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Η ΕΨΑ, θέλοντας να βρίσκεται πάντα πρώτη στις επιλογές και προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού, δεσμεύεται να 

παρέχει πάντα αξιόπιστα προϊόντα, που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες και απαιτήσεις του, τηρώντας παράλληλα και 

απαράβατα την κείμενη νομοθεσία σε θέματα Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων,  Περιβάλλοντος, Ασφάλειας των 

Καταναλωτών, Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων καθώς και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για τον σκοπό 

αυτό η εταιρία έχει καθιερώσει και τηρεί : 

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας «ΣΔΑΠ» σύμφωνα με τα ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, ΙFS FOOD V7 

στο πλαίσιο του οποίου η Διοίκηση της εταιρίας εργάζεται για την εδραίωση και διάδοση της κουλτούρας για την 

Ασφάλεια και Ποιότητα των προϊόντων της  στους εργαζόμενους και συνεργάτες της. Έτσι, δεσμεύεται ότι :  

 Παρακολουθεί συνεχώς και εναρμονίζεται με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τα τρόφιμα, το περιβάλλον, 

την Υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, την εργασία και τις εργασιακές σχέσεις, την ασφάλεια και τα 

προσωπικά δεδομένα των εμπλεκόμενων μερών 

 Κατανοεί το πλαίσιο λειτουργίας της, αναγνωρίζει και διαχειρίζεται τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζουν τις 

επιδόσεις της, ενώ εντοπίζει και αξιολογεί τις απειλές ή τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από τις διακινδυνεύσεις 

 Προσδιορίζει τις κύριες διεργασίες που υλοποιούν την λειτουργία της και καθορίζει ετήσιους στόχους για την 

Ποιότητα και την Ασφάλεια των προϊόντων της 

 Οργανώνει και στελεχώνει την επιχείρηση με ενήλικο επιλεγμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, ανεξάρτητα από 

την εθνικότητα, φύλο , άλλες ατομικές ιδιαιτερότητες (ΑΜΕΑ) ή σεξουαλικό προσανατολισμό, που έχει νόμιμο 

δικαίωμα να εργαστεί στην χώρα πριν την πρόσληψη και με κατάλληλους εξωτερικούς συνεργάτες. Η δουλεία, η 

αναγκαστική, η καταπιεστική και η μισθωμένη εργασία δεν γίνονται αποδεκτές. Η πρόσληψη, η αμοιβή, η 

κατάρτιση, η προαγωγή και η απόλυση βασίζονται στην νομοθεσία και στην ικανότητα και προθυμία του 

εργαζομένου. Οι μισθοί και τα προνόμια των εργαζομένων  είναι  τουλάχιστον επαρκή για να καλύψουν τις βασικές 

ανάγκες τους και να παρέχουν αξιοπρεπές εισόδημα για αυτούς και τις οικογένειές τους 

 Διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία με εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, με στόχο την ασφάλεια 

και ποιότητα των προϊόντων  

 Υλοποιεί συνεχώς προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης όλων των εργαζομένων, με στόχο το υψηλό 

τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο και την συνολική βελτίωση της απόδοσης και της ευαισθητοποίησης για την 

ποιότητα, την ασφάλεια, την υγιεινή και την διαχείριση του περιβάλλοντος. 

 Υποστηρίζει δράσεις και πρακτικές σύμφωνα με τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Θέτει ως κύριο άξονα 

στις επιχειρηματικές επιλογές την προστασία του περιβάλλοντος την αειφορία,  την διαχείριση και την 

ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, την μείωση του   ανθρακικού αποτυπώματος. Δεν ανέχεται, δεν επιτρέπει , δεν  

εμπλέκεται σε δωροδοκίες, διαφθορά, ή ανήθικες πρακτικές και υπηρετεί την ακεραιότητα και την διαφάνεια σε 

όλες τις συναλλαγές με πρόσωπα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Τηρεί ακριβή οικονομικά στοιχεία, 

καταγεγραμμένες οικονομικές συναλλαγές και τα οικονομικά αρχεία είναι άμεσα διαθέσιμα για επιθεώρηση κατά 

τη διάρκεια ελέγχων είτε από φορείς του δημοσίου ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τρίτων 

 Αγωνίζεται για την διατήρηση και αύξηση των μεριδίων αγοράς και των οικονομικών αποτελεσμάτων της 

επιχείρησης, μέσω ανάπτυξης, επενδύσεων και σχεδιασμού νέων προϊόντων 

 Ελέγχει την εφαρμογή  αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας  

 Παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εύρυθμη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία, την 

άρση των προβλημάτων και την πρόληψη εμφάνισης νέων  

 Δεσμεύεται για την ΜΗ χρήση Γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και νοθευμένων α΄ υλών, καθώς και έλεγχο 

πιθανών αλλεργιογόνων ουσιών  

 Υλοποιεί ασκήσεις έκτακτων περιστατικών, δοκιμές άμυνας τροφίμων και δοκιμές ανάκλησης προϊόντων, 

προκειμένου να διαπιστώνει την ετοιμότητα  του εμπλεκόμενου προσωπικού  

 Φροντίζει για την Υγεία και Ασφάλεια του προσωπικού, λαμβάνοντας μέτρα πρόληψης κινδύνων και ατυχημάτων.    

 αξιολογεί, προωθεί και επιβραβεύει τις προτάσεις βελτίωσης που υποβάλλονται και προωθεί την εφαρμογή 

συστήματος Ολικής Ποιότητας και τέλος 

 φροντίζει για την διατήρηση και ενίσχυση της ΦΗΜΗΣ και της ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ της ΕΨΑ, ως προς την   Ασφάλεια, 

Υγιεινή και Ποιότητα των προϊόντων της 

 

«Η συνέπειά μας στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας αποτελεί  

τον θεμέλιο λίθο για την επιτυχία μας και τη δέσμευσή μας για το μέλλον» 

Η ∆ιευθύντρια  ∆ιαχείρισης  Ασφάλειας & Ποιότητας    Η ∆ιευθύνουσα  Σύµβουλος  

Χρύσα Τσαµοπούλου     Πένυ Τσαούτου 


