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ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΗ ΑΥΑΛΕΙΑ ΣΩΝ ΣΡΟΥΙΜΩΝ 
   

Η Διούκηςη τησ Επιχεύρηςησ ςκοπό ϋχει την εφαρμογό και ςυνεχό βελτύωςη του Συςτόματοσ 

Διαχεύριςησ Αςφϊλειασ Τροφύμων με πεδύο εφαρμογόσ: 

 
     Παραγωγή, ςυςκευαςία και διακίνηςη ςάντουιτσ, κρουαςάν, τυποποιημένων 

ειδών ζαχαροπλαςτικήσ και εκλεκτών αρτοςκευαςμάτων. Μεταφορά αναψυκτικών, 
χυμών, αλκοολούχων ποτών, καφέ και συναφών ειδών, τυποποιημένων σνακ και 

εμφιαλωμένου νερού. 
 

 

ΔΕΜΕΤΕΣΑΙ 
o Να παρϋχει προώόντα υψηλόσ αςφϊλειασ και ϊριςτησ ποιότητασ 
o Να τα διαςφαλύζει από κινδύνουσ προςτατεύοντασ την υγεύα των καταναλωτών και να 

λαμβϊνει υπόψη τησ τισ απαιτόςεισ των πελατών για την αςφϊλεια τροφύμων 
o Να παρϊγει προώόντα που να καλύπτουν την ιςχύουςα εθνικό και διεθνό νομοθεςύα  
o Να χρηςιμοποιεύ ϊριςτεσ πρώτεσ ύλεσ από αξιολογημϋνουσ προμηθευτϋσ 
o Να διαςφαλύζει την αποτελεςματικό εκπαύδευςη του προςωπικού τησ που ϋρχεται ςε 

επαφό με τα τρόφιμα πϊνω ςε θϋματα υγιεινόσ και αςφϊλειασ των τροφύμων.                                   
o Η πολιτικό για την αςφϊλεια να κοινοποιεύται, να εφαρμόζεται και να τηρεύται ςε όλα 

τα επύπεδα οργϊνωςησ. 
o Η πολιτικό για την αςφϊλεια να αναςκοπεύται ωσ προσ τη ςυνεχό καταλληλότητα. 
o Να διαςφαλύζει την επικοινωνύα μεταξύ όλων των ενδιαφερομϋνων μερών που 

ςχετύζονται με το ΣΔΑΤ και την απρόςκοπτη ροό πληροφοριών ςχετικϊ με την 
αςφϊλεια και υγιεινό των τροφύμων 

o Να παρακολουθεύ και να ελϋγχει τισ δραςτηριότητϋσ τησ, ϋχοντασ καθιερώςει 
μετρόςιμουσ ςτόχουσ. 

o Να  αναςκοπεύ τα παραγόμενα ςτοιχεύα με ςκοπό τη ςυνεχό βελτύωςη τησ επιχεύρηςησ 
και την τελικό ικανοπούηςη του πελϊτη. 

o Να διενεργεύ όλουσ τουσ απαραύτητουσ ελϋγχουσ για την υγιεινό και αςφϊλεια των 
προώόντων. 

o Να διαθϋτει τουσ απαραύτητουσ πόρουσ για τη ςυνεχό ςυντόρηςη, βελτύωςη και υγιεινό 
των εγκαταςτϊςεων και του εξοπλιςμού. 

o Να διαθϋτει τουσ απαραύτητουσ πόρουσ για την διατόρηςη και βελτύωςη τησ 
αποτελεςματικότητασ του ΣΔΑΤ. 

o Να διαςφαλύζει την ςυνεχό ικανοπούηςη των απαιτόςεων και αναγκών του πελϊτη, 

                                                 
Η Διοίκηςη 
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