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ΠoΛΙTΙΚΗ ΠoΙoTHTAΣ & AΣΦΑΛEΙAΣ TΩN ZΩoTPoΦΩN
Η ΠΙKOBΙT Α.B.E.E. oτo πλαioιo τηg προoπdθειαζ τηζ για τη oυνε1η βελτiωοη oε 6λoυ9 τoυg
τομεiq, 6γει' αναπτ6ξει Σιioτημα Δια1εiριoηg Πoι6ητα9 (ΣΔΠ) καθιbq και Σrioτημα Δια1εfριoηg τηζ
Aoφdλειαg των Zωoτρoφiυν (Σ^AZ) για 6λο τo φdoμα των δραoτηριoητων τηg. 'oλδ το
ανθρiοzπνo δυναμικ6 τηg εταιρiαg, λειτoυργεi o'δμφωνα με τιζ αpχeζ ηg εταιρiαg, με oτ61o την
παpαγωγ"i1πρoT6ντων κα1ην παρoγfiυπηρεoιcilν πoυ να ικανoποιoδν απ6λυτα τoυg πελd,τεg.

Τo ΣΔΠ τηg εταιρiαq, tγει o1εδιαoτεi οιiμφωνα με τιζ αρχεs του διεθviυg αναγvωριομθvoυ
πρoτιiπoυ του ΙSo 9ΟΟ1:2015. oι βαoικ6τερoι oτ61οι τoυ ΣΔΠ εtναι οι ακ6λoυθoι:

"/ Η oυνε1ηq παρακολofθηoη τηg ικανοπoiηο'ηζ των πελατrΙlν καθιilg και η 6γκαιρη και oωoτη
ανπμετiοπιoη τυ16ν παραπ6vων.

{ H oυνε1ηq βελτiωο'η 6λων των διαδικαoιiυν τηζ εταιρiαg βdoει των απαΦσεωv των πεχατων
μαζ.

d H ο'υνε1ηg βελτfωoη τoυ ελ6γ1oυ των παραγωγικiυν διαδικαoιιbv με oτ61o τη μεiωoη τoυ
κ6οτου9 τηg μη ποι6τητα9.

d Η oυvεμg παρακoλo6θηoη τηg νομoθεοiαg και η εφαρμoγη 6λων των κεiμwων νομικrilν
απαια1oεων.

'/ Η oυνε1ηg παpoγi1υΨηληg πoι6ητα9 του oυν6λoυ των παpεγ6μalων πρoT6vτων.

{ Η dμεoη ανταπ6κριoη ηg εταιρεiαq oτιg παραyyεΧiεg των πελατrilν.

To ΣΔAΖ τηg εταιρiα9, 6γει" oαν oτ61o την παρακολofθηoη των παραγωγικιilν διαδικαoιcΙlν τηg
εταιρiαq για τη διαoφ&λιoη τηξ υγιειvηζ των πρo16ντων μαg.

Για την επiτευξη αυτcbν των επιμ6ρου9 oτ61ων, η εταιρiα αναπτtiooει δραοτηρι6τητε9 oι οποfεg
περιλαμβdνoυν:

{ Διερεriνηoη και oαφη καΘοριoμ6 των αναγκrilν τoυ πε}uατη.

t'' Προληπτικ69 εv6ργειεg και ελ6γ1ου9 ο6τω9 ιiroτε να απoφευ1θο6ν τυ16ν παραπoνα απ6 τoυg
πε}"&τεq.

{ Συνεμg εκπαiδευoη των εργαζoμ6νων oε θ6ματα ποι6ητα9 και υγιεινηg.

d Συνεμg 6λεγ1ο9 και εzποκ6πηση των διαδικαοιiον που δια1ειρiζoνται την πoι6τητα oτην
εταιρiα καθrbg και ουvε1ηq πρooπdθεια για τη βελτiωoη αυτiυν.

d Aνdλυoη 6λων των πιθανiυν κινδδνων πoυ oγετtζoνται με την αoφd,λεια των προ16ντων μαg, με
oτ6γo την εγκατdσταση προληπτικcilν μ6τρων ελ6γ1oυ για την διαoφd,λιoη τηg υγεiαg τ6oo των
ζri:ων πoυ διατρ6φovται με πρoT6ντα τηg εταιρiαg μαg 6oο και των καταναλωτιbν προ16ντων πoυ
παpaγoνται' απ6 παραγωγικd ζrilα των οπoiων η διατρoφη περιλαμβdνει προΤ6ντα τηg εταιρiαq
μαζ.

Mε την παροιioα'πoλιτικη πoι6τητα9 & αoφdλειαg ζωoτρoφιilν η διoiκηση τηg ΠΙΚOBIT A.B.E.E.
δεoμεtiεται να ανταπoκρiνεται με oυν€πεια και υπευθυν6ητα oτιg πρooδoκiεg των πελατιilν τηg.
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