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Ζ εηαηξεία ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ κε ζηξαηεγηθό πξνζαλαηνιηζκό ηελ αλάπηπμε ηεο ζηνλ ηνκέα
ηεο δηαρείξηζεο (ζπιινγήο, κεηαθνξάο, πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο) επηθηλδύλσλ θαη κε επηθηλδύλσλ
απνβιήησλ, ζπιινγήο, κεηαθνξάο δσηθώλ ππνπξντόλησλ θαηεγνξίαο 2 θαη 3 θαζώο θαη ελδηάκεζνπ
ρεηξηζκνύ δσηθώλ ππνπξντόλησλ θαηεγνξίαο 3, ζηελ Διιάδα αιιά θαη ην εμσηεξηθό απνθάζηζε λα
εγθαηαζηήζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη ύζηεκα Γηαρείξηζεο ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνηύπσλ
ISO 9001:2015, ISO 22000:2005, ISO 14001:2015 θαη OHSAS 18001:2007. Σν ύζηεκα απηό
ιεηηνπξγεί κε γλώκνλα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πνπ ηθαλνπνηνύλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηώλ ηεο, ηελ
αζθάιεηα όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ ζηελ αιπζίδα ησλ δσηθώλ ππνπξντόλησλ θαη ηνλ
ζεβαζκό ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ.
Ζ πξνζέγγηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ηεο πνηόηεηαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο Τγείαο θαη
Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία απνηεινύλ ζπλερείο θαη απζηεξά θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο πνπ
εμαζθαιίδνπλ ηηο εγγπήζεηο γηα ηελ ζπλεπή παξνπζία ηεο εηαηξείαο ζηνλ ρώξν ζηνλ νπνίν
δξαζηεξηνπνηείηαη.
Βαζηθό θίλεηξν απνηειεί:
 ε αλαδήηεζε ηεο βειηίσζεο ηνπ εζσηεξηθνύ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγίαο.
 ε απόθηεζε ηερλνγλσζίαο γηα ηελ πιεξέζηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηώλ θαη θάιπςε ησλ
αλαγθώλ θαη απαηηήζεσλ ησλ πειαηώλ.
 ε δηαρείξηζε θαη δηαλνκή αζθαιώλ πξντόλησλ πνπ πιεξνύλ όιεο ηηο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε
λνκνζεζία γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ηνλ Codex Alimentarius θαη ηνλ Θώδηθα Σξνθίκσλ
θαη Πνηώλ
 ε δεκηνπξγία ελόο «θαλαιηνύ» εμσηεξηθήο επηθνηλσλίαο ζε όια ηα επίπεδα, ώζηε λα
δηαζθαιίδεηαη αθελόο ε ζαθήο απνηύπσζε ησλ απαηηήζεσλ ηξίησλ θαη ε ζαθήο δήισζε από
ηελ πιεπξά ηεο εηαηξείαο ηνπ ηξόπνπ θάιπςήο ηνπο θαη αθεηέξνπ ε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ηνπ πειάηε θαη ε πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη
όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ ζηελ αιπζίδα έσο ηελ ηειηθή δηαρείξηζε ησλ δσηθώλ
ππνπξντόλησλ.
 ε εθπαίδεπζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ.
 ε ζπλεηή θαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, κε ηελ ηαπηόρξνλε ειαρηζηνπνίεζε ησλ
αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζην πεξηβάιινλ.
 ε δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, ησλ
ζπλεξγαηώλ ηεο, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ θνηλνύ.
ηα πιαίζηα ηεο ζπλερνύο βειηίσζεο ηνπ πζηήκαηνο, ε Γηνίθεζε ζέηεη κεηξήζηκνπο ζηόρνπο γηα ηελ
πνηόηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ζηελ αιπζίδα ησλ δσηθώλ ππνπξντόλησλ, ηελ γεληθή
αλαπηπμηαθή ηεο πνξεία, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, νη νπνίνη
αλαζθνπνύληαη εηεζίσο σο πξνο ην βαζκό πινπνίεζεο ηνπο, εγθξίλνληαη λένη ή ηξνπνπνηνύληαη
παιαηόηεξνη αλάινγα κε ηελ απόδνζε ηεο εηαηξείαο θαη ηηο λέεο ζπλζήθεο ζην ρώξν δξάζεο ηεο.
Ζ εηαηξεία δεζκεύεηαη γηα :
 ηελ ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε θαη ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ζπκκόξθσζεο πνπ αθνξνύλ
ην πεξηβάιινλ, ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, ηελ πνηόηεηα θαη αζθάιεηα ηξνθίκσλ
θαζώο θαη ησλ άιισλ λνκηθώλ απαηηήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο.
 ηελ δηαζθάιηζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ιεηηνπξγηώλ ζύκθσλα κε ηηο ππνρξεώζεηο ζπκκόξθσζεο
 ηνλ ζπζηεκαηηθό εληνπηζκό, αμηνιόγεζε θαη έιεγρν ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θαη ησλ
θηλδύλσλ γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμσηεξηθώλ παξόρσλ θαη ησλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ.
 ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο από βιαπηηθή κεηαβνιή θαη ππνβάζκηζε πνπ
πξνθαιείηαη από ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο καο
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ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξόιεςεο ηεο ξύπαλζεο, ηε
βηώζηκε ρξήζε πόξσλ, ηνλ πεξηνξηζκό ηεο επίδξαζεο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή
αιιαγή θαζώο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ
ηελ ειαρηζηνπνίεζε θαη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ παξαγόκελσλ απνβιήησλ ηεο θαη γηα ηελ
αύμεζε ησλ πξνο αλαθύθισζε πιηθώλ, έλαληη απηώλ πνπ δηαηίζεληαη πξνο απόζεζε.
ηελ δηαζθάιηζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, ησλ
ζπλεξγαηώλ ηεο, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ θνηλνύ θαη ηελ πξόιεςε αηπρεκάησλ θαη
επαγγεικαηηθώλ αζζελεηώλ
ηελ ζπλερή επηκόξθσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ελζάξξπλζε ηνπ γηα ηελ ελεξγό
ζπκκεηνρή ηνπ, ζε αηνκηθό θαη νκαδηθό επίπεδν ζηνλ ηνκέα ιεηηνπξγίαο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζνύλ νη πεξηβαιινληηθνί ζηόρνη, λα απνθεπρζεί ε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, λα
δηαηεξεζνύλ νη θπζηθνί πόξνη θαη λα εμαζθαιηζζεί ε βειηίσζε ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο,
Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ. Πεξηβάιινληνο, Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία
ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ πάζεο θύζεσο ζηνηρείσλ, δεδνκέλσλ θαη
πιεξνθνξηώλ αιιά θαη πεξηνπζίαο πνπ δύλαηαη λα πεξηέιζνπλ ζε γλώζε ηεο θαηά ηελ
ζπλεξγαζία ηεο κε ηνπο πειάηεο, ηελ δηαρείξηζε ηνπο απνθιεηζηηθά από αξκόδηα άηνκα θαη
βάζεη δενληνινγίαο ηελ κε θνηλνπνίεζε ηνπο ζε ηξίηα κέξε γηα θαλέλα ιόγν.
ηε ζπλερή πξνζπάζεηα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ αλαγθώλ ησλ πειαηώλ
ηεο, έρνληαο ζηε θαξέηξα ηεο ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ηεο, νη νπνίεο ζπλάδνπλ κε ηηο
ηξέρνπζεο Δπξσπατθέο θαη Δζληθέο λνκνζεηηθέο δηαδηθαζίεο, κε ηειηθό ζηόρν ηελ αύμεζε ηεο
ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο.
ηε ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ηεο επηρείξεζεο ζηηο εμειίμεηο ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν
δξαζηεξηνπνηείηαη ε πνπ αθνξνύλ ηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο.
ηελ αλάπηπμε δεζκώλ αξκνληθήο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο
θαζώο θαη ε δηεύξπλζε ηεο θάιπςεο ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνύο αγνξάο.
ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ θαη ηεο πνηόηεηαο θαη
αζθάιεηαο ζηνλ θύθιν ησλ δσηθώλ ππνπξντόλησλ όζν θαη ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο, ηνπ
ηξόπνπ αληηκεηώπηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαζώο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
Πνηόηεηαο, Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ, Πεξηβάιινληνο, Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία, κέζσ
ηεο αλάπηπμεο ηεο αμηνιόγεζεο δηαδηθαζηώλ θαη ησλ ζρεηηθώλ δεηθηώλ.
ηελ πξνώζεζε ηνπ αλνηθηνύ δηαιόγνπ θαη ηεο ελεκέξσζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ ζε
πλεύκα εηιηθξηλνύο θαη ακνηβαίνπ ζεβαζκνύ.
ηελ ηεθκεξησκέλε αλαδήηεζε αηηηώλ εκθάληζεο πξνβιεκάησλ θαη αδπλακηώλ, ώζηε λα
θαζνξηζηνύλ θαη εθαξκνζηνύλ νη απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ή / θαη πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο, κε
ζθνπό ηελ απνθπγή ηεο επαλεκθάληζήο ηνπο.
ηελ παξνρή πόξσλ ζε θάζε επίπεδν (αλζξώπηλσλ – πιηθώλ – νηθνλνκηθώλ) πνπ ζα ζπκβάιινπλ
ζηελ ζπλερή βειηίσζή ηνπ πζηήκαηνο.
ηελ επηινγή, έιεγρν θαη αμηνιόγεζε θαηάιιεισλ πξνκεζεπηώλ πξώησλ πιώλ ζύκθσλα κε ηα
πξόηππα πνπ έρεη ζεζπίζεη ε ίδηα.
ηελ εηζαγσγή ζηε Μνλάδα Δλδηάκεζνπ Υεηξηζκνύ (ΜΔΥ), πξώησλ πιώλ ζύκθσλα κε ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία ησλ Εσηθώλ Τπνπξντόλησλ (ΕΤΠ)
ηελ δηαρείξηζε ησλ πξώησλ πιώλ θαη ησλ ηειηθώλ πξντόλησλ ζύκθσλα κε ηελ εζληθή θαη
Θνηλνηηθή λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηα ΕΤΠ θαζώο θαη κε ηηο ζπκθσλεκέλεο απαηηήζεηο ησλ
ηειηθώλ απνδεθηώλ.
ηνλ ρεηξηζκό ησλ πξώησλ πιώλ, ζπζθεπαζηώλ θαη ηειηθώλ πξντόλησλ ζύκθσλα κε ηνπο
θαλόλεο Οξζήο Τγηεηλήο Πξαθηηθήο
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Ζ Γηνίθεζε ηεο ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ δεζκεύεηαη όηη θακία πνζόηεηα ΕΤΠ, ηόζν όζνλ αθνξά ζε
πξώηε ύιε όζν θαη ζε ηειηθό πξντόλ δελ ζα εηζέιζεη πίζσ ζηελ Σξνθηθή Αιπζίδα ηνπ Θαηαλαισηή
ζην Δκπόξην.
Ζ Γηνίθεζε ηεο ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΠΕ ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηεο εμαζθαιίδεη όηη νη
ηεθκεξησκέλεο Πιεξνθνξίεο ηνπ πζηήκαηνο Πνηόηεηαο, Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ, Πεξηβάιινληνο,
Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία, γλσζηνπνηνύληαη θαη είλαη πιήξσο θαηαλνεηέο από ην ζύλνιν
ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο, εθαξκόδνληαη θαη ηεξνύληαη ζε όια ηα επίπεδα ηεο νξγαλσηηθήο
δνκήο θαη ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο.
Δπηπξνζζέησο δεηά από ηνπο εμσηεξηθνύο παξόρνπο, αιιά θαη θάζε άιιν ελδηαθεξόκελν κέξνο λα
ελζηεξλίδνληαη ηηο αξρέο ηεο, θαζνδεγώληαο ηνπο λα ιεηηνπξγνύλ ζύκθσλα κε απηέο.
Σέινο, απηή ε πνιηηηθή είλαη δηαζέζηκε πξνο ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ησλ πειαηώλ, ησλ
πξνκεζεπηώλ, θαη πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν κέξνο.
Ο ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΖ: Νεθηάξηνο Υαηδάθεο
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