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Εταιρική Πολιτική 

Η Διοίκηση της Tottis-Bingo στο πλαίσιο της οργάνωσης του τρόπου παραγωγής και διάθεσης προϊόντων τα 

οποία καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών ως προς την ποιότητα και την ασφάλειά τους και 

λαμβάνοντας υπόψη την ταυτότητα και τη φήμη της Εταιρείας, έχει αναπτύξει, εφαρμόσει και διατηρήσει 

την παρούσα πολιτική, η οποία είναι κατάλληλη για τον ρόλο της στην αλυσίδα τροφίμων και δεσμεύεται 

για: 

▪ την εφαρμογή και εγκατάσταση ενός Συστήματος Ελέγχου της Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 και της Ασφάλειας των τροφίμων, μέσω του συστήματος IFS, με σκοπό την παραγωγή 

νόμιμων, ασφαλών & ποιοτικών προϊόντων τα οποία να ικανοποιούν τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες 

των πελατών, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας. 

▪ την πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων από την λειτουργία του εργοστασίου στο περιβάλλον και την 

υποστήριξη τοπικών και διεθνών περιβαλλοντικών ενεργειών και πρωτοβουλιών με την συμμετοχή ή 

ενθάρρυνση συμμετοχής σε αυτές, με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη. 

▪ την ενσωμάτωση κατάλληλης κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων στη συνείδηση του κάθε εργαζόμενου 

της εταιρείας και στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς του.  

▪ την πλήρη ικανοποίηση των επικαιροποιημένων νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

▪ την εξασφάλιση τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής επικοινωνίας σχετικά με θέματα που 

άπτονται της ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων προϊόντων. 

▪ την ετήσια ανασκόπηση της παρούσας πολιτικής ως προς την καταλληλότητά της και την συνεχή 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας του παρόντος Συστήματος. 

▪ την παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων μέσω της εγκατάστασης τεκμηριωμένης διαδικασίας 

ανάλυσης κινδύνων (Risk Management) και των ευκαιριών βελτίωσης που δύναται να προκύψουν. 

Η Διοίκηση της Επιχείρησης ορίζει και αναθέτει στον εκπρόσωπό της IFS Leader, την απαιτούμενη 

δικαιοδοσία και την ελευθερία χειρισμών, έτσι ώστε να είναι, ανά πάσα στιγμή, σε θέση να αντιμετωπίσει 

προβλήματα σχετιζόμενα με την ποιότητα και την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων, να παρακολουθεί 

ότι όλες οι κρίσιμες διεργασίες και τα εγκατεστημένα προαπαιτούμενα προγράμματα βρίσκονται υπό 

έλεγχο, να προτείνει διορθωτικές & προληπτικές ενέργειες, επιβεβαιώνοντας την εκτέλεση των ενεργειών 

αυτών αξιολογώντας τα αποτελέσματά τους, να ενεργοποιεί και να επιβλέπει την διαδικασία ανάκλησης 

των προϊόντων της, να εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται στην παραγωγή πρώτες και βοηθητικές ύλες μόνο 

από εγκεκριμένους προμηθευτές και να εξασφαλίζει ότι το διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας 

δεν τροποποιείται χωρίς την έγκριση της Διοίκησης της Επιχείρησης. 

Η παρούσα Εταιρική Πολιτική είναι αναρτημένη σε κατάλληλους χώρους της εταιρείας, προκειμένου να 

επικοινωνηθεί σε όλους τους εργαζόμενους. Επίσης, όσες κρίσιμες πληροφορίες σχετίζονται με θέματα 

ασφάλειας - ποιότητας των προϊόντων όπως και με θέματα αυθεντικότητας των προϊόντων, κοινοποιούνται 

έγκαιρα και αποτελεσματικά αρμόδιο προσωπικό της εταιρείας. 

Την ευθύνη για την εποπτική παρακολούθηση του Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων αναλαμβάνει ο 

Εκπρόσωπος της Διοίκησης της Εταιρείας Tottis-Bingo, ο οποίος και υπογράφει την παρούσα Εταιρική 

Πολιτική. 
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