Περιβαλλοντική Πολιτική
H ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε. τυποποιεί αγροτικά προϊόντα (ελαιόλαδο, ελιές, σύκα), σύμφωνα με τις
ισχύουσες Εθνικές και Διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας, υγιεινής και ασφαλείας, με σεβασμό και
υπευθυνότητα απέναντι στον καταναλωτή και την Ελληνική παράδοση.
Λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα αυξανόμενη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος,
δεσμεύεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της με ταυτόχρονη προώθηση της
αειφόρου ανάπτυξης μέσω της ορθότερης διαχείρισης των φυσικών της πόρων, τη μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το συνεχή περιβαλλοντικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της.
Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε. υλοποιεί δράσεις που έχουν τους εξής
κύριους άξονες εφαρμογής:
✓ Εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ISO 14001, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της
εταιρείας.
✓ Ικανοποίηση απαιτήσεων συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας με την κείμενη περιβαλλοντική
νομοθεσία, με όλες τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις και πρότυπα και με τους ειδικούς κανόνες λειτουργίας
και ασφάλειας που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για τις θεσμοθετημένες Βιομηχανικές Περιοχές.
✓ Πλήρης Ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων
ελαχιστοποίησης τους, καθώς και μέτρα πρόληψης περιβαλλοντικών συμβάντων.
✓ Ορθολογικότερη χρήση φυσικών πόρων, ενέργειας, πρώτων και βοηθητικών υλών στις παραγωγικές
διαδικασίες, με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση όπου αυτό είναι εφικτό, της παραγωγής υγρών, στερεών
ή αερίων αποβλήτων.
✓ Διαρκής αναζήτηση εναλλακτικών υλικών συσκευασίας όπου δύναται με σκοπό την βελτίωση του
οικολογικού αποτυπώματος.
✓ Εισαγωγή περιβαλλοντικών προγραμμάτων με στόχο τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και
την εξάλειψη του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
✓ Συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και ενθάρρυνση όλου του προσωπικού για την ενεργό συμμετοχή τους στη
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
✓ Πληροφόρηση των συνεργατών της εταιρείας (πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβους, κυβερνητικούς φορείς
κλπ) για τα τη δέσμευση της εταιρίας με σκοπό την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της.
✓ Παροχή πληροφοριών σε εξωτερικούς φορείς σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις με σκοπό την
ενημέρωση και συνεργασία για την ευρύτερη προστασία του περιβάλλοντος.
✓ Συνεχή ανασκόπηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων και στόχων που έχουν τεθεί από την εταιρία με
σκοπό τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων.
Συστηματική μέτρηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση κατά την εφαρμογή των αρχών της περιβαλλοντικής
πολιτικής.
Η εφαρμογή αυτής της Πολιτικής αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της Διοίκησης και ευθύνη του κάθε υπαλλήλου της
ΑΓΡΟ.ΒΙ.Μ. Α.Ε.
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