Πολιτική Ποιότητας
Η επιχείρηση µας GR SAMSON FORWARDING S.A. παρέχει υπηρεσίες ∆ιεθνών
Μεταφορών & Logistics. Σε αυτά τα πλαίσια αναλαµβάνει όλες τις απαραίτητες
διαδικασίες για τη µεταφορά των εµπορευµάτων του πελάτη προς τον επιθυµητό
προορισµό, όπως και την αποθήκευση των εµπορευµάτων στην αποθήκη της.
Κεντρικός άξονας της Πολιτικής µας είναι η συνεχής βελτίωση των επιχειρηµατικών µας
επιδόσεων, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών µας.
Η ∆ιοίκηση, τα στελέχη και το προσωπικό της επιχείρησης έχουν γνώση και
ενστερνίζονται απόλυτα την Πολιτική Ποιότητας που έχει καθιερώσει και εφαρµόζει η
επιχείρηση. Η ∆ιοίκηση από την πλευρά της δεσµεύεται για τα ακόλουθα:
•

Η Πολιτική που ακολουθεί θα είναι κατάλληλη για το σκοπό της και τις
υπηρεσίες που παρέχει και ακολουθείται στα πλαίσια εφαρµογής Συστήµατος
∆ιαχείρισης
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•

Να παρέχει ένα πλαίσιο για τον καθορισµό των σκοπών και των στόχων
ποιότητας

•

Τη συµµόρφωση και τήρηση των νοµοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων

•

Την καθιέρωση µετρήσιµων στόχων για την Ποιότητα και την επίτευξη τους

•

Την ευαισθητοποίηση του προσωπικού ως προς την κατεύθυνση αυτή

•

Τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης και προαγωγής του επιπέδου της Ποιότητας
µέσω του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας που εφαρµόζει η επιχείρηση σε
εναρµόνιση
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•

Τη διαθεσιµότητα και κοινοποίησή της στα ενδιαφερόµενα µέρη

•

Για την εφαρµογή, τη διατήρηση, ανασκόπηση και τη συνεχή βελτίωση της
Πολιτικής και του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας

Οι βασικοί άξονες για την υλοποίηση της Πολιτικής είναι:
•

η δέσµευση της ∆ιοίκησης για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και
µέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσµατικής
λειτουργίας της επιχείρησης,

•

η απόλυτη τήρηση της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και
των ∆ιεθνών Προτύπων που αφορούν την λειτουργία της επιχείρησης,
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•

ο καθορισµός στόχων ποιότητας και η συστηµατική παρακολούθηση και
ανασκόπηση της υλοποίησής τους,

•

η επικοινωνία και η ενηµέρωση προς κάθε ενδιαφερόµενο µέρος, ώστε να
γνωρίζει τις αρχές µας και τα αποτελέσµατα των προσπαθειών που
καταβάλουµε για τη βελτίωση των επιδόσεών µας σε θέµατα Ποιότητας,

•

ο έλεγχος των συνεργατών µας ώστε να εξασφαλίζεται η υιοθέτηση των αρχών
και η λειτουργία τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που έχουµε θέσει,

•

η συνεχής εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των στελεχών µας, του
προσωπικού µας και των συνεργατών µας, ώστε να ενθαρρύνουµε την ενεργό
συµµετοχή τους στις προσπάθειες που καταβάλλουµε για τη διαρκή βελτίωση
των παρεχόµενων υπηρεσιών µας και

•

η λήψη οργανωτικών και προληπτικών µέτρων για την αποφυγή τυχόν κινδύνων
που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα των προϊόντων.

Η παρούσα Πολιτική, ενηµερώνεται και αναθεωρείται κατάλληλα σε περιπτώσεις
αλλαγών του µεγέθους ή της φύσης των δραστηριοτήτων µας ή µετά από την
εµφάνιση έκτακτων συµβάντων και ανασκοπείται σε κάθε ανασκόπηση του
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας.

Για τη GR SAMSON FORWARDING SA

Θεσσαλονίκη 01.03.2017
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