
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

Η εταιρία ΕΔΟΕ αναγνωρίζει ότι η επιχειρηματική της δραστηριότητα έχει 

επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και δεσμεύεται να λαμβάνει κάθε 

απαιτούμενο μέτρο στα πλαίσια του δυνατού και εφικτού προκειμένου να 

ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις αυτές. 

 

Ειδικότερα η ΕΔΟΕ δεσμεύεται για τα εξής: 

 

 Να ασκεί τις δραστηριότητες της με τρόπο που να εξασφαλίζει την 

προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία και ασφάλεια των 

εργαζομένων και της τοπικής κοινωνίας. 

 Να αναγνωρίζει και να συμμορφώνεται πλήρως με την 

Περιβαλλοντική Νομοθεσία που διέπει την κάθε δραστηριότητα της. 

 Να εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο σύνολο 

των δραστηριοτήτων της. 

 Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Πλευρές των 

δραστηριοτήτων της. 

 Να αναγνωρίζει τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, που προκύπτουν 

από τις Περιβαλλοντικές Πλευρές, να λαμβάνει τα απαιτούμενα 

μέτρα για την ελαχιστοποίηση αυτών και να παρακολουθεί και να 

μετρά τις Σημαντικές Επιπτώσεις. 

 Να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της και το 

Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισής της 

 Να θέτει σαφείς, μετρούμενους, επιτεύξιμους, ρεαλιστικούς και 

χρονικά καθορισμένους Σκοπούς και Στόχους, και να λαμβάνει κάθε 

απαιτούμενη ενέργεια για την επίτευξη αυτών. 

 Να εκπαιδεύει και να ευαισθητοποιεί όλους τους εργαζόμενους της 

σε θέματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Προστασίας του 

Περιβάλλοντος. Να παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την 

εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με στόχο 
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την ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

και τη μεγιστοποίηση των αντίστοιχων θετικών. 

 

Ο Γενικός Διευθυντής, σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, 

δεσμεύεται ότι αφ’ ενός θα μεριμνά συνεχώς για την πλήρη και 

αποτελεσματική εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

και αφ’ ετέρου ότι θα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για την συνεχή και 

απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και την συνεχή βελτίωση του. 

 

Για την ΕΔΟΕ  
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