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Η ΕΛ.ΔΙ.Α. ΑΕ ακολουθþνταò μßα πορεßα βιþσιμηò ανÜπτυξηò, εlτιδþκει τη συνετÞ και
ορθολσγικÞ ?φÞση των φυσικþν πüρων, ελαχιστοποþνταò ταυτüχρονα τη αρνητικÝò
επιπτþσεò των δρασττlρωτÞτων τηò στο περιβÜλλον.

Το προσωπκü τηò εταιρßαò και üσοι που ενεργοýν για λογαριασμü ττlò εταιρßαò, Ýχουν
α,ημερωθεß για αυτÞ την πολιτικÞ, τυχüν διαδικασßεò και οδηγßεò. Επßσηò, η διοßκηση τηò
εταιρßαò, εßναι υπεýθυντ1 για την Þασφιßλιση üτι οι εργαζüμενοι και οι Üλ}ωι που ενεργοýν για
λογαριασμü τηò, εßναι κατÜλληλα ααταιδευμÝνοι σε αυτÝò τò διαδικασßεò και πολιτικÝò.

Η ΕΛ.ΔΙ.Α. ΑΕ υωθετεß Σýσημα ΠεριβαλλοντικÞò Διαχεßρισηò σýμφωνα με το πρüωπο ISO
Ι4001 :20Ι 5 για να εξασφαλßσει την:

Συμμüρφωση και συνεχÞ ικανοποßηση των πελατþν, βασισμΑη στò ωταιτÞσεò τουò
(ανÜγκεò και προσδοκßεò).
Συμμüρφωση και σιτνεχÞ παρακολοýθηση τηò κλßμακαò και των περιβαλ}ωντικþν
εΖηπτþσεων απü τη δραστηρωτητα τηò εταιρßαò. ΛαμβÜνει μÝτρα για ττlν προστασßα του
περιβÜλλοντοò συμμορφοýμενι1 με αην περιβαλλοντικÞ νομοθεσßα, τουò περιβαλλοντικοýò
üρουò και με τη απαιτÞσειò που περιγρÜφονται στιò σχετικÝò περιβαΠοτ,τικÝò πτυχÝò.
ΑνÜπωξη περιβαλλονπκþν στüχων και κατÜρτιση αντßστοιχων περιβαλλοντικþν
προγραμμÜτων στò εφαρμοζüμενων διεργασßεò.
Παρακολοýθηση, ανασκüΖτηση και ανιßλυση üλτον των θεσπισμÝνων περφαλλοιτικþν
στüχων στη προγραμματισμÝνεò ΑνασκοιτÞσειò απü τη Δωßκηση.
ΛαμβÜνει κατÜlληλεò ενÝργειεò για πlν αντιμετþιπση κÜθε περιβαλλοντικοý θÝματοò που
προκýπτει απü κιßθε εσωτερικÞ Þ ξωτερικÞ εΖπκοινωýα.
ΣυμμετοχÞ στα εισταιδευτικÜ και ειτιμορφωτικÜ προγρÜμματα προò βελτßωση τηò
συμμüρφωσηò με τò απαιτÞσειò.
ΔÝσμευση στη προστασßα του περιβÜλλοντοò, την πρüληψη τηò μüλυνσηò και λοιπþν
δεσμεýσεων σε σχÝση με το πλαßσιο λειτουρ,ßαò τηò.
ΔÝσμειιση στη συνεχÞ βελτßιοση τηò περιβα¶οντικÞò τηò επßδοσηò.

Η παροýσα ΠεριβαλλοντικÞ πολιτικÞ, εßναι δωθÝσιμη σε üλα τα ενδιαφερüμενα μÝρη και η
εταιρßα απαιτεß απü üλουò, τουò διετθυντÝò και τουò υπα¶Þλουò να ειοτληρþνουν τιò νομικÝò
ευθýνεò τουò, να σιινεργÜζονται και να διαβουλεýονται με το προσωπικü και η δωßκηση για
να εξασφαλßζουν τι,1 συνεχÞ επιτυχßα και ανÜπτιτξη τηò εταιρßαò. ¼λοι οι εργαζüμενοι και οι
υπεργολÜβοι που εργÜζονται για τιlν εταιρßα Ýχουν ειιημερωθεß για αυτÞν την πολιτικÞ και θα
πρÝπει να συμμορφωθοýν με αυτÞν. Θα αναθεωρηθεß και θα ενημερωθεß (Üπου απαιτεßται) στο
πλαßσιο τηò διαδικασßαò αναθεþρησηò τηò διαχεßρισηò. ¼που γßνονται αΙλαγÝò στην πολιτικÞ,
θα εκδοθοýν και θα εφαρμοστοýν εκ νÝου.

Για την ΕΛ.ΔΙ.Α ΑΕ
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