∆ήλωση Πολιτικής για την Ενέργεια
Οι διευθυντές αναγνωρίζουν ότι η χρήση της ενέργειας αποτελεί µια σηµαντική περιβαλλοντική
παράµετρο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ασκεί σηµαντική επιρροή στη βιωσιµότητα της
επιχείρησης. Οι διευθυντές της Εταιρείας δεσµεύονται εποµένως ότι θα βελτιώνουν συνεχώς την
αποδοτική χρήση της ενέργειας και θα φροντίζουν για την ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε σχετικής
δυσµενούς περιβαλλοντικής επίπτωσης.
Θα αναπτυχθούν υγιείς διαδικασίες για τη διαχείριση της χρήσης της ενέργειας ώστε να ενισχυθεί η
ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας, ταυτόχρονα λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και την αειφόρο ανάπτυξη. Ένα Σχέδιο Ενέργειας για την Εταιρεία, το οποίο θα καθορίζει τους
ρόλους, τις ευθύνες και τους στόχους, αποτελεί µια σηµαντική απαίτηση αυτής της Πολιτικής. Το Σχέδιο
Ενέργειας θα διατηρείται και θα ενηµερώνεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.
Όταν εξετάζονται επενδύσεις κεφαλαίων, θα καταβάλλεται η δέουσα προσοχή στην ενεργειακή
αποδοτικότητα κατά τη φάση σχεδιασµού των διαδικασιών και εγκαταστάσεων, προκειµένου να
υιοθετείται η πλέον ενεργειακά αποδοτική λύση, όποτε αυτό είναι οικονοµικά εύλογο.
Θα εξετάζονται και θα εφαρµόζονται, όταν χρειάζεται, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, οι οποίες
έχουν µειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχέση µε τις συµβατικές πηγές ορυκτών καυσίµων.
Η ενέργεια συνιστά µέρος του κλάδου «Κίνδυνοι για το Περιβάλλον και τις Εγκαταστάσεις» του
WCM. Για να πετύχουµε τους στόχους µας, κάθε εγκατάσταση θα αναπτύξει και θα εφαρµόσει ένα
σχέδιο ενεργειακής βελτίωσης, χρησιµοποιώντας εργαλεία και τεχνικές WCM. Το σχέδιο αυτό θα
αναθεωρείται τακτικά ώστε να εξασφαλίσουµε ότι θα επιτυγχάνεται και θα διατηρείται συνεχής
βελτίωση της απόδοσης.
Ο Γενικός ∆ιευθυντής έχει τη συνολική ευθύνη για την παρούσα πολιτική και την εφαρµογή της. Ο
∆ιευθυντής κάθε τµήµατος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι αναπτύσσονται, εφαρµόζονται και
ενηµερώνονται, ανάλογα µε τις ανάγκες, συστήµατα και διαδικασίες, ανάλογα µε τη φύση και την
κλίµακα των θεµάτων ενεργειακής διαχείρισης του τµήµατος. Προκειµένου να υλοποιηθεί αυτό το
πρόγραµµα, απαιτείται η διάθεση επαρκών πόρων. Θα διοριστούν Συντονιστές Ενέργειας για τις
µεγαλύτερες εγκαταστάσεις µας. Η Εταιρεία θα παρέχει την απαραίτητη κατάρτιση και ενηµέρωση για
να είναι σε θέση οι εργαζόµενοι και άλλα άτοµα να εργάζονται σύµφωνα µε την παρούσα Πολιτική.
Όλες οι πολιτικές και οι διαδικασίες θα αναθεωρούνται και θα ενηµερώνονται σε τακτική βάση
ώστε να αντικατοπτρίζουν οποιεσδήποτε αλλαγές στη νοµοθεσία, το προσωπικό ή τις επιχειρησιακές
ανάγκες καθώς και τις αλλαγές στις µεθόδους ή τα συστήµατα εργασίας. Για να είναι αποτελεσµατική,
η παρούσα πολιτική, προϋποθέτει τη συµµετοχή και τη συνεργασία όλων µας και για αυτό το λόγο,
ζητώ από όλους σας να θυµάστε πάντα ότι πρέπει : Να Σκέφτεστε και να Εργάζεστε για την
εξοικονόµηση ενέργειας και µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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