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Η πολιτική ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων της Εταιρείας «ΒΕΝΕΤΟ 

ΑΒΕΕ» συνοψίζεται στα εξής σημεία: 

• Τα προϊόντα της οφείλουν να πληρούν τις απαιτήσεις των πελατών της, 

όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί ή περιγράφονται σε συγκεκριμένα πρότυπα. 

• Η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων της οφείλει να είναι σταθερή 

και σύμφωνη πάντοτε με τις εσωτερικές προδιαγραφές της Εταιρείας, με όσα 

προβλέπονται στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τον Codex 

Alimentarius, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τέλος, με τις προδιαγραφές που 

έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη. 

• Όλες γενικά οι δραστηριότητες της Εταιρείας οφείλουν να είναι 

σχεδιασμένες και να υλοποιούνται με τρόπο που να διασφαλίζεται πρωταρχικά 

η υγιεινή των προϊόντων της και να σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Για την εφαρμογή της Πολιτικής αυτής, η Εταιρεία μελέτησε, σχεδίασε, 

εγκατέστησε και λειτουργεί ένα ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και 

Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνο με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015 και ISO 

22000:2018.   

Καθήκον όλων των εργαζομένων που εμπλέκονται στην λειτουργία του, 

αρχής γενομένης από την Διοίκηση της Εταιρείας, είναι όχι μόνον να 

τηρούν το Σύστημα, αλλά και να συμβάλλουν ενεργά τόσο στην βελτίωση 

του Συστήματος όσο και των εφαρμοζόμενων Διαδικασιών και Μεθόδων, 

με στόχο την διασφάλιση ασφάλειας και υγιεινής, την βελτίωση της 

ποιότητας, την μείωση του κόστους, την βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας και την αυξημένη προστασία του περιβάλλοντος.  

Η πολιτική ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων της εταιρείας αποτελεί μέρος της 

γενικότερης εταιρικής πολιτικής και μέσω της πλήρους εφαρμογής της 

προασπίζει το κύρος της επιχείρησης και την εύρυθμη λειτουργία της. Η 

εταιρεία θέτει ετήσιους στόχους για την πολιτική ποιότητας και  ασφάλειας 

τροφίμων οι οποίοι είναι ρεαλιστικοί, αλλά και φιλόδοξοι, που βοηθούν στην 

βελτίωση και επικαιροποίηση του συστήματος. 
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Ο Υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του ενοποιημένου Συστήματος που 

ορίζεται από την Διοίκηση και την εκπροσωπεί, έχει αρμοδιότητα για την 

διαχείριση του, την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας του, τον 

συντονισμό της επίλυσης των προβλημάτων που προκύπτουν και της 

συνεχούς προσπάθειας βελτίωσής του. Για να αντεπεξέλθει επιτυχώς στο έργο 

αυτό, η Διοίκηση παρέχει στον Υπεύθυνο Συστημάτων Διαχείρισης όλα τα 

μέσα, τις εξουσιοδοτήσεις και τους πόρους που απαιτούνται. 
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