
ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Η Interplast Α.Ε. οραµατίζεται να αποτελέσει µια περιβαλλοντικά και ενεργειακά 
πρότυπη εταιρεία παραγωγής στο χώρο των πλαστικών σωλήνων και  εξαρτηµάτων. 
Γνωρίζοντας λοιπόν ότι: 

1 ον οι πελάτες της, η τοπική κοινωνία και οι συνεργάτες της, είναι οι 
µεγαλύτεροι κριτές για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών της 
επιδόσεων κατά    την  παραγωγή  των  προϊόντων της, 

2ον το περιβάλλον εργασίας, η εµπειρία και το κίνητρο των εργαζοµένων της είναι 
το µεγαλύτερο κεφάλαιο της για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και 
ενεργειακών της  σκοπών  και στόχων, 

3 ον η περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική δύναται να τηρηθεί µόνο εφόσον είναι 
κατάλληλη ως προς τη φύση, το εύρος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων της, δεσµεύεται: 

❖ για την επίτευξη υψηλών περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιδόσεων 
λειτουργίας κατά την υλοποίηση των παραγόµενων προϊόντων της

❖ για την συµµόρφωσή της - κατ΄ ελάχιστον- προς τη σχετική περιβαλλοντική και 
ενεργειακή νοµοθεσία και τους κανονισµούς

❖ για την συνεχή αναζήτηση και χρήση καθαρών πηγών ενέργειας

❖ για την συνεχή αναζήτηση µέσων προς µείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε όλες 
τις δραστηριότητές της

❖ για την συνεχή βελτίωση και πρόληψη της δηµιουργίας απορριµµάτων, αποβλήτων 
και ρύπανσης

❖ για τη συνεχή βελτίωση στους τοµείς διαχείρισης της ενέργειας

❖ για την κατάλληλη και ικανοποιητική εκπαίδευση των εργαζοµένων της, σχετικά µε 
την περιβαλλοντικά και ενεργειακά σωστή υλοποίηση των δραστηριοτήτων

❖ για τη διαφάνεια των αποφάσεων όσον αφορά τις περιβαλλοντικές και ενεργειακές 
της πλευρές και την παρακολούθηση και ευελιξία των περιβαλλοντικών και 
ενεργειακών εργασιών εντός της επιχείρησης

❖ για τη διάθεση όλων των πόρων που εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση των 
περιβαλλοντικών και ενεργειακών επιδόσεων τόσο των προϊόντων όσο και των 
διεργασιών της. 

Με σκοπό την ευκολότερη επίτευξη των περιβαλλοντικών και ενεργειακών της 
φιλοδοξιών, τη βέλτιστη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών της 
δεσµεύσεων και την περιβαλλοντική – ενεργειακή ευαισθητοποίηση του προσωπικού της, 
των πελατών της, καθώς και των λοιπών εξωτερικών φορέων µε τους οποίους 
συνεργάζεται, η εταιρεία αποφάσισε να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να εφαρµόσει 
Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ενέργειας σύµφωνα µε τα διεθνή 
πρότυπα  ISO  14001/2015  &  ISO  50001/2018  . 

Η Διοίκηση της Interplast


