ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Στην Επιχείρηση μας προσδίδεται μεγάλη σημασία στην ποιότητα και παραδοσιακή γευστική
ανωτερότητα όλων των προϊόντων που παράγονται και διατίθενται προς κατανάλωση. Πάνω
απ’ όλα όμως, αναγνωρίζεται και η αναγκαιότητα διασφάλισης της υγιεινής όλων αυτών.
Για το λόγο αυτό, η διεύθυνση έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό
την
συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία και προς τις από κοινού συμφωνημένες απαιτήσεις
πελατών, την αυστηρή τήρηση του Κώδικα Τροφίμων & Ποτών, αλλά και την αυστηρή
εφαρμογή και διατήρηση Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000 σε όλα τα στάδια της διεργασίας παραλαβής,
αποθήκευσης /διατήρησης, παραγωγής και διάθεσης.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η διεύθυνση της Επιχείρησης δεσμεύεται για την επίτευξη
των πάρα κάτω:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με την
ασφάλεια τροφίμων (τόσο πρώτων υλών, παρασκευασμένων υλικών όσο και έτοιμων
προς διάθεση προϊόντων).
Εφαρμογή ελεγχόμενων διεργασιών και μεθόδων παραλαβής, αποθήκευσης /
διατήρησης, προ-επεξεργασίας, παραγωγής, συσκευασίας, διατήρησης και διάθεσης όλων
των προϊόντων, (περιλαμβανόμενης και της διασφάλισης ύπαρξης κατάλληλων συνθηκών
και μέσων).
Εγκαθίδρυση και συστηματική διεξαγωγή ελέγχων επιβεβαίωσης και επικύρωσης της
συμμόρφωσης όλων των προϊόντων προς καθορισμένες προδιαγραφές ασφάλειας
τροφίμων – τόσο με συστηματικούς εποπτικούς και οργανοληπτικούς ελέγχους, όσο και
με τακτικές εργαστηριακές αναλύσεις από εγκεκριμένα εργαστήρια.
Συστηματική διεξαγωγή ελέγχων επιβεβαίωσης και επικύρωσης του Συστήματος ISO
22000, όπως και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών επικύρωσης του.
Επιλογή και διορισμό προσοντούχου προσωπικού, παροχή σε αυτό αναγκαίας κατάρτισης
αναφορικά με την ασφάλεια & υγιεινή των τροφίμων και τακτική αξιολόγηση της
επίδοσης του.
Επακριβή καθορισμό των θέσεων εργασίας που καλύπτονται από το Σύστημα ISO 22000.
Καθορισμό μετρήσιμων στόχων που αποσκοπούν στην περαιτέρω βελτίωση του
Συστήματος και αξιολόγηση της επίτευξης αυτών.
Συνεχή Βελτίωση του Συστήματος και της αποτελεσματικότητας του.

Βασισμένοι στη δέσμευση, αλλά και στην ευαισθητοποίηση της διοίκησης και του προσωπικού
στην ασφάλεια των τροφίμων και στην διατήρηση της γευστικής ποιότητας, προσβλέπουμε
στην ικανοποίηση όλων μας των πελατών και σε μια ανοδική επιχειρηματική πορεία.
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