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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Η εταιρεία ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. αναγνωρίζοντας πάντα τις εξελίξεις του κλάδου της, τις ανάγκες 
των πελατών της και τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία και το πεδίο 
δραστηριοτήτων της εφαρμόζει αποτελεσματικά ένα ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα ISO9001:2015 και ISO22000:2018. 

 Η Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται πρώτη από όλους να εφαρμόζει και να 
επικοινωνεί διαρκώς τις κάτωθι βασικές αρχές της Πολιτικής Ποιότητας και Ασφάλειας 
Τροφίμων: 

• Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της εταιρείας, εφαρμόζοντας τα αμοιβαία 
συμφωνηθέντα σχετικά με την παροχή ποιοτικών και ασφαλών για τα τρόφιμα προϊόντων· 

• Έρευνα και εφαρμογή εξελιγμένων τεχνολογικά πρακτικών που όμως συμμορφώνονται 
με τη σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις του 
παραγόμενου προϊόντος · 

• Αποτελεσματική επικοινωνία και πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου μέρους (λ.χ. 
εργαζομένων, προμηθευτών, υπεργολάβων, πελατών) που μπορεί να έχει επίπτωση στην 
ποιότητα και ασφάλεια του παραγόμενου προϊόντος · 

• Καταβολή διαρκούς προσπάθειας εξάλειψης δυνητικών κινδύνων για τους πελάτες και 
μετέπειτα χρήστες των προϊόντων/υπηρεσιών της εταιρείας · 

• Εφαρμογή ενεργειών που αποσκοπούν στην αδιάλειπτη λειτουργία και βελτίωση της 
αποτελεσματικότητα του ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και 
Ασφάλειας Τροφίμων · 

Οι παραπάνω δεσμευτικές αρχές ικανοποιούνται από την Ανώτατη Διοίκηση δια μέσου των 
αποφάσεών της για : 

• Καθιέρωση μετρήσιμων στόχων για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητα των 
διεργασιών του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης και κατ’ επέκταση της ανάπτυξης 
της εταιρείας · 

• Έγκριση παροχής οποιασδήποτε μορφής πόρων που θα συμβάλλουν στη συνεχή 
βελτίωση του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης. 

Η Πολιτική Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. ανασκοπείται από την 
Ανώτατη Διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως ακριβώς απαιτείται και από τα πρότυπα 
που εφαρμόζει η εταιρεία. Γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους της κατά τη διάρκεια των 
εκπαιδεύσεών τους, είναι όμως και διαθέσιμη σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος συμμετέχει 
αδιάκοπα στις προσπάθειές της όπως είναι οι πελάτες, οι προμηθευτές και οι συνεργάτες της.  

Με εκτίμηση, 
  

Αθανάσιος Γεωργιάδης 
Γενικός Διευθυντής 

 


