EΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)
● Τηρεί και εφαρμόζει τα απαραίτητα αρχεία – φακέλους σύμφωνα με την Υγειονομική
Διάταξη Υ1γ/ΓΠ/οικ 96967/2012 (Αρχεία προσωπικού-νομοθεσίας, νερού, καθαρισμούαπολύμανσης, απεντόμωσης-μυοκτονίας, θερμοκρασιών, πρώτων υλών και προμηθευτών)
● Εφαρμόζει πλήρες σύστημα αυτοελέγχου HACCP
● Τηρεί διάγραμμα ροής διαδικασιών
● Τηρεί και εφαρμόζει τον απαραίτητο εξοπλισμό σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη
Υ1γ / Γ.Π / οικ. 96967 της 08/10/2012 ( Αποδεικτικό συντήρησης και καθαρισμού του
απαγωγικού συστήματος, ποδοκίνητος νιπτήρας πλυσίματος χεριών στη κουζίνα, ύπαρξη
λιποσυλλεκτών)
● Τηρεί σύμβαση με εταιρία αξιοποίησης χρησιμοποιημένων ελαίων
● Υπάρχει Τεχνικός Ασφαλείας
● Προμηθεύεται ά ύλες για τα προϊόντα της σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% από
πιστοποιημένες με συστήματα διαχείρισης (iso-haccp) εταιρίες
● Τηρεί σύμβαση με εταιρία αξιοποίησης χρησιμοποιημένων ελαίων

* Εφαρμογή πλήρους συστήματος αυτοελέγχου haccp στις παρακάτω κατηγορίες
επιχειρήσεων:
-

-

οι επιχειρήσεις των άρθρων 11 και 12, της υπ.αριθμ Υ1γ/ΓΠ/οικ 96967/2012 Υγ.
Διάταξης
ορισμένες επιχειρήσεις του άρθρου 13, της ως άνω Υγ. Διάταξης (π.χ. σούπερ μάρκετ,
μικτές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών με άλλες επιχειρήσεις κ.τ.λ.)
από τις επιχειρήσεις του άρθρου 14, της ως άνω Υγ. Διάταξης, οι επιχειρήσεις μαζικής
εστίασης πλήρους γεύματος και από τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου
γεύματος όσες διαθέτουν παρασκευαστήριο για την παραγωγή πρόχειρων γευμάτων
τα αρτοποιεία
οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης.ή εφαρμόζει αρχές haccp

EΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (11 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ)
● Σοβαρός λόγος έγκρισης φακέλου δανειοδότησης (ΕΣΠΑ κλπ).
● Συμμόρφωση με τη κείμενη νομοθεσία
● Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό
● Αύξηση πελατολογίου συνηδειτοποιημένων καταναλωτών για την ασφάλεια και τη
ποιότητα των τροφίμων και τη ποιοτική εξυπηρέτηση
● Ελάχιστο κόστος για τα μέλη του ΠΑ.ΣΚΕ.ΔΙ
● Δωρεάν διαφήμιση στο site του ΠΑ.ΣΚΕ.ΔΙ
● Κοστολογημένες προτάσεις βελτίωσης χώρων και υποδομών από ειδικούς
● Κατεύθυνση πελατολογίου από tour operators μέσω του ΠΑ.ΣΚΕ.ΔΙ στην επιχείρησή σας
● Προμήθεια ειδικού σήματος και σε συμβατή μορφή ώστε να αξιοποιηθεί διαφημιστικά
στο τιμοκατάλογο και στο χώρο της επιχείρισής σας
● Παράδοση διαγνωστικής μελέτης για την υφιστάμενη κατάσταση της επιχείρησής σας σε
θέματα υγειινής και ασφάλειας και προτάσεις βελτίωσης από ειδικούς
● Συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα νομοθεσίας υγειινής και ασφάλειας τροφίμων από
ειδικούς

