
Πολιτική για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

 

Η εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στο χώρο 

παραγωγής μπαχαρικών και τα προϊόντα που παράγει καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχει 

έχουν ως στόχο να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των πελατών της. Η συνεχής 

προσήλωση της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. σε αρχές όπως το υψηλό επίπεδο 

εξυπηρέτησης πελατών και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων της οδήγησε την εταιρεία σε μια 

συνεχή ανοδική πορεία. 

Η εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. έχει αναπτύξει και εφαρμόζει 

σύστημα HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) και παράλληλα έχει αναπτύξει και 

εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του Διεθνές Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, πιστοποιημένο από ανεξάρτητο 

φορέα. 

Για να επιτύχει τους υψηλούς στόχους που θέτουν οι πελάτες της και οι νομοθετικές και 

κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια τροφίμων, η εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.: 

1. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην ποιότητα των προμηθευόμενων υλικών της, 

όσο και στην άριστη λειτουργική κατάσταση των παραγωγικών και κτιριακών της 

εγκαταστάσεων. 

2. Δεσμεύεται για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων και για την 

τήρηση όλων των σχετικών νομοθετικών κανονιστικών απαιτήσεων.  

3. Ακολουθεί συγκεκριμένο τρόπο παραγωγής και ελέγχει τα παραγόμενα προϊόντα 

της, έτσι ώστε να προάγει την ασφάλειά τους όσον αφορά στην υγεία των 

δυνητικών καταναλωτών με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

4. Εφαρμόζει τους κανόνες της ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής. 

5. Ενδιαφέρεται για τη γνώμη των πελατών της και προσπαθεί να βελτιώνεται από 

τα στοιχεία που συλλέγει. 

6. Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου 

αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών της και κατ' 

επέκταση ολοκλήρου του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. 



7. Θέτει αντικειμενικούς στόχους για την ασφάλεια των τροφίμων. Οι στόχοι αυτοί 

καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια 

της Ανασκόπησης του ΣΔΑΤ από τη Διοίκηση. 

8. Αναθέτει τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργία και την τήρηση του ΣΔΑΤ, αλλά 

και τη συνεχή βελτίωσή του, ώστε να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο τρόπο 

στην παρούσα Πολιτική, στην Ομάδα Διασφάλισης Τροφίμων, στην οποία 

παρέχονται και οι αντίστοιχες με την ευθύνη αυτή αρμοδιότητες. 

9. Δεσμεύεται να στηρίξει την Ομάδα Διασφάλισης Τροφίμων παρέχοντας τα 

απαιτούμενα μέσα και τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, 

αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του ΣΔΑΤ. 

10. Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της 

ώστε να προάγουν την ασφάλεια σε κάθε τους δραστηριότητα. 

11. Επιλέγει συνεργασία με τους καταλληλότερους προμηθευτές, που λειτουργούν 

σύμφωνα με νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την ασφάλεια 

τροφίμων, οι οποίοι στοχεύουν στη διαρκή βελτίωσή τους. 

12. Δεσμεύεται για την προστασία των προϊόντων που παράγει από, εκούσια ή 

ακούσια, περιστατικά μόλυνσης ή/και αλλοίωσης.   

Η εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε. διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό που σχετίζεται με 

τη λειτουργία του ΣΔΑΤ καθώς και η ανώτατη διοίκηση συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα 

του ΣΔΑΤ τηρώντας τις απαιτήσεις του και παράλληλα συμβάλλοντας στη συνεχή βελτίωσή του 

και είναι υπεύθυνο για την επιτυχή υλοποίηση της πολικής αυτής.  

 

Για την Ιωάννης Κουρίκος 
Α.Β.Ε.Ε. 
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