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Η εταιρία ΑΛΦΑ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις 
στον τομέα της βιοενίσχυσης (bioaugmentation), με στόχευση τη λειτουργική αναβάθμιση μονάδων επεξεργασίας 
λυμάτων.  
 

Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχει η ΑΛΦΑ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε. είναι    
 

- Σχεδιασμός, Παραγωγή και Πώληση προϊόντων βιοενίσχυσης 
- Εφαρμογή της τεχνικής βιοενίσχυσης σε: 
1. Μονάδες επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων 
2. Μονάδες παραγωγής βιοαερίου  
3. Μονάδες επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ 
4. Λίμνες και κλειστά κυκλώματα ψύξης βιομηχανικού νερού 
5. Αποχετευτικά δίκτυα λυμάτων για τον έλεγχο δυσοσμίας και διάβρωσης και για διάσπαση λιπών 
-Έλεγχος, παρακολούθηση, λειτουργία και συντήρηση Εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών και 
βιομηχανικών υγρών αποβλήτων  
 

Ειδικότερα, το Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας ισχύει για την «Μεταφορά υλικών αγαθών και 
ανθρώπινου δυναμικού για όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητες».  

 

Η εταιρεία αναπτύσσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα με γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον και την 
ευρύτερη κοινωνία δεσμεύεται να: 
 

- η Πολιτική της να είναι κατάλληλη για το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας, υποστηρίζοντας 
το στρατηγικό της προσανατολισμό 

- Συμμορφώνεται με τις Εθνικές και Κοινοτικές Νομοθεσίες, καθώς και με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης  
που έχουν εφαρμογή στην εργασία της 

- Απαγορεύει τη δωροδοκία 
- Ενθαρρύνει την αναφορά υποψιών καλόπιστα ή με βάση την εύλογη πίστη, με εχεμύθεια και χωρίς το φόβο 

αντίποινων 
- Ορίζει την αρμοδιότητα και ανεξαρτησία του Υπεύθυνου Διαχείρισης Συστημάτων 
- Παρέχει ασφαλής και υγιείς συνθήκες εργασίας για πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες 
- Επικοινωνεί και να διαβουλεύεται με τους εργαζόμενους και των εκπροσώπων αυτών 
- Εξαλείφει τους κινδύνους, μειώνει τη διακινδύνευση, και εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες του ΕΣΔ 
- Παρέχει το πλαίσιο για την καθιέρωση, την ανασκόπηση και την επίτευξη των στόχων του ΕΣΔ 
- Επεξηγεί τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την Πολιτική του ΕΣΔ 
- Εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση, μέτρηση και συνεχή 

βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεών της σε θέματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος, ΥΑΕ, Οδικής 
Ασφάλειας, Καταπολέμησης της Δωροδοκίας 

- Ανασκοπεί και αξιολογεί τακτικά τα Συστήματα Διαχείρισης που εφαρμόζονται για την υλοποίηση των ως 
άνω δεσμεύσεων, με στόχο την επανεξέταση της καταλληλότητας τους και τη συνεχή βελτίωση του ΕΣΔ. 

  
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 της αλλά και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών με οικονομικό όφελος, αλλά και να παρέχει λύσεις που καταναλώνουν 
λιγότερη ενέργεια, χρησιμοποιούν λιγότερες μη ανανεώσιμες πηγές και μειώνουν την παραγωγή αποβλήτων. 
Μελλοντικά, η 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 στόχων φέρει η Ηγεσία της 
Εταιρείας, τα διευθυντικά στελέχη και όλο το ανθρώπινο δυναμικό, μόνιμοι συνεργάτες και εξωτερικοί, στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και της τεχνογνωσίας που διαθέτουν. Η Ηγεσία δεσμεύεται μέσω των 
ανασκοπήσεών της να επιβεβαιώνει τη καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα της Πολιτικής της, σύμφωνα με 
τις εκάστοτε υφιστάμενες επιχειρηματικές συνθήκες και αναγκαιότητες. Η Πολιτική της εταιρείας είναι διαθέσιμη 
και διατηρείται ενήμερη ως τεκμηριωμένη πληροφορία στο κοινό και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσα από την 
Ιστοσελίδα της και γνωστοποιείται, γίνεται κατανοητή και εφαρμόζεται εντός του Οργανισμού. 
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