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Πολιτική µας είναι η συνεχής προσπάθεια προστασίας και βελτίωσης του περιβάλλοντος, µέσω: 

• πρόληψης της ρύπανσης και µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν 
από τις δραστηριότητες της Εταιρείας µας και  

• της συνεχούς βελτίωσης των επιδόσεων για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών µας 
στόχων, ενσωµατώνοντας όλες τις διεργασίες της παραγωγής στα κοινώς αποδεκτά 
περιβαλλοντικά πρότυπα και εναρµονίζοντας αυτές µε τις αρχές της Αειφόρου ανάπτυξης. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω προβαίνουµε στις παρακάτω ενέργειες: 

• Συµµορφωνόµαστε πλήρως µε όλες τις σχετικές νοµοθετικές απαιτήσεις, υιοθετώντας τις 
Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές που προσφέρει η τεχνολογία και στο βαθµό που αυτό είναι 
επιχειρηµατικά εφικτό. 

•  Ελαχιστοποιούµε την εκποµπή ρύπων και αποβλήτων στο περιβάλλον, µειώνουµε, 
περιορίζουµε, και προωθούµε προς ανακύκλωση τα υγρά και στερεά απόβλητα που 
παράγονται στην εγκατάστασή µας, περιορίζοντας κατά το δυνατό, την κατανάλωση 
φυσικών πόρων στην καθηµερινή λειτουργία της εταιρείας µε τη ορθολογική διαχείριση 
πρώτων υλών, λοιπών υλικών και ενέργειας. 

•  ∆ιασφαλίζουµε σε καθηµερινή βάση, ότι η απόρριψη των µη ανακτήσιµων αποβλήτων 
µας γίνεται µε ασφαλή τρόπο και µε ελάχιστες συνέπειες για το περιβάλλον. 

• Μεριµνούµε για την επικοινωνία και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των προµηθευτών 
µας, πελατών και τοπικής κοινωνίας, καθώς και για τη µείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων των προϊόντων µας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους, έως και την απόρριψη 
τους από τους καταναλωτές. 

• Εκπαιδεύουµε, ευαισθητοποιούµε και παρακινούµε το προσωπικό και τους συνεργάτες 
µας, ώστε να κατανοούν, να ενστερνίζονται και να στηρίζουν έµπρακτα την προσπάθειά 
µας αυτή. 

• Προσπαθούµε διαρκώς να εντοπίζουµε και προλαµβάνουµε πιθανούς κινδύνους 
περιβαλλοντικής µόλυνσης. 

• Συλλέγουµε αποτελέσµατα περιβαλλοντικής πολιτικής µε σκοπό τον καθορισµό και την 
ανασκόπηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων. 

• Ενηµερωνόµαστε συνεχώς σε θέµατα περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και σωστών 
πρακτικών. 

• Προωθούµε την ανάπτυξη σχέσεων αµοιβαίας συνεργασίας µε όλους τους κοινωνικούς 
φορείς, συµβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στη λήψη µέτρων για την συνεχή βελτίωση της 
περιβαλλοντικής προστασίας. 

• Προσπαθούµε πάντα να καλύπτουµε τις προσδοκίες των ενδιαφεροµένων µερών. 

 

Συµπερασµατικά δηλώνουµε ότι η ΕΨΑ Α.Ε. στην µακρόχρονη πορεία της πρωτοστατεί στον 
τοµέα της Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, αξιοποιώντας ευκαιρίες οι οποίες προωθούν και 
εξυψώνουν το πνεύµα της φροντίδας και της αγάπης, για το φυσικό χώρο µέσα στον οποίο 
δηµιουργείται και αναπτύσσεται κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. 

 

Η Περιβαλλοντική µας πολιτική κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό, στους συνεργάτες και στους 
προµηθευτές της εταιρείας και είναι διαθέσιµη στο κοινό. 


