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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

Αποτελεί βασική Πολιτική της εταιρείας, η υπεύθυνη αντιμετώπιση του περιβάλλοντος με τη 

διεξαγωγή όλων των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου 

ανάπτυξης. Επιδίωξή μας αποτελεί η συνεχής βελτίωση στην υλοποίηση των περιβαλλοντικών μας 

προτύπων και μέλημά μας η ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε πιθανής αρνητικής συνέπειας στο 

περιβάλλον. Η επιτυχία της Πολιτικής αυτής βασίζεται στη συνεργασία, συναίνεση και συμμετοχή του 

συνόλου των εργαζομένων τόσο στα γραφεία, όσο και στα συνεργεία και σε κάθε χώρο που η εταιρεία 

παρέχει τις υπηρεσίες της. 

Για την επιτυχία της Πολιτικής της η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα Σύστημα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015. Εφαρμόζοντας το ανωτέρω 

Σύστημα, η εταιρεία έχει θέσει τους παρακάτω στόχους: 

 Συμμόρφωση με τους τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς και νομοθεσία ως ελάχιστη 

δέσμευση 

 Συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων με την συστηματική παρακολούθηση και 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων και δράσεων σε όλα τα επίπεδα 

 Αποτίμηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία των γραφείων, των 

συνεργείων και κάθε χώρου εργασίας και λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του 

περιβάλλοντος χώρου 

 Ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση προγραμμάτων για την αποδοτική χρήση ενέργειας και 

φυσικών πόρων και τον περιορισμό εκπομπών 

 Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων όταν είναι αυτό δυνατό και ανάπτυξη - προώθηση της 

ανακύκλωσης 

 Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και υπεύθυνης συμπεριφοράς από όλους τους 

εργαζομένους και ενθάρρυνση των προμηθευτών, πελατών και συνεργατών στο να υιοθετήσουν 

παρόμοιες πρακτικές. 

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων η εταιρεία έχει προχωρήσει σε: 

 Ορθή κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών 

 Συμμόρφωση των εργαζομένων και συνεργατών με τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας της 

εταιρείας 

 Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε κάθε δραστηριότητα και επιμέρους εργασία 

 Ανάπτυξη διαδικασιών, οδηγιών, συστηματικών ελέγχων και επιθεωρήσεων 

 Εντοπισμός και υλοποίηση τρόπων βελτίωσης της αποδοτικότητας στη χρήση πόρων όπως το νερό, 

τα υλικά συσκευασίας και η ενέργεια 

 Ενημέρωση, εκπαίδευση και ενθάρρυνση όλων των εργαζομένων 

Κάθε στέλεχος της εταιρείας, έχει ως προτεραιότητα να διαφυλάσσει και να προασπίζεται την 

προστασία του περιβάλλοντος. Τα στελέχη της εταιρείας οφείλουν να δίνουν πάντοτε το καλό 

παράδειγμα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. 
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