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ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Η εηαηξεία “Ιτθσοκαλλιέργειες Κέρκσρας Α.Ε” (Corfu Sea Farm SA) ηδξύζεθε ην 1992 θαη απνηειεί κηα από ηηο 

θνξπθαίεο εμαγσγηθέο εηαηξείεο ηεο Κέξθπξαο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εθηξνθή, ζπζθεπαζία θαη δηαθίλεζε  ιαβξαθηνύ 
(Dicentrarchus labrax) θαη ηζηπνύξαο (Sparus aurata), ρσξίο θακία ρξήζε GMO’s ή απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ όπσο 
νξκόλεο, απμεηηθνί παξάγνληεο, θ.α. 

Η θηινζνθία, ην know-how, ε ζπλέπεηα θαη ε απνδνρή από ηελ πειαηεία ηεο, ηελ έρνπλ θαηαζηήζεη κηα ηδηαίηεξα 
επηηπρεκέλε επηρείξεζε ζηνλ ρώξν ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο. Η Corfu Sea Farm δξαζηεξηνπνηείηαη θπξίσο ζηηο αγνξέο 
ηνπ εμσηεξηθνύ, δηαηεξώληαο παξάιιεια θαη παξνπζία ζηελ αγνξά ηεο Διιάδαο. 
Δπηδίσμε ηεο εηαηξίαο είλαη λα ζπλδεζεί ην όλνκά ηεο κε ηηο έλλνηεο ηεο πνηόηεηαο, ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο. 

Βαζηθό κέιεκα γηα ηελ εηαηξία, όρη κόλν γηα ηε βησζηκόηεηα ηεο αιιά θαη σο ζηνηρείν ηεο εηαηξηθήο ηεο θνπιηνύξαο, 
είλαη ν ζεβαζκόο ζηνλ άλζξσπν θαη ην Πεξηβάιινλ. Όιεο νη δξαζηεξηόηεηέο ηεο δηέπνληαη από ηηο αξρέο ηεο Πνηόηεηαο 
θαη ηεο Αζθάιεηαο ησλ Σξνθίκσλ θαη δηεμάγνληαη ζε έλα θαηάιιειν θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο, κε ζεβαζκό ζηε 
θύζε θαη θξνληίδα γηα ην Πεξηβάιινλ. 

ηα πιαίζηα απηά, ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα αλαπηύμεη θαη λα εθαξκόζεη έλα Ενιαίο 
ύζηημα Διατείριζης (ΔΓ), ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξόηππσλ ΕΝ ISO 9001, ISO 22000, BRC & IFS, ISO 
14001, GLOBALG.A.P. & FOS ζηελ πδαηνθαιιηέξγεηα. 

Η παξνύζα δήισζε Πολιηικής Ποιόηηηας, Αζθάλειας Σροθίμων, Τγείας και Αζθάλειας ζηην Εργαζία, 
Περιβαλλονηικής Διατείριζης και ηης ολοκληρωμένης διατείριζης ηης πρωηογενούς παραγωγής, απνηειεί 

δέζκεπζε γηα ζπκκόξθσζε κε Δζληθνύο λόκνπο, θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη θαλνληζκνύο, ηελ πξόιεςε ησλ εξγαηηθώλ 
αηπρεκάησλ θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ αζζελεηώλ, ηηο δηκεξώο ζπκθσλεκέλεο απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ γηα ηελ 
αζθάιεηα ηξνθίκσλ, ηελ πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο θαη ινηπώλ απαηηήζεσλ πνπ κε νπνηνδήπνηε ηξόπν εκπίπηνπλ ζηηο 
δξαζηεξηόηεηεο ηεο Δπηρείξεζεο.  

Αθνξά όια ηα επίπεδα ηεο Δπηρείξεζεο, γλσζηνπνηείηαη όπσο ελδείθλπηαη ζε όιν ην πξνζσπηθό θαη ζε άιια 
ελδηαθεξόκελα κέξε θαη εμαζθαιίδεηαη όηη εθαξκόδεηαη κε θύξην ζθνπό ηελ δεκηνπξγία ηεο ζρεηηθήο θνπιηνύξαο ησλ 
Αξρώλ θαη ηεο Φηινζνθίαο απηνύ ηνπ πζηήκαηνο. 

Η επζύλε ηεο πινπνίεζεο ηεο παξνύζαο Πνιηηηθήο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο, αλαηίζεηαη ζηελ Διοίκηζη ηεο επηρείξεζεο, ε νπνία είλαη ππεύζπλε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη ηελ ζπλερή 

βειηίσζε ηνπ.  

Οη θύξηνη ζθνπνί ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο είλαη :  

 Η πιήξεο θάιπςε ησλ αλαγθώλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Πειάηε θαζώο θαη ε έγθαηξε θαη ζσζηή αληηκεηώπηζε 
ηπρόλ παξαπόλσλ ηνπ. 

 Η ζπλερήο ελεκέξσζε, εθπαίδεπζε θαη επαηζζεηνπνίεζε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα Πνηόηεηαο, 
Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ, Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ηεο Δξγαζίαο (ΤΑΔ), Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (ΠΓ), 
επδσίαο  ησλ ςαξηώλ, αεηθνξίαο θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο (GG). 

 Η ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή αλαγλώξηζε θαη εθηίκεζε όισλ ησλ πηζαλώλ θηλδύλσλ (ΤΑΔ, Πεξηβαιινληηθήο 
Γηαρείξηζεο & Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ), πνπ απνξξένπλ από ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ (ηαθηηθώλ θαη κε) θαζώο 
θαη ε κείσζε θαη ν έιεγρνο ηεο επηθηλδπλόηεηαο απηώλ κέζσ ησλ εθαξκνδόκελσλ κέηξσλ, ηεο ιήςεο 
δηνξζσηηθώλ θαη πξνιεπηηθώλ κέηξσλ, ηεο θαηάιιειεο νξγάλσζεο θαη ηεο παξνρήο ησλ απαηηνύκελσλ πόξσλ. 

 Η απνθπγή θάζε θύζεσο αηπρεκάησλ & ζπκβάλησλ πνπ έρνπλ επηπηώζεηο ζηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ θαη ε 
πξόιεςε αζζελεηώλ θαη αηπρεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ εξγαζηαθό ρώξν. 

 Απνηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θάζε εγθαηάζηαζεο θαη ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ, κέζα από 
ηελ βέιηηζηε ρξήζε ησλ θπζηθώλ θαη ελεξγεηαθώλ πόξσλ ηεο Δπηρείξεζεο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ 
πεξηβάιινληνο ρώξνπ θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. 

Από ηνπο ζθνπνύο απηνύο απνξξένπλ νη ηότοι ηοσ Ενιαίοσ σζηήμαηος Διατείριζης, νη νπνίνη ηίζεληαη από ηε 

Γηνίθεζε, επηθνηλσλνύληαη ζε όιν ην πξνζσπηθό θαη παξαθνινπζνύληαη. Η Ηγεζία δεζκεύεηαη γηα ηελ δηάζεζε όισλ 
ησλ απαηηνύκελσλ πόξσλ θαη κέζσλ γηα ηελ  επίηεπμε απηώλ ησλ ζηόρσλ, πνπ θάζε θνξά ηίζεληαη από απηή. 

Σα πνζνηηθά κεγέζε ησλ ζηόρσλ απηώλ, ν βαζκόο επίηεπμήο ηνπο θαζώο θαη ε επίδνζε ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο 
Γηαρείξηζεο, καδί κε ηελ παξνύζα Πνιηηηθή, εμεηάδνληαη θαη αμηνινγνύληαη από ηελ Αλώηαηε Γηνίθεζε, ζηα πιαίζηα ησλ 
πξνγξακκαηηζκέλσλ Αλαζθνπήζεσλ ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, θαζώο θαη πεξηνδηθά, κέζα από ηηο 
ζπλεδξίεο ησλ αληίζηνηρσλ Οκάδσλ Γηαρείξηζεο. 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ 

Η πνιπεηήο παξνπζία καο ζηνλ θιάδν ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηώλ, νη άξηζηεο ζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο, ην πιένλ 
ζύγρξνλν ζπζθεπαζηήξην θαη ην έκπεηξν, άξηζηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθό καο, απνηεινύλ ηελ θαιύηεξε εγγύεζε γηα 
ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηόρσλ πνπ ζέηνπκε θαη είλαη: 
• Η πξνζηαζία θαη ν ζεβαζκόο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο 
• Η έκθαζε ζηελ αλώηεξε πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ καο 
• Η ζπλερήο βειηίσζε γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ καο. 
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