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΄Έκδοση 1 / 01.09.08



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αγαπητοί συνεργάτες, πελάτες, προµηθευτές και εργαζόµενοι 

 

Η Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΑΒΕΕ, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης και της 

ανταπόκρισης τόσο στις εξελισσόµενες απαιτήσεις της αγοράς και των πελατών της, 

όσο και στις νέες ευαισθησίες της κοινωνίας παγκοσµίως σε θέµατα προστασίας του 

περιβάλλοντος και σε θέµατα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ανέπτυξε, 

εγκατέστησε και πιστοποιήθηκε για την εφαρµογή τους, Συστήµατα ∆ιαχείρισης που 

αφορούν: 

• τη ∆ιασφάλιση της Ποιότητας, κατά το πρότυπο ISO 9001 

• τη ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος, κατά το πρότυπο ISO 14001 

• τη ∆ιαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο 

ΕΛΟΤ1801 και την προδιαγραφή OSHAS 18001. 
 
Σηµαντικός παράγοντας στην εφαρµογή των παραπάνω συστηµάτων είναι και η 

µετάδοση της συγκεκριµένης φιλοσοφίας σε όλους τους συνεργάτες της εταιρίας -

αφού η δραστηριότητά τους είναι µε διάφορους τρόπους συνδεδεµένη µε τη 

λειτουργία της - αποβλέποντας στην ευρεία υιοθέτηση νοοτροπιών και τακτικών που 

αναβαθµίζουν και διαµορφώνουν µια γενικότερη «ποιότητα ζωής» σε ένα ασφαλές 

και υγιές για όλους περιβάλλον. 

Στα πλαίσια αυτά η Κ+Ν Ευθυµιάδη αναλαµβάνει όποτε κρίνει σκόπιµο, την έκδοση 

και διανοµή σχετικού ενηµερωτικού υλικού ανάλογα µε τους αποδέκτες. Έτσι, έχει 

ήδη εκδώσει και διανείµει στους εργαζόµενους σε αυτή,  «Εγχειρίδιο Ασφάλειας και 

Υγείας στην Εργασία» µε πληροφορίες και οδηγίες απαραίτητες για την ασφαλή 

εργασία στους χώρους της.  

Στα ίδια πλαίσια και µε έµφαση στο περιβάλλον και την προστασία του, εκδίδει και 

διανέµει σε όλους τους συνεργάτες της (πελάτες, προµηθευτές, υπεργολάβους, 

εργαζόµενους) το παρόν «Εγχειρίδιο για το Περιβάλλον» όπου γίνεται αναφορά σε 

τακτικές και κανόνες – τόσο σε επίπεδο παραγωγικών διεργασιών όσο και σε 

επίπεδο καθηµερινής διαβίωσης-που η υιοθέτησή τους συντελεί στην προστασία του 

περιβάλλοντος και την αποτροπή φαινοµένων που το υποβαθµίζουν.  

Τα διάφορα ενηµερωτικά εγχειρίδια ανασκοπούνται και όποτε κρίνεται απαραίτητο 

επανεκδίδονται µε πιο επίκαιρες και ορθολογικές πληροφορίες και συµβουλές. 



Ελπίδα όλων µας είναι το συγκεκριµένο υλικό να συνεισφέρει στην υιοθέτηση 

ανάλογης φιλοσοφίας από τους αναγνώστες του, οι οποίοι µε τις ενέργειές τους θα 

συµβάλλουν στη συλλογική προσπάθεια για διεξαγωγή των όποιων συναλλαγών και 

δραστηριοτήτων µε σεβασµό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.  

 

Με εκτίµηση 

 

 

Για την Κ+Ν Ευθυµιάδη 

Σαµαράς Αρης 

Υπεύθυνος Συστηµάτων ∆ιαχείρισης 



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Η εταιρία Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆Η ΑΒΕΕ, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή – 
συσκευασία – εµπορία – διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασµάτων, 
έχει ως κύρια πολιτική της να λειτουργεί µε τρόπο που να σέβεται το περιβάλλον και 
την υγεία & ασφάλεια των εργαζοµένων, προλαµβάνοντας και µειώνοντας τις 
επιπτώσεις που έχουν οι δραστηριότητές της στο περιβάλλον και ελαχιστοποιώντας 
τους κινδύνους για την υγεία & ασφάλεια των εργαζοµένων, των συνεργατών και των 
επισκεπτών.  
Συγκεκριµένα, δεσµεύεται να: 
 

 προλαµβάνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητές της 

 συµµορφώνεται µε όλες τις σχετικές µε τις δραστηριότητές της νοµικές και άλλες 
απαιτήσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία & 
ασφάλεια στην εργασία 

 καθορίζει σκοπούς και στόχους καθώς και προγράµµατα τα οποία συστηµατικά 
ανασκοπεί, επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της 
εταιρείας στα περιβαλλοντικά θέµατα και στα θέµατα υγείας & ασφάλειας στην 
εργασία, 

 χρησιµοποιεί τους φυσικούς πόρους (α΄ ύλες και ενέργεια) µε τον πιο αποδοτικό 
και τεχνικά εφικτό τρόπο, 

 συνεργάζεται µε εθνικούς και τοπικούς φορείς που είναι επιφορτισµένοι µε την 
προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία & ασφάλεια στην εργασία, 

 διαθέτει τα κατάλληλα µέσα για την εφαρµογή των βέλτιστων διαθέσιµων 
τεχνικών, στο βαθµό που είναι εφικτό, 

 εξασφαλίζει ότι το προσωπικό είναι ενήµερο για τις αρµοδιότητές του σύµφωνα µε 
το καταγραµµένο Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και ∆ιαχείρισης της 
Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία καθώς και ευαισθητοποιηµένο σε θέµατα 
προστασίας περιβάλλοντος και υγείας & ασφάλειας στην εργασία. 

 επικοινωνεί την πολιτική της στους εργαζόµενους, στους συναλλασσόµενους και 
στον κοινωνικό περίγυρο 

σεις των Προτύπων ISO 14001, ΕΛΟΤ 
801 και της Προδιαγραφής OHSAS 18001. 

ΙΡΙΣΗΣ                
                  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 
Η Πολιτική της εταιρείας επιτυγχάνεται µε την εφαρµογή Συστήµατος 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και Συστήµατος ∆ιαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας 
στην Εργασία το οποίο ικανοποιεί τις απαιτή
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Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΧΕ    Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
Υ
 

 

 

 



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

λλοντικών 

πιπτώσεων που έχουν οι όποιες συναφείς παραγωγικές δραστηριότητες. 

 

1) 

γειας, στην παραγωγή και 

διαχείριση µικρότερων ποσοτήτων αποβλήτων. 

 

2) 

οποία καταλαµβάνουν λιγότερο όγκο 

και συνήθως διαχειρίζονται ευκολότερα. 

 

3) 

Εξοπλισµό σ  θ  

κεί να µην επηρεάζεται η ασφάλεια του προσωπικού 

και της εγκατάστασης) 

 

4) 

ο θυρών, κλπ) για λόγους τόσο ασφαλείας όσο 

και εξοικονόµησης ενέργειας. 

 

5) 

 

Οι παρακάτω κανόνες, συµβάλλουν στην καλύτερη διαχείριση των περιβα

ε

Οργάνωση καθηµερινού προγράµµατος παραγωγής µε βάση – πέρα των 

συνήθων παραγόντων που λαµβάνονται υπόψη, όπως πχ οι προτεραιότητες 

που ορίζει το τµήµα πωλήσεων, η διαθεσιµότητα των αποθεµάτων, κλπ- τη 

σειρά εκείνη που οδηγεί σε λιγότερες απαιτούµενες αλλαγές και ρυθµίσεις στο 

µηχανολογικό εξοπλισµό καθώς και  στις λιγότερες δυνατόν απαραίτητες 

πλύσεις του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού (για αποφυγή επιµολύνσεων 

προϊόντων µε διαφορετική σύνθεση και εφαρµογή). Το τελευταίο ειδικά 

συµβάλλει εκτός από την εξοικονόµηση ενέρ

Μετατροπή – όπου αυτό είναι εφικτό- των όποιων υγρών αποβλήτων (ειδικά 

πλύσεων ή αντιµετώπισης διαρροών) σε στερεά απόβλητα (µε τη χρήση 

κατάλληλων προσροφητικών υλικών) τα 

Καθηµερινή λειτουργία µόνο του µηχανολογικού εξοπλισµού που είναι 

απαραίτητος για την ασφαλή και αδιάκοπη λειτουργία της παραγωγικής 

διαδικασίας. ς που δεν χρη ιµοποιείται α πρέπει να βρίσκεται σε 

κατάσταση όπου καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια ή τελείως 

απενεργοποιηµένος (αρ

Οι διάφοροι θερµαινόµενοι ή ψυχόµενοι χώροι θα πρέπει να είναι κατάλληλα 

µονωµένοι – ανάλογα µε τη χρήση τους- και να αποµονώνονται από το 

εξωτερικό περιβάλλον (κλείσιµ

Συνίσταται οι όποιες πλύσεις του µηχανολογικού εξοπλισµού ή των δαπέδων  

οι οποίες γίνονται µε νερό (ή σαπωνοδιάλυµα), να χρησιµοποιούν εξοπλισµό  



υπερπίεσης του νερού (συνήθη πιεστικά). Η πλύση µε πίεση αποφέρει 

 

6) 

ατό (χαρτί, µελάνια, ηλεκτρονικός εξοπλισµός, 

µπαταρίες, ξύλα, πλαστικά, κλπ). ∆ηµιουργία καθορισµένων χώρων ανά 

 

7) 

 Κ

λεια υλικών, κόστη αντιµετώπισης διαρροών και 

αποκατάστασης υλικών ζηµιών σε τρίτους ή στο περιβάλλον, πρόστιµα, 

  

8) 

λ  τ τ

 στην αντιµετώπιση 

περιστατικών έκτακτης ανάγκης είναι απαραίτητη επένδυση για τη διασφάλιση 

 

9) 

ι 

κατά επέκταση τον άνθρωπο. Μία ανθρωποκεντρική εταιρία που σέβεται το 

περιβάλλον έχει πάντα µεγαλύτερες πιθανότητες ανάπτυξης και ευηµερίας. 

καλύτερα αποτελέσµατα µε λιγότερη κατανάλωση νερού. 

Τα απόβλητα θα πρέπει να διαχωρίζονται σε επικίνδυνα, ακίνδυνα (όσα δε 

χρήζουν ειδικής διαχείρισης) και ανακυκλώσιµα. Ανακύκλωση όσων 

αποβλήτων είναι δυν

κατηγορία αποβλήτων. 

Εκπαίδευση του προσωπικού στην εκτέλεση της εργασίας του µε τον πιο 

αποδοτικό και ταυτόχρονα ασφαλή τρόπο. Θεµιτό είναι η εκπαίδευση στην 

όποια εργασία να είναι τυποποιηµένη και τεκµηριωµένη. Ο ασφαλής τρόπος 

εργασίας µειώνει τις πιθανότητες ατυχήµατος που µπορεί να έχει επιπτώσεις 

στο περιβάλλον ή στον εργαζόµενο. άθε τέτοιο ατύχηµα συνοδεύεται πάντα 

και από υψηλές οικονοµικές απώλειες (δυνητική καταστροφή εξοπλισµού ή 

εγκατάστασης, απώ

αποζηµιώσεις, κλπ) 

Εκπαίδευση προσωπικού στην αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών τόσο σε 

θέµατα ασφα είας όσο και σε θέµατα περιβαλλοντικών α υχηµά ων. Συνήθως 

τα δύο φαινόµενα συνδέονται ( το ένα επιφέρει το άλλο και αντιστρόφως). Η 

εκπαίδευση και η ετοιµότητα του προσωπικού

της ύπαρξης και λειτουργίας του όποιου οργανισµού. 

Γενικότερα οι όλοι σχεδιασµοί και οι ενέργειες στη λειτουργία της εταιρίας θα 

πρέπει να λαµβάνουν υπόψη µία ορθολογική χρήση των φυσικών και 

ενεργειακών πόρων. Η κουλτούρα αυτή οδηγεί σε οικονοµικότερη λειτουργία 

της εταιρίας µε ταυτόχρονα µεγαλύτερο σεβασµό προς το περιβάλλον κα

 

 

 



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

 

Οι παρακάτω κανόνες συµβάλλουν στην ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών και 

ενε ι

 

1) 

ωτές, κλπ) πριν την αποχώρηση από το γραφείο 

(ακόµη και κατά τη διάρκεια της εργασίας όταν δεν χρησιµοποιείται ο 

 

2) Ρύθµιση οθόνης Η/Υ για µείωση καταναλισκόµενης ενέργειας όταν δεν 

 

3) 

ρικά όσο και εξωτερικά (όπου και όταν είναι αυτό εφικτό) πρέπει να 

επιλέγεται η ηλεκτρονική ταχυδρόµηση από τη διανοµή εντύπων ή τη χρήση 

  

4) 

ιείται (από το αντίστοιχο µενού του Η/Υ) η επιλογή της πρόχειρης 

και γρήγορης εκτύπωσης κατά την οποία καταναλώνεται λιγότερο µελάνι και 

 

) Συλλογή (ανά γραφείο) άχρηστων – άκυρων εγγράφων και χρήση τους ως 

 

6) 

 να είναι τοποθετηµένοι σε διάφορα σηµεία στα 

γραφεία. Προώθησή τους σε εταιρίες ανακύκλωσης ή πώληση σε εταιρίες 

επεξεργασίας χαρτιού. 

 

 

ργε ακών πόρων που είναι απαραίτητοι για την εργασία προσωπικού σε γραφεία. 

Έλεγχος και απενεργοποίηση κλιµατιστικών, φωτισµού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισµού (Η/Υ, εκτυπ

συγκεκριµένος χώρος). 

χρησιµοποιείται (screen saver) 

Η δόµηση της λειτουργίας της επικοινωνίας στη σύγχρονη εταιρία θα πρέπει 

να είναι κατά κύριο λόγο ηλεκτρονική. Στις διαδικασίες επικοινωνίας, τόσο 

εσωτε

φαξ. 

Κατά τις εκτυπώσεις εγγράφων που δεν θεωρούνται επίσηµα, είναι θεµιτό να 

χρησιµοπο

ενέργεια. 

5

πρόχειρα. 

Συλλογή και απόρριψη άχρηστων χαρτιών σε επισηµασµένους κάδους / 

κιβώτια – οι οποίοι θα πρέπει



7) Συλλογή και ανακύκλωση µελανιών εκτυπωτών Υπάρχει η δυνατότητα 

επιστροφής των πλαστικών εξαρτηµάτων στον προµηθευτή προς πλήρωση 

(γέµισµα) και ρήση ε µικρότερο κόστος. 

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ανεξάρτητα εάν τα ποσά ενέργειας που εξοικονοµούνται από 

την ορθολογικότερη χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών γραφείου φαντάζουν 

αµελητέα µπροστά στην ενέργεια που καταναλώνετ

χ µ

αι από τον ενεργοβόρο 

ηχανολογικό εξοπλισµό των παραγωγικών διαδικασιών, το σύνολο της ενέργειας 

που εξοικονοµείται (άρα και η κατανάλωση ενεργειακών α’ υλών) είναι αρκετά 

σηµαντικό µέγεθος, δεδοµένου του µεγάλου πλήθους των ηλεκτρονικών συσκευών 

και των χρηστών τους στη σύγχρονη κοινωνία και αγορά. 

 

µ



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ  

Οι παρακάτω κανόνες θα πρέπει να µεταφέρονται και από τους εµπόρους 

αγροχηµικών προϊόντων προς τους δικούς τους πελάτες – παραγωγούς. Η 

υιοθέτηση των κανόνων αυτών είναι απαραίτητη για την προστασία του 

περιβάλλοντος µέσα στην κάθε µικρή κοινωνία που δραστηριοποιούνται οι αγρότες 

και οι άµεσοι προµηθευτές τους. 

 

1) Ορθή χρήση των αγροχηµικών προϊόντων σύµφωνα µε τις αναγραφόµενες 

οδηγίες για την ασφαλή εφαρµογή  - τόσο για τη φυτοπροστασία όσο και για 

τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Οι δοσολογίες, οι καλλιέργειες, οι χρόνοι, οι 

ποσότητες (δοσολογίες) και τα µέσα προστασίας που αναγράφονται στις 

οδηγίες χρήσης θα πρέπει να ακολουθούνται µε συνέπεια.  

 

2) Οργάνωση της αποθήκης τόσο χωροταξικά (διαχωρισµό όπου είναι εφικτό 

των τοξικών και εύφλεκτων προϊόντων από τα υπόλοιπα) όσο και 

διαχειριστικά µε στόχο την ελαχιστοποίηση των παλαιότερων ηµερολογιακά 

παρτίδων (λειτουργία – όσο είναι εφικτό- µε αρχές FIFO : First In, First Out) 

 

3) Ασφαλής µεταφορά των αγροχηµικών προϊόντων. Συνεργασία αποκλειστικά 

µε µεταφορικές εταιρίες που έχουν κατάλληλα εξοπλισµένα οχήµατα 

(πορτοκαλί πινακίδες στο εµπρόσθιο και στο οπίσθιο µέρος του οχήµατος, 

τάκοι, προειδοποιητικά σήµατα, κατάλληλα Μέσα Ατοµικής Προστασίας για το 

πλήρωµα του φορτηγού, κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης ανάλογα µε το φορτίο, 

κλπ.) και οδηγούς πιστοποιηµένους κατά ADR . Η συγκεκριµένη νοµοθεσία 

(Π∆ 104/99, ΚΥΑ Φ2/21099/1700, ΚΥΑ 21730/2092/99, ΚΥΑ 64834/5491) 

αποτελεί εναρµόνιση µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες (Οδηγία 96/86/ΕΚ, Οδηγία 

94/55/ΕΚ, Οδηγία 96/35/ΕΚ), που διέπουν τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων 

προϊόντων και οι κυρώσεις που προβλέπονται είναι αυστηρές τόσο για τον 

φορτωτή όσο και για τον µεταφορέα. 

 

4) Παρότρυνση όλων των αγροτών για ορθολογική απόρριψη των κενών 

συσκευασιών (υποχρεωτικά τριπλό πλύσιµο µε νερό στον αγρό µετά τη χρήση 

και συλλογή και παράδοση σε φορείς διαχείρισης – όταν υπάρχουν στην 

κοντινή περιοχή σταθµοί συλλογής). Αποδοκιµασία των νοοτροπιών 



απευθείας απόρριψης των κενών συσκευασιών στις χωµατερές ή ακόµη 

περισσότερο στο περιβάλλον. 

 

5) Ανακύκλωση χαρτιού και ξύλου (χαρτί γραφείων, χαρτόνια συσκευασιών, 

παλέτες, κλπ). Παρότρυνση συλλογής σε συγκεκριµένα σηµεία από όλους 

τους πελάτες – αγρότες µε τη βοήθεια και τη συµµετοχή και των κατά τόπων 

αρµόδιων αρχών (∆ήµοι ή Κοινότητες) 

 

Οι έµποροι οι οποίοι συνήθως λειτουργούν και ως σύµβουλοι των αγροτών µπορούν 

να συµβάλλουν σηµαντικά στην υιοθέτηση της συγκεκριµένης κουλτούρας. 

Συγκεκριµένες ενέργειες ενηµέρωσης των αγροτών µπορούν να γίνουν από κοινού – 

πολλές φορές στα πλαίσια προώθησης νέων προϊόντων- µε τις προµηθεύτριες 

εταιρίες. 









 ι ςκέγολορυεΝ 
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