
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η  ΜΥΤΙΛΟΣ  Ι.Κ.E.,  εταιρεία  που  επεξεργάζεται  και  διακινεί  Καρκινοειδή  &

Οστρακοειδή  και  παράγει  Έτοιμα  Γεύματα  με  βάση  τα  θαλασσινά,  μεριμνά  για  την

ασφάλεια των προϊόντων της, με σκοπό την προστασία της υγείας του καταναλωτή και τη

διεξαγωγή διαδικασιών παραγωγής, διακίνησης  & εμπορίας βάσει των Κανόνων Ορθής

Υγιεινής  &  Βιομηχανικής  Πρακτικής  και  των  υφιστάμενων  Νόμων  και  Κανονισμών.

Υπάρχει εναρμόνιση με την Εργατική Νομοθεσία, και σεβασμός τόσο στην Υγεία του κάθε

εργαζόμενου, καθώς και στη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου της επιχείρησης.  

Όλοι εμείς, Διοίκηση και εργαζόμενοι, πιστεύουμε στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας

των  προϊόντων  και  των  υπηρεσιών  μας  προς  τους  πελάτες  μας.  Στο  πλαίσιο  αυτό,

δεσμευόμαστε για:

1. Την  πιστή  εφαρμογή  και  τη  συνεχή  βελτίωση  του  Συστήματος  Διαχείρισης

Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2018, IFS Food & BRC (Global Standard

for Food Safety).

2. Την  παραγωγή  προϊόντων  που,  σε  όλα  τα  στάδια  παραγωγής  τους,  από  την

παραλαβή των πρώτων υλών έως και  τη  διακίνησή τους,  είναι  συμβατά με  τις

ανάγκες των πελατών και με τις ισχύουσες προδιαγραφές της νομοθεσίας. 

3. Την ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων.

4. Την άψογη λειτουργία και εμφάνιση του εξοπλισμού μας.

5. Τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας,  ώστε να εξασφαλίζεται  ένα υψηλό

επίπεδο τεχνογνωσίας και αίσθηση ευθύνης προς τον καταναλωτή.

6. Tην ανάπτυξη «Κουλτούρας» γύρω από την Ασφάλεια στα Τρόφιμα που καθιστά το

Προσωπικό της εταιρείας πιο ενεργό, αποτελεσματικό και διορατικό.

7. Την επένδυση σε ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό



8. Τη συνεχή βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και των υποδομών της

επιχείρησης καθώς και του ποιοτικού ελέγχου.

9. Τη συνέπεια στους στόχους μας και στις δεσμεύσεις απέναντι στον πελάτη.

10. Τη  χρησιμοποίηση  πρώτων  υλών  υψηλών  προδιαγραφών  από  αξιόπιστους

προμηθευτές. 

11. Την υιοθέτηση όλων των διεργασιών & διαδικασιών που απαιτούνται για τη συνεχή

βελτίωση  του  επιπέδου  ασφάλειας  των  παραγόμενων  τροφίμων  αλλά  και  της

διαχείρισης της ποιότητας αυτών. 

12. Την  εγκυρότητα  της  Πολιτικής  Ποιότητας  &  Ασφάλειας,  την  επικοινωνία  και

εφαρμογή της σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και από όλο το προσωπικό.

Στο πλαίσιο  των  κοινωνικών, ηθικών και περιβαλλοντικών  δεσμεύσεων,  μέλημα της

Διοίκησης είναι :  

 Να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση με την Εργατική Νομοθεσία 

 Ο σεβασμός στην Υγεία του κάθε εργαζόμενου, στους συνανθρώπους & συναδέλφους

 Σεβασμός στη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου της επιχείρησης

 Ο σεβασμός στο περιβάλλον με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη  

 Η συμμόρφωση με τους σχετικούς νομοθετικούς κώδικες (περιβαλλοντικοί όροι, ορθή

διαχείριση λυμάτων,  ανακύκλωση,  ελάχιστη δυνατή επίδραση των εγκαταστάσεων στο

περιβάλλον & την τοπική κοινότητα κλπ. 

Όλα  τα  παραπάνω,  πιστεύουμε  ότι  δημιουργούν  την  καλύτερη  δυνατή  εικόνα  της

επιχείρησης  στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και το αίσθημα της ικανοποίησης για όλους

εμάς που εργαζόμαστε σε αυτήν και οδηγούν στην πρόοδο της εταιρείας.

O Διευθύνων Σύμβουλος

Ζεμπίλογλου Αθανάσιος
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