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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Ο αντικειμενικός στόχος της Εταιρείας Agrino, ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ ΑΒΕΕ 

είναι να παράγει ασφαλή, υψηλής & σταθερής ποιότητας αυθεντικά & καινοτόμα 

προϊόντα καθώς και η συνεχής βελτίωση της κουλτούρας και ασφάλειας τροφίμων.  Tα 

προϊόντα αυτά ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οι οποίες προέρχονται από την 

υπάρχουσα νομοθεσία ή/και τα πρότυπα ποιότητας, τις υποδείξεις των κρατικών 

αρχών, τα επιστημονικά δεδομένα και τις τεχνικές προδιαγραφές που έχει θέσει η ίδια 

η Εταιρεία. Παράλληλα, ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και 

προσδοκίες των πελατών και των τελικών καταναλωτών με τρόπο που να 

διασφαλίζεται απόλυτα η υγιεινή και ποιότητά τους. 

 Αυτό υλοποιείται μέσω των δεσμεύσεων μας για:  

 Τη συστηματική διερεύνηση των επιθυμιών και των προσδοκιών των πελατών 

μας και την υλοποίηση των βελτιώσεων που απαιτούνται.  

 Την πλήρη συμμόρφωση με τις Νομοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις που 

την αφορούν ή έχει συμφωνηθεί αμοιβαία με τους Πελάτες. 

 Την επιλογή Α΄ υλών, υλικών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την παραγωγή 

όπως επίσης και την προσεκτική επιλογή στην αξιολόγηση των προμηθευτών 

και των υπεργολάβων μας.  

 Τη συνεχή αναβάθμιση και τη σωστή συντήρηση του εξοπλισμού μας κατά την 

λειτουργική – παραγωγική διαδικασία καθώς επίσης και τη συνεχή αναβάθμιση 

των λειτουργικών μεθόδων μας, των διαδικασιών μας και των μέσων μας.  

 Την εφαρμογή αυστηρών μεθόδων παραγωγής και μέτρα ελέγχου για την 

πλήρη ασφάλεια των προϊόντων της έναντι οποιουδήποτε φυσικού, χημικού, 

βιολογικού κινδύνου ή αλλεργιογόνου παράγοντα που δύναται να επηρεάσει 

την ποιότητα τους και να επηρεάσει αρνητικά την υγεία των καταναλωτών. 

 Την εφαρμογή αναλυτικών και εξειδικευμένων ανά εγκατάσταση μας Πλάνων 

Προστασίας Τροφίμων (Food Defense) για την πρόληψη κινδύνων που 

σχετίζονται με πιθανή κακόβουλη προσβολή των προϊόντων μας.  

 Τη μη χρησιμοποίηση και διάθεση προϊόντων που περιέχουν ή παράγονται από 

οργανισμούς που έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση.  

 Την εφαρμογή αυστηρών ελέγχων σε όλα τα στάδια παραγωγής και τον 

κατάλληλο και μόνιμο έλεγχο των συνθηκών συσκευασίας και αποθήκευσης. 
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 Την επέκταση της ποικιλίας των προϊόντων μέσω της ανάπτυξης και της 

εισαγωγής στην αγορά νέων και/ή βελτιωμένων προϊόντων. 

 Την επιλογή ικανού προσωπικού και την παροχή επαρκούς εκπαίδευσης, όπως 

επίσης και την ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο κάθε 

εργαζόμενος θα μπορεί να αναπτύσσει περαιτέρω δεξιότητες, καθήκοντα και 

πρωτοβουλίες.  

 Την ενίσχυση και προώθηση κάθε μορφής εξωτερικής και εσωτερικής 

επικοινωνίας σε συνδυασμό με ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος μεταξύ όλων 

των ενδιαφερομένων μερών (εκτός και εντός της Agrino, ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ 

ΑΒΕΕ) και σε όλα τα επίπεδα.  

 Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κόστους και τη μεγιστοποίηση της 

χρήσης των ανθρώπινων πόρων και των μέσων. 

Προκειμένου λοιπόν να υποστηρίξουμε τις ενέργειές μας αυτές για την συνεχή 

βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης 

της Ποιότητας – Ασφάλειας Τροφίμων ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, BRCGS, IFS, 

FSMA, GLOBALGAP, AGRO 2.1, 2.2 & 2.3, ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ-ETHOS. 

Τέλος, αναφορικά με την κοινωνική προσφορά της Εταιρείας αυτή συμβαίνει μέσω: 

 χορηγιών πολιτιστικών εκδηλώσεων 

 ξεναγήσεων σχολείων και πανεπιστημίων 

 πρακτικής εξάσκησης σπουδαστών 

 συνεργασιών με πανεπιστήμια 

 ορθής διαχείρισης αποβλήτων 

 παραγωγής ενέργειας από βιομάζα και μη ανάλωση καυσίμων 

 μελλοντική διοχέτευση της ενέργειας για κοινωνικού σκοπούς (π.χ. σε σχολεία, 

κτλ.) 

 αρμονικής συνύπαρξης με το κοινωνικό σύνολο 

 σχέδια στήριξης/οργάνωσης επιβολής HACCP-HARPC στα σχολικά κυλικεία 

 στήριξη παραγωγών για ολοκληρωμένη διαχείριση α’ υλών 

 

    Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Αναστάσιος Πιστιόλας 


