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"ΗΠΔΙΡΟΚΙΝΗΗ Α.Δ.Β.Δ."

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
Η Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο "ΗΠΕΙΡΟΚΙΝΗΗ Α.Ε.Β.Ε." θέξεη ηελ επζύλε γηα ην Σύζηεκα Δηαρείξηζεο
Πεξηβάιινληνο θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη εμίζνπ κε ηα ζηειέρε ηεο, ώζηε λα εθαξκόδεη Σύζηεκα
Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο ζύκθσλα κε ην Δηεζλέο Πξόηππν ISO 14001:2015, κε ζηόρν ηε δηαξθή βειηίσζε
ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαη πνηνηηθώλ επηδόζεώλ ηεο.
Η ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο, εθαξκόδεηαη ζηελ εηαηξεία γηα ηε δξαζηεξηόηεηα ηεο
αλαθύθισζεο ΟΦΗΛΑΤΩΜ ΤΕΚΟΥΣ ΙΥΙΚΟΥ ΖΩΗΣ, Εηζαγσγήο & Εκπνξίαο Απηνθηλήησλ – Αληαιιαθηηθώλ θαη
ηεο νξηζηηθήο δηαγξαθήο & απόζπξζεο νρεκάησλ.
Η Δηνίθεζε ηεο Εηαηξείαο δεζκεύεηαη:
- Σπκκόξθσζε κε ηηο εθαξκνζηέεο λνκηθέο απαηηήζεηο θαη άιιεο απαηηήζεηο πνπ ε εηαηξεία ελππνγξάθσο έρεη
απνδερηεί, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ηεο πιεπξέο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ.
- Η Ινηλή Πνιηηηθή Πνηόηεηαο θαη Πεξηβάιινληνο είλαη δηαζέζηκε ζε όια ηα ελδηαθεξόκελα κέξε, αλαγλσξίδνληαο
ηε δέζκεπζε ηεο Εηαηξείαο θαη δεζκεύνληαη θαη απηνί γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο
απηήο.
- Μα ελεκεξώλεη, εθπαηδεύεη θαη ελζαξξύλεη όιν ην πξνζσπηθό γηα ηελ εκπινθή ηνπ ζε δξάζεηο πεξηβαιινληηθήο
πξνζηαζίαο ηνπ ηνκέα αξκνδηόηεηαο ηνπ
-Ιαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά από όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη
ελζάξξπλζε θαη ησλ πξνκεζεπηώλ, πειαηώλ θαη ζπλεξγαηώλ ζηελ πηνζέηεζε παξόκνησλ πξαθηηθώλ
-Απνηίκεζε ησλ αξλεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ από ηε ιεηηνπξγία ησλ γξαθείσλ, ησλ ζπλεξγείσλ θαη
θάζε ρώξνπ εξγαζίαο θαη ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ
- Σσζηέο επαγγεικαηηθέο θαη αλζξώπηλεο ζρέζεηο κεηαμύ όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηεο
εηαηξείαο καο, ώζηε λα επηηπγράλεηαη έλα επράξηζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο.
- Μα πξνβαίλεη ζηε ζπζηεκαηηθή αλαγλώξηζε, αμηνιόγεζε θαη έιεγρν όισλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ πηπρώλ θαη
επηπηώζεσλ πνπ πεγάδνπλ από ηηο δξαζηεξηόηεηεο, πξντόληα ή ππεξεζίεο ηεο
- Σηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξόιεςεο ηεο ξύπαλζεο
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ ε εηαηξεία έρεη πξνρσξήζεη ζε :
- Σπκκόξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλεξγαηώλ κε ηα κέηξα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο ηεο εηαηξείαο
-Εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα θαη επηκέξνπο εξγαζία
- Η παξνύζα Πνιηηηθή αλαζθνπείηαη θαη ηξνπνπνηείηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα από ηε Γεληθή Δηεύζπλζε ηεο
εηαηξείαο
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