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Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

Η εταιρεία μας ΦΩΤΙΟΣ ΣΟΡΟΒΟΣ έχει ως αντικείμενο την ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ 

ΚΑΦΕ. 

Πιστεύουμε ότι μια σύγχρονη κι αποτελεσματική επιχείρηση τροφίμων είναι αδύνατο να μην έχει ως 

πρωταρχικό της μέλημα, τη διασφάλιση της ποιότητας (οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, και προ πάντων 

ασφάλεια) των προϊόντων που παράγει, σε συμμόρφωση πάντα με όλους τους εθνικούς και διεθνείς 

κανονισμούς. Δίνουμε λοιπόν όλους τους απαραίτητους πόρους και την προσοχή μας για το σκοπό 

αυτό. 

Για το λόγο αυτό η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης 

Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτησεις του προτύπου  ISO 22000:2018. 

Στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει υπηρεσίες και να παράγει προϊόντα ποιοτικά και ασφαλή 

από πλευράς υγιεινής, το οποίο θα επιτευχθεί λειτουργώντας συνεχώς σύμφωνα με τις αρχές του 

συστήματος ΣΔΑΤ, έτσι ώστε η εταιρεία μας να αποκτήσει μια ανταγωνιστική θέση στην Ελληνική και 

την Διεθνή αγορά. Υπάρχει φροντίδα για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα ασφάλειας 

τροφίμων και προστασίας του περιβάλλοντος, λειτουργώντας έχοντας περιβαλλοντική συνείδηση και 

εφαρμόζοντας περιβαλλοντική διαχείριση στο σύνολο των δραστηριοτήτων μας, οι οποίες έχουν ή θα 

μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Σκοπός της εταιρείας μας δεν είναι απλώς να 

ικανοποιούνται οι προσδοκίες του πελάτη, αλλά και να εμπνέονται και να αποδίδουν καλύτερα οι 

άνθρωποι που εργάζονται σ’ αυτήν. Για τον λόγο αυτό τίθενται, παρακολουθούνται και στοχοποιούνται 

δείκτες παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των διεργασιών, κατά την Ανασκόπηση της 

Διοίκησης η οποία αντιμετωπίζει επιπλέον για τον σκοπό αυτό τα θέματα που προκύπτουν μέσω της 

εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας. Η Διοίκηση δεσμεύεται για συνεχή βελτίωση του ΣΔΑΤ και 

καλύπτει την ανάγκη για διασφάλιση επαγγελματικής επάρκειας του προσωπικού και των λοιπών 

εμπλεκομένων που αφορά στην ασφάλεια τροφίμων. Ο συνδυασμός του Κώδικα Δεοντολογίας με τις 

Αρχές και Αξίες της Εταιρίας αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη εμπιστοσύνης, η οποία διαδραματίζει 

βασικό ρόλο στη βιώσιμη επιχειρηματική επιτυχία μας. 

Το προσωπικό καλείται λοιπόν να δώσει τον καλύτερο του εαυτό και να συμμετέχει 
ενεργά στην ανωτέρω προσπάθεια, για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. 

Προσωπικά εμείς, η Διοίκηση ΦΩΤΙΟΣ ΣΟΡΟΒΟΣ, δηλώνουμε ότι: 
υποστηρίζουμε σθεναρά το πνεύμα και το γράμμα της Πολιτικής για την Ασφάλεια & Υγιεινή των 
Προϊόντων της εταιρείας μας όπως αυτή εκφράζεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης του Συστήματος 

Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων. 
Ημερομηνία : 30.11.2021      Για την εταιρεία 

Φώτιος Σοροβός 

 


