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Η ELBISCO Α.Ε. ως επιχείρηση εφαρμόζει την πολιτική ΤŪV AUSTRIA “Covid Shield” έχοντας
και στα πλαίσια αυτής, αναγνωρίσει τις υποχρεώσεις της προς τους καταναλωτές, τους
εργαζόμενους της, τους μετόχους της και το κοινωνικό σύνολο.
Η ELBISCO Α.E. αναπτύσσει και παράγει, στο εργοστάσιο Πικερμίου Αττικής αρτοσκευάσματα
φρέσκα και διατηρημένα και στο εργοστάσιο στη Γλύφα Χαλκίδας φρυγανιές, τρίμμα φρυγανιάς,
μπισκότα, cracker, κέικ, εκλεκτά αρτοσκευάσματα, αρτοσκευάσματα τύπου χάμπουργκερ και
σάντουιτς, συσκευασία αλεύρου καθώς και προϊόντα τα οποία παράγονται για λογαριασμό της,
από επιλεγμένους προμηθευτές, τα οποία διατίθενται στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή
αγορά.
Η ELBISCO Α.E. αποθηκεύει τα προϊόντα ξηρού φορτίου, φρυγανιές, μπισκότα, κράκερς,
συσκευασμένο αλεύρι στην Κεντρική αποθήκη, από την οποία γίνεται και η αποστολή τους προς
τους πελάτες.
Σκοπός της Πολιτικής “Covid Shield” που ακολουθείται είναι η συνεχής προσπάθεια για
ανταπόκριση της επιχείρησης στις υποχρεώσεις αυτές.
Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού η εταιρία:


Διαθέτει τεκμηριωμένη πολιτική “Covid Shield”, δηλώνοντας τη δέσμευσή της στο πεδίο
εφαρμογής του Σχήματος Πιστοποίησης σε επίπεδο Exellent.



Επικοινωνεί την πολιτική σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (προσωπικό, πελάτες,
επισκέπτες, υπεργολάβους, τοπική κοινωνία, κατοίκους και σε άλλα σχετικά μέρη).



Περιλαμβάνει μετρήσιμους δείκτες (π.χ. προγράμματα ευαισθητοποίησης, εκπαιδεύσεις
κλπ) ώστε να ικανοποιεί τις αρχές και τις απαιτήσεις του σχήματος.



Προσδιορίζει τις βοηθητικές και λειτουργικές υποδομές (οχήματα, εγκαταστάσεις,
εξοπλισμός)



Εφαρμόζει κατάλληλη συμπεριφορά και στα βοηθητικά λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία
του οργανισμού (π.χ. εταιρικά οχήματα), αλλά και σε όλα τα εμπλεκόμενα και
ενδιαφερόμενα μέρη.



Καθορίζει τις έμμεσες δραστηριότητές της (π.χ. εκδηλώσεις του Οργανισμού) για τις οποίες
επίσης ισχύει η πολιτική “Covid Shield”.



Εφαρμόζει την πολιτική και τις αρχές “Covid Shield” αδιάλειπτα κατά τη διάρκεια όλων των
ωρών λειτουργίας (π.χ. εργασία ή δραστηριότητα) του οργανισμού (καθώς και κατά τη
διάρκεια των υπερωριών).



Φροντίζει η πολιτική “Covid Shield” να ισχύει και για όλους τους εξωτερικούς οργανισμούς,
που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις λειτουργίας του οργανισμού.



Φροντίζει η πολιτική “Covid Shield” να ανασκοπείται τακτικά ώστε να συμμορφώνεται με
τις τρέχουσες εξελίξεις και να είναι πάντα ενήμερη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
γραμμές, που διατίθενται από τις αρμόδιες και υπεύθυνες Αρχές.

Η ELBISCO Α.Ε. δηλώνει την δέσμευσή της στην πολιτική ΤŪV AUSTRIA “Covid Shield”, στην
επίτευξη του σκοπού της και τη συνεχή βελτίωση για την επιτυχία της εταιρίας σε διεθνές επίπεδο
στηριζόμενη στην δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία και την ικανότητα όλων των μελών του
προσωπικού της.
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