ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΛΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
Θ Πολιτικι Ολικισ Διαχείριςθσ τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και οι ςτόχοι τθσ για τθν ποιότθτα εργαςιϊν τθσ, τθν
βιωςιμότθτα και τθν αςφάλεια τροφίμων εκφράηονται όπωσ παρακάτω:
Το ΕΣΙΑΣΟΡΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΕΙΟ "ΔΙΟΝΤΟ-ΖΩΝΑΡ" δεςμεφεται να παράγει προϊόντα, απόλυτα
ςυμμορφοφμενα με ςυγκεκριμζνεσ προδιαγραφζσ και απαιτιςεισ, για τθν πλιρθ και ςυνεχι ικανοποίθςθ των
πελατϊν του, τθν εναρμόνιςθ ςε νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ απαιτιςεισ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του
πελάτθ που ςχετίηεται με τθν αςφάλεια τροφίμων , τα οποία ελζγχονται ωσ προσ τθν ποιότθτα τουσ πριν από
τθν παράδοςι τουσ. Επίςθσ το εςτιατόριο δεςμεφεται να εφαρμόςει όλεσ τισ νομοκετικζσ απαιτιςεισ και
διαδικαςίεσ που ορίηονται για τα μζτρα πρόλθψθσ κατά του Covid -19 βάςει τθσ ςυνεχείσ επικαιροποίθςθσ
των μζτρων και τισ αυςτθρισ εφαρμογισ τουσ.
Σο πεδίο εφαρμογήσ τησ εταιρίασ είναι η παροχή υπηρεςιών εςτίαςησ, παραςκευή γευμάτων πλήρουσ
γεφματοσ, παραγωγήσ γλυκιςμάτων & διοργάνωςησ εκδηλώςεων εντόσ των εγκαταςτάςεων τησ
επιχείρηςησ.
Οι ποιοτικζσ απαιτιςεισ του πελάτθ αναγνωρίηονται και παρακολουκοφνται ςυνεχϊσ και θ προςπάκεια
αναβάκμιςθσ του επιπζδου ςυμμόρφωςθσ είναι ςυνεχισ και αδιάλειπτθ.
Οι βαςικζσ αρχζσ που ςυνκζτουν τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν του εςτιατορίου, είναι :
- Υπάρχουν πλιρεισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ ελζγχου και παρακολοφκθςθσ τθσ θμεριςιασ
παραγωγισ με ςτόχο τθν κάλυψθ των ποιοτικϊν, χρονικϊν, αςφάλειασ τροφίμων και κοςτολογικϊν
πλάνων.
- Όλεσ οι πρϊτεσ φλεσ γίνονται από εγκεκριμζνουσ ζπειτα από αξιολόγθςθ προμθκευτϊν
- Όλεσ οι εργαςίεσ πραγματοποιοφνται από ειδικευμζνο προςωπικό
Μζςα από τθν αρμονικι ςυνεργαςία όλων των ενδιαφερόμενων μερϊν (διοίκθςθ, προςωπικό, ςυνεργάτεσ,
προμθκευτζσ) διαςφαλίηει τθν επιτυχθμζνθ ολοκλιρωςθ του ζργου τθσ. Θ επιχείρθςθ δεςμεφεται για κζματα
αςφάλειασ τροφίμων να επικοινωνεί με τθν αλυςίδα τροφίμων.
Για να επιτευχκοφν τα παραπάνω:
 Ζχει αναπτφξει τρόπουσ επικοινωνίασ τόςο μεταξφ ανκρϊπινου δυναμικοφ όςο με προμθκευτζσ,
πελάτεσ, υπεργολάβουσ, ςυνεργάτεσ και ιδιοκτιτθ.
 Ζχει λθφκεί υπόψθ το πλαίςιο λειτουργίασ του οργανιςμοφ κακϊσ και οι απειλζσ και ευκαιρίεσ που
δφναται να προκφψουν κατά τθν λειτουργία του εςτιατορίου
 Αναπτφχκθκε και εφαρμόηεται Σφςτθμα Ολικισ Διαχείριςθσ κατά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 22000:2018 & ISO
9001:2015,
 Αναςκοποφμε και βελτιϊνουμε ςυνεχϊσ τα χαρακτθριςτικά των υπθρεςιϊν μασ, όπου αυτό είναι
εφικτό, κακϊσ και τθν αποτελεςματικότθτα των Διεργαςιϊν μασ και κατ’ επζκταςθ ολόκλθρου του
Συςτιματοσ Ολικι Διαχείριςθσ,
 Θζτουμε μετριςιμουσ αντικειμενικοφσ ςτόχουσ για τθν αςφάλεια τροφίμων & για τθν ποιότθτα ςε
εταιρικό επίπεδο, ςε λειτουργικό επίπεδο κακϊσ και όςον αφορά τισ υπθρεςίεσ μασ. Οι ςτόχοι αυτοί
κακιερϊνονται και αξιολογοφνται ωσ προσ το βακμό επίτευξισ τουσ ςτα πλαίςια τθσ Αναςκόπθςθσ του
Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ποιότθτασ από τθ Διοίκθςθ του οργανιςμοφ, και λαμβάνουν υπόψθ τισ απειλζσ
και ευκαιρίεσ που ζχει προςδιορίςει θ επιχείρθςθ.
 Παρζχουμε όλουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ απρόςκοπτθσ, αποδοτικισ και
αποτελεςματικισ λειτουργίασ του οργανιςμοφ μασ,
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 Επενδφουμε ςτθν ςυνεχι κατάρτιςθ, με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ επαγγελματικισ επάρκειασ, τθν
ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των ςτελεχϊν τθσ ϊςτε να προάγουμε τθν ποιότθτα και τθν αςφάλεια των
δραςτθριοτιτων μασ,
 Παρακολουκοφμε, μετράμε και αξιολογοφμε τισ κρίςιμεσ παραμζτρουσ και Διεργαςίεσ, ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ Ποιότθτα
Το Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Τροφίμων παρακολουκείται, ςυντθρείται, βελτιϊνεται και
επικυροποιείται μζςα από προγράμματα επικεωριςεων, αξιολογιςεων και αναςκοπιςεων. Είναι
ςχεδιαςμζνο ζτςι, ϊςτε να δίνει βάροσ ςτθν πρόλθψθ, χωρίσ όμωσ να υποτιμά μθχανιςμοφσ διορκωτικϊν
ενεργειϊν, όταν διαπιςτωκεί μθ ςυμμόρφωςθ του Συςτιματοσ Ολικισ Διαχείριςθσ με τισ απαιτιςεισ.
Θ επίτευξθ των ςτόχων επιτυγχάνεται με ςφγχρονθ τεχνογνωςία, ςυμμόρφωςθ ωσ προσ τθν Ευρωπαϊκι &
Εκνικι Νομοκεςία, ςυμμόρφωςθ ωσ προσ τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, με βοθκθτικζσ λειτουργίεσ και με
παροχζσ των απαραίτθτων πόρων (δθλαδι των θκικϊν και υλικϊν μζςων), με ςυνεχι ευαιςκθτοποίθςθ και
ενθμζρωςθ ςε κζματα Αςφάλειασ Τροφίμων.
Θ αδιάκοπθ προςπάκεια κακϊσ και θ δζςμευςθ για ςυνεχι βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του
Συςτιματοσ Ολικισ Διαχείριςθσ αποτελεί κφριο μζλθμα τθσ εταιρίασ και φιλοςοφία κάκε εργαηομζνου, αλλά
και χτίηοντασ τθν ίδια φιλοςοφία ςτουσ προμθκευτζσ/ςυνεργάτεσ μασ.
Υιοκετϊντασ τθν αρχι τθσ ςυνεχοφσ βελτίωςθσ, το εςτιατόριο Διόνυςοσ Ηϊναρσ αναγνωρίηει και ανταμείβει
τθν ομαδικι εργαςία, τθν ατομικι προςπάκεια, επενδφει ςτον τεχνικό εξοπλιςμό, που προάγει αςφαλζςτερα
τρόπουσ μαγειρικισ, με ςεβαςμό ςτον πελάτθ.
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