ΓΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ, FSC &
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Απνηειεί πνιηηηθή ηεο ΧΑΪΓΔΜΔΝΟΣ Α.Δ.Β.Δ.:
 λα παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο πξντόληα, ππεξεζίεο θαη νινθιεξσκέλεο ιύζεηο πςειήο θαη ζηαζεξήο πνηόηεηαο, όπσο απηή
δηαζθαιίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ελόο Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο, Πεξηβάιινληνο θαη FSC (ΣΓΠΠ&FSC), ζύκθσλα
κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Πξνηύπσλ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 θαη FSC
 λα ζπκκνξθώλεηαη πιήξσο κε ηα όξηα πνπ ηίζεληαη από ην ΣΓΠΠ&FSC πνπ ηεξεί θαζώο θαη κε όιεο ηηο λνκνζεηηθέο
απαηηήζεηο
 λα πιεξνί ηνπο πξνβιεπόκελνπο ζηόρνπο θαη αληηθεηκεληθνύο ζθνπνύο, ζε έλα πξόγξακκα ζπλερνύο βειηίσζεο
 λα αγωλίδεηαη δηαρθώς γηα ηε βειηίωζε ηες απόδοζής ηες όζολ αθορά θαη ηελ προζηαζία ηοσ περηβάιιοληος ζε
ζρέζε πάληα κε ηε θύζε θαη ην εύξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηεμάγνληαη ζε απηήλ.
Σην πιαίζην απηήο ηεο πνιηηηθήο ε ΧΑΪΓΔΜΔΝΟΣ Α.Δ.Β.Δ. εθαξκόδεη έλα ΣΓΠΠ&FSC κε γλώκνλα ηε δηαρθή βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο
ησλ παξερόκελσλ πξντόλησλ & ππεξεζηώλ, θαζώο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ζε όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο
ηεο, παξαθνινπζώληαο ηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ ηεο θαη ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη
επηθαηξνπνηεκέλα πξντόληα & ππεξεζίεο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνζδνθηώλ ηνπο.
Η εηαηξία δεζκεύεηαη λα:
 θοηλοποηεί ηελ ηαθηηθή ηεο θαη ηελ απόδνζή ηεο όζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε όια ηα ελδηαθεξόκελα
κέξε
 πεηζαρτεί ζε ζπλερή βάζε ζηα πξόηππα πνηόηεηαο θαη πεξηβαιινληηθήο αμηνπηζηίαο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ΣΓΠΠ&FSC ηεο
 δηαζθαιίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ δηαρεηξηζηηθώλ ηερληθώλ θαη ηελ ζρεηηθή έγγξαθε ηεθκεξίσζε, κε ζθνπό λα
επηηύρεη ηε δηαηήξεζε ηεο ηαθηηθήο ηεο ζε όια ηα επίπεδα
 παρέτεη πιεξνθνξίεο ζην Φνξέα Πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ FSC, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο επαιήζεπζεο
ησλ ζπλαιιαγώλ
 ε δηεπζπληηθή νκάδα λα δηαζθαιίδεη όηη δηαηεξείηαη έλα πςειό επίπεδν ηθαλνπνίεζεο πειαηώλ, εξγαδνκέλσλ θαη ινηπώλ
ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ θαη όηη όιν ηο προζωπηθό ηες έτεη θαηάιιειε εθπαίδεσζε, έηζη ώζηε θάζε άηνκν λα θαηαλνεί ηηο
(πεξηβαιινληηθέο) πηπρέο ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη λα έρεη ηνλ έιεγρν ησλ επζπλώλ ηνπ.
Γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ΧΑΪΓΔΜΔΝΟΣ Α.Δ.Β.Δ. ε έλλνηα ηεο πνηόηεηαο πεξηιακβάλεη:
 Πξντόληα & ππεξεζίεο πςειώλ πξνδηαγξαθώλ
 Δηιηθξίλεηα, ζαθήλεηα θαη αμηνπηζηία ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ ζπλεξγαζία κε ηα ελδηαθεξόκελα κέξε
 Δμαζθάιηζε πςειήο ηερλνγλσζίαο ζηα αληηθείκελα δξαζηεξηόηεηαο
 Τήξεζε απζηεξώλ θαλόλσλ πγηεηλήο & αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο παξαγσγήο
 Σπκκόξθσζε πξνο επηηαγέο λόκσλ & θαλνληζκώλ
Ο Γηεπζπληήο Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο, Πεξηβάιινληνο θαη FSC είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηαξθή θαη νκαιή εθαξκνγή ηνπ ΣΓΠΠ&FSC θαη
ηε ζπληήξεζή ηνπ, έηζη ώζηε αθελόο λα είλαη ζύκθσλν κε ηα επηιεγκέλα πξόηππα & πξνδηαγξαθέο θαη αθεηέξνπ λα θαηαλνείηαη θαη λα
εθαξκόδεηαη απνηειεζκαηηθά από όιν ην πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο.
Οη αληηθεηκεληθοί ζηότοη γύξσ από ηνπο νπνίνπο ππάξρεη ζπλερήο & ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ζηελ εηαηξεία πεξηιακβάλνπλ:
 Βειηίσζε ηνπ βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο ησλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ, ησλ αλαγθώλ θαη πξνζδνθηώλ ηνπο
 Σπκπίεζε ηνπ πνζνζηνύ αζηνρηώλ ζε πξντόληα & ππεξεζίεο
 Αύμεζε ηνπ εύξνπο ησλ πξντόλησλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ελαζρόιεζεο πξνο λέεο ηερλνινγίεο αηρκήο
 Γηεύξπλζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο θαζώο θαη ηνπ βαζκνύ δηείζδπζεο ζε πθηζηάκελνπο πειάηεο
 Ταρύηεξε & αξηηόηεξε ππνζηήξημε
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ Αληηθεηκεληθώλ Σηόρσλ Πνηόηεηαο νξίδνληαη Γείθηεο Πνηόηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο, νη νπνίνη
παξαθνινπζνύληαη κε επζύλε ηνπ Γηεπζπληή Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο, Πεξηβάιινληνο θαη FSC θαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα
παξνπζηάδνληαη ζηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ζην πιαίζην ησλ Αλαζθνπήζεσλ ηνπ Σ.Γ.Π. Η πνξεία ησλ δεηθηώλ απεηθνλίδεη ην βαζκό
πινπνίεζεο ησλ ζηόρσλ θαη είλαη δπλαηόλ λα νδεγήζεη ζε ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Σπζηήκαηνο.
Η Γηνίθεζε ηεο ΧΑΪΓΔΜΔΝΟΣ Α.Δ.Β.Δ. δεζκεύεηαη λα παξάζρεη όινπο ηνπο απαηηνύκελνπο πόξνπο γηα ηελ εθαξκνγή θαη
απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Σπζηήκαηνο Πνηόηεηαο. Δπίζεο δεζκεύεηαη λα ηεξεί ηηο Πνιηηηθέο ηνπ FSC όπσο αλαθέξνληαη ζην
αληίζηνηρν πξόηππν (FSC-POL-01-004 Policy for Association) θαη δειώλεη όηη δελ ζπκκεηέρεη έκκεζα ή άκεζα ζε νπνηαδήπνηε από ηηο
αθόινπζεο δξαζηεξηόηεηεο:
 Παξάλνκε πινηόκεζε ή παξάλνκν εκπόξην μπιίαο ή δαζηθώλ πξντόλησλ
 Παξαβίαζε παξαδνζηαθώλ θαη αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα δαζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
 Καηαζηξνθή ησλ πςειώλ αμηώλ δηαηεξεζηκόηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα δαζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ
 Σηε ζεκαληηθή κεηαηξνπή ησλ δαζώλ ζε θπηείεο ή ζε πεξηνρέο κε δαζηθέο ρξήζεο
 Σηελ εηζαγσγή ησλ γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ νξγαληζκώλ ζε δαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο
 Παξαβίαζε νπνηνδήπνηε από ηηο Βαζηθέο Αξρέο ηεο ILO, όπσο απηέο νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε ηεο ILO, γηα ηηο Βαζηθέο Αξρέο
θαη δηθαηώκαηα ζηελ εξγαζία
Η Γηνίθεζε ηεο Δπηρείξεζεο θαιεί όιν ην πξνζσπηθό λα ζπκκεηάζρεη ζηελ πξνζπάζεηα γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο επίδνζεο ηεο
εηαηξείαο, πξνζπαζώληαο λα θαηαλνήζεη, λα εθαξκόζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηελ πνιηηηθή απηή ζε όια ηα επίπεδα. Η Γηνίθεζε ηεο
επηρείξεζεο ζα παξέρεη θάζε δπλαηή βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ζε όια ηα ζηάδηα ηνπ Σρεδηαζκνύ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΣΓΠΠ&FSC.
Οη ηξεηο άμνλεο ηεο παξνύζαο Πνιηηηθήο Πνηόηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα, ε ηήξεζε ηνπ ΣΓΠΠ&FSC, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη ε
δηαξθήο βειηίσζε είλαη θαζήθνλ θαη πξνζθνξά όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ ζηελ ΧΑΪΓΔΜΔΝΟΣ Α.Δ.Β.Δ.

