
Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης                                 Έγκριση: Διευθύνων Σύμβουλος                
Κωδικός εγγράφου: ΠΠΔ.02                              Έκδοση:2.0                         Ημερ. Αναθεώρησης: 29/05/2019 
   

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Πολιτική μας είναι η ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών μας μέσω της πρόληψης 
σφαλμάτων σε κάθε επίπεδο των λειτουργιών της Επιχείρησης καθώς επίσης και η συνεχή βελτίωση 
του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο εφαρμόζουμε. Η εταιρία δεσμεύεται ότι οι 

δραστηριότητες της θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της συμβάλλοντας ταυτοχρόνως και 
στη διατήρηση ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος. 
Το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας είναι 

• Μελέτη / κατασκευή και διαχείριση έργων,  
• Γενικό εμπόριο,  

• Συλλογή χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαιών,  
• Διαχείριση (συλλογή, μεταφορά & ταφή) μη επικίνδυνων αποβλήτων και απορριμμάτων, 
• Υπηρεσίες ανάγνωσης, μέτρησης και συντήρησης μετρητών ΟΚΩ,  

• Υπηρεσίες διακίνησης και φορτοεκφόρτωσης,  
• διαχείριση και λειτουργία αποθηκών,  
• υποστηρικτικές εργασίες (υπηρεσίες  διακίνησης φορτίων, διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού) σε 

λιμενικές εγκαταστάσεις,  
• Υπηρεσίες καθαρισμού,  
• Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου,  

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες,  
• Υπηρεσίες ανάπτυξης, εφαρμογής και συντήρησης / υποστήριξης έργων πληροφορικής,  

• Εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση ηλεκτρομηχανολογικών, κτιριακών και βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και ανελκυστήρων, 

• Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους,  

• Υπηρεσίες μουσικών εκδόσεων και copyright, 
• Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

Α.Π.Ε.,  

• Υπηρεσίες διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης,  
• Υπηρεσίες διαχείρισης πρασίνου και συστημάτων άρδευσης,  
• Υπηρεσίες Φύλαξης 

• Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, 
• Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης οχημάτων. 
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Ο χρόνος παράδοσης και οι ποιοτικές προδιαγραφές είναι τα βασικότερα στοιχεία μας 
εξασφαλίζοντας την υπεροχή της εταιρείας στην ευρύτερη επιχειρησιακή αγορά μέσα στην οποία 
δραστηριοποιείται. 

Κύριοι στόχοι της περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρίας είναι: 
 Η συμμόρφωση όλων των δραστηριοτήτων της εταιρίας με την τρέχουσα περιβαλλοντική 

νομοθεσία, 

 Η ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρίας για την ενεργό συμμετοχή του στο 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Πολιτικής  

 Η καλύτερη διαχείριση της ενέργειας, η μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων στα οχήματα 

μεταφοράς και των εκπομπών καυσαερίων στην ατμόσφαιρα 
 Εμπόριο υλικών και εξοπλισμού μη τοξικών για το περιβάλλον 
 Συνεργασία με υπεργολάβους και προμηθευτές που είναι συμμορφωμένοι με τη Περιβαλλοντική 

Νομοθεσία  
 Η εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχει ως προϋπόθεση τη συνεχή 

βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρίας.  
 Η ενημέρωση των πελατών, προμηθευτών, υπεργολάβων και εξωτερικών συνεργατών για την 

ανάπτυξη του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από την εταιρεία 

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται µέσω: 
 της εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 14001:2015 

 της ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας και άλλων προμηθειών  
 της παράδοσης των μη ανακυκλώσιμων στερεών και υγρών αποβλήτων σε εξουσιοδοτημένους 

φορείς 

 του ελέγχου της κατανάλωσης ενέργειας και νερού  
 της εύρεσης της βέλτιστης διαδρομής για τη μεταφοράς 

 τον έλεγχο της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων μεταφοράς 
 της χρήσης ηλεκτρονικών μεθόδων επικοινωνίας 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
Ευάγγελος Ρετζέπης 


