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Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων 

 

 

Αποτελεί πολιτική της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρίας ΚΡΗΤΙΚΗ 

ΖΥΘΟΠΟΙΊΑ Α.Ε. η δέσμευση για παραγωγή, συσκευασία και εμπορία 

φρέσκιας μπύρας, με τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας, που είναι 

σύμφωνες με τις απαιτήσεις των πελατών μας και το νομοθετικό πλαίσιο που 

θέτουν οι αρμόδιες αρχές. Αποτελεί επίσης πολιτική της Εταιρίας ΚΡΗΤΙΚΗ 

ΖΥΘΟΠΟΙΊΑ Α.Ε. η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών έτσι ώστε να 

παρέχονται υγιή και ασφαλή προϊόντα στους καταναλωτές. 

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η πολιτική και να διασφαλιστεί ότι όλες οι 

διαδικασίες ασφάλειας και υγιεινής των συσκευασμένων προϊόντων καθώς και 

τα έγγραφα, τηρούνται με τεκμηριωμένο τρόπο, η εταιρία ΚΡΗΤΙΚΗ 

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. έχει σχεδιάσει και καταγράψει μέσα στο Εγχειρίδιο 

Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το Κανονισμό Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  852-2004, το πρότυπο ISO 22000:2018 και το Codex Alimentarius. 

Για όλα τα κύρια αγοραζόμενα υλικά, υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές σε 

συμφωνία με εσωτερικές ή εξωτερικές προδιαγραφές, καταλόγους προμηθευτών 

και εθνικά ή διεθνή πρότυπα. 

Τα έντυπα προμηθειών περιγράφουν πλήρως το υλικό και τη ζητούμενη 

ποσότητα. Για το σκοπό αυτό μαζί με τη περιγραφή του υλικού, όπου είναι 

δυνατό, γίνεται αναφορά σε προδιαγραφές, σχέδια, κωδικούς αριθμούς, 

απαιτήσεις λόγω του εφαρμοζόμενου συστήματος ποιότητας (π.χ. απαιτήσεις για 

την έγκριση του υλικού, αποστολή πιστοποιητικού), απαιτήσεις στο χρόνο 

παράδοσης και τον τρόπο συσκευασίας. 

 



ΚΡΗΤΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΊΑ Α.Ε. 

ΖΟΥΝΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΤΗΛ:2824031002 

 

 

         

ΚΡΗΤΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΛΩΣΗ ΦΡΕΣΚΙΑΣ ΜΠΥΡΑΣ 

 

Πολιτική Ποιότητας της Εταιρίας ΚΡΗΤΙΚΗ 

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 

 

Ο αντικειμενικός στόχος της Εταιρίας ΚΡΗΤΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. είναι η 

παραγωγή, συσκευασία και εμπορία φρέσκιας μπύρας, που να ικανοποιεί τις 

επιθυμίες των πελατών / καταναλωτών, σε σχέση με την ποιότητα, την ποικιλία, 

την ασφάλεια των συσκευασμένων προϊόντων και την υγιεινή. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω η εταιρία δεσμεύεται για: 

 Τη συστηματική διερεύνηση των επιθυμιών και των προσδοκιών των 

πελατών της εταιρίας και την υλοποίηση των βελτιώσεων που απαιτούνται. 

 Την επιλογή πρώτων και βοηθητικών υλών υψηλής ποιότητας όπως επίσης 

και την προσεκτική επιλογή στην αξιολόγηση των προμηθευτών της 

εταιρίας. 

 Τη συνεχή αναβάθμιση και τη σωστή συντήρηση του εξοπλισμού της 

εταιρίας κατά τη λειτουργική – παραγωγική διαδικασία καθώς επίσης και 

τη συνεχή αναβάθμιση των λειτουργικών της μεθόδων, των διαδικασιών 

και των μέσων της. 

 Την εφαρμογή  των αυστηρών ελέγχων σε όλα τα στάδια ταυτοποίησης και 

τον κατάλληλο και συνεχή έλεγχο των συνθηκών συσκευασίας και 

αποθήκευσης. 

 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. 
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Προκειμένου να υποστηριχθούν οι ενέργειες αυτές για την συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας, αναπτύσσεται Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας 

Τροφίμων, σε συνεργασία με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Πρότυπου ISO 

9001:2018, το οποίο και εφαρμόζεται στην εταιρία ΚΡΗΤΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ 

Α.Ε. . 

Με την επίτευξη μετρήσιμων στόχων η εταιρία ΚΡΗΤΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. 

αποβλέπει στο να διατηρήσει και να διευρύνει τη θέση και το μερίδιό της στην 

Αγορά. Επιπρόσθετα, αποβλέπει στο να διατηρήσει ένα εργασιακό περιβάλλον 

το οποίο θα ανταμείβει την πρόοδο και θα παρέχει ευκαιρίες στον κάθε 

εργαζόμενο. 

Είναι πεποίθηση της διεύθυνσης ότι για να επιτευχθούν τα παραπάνω, όλες οι 

δραστηριότητες της εταιρείας πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένες και 

ελεγχόμενες ώστε υλικοί πόροι, πληροφορίες και έμψυχο δυναμικό να 

χρησιμοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η βελτίωση της 

αποδοτικότητας του προσωπικού της εταιρίας μέσω της εκπαίδευσης και 

αποτελεσματικής επικοινωνίας είναι καθοριστική για την διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητάς της. 

 

 

                                  Η ομάδα της Κρητικής Ζυθοποιίας     

    


