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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Για την Επιχείρηση Agroinvest  ΑΕΒΕ αποτελεί βασικό μέλημα, όχι μόνο για τη βιωσιμότητα της αλλά και στοιχείο της εταιρικής της 
κουλτούρας, ο σεβασμός στον άνθρωπο και το Περιβάλλον. Όλες οι δραστηριότητες της διέπονται από τις αρχές της Ποιότητας και της 
Ασφάλειας των Τροφίμων & Τροφών και διεξάγονται σε ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, με γνώμονα τις αρχές της 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και το σεβασμό στη φύση και τη φροντίδα για το Περιβάλλον. 

Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και η ποιότητα ζωής στις αναπτυσσόμενες χώρες οδήγησε σε αυξημένη ζήτηση για προϊόντα 
διατροφής. Αυτό αποτελεί ευκαιρία και πρόκληση για τη βιομηχανία. Σήμερα, πιο επιτακτικά από ποτέ, είναι επιτακτική ανάγκη να 
λειτουργούμε με τον απόλυτο σεβασμό προς το φυσικό μας περιβάλλον και κατά τρόπο που θα ενισχύσει και τις μελλοντικές γενιές. 
Έχοντας αυτό υπόψη, η Agroinvest πρωτοστάτησε στην υλοποίηση των προγραμμάτων βιωσιμότητας σε εθελοντική βάση πολύ πριν 
γίνει υποχρεωτική. Επιπλέον, συνεχώς εκπαιδεύουμε τους γεωργούς μας για τις καλύτερες πρακτικές αειφορίας. 
 
Το τμήμα Διαχείρισης του Ενιαίου Συστήματος είναι ένα μείγμα έμπειρων και νέων δυναμικών στελέχη, σε επαγρύπνηση για την 
εξασφάλιση κορυφαίας ποιότητας και εξυπηρέτησης των πελατών μας. Η Agroinvest λειτουργεί τρία χημικά εργαστήρια σε 24ωρη 
βάση, πραγματοποιώντας συνεχώς αναλύσεις χρησιμοποιώντας εξοπλισμό δοκιμών τελευταίας τεχνολογίας. Συμμορφούμενη πάντοτε 
με τα διεθνή πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές, ενισχύουμε το έργο μας, συνεργαζόμενοι με ένα μεγάλο δίκτυο πιστοποιημένων 
εργαστηρίων τρίτων. Επιπλέον, η εφαρμογή αυστηρών διαδικασιών ανιχνευσιμότητας, η ποιότητα και η βιωσιμότητα εξασφαλίζονται 
σε κάθε βήμα, σε όλο το μήκος της κάθετα ολοκληρωμένης γραμμής παραγωγής μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της εταιρίας, ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναπτύξει και να εφαρμόσει, ένα ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης (ΕΣΔ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πρότυπων ΕΝ ISO 9001:2015, ISO 22000:2018,  και  GLOBALG.A.P. v2.2 στην 
παραγωγή ιχθυοτροφών. 

Η παρούσα δήλωση Πολιτικής του Ενιαίου Συστήματος της επιχείρησής μας, αποτελεί δέσμευση για συμμόρφωση με εθνικούς 
νόμους, κοινοτικές και κανονιστικές οδηγίες, την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, τις διμερώς 
συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια των τροφών, την πρόληψη της ρύπανσης και λοιπών απαιτήσεων που με 
οποιοδήποτε τρόπο εμπίπτει στις δραστηριότητες της επιχείρησης, τις απαιτήσεις των εφαρμοσμένων προτύπων και τη διαρκή 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης.  

Αποτελεί παράλληλα δέσμευση αφενός για την εφαρμογή των απαιτήσεων των σχετικών προτύπων και αφετέρου για διαρκή βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης. Αφορά όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης μας, γνωστοποιείται 
και είναι διαθέσιμη τόσο εντός της επιχείρησης όσο και στα ενδιαφερόμενα μέρη όπως ενδείκνυται και εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται 
σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των Αρχών και της Φιλοσοφίας του Συστήματος. 

Η ευθύνη της υλοποίησης της παρούσας Πολιτικής σε συνδυασμό με την λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης, ανατίθεται 
στον Υπεύθυνο του Συστήματος Διαχείρισης (ΥΣΔ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του και την συνεχή βελτίωση του.  

Οι κύριοι σκοποί του Συστήματος Διαχείρισης είναι :  

• Η πλήρης κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων του Πελάτη καθώς και η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση τυχόν 
παραπόνων του. Η συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές λαμβάνοντας υπόψη ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις. 

• Η ταχύτητα και πληρότητα στην παράδοση. Η αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωση του ΕΣΔ/SMS. 

• Η συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων σε θέματα Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων & 
Τροφών, Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ), Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΠΔ), αειφορίας και της βιοποικιλότητας 
(GG). 

• Η συνεχής και συστηματική αναγνώριση και εκτίμηση όλων των πιθανών κινδύνων (ΥΑΕ, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & 
Ασφάλειας Τροφίμων και Τροφών), που απορρέουν από την εκτέλεση των εργασιών (τακτικών και μη) καθώς και η μείωση και 
ο έλεγχος της επικινδυνότητας αυτών μέσω των εφαρμοζόμενων προληπτικών μέτρων, της λήψης διορθωτικών ενεργειών, της 
κατάλληλης οργάνωσης και της παροχής των απαιτούμενων πόρων. 

• Η αποφυγή κάθε φύσεως ατυχημάτων & συμβάντων που έχουν επιπτώσεις στην υγεία, και το περιβάλλον και η πρόληψη 
ασθενειών και ατυχημάτων που σχετίζονται με τον εργασιακό χώρο. 

• Αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κάθε εγκατάστασης και λήψη των αναγκαίων μέτρων, μέσα από την βέλτιστη 
χρήση των φυσικών και ενεργειακών πόρων της επιχείρησης, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος χώρου και της 
βιοποικιλότητας. 

Από τους σκοπούς αυτούς απορρέουν οι Στόχοι του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης, οι οποίοι τίθενται από τη Διοίκηση, 
επικοινωνούνται σε όλο το προσωπικό και παρακολουθούνται με ευθύνη του Υπευθύνου του Συστήματος Διαχείρισης. Η Διοίκηση 
δεσμεύεται για την διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων, για την  επίτευξη αυτών των στόχων. 

Τα ποσοτικά μεγέθη των στόχων αυτών, ο βαθμός επίτευξης τους καθώς και η επίδοση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης (ΕΣΔ), 
μαζί με την παρούσα Πολιτική, εξετάζονται και αξιολογούνται από την Ανώτατη Διοίκηση, στα πλαίσια των προγραμματισμένων 
Ανασκοπήσεων του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης, με απώτερο σκοπό την συνεχή βελτίωσή του. 

Η επιχείρηση μέσα από την αταλάντευτη προσήλωση τόσο της Ανώτατης Διοίκησης, όσο και του συνόλου του στελεχιακού της 
δυναμικού, στην τήρηση των αρχών που εκτίθενται στην παρούσα Πολιτική και γενικότερα, σε όλη την έκταση του Ενιαίου Συστήματος 
Διαχείρισης (ΕΣΔ), προσβλέπει στη συνεχή και σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, ως παρεπόμενο ενός 
υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το προϊόν, της πρόληψης της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος, της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών της και της συνεχούς βελτίωσης του ΕΣΔ.     
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