
ΠΟΛIΤιΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Ηγεσία-Διοίκηση καθιερώνει, εφαρμόζει και διατηρεί ενήμερη την πολιτική της για το περιβάλλον η οποία α) είναι
κατάλληλη για το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας συμπεριλαμβανομένων της φύσητ, του εύρους και
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας, β) παρέχει ένα πλαίσιο για την καθιέρωση των
περιβαλλοντικών στόχων, γ} να περιλαμβάνει δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος,
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης και άλλων ειδικών δεσμεύσεων που σχετίζονται με το πλαίσιο
λειτουργίας της εταιρείας και δ) περιλαμβάνει δέσμευση για συνεχή βελτίωση του συστήματος προκειμένου να
βελτιώνεται η περιβαλλοντική επίδοση. Η πολιτική περιβάλλοντος γνωστοποιείται, γίνεται κατανοητή, εφαρμόζεται
εντός της εταιρείας και είναι στη διάθεση των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών κατόπιν σχετικής απαίτησης. Η
Διοίκηση της εταιρείας καθορίζει την περιβαλλοντική πολιτική για τις εργασίες "Ανακύκλωση & Ανάκτηση
Ελαστικών, Καλωδίων, Μετάλλων, Ξύλου, Αποβλήτων από Ηλεκτρικό & Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό και Υπολειμμάτων
Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορριμμάτων (RDF)"και εξασΦαλίζει ότι η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας:

ί. Είναι κατάλληλη για τη φύση, το εύρος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων και των
υπηρεσιών της και περιλαμβάνει δέσμευση της Διοίκησης για διαρκή βελτίωση και αποφυνή ρύπανσης, καθώς η
Διοίκηση καλλιεργεί το πνεύμα της συνολικής και συλλογικής προσπάθειας σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της
εταιρείας και διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε όλοι να τηρούν την Περιβαλλοντική Πολιτική και να
προωθούν κάθε ενέργεια που διαρκώς προάγει και βελτιώνει την προστασία του περιβάλλοντος.

ίί. Περιλαμβάνει δέσμευση για συμμόρφωοη προς τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς,
καθώς και ως προς όλες τις άλλες απαιτήσεις τις οποίες ενυπόγραφα έχει αποδεχθεί.

ίίί. Παρέχει το πλαίσιο για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, καθώς η
Περιβαλλοντική Πολιτική, οι αντικειμενικοί και εφικτοί σκοποί και στόχοι για την περιβαλλοντική διαχείριση, οι
δείκτες μέτρησης των σκοπών και στόχων και γενικότερα η συνεχιζόμενη καταλληλότητα, επάρκεια και
αποτελεσματικότητα του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ανασκοπούνται τακτικά σύμφωνα με τις
τεκμηριωμένες διαδικασίες Δ 02 «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΤΟΥΣΔΠ&ΠΔΑΠΟΤΗΔΙΟΙΚΗΣΗ»και Δ 13 «ΣΥΝΕΧΗΣΒΕΛΤΙΩΣΗ».
Η εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, έντυπα, εκπαίδευση κλπ) για την επίτευξη των
περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων.

ίν. Είναι τεκμηριωμένη (όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια), εφαρμόζεται, τηρείται και γνωστοποιείται σε όλους
όσους εργάζονται στην εταιρεία ή για την εταιρεία και είναι σε συμφωνία με την Πολιτική Ποιότητας. Είναι
διαθέσιμη σε οποιονδήποτε φορέα, οργανισμό, πελάτη, προμηθευτή, εταιρεία με την οποία συνεργάζεται,
συναλλάσσεται κλπ.

Η εταιρεία ΕΛΒΑΝΑ.Β.Ε.Ε.με επιχειρηματικό σκοπό και αντικείμενο την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων-
αποβλήτων με προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης, αναγνωρίζει τις ευθύνες και τις
υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, παρακολουθεί και εφαρμόζει την ευρωπαϊκή και εθνική
περιβαλλοντική νομοθεσία και ταυτοχρόνως διεξάγει συνεχή έρευνα για την εφαρμογή πρακτικών Φιλικότερων προς
το περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής η Διοίκηση έχει θέσει αντικειμενικούς σκοπούς,
που περινράφονται ακολούθως:

• Μείωση των απορριμμάτων-αποβλήτων που προκύπτουν από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων.
• Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αξιοποίηση.
• ΕξασΦάλιση της καλής ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας στα πλαίσια της ασφάλειαι; και υγείας των
εργαζομένων αλλά και στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος.
• Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σε θέματα
περιβάλλοντος. Όλοι οι απασχολούμενοι στην εταιρεία είναι πλήρως ενημερωμένοι για το Σύστημα Διαχείρισης
Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΔΠ&ΠΔ).
• Επιλογή των προμηθευτών και συνεργατών της με βάση και τα περιβαλλοντικά κριτήρια.
Η εταιρεία έχει για την Περιβαλλοντική Διαχείριση το αντίστοιχο τμήμα στελεχωμένο από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης
Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - Εκπρόσωπο της Διοίκησης. ΤΟ Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας &
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχει οριστεί από τη Διοίκηση και έχει εξουσία και οργανωτική ανεξαρτησία για να
εξασΦαλίζει ότι το ΣΔΠ&ΠΔτης εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπα 150 9001 και 150 14001.

Με την ανάπτυξη του ΣΔΠ&ΠΔκατά 150 14001 η εταιρεία αναγνωρίζει τις ευθύνες της απέναντι στο περιβάλλον και
δεσμεύεται στην πιστή εφαρμογή των απαιτούμενων κανονισμών του συστήματος. Η Περιβαλλοντική Πολιτική της
εταιρείας αποτελεί δέσμευση για συνεχή βελτίωση και ποa>υγή της όποιας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Η
παρούσα Περιβαλλοντική Πολιτική γνωστοποιείται, εφαρ . ετ ι και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο της εταιρείας.
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