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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

Το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ ειδικεύεται στην παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας που τυγχάνουν 

συνεχούς αναγνώρισης και επιβράβευσης σε διαγωνισμούς γευσιγνωσίας, τόσο στην Ελλάδα, όσο 

και στο εξωτερικό. Αποτελεί πολιτική της επιχείρησης η διασφάλιση της ποιότητας και της 

ασφάλειας των προϊόντων της, με την εφαρμογή και τον έλεγχο όλων των διαδικασιών που 

σχετίζονται με αυτή, από τις πρώτες ύλες, την παραγωγή και τον έλεγχο ποιότητας, μέχρι την τελική 

παράδοση των προϊόντων και την μετέπειτα εξυπηρέτηση των πελατών. Βασική αρχή και δέσμευση 

του ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ, αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της είναι να παρέχει στους 

πελάτες ασφαλή προϊόντα υψηλής ποιότητας που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους 

απαιτήσεις (επιθυμία πελάτη), να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές 

απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας και ασφάλειας που θέτει η εταιρεία.  

Στο πλαίσιο των παραπάνω προτεραιοτήτων της η εταιρεία: 

 Εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων κατά ISO 

22000:2005, 

 Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία 

όλων των τμημάτων της εταιρείας, 

 Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις που μπορούν να επηρεάσουν την δραστηριότητά 

της, 

 δεσμεύεται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας για την ασφάλεια των 

τροφίμων, 

 ενημερώνει και εκπαιδεύει όλο το προσωπικό της, 

 παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να 

εξασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της, 

 διασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της, θέτοντας και ανασκοπώντας σκοπούς 

και στόχους (για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων), και 

 φροντίζει ώστε η παρούσα πολιτική να διαχέεται και να εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα 

οργάνωσης. 

 Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, το ΚΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΑ αναγνωρίζει και 

ανταμείβει την ομαδική εργασία, καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον 

άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη. 
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