
ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Εμείς οι άνθρωποι της εταιρείας ΖΑΚΟΜΑ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε., με αντικείμενο τη συσκευασία , 

την αποθήκευση και τη δ ιακίνηση ελαίων,  οσπρίων, ζάχαρης,  ρυζ ιού κα ι 

δημητρ ιακών, την εμπορία συσκευασμένων ελιών,  καθώς και την παραγωγή ζάχαρης 

σε μορφή άχνης ,  έχουμε ως στόχο την παραγωγή προϊόντων που συνδυάζουν όλα εκείνα τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά (οργανοληπτικά στοιχεία, θρεπτική αξία και προ πάντων ασφάλεια) που θα 

ικανοποιήσουν πλήρως τον πελάτη μας. 

Θεωρούμε την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων ως αυτονόητη και ελάχιστη    προϋπόθεση 

και η συμμόρφωση με όλους τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς αποτελεί βασική αρχή μας. Επιπλέον, 

η εταιρεία δεσμεύεται να επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των τροφίμων που 

παράγει, να εμπεδώσει στο προσωπικό μια ισχυρή κουλτούρα ποιότητας-ασφάλειας (την 

αποτελεσματικότητα της οποίας να παρακολουθεί με μετρήσιμες μεθόδους), να προστατεύει με κάθε 

τρόπο την αυθεντικότητα των προϊόντων της, να εφαρμόζει πολιτική φιλική προς το περιβάλλον, να 

συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και να τηρεί απαρέγκλιτα τις απαιτήσεις της εργατικής νομοθεσίας, 

ενώ η φροντίδα για μέτρα κοινωνικής πολιτικής είναι πάντα μεταξύ των προτεραιοτήτων της. 

         Η επιχείρηση φροντίζει ώστε το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων να βρίσκεται σε συμφωνία με το 

πλαίσιο λειτουργίας της και τους ευρύτερους σκοπούς και στοχεύσεις της. Μεριμνά επίσης ώστε το ΣΔΑΤ να 

παρακολουθείται, να συντηρείται και να επικαιροποιείται κατά τον προσήκοντα τρόπο, ενώ λαμβάνει υπόψη της την 

ανάλυση διακινδύνευσης στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή της ώστε να προσαρμόζει τους ειδικότερους στόχους της. 

Για να επιτύχε ι  τα παραπάνω η εταιρε ία έχε ι  αναπτύξει  και  εφαρμόζει   

Σύστημα Ανάλυσης Επικινδυνότητας & Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου –  HACCP ,  

κατά το πρότυπο ISO 22000 και κατά τα  ιδ ιωτικά πρωτόκολλα   IFS Food και BRC 

Global Standard ,  και  σε συμφωνία με τον Codex Alimentarious (FAO/WHO FOOD 

STANDARDS PRODUCT) ,  το οποίο περιγράφετα ι στο  σχετικό Εγχε ιρ ίδ ιο HACCP.  

Όλο το προσωπικό καλείται να συμμετέχει για να ενισχύσει την ανωτέρω προσπάθεια. 

Στόχος της εταιρείας είναι να λειτουργεί συνεχώς σύμφωνα με τις αρχές του Συστήματος HACCP, έτσι 

ώστε να ενισχυθεί η θέση της στην ελληνική και διεθνή αγορά, προσφέροντας έτσι στους πελάτες της 

προϊόντα ποιοτικά και ασφαλή από πλευράς υγιεινής.  

Προσωπικά εμείς, η Διοίκηση της ΖΑΚΟΜΑ ΑΕ, 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 Ανάλυσης Επικινδυνότητας & Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου. 

Ημερομηνία : 1/9/2021                                                                             Για την εταιρεία  

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Κωνσταντίνος Μαλαμίδης 

 

 


