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Εγχειρίδιο Ασφάλειας Τροφίμων

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ:
Τις αξίες μας
Τα κριτήρια της ασφάλειας των
προϊόντων να ικανοποιούν, ακόμα και να
ξεπερνούν τις προσδοκίες των ΠΕΛΑΤΩΝ
και τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας.
Τον σεβασμό στο προσωπικό και το
περιβάλλον
Οι αξίες και οι αρχές για την ασφάλεια
και υγεία του προσωπικού και των
συνεργατών μας αποτελούν την βάση για
την αποτελεσματική μας λειτουργία.
Ο σεβασμός στο περιβάλλον και η
προστασία του, είναι αναπόσπαστο
κομμάτι της φιλοσοφίας, του σχεδιασμού
και της καθημερινής λειτουργίας μας.
Επικοινωνία
Η δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με
τις
Αρχές,
του
Πελάτες,
τους
Προμηθευτές, το Προσωπικό της εταιρίας
και τη Διοίκηση βοηθάει στην διαρκή
ενημέρωση
και
βελτίωση
του
συστήματος,
εντός
του
διαρκώς
μεταβαλλόμενου
περιβάλλοντος
λειτουργίας.
Η
συνεργασία
με
εξωτερικούς
συνεργάτες – experts σε θέματα
ασφάλειας τροφίμων και η διαρκής
ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα
ασφάλειας τροφίμων είναι οι 2 βασικοί
άξονες
για
την
αποτελεσματική
εφαρμογή του συστήματος
Ασφάλεια των Τροφίμων

Η εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης
Τροφίμων, σύμφωνα με το πρότυπο ISO
22000, έχει ως στόχο την θέσπιση μέτρων
για την ασφάλεια των τροφίμων.
Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της
διαρκούς προσπάθειας της εταιρίας για:
 Την εφαρμογή των απαιτήσεων
του
συστήματος
HACCP,
απαρέγκλιτα
 Την
επιλογή
και
διαρκή
αξιολόγηση των προμηθευτών
με
βασικό
κριτήριο
την
ασφάλεια των προϊόντων
 Χρήση υποδομών και εξοπλισμού
που πληρούν τις προδιαγραφές
για την ασφαλή παραγωγή και
αποθήκευση των προϊόντων της
εταιρίας
 Την
εφαρμογή
αυστηρών
κανόνων ατομικής υγιεινής του
προσωπικού
 Την
τήρηση
προγραμμάτων
καθαρισμού και απολύμανσης
των εγκαταστάσεων και των
υποδομών μας
Την Συνεχή Βελτίωση και Ανάπτυξη
Μέσα από την συνεχή παρακολούθηση
αντικειμενικών σκοπών, την τεχνογνωσία
και την εμπειρία μας και την συμμετοχή
όλων μας, δημιουργούμε την υποδομή
για την αποτελεσματική καθημερινή
προσπάθεια και εργασία μας
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