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Η εταιρία ΣΟΥΡΣΟΣ Α.Ε. ασχολείται με την προμήθεια, μακρά αποθήκευση & διακίνηση αγροτικών προϊόντων και
ιδιαίτερα φρούτων και λαχανικών σε απλή ψύξη ή και ελεγχόμενη ατμόσφαιρα καθώς και με την σύντομη
αποθήκευση αυτών και διακίνησή τους. Δέσμευση της εταιρίας μας προς τον καταναλωτή είναι ο σεβασμός στην
προτίμηση του στα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας με την αδιαπραγμάτευτη προσήλωσή μας στην ποιότητα αλλά
και στην ασφάλεια των διακινούμενων από εμάς προϊόντων.
Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της
για την Ποιότητα/Ασφάλεια των προϊόντων της είναι τα Συστήματα IFS, BRC και 22000:2005 καθώς επίσης και
Global.G.A.P. V5 option2 που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.
Στα πλαίσια εφαρμογής των παραπάνω συστημάτων η εταιρία δεσμεύεται:
•
Στην κάλυψη σε συνεχή βάση της υπάρχουσας την εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον αφορά τη
λειτουργία της εταιρείας, το προσωπικό της, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό
•
Στη διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη συνεχή συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της
καθώς επίσης και για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας της
εταιρείας
•
Στην διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων και αναλύσεων τόσο χημικών όσο και μικροβιολογικών για
την ασφάλεια των προϊόντων και την διασφάλιση της υγείας των καταναλωτών
•
Στη συνεχή παρακολούθηση της υγιεινής του προσωπικού και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και
ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης
•
Την τήρηση διαδικασιών για τον καθορισμό των καθηκοντολογίων και για τον εντοπισμό των αναγκών σε
εκπαίδευση και την παροχή εκπαίδευσης σε όλο το προσωπικό, ανάλογης με τα καθήκοντά του στην εταιρεία
•
Την παροχή υψηλής προστασίας & ασφάλειας για τα αποθηκευμένα απλώς προϊόντα για πελάτες μας
εφαρμόζοντας έναν πλήρως ελεγχόμενο και αδιατάρακτο ψυκτικό κύκλο αποθήκευσης και διακίνησης με
αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας και των λοιπών κρίσιμων παραμέτρων και έγκαιρης
προειδοποίησης
•
Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές μας, με την επιλογή
των καλύτερων πηγών προμήθειας που εγγυώνται εγγράφως υψηλά στάνταρτ ποιότητας και προδιαγραφές
ασφαλείας που να εξασφαλίζουν την υγεία του καταναλωτού
•
Στην εκτέλεση των υπηρεσιών στον επιθυμητό χρόνο και με πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών της
•
Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου δραστηριοποίησης της εταιρίας και συμμετοχή της σε
αυτές
•
Στον καθορισμό στόχων Ποιότητας η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τις
παρουσιαζόμενες ανάγκες και προτεραιότητες
•
Για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών της, με βάσει τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις των
πελατών
•
Στην συνεχή προσπάθεια βελτίωσης των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων μέσω της εφαρμογής υπεύθυνης
φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής με στόχους όπως η μείωση της χρήσης καυσίμων και η μείωση της ρύπανσης
μέσω εφαρμογής προγραμμάτων ανακύκλωσης υλικών
•
Στην εστίαση στην αειφόρο ανάπτυξη μέσω της εφαρμογής συστημάτων ορθής γεωργικής πρακτικής (GAP)
και την πιστοποίηση τους σύμφωνα με το πρωτόκολλο Global.G.A.P.
•
Την αποφυγή/απαγόρευση χρήσης Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών
Η κεντρική ιδέα της πολιτικής ασφάλειας & ποιότητας των προϊόντων μας είναι:
«KANENA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΟΜΟΙΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ
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