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Το Οινοποιείο Κανακάρης δεσμεύεται να εφαρμόζει Σύστημα διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων 

(ΣΔΑΤ) σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2018, ώστε να επιτύχει το επιθυμητό 
επίπεδο ασφάλειας και υγιεινής των προϊόντων που διαχειρίζεται, σε συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές 

απαιτήσεις και τις διμερώς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών για την ασφάλεια τροφίμων. 
Η εφαρμογή του ΣΔΑΤ ορίζεται στα πεδία παραγωγής και εμφιάλωσης οίνων. 

Με το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και εφαρμογή του ΣΔΑΤ, Οινοποιείο Κανακάρης καταγράφει σαφείς, 
μετρήσιμους και κατανοητούς στόχους για τους οποίους η διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας δεσμεύονται, 

προκειμένου να αναπτύξει και να τεκμηριώσει την πολιτική ασφάλειας τροφίμων. Οι στόχοι αυτοί εστιάζονται: 
ü Στην παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών 

της και πάντα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία 
ü Στην διαρκή πληροφόρηση και εκπαίδευση όλων των εργαζομένων. 
ü Στην εξασφάλιση κατάλληλων μέσων και πόρων. 

ü Στην αυστηρή εφαρμογή των Κανόνων Ορθής Υγιεινής και Βιομηχανικής και Αποθηκευτικής Πρακτικής. 
ü Στη εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας και άμεσης ανάκλησης των προϊόντων της όταν αυτό 

απαιτηθεί. 
ü Στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της και στην συνεχή βελτίωση των επιπέδων ικανοποίησής 

τους. 
ü Στην τήρηση ηθικής και κοινωνικής ευθύνης στις δραστηριότητές της. 

ü Στην διασφάλιση ότι σε όλο το προσωπικό, μέσω των εκπαιδεύσεων, καλλιεργείται η κουλτούρα και η 
ευαισθητοποίηση της συνεισφοράς του στην αποτελεσματικότητα του ΣΔΑΤ 

ü Στην διασφάλιση ότι το προσωπικό έχει επίγνωση των συνεπειών των μη συμμορφώσεων στις απαιτήσεις 
του ΣΔΑΤ. 

ü Στη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των προμηθευτών. 
ü Στους συντονισμένους και εμπεριστατωμένους ποιοτικούς ελέγχους καθώς βελτίωση των συνθηκών 
υγιεινής και ασφάλειας σε όλα τα στάδια των δραστηριοτήτων της εταιρείας. 

ü Στη συνεχή αξιολόγηση, βελτίωση και επικαιροποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. 
Η πολιτική ασφάλειας των προϊόντων του Οινοποιείου Κανακάρης ανασκοπείται ετησίως ως προς τη 

συνεχή καταλληλότητα της, κοινοποιείται, εφαρμόζεται και τηρείται σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της 
εταιρείας και αντιμετωπίζει κατάλληλα τα θέματα επικοινωνίας στην εταιρεία. 
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