ΠΟ^ΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ MEDΙΤERRA Α.Ε.
Η διοßκηση τηò εταιρßαò Ýχει καθιερþσει σαν πολιτικÞ τηò, την επßτευξη και διατÞρηση υψηλþν προτýπων ποιüτηταò σε

üλη τη γκÜμα των προΙüντων που παρÜγεL.

τα πρüτυπα αυτÜ εßναι προσηλωμÝνα στιò αρχÝò και απαιτÞσειò των πλÝον συγχρüνων και αποδεκτþν εφαρμογþν και
πρακτικþν με προσανατολισμü και στüχο την ΠΟΙΟτΗτΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ των προßüντων τηò,
την ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ τΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ, την ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ και δευτερευüντωò την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Για τηγ ικανοποLηση των απαιτÞσεων αυτþν Ýχουν θεσπισθεß και εφαρμüζονται κατÜλληλεò ΔιεργασΙεò που
διασφαλßζουν üτι μüνο τα ποΙοτΙΚΑ και ΑΣφΑΛΗ ΠΡοß¼ΝτΑ που πληροýν τιò απαιτÞσειò των Εθνικþν και Κοινοτικþν
Νομοθεσιþν & οδηγLþν και Προτýπων ΕΝ ISo 9001:2015 / HAccP, αναφορτκÜ με την Ποιüτητα & ΑσφÜλεια, εßναι αυτÜ που
αποδεσμεýονται και διατßθενται στην αγορÜ,
Η διοΙκηση τηò εταιρΙαò ;
'Εχει αναπτýξει και εφαρμüζει Σýστημα ΔιαχεΙρισηò Ποιüτηταò & ΑσφÜλειαò Προßüντων σýμÞωνα με το διεθνÝò πρüτυπο
ΕΝ lso 9001:2015 / HAccP.
παρÝχει τα απαραßτητα μÝσα σε Ýμψυχο υλικü, τεχνογνωσßα, εξοπλισμü, υποδομÝò και πüρουò þστε να εγγυÜται, να
επισημαßνει και να επιβεβαιþνει την συμμüρφωση στιò απαιτÞσειò για την ποιοτικÞ λειτουργßα τηò και την ΠολιτικÞ

Ποιüτηταò & ΑσφÜλειαò που Ýχει ορßσει.
ΠαρÝχει στο προσωπικü επαρκÞ πληροφüρηση και εκπαßδευση για την εκπλÞρωση των καθηκüντων τουò,
Ανασκοπεß την πολιτικÞ τηò για την Ποιüτητα & ΑσφÜλετα ωò προò την καταλληλüτητα τηò, κατÜ την Ανασκüπηση του
ΣυοτÞματοò
φροντßζει για την προστασßα του περιβιßßλοντοò καθþò και την ενßσχυση του περιβαντολογικοý αποτυπþματοò τηò
εταιρεßαò σε σχÝση με τιò δραστηριüτητεò τηò.
Διασφαλßζει την προστασßα των Προσωπικþν δεδομÝνων των Πελατþν, των Προμηθευτþν και των εργαζομÝνων μÝσω τηò
εφαρμογÞò του Κανονισμοý ΕΕ 2016/679 _ GDPR
ΜÝσω τηò ΜεθοδολογLαò του Ri5k management φροντΙζει για την ΕπιχειρησιακÞ ΣυνÝχεια (Busine5S continuity) -που
ορßζεται ωò η στρατηγτκÞ και η τακτικÞ ικανüτητα ενüò Οργαντσμοý να σχεδιÜζει κατ να ανταποκρßνεται σε περιστατικÜ Þ
και ÞυσικÝò καταστροφÝò, προκειμÝνου να συνεχΙζει τιò λειτουργßεò του σε Ýνα αποδεκτü προκαθορισμÝνο επLπεδο. Ο
üροò ΕπιχετρησιακÞ ΣυνÝχεια αναφÝρεται σε üλα τα οργανωτικÜ και τεχνικÜ μÝτρα, καθþò και στα μÝτρα με τα οποßα
εξασÞαλßζεταιτο αναγκαßο και κατÜλληλο προσωπικü, Ýτσι þστε αμÝσωò μετÜ την εκδÞλωση μιαò διαταραχÞò, να
διασφαλΙζεται η συνÝχιση των κýριων επιχειρησιακþν λειτουργιþν και, προοδευτικÜ, üλων των λειτουργιþν τηò
επιχεßρησηò.
ΣυντηρεΙ κλΙμα καλþν σχÝσεων ανÜμεσα στην εταιρßα, τουò εργαζüμενουò και το εργασιακü περιβÜ)λον.

Η διοßκηση τηò εταιρßαò Ýχει ορßσει και καταγρÜψει επισÞμωò τουò στüχουò και την δÝσμευσÞ τηò στην ποιüτητα με
προσÞλωση στην 6ιαρκεß ανασκüπηση & βελτßωση του Σ.Δ.η, καθþò και στην ικανοποßηση των πελατþν τηò.
οτ στüχοι εΙναL οι αρχÝò που διÝπουν κÜθε δραοτηριüτητα τηò εταιρßαò ωò προò την ποιüτητα & ασφÜλεια εßναι:
Η παροχÞ υψηλÞò ποιüτηταò προßüντων στουò πελÜτεò τηò.
Η χρÞση προηγμÝνων τεχνολογικÜ μεθüδων για την παραγωγÞ και διÜθεση προιüντων με οταθερÞ βελτßωση τηò ποιüτηταò
και εξασφÜλιση τηò ποLüτηταò & ΑσΦÜλειαò τουò.
. Η εξασΦÜλιση συνθηκþν που εγγυþνται την ασÞÜλεια των παραγομÝνων προßüντων kaL των εργαζομÝνων.
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Η εκπαιδευση και προσÞλωση üλων των εργαζομÝνων στη συνεχÞ προσπÜθεια για βελτßωση τηò ποιüτηταò και τηò

ασΦÜλειαò των προßüντων.
Η εστιαση üλων των ερναζομÝνων στη συνεχÞ προσπÜθεια για βελτßωση τηò Ποιüτηταò και ΑσÞÜλειαò τηò εργασßαò των,
Η προσαρμογÞ των προμηθευτþν, οτιò ποιοτικÝò Þ τεχνικÝò προδιαγραÞÝò, και στουò προκαθορισμÝνουò χρüνουò
παρÜδοσηò των προΙüντων που θÝτει η εταιρεßα.
Η παραλαβÞ αρßστηò ποιüτηταò πρþτων υλþν.
Η Ýγκαιρη και ασφαλÞò παρÜδοση των προιüντων, σýμÞωνα με τουò κοινÜ αποδεχθÝντεò üρουò των συμβÜσεων.
Η

εκτÝλεση κÜθß εργασßαò σωστÜ απü την αρχÞ.

Η Διεýθυνση τα στελÝχη kaL üλοL oL εργαζüμενοι τηò εταιρßαò τηροýν την προκαθορισμÝνη ΠολιτικÞ & ΑσφÜλεια και
προωθοýν κÜθε ενÝργεια που προÜγει και συντηρεß την ποιüτητα. την υγιεινÞ & ασφÜλεια των προßüντων,

¼λοι οι εργαζüμενοι οτην εταιρßα διακατÝχοντgι απü το πνε ýμα και εναρμονßζονται με το γρÜμμα τηò ΠολLτικÞò &
ΑσφÜλεταò

τηò

εταιρεΙαò,
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