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ΠΟΛΘΣΘΚΗ ΑΦΑΛΕΘΑ ΣΡΟΦΘΜΩΝ 
Η Πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο θαζώο θαη νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηεο γηα ηελ Αζθάιεηα Τξνθίκσλ εθθξάδνληαη όπσο 

παξαθάησ: 

Η επηρείξεζε ΚΑΕΑΚΟΣ Ο.Δ. είλαη δεζκεπκέλε λα παξάγεη θαη λα δηαλέκεη πξντόληα δύκεο, απόιπηα 

ζπκκνξθνύκελα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο, γηα ηελ πιήξε θαη ζπλερή ηθαλνπνίεζε 

ησλ πειαηώλ ηεο, ηα νπνία ειέγρνληαη σο πξνο ηελ πνηόηεηα ηνπο πξηλ από ηελ παξάδνζή ηνπο. 

Μέζα από ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ παξαγόλησλ (δηνίθεζε, πξνζσπηθό, ζπλεξγάηεο, 

πξνκεζεπηέο, πειάηεο θαηόπηλ δηκεξώλ ζπκθσληώλ γηα ηελ Αζθάιεηα Τξνθίκσλ) δηαζθαιίδεη ηελ επηηπρεκέλε 

νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηεο. Η επηρείξεζε δεζκεύεηαη γηα ηελ επηθνηλσλία κε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο 

παξάγνληεο γηα ζέκαηα Αζθάιεηαο Τξνθίκσλ, θαζώο θαη γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ηεο παξνύζαο πνιηηηθήο ζε όια ηα 

ελδηαθεξόκελα κέξε. 

Η αζθάιεηα ηξνθίκσλ, ε πνηόηεηα θαη ε ζπλέπεηα νδεγνύλ ηελ επηρείξεζε ζε καθξνπξόζεζκα νθέιε, ηα νπνία 

είλαη πάληνηε ζεκαληηθόηεξα από ηα βξαρππξόζεζκα. 

 

Γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ, ε επηρείξεζε έρεη εγθαηαζηήζεη θαη εθαξκόδεη Σύζηεκα Δηαρείξηζεο Αζθάιεηαο 

Τξνθίκσλ (Σ.Δ.Α.Τ.), ην νπνίν πεξηιακβάλεη όιεο ηηο δηεξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αζθάιεηα 

ηξνθίκσλ. Τν Σ.Δ.Α.Τ. παξαθνινπζείηαη, ζπληεξείηαη θαη βειηηώλεηαη κέζα από πξνγξάκκαηα επηζεσξήζεσλ, 

αμηνινγήζεσλ θαη αλαζθνπήζεσλ. Είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη, ώζηε λα δίλεη βάξνο ζηελ πξόιεςε, ρσξίο όκσο λα 

ππνηηκά κεραληζκνύο δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ, όηαλ δηαπηζησζεί κε ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο. 

Παξάιιεια, ε επηρείξεζε εμαζθαιίδεη ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα ηεο Οκάδαο Αζθάιεηαο Τξνθίκσλ, ηνπ αξκόδηνπ 

πξνζσπηθνύ, θαζώο θαη ησλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ ηεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ απόδνζε ζηελ Αζθάιεηα Τξνθίκσλ 

θαη ηελ ζπλνιηθή απόδνζε ηνπ Σ.Δ.Α.Τ. 

 

Η επίηεπμε ησλ ζηόρσλ επηηπγράλεηαη κε ζύγρξνλε ηερλνγλσζία, ζπκκόξθσζε κε ηηο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο 

απαηηήζεηο, ζπκκόξθσζε σο πξνο ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνύ, κε ηελ απαζρόιεζε 

πξνζσπηθνύ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ, κε βνεζεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη κε παξνρέο ησλ απαξαίηεησλ πόξσλ 

(δειαδή ησλ εζηθώλ θαη πιηθώλ κέζσλ), κε ζπλερή επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Αζθάιεηαο 

Τξνθίκσλ. Οη εηδηθόηεξνη ζηόρνη αλά ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαζηεξώλνληαη θαη αλαζθνπνύληαη κέζσ ησλ 

Αλαζθνπήζεσλ Δηνίθεζεο. 

Όια ηα παξαπάλσ εγγπώληαη ηε ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ Αζθάιεηα Τξνθίκσλ ζύκθσλα κε ην 

πξόηππν ΔΛΟΤ ΔΝ ISO 22000:2018, θαζώο θαη ηε δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο γηα ζπλερή βειηίσζε ηνπ 

Σ.Δ.Α.Τ. 
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