
 
 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η συνεχής βελτίωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης της Sofidel Greece 

ABEE, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές νομοθετικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων των ενδιαφερομένων μερών. Η πολιτική αυτή θα διεξαχθεί σε συνδυασμό με τον όμιλο 

Sofidel, ο οποίος έχει αναγνωρίσει την ευθύνη του όσον αφορά το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται και 

αναπτύσσει τις εγκαταστάσεις του, έτσι ώστε να προωθήσει τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων όσον αφορά τη συνεχή πρόληψη της ρύπανσης και τη μείωση της κατανάλωσης ενεργειακών πηγών. 

Η εταιρεία δεσμεύεται να επικοινωνήσει σε όλους τους εργαζομένους σε ένα επίπεδο κατανόησης, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Όλο το σχετικό προσωπικό θα 

εκπαιδευτεί σε ένα ικανό επίπεδο και όλοι οι ρόλοι και οι ευθύνες θα εντοπιστούν και θα καταχωριστούν στο σύστημα 

διαχείρισης. 

Επίσης, όσον αφορά τα δικά της προϊόντα, η Sofidel Greece ABEE συμμετέχει εδώ και πολύ καιρό στην έρευνα και 

ανάπτυξη τεχνολογιών που μειώνουν τις επιπτώσεις στο περιβάλλον του κύκλου παραγωγής, με ιδιαίτερη αναφορά στη 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού και στην ανάπτυξη των πολιτικών προμηθειών για αγαθά και υπηρεσίες 

που λαμβάνουν υπόψη την περιβαλλοντική συμβατότητα και την ενεργειακή τους απόδοση, τόσο όσον αφορά το 

σχεδιασμό όσο και τη χρήση. 

Όλοι οι στόχοι καθορίζονται και συμφωνούνται με δέσμευση σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της ανώτατης 

διοίκησης για την παροχή επαρκών πόρων και κάλυψης όλων των επιχειρησιακών τομέων, συμπεριλαμβανομένων των 

ενεργειακών επιδόσεων, της διάθεσης αποβλήτων, των εκπομπών στην ατμόσφαιρα, της μείωσης των μη ανανεώσιμων 

πόρων και της πρόληψης της ρύπανσης, κατά περίπτωση και προστατεύοντας έτσι το περιβάλλον. 

Η πολιτική της εταιρείας είναι η εφαρμογή οικονομικών προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης των 

αποβλήτων και η μείωση των υδάτων / λυμάτων στο χώρο. 

Το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος θα διατηρηθεί μέσω ενός τεκμηριωμένου συστήματος με όλες τις σχετικές 

περιοχές που θα μετρηθούν, θα καταγραφούν και θα παρακολουθούνται για να εντοπίζονται περιοχές για βελτίωση. 

Μέσω ενός συνεχώς αναθεωρημένου σχεδίου διαχείρισης, όλοι οι ενεργειακοί στόχοι θα καθοριστούν και θα 

αναθεωρηθούν αποτελεσματικά και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι θα ελεγχθούν, μειωθούν ή εξαλειφθούν 

αποτελεσματικά. 

Αυτή η δήλωση πολιτικής κοινοποιείται σε όλα τα άτομα που εργάζονται για λογαριασμό της Sofidel Greece ABEE και 

διανέμεται σε πελάτες, προμηθευτές και τρίτους κατόπιν αιτήματος. Η Sofidel Greece ABEE θα προσπαθήσει να 

ενθαρρύνει τους προμηθευτές να γίνουν ευσυνείδητοι για το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν. 

Οι Διευθυντές και το προσωπικό θα ενεργήσουν για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή αυτής της περιβαλλοντικής 

πολιτικής και η πρόοδος θα παρακολουθείται μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 
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Ο Επιχειρησιακός Διευθυντής Χώρας 
Massimo Tocchini 
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