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Στην Coca-Cola HBC, πιστεύουμε ότι η επιτυχία  στηρίζεται στην παροχή υψηλής 
ποιότητας προϊόντων, συσκευασιών και υπηρεσιών που όχι μόνο καλύπτουν, 
αλλά και υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών και των καταναλωτών  για τα 
επώνυμα προϊόντα μας. Καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη αυτού του 
στόχου είναι η  δέσμευσή μας για τη διασφάλιση της ποιότητας και την ασφάλειας 
τροφίμων όλων των προϊόντων που παράγουμε και διαθέτουμε στις αγορές μας. 
 
Δεσμευόμαστε να βελτιώνουμε διαρκώς την φήμη των προϊόντων που 
παράγουμε και διαθέτουμε, διατηρώντας την εμπιστοσύνη του καταναλωτή μέσα 
από την ανάπτυξη και την υλοποίηση συστημάτων, προτύπων και πρακτικών 
ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. 
 
Όλες οι δραστηριότητες της Coca-Cola HBC στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση, η 
οποία μετράται, αξιολογείται και πιστοποιείται ως προς την 
αποτελεσματικότητά της μέσω εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων. 
 
Πιστεύουμε ότι η ευθύνη για την επίτευξη των δεσμεύσεών μας που αφορούν 
στην ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων αφορά όλους ανεξαιρέτως τους 
εργαζομένους της Coca-Cola HBC, ως προς το πώς εκτελούν τα καθήκοντά τους 
και ως προς τις σχέσεις τους με τα εμπλεκόμενα μέρη. Η ποιότητα και η ασφάλεια 
τροφίμων αποτελούν ευθύνη κάθε εργαζομένου που επηρεάζει άμεσα τις α’ ύλες, 
την παραγωγή, τη συσκευασία, την αποθήκευση και τη μεταφορά των προϊόντων. 
 
Οι ακόλουθες αρχές ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων αποτελούν το θεμέλιο 
της δέσμευσης της Coca-Cola HBC στην ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων: 
· Παραγωγή και διάθεση προϊόντων που καλύπτουν τις υψηλότερες 
προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων. 
· Συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις περί ποιότητας και ασφάλειας 
τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαία συμφωνημένων απαιτήσεων 
των πελατών ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων. 
· Διασφάλιση της ύπαρξης βιώσιμης κουλτούρας ποιότητας και ασφάλειας 
τροφίμων, μέσω της εφαρμογής, πιστοποίησης και συνεχούς βελτίωσης 
αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, 
με βάση τα πρότυπα ISO 9001, FSSC 22000, καθώς και τις προδιαγραφές και τα 
πρότυπα του συστήματος της The Coca-Cola Company (KORE) σε κάθε 
δραστηριότητα της εταιρίας και όπου έχουν εφαρμογή. 
· Επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης 
ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων μέσω εσωτερικών και εξωτερικών 
διαδικασιών ελέγχου αναγνωρισμένων από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης 
(ISO) και την The Coca-Cola Company. 
· Εφαρμογή μεθοδολογίας εκτίμησης κινδύνων, προσαρμοσμένης στο πεδίο των 
δραστηριοτήτων μας, προς διευκόλυνση της επίτευξης των στόχων των 
συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και της διαρκούς 
βελτίωσης. 



· Ανάπτυξη ικανοτήτων, νοοτροπίας και κουλτούρας που συνάδουν με τις 
προσταγές της ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, μέσω δομημένων 
προγραμμάτων που αναπτύσσουν την ευαισθητοποίηση, τις γνωστικές και 
τεχνικές δεξιότητες των εργαζομένων, διαχειρίζονται τους κινδύνους και 
προωθούν ανώτερα επίπεδα αριστείας σε ολόκληρο τον οργανισμό. 
· Συνεχής αναθεώρηση των πολιτικών, των προτύπων και των διαδικασιών που 
αφορούν στην ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων, για την αποτελεσματική 
διαχείριση των κινδύνων ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων που 
συνδέονται με αλλαγές στα προϊόντα, τις διεργασίες και τις τεχνολογίες. 
· Ένταξη των στρατηγικών ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων στη διαδικασία 
ετήσιου επιχειρηματικού σχεδιασμού, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι η 
ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων παραμένουν αναπόσπαστο μέρος των 
δραστηριοτήτων μας. 
· Θέσπιση μετρήσιμων ετήσιων στόχων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων για 
όλες τις δραστηριότητες της εταιρίας, και σε επίπεδο ομίλου, προκειμένου να 
διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση και η συμμόρφωση με όλα τα πρότυπα. 
· Διασφάλιση ότι οι προμηθευτές και οι εξωτερικοί συνεργάτες υιοθετούν τις 
ίδιες δεσμεύσεις ως προς την ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων και 
παρακολούθηση των υλικών και υπηρεσιών που αυτοί παρέχουν, μέσω ελέγχων 
και επιθεωρήσεων των εισερχόμενων υλικών. 
· Κοινοποίηση των απαιτήσεων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων σε 
προμηθευτές, εξωτερικούς συνεργάτες, πελάτες, καταναλωτές και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, με τη θέσπιση προδιαγραφών για τις α’ ύλες και τα υλικά 
συσκευασίας, οδηγιών για την αποθήκευση και διανομή των προϊόντων, και 
οδηγιών για τον καταναλωτή. 
· Κοινοποίηση των ζητημάτων, στρατηγικών και επιδόσεων που αφορούν στην 
ποιότητα και στην ασφάλεια τροφίμων σε εργαζόμενους, συνεργάτες, 
καταναλωτές, πελάτες και στα κύρια εμπλεκόμενα μέρη που επηρεάζουν ή 
επηρεάζονται από τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας 
τροφίμων της Coca-Cola HBC. 
 
Ως Διευθύνων Σύμβουλος, δεσμεύομαι στην Πολιτική μας για την Ποιότητα και 
την Ασφάλεια Τροφίμων, την οποία υιοθετεί και προωθεί το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Πέραν αυτού, όλοι οι εργαζόμενοι της Coca-Cola HBC, σε κάθε τομέα 
και κάθε επίπεδο της ιεραρχίας, είναι υπεύθυνοι για την επιτυχή υλοποίηση 
αυτής της πολιτικής και των σχετικών προγραμμάτων. 
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