
 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 

Η ELBISCO AΕ αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη και υιοθέτηση παραγωγικών διαδικασιών 

περιβαλλοντικά φιλικών στοχεύει στην βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης μέσω της  

 

• στης πλήρους συμμόρφωσης με τις νομικές και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την 

προστασία του περιβάλλοντος 

•  της υιοθέτησης και εφαρμογής στη Βιομηχανική Μονάδα Πικερμίου Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015. 

 

Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στη Βιομηχανική Μονάδα του 

Πικερμίου και της Χαλκίδας αφορά στις εγκαταστάσεις  των εργοστασίων  στο Πικέρμι Αττικής και στην 

περιοχή Γλύφα Χαλκίδας και  περιλαμβάνει τον σχεδιασμό. παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση προϊόντων 

ψωμιού ( στο Πικέρμι) και φρυγανιάς, μπισκότων, κράκερ, κέικ, εκλεκτών αρτοσκευασμάτων, ψωμάκια για 

hamburger και sandwich, συσκευασία αλεύρου (στη Χαλκίδα). 

 

Η Πολιτική για την διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος στηρίζεται:  

 

 Στη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και περιβαλλοντικούς όρους 

 Στο σχεδιασμό ενεργειών για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 

 Στη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος  

 Στην υιοθέτηση κανόνων περιβαλλοντικών ελέγχων στο πεδίο των δραστηριοτήτων της  

 Στον ορισμό περιβαλλοντικών στόχων, έλεγχος των διαδικασιών και παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων από την υλοποίηση τους 

 Στην αξιολόγηση  και βελτίωση της συνολικής Περιβαλλοντικής Επίδοσης  

 Στην εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της σε θέματα Περιβάλλοντος  

 Στην ενημέρωση των προμηθευτών και συνεργατών της για την ανάπτυξη Περιβαλλοντικής 

Συνείδησης και ενθάρρυνσής τους να συνεισφέρουν στην προσπάθεια για την προστασία του 

Περιβάλλοντος. 

 Δέσμευση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης 

 

Ενθαρρύνει την ανακύκλωση σε συλλογικά κέντρα εναλλακτικής διαχείρισης και ανακύκλωσης, επιλέγοντας 

για την διαχείριση των απορριμμάτων της σε συμβεβλημένα με αυτά συνεργάτες.   

 

Δεσμεύεται για την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης, για την βιώσιμη χρήση 

πόρων, για τον περιορισμό της επίδρασης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την προστασία της 

βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.  

Επιδίωξή της είναι η μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων και ενέργειας, η πρόληψη και η 

ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε πιθανής ρύπανσης ή αρνητικής συνέπειας για το περιβάλλον.  

 

Δεσμεύεται να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για την συνεχή λειτουργία και βελτίωση του Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

 

Η πολιτική αυτή ανασκοπείται περιοδικά και τροποποιείται όπου απαιτείται. 

Η πολιτική αυτή είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση του προσωπικού, των πελατών, των προμηθευτών και 

προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. 
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