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Η Δηνίθεζε ηεο BIOANAΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ δειώλεη ηελ δέζκεπζή ηεο γηα απνηειεζκαηηθή θαη
απνδνηηθή δηαρείξηζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ζέηεη σο έλαλ από ηηο βαζηθνύο εηαηξηθνύο
ζηόρνπο ηελ επίηεπμε άξηζηεο επίδνζεο ζηνλ ηνκέα απηό.
Η Δηνίθεζε κεηξά θαη παξαθνινπζεί ηελ επίδνζε ηεο εηαηξείαο κέζα από δείθηεο
απνδνηηθόηεηαο θαη αληίζηνηρνπο ζηόρσλ. Η ζπλερήο βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ δεηθηώλ
νδηθήο αζθάιεηαο απνηειεί νδεγό γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλεξγαηώλ ηεο
εηαηξείαο.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ απηώλ ε εηαηξεία εθαξκόδεη έλα ηεθκεξησκέλν ζύζηεκα
δηαρείξηζεο γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνύο πξνηύπνπ
ISO39001:2012. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο Οδηθήο Αζθάιεηαο, ε
δέζκεπζε ηεο Δηνίθεζεο δηαρέεηαη ζε όιεο ηηο ζρεηηθέο δηεξγαζίεο, ιεηηνπξγίεο θαη
δξαζηεξηόηεηεο ηεο εηαηξείαο.
Εηδηθόηεξα ε Δηνίθεζε δεζκεύεηαη :


λα πξνβιέπεη σο ππνρξεσηηθή ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνύ από όια ηα επίπεδα
ηεο ηεξαξρίαο ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα,



λα πξνγξακκαηίδεη θαη λα πινπνηεί ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ
Οδηθήο Αζθάιεηαο κε βάζε ηελ Καιύηεξε Δηαζέζηκε Πιεξνθόξεζε, έρνληαο πάληα σο
ζεκειηώδε ζηόρν ηελ εμάιεηςε ησλ ζαλάησλ θαη ηξαπκαηηζκώλ από νδηθά αηπρήκαηα



λα εμαζθαιίδεη όινπο ηνπο απαξαίηεηνπο πόξνπο γηα ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο
επίδνζεο ζρεηηθά κε ηελ Οδηθή Αζθάιεηα,



λα ελζαξξύλεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε θάζε ελδηαθεξόκελν πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη
ζηελ εδξαίσζε κηαο λννηξνπίαο νδηθήο αζθάιεηαο ,



λα επηθνηλσλεί ζε όζνπο επεξεάδνπλ ηελ επίδνζε ηεο ζηα ζέκαηα Οδηθήο Αζθάιεηαο,
ηελ ζεκαζία πνπ ε ίδηα ε Δηνίθεζε απνδίδεη ζηελ ζπκκόξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
Σπζηήκαηνο Δηαρείξηζεο θαηά ISO39001 θαη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ γηα ηελ Οδηθή
Αζθάιεηα,



λα επηθνηλσλεί ζε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ηελ ζεκαζία πνπ ε ίδηα ε Δηνίθεζε
απνδίδεη ζηελ ζπκκόξθσζε κε θάζε λνκηθή ή θαλνληζηηθή απαίηεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε
ηελ Οδηθή Αζθάιεηα.
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