
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
(EN ISO 14001:2015,  

Η εταιρία ΑΛΦΑ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
(bioaugmentation), με στόχευση τη λειτο

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ 
 

- Σχεδιασμός, Παραγωγή και Πώληση προϊόντων βιοενίσχυσης
- Εφαρμογή της τεχνικής βιοενίσχυσης σε:
1. Μονάδες επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών
2. Μονάδες παραγωγής βιοαερίου 
3. Μονάδες επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ
4. Λίμνες και κλειστά κυκλώματα ψύξης βιομηχανικού νερού
5. Αποχετευτικά δίκτυα λυμάτων
-Έλεγχος, παρακολούθηση, λειτου
βιομηχανικών υγρών αποβλήτων 
 

Η εταιρεία αναπτύσσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα με γνώμονα το σεβασμό στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον και δεσμεύεται να: 

- Συμμορφώνεται με τις Εθνικές και Κοι
που έχουν εφαρμογή στην εργασία 

- Μεριμνά για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών 
και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών

- Προβαίνει σε συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.
- Παρέχει ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας εφαρμόζοντας τους κανόνες προστασίας του 

περιβάλλοντος, της Υγείας και Ασφάλειας
- Προστατεύει το περιβάλλον κα
- Παρέχει κατάλληλη και επαρκή επιμόρφωση στο προσωπικό της, με έμφαση στα θέματα

και Περιβάλλοντος. 
- Παρακολουθεί και να υιοθετεί, τις διεθνείς τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις.
- Εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση, μέτρηση και συνεχή 

βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεών της σε 
- Ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη (

Συστήματα Διαχείρισης. 
- Παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, για την επίτευξη των παραπάνω.
- Προωθεί αποτελεσματικές οικολογικές πρακτικές
- Καθορίζει κριτήρια για την αξιολόγηση των κρίσιμων παραμέτρων των διε

τους αντικειμενικούς στόχους ποιότητας
- Ανασκοπεί τακτικά και να αξιολογεί τα Συστήματα Διαχείρισης που εφαρμόζονται για την υλοποίηση των 

ως άνω δεσμεύσεων, με στόχο με στόχο την επανεξέταση
της αποτελεσματικότητάς του. 

     -     Αναπτύσσει τεχνογνωσία σε νέα αντικείμενα.
  

Η alpha bio Ε.Π.Ε στοχεύει στην παροχή περιβαλλοντικών λύσεων σε συνδυασμό με την προαγωγή της 
αειφορίας. Βασικός απώτερος στόχος της είναι να επικεντρώνεται στις ανάγκες των πελατών 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών με οικονομικ
λιγότερη ενέργεια, χρησιμοποιούν λιγότερες μη ανανεώσιμες πηγές και μειώνουν την παραγωγή απο
Μελλοντικά, η ΑΛΦΑ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ
συνεχίσουν να μειώνουν την κατανάλωση φυσικών πόρων μέσω της βιοενίσχυσης.
 

Την ευθύνη για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων και την επίτευξη των στόχω
Εταιρείας, τα διευθυντικά στελέχη και όλο το προσωπικό, μόνιμοι συνεργάτες και εξωτερικοί, στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων τους και της τεχνογνωσίας που διαθέτουν
επιβεβαιώνει τη καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα της Πολιτικής της
υφιστάμενες επιχειρηματικές συνθήκες και αναγκαιότητες. 
Οργανισμού είναι διαθέσιμη και διατηρείται ενήμερη ως τεκμηριωμένη πληροφορία 
ενδιαφερόμενα μέρη μέσα από την Ιστοσελίδα 
του Οργανισμού. 
Η ανώτατη Διοίκηση                                                               

                                                                                               

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

EN ISO 14001:2015,  EN ISO 9001:2015, ISO 45001:2018) 

  
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις στο τομέα της βιοενίσχυσης 

), με στόχευση τη λειτουργική αναβάθμιση μονάδων επεξεργασίας λυμάτων.
ΣΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Σχεδιασμός, Παραγωγή και Πώληση προϊόντων βιοενίσχυσης 
Εφαρμογή της τεχνικής βιοενίσχυσης σε: 
Μονάδες επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων 
Μονάδες παραγωγής βιοαερίου  
Μονάδες επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ 
Λίμνες και κλειστά κυκλώματα ψύξης βιομηχανικού νερού 

5. Αποχετευτικά δίκτυα λυμάτων για τον έλεγχο δυσοσμίας και διάβρωσης και για διάσπαση λιπών
, παρακολούθηση, λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών και 

βιομηχανικών υγρών αποβλήτων  

Η εταιρεία αναπτύσσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα με γνώμονα το σεβασμό στον άνθρωπο και το 

Συμμορφώνεται με τις Εθνικές και Κοινοτικές Νομοθεσίες καθώς και με τις υποχρε
που έχουν εφαρμογή στην εργασία της. 
Μεριμνά για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των

ενδιαφερόμενων μερών.  
βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της. 

Παρέχει ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας εφαρμόζοντας τους κανόνες προστασίας του 
, της Υγείας και Ασφάλειας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

και να προλαμβάνει τη ρύπανσή του. 
Παρέχει κατάλληλη και επαρκή επιμόρφωση στο προσωπικό της, με έμφαση στα θέματα

Παρακολουθεί και να υιοθετεί, τις διεθνείς τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις.
ιαχείρισης με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση, μέτρηση και συνεχή 

βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεών της σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές κλπ) να υιοθετήσουν ανάλογ

Παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, για την επίτευξη των παραπάνω.
Προωθεί αποτελεσματικές οικολογικές πρακτικές 

αθορίζει κριτήρια για την αξιολόγηση των κρίσιμων παραμέτρων των διεργασιών, ώστε να επιτυγχάνει 
τους αντικειμενικούς στόχους ποιότητας, περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας 
Ανασκοπεί τακτικά και να αξιολογεί τα Συστήματα Διαχείρισης που εφαρμόζονται για την υλοποίηση των 
ως άνω δεσμεύσεων, με στόχο με στόχο την επανεξέταση της καταλληλότητας του και τη συνεχή βελτίωση 

 
τεχνογνωσία σε νέα αντικείμενα. 

στοχεύει στην παροχή περιβαλλοντικών λύσεων σε συνδυασμό με την προαγωγή της 
χος της είναι να επικεντρώνεται στις ανάγκες των πελατών 

με οικονομικό όφελος, αλλά και να παρέχει λύσεις που 
χρησιμοποιούν λιγότερες μη ανανεώσιμες πηγές και μειώνουν την παραγωγή απο

ΑΛΦΑ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ θα συνεχίσει να παρέχει καινοτόμες λύσεις οι οποίες θα 
συνεχίσουν να μειώνουν την κατανάλωση φυσικών πόρων μέσω της βιοενίσχυσης.  

Την ευθύνη για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων και την επίτευξη των στόχω
Εταιρείας, τα διευθυντικά στελέχη και όλο το προσωπικό, μόνιμοι συνεργάτες και εξωτερικοί, στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων τους και της τεχνογνωσίας που διαθέτουν. Η Ηγεσία δεσμεύεται μέσω των ανασκοπήσεών της ν

και αποτελεσματικότητα της Πολιτικής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
υφιστάμενες επιχειρηματικές συνθήκες και αναγκαιότητες. Η Πολιτική της εταιρίας που εφαρμόζεται εντός του 

και διατηρείται ενήμερη ως τεκμηριωμένη πληροφορία στο κοινό 
ενδιαφερόμενα μέρη μέσα από την Ιστοσελίδα μας και γνωστοποιείται, γίνεται κατανοητή και εφαρμόζεται εντός 

                                                                             ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

                                                                                                                                               

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 

προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις στο τομέα της βιοενίσχυσης 
υργική αναβάθμιση μονάδων επεξεργασίας λυμάτων.  

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ: 

διάσπαση λιπών 
ργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών και 

Η εταιρεία αναπτύσσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα με γνώμονα το σεβασμό στον άνθρωπο και το 

υποχρεώσεις συμμόρφωσης  

έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των πελατών 

Παρέχει ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας εφαρμόζοντας τους κανόνες προστασίας του 
σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. 

Παρέχει κατάλληλη και επαρκή επιμόρφωση στο προσωπικό της, με έμφαση στα θέματα Υγείας, Ασφάλειας 

Παρακολουθεί και να υιοθετεί, τις διεθνείς τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις. 
ιαχείρισης με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση, μέτρηση και συνεχή 

Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος 
να υιοθετήσουν ανάλογα 

Παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, για την επίτευξη των παραπάνω. 

ργασιών, ώστε να επιτυγχάνει 

Ανασκοπεί τακτικά και να αξιολογεί τα Συστήματα Διαχείρισης που εφαρμόζονται για την υλοποίηση των 
της καταλληλότητας του και τη συνεχή βελτίωση 

στοχεύει στην παροχή περιβαλλοντικών λύσεων σε συνδυασμό με την προαγωγή της 
χος της είναι να επικεντρώνεται στις ανάγκες των πελατών της αλλά και 

, αλλά και να παρέχει λύσεις που καταναλώνουν 
χρησιμοποιούν λιγότερες μη ανανεώσιμες πηγές και μειώνουν την παραγωγή αποβλήτων. 

θα συνεχίσει να παρέχει καινοτόμες λύσεις οι οποίες θα 

Την ευθύνη για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων και την επίτευξη των στόχων φέρει η Ηγεσία της 
Εταιρείας, τα διευθυντικά στελέχη και όλο το προσωπικό, μόνιμοι συνεργάτες και εξωτερικοί, στα πλαίσια των 

μέσω των ανασκοπήσεών της να 
, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

που εφαρμόζεται εντός του 
το κοινό και σε όλα τα 

μας και γνωστοποιείται, γίνεται κατανοητή και εφαρμόζεται εντός 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/01/2021 

                                        Έκδοση: α 




