
 

 

 

    ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  

Πολιτική της VENUS είναι να παράγει και να προμηθεύει προϊόντα επεξεργασίας νωπών  
μεταποιημένων φρούτων, τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως στις διαμορφούμενες απαιτήσεις 
ποιότητας των πελατών της, μέσα από την εφαρμογή διεργασιών που, παράλληλα, 
επηρεάζουν ελεγχόμενα το περιβάλλον και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 
εφαρμόζοντας πολιτική προστασίας περιβάλλοντος, ίσων ευκαιριών και αντιρατσισμού.  

Τα προϊόντα της εταιρείας είναι: 
❖ Ροδάκινα, αχλάδια, βερίκοκα, δαμάσκηνα, άλλα φρούτα και μίγματα φρούτων σε 

μεταλλικούς περιέκτες  (κουπακια, σακούλες) σε διάφορες συσκευασίες και διάφορα 
υγρά πλήρωσης 

❖ Ροδάκινα, αχλάδια, βερίκοκα, άλλα φρούτα και μίγματα φρούτων σε διαφανείς 
πλαστικούς περιέκτες διαφόρων μεγεθών, σε διάφορα  υγρά πλήρωσης ή ζελέ 

❖ Ροδάκινα, αχλάδια, βερίκοκα, άλλα φρούτα και μίγματα φρούτων σε βάζα διαφόρων 
μεγεθών, σε διάφορα  υγρά πλήρωσης ή ζελέ 

❖ Πουρέ ροδάκινου, μήλου, αχλαδιού σε ασηπτική συσκευασία 
❖ Κομμάτια φρούτων σε ασηπτική συσκευασία 
❖ Ροδάκινα ή μίγματα φρούτων σε σακούλα (pouch)  
❖ Ελιές με γέμιση ή σκέτες, με κουκούτσι ή χωρίς κουκούτσι σε διαφανείς πλαστικούς ή 

μεταλλικούς περιέκτες ή σακούλες 
Στόχος της εταιρείας είναι να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα ενός σταθερά υψηλού 
επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας, ενώ παράλληλα φροντίζει να παρέχει άριστες συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας εργασίας στο προσωπικό της, καθώς και διαδικασίες παραγωγής που 
αποδεικνύουν το σεβασμό της στο περιβάλλον. 

Για να το πετύχει αυτό η εταιρεία, έχει εγκαταστήσει Σύστημα Διοίκησης που ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις των Προτύπων BRC, IFS, ISO 22000, ISO 14001, ΙSO 45001, ISO 9001. 

Η Διοίκηση, με εκπροσώπηση από τον Υπεύθυνο του Συστήματος και με την ενεργό 
συμμετοχή όλων των εργαζομένων αναλαμβάνει να ενεργεί, να ελέγχει, να αξιολογεί και να 
βελτιώνει την απόδοση της Εταιρείας σε όλα τα λειτουργικά επίπεδα. 

Η Διοίκηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενθαρρύνει, τόσο τους εργαζομένους 
σε αυτή για την επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης, όσο και τους συνεργάτες της από το 
εξωτερικό περιβάλλον, τους προμηθευτές και τους υποπρομηθευτές της, με κύριο στόχο τη 
συνεχή και ασφαλή παραγωγή ακέραιων, γνήσιων και καθαρών προϊόντων. 

 Προσωπικά εμείς, η Διοίκηση της VENUS,  

      δηλώνουμε ότι: 

Υποστηρίζουμε σθεναρά το πνεύμα και το γράμμα της Πολιτικής Διοίκησης της Εταιρείας μας, 
όπως εκφράζεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης του Συστήματος Διοίκησης και δεσμευόμαστε  

       να παράγουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομικές και 
κανονιστικές απαιτήσεις και με τις διμερείς συμφωνημένες απαιτήσεις των πελατών σχετικά με 
την ασφάλεια του προϊόντος και την νομοθεσία εν γένει.            

     O γενικός διευθυντής                                           Έκδοση 11-Ημερομηνία:   11/02/2022 

       Σ. Θεοδουλίδης 

      


