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Ο αντικειμενικός στόχος της Εταιρείας  ΑΣΠΙΣ Α.Ε. είναι να σχεδιάζει και να παράγει χυμούς, 

παρασκευάσματα και κομποστοποιημένα προϊόντα φρούτων που ικανοποιούν τις επιδιώξεις των πελατών, 

των καταναλωτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, σε σχέση με την ποιότητα, ποικιλία, γεύση, ασφάλεια 

και προστασία του τροφίμου και την υγιεινή. 

 

Αυτό υλοποιείται μέσω των δεσμεύσεων μας για: 

 Τη συστηματική διερεύνηση των επιθυμιών και των προσδοκιών των πελατών μας και την 

υλοποίηση των βελτιώσεων που απαιτούνται.  

 Την πλήρη  συμμόρφωση με τις Νομοθετικές και Κανονιστικές απαιτήσεις που την αφορούν ή έχει 

συμφωνηθεί αμοιβαία με τους Πελάτες  

 Την επιλογή φρούτων, υλικών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την παραγωγή  όπως επίσης και 

την προσεκτική επιλογή στην αξιολόγηση των προμηθευτών και των υπεργολάβων μας.  

 Την συνεχή αναβάθμιση και τη σωστή συντήρηση του εξοπλισμού μας κατά την λειτουργική – 

παραγωγική διαδικασία καθώς επίσης και τη συνεχή αναβάθμιση των λειτουργικών μεθόδων μας, 

των διαδικασιών μας και των μέσων μας.  

 Την εφαρμογή  αυστηρών μεθόδων παραγωγής και μέτρα ελέγχου για την πλήρη ασφάλεια των 

προϊόντων της έναντι οποιουδήποτε φυσικού, χημικού, βιολογικού κινδύνου ή αλλεργιογόνου 

παράγοντα που δύναται να επηρεάσει την ποιότητα τους και να επηρεάσει αρνητικά την υγεία των 

καταναλωτών.  

 Την εφαρμογή αναλυτικών κι εξειδικευμένων ανά εγκατάσταση μας Πλάνων Προστασίας Τροφίμων 

(Food Defense Plans) για την πρόληψη κινδύνων που σχετίζονται με πιθανή κακόβουλη προσβολή 

των προϊόντων μας.  

 Την μη χρησιμοποίηση και διάθεση  προϊόντων που περιέχουν ή παράγονται από οργανισμούς που 

έχουν υποστεί γενετική τροποποίηση.  

 Την εφαρμογή των αυστηρών ελέγχων σε όλα τα στάδια παραγωγής  και τον κατάλληλο και μόνιμο 

έλεγχο των συνθηκών συσκευασίας και αποθήκευσης.  

 Την επέκταση της ποικιλίας των προϊόντων μέσω της ανάπτυξης και της εισαγωγής στην αγορά νέων 

και/ή βελτιωμένων προϊόντων.  

 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.  

 Την ενίσχυση και προώθηση κάθε μορφής εξωτερικής και εσωτερικής επικοινωνίας σε συνδυασμό 

με ανάπτυξη  ομαδικού  πνεύματος  μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών (εκτός και εντός της 

ΑΣΠΙΣ Α.Ε.)  και σε όλα τα επίπεδα.  
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 Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του κόστους και τη μεγιστοποίηση της χρήσης των 

ανθρώπινων πόρων και των μέσων. 

 

 

Προκειμένου λοιπόν να υποστηρίξουμε τις ενέργειές μας αυτές για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας και 

ασφάλειας τροφίμων, εφαρμόζουμε  Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας – Ασφάλειας Τροφίμων  & 

Περιβάλλοντος σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των Διεθνών  Προτύπων  ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 & 

International Food Standard (IFS) και ISO 14001:2015, Halal, Kosher.  

Στα πλαίσια της εφαρμογής των θρησκευτικών προτύπων Halal και Kosher, η εταιρεία δεσμεύεται να 

παράγει προϊόντα που είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιγράφονται από τα πρότυπα αυτά. 


