∆ήλωση Πολιτικής για τους Κινδύνους προς
το Περιβάλλον & τις Εγκαταστάσεις
Οι ∆ιευθυντές της Εταιρείας θεωρούν ότι η αποτελεσµατική διαχείριση των περιβαλλοντικών
ζητηµάτων είναι σηµαντική για να είναι συνεχώς επιτυχής µια εταιρεία. Όλες οι λειτουργίες συµβάλλουν
στην περιβαλλοντική απόδοση της Εταιρείας. Συνεπώς, αυτή η πολιτική ισχύει εξίσου σε όλη την Εταιρεία.
Οι ∆ιευθυντές της Εταιρείας αναγνωρίζουν ότι έχουν την υπέρτατη ευθύνη για την περιβαλλοντική
απόδοση και συµµόρφωση.
Στόχος µας είναι να λειτουργούµε κατά τρόπο που µεγιστοποιεί τη συµβολή µας στην αειφόρο
ανάπτυξη, καλύπτοντας τις ανάγκες της σηµερινής γενιάς χωρίς να θέτουµε σε κίνδυνο την ικανότητα των
µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. ∆εσµευόµαστε ότι θα βελτιώνουµε συνεχώς
την περιβαλλοντική απόδοση και ότι θα µειώνουµε και θα προλαµβάνουµε, όποτε αυτό είναι εφικτό, τη
ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους. Οι φυσικοί πόροι θα χρησιµοποιούνται κατά
περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. Η θετική περιβαλλοντική απόδοση των προϊόντων µας θα µεγιστοποιηθεί
µέσω του προσεκτικού σχεδιασµού τους. Η δηµιουργία αποβλήτων θα ελαχιστοποιηθεί και η απόρριψη τους
θα γίνεται µε τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον, µετά από την προσπάθεια για µείωση τους ή την
ανακύκλωση τους. Ο στόχος µας είναι να έχουµε ΜΗ∆ΕΝΙΚΑ ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ.
Σε όλους τους τοµείς δραστηριοτήτων της Εταιρείας, πρέπει να εξασφαλίζεται συµµόρφωση
µε όλους τους νόµους, τις άδειες λειτουργίας, τις εγκρίσεις, τις συγκαταθέσεις και τους κώδικες
πρακτικής, που µαζί µε τα Εταιρικά Περιβαλλοντικά Πρότυπα συνιστούν τους ελάχιστους κανόνες που
θέτει η Εταιρεία. Θα υπάρχει όσο τον δυνατόν πιο στενή συνεργασία µε τους εκπροσώπους των
αρχών προστασίας του περιβάλλοντος. Για να εξασφαλισθεί ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι της Εταιρείας,
θα εφαρµόζονται Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης σε κάθε εγκατάσταση λειτουργίας, και
οπουδήποτε κρίνεται απαραίτητο σε άλλους επιχειρησιακούς τοµείς. Το αντικείµενο και οι προδιαγραφές
αυτών των συστηµάτων πρέπει να ανταποκρίνονται στους κινδύνους που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια
των αξιολογήσεων του κινδύνων για το περιβάλλον και τις εγκαταστάσεις. Θα αναπτυχθούν και θα
εφαρµοστούν διαδικασίες και έλεγχοι λειτουργίας για να µειωθούν οι κίνδυνοι σε αποδεκτό επίπεδο. Θα
χρησιµοποιηθεί ένα πρόγραµµα ελέγχων και επιθεωρήσεων για την παρακολούθηση των προτύπων
διαχείρισης των κινδύνων για το περιβάλλον και τις εγκαταστάσεις, της συµµόρφωσης µε το νόµο, τα
Εταιρικά Πρότυπα και τις διαδικασίες των εγκαταστάσεων.
Για να πετύχουµε το στόχο µας, κάθε εγκατάσταση θα αναπτύξει και θα εφαρµόσει ένα
σχέδιο περιβαλλοντικής 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 και να περιλαµβάνονται οι αλλαγές της νοµοθεσίας και των αναγκών της
επιχείρησης στις µεθόδους εργασίας.
Όλοι οι εργαζόµενοι, και όλα τα άτοµα που εργάζονται στις εγκαταστάσεις µας, έχουν την
ευθύνη να εκτελούν τα καθήκοντά τους µε ασφάλεια. Η Εταιρεία είναι υποχρεωµένη και θα παρέχει
την απαραίτητη κατάρτιση, ενηµέρωση και καθοδήγηση για να είναι σε θέση οι εργαζόµενοι και όλα
τα άλλα άτοµα που συνεργάζονται µαζί της, να εργάζονται σύµφωνα µε την παρούσα Πολιτική. 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 προστασία του Περιβάλλοντος
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