστου περιβάλλοντος αμοιβαίας συνεργασίας και αλληλεγγύης για το προσωπικού της εταιρίας
και των συνεργατών της.
Στα παραπάνω, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι είναι πολύ σημαντική η προσθήκη της γνώσης της αναγκαιότητας, να
μαθαίνουμε από τυχόν λάθη μας και να φροντίζουμε συστηματικά να μην επαναλαμβάνονται, με τη δημιουργία κατάλληλου
πλαισίου πρόληψης όπου είναι εφικτό.

Ο Διευθυντής
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