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Η Διεύθυνση της Μονάδας τυποποίησης βρώσιμων ελαιών και πάστας ελιάς 

NACOLIVES ΜΟΝ. ΙΚΕ έχοντας ως γνώμονα την τυποποίηση προϊόντων υψηλών 

προδιαγραφών και ποιότητας, έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση και στην 

εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων 

σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 22000 και ISO 9001 στο πεδίο της τυποποίησης και 

της συσκευασίας βρωσίμων ελιών. 

 

Η εφαρμογή του παραπάνω συστήματος ποιότητας καλύπτει όλο το φάσμα 

λειτουργίας της Μονάδας και εγγυάται: 

√ τη συνεχή παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των διαδικασιών που εφαρμόζει η 

εταιρεία, από την προμήθεια των πρώτων & των βοηθητικών υλών και των υλικών 

συσκευασίας έως και την αποδέσμευση του τελικού προϊόντος. 

√ τη διατήρηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων που εφαρμόζει η εταιρεία καθώς και 

τη διαρκή παρακολούθηση και τη συνεχή βελτίωση της εφαρμογής των προτύπων 

που εφαρμόζει. 

√ τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων για την ασφάλεια των προϊόντων 

και τον εντοπισμό και την εξάλειψη όλων των ελαττωματικών προϊόντων. 

√ τη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, η οποία 

απορρέει από την έγκαιρη διάθεση προϊόντων με τις υψηλότερες προδιαγραφές 

ποιότητας και ασφάλειας, που να ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές των πελατών της και να είναι ασφαλή για τους καταναλωτές και 

ιδιαίτερα για τις ευαίσθητες ομάδες καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη τα τρέχοντα 

νομοθετικά και επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την τεχνολογία των τροφίμων. 

√ τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων για την πλήρη ιχνηλασιμότητα των 

προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία. 

√ την τήρηση όλων των νομικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την υγιεινή και την 

ασφάλεια των προϊόντων της. 

√ τη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές της. 

√ τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με τη λειτουργία της 

εταιρείας, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, το μηχανολογικό εξοπλισμό, το 

απασχολούμενο προσωπικό και ιδιαιτέρως με την υγιεινή και την ασφάλεια των 

εργαζομένων. 

√ τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας. 

√ τη συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής του απασχολούμενου προσωπικού της. 

√ την αποτελεσματική εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση τους απασχολούμενου 

προσωπικού, ειδικά επί θεμάτων προσωπικής υγιεινής και ασφάλειας. 
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√ την ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευθύνης σε όλο το προσωπικό της Μονάδας και την 

τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

√ την εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας για το απασχολούμενο προσωπικό, για το 

πλαίσιο συναλλαγών με τους προμηθευτές και τους πελάτες της, για την προστασία 

και το σεβασμό του περιβάλλοντος και για το πλαίσιο των σχέσεων της εταιρείας με 

την τοπική κοινωνία, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

 

Η Διεύθυνση της Μονάδας τυποποίησης βρώσιμων ελαιών και πάστας ελιάς 

NACOLIVES ΜΟΝ. ΙΚΕ δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας 

Τροφίμων καθώς και για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά την 

λειτουργία του Μονάδας, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωσή της, στην προσήλωσή 

της στην ποιότητα και στην ασφάλεια των προϊόντων της και στην ικανοποίηση των 

απαιτήσεων των πελατών της. 

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω, η Διεύθυνση του εργοστασίου δεσμεύεται για την 

εξασφάλιση και παροχή όλων των απαραίτητων πόρων, καθώς και για την 

εγκατάσταση, τεκμηρίωση, παρακολούθηση και ανασκόπηση στόχων ποιότητας και 

ασφάλειας των προϊόντων της. 

 

Όλα τα ανωτέρω ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τη Διεύθυνση 

της εταιρείας και αποτελούν δέσμευση της Διεύθυνσης. 

 

Αγρίνιο, 15/1/2018 

 

Ο Γενικός Διευθυντής 

 

Κωνσταντίνος Νάκος 
 


