
 

Πολιτική Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης   

της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 

Σελίδα Κωδικός 

1 / 3 HeQA101 

                  

ΕΚΔΟΣΗ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΕΓΚΡΙΣΗ: 

1.2/2022.01.10 Group Quality  B ο D 

 

  

1. ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της Πολιτικής του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» είναι να 
συνεπικουρεί στην προσπάθεια παραγωγής και εμπορίας αγαθών, που αφενός να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις των καταναλωτών από πλευράς Ποιότητας και αφετέρου να συμμορφώνονται πλήρως με 
τις διατάξεις των ισχυόντων Νόμων και Κανονισμών. 

 

 

2. ΣΤΟΧΟΣ 

Στόχος της Πολιτικής του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» είναι η  
απόκτηση ενός ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και η υπεροχή στους κλάδους 
δραστηριοποίησης της. 

 

 

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Η Πολιτική του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» συντάχθηκε με 
ευθύνη της Διεύθυνσης Ποιότητας. Η ίδια Διεύθυνση έχει και την επιμέλεια της εφαρμογής και της 
επικαιροποίησης της. 

Εγκρίθηκε από το ΔΣ βάσει του Πρακτικού Νο 3807 της 15ης Φεβρουαρίου 2022. 
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4. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ είναι μία από τις ηγετικές εταιρίες παραγωγής και εμπορίας καταναλωτικών 
προϊόντων, η οποία δραστηριοποιείται στους κλάδους των καλλυντικών και αρωμάτων, προϊόντων 
προσωπικής φροντίδας και περιποίησης, προϊόντων οικιακής χρήσης, καθώς και προϊόντων υγείας και 
φροντίδας. 

 

Η «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα προστασίας και διεξάγει όλους τους 

απαραίτητους ποιοτικούς ελέγχους στα αγαθά που παράγει και εμπορεύεται, με σκοπό να διασφαλίσει 
την υγεία και την ακεραιότητα των καταναλωτών.  

 

Σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας εφαρμόζονται τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και οι 
αυστηρότεροι ποιοτικοί έλεγχοι.  

 

Λαμβάνει το σύνολο των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων για τις πρώτες ύλες και τα υλικά 
συσκευασίας που χρησιμοποιεί στην παραγωγική της διαδικασία, στις περιπτώσεις που απαιτείται είτε 

λόγω νομικού πλαισίου, είτε λόγω εσωτερικής διαδικασίας.  

 

Το εφαρμοζόμενο Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης έχει σχεδιαστεί και εγκατασταθεί για να καλύπτει 
τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων ISO 9001, FSSC 22000, ISO 13485, ISO 22716  ISO 50001 & ISO 
45001 δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα παρακάτω σημεία:  

✓ Στην δέσμευση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών, στην αποτελεσματική 
διαχείριση των παραπόνων τους και στην συνεχή επικοινωνία μαζί τους, έτσι ώστε η Εταιρία να 
κερδίζει συνεχώς την εμπιστοσύνη τους. 

✓ Στη διατήρηση του διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του δικτύου των προμηθευτών και της Εταιρίας.   

✓ Στην δέσμευση για την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσής της. 

✓ Στη δέσμευση για την συμμόρφωση με τις εφαρμοζόμενες νομικές, κανονιστικές και ρυθμιστικές 
απαιτήσεις. 

✓ Στη δέσμευση για εφαρμογή όλων των κατάλληλων μέτρων υγείας και ασφάλειας με σκοπό την 
δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας και την αποτροπή εργατικών 
ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών. 

✓ Στη δέσμευση για εξάλειψη των κινδύνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία και ελαχιστοποίηση 
της διακινδύνευσης στους χώρους εργασίας. 

✓ Στη δέσμευση για συμμετοχή και διαβούλευση με τους εργαζομένους και τους εκπροσώπους τους, 
σχετικά με θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 
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✓ Στην εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για τη διασφάλιση της ποιότητας 
των παραγόμενων και εμπορευόμενων προϊόντων και στον έλεγχο της ενεργειακής επίδοσης σε 
όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση των προϊόντων 
με τις απαιτήσεις της εθνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και των εφαρμοστικών 
κανονισμών που απορρέουν από αυτές.  

✓ Στην συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού αναφορικά με α) την κατανόηση της 
Πολιτικής του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρίας, β) την υγιεινή και ασφάλεια των 
παραγομένων και εμπορευόμενων προϊόντων, γ) την προώθηση της κουλτούρας ενεργειακής 
εξοικονόμησης και δ) την προώθηση κουλτούρας υγείας & ασφάλειας. 

✓ Στην επαναξιολόγηση της Πολιτικής αυτής, ως προς την καταλληλότητά της.  

✓ Στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης, με σκοπό τη 
συνεχή βελτίωση του. 

✓ Στην διασφάλιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και των αναγκαίων πόρων για την επίτευξη 
των καθιερωμένων σκοπών & στόχων.  

✓ Στην αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των αντικειμενικών σκοπών & στόχων, μέσω της 
ανασκόπησης αυτών και τη συνεχή επανεξέταση αυτών.  

✓ Στην ανάπτυξη διεργασιών & διαδικασιών, οι οποίες καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες της 
Εταιρίας, στην επίβλεψη για την τήρηση αυτών, καθώς και στην αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας τους, μέσω ενός πλαισίου, κατάλληλων κάθε φορά, δεικτών. 

✓ Στον εντοπισμό και αντιμετώπιση ή αξιοποίηση των απειλών και ευκαιριών που μπορεί να 
επηρεάζουν την συμμόρφωση των προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και την ικανότητα της Εταιρίας 
για την ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών. 

✓ Στην αυστηρή τήρηση και εφαρμογή των προβλεπόμενων GMPs (Good Manufacturing Practices), 
GHPs (Good Hygiene Practices) και της μελέτης HACCP (όπου αυτή έχει εφαρμογή).  

✓ Στη συνεχή προσπάθεια για την προμήθεια ασφαλών και ενεργειακώς αποδοτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης και των συνθηκών της υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία. 

 

 


