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Η εταιρία Haskos - Caffe Luigi Ε.Π.Ε. δεσμεύεται να εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης της 

Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 22000:2018, ώστε να επιτύχει το επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας και υγιεινής των 

προϊόντων που διαχειρίζεται, σε συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, και 

τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών για την ποιότητα και ασφάλεια των 

τροφίμων. Η εταιρία δεσμεύεται για την Πολιτική Ποιότητας, την οποία και διαδίδει σε όλο 

το ανθρώπινο δυναμικό της, σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

9001:2015. Και, η διοίκηση της εταιρίας δείχνοντας τον σεβασμό της για την προστασία του 

περιβάλλοντος, έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σε 

συμφωνία με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.  

 

Το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, η Πολιτική Ποιότητας και το 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αφορούν τις εγκαταστάσεις της εταιρίας στην έδρα 

της, Υμηττού 217, Αθήνα, και στην αποθήκη της, Υμηττού 186, Αθήνα. Το πεδίο εφαρμογής 

των Συστημάτων Διαχείρισης είναι το «ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ».  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

Η εφαρμογή του ΣΔΑΤ ορίζεται στους χώρους παραλαβής, αποθήκευσης και διανομής των 

τροφίμων. Με το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης, η 

εταιρία Haskos - Caffe Luigi Ε.Π.Ε. καταγράφει σαφείς, μετρήσιμους και κατανοητούς 

στόχους, για τους οποίους η διοίκηση και τα στελέχη της εταιρίας δεσμεύονται, προκειμένου 

να αναπτύξει και να τεκμηριώσει την πολιτική ασφάλειας τροφίμων. Οι στόχοι αυτοί 

εστιάζονται:  

 Στην παράδοση των προϊόντων της σε άριστη κατάσταση, που να πληρούν τις 

απαιτήσεις τόσο των πελατών όσο και των προδιαγραφών που έχει θέσει η ευρωπαϊκή 

και η ελληνική νομοθεσία.  

 Στην διαρκή επικοινωνία με τα εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.  
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 Στη διαρκή πληροφόρηση και εκπαίδευση όλων των εργαζομένων της, ώστε να 

προάγουν την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, με σεβασμό στο περιβάλλον σε 

κάθε τους δραστηριότητα.  

 Στην εξασφάλιση κατάλληλων μέσων και πόρων.  

 Στη σταθερή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της για τη διασφάλιση της υγιεινής 

και της ασφάλειας των προϊόντων της.  

 Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και στη μείωση των παραπόνων τους.  

 Στη συστηματική παρακολούθηση των προμηθευτών και υπεργολάβων της.  

 Στους συντονισμένους και εμπεριστατωμένους ποιοτικούς ελέγχους, καθώς και στην 

βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων 

της.  

 Στον εντοπισμό και μελέτη των μη συμμορφώσεων και κατά συνέπεια στην εφαρμογή 

προληπτικών & διορθωτικών ενεργειών.  

 

Η Πολιτική Ασφάλειας των τροφίμων της Haskos όπως αυτή διαμορφώνεται, ανασκοπείται 

ετησίως ως προς τη συνεχή καταλληλότητά της, κοινοποιείται, εφαρμόζεται και τηρείται σε 

όλα τα επίπεδα οργάνωσης της εταιρίας και αντιμετωπίζει κατάλληλα τα θέματα 

επικοινωνίας.  

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Με τον όρο Ποιότητα στην εταιρία Haskos - Caffe Luigi Ε.Π.Ε. εννοείται ότι οι λειτουργίες 

της εταιρίας που αφορούν στο αντικείμενο εργασιών της, Χονδρικό Εμπόριο Καφέ και 

Συναφών Ειδών, καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών, όπως αυτές έχουν τεθεί, 

βάσει συμφωνημένων προδιαγραφών αλλά και τις προδιαγραφές της ίδιας της εταιρίας. 

 

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την Πολιτική Ποιότητας, την οποία και διαδίδει σε όλο το 

ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας. Εξασφαλίζει δε τη δέσμευση αυτή, καλλιεργώντας το 

πνεύμα της συνολικής και συλλογικής προσπάθειας σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της 

εταιρίας και διαθέτοντας  όλα  τα  απαραίτητα  μέσα,  ώστε  όλοι  να  τηρούν  την  Πολιτική  
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Ποιότητας και να προωθούν κάθε ενέργεια που διαρκώς την προάγει και βελτιώνει.  

 

Η Πολιτική Ποιότητας, οι αντικειμενικοί και εφικτοί σκοποί της, οι δείκτες μέτρησης των 

σκοπών και γενικότερα η συνεχιζόμενη καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα 

του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ανασκοπούνται τουλάχιστον  μία φορά το χρόνο.  

 

Στα πλαίσια της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση έχει θέσει αντικειμενικούς σκοπούς, που 

περιγράφονται ακολούθως:  

 Υψηλή Ικανοποίηση Πελατών.  

 Ικανότητα Εργαζομένων - Αξιοποίηση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.  

 Διαρκής βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρίας σύμφωνα με το 

ΣΔΠ και αποτελεσματική εφαρμογή και αποδοτικότητα του.  

 

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας, η εταιρία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές:  

 Η Διοίκηση παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας ευχάριστο εργασιακό 

περιβάλλον, κατάλληλες συνθήκες εργασίας και καλλιεργεί κλίμα ομαδικότητας και 

συνεργασίας.  

 Η Διοίκηση μεριμνά για την υλοποίηση των εργασιών με βάση τις Νομοθετικές και 

Κανονιστικές απαιτήσεις όπως αυτές ορίζονται από την Εθνική ή Κοινοτική Νομοθεσία.  

 Η Διοίκηση μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 

του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας, ώστε να είναι πάντα σε θέση να 

ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους.  

 Η Διοίκηση συνεργάζεται με εγκεκριμένους προμηθευτές και συνεργάτες ώστε να 

παραδίδει προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.  

 Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας.  

 Οι Υπεύθυνοι Τμημάτων είναι υπεύθυνοι για την ποιότητα της εργασίας των τμημάτων 

τους.  

 Όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

(ΣΔΠ) της εταιρίας.  
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 Η εταιρία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, έντυπα, εκπαίδευση κλπ.) για την 

επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της ποιότητας.  

 Όλες οι ενέργειες που είναι δυνατό να επηρεάσουν την ποιότητα προγραμματίζονται και 

υλοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες Διαδικασίες & Διεργασίες του Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας.  

 Όλα τα στοιχεία των ελέγχων τεκμηριώνονται, αναλύονται και χρησιμοποιούνται 

κατάλληλα στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας.  

 Η εταιρία έχει για τη Διαχείριση της Ποιότητας το αντίστοιχο Τμήμα Διαχείρισης 

Ποιότητας, στελεχωμένο από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας. Το τμήμα αυτό έχει 

οριστεί από τη Διοίκηση και έχει εξουσία και οργανωτική ανεξαρτησία για να εξασφαλίζει 

ότι το ΣΔΠ της εταιρία λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.  

 Ενδεχόμενες παρεκκλίσεις αποτελούν αφορμή για άμεση εκτέλεση διορθωτικών αλλά και 

προληπτικών ενεργειών.  

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 

Η Διοίκηση της εταιρίας Haskos - Caffe Luigi Ε.Π.Ε. δείχνοντας τον σεβασμό της για την 

προστασία του περιβάλλοντος, έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

(ΣΠΔ). Το ΣΠΔ αναπτύχθηκε έτσι, ώστε να καλύπτει τις δραστηριότητες της εταιρίας, σε όλες 

τις φάσεις και συναφείς εργασίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων και 

των βοηθητικών δραστηριοτήτων (π.χ. συντήρηση εξοπλισμού) και των υπηρεσιών της (π.χ. 

διακίνηση υλικών και ανθρώπων). Ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί πρωταρχικής 

σημασίας στόχο για την Haskos και δηλώνει ρητά τη δέσμευσή της για πρόληψη της 

ρύπανσης που μπορεί να προκληθεί από τη λειτουργία της. Για τον σκοπό αυτόν, η 

προσπάθεια ελαχιστοποίησης των συνεπειών προς το περιβάλλον από τις δραστηριότητές 

της, είναι συνεχείς και επίμονος. Το ΣΠΔ, εμπεριέχει μηχανισμό βελτίωσης και διορθωτικών 

ενεργειών, ώστε να είναι σύμφωνο με τη δέσμευση της εταιρίας για διαρκή βελτίωση και 

πρόληψη της ρύπανσης, είτε  αναπτυσσόμενη εσωτερικά είτε προερχόμενη εξωτερικά (π.χ. 

με την εισαγωγή τεχνογνωσίας) καθώς  και το πλαίσιο για τον  καθορισμό  και  ανασκόπηση 
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των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων. Η ανάπτυξη του ΣΠΔ έγινε έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις που 

σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές της εταιρίας και αποτελεί ουσιώδες μέλημα και 

δέσμευση της εταιρίας η άμεση και αποτελεσματική εφαρμογή τους.   

 

Η εφαρμογή του ΣΠΔ ανατίθεται στον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με 

αρμοδιότητα την λήψη αποφάσεων για την οργάνωση, λειτουργία, βελτίωση, 

προσδιορισμό και ανασκόπηση στόχων και κατευθυντηρίων γραμμών. Οι περιβαλλοντικοί 

σκοποί και στόχοι που ανατίθενται ανασκοπούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και 

καθορίζονται με μετρήσιμους δείκτες οι οποίοι και παρακολουθούνται.  

 

Βασικοί άξονες της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της εταιρίας είναι:  

 

• Η μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και η ορθολογική διαχείριση αυτών - 

προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.  

• Η εξοικονόμηση ενέργειας.  

• Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του προσωπικού της εταιρίας σε θέματα 

περιβάλλοντος.  

 

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της εταιρίας στον τομέα της προστασίας και 

βελτίωσης του περιβάλλοντος, όπως προκύπτουν από τις αναλυτικές εγγραφές του ΣΠΔ,  

κοινοποιούνται στους υπαλλήλους της εταιρίας, καθώς και στην τοπική κοινωνία, σε 

εκπροσώπους της πολιτείας και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο, ώστε να γίνεται γνωστό ότι 

το ΣΠΔ είναι ζωντανό και ενεργό, επιδιώκοντας παράλληλα την συμμετοχή όλων προς τον 

σκοπό της προστασίας του περιβάλλοντος.  

 

 

 



 

 

Στόχοι της εταιρίας Haskos - Caffe Luigi Ε.Π.Ε. στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης 

της Ασφάλειας των Τροφίμων, στην Πολιτική Ποιότητας και στο Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης, είναι η ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων μας - τον τρόπο με τον οποίο τα 

αποθηκεύουμε και τα διανέμουμε, η ποιότητα των υπηρεσιών μας και τον υψηλό δείκτη 

ικανοποίησης των πελατών μας, και η αξία που δίνουμε στο περιβάλλον.  

 

Ο Γενικός Διευθυντής 

 

ΧΑΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Μ.Β.Α.  
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