Χαλάνδρι, 21/02/2022

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η IID A.E. έχει θέσει ως άμεση προτεραιότητα την προστασία του
περιβάλλοντος. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ορθολογική διαχείριση
των δραστηριοτήτων της, οι οποίες έχουν ή μπορεί να έχουν
οποιαδήποτε επίπτωση στο περιβάλλον, έχει υιοθετήσει και βελτιώνει
συνεχώς ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το
πρότυπο ISO 14001:2015. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει καθιερώσει
περιβαλλοντικούς στόχους τους οποίους παρακολουθεί και εφόσον
χρειάζεται αναθεωρεί, ώστε να διασφαλίζει ότι είναι επαρκείς και
αποτελεσματικοί για την προστασία του περιβάλλοντος.
Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής της πολιτικής η IID A.E. δεσμεύεται για
την:
• Εκτέλεση των λειτουργιών της σύμφωνα με τις ισχύουσες
νομικές και άλλες απαιτήσεις.
• Λήψη όλων των απαραίτητων ενεργειών για την
παρακολούθηση, μέτρηση, αξιολόγηση και βελτίωση της
περιβαλλοντικής της επίδοσης.
• Συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση του προσωπικού σε θέματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
• Παροχή όλων των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική
λειτουργία του Συστήματος.
• Τακτική επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τη
διάδοση της φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής και την συνεργασία
για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων.
• Λήψη μέτρων για την αποτροπή περιβαλλοντικών ατυχημάτων
και για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από ένα ενδεχόμενο
ατύχημα.
• Συνεργασία με εγκεκριμένους προμηθευτές και την περαιτέρω
αξιολόγηση τους με περιβαλλοντικά κριτήρια.
• Χρήση, όπου είναι αυτό εφικτό, νέων φιλικών προς το
περιβάλλον μέσων και εξοπλισμού.
• Ανάπτυξη περιβαλλοντικών προγραμμάτων με στόχο:
o Την ορθολογική διαχείριση των φυσικών και ενεργειακών
πόρων.
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o
o
o

Τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και την
ορθολογική διαχείριση των αέριων ρύπων.
Τη μείωση των θορύβων και των δονήσεων.
Την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση υλικών και
αποβλήτων.

Η παρούσα πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό
της IID A.E. και είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη. Ανασκοπείται
σε τακτά χρονικά διαστήματα και εφόσον απαιτείται αναθεωρείται ώστε
να συμβαδίζει με τις εξελίξεις.

Για την IID Α.Ε.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αναστάσιος Γαζέτας
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