CERTIFICATE
Swiss Approval International
certifies that

DIAMANTIS MASOUTIS S.A.
14th km Thessaloniki-Vasilika
57001- Thermi, Greece
Has established and applies a qualification criteria Scheme for Mass Catering
Enterprises, Restaurants and Food Retail, regarding the health & safety of their
Attendees, Diners, Staff and Suppliers, according to the requirements of:

“H&W Certification”
towards:

Hazard Critical Control Point Procedures & Monitoring,
regarding Food Safety
White Process, regarding Communicable non foodborne
diseases prevention (influenza-like or COVID19)
Registration Nr.: I-030-04-H&W-00001
This certificate is valid from 8 June 2020 until 7 June 2023
Initial certification date: 8 June 2020
The «Certification Body» has absolutely no responsibility for the transmission
of infectious diseases to certified companies Staff, Clients, Attendees or Suppliers
personnel, as it investigates and assesses compliance with the H&W scheme
requirements at the time of audit, exclusively with regard to precautionary and
preventive measures in accordance with the instructions of the competent National
or International authorities.
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This certificate was issued upon assessment according to Swiss Approval’s certification procedures and is subject to satisfactory
annual surveillance audits. The certificate can be authenticated at www.swissaproval.ch/certificate-validator

Swiss Approval International: Via G. Corti 5, Polus Komplex, CH-6828 Balerna / Ticino, Switzerland
Tel.: +41 (0)91 682 0540 / (0)91 682 92 92, E-mail: info@swissapproval.ch, Website: www.swissapproval.ch

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ H&W

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Η Swiss Approval International

πιστοποιεί ότι η

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε.
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Βασιλικών
57001 – Θέρμη, Ελλάδα
θέσπισε και εφαρμόζει σύστημα κριτηρίων αξιολόγησης καταλληλότητας για επιχειρήσεις
μαζικής εστίασης, εστιατόρια και καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων, όσον αφορά
την υγεία και την ασφάλεια των παρευρισκόμενων, των συνδαιτυμόνων, του προσωπικού
και των προμηθευτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της:

«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ H & W»
πεδίο εφαρμογής:
Διαδικασίες και Παρακολούθηση κρίσιμων σημείων ελέγχου σε σχέση με την ασφάλεια
των τροφίμων
«White Process», για την πρόληψη μη τροφιμογενών μεταδοτικών ασθενειών (τύπου
γρίπης ή COVID19)
Αρ. καταχώρισης: Ι-030-04-H&W-00001
Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει από τις 8 Ιουνίου 2020 έως τις 7 Ιουνίου 2023
Ημερομηνία αρχικής πιστοποίησης: 8 Ιουνίου 2020
Ο «Φορέας Πιστοποίησης» δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών στο προσωπικό,
στους πελάτες, στους παρευρισκόμενους ή στο προσωπικό των παρόχων πιστοποιημένων επιχειρήσεων, καθώς
εξετάζει και αξιολογεί τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του συστήματος H&W κατά την ημερομηνία του
ελέγχου, αποκλειστικά σε σχέση με τα μέτρα πρόληψης σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων εθνικών ή
διεθνών αρχών.

Το παρόν πιστοποιητικό εκδόθηκε κατόπιν αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διαδικασίες πιστοποίησης της Swiss Approval και
υπόκειται σε ικανοποιητικούς ετήσιους ελέγχους επιθεώρησης. Η γνησιότητα του πιστοποιητικού μπορεί να επαληθευτεί
στον διαδικτυακό τόπο www.swissapproval.ch/certificate-validator
Swiss Approval International: Via G. Corti 5, Polus Komplex, CH-6828 Balerna / Ticino, Switzerland
Τηλ.: +41 (0)91 682 0540 / (0)91 682 92 92, E-mail: info@swissapproval.ch, Διαδικτυακός τόπος: www.swissapproval.ch

