ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
Η εηαηξεία ΡΟΗ ΔΔ εγθαζηδξύεη έλα Σύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο, ζύκθσλα κε ην Δηεζλέο Πξόηππν
ΕΝ ISO 14001:2015, κε ζθνπό λα κεηώζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ζηνπο
εξγαδνκέλνπο ηεο, ζηνπο πειάηεο, ζηνπο πξνκεζεπηέο, γεληθά ζην θνηλό θαη ζηα ελδηαθεξόκελα κέξε ηεο, ζε
ηνπηθό θαη παγθόζκην επίπεδν.
Πεδίο Δθαρμογής
Τν Σύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο θαιύπηεη ηηο:
ύμβοσλοι Μητανικοί – Μελέηες Σετνικών Έργων
θαη ζρεδηάζηεθε ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηδηώμεηο ηεο Εηαηξίαο θαη ηηο Ννκηθέο θαη Καλνληζηηθέο
απαηηήζεηο ηεο ηζρύνπζαο Ειιεληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο.
Γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε Εηαηξεία έρεη δεκηνπξγήζεη δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνύ ησλ
πεξηβαιινληηθώλ πιεπξώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο. Γηα ηηο πιεπξέο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί
σο ζεκαληηθέο, έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζθνπνί θαη ζηόρνη, νη νπνίνη αλαζθνπνύληαη εηεζίσο ζύκθσλα κε ηε
δέζκεπζε ηεο Εηαηξείαο γηα ζπλερή βειηίσζε ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.
Η εηαιρεία μας δεζμεύεηαι:
 Να ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο εθαξκνδόκελεο λνκηθέο θαη άιιεο απαηηήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Να αλαγλσξίδεη θαη λα αμηνινγεί ηηο πεξηβαιινληηθέο πιεπξέο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο.
 Να παξέρεη θαηάιιειε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηνπο εξγαδόκελνπο.
 Να κεηώλεη ηελ πνζόηεηα θαη ηελ επηθηλδπλόηεηα ησλ παξαγνκέλσλ απνβιήησλ θαη λα δηαζθαιίδεη ηνλ
αζθαιή ρεηξηζκό θαη ηελ απόξξηςή ηνπο.
 Να εμνηθνλνκεί θπζηθνύο πόξνπο κέζσ ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη ηεο αλαθύθισζεο πιηθώλ, ηεο
πξνκήζεηαο αλαθπθισκέλσλ πιηθώλ θαη ηεο ρξήζεο αλαθπθιώζηκσλ ζπζθεπαζηώλ θαη άιισλ πιηθώλ.
 Να ρξεζηκνπνηεί ππεύζπλα ηελ ελέξγεηα ζην ζύλνιν ησλ ιεηηνπξγηώλ ηεο.
 Να γλσζηνπνηεί ηε δέζκεπζή ηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο εξγαδόκελνπο, ηνπο
πξνκεζεπηέο, ηνπο πειάηεο, ηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο θαη ην θνηλσληθό ζύλνιν εληόο ηνπ νπνίνπ ιεηηνπξγεί.
 Να ζπλεξγάδεηαη κε πεξηβαιινληηθνύο Φνξείο θαη Υπεξεζίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Να βειηηώλεη ζπλερώο ην Σύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο.
 Γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ Σπζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο κε επζύλε ηεο Δηνίθεζεο θαη κέζσ
ηερληθώλ, όπσο εζσηεξηθέο επηζεσξήζεηο ηνπ Σπζηήκαηνο, Δηνξζσηηθέο Ελέξγεηεο, Αλαιύζεηο Σηνηρείσλ
πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο, Δηνηθεηηθή Αλαζθόπεζε ηνπ Σπζηήκαηνο.
Αξκόδηνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο νξίδεηαη ν Υπεύζπλνο Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο.
Οη ππεύζπλνη θάζε ηκήκαηνο νξίδνληαη σο αξκόδηνη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο ζηα
ηκήκαηά ηνπο.
Η παξνύζα Πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο γλσζηνπνηείηαη ζε θάζε ππάιιειν ηεο εηαηξείαο, εθαξκόδεηαη θαη ζηεξίδεηαη
από θάζε ππάιιειν ηεο εηαηξείαο θαη είλαη δηαζέζηκε ζε θάζε ελδηαθεξόκελν κέξνο.
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