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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
Στην ΕΤΠΑ Packaging Α.Ε.Ε.Ε. πιστεύουμε στην αρμονική συνύπαρξη της επιχειρησιακής 

δραστηριότητας με τον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον. Κατανοούμε πλήρως τις ευθύνες μας για την 

προστασία του περιβάλλοντος και της τοπικής κοινωνίας στην οποία λειτουργούμε. Κατά συνέπεια 

προτεραιότητά μας αποτελεί η πρόληψη και αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος και όπου αυτό δεν 

είναι εφικτό, η μείωση στο ελάχιστο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας και η 

διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων.  

 

Για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της, η Εταιρία μας αναπτύσσει και εφαρμόζει Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2004 και δεσμεύεται για 

την συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης μέσω των παρακάτω:  

✓ να συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και με όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τις 
περιβαλλοντικές παραμέτρους της εταιρείας,  

✓ να επενδύει με τρόπο οικονομικά βιώσιμο, για την εφαρμογή των καλύτερων διαθέσιμων τεχνολογιών 
και πρακτικών, για την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων και την μείωση στο ελάχιστο της 
παραγωγής αποβλήτων και εκπομπής ρύπων,  

✓ να ανακυκλώνει εσωτερικά ή να διαθέτει για ανακύκλωση όλα τα ανακυκλώσιμα υποπροϊόντα, 
υπολείμματα και κατάλοιπα των δραστηριοτήτων της, με δέσμευση την πρόληψη της ρύπανσης 

✓ να αναπτύσσει και να διαθέτει φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα κάνοντας χρήση νέων υλικών που 
υποκαθιστούν υλικά επικίνδυνα για το περιβάλλον,  

✓ να εκτιμά προκαταβολικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε νέας δραστηριότητας, προϊόντος και 
μεθόδου παραγωγής,  

✓ να παρέχει πληροφορίες στους πελάτες της για τις περιβαλλοντικές συνέπειες του χειρισμού, της 
χρήσης και διάθεσης των προϊόντων της,  

✓ να εκπαιδεύει κατάλληλα το προσωπικό σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης,  
✓ να αναγνωρίζει συστηματικά την προσπάθεια του προσωπικού της που συμμετέχει ενεργά στην 

βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων,  
✓ να εξετάζει άμεσα κάθε μη συμμόρφωση, ατύχημα και παράπονο που αφορά το περιβάλλον με σκοπό 

να διαπιστώνει τα αίτιά του και να λαμβάνει τα κατάλληλα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα για την 
αποφυγή της επανάληψής του,  

✓ να καταρτίζει πλάνα δράσης έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ατυχημάτων,  
✓ να θέτει μετρήσιμους στόχους για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική της πολιτική και 

να εφαρμόζει διαδικασίες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο επίτευξής τους,  
✓ να παρέχει στο κοινό τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων της,  
✓ να συνεργάζεται και να συμβουλεύεται τις δημόσιες αρχές, τους προμηθευτές και πελάτες της για την 

βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων,  
✓ να ελέγχει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και πρακτικές των προμηθευτών της 

 

 


