ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ENTOPIA
ΕΚΔΟΣΗ 1

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 21/07/2020

Ε – 01.03
Quality Award

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/07/2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Στρατηγικός στόχος της επιχείρησης ENTOPIA είναι η παραγωγή και παροχή ασφαλών τροφίμων για την
ανθρώπινη υγεία, με υψηλό επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας καθώς επίσης και συμμόρφωση με
συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις, για την πλήρη και συνεχή ικανοποίηση των πελατών.
Μέσα από την αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων (διοίκηση, προσωπικό,
συνεργάτες, προμηθευτές αλλά κυρίως των πελατών της) διασφαλίζει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου
της. Η επιχείρηση δεσμεύεται για θέματα ασφάλειας τροφίμων να επικοινωνεί με την αλυσίδα τροφίμων.
Εκτελεί τις εργασίες της με τρόπο ηθικό, νόμιμο και υπεύθυνο. Οι προμηθευτές της εταιρείας θα πρέπει να
κινούνται στο ίδιο πλαίσιο κανόνων.
Η επιχείρηση ENTOPIA δεσμεύεται ότι δεν συμμετέχει σε καμία πρακτική διάκρισης. Η επιχείρηση ENTOPIA
επίσης δεσμεύεται για ένα εργασιακό περιβάλλον ελεύθερο από κάθε είδος παρενόχλησης.
Η επιχείρηση εξασφαλίζει ότι ο χώρος εργασίας και το περιβάλλον του (μηχανήματα, εξοπλισμός, κ.ά.) δεν
θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα ή την υγεία των εργαζομένων. Σχετική κατάρτιση στην ασφάλεια
και την υγεία κατά την εργασία παρέχεται στους εργαζομένους.
Τα προϊόντα που παράγει και παρέχει η επιχείρηση είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προστατεύεται και να
διαφυλάσσεται η ανθρώπινη υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος.
Δέσμευση της επιχείρησης αποτελεί η εστίαση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών της, η απόλυτη
κάλυψη των εκάστοτε συμφωνιών και η τήρηση όλων των σχετικών με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων
νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
Για την επίτευξη των παραπάνω, η διοίκηση της επιχείρησης έχει εξασφαλίσει:
•

Την εγκατάσταση και τη συστηματική εφαρμογή, συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων
σύμφωνου με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000, για όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της
επιχείρησης,

•

Τους απαιτούμενους πόρους για την διαχείριση ασφάλειας των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του
καταρτισμένου, έμπειρου και συνεχώς εκπαιδευόμενου ανθρώπινου δυναμικού,
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Την εγκατάσταση αποτελεσματικής επικοινωνίας σε όλο το μήκος της τροφικής αλυσίδας,

Η Διοίκηση της επιχείρησης παροτρύνει όλους τους απασχολουμένους, όχι μόνο να εφαρμόζουν συστηματικά
το σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στη συνεχή βελτίωσή του,
βασιζόμενη στην αρχή ότι ο κάθε απασχολούμενος που βρίσκεται κοντά σε οποιοδήποτε πρόβλημα είναι ο
καθ’ ύλην αρμόδιος για να κάνει μία πρόταση για βελτίωση.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από
προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Είναι σχεδιασμένο έτσι, ώστε να δίνει βάρος
στην πρόληψη, χωρίς όμως να υποτιμά μηχανισμούς διορθωτικών ενεργειών, όταν διαπιστωθεί μη
συμμόρφωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων με τις απαιτήσεις.
Η επίτευξη των στόχων επιτυγχάνεται με σύγχρονη τεχνογνωσία, συμμόρφωση ως προς την Ευρωπαϊκή &
Εθνική Νομοθεσία, συμμόρφωση ως προς τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού, με την απασχόληση
προσωπικού κατάλληλα εκπαιδευμένου, με βοηθητικές λειτουργίες και με παροχές των απαραίτητων πόρων
(δηλαδή των ηθικών και υλικών μέσων), με συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα Ασφάλειας
Τροφίμων.

Οι ειδικότεροι στόχοι ασφάλειας τροφίμων ανά λειτουργία της επιχείρησης καθιερώνονται και ανασκοπούνται
μέσω των Ανασκοπήσεων Διοίκησης.

Ο Διευθυντής Διαχείρισης Ασφαλείας Τροφίμων,
Λιάνα Αγραφιώτη

