
Η   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ   ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ   ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Το Σύστηµα Διαχείρισης Ασφάλειας Ζωοτροφών (ΣΔΑΖ), που έχει αναπτυχθεί είναι 

σύµφωνο µε τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 22000/05 και αφορά την 

παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στην επιχείρηση «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.»

α) διασφαλίζει ότι αναγνωρίζονται, αξιολογούνται και ελέγχονται όλοι οι κίνδυνοι 

που ενδέχεται να εµφανιστούν στα προϊόντα και εντός του πεδίου εφαρµογής του 

συστήµατος, ώστε τα προϊόντα του οργανισµού να µην προκαλούν, άµεσα ή έµµεσα, 

βλάβη στην υγεία του καταναλωτή

β)  επικοινωνεί  στην  αλυσίδα  τροφίµων  τις  κατάλληλες  πληροφορίες,  για  θέµατα 

ασφάλειας τροφίµων που αφορούν τα προϊόντα του

γ) κοινοποιεί σε όλο τον οργανισµό, τις πληροφορίες που αφορούν στην ανάπτυξη, 

την εφαρµογή και την επικαιροποίηση του ΣΔΑΖ.

δ)  αξιολογεί  περιοδικά  και  επικαιροποιεί  όταν  απαιτείται,  το  ΣΔΑΖ  ώστε  να 

διασφαλίζεται  ότι  το  σύστηµα  διαχειρίζεται  τις  δραστηριότητες  του  οργανισµού 

λαµβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά µε τους ελεγχόµενους 

κινδύνους.

Όταν ο οργανισµός επιλέγει να αναθέσει σε υπεργολάβους διεργασίες που µπορεί να 

επηρεάσουν τη συµµόρφωση του τελικού προϊόντος. διασφαλίζει τον έλεγχο στις 

διεργασίες αυτές.

Το ΣΔΑΖ είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες της επιχείρησης, τις ικανότητες, το 

επίπεδο γνώσεων και την εµπειρία του προσωπικού.

Στην  επιχείρηση  έχει  συγκροτηθεί  Οµάδα  ασφάλειας  Ζωοτροφών  η  οποία  είναι 

υπεύθυνη  για  την  ανάπτυξη,  εγκατάσταση,  λειτουργία  και  ανασκόπηση  του 

Συστήµατος  Διαχείρισης   της  Ασφάλειας   των   Ζωοτροφών   (ΣΔΑΖ).   Η   οµάδα 

ασφάλειας  ζωοτροφών  συνδυάζει  τη  διεπιστηµονική  γνώση  και  εµπειρία  στην 

ανάπτυξη  και  στην  εφαρµογή  του  ΣΔΑΖ.  Η  γνώση  και  εµπειρία  αφορά,  µεταξύ



άλλων, στα προϊόντα του οργανισµού, στις διεργασίες, στον εξοπλισµό και στους 

κινδύνους για την ασφάλεια ζωοτροφών, εντός του πεδίου εφαρµογής του ΣΔΑΖ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

·  διασφαλίζουν  να  είναι  εκπαιδευµένο  το  αρµόδιο  προσωπικό  για  την

παρακολούθηση, τις διορθώσεις και τις διορθωτικές ενέργειες του ΣΔΑΤ,

·  αξιολογούν την εφαρµογή και την αποτελεσµατικότητα των δραστηριοτήτων

εκπαίδευσης

·   διασφαλίζουν  ότι  το  προσωπικό  έχει  επίγνωση  της  σχέσης  των 

δραστηριοτήτων του και της σπουδαιότητας των για την ασφάλεια των 

ζωοτροφών

·  διασφαλίζουν το προσωπικό που ασχολείται µε λειτουργίες οι οποίες έχουν

επίπτωση  στην  ασφάλεια  ζωοτροφών  κατανοεί  την  αναγκαιότητα  της 

αποτελεσµατικής επικοινωνίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η Διοίκηση της Επιχείρησης «ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.»

που δραστηριοποιείται στο χώρο της:

Παραγωγής  και  εµπορίας ζωοτροφών
ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ

Να παρέχει προϊόντα υψηλής ασφάλειας και ποιότητας

·  Να   τα   διασφαλίζει   από   κινδύνους   προστατεύοντας   την   υγεία   των

καταναλωτών και των ζώων και να εξασφαλίζει τις απαιτήσεις µε τις διµερώς

συµφωνηµένες απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια των προϊόντων της

·  Να συµµορφώνεται µε τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

Για την  επίτευξη των  παραπάνω  η  επιχείρηση φροντίζει:

·  Να χρησιµοποιεί άριστες πρώτες ύλες από αξιολογηµένους προµηθευτές

·  Να εκπαιδεύει το προσωπικό της που έρχεται σε επαφή µε τα προϊόντα πάνω

σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας των ζωοτροφών.

·  Να εφαρµόζει ΣΔΑΖ σύµφωνα µε τα διεθνές πρότυπα ISO 22000/05/05

·  Να επανεξετάζει την καταλληλότητα και αποτελεσµατικότητα του ΣΔΑΖ.



·  Η πολιτική για την ασφάλεια να κοινοποιείται,  να εφαρµόζεται και να τηρείται
σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης.

·  Η   πολιτική   για   την   ασφάλεια   να   ανασκοπείται   ως   προς   τη   συνεχή

αποτελεσµατικότητα.

·  Να αντιµετωπίζει κατάλληλα τα θέµατα επικοινωνίας
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Η Διοίκηση


