ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Η

ΚΕΝΤΡΙΚΗ

ΑΓΟΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α.Ε.

ανταποκρινόμενη

στις

απαιτήσεις

της

σύγχρονης

επιχειρηματικής πραγματικότητας, στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτική της δομής και εσωτερικής
της λειτουργίας και αποσκοπώντας πάντα στην παροχή ποιοτικών και ασφαλών υπηρεσιών που
υποστηρίζεται από την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της, αποφάσισε να σχεδιάσει,
να εγκαταστήσει και να εφαρμόσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του Προτύπου ISO 22000:2018 για την:

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ
Η Διοίκηση της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκειμένου να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη
λειτουργία και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης:


Εξασφαλίζει την άριστη λειτουργική κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού



Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν
την Ασφάλεια των Τροφίμων

σε κάθε τους δραστηριότητα Εφαρμόζει τους κανόνες ορθής

υγιεινής πρακτικής


Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των ελεγκτικών αρχών



Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση
του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που εφαρμόζει



Θέτει μετρήσιμους Στόχους για το Σ. Δ. Α. Τ. σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο
Τμημάτων ή/ και Διεργασιών. Οι Στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό
επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ. Δ. Α. Τ. από την Ανώτατη Διοίκηση της
εταιρείας.



Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική
λειτουργία της.



Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες ώστε να
εξασφαλίζεται η Ποιότητα και Ασφάλεια των υπηρεσιών της.



Διαθέτει προϊόντα που διασφαλίζουν τις συμφωνηθείσες προδιαγραφές ασφαλείας των πελατών
αλλά και των αρμόδιων αρχών.



Διαχειρίζεται τα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των
παραπόνων των πελατών και της επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. αναγνωρίζει
και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και
σέβεται τον πελάτη.
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. έχει κοινοποιήσει αυτή της την προσπάθεια με την παρούσα
Πολιτική, προς όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη.
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