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Η εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ έχει καθιερώσει σαν πολιτική της, την
επίτευξη και διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής
σε όλη την γκάμα των προϊόντων της. Τα πρότυπα αυτά είναι προσηλωμένα
στις αρχές και απαιτήσεις των πλέον σύγχρονων και αποδεκτών εφαρμογών
και πρακτικών με προσανατολισμό και στόχο την ΠΟΙΟΤΗΤΑ, την ΥΓΙΕΙΝΗ &
ΑΣΦΑΛΕΙΑ των προϊόντων, την ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ, την
ΣΥΝΕΧΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, τον
ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ χωρίς διακρίσεις ,και
δευτερευόντως την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Βασική αρχή και δέσμευση της ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ. αλλά και φιλοσοφία
κάθε στελέχους της , είναι να παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες και
προϊόντα που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις, να
συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και
να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας και ασφάλειας που θέτει η εταιρεία
για κάθε έργο που αναλαμβάνει.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας

● Εφαρμόζει Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων σύμφωνο με το
πρότυπο ISO 22000:2018.

● Η εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ έχει συμμορφωθεί πλήρως με το International
Food standard version 7 .

● Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των προϊόντων /
υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα
των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση του Σ.Δ.Π.

● Θέτει μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα και την
ασφάλεια σε εταιρικό επίπεδο, σε λειτουργικό επίπεδο Τμημάτων ή /και
Διεργασιών καθώς και όσον αφορά τα προϊόντα ή της υπηρεσίες. Οι
στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό της
επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από τη Διοίκηση
της εταιρείας.

Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και
αποτελεσματική λειτουργία κάθε Τμήματος της εταιρείας με σκοπό την
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αειφόρο ανάπτυξη και την ανάπτυξη κουλτούρας ποιότητας και ασφάλειας
τροφίμων
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● Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών
της καθώς και στην ηθική και στην ευθύνη του προσωπικού, ώστε να
προάγουν την Ποιότητα , Ασφάλεια και Υγιεινή σε κάθε τους
δραστηριότητα.

● Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και
Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα, Ασφάλεια και Υγιεινή και η
προστασία του περιβάλλοντος.

● Εφαρμόζει και διατηρεί αποτελεσματική επικοινωνία ώστε να διασφαλιστεί
η διαθεσιμότητα επαρκούς πληροφόρησης στην αλυσίδα των τροφίμων,
αναφορικά με την ασφάλεια των τροφίμων και εστιάζει στους πελάτες.

● Εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα πληρούν όλες τις σχετικές απαιτήσεις
(ασφάλεια, ποιότητα, νομιμότητα, διαδικασία, προδιαγραφή).

● Συγκεντρώνει, ελέγχει και υλοποιεί ενέργειες που προάγουν την ανάπτυξη
κουλτούρας ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων εντός της εταιρίας μέσω:
- Καθορισμού των ρόλων και αρμοδιοτήτων
- Της κατάρτισης του προσωπικού
- Της συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις διαδικασίες του

συστήματος
-Της συνεχούς βελτίωσης των εφαρμοζόμενων συστημάτων

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης η ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΕ αναγνωρίζει
και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια,
επενδύει στον άνθρωπο σέβεται τον πελάτη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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