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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η εταιρία ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας
στην αποθήκευση και εμπορία ασφαλών προϊόντων και στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και της
εσωτερικής της επικοινωνίας, αποσκοπώντας πάντα στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της,
αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2018.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Προϊόντων της Εταιρίας καλύπτει την εμπορία, αποθήκευση και διανομή
ποτών και τροφίμων μακράς διάρκειας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις
ανάγκες και τις επιδιώξεις της Επιχείρησης και σύμφωνα με Νομικές και Κανονιστικές απαιτήσεις της ισχύουσας
ελληνικής και κοινοτικής Νομοθεσίας.
Η ικανοποίηση και η εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, μέσω της εκπλήρωσης καθορισμένων
προδιαγραφών ποιότητας και η συνέπεια στις παραδόσεις αποτελούν βασικές αρχές της εταιρίας ΛΑΖΟΥΛΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. Γενικός στόχος είναι η προσφορά στους πελάτες της εταιρίας ασφαλών προϊόντων σταθερής
ποιότητας. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία επιδιώκει:
• τη συνεχή διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς της εταιρίας, εξασφαλίζοντας ωστόσο πάντοτε την υψηλή
ποιότητα των υπηρεσιών
• τη διαρκή αναβάθμιση του δυναμικού της εταιρίας, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και πρόσληψης
καταρτισμένων νέων εργαζόμενων
• την αναχαίτιση της μετάδοσης και διασποράς ενός ιού ή / και μιας ασθένειας, π.χ. COVID-19
• την τήρηση των νομοθετικών & κανονιστικών διατάξεων και άλλων απαιτήσεων που εκπονούνται από τον
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ή άλλη εμπλεκόμενη αρχή.
• την τήρηση των συμφωνιών και των δεσμεύσεων έναντι των πελατών, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος
ασφάλειας και της ικανοποίησής τους
• την εποικοδομητική συνεργασία με το σύνολο των προμηθευτών / συνεργατών.
• τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και της λειτουργίας της Επιχείρησης με
την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων :
 Ανασκόπηση Διοίκησης
 Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες
 Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ποιότητας.
Επιπλέον, στη φιλοσοφία και τις αξίες της εταιρίας ΛΑΖΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. εντάσσονται η αποφυγή της
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η εφαρμογή κανόνων υγιεινής
και ασφάλειας.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης
Ασφάλειας Τροφίμων όλες οι απαραίτητες αναφορές & εκπαιδεύσεις. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του
ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της
εταιρίας.
Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση της υποδομής και του εξοπλισμού που κρίνεται απαραίτητη για την
υλοποίηση των εργασιών της. Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και
είναι επιβεβλημένο να συμβάλλει στη διαχείριση της ποιότητας, της ασφάλειας των προϊόντων και την επίτευξη
των καθορισμένων στόχων. Για το λόγο αυτό όλοι οι εργαζόμενοι, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους,
ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και ενεργούν αποδεδειγμένα σύμφωνα
με τους καθορισμένους κανόνες.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΑΖΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Έκδοση 2 / 01.09.2021

