
 Πολιτική Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΒΙΣ ΑΕ 
Η Διοίκηση της Επιχείρησης ΒΙΣ Α.Ε. δεσμεύεται ότι οι δραστηριότητες που εμπλέκονται ή  
επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της, την εικόνα και συνεισφορά της στην 
οικονομία και κοινωνία και την προστασία του περιβάλλοντος  είναι οργανωμένες και ελέγχονται με 
τρόπο που μειώνονται, εξαλείφονται και κυρίως προλαμβάνονται σφάλματα ή  ατέλειες. 

Το Σύστημα Διαχείρισης, που εφαρμόζει η επιχείρηση, στοχεύει στην μεγιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης των πελατών της , είναι συμβατό και πιστοποιείται βάσει 
των προτύπων  ISO9001, ΙSO 14001, FSSC 22000 και FSC-STD-40-004 . 

Το Σύστημα Διαχείρισης  έχει ως άμεσα συνδεόμενες πλευρές : 

α)   Την ανάγκη και το ενδιαφέρον της επιχείρησης για επίτευξη και διατήρηση της επιθυμητής 
Ποιότητας στο βέλτιστο κόστος. Η πραγματοποίηση αυτής της ποιοτικής πλευράς συνδέεται με την 
σχεδιασμένη και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των ανθρώπινων, τεχνολογικών και υλικών πηγών 
που βρίσκονται στην διάθεση της επιχείρησης. Για την επίτευξη, διατήρηση και συνεχή βελτίωση, 
πέραν της παρακολούθησης της Ποιότητας και της Ασφάλειας για χρήση του Προϊόντος, εγκαθίσταται 
μέτρηση και παρακολούθηση των κυρίων διεργασιών του Σ.Δ. 

β)   Τις ανάγκες, τις προσδοκίες και απαιτήσεις του πελάτη. Από την πλευρά του πελάτη υπάρχει και 
πρέπει να ικανοποιηθεί πλήρως, η ανάγκη για εμπιστοσύνη στην ικανότητα της επιχείρησης να 
παρέχει την επιθυμητή Ποιότητα καθώς και την συνεχή διατήρηση αυτής της Ποιότητας.  Για αυτό και 
η μέτρηση και παρακολούθηση της ικανοποίησης του πελάτη γίνεται βασικό στοιχείο του Σ.Δ. 

γ) την δέσμευση για σεβασμό προς το περιβάλλον. Η ΒΙΣ Α.Ε. στην μακρόχρονη πορεία της στον 
κλάδο της χάρτινης συσκευασίας πρωτοστάτησε και συνεχίζει να πρωτοστατεί στον τομέα της 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αξιοποιώντας ευκαιρίες, οι οποίες προωθούν και εξυψώνουν το πνεύμα 
της φροντίδας και της αγάπης για το φυσικό χώρο μέσα στον οποίο δημιουργείται και αναπτύσσεται 
κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Η Πολιτική μας για συνεχή προσπάθεια προστασίας και βελτίωσης 
του περιβάλλοντος, αποτυπώνεται  μέσω  : 
• πρόληψης της ρύπανσης και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τις 

δραστηριότητες της Εταιρείας και  
• της συνεχούς βελτίωσης για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών μας στόχων, ενσωματώνοντας 

όλες τις διεργασίες της παραγωγής στα κοινώς αποδεκτά περιβαλλοντικά πρότυπα και 
εναρμονίζοντας αυτές με τις αρχές της Αειφόρου ανάπτυξης. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω προβαίνουμε στις παρακάτω ενέργειες: 
• Συμμορφωνόμαστε πλήρως με όλες τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις, υιοθετώντας τις 

Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές (ΒΔΤ) που προσφέρει η τεχνολογία στον κλάδο και στο βαθμό που 
αυτό είναι επιχειρηματικά εφικτό. 

• Ελαχιστοποιούμε την εκπομπή ρύπων και αποβλήτων στο περιβάλλον, μειώνουμε, περιορίζουμε, 
ανακτούμε, ανακυκλώνουμε και ξαναχρησιμοποιούμε τα υγρά και στερεά απόβλητα που 
παράγονται στις εγκαταστάσεις μας, περιορίζοντας κατά το δυνατό, την σπατάλη φυσικών πόρων. 
Παράλληλα διασφαλίζουμε σε καθημερινή βάση, ότι η απόρριψη των μη ανακτήσιμων αποβλήτων 
μας γίνεται με ασφαλή τρόπο και με ελάχιστες συνέπειες για το περιβάλλον. 

• Εκπαιδεύουμε, ευαισθητοποιούμε και παρακινούμε  το προσωπικό και τους συνεργάτες μας, ώστε 
να κατανοούν, να ενστερνίζονται και να στηρίζουν έμπρακτα την προσπάθειά μας αυτή, 
φροντίζοντας κατά τον βέλτιστο βαθμό να εντοπίζει και προλαμβάνει τους πιθανούς κινδύνους 
περιβαλλοντικής μόλυνσης. 

• Μεριμνούμε για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των προμηθευτών μας καθώς και για την 
μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων μας καθ΄ όλη τη διάρκεια ζωής τους, έως 
και την απόρριψη τους από τους καταναλωτές. 



• Προωθούμε την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας συνεργασίας με όλους τους κοινωνικούς φορείς, 
συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη λήψη μέτρων για την συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής 
προστασίας.  

 
δ) Την δέσμευση για την υπεύθυνη διαχείριση των δασών. Η  ΒΙΣ ΑΕ έχει εγκαταστήσει Σύστημα 
Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης FSC Chain of Custody, σύμφωνα με το οποίο παρακολουθούνται όλες 
οι φάσεις επεξεργασίας των α΄ υλών, από το δάσος προς τα ενδιάμεσα στάδια παραγωγής μέχρι τη 
παράδοση στους χρήστες. 

Στο πλαίσιαο εφαρμογής του Συστήματος Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης FSC Chain of Custody, η 
διοίκηση της ΒΙΣ ΑΕ δηλώνει ότι τώρα και μελλοντικά δεν εφαρμόζει, προωθεί ή εμπλέκεται άμεσα ή 
έμμεσα στις παρακάτω απαράδεκτες δραστηριότητες: 
• Παράνομη υλοτομία ή εμπόριο παράνομης ξυλείας ή δασικών προϊόντων 
• Παραβίαση των παραδοσιακών και ανθρώπινων δικαιωμάτων σε δασικές εργασίες 
• Καταστροφή της διατήρησης υψηλών τιμών σε δασοκομικές δραστηριότητες  
• Μετατροπή ,σε σημαντικό βαθμό, των  δασών σε φυτείες ή για μη δασική χρήση 
• Εισαγωγή των γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών σε δασοκομικές δραστηριότητες 
• Παραβίαση των θεμελιωδών συμβάσεων της ΔΟΕ, όπως ορίζεται στη Διακήρυξη της ΔΟΕ για τις 

θεμελιώδεις αρχές και δικαιώματα στην εργασία. 
 
Τέλος, και προκειμένου να επιτευχθεί συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος 
Διαχείρισης, καθορίζονται μετρήσιμοι στόχοι οι οποίοι παρακολουθούνται από την Διοίκηση και 
αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση. 

 

Η Διοίκηση της ΒΙΣ Α.Ε καλεί όλο το προσωπικό να κατανοήσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει την 
πολιτική αυτή σε όλα τα επίπεδα, με σεβασμό στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία,  στην 
προσπάθεια για ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΑ. 
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