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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Η ELPEDISON δεσμεύεται ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, προλαμβάνοντας τυχόν συνθήκες 

και συμβάντα που ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση ρύπανσης ή βλάβης στο 

περιβάλλον, καθώς και να διαχειρίζεται τους περιβαλλοντικούς πόρους με σύνεση και υπευθυνότητα. 

Προς τούτο, η ELPEDISON εφαρμόζει εντός του πλαισίου του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισής 

της, ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Πόρων σε συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ ISO 

14001:2015, και εφαρμόζει επίσης τις κατάλληλες τεκμηριωμένες διαδικασίες και οδηγίες εργασίας στις 

εργασίες και εγκαταστάσεις της. 

Επιπλέον, η ELPEDISON εφαρμόζει μέτρα και διαδικασίες ελέγχου για μέτρηση και μείωση των 

αντίκτυπου των εργασιών της στο περιβάλλον, αποτρέποντας και ελαχιστοποιώντας τους αντίστοιχους 

κινδύνους, καθώς και αντιμετωπίζοντας όλους τους παράγοντες και τις συνθήκες που ενδέχεται να έχουν 

ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του περιβάλλοντος ή άλλα συμβάντα. 

Η Πολιτική της Εταιρείας αναφορικά με την Περιβαλλοντική Διαχείριση εστιάζει στις ακόλουθες αρχές: 

 Πλήρης συμμόρφωση με όλες τις συναφείς και ισχύουσες ελληνικές και ευρωπαϊκές 

νομοθετικές, κανονιστικές και συμβατικές απαιτήσεις, περιβαλλοντικές άδειες, καθώς και με τα 

πρότυπα, τις οδηγίες και τις βέλτιστες πρακτικές και λοιπές υποχρεώσεις 

 Παροχή όλων των απαραίτητων πόρων για την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος των δραστηριοτήτων της 

 Οικοδόμηση, συντήρηση και παρακολούθηση των χώρων εργασίας, των εγκαταστάσεων και των 

εργασιών της, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές που αφορούν το 

περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα, την κλίμακα και τις ιδιαιτερότητες των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας 

 Λεπτομερής και τακτικά επικαιροποιημένη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών πλευρών και 

παραμέτρων, προκειμένου για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ή την αποτελεσματική 

ελαχιστοποίηση κάθε παράγοντα που ενδέχεται να προκαλέσει περιβαλλοντική ρύπανση, με τη 

χρήση διαδικασιών και προγραμμάτων 

 Αποτελεσματική και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των εταιρικών στερεών και υγρών 

αποβλήτων, με έμφαση στην ξεχωριστή συλλογή και ανακύκλωσή τους 

 Εξορθολογισμένη διαχείριση και βιώσιμη χρήση των πόρων και μεγιστοποίηση της 

εξοικονόμησης ενέργειας με την εφαρμογή ενός συστήματος παρακολούθησης της 

κατανάλωσης των φυσικών πόρων 

 Συνεχής και εντατική επιμόρφωση του προσωπικού της και των τρίτων μερών σχετικά με τα 

περιβαλλοντικά θέματα 

 Συνεχής μέτρηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, με βάση τους 

κατάλληλους δείκτες και στόχους. 

 Συνεχής βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης για τη βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεών της 
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Η ELPEDISON δεσμεύεται ως προς: 

 Την κοινοποίηση της παρούσας πολιτικής στους εργαζομένους, τους υπεργολάβους της και τα 

συναφή τρίτα μέρη που εργάζονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας, καθώς και σε κάθε άλλο 

ενδιαφερόμενο μέρος και το κοινό για την ενημέρωση σχετικά με τις περιβαλλοντικές 

υποχρεώσεις και διαδικασίες 

 Τη συνεχή μείωση του αντίκτυπου των εργασιών της στο περιβάλλον και την αποτροπή της 

ρύπανσης 

 Την παροχή τακτικής και κατάλληλης επιμόρφωσης στο προσωπικό της 

 Την πλήρη εφαρμογή όλων των διαδικασιών και των οδηγιών εργασίας που αποτελούν το 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

 Την αναθεώρηση και επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής και της συναφούς τεκμηρίωσης, 

ώστε να παραμένουν έγκυρες και κατάλληλες, αναφορικά με τις ανάγκες και τις εργασίες της 

εταιρείας και πλήρως εναρμονισμένες με την τρέχουσα νομοθεσία. 

 


