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Ο Οργανισμός «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΓΗ» δραστηριοποιείται στην τυποποίηση και εμπορία νωπών βιολογικών 
προϊόντων, στην εμπορία αυγών βιολογικής παραγωγής και στην εμπορία προϊόντων ξηράς 
αποθήκης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες παρέχονται με σεβασμό και υπευθυνότητα και πάντα σύμφωνα 
με τις ισχύουσες εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές  υγιεινής και ασφαλείας των τροφίμων. 

Βασική αρχή και δέσμευση της «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΓΗ» αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους αυτής, είναι να διακινεί 
προϊόντα που συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τρόφιμα 
(συμπεριλαμβανομένου και των συστάσεων των αρμοδίων αρχών) επιτυγχάνοντας τους στόχους οι οποίοι έχουν 
τεθεί για την Ασφάλεια Τροφίμων. 

Η συνεχής βελτίωση της Ασφάλειας των Τροφίμων σε όλες τις δραστηριότητες, και από όλους τους εργαζόμενους 
θεωρείται αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της επιχείρησης και των στόχων της. Επιπρόσθετα, η 
απόλυτη ικανοποίηση των πελατών και η έλλειψη παραπόνων, αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας της 
βιωσιμότητά της. 

Το πεδίο πιστοποίησης της επιχείρησης «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΓΗ» για το πρότυπο ISO 22000:2018  περιλαμβάνει: 

«Συσκευασία – Τυποποίηση και διακίνηση φρούτων και λαχανικών. Συσκευασία και διακίνηση προϊόντων ξηρού 
φορτίου βιολογικής παραγωγής» 

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της ¨ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΓΗ¨ 

 Δεσμεύεται για την τήρηση των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και των απαιτήσεων των 
πελατών της. 

 Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (Σ.Δ.Α.Τ) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο 
ISO 22000:18 και τις απαιτήσεις του HACCP, το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την εταιρεία για όλες τις δραστηριότητες 
που έχουν επίπτωση στην ασφάλεια των τροφίμων της και την ικανοποίηση των πελατών της. Οι απαιτήσεις του 
Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων κοινοποιούνται, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα 
οργάνωσης. 

 Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και 
την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών του και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Α.Τ 

 Επενδύει στην συντήρηση και την αναβάθμιση, όταν απαιτείται, των σύγχρονων κτιριακών υποδομών και του 
παραγωγικού εξοπλισμού. 

 Επενδύει και παρέχει τους απαιτούμενους πόρους τόσο για την εσωτερική επικοινωνία, όσο και την 
εξωτερική επικοινωνία για παραμέτρους που επηρεάζουν την Ασφάλεια των Τροφίμων.  

 Θέτει μετρήσιμους Αντικειμενικούς Στόχους για την Ασφάλεια των Τροφίμων σε εταιρικό επίπεδο. 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 του Οργανισμού.  

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

 Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών του ώστε να προάγουν την 
Ασφάλεια των Τροφίμων σε κάθε τους δραστηριότητα. 

 Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους των Διεργασιών του, ώστε να εξασφαλίζεται η 
Ασφάλεια των Τροφίμων και η ικανοποίηση των πελατών του. 

Η παρούσα πολιτική ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ή έκτακτα όταν υπάρχουν σημαντικές 
αλλαγές στη νομοθεσία ή στις απαιτήσεις των πελατών της. 
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