ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Διαδικαζία ςποβολήρ παπαπόνος
Πξνηεξαηόηεηα καο είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ καο. Η γλώκε ζαο είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα εκάο θαη γη’
απηό πάγηα πξαθηηθή θαη επηζπκία καο είλαη λα ιακβάλνπκε ηελ νπνηαδήπνηε επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή γηα ηε ζπλερή
αλαβάζκηζε ησλ πξντόλησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ καο όπσο θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ καο.
Η νκάδα δηαρείξηζεο παξαπόλσλ ηεο εηαηξείαο καο είλαη ζηε δηάζεζε ζαο γηα λα απαληήζεη ή λα επηιύζεη γξήγνξα θαη
απνηειεζκαηηθά νπνηνδήπνηε ζέκα κπνξεί λα πξνθύςεη θαη λα ζαο παξέρεη όιε ηελ απαξαίηεηε ελεκέξσζε.
Σηόρνο καο είλαη λα επηιύζνπκε κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν νπνηνδήπνηε παξάπνλν έρνπλ νη ζπλδξνκεηέο καο. Γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ηπρόλ παξαπόλσλ ή εηζεγήζεσλ αθνινπζείηαη ε Γηαδηθαζία Γηαρείξηζεο
Παξαπόλσλ, όπσο αλαγξάθεηαη πην θάησ.
Η Γιαννιώτθσ Α.Ε πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηεί κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν
ηελ πξνθνξηθή ή έγγξαθε δπζαξέζθεηα ησλ πειαηώλ ηεο θαη ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα λα έρεη επηιύζεη κε
απιό θαη θαηαλνεηό ηξόπν ηπρόλ δηαθνξέο πνπ έρνπλ αλαθύςεη κεηαμύ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ θαηαλαισηώλ. Η
δηαρείξηζε ησλ παξαπόλσλ από ηε ιήςε ηνπο κέρξη ηελ επίιπζε θαη ηελ απνζηνιή απάληεζεο ζηνλ πειάηε,
δηέπεηαη από ζπγθεθξηκέλε εζσηεξηθή δηαδηθαζία, κέζσ ηεο νπνίαο δηαζθαιίδεηαη ν ελδειερήο έιεγρνο ηεο
δηαθνξάο πνπ έρεη πξνθύςεη κεηαμύ ηεο Γιαννιώτθσ Α.Ε θαη ηνπ πειάηε, δηεξεπλνύληαη νη δπλαηνί ηξόπνη επίιπζήο
ηεο κε γλώκνλα λα κελ ζηγνύλ ηα λόκηκα ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε θαη ζε δεύηεξν επίπεδν ηεο εηαηξίαο.
Καηά ηε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ηνπ πειάηε θαηαβάιιεηαη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ
ζέκαηνο από ηνλ πειάηε, θαη ζε πεξίπησζε όπνπ ν πειάηεο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο από ηελ πξνηεηλόκελε
επίιπζε ηνπ ζέκαηνο, ελεκεξώλεηαη αλαιπηηθά γηα ηε δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη, παξαδίλνληάο ηνπ
ηαπηόρξνλα θαη ηα ζρεηηθά ελεκεξσηηθά έληππα. Μέζσ ησλ εληύπσλ απηώλ, ν πειάηεο κπνξεί λα ζέζεη εγγξάθσο
ηα αηηήκαηα, παξάπνλα, αιιαγή ππεξεζηώλ θ.ιπ. πξνθεηκέλνπ λα ηνπ δνζνύλ απαληήζεηο θαη δηεπθξηλήζεηο ζηηο
απνξίεο θαη εξσηήζεηο ηνπ.
Η κεγηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ ελεξγεηώλ αληηκεηώπηζεο ησλ αηηεκάησλ/παξαπόλσλ, επηηπγράλεηαη
κε ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ παξαπόλσλ/ζπζηάζεσλ, ε νπνία κεηαμύ άιισλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο:
ζπγθέληξσζε όισλ ησλ παξαπόλσλ ζην αξκόδην Τκήκα, ην νπνίν ππνδέρεηαη θαη δηαρεηξίδεηαη παξάπνλα,
αηηήκαηα θαη ππνδείμεηο έρνληαο σο ζηόρν ηελ έγθπξε θαη άκεζε απάληεζε ζηνπο πειάηεο.
ελεκέξσζε ησλ Υπεπζύλσλ ηνπ Τκήκαηνο (ή ησλ Τκεκάησλ), ζην νπνίν αθνξά ην αίηεκα / παξάπνλν.
παξαθνινύζεζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο ελεξγεηώλ (εληνπηζκόο, αλάιπζε
ησλ αηηηώλ θαη επίιπζε ηνπ ζέκαηνο),
έγθαηξε, ζαθήο θαη πιήξεο απάληεζε πξνο ηνπο πειάηεο
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Σπόποι Τποβολήρ Παπαπόνων
Με βάζε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία ν πειάηεο κπνξεί λα ππνβάιιεη ην παξάπνλν ηνπ:
Σηλεθωνικά: Σηε Γξακκαηεία ηεο εηαηξίαο ζην ηειέθσλν 23960 23183
Όια ηα παξάπνλα / ζπζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη κε ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο θαηαρσξνύληαη ζην ζρεηηθό Βηβιίν
Παξαπόλσλ Πειαηώλ θαη ζηε ζπλέρεηα δηαβηβάδνληαη ζην αξκόδην Τκήκα .
Εγγπάθωρ: Ο πειάηεο κπνξεί κέζσ ηνπ Γηαδηθηπαθνύ καο ηόπνπ, www.gianniotisfeed.gr ζηε ζρεηηθή θαηεγνξία
"Δπηθνηλσλία" ζπκπιεξώλνληαο ην αληίζηνηρν έληππν λα ππνβάιιεη εγγξάθσο ζην Τκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ
ην αίηεκα / παξάπνλό ηνπ. Τα ζπκπιεξσκέλα έληππα κπνξνύλ λα απνζηαινύλ από ηνλ πειάηε, είηε κε ηαρπδξνκείν
ζηε δηεύζπλζε ησλ γξαθείσλ ηεο εηαηξείαο, , είηε κε email ζην info@gianniotisfeed.com, είηε κε θαμ ζην
2396023193 ώζηε λα είλαη δηαθξηηή ε εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ εγγξάθσλ από ηελ εηαηξεία.

Διαδικαζία Ανηαποκπίζεωρ

Τν θαηαρσξεκέλν παξάπνλν ζεκαηνδνηείηαη από ηνπο αξκόδηνπο ηεο Υπεξεζίαο Πειαηώλ:
 σο πξνο ηνλ ηύπν (αίηεκα, ππόδεημε, παξάπνλν, ζεηηθό ζρόιην)
 σο πξνο ηελ θαηεγνξία (πξντόλ, ππεξεζία, εξυπθρζτθςθ θ.α,)
 σο πξνο ην βαζκό ηνπ επείγνληνο
Δμεηάδεηαη θαηά πόζν ην θαηαρσξεκέλν παξάπνλν/ ζύζηαζε κπνξεί λα απαληεζεί
 κόλν από ηελ Τκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ ή
 εάλ εκπιέθεηαη θαη άιιν αξκόδην ηκήκα ηεο Δηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνύλ όια ηα απαξαίηεηα
ζηνηρεία ώζηε λα δνζεί ε απάληεζε ζηνλ πειάηε.
Τν Τκήκα Δμππεξέηεζεο Πειαηώλ κεηά ηελ ιήςε νινθιεξσκέλεο θαη ηθαλνπνηεηηθήο απαληήζεσο εηνηκάδεη απάληεζε
πξνο ηνλ πειάηε (ηειεθσληθώο ή γξαπηώο).

Υπόνορ Επεξεπγαζίαρ
Η επεμεξγαζία ησλ παξαπόλσλ από ηελ παξαιαβή ηνπο κέρξη ηελ απάληεζε ζηνλ Πειάηε απαηηείηαη λα νινθιεξώλεηαη
ην αξγόηεξν εληόο 10 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ.
Δάλ ν θαηαλαισηήο δειώζεη όηη ε απάληεζε πνπ έιαβε δελ ηθαλνπνηεί ην αίηεκά ηνπ, ηόηε ε εηαηξία νθείιεη εληόο 5
εξγαζίκσλ εκεξώλ λα ελεκεξώζεη ηνλ θαηαλαισηή εγγξάθσο όηη:
(α) Γηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξνζθύγεη ζε αλεμάξηεην Φνξέα Δμσδηθαζηηθήο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ (β) Γηα ην
αλ ε απόθαζε ηνπ Αλεμαξηήηνπ Φνξέα δελ ή είλαη δεζκεπηηθή.

Πποζωπικά Δεδομένα
Σθμειώνεται, ότι τα προςωπικά ςτοιχεία που διαβιβάηετε ςτθν εταιρία με ςκοπό τθν υποβολι του
παραπόνου ςασ υπόκεινται ςε επεξεργαςία αποκλειςτικά και μόνο για τουσ ςκοποφσ τθσ απάντθςθσ ς’ αυτό.
Δεν προβαίνουμε ςε οποιαδιποτε άλλθ επεξεργαςία αυτών, οφτε τα διαβιβάηουμε ςε τρίτουσ. Τα
προςωπικά δεδομζνα ςασ διατθροφνται για διάςτθμα 1 ζτουσ μετά τθν με οποιονδιποτε τρόπο υποβολι
του αιτιματοσ – παραπόνου.
Σε περίπτωση έναρξης δικαστικών ενεργειών που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στο υποκείμενο των
προσωπικών δεδομένων, ο ως άνω χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων σας θα αναστέλλεται καθ’
όλη τη διάρκεια αυτών και μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, οπότε και θα συνεχίζεται
μέχρι τη συμπλήρωση της ως άνω παραγραφής.
Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρία που
θα βρείτε εδώ.
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