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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Βασική αρχή και δέσμευση της εταιρείας ξενοδοχειακού management Zeus Hotels ΑΦΟΙ 

ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗ ΑΕ αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι η διασφάλιση της Ποιότητας 

και της Ασφάλειας  των Τροφίμων που διαχειρίζεται σε όλη τη διαδρομή τους, από την αρχική 

επιλογή των A΄ υλών και την επιβεβαίωση των αυστηρών ποιοτικών κριτηρίων κατά την 

παραλαβή τους στο Ξενοδοχείο, μέχρι την διάθεση των τελικών προϊόντων στους πελάτες της.. 

Για να το επιτύχει αυτό, η Διοίκηση της  Zeus Hotels ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗ ΑΕ: 

➢ Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (Σ.Δ.Α.Τ), σύμφωνα με το 

Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2018, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρο το επισιτιστικό 

τμήμα των ξενοδοχείων της.  

➢ Δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις 

των πελατών της για την ασφάλεια των τροφίμων. 

➢ Θέτει στόχους για την ασφάλεια τροφίμων, τους παρακολουθεί, τους διατηρεί ενήμερους 

και τους αξιολογεί ως προς βαθμό επίτευξής τους, στα πλαίσια της Ανασκόπησης του 

Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 

➢ Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων 

➢ Συνεργάζεται στενά και με ειλικρίνεια με τις ελεγκτικές αρχές και με τα υπόλοιπα μέλη του 

δικτύου τροφίμων, με στόχο την προστασία της υγείας του τελικού καταναλωτή και 

γενικότερα εφαρμόζει διαδικασία για την αποτελεσματική επικοινωνία με όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη 

➢ Διαθέτει σχέδιο για τη διαχείριση πιθανών κρίσεων ασφάλειας τροφίμων, καθώς και 

έγκαιρης και πλήρους ανάκλησης τυχόν μη συμμορφούμενου προϊόντος της 

➢ Αναγνωρίζει και διαθέτει όλους τους απαραίτητους πόρους για την εξασφάλιση της 

απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της ως προς την ασφάλεια 

των τροφίμων 

➢ Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της, ώστε να 

προάγουν την ασφάλεια των τροφίμων σε κάθε τους δραστηριότητα 
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➢ Ενημερώνεται συστηματικά για τις εξελίξεις που αφορούν τον ξενοδοχειακό κλάδο και την 

εστίαση ειδικότερα 

➢ Ανασκοπεί την πολιτική ασφάλειας τροφίμων, ως προς τη συνεχή καταλληλότητά της και 

εξασφαλίζει ότι γνωστοποιείται, έχει γίνει πλήρως κατανοητή και εφαρμόζεται από το 

σύνολο των εργαζομένων της, όλων των βαθμίδων 

Εταιρικός Σκοπός της ZEUS HOTELS – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗ ΑΕ  είναι να ασκεί την επιχειρηματική 

δραστηριότητά της με τρόπο που ενδυναμώνει την αξία της ως επιχείρησης και με πρακτικές 

που χαρακτηρίζονται τόσο από ευθύνη και ακεραιότητα, όσο και από σεβασμό προς τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον. Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των προϊόντων/ 

υπηρεσιών, διεργασιών και του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων αποτελεί κύριο 

μέλημα της ZEUS HOTELS – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗ ΑΕ και φιλοσοφία κάθε στελέχους της. 

Η παρούσα Πολιτική είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου μέρους. 
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Για την εταιρεία, 

 

 

Ελευθέριος Παπακαλιάτης 

Διευθύνων Σύμβουλος 
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