
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
(ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015) 

 
 

Η Επιχείρηση ΥΔΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ έχει ως αντικείµενο την κατασκευή και εµπορία 
µηχανηµάτων οικιακού και επαγγελµατικού εξοπλισµού καθώς και την εµπορία και κατασκευή συσκευών 
καθαρισµού αέρα κλειστών χώρων. 
 
Η επιχείρηση δεσµεύεται να εκτιµά, να ελέγχει και να µειώνει το επίπεδο των εκποµπών της στο 
περιβάλλον, να συµβάλλει στην εξοικονόµηση των ενεργειακών πόρων, να συµβάλλει στην αισθητική 
αναβάθµιση της περιοχής, να διατηρεί τους φυσικούς πόρους, να ελαττώνει τους περιβαλλοντικούς 
κινδύνους και να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. 
 
Είναι πολιτική της επιχείρησης να αγωνίζεται διαρκώς για τη βελτίωση της απόδοσής της όσον αφορά την 
προστασία του περιβάλλοντος µε την αρχική εκτίµηση και συνεχή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της 
τόσο στο τµήµα κατασκευής και εγκατάστασης όσο και στα τµήµατα των πωλήσεων, των προµηθειών και 
της διοικητικής υποστήριξης. Η επιχείρηση είναι συνεπής µε τη συλλογική τακτική και σχετίζεται µε τις 
δραστηριότητες στις οποίες έχει τον άµεσο έλεγχο, καθώς και µε σχετικές έµµεσες δραστηριότητες. 
 
Η διοίκηση της επιχείρησης ΥΔΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ δεσµεύεται να διαχειρίζεται όλες τις 
περιβαλλοντικές πτυχές και τους εργασιακούς κινδύνους της δραστηριότητάς της µε έναν υπεύθυνο τρόπο 
σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό επιτυγχάνεται µε την πλήρη συµµόρφωση της επιχείρησης µε τις 
νοµοθετηµένες απαιτήσεις, µε την ανάπτυξη της φιλοσοφίας της πρόληψης, µε τη χρήση σύγχρονου 
εξοπλισµού και την ορθή συντήρησή του και µε την ανάπτυξη ενός Συστήµατος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 και επιπλέον µε : 
 

 Την θέσπιση και τη συστηµατική επιδίωξη περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων.  

 Την άριστη συνεργασία µε τις δηµόσιες αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση και την ανάπτυξη 
προγραµµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

 Τη λειτουργία των κατάλληλων διαχειριστικών, τεχνικών και διοικητικών ελέγχων και τη σχετική έγγραφη 
τεκµηρίωση, µε σκοπό να επιτύχει τη διατήρηση της τακτικής της σε όλα τα επίπεδα. 

 Την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, έτσι ώστε κάθε άτοµο να καταλαβαίνει της 
περιβαλλοντικές πτυχές και να έχει τον έλεγχο των ευθυνών του/της. 

 Την ενεργό συµµετοχή του προσωπικού µε την παρακολούθηση των απόψεών του και τη συµµετοχή 
του στα περιβαλλοντικά προγράµµατα και στην εφαρµογή διορθωτικών ενεργειών για περιβαλλοντικά 
ζητήµατα. 

 Την προσεκτική επιλογή των προµηθευτών της και τη διασφάλιση της ροής πληροφοριών όσον αφορά 
περιβαλλοντικά θέµατα και στους προµηθευτές και στους πελάτες της. 

 Την πρόληψη και τη µείωση των κινδύνων σε περίπτωση κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. 

 Ανάπτυξη της φιλοσοφίας της πρόληψης µε τη λειτουργία σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και τη 
χρήση σύγχρονου εξοπλισµού.  

 
Η διεύθυνση της επιχείρησης, δεσµεύεται για την υλοποίηση της παρούσας πολιτικής και για τη 
γνωστοποίησή της στα ενδιαφερόµενα µέρη, τις δηµόσιες αρχές και σε όλους τους εργαζόµενους, µε σκοπό 
να τηρούνται ενήµεροι για τις υποχρεώσεις τους έναντι του Συστήµατος Διαχείρισης Περιβάλλοντος. 
 

Ηµεροµηνία Η Διεύθυνση 

09/11/2020 

 
 


