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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

H Εταιρία είναι προσηλωμένη σε ένα πλαίσιο υπεύθυνης λειτουργίας με σεβασμό στο περιβάλλον και την 
κοινωνία. Ορθές πρακτικές περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης στις παραγωγικές διαδικασίες και 
αποθήκευση αποτελούν βασικό πυλώνα και είναι αναγκαίες για τη βιωσιμότητα των ενεργειών μας. 

Η παρούσα πολιτική επιβεβαιώνει την προσέγγιση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ να αποτελεί μέρος της παγκόσμιας 
προσπάθειας αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής . H ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ είναι προσηλωμένη στη αγορά και 
διαχείριση ενέργειας με έναν υπεύθυνο, αποδοτικό και με βέλτιστο κόστος τρόπο με απώτερο σκοπό την 
μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. 

Οι βασικές  παράμετροι που κυβερνούν τα άνω  αναφερόμενα είναι ενσωματωμένες στο περιβαλλοντικό 
και ενεργειακό σύστημα διαχείρισης το όποιο είναι σε εναρμόνιση με τουλάχιστον τις οργανωτικές και 
διαχειριστικές απαιτήσεις όπως αναφέρονται στα διεθνή πρότυπα ISO 14001 και ISO 50001  και 
εφαρμόζονται σε όλες τις ενέργειες, σχεδιασμό, παραγωγή, πωλήσεις και δημιουργία των προϊόντων της 
εταιρίας. Οι αρχές πάνω στις οποίες βασίζεται το Περιβαλλοντικό και Ενεργειακό σύστημα διαχείρισης 
καθορίζονται στην υφιστάμενη πολιτική Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με τη δέσμευση 
της εταιρίας στις παρακάτω αρχές: 

Περιβάλλον
 Λειτουργία σε πλήρη συμμόρφωση με την κείμενη Εθνική και Κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία 

και άλλες δεσμεύσεις της εταιρίας όπως επίσης και με τους ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους 
λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης. 

 Λειτουργία με υπευθυνότητα, στοχεύοντας την ελαχιστοποίηση πιθανών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον και την βιοποικιλότητα και στη καθιέρωση και την τήρηση μηχανισμών 
παρακολούθησης περιβαλλοντικών πτυχών (environmental aspects) και κινδύνων. 

 Καθιέρωση και επίτευξη ουσιαστικών στόχων για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης της 
Εταιρείας, καθώς και στόχους για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής μας απόδοσης και του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 

 Εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας, ώστε αυτό να συμμετέχει ενεργά στα θέματα περιβαλλοντικής 
και ενεργειακής διαχείρισης και στην κατανόηση των στόχων της Εταιρίας.

 Επιδιώκουμε να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών προκειμένου να 
συμβάλουμε στην κυκλική οικονομία και να ελαχιστοποιήσουμε το αποτύπωμα άνθρακα των 
προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα βελτιστοποιούμε τις διαδικασίες και  αναπτύσσουμε νέες τεχνολογίες 
για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων.

 Διαχειριζόμαστε λειτουργικά απόβλητα σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας
 Λαμβάνουμε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος για την αποθήκευση 

επικινδύνων ουσιών.
 Αναγνωρίζουμε ότι το νερό είναι ένας πολύτιμος πόρος που πρέπει να διατηρηθεί και η υδρόβια 

ζωή πρέπει να προστατεύεται. Η Εταιρεία θα κάνει αποτελεσματική χρήση του νερού στις 
δραστηριότητές της και θα αυξήσει τις προσπάθειες για μείωση της κατανάλωσης νερού και αύξηση 
της επαναχρησιμοποίησης του νερού.

 Αντιμετωπίζουμε ενδεχόμενα περιβαλλοντικά συμβάντα ακολουθώντας την καθορισμένη 
διαδικασία αντιμετώπισης περιβαλλοντικών συμβάντων και σχετικής διερεύνησης συμβάντων.

 Επικοινωνούμε με διαφάνεια τις επιδόσεις και συμμετέχουμε σε έναν ανοιχτό διάλογο για 
περιβαλλοντικά ζητήματα με όλους τους ενδιαφερόμενους.

 Ενθαρρύνουμε τους επιχειρηματικούς εταίρους (προμηθευτές, υπεργολάβους) να υιοθετούν 
περιβαλλοντικές αρχές τουλάχιστον εξίσου αυστηρές με τις δικές μας
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 Τακτική αυτό-αξιολόγηση της Περιβαλλοντικής και ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με τα πρότυπα 
της Εταιρείας, ενώ, στο ίδιο πλαίσιο, διεξαγωγή σχεδίων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και 
ενεργειακής μας απόδοσης, θέσπιση σκοπών και στόχων προς επίτευξη.

 Διασφάλιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη 
των περιβαλλοντικών και ενεργειακών στόχων μας.

 Δέσμευση για την παροχή περιβαλλοντικά και ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών
 Υποστήριξη δραστηριοτήτων σχεδιασμού όπως εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, συστήματα και 

διαδικασίες που χρησιμοποιούν ενέργεια που λαμβάνουν υπόψη τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης.

Ενέργεια & κλιματική αλλαγή

 Συμμόρφωση με όλη τη νομοθεσία που σχετίζεται με την ενέργεια και τον άνθρακα και άλλες 
κανονιστικές απαιτήσεις και απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

 Συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με την εφαρμογή αποτελεσματικών προγραμμάτων 
διαχείρισης ενέργειας που υποστηρίζουν όλες τις λειτουργίες παρέχοντας παράλληλα ένα ασφαλές 
και άνετο εργασιακό περιβάλλον.

 Καθιέρωση και επίτευξη ουσιαστικών στόχων για τα συστήματα ενεργειακής & κλιματικής αλλαγής 
διαχείρισης της Εταιρείας, καθώς και στόχους για συνεχή βελτίωση της ενεργειακής & κλιματικής 
αλλαγής μας απόδοσης και του αποτυπώματος άνθρακα. 

 Αξιολόγηση όλων των επενδύσεων σε υποδομές (νέος εξοπλισμός, ανακαίνιση υπάρχοντος 
εξοπλισμού) και νέες διαδικασίες παραγωγής με βάση τη συμβολή της ενέργειας και του 
αποτυπώματος άνθρακα.

 Ανάπτυξη στρατηγικής για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. 
τόσο από άμεσες όσο και έμμεσες λειτουργίες της Εταιρείας και των προϊόντων της.

 Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες βιομηχανικών προτύπων για τη δημιουργία προγράμματος μείωσης 
του άνθρακα σε όλη την αλυσίδα αξίας και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

 Εκπαίδευση των εργαζομένων σε πρακτικές ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με τον ρόλο και την 
περιοχή επιρροής τους.

 Ενεργή συνεργασία με εμπορικούς και δημόσιους φορείς για την ανάπτυξη και εφαρμογή βέλτιστων 
πρακτικών.

 Τακτικός έλεγχος και αναφορά της απόδοσή μας και διασφάλιση συνεχούς βελτίωσης.

Συμμόρφωση
Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Περιβαλλοντικής, Ενεργειακής & κλιματικής 
αλλαγής Πολιτικής καθώς και με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
διαφορές μεταξύ του περιεχομένου αυτής της πολιτικής και της εθνικής νομοθεσίας ή άλλων ισχυόντων 
προτύπων, θα ισχύουν οι πιο αυστηρές απαιτήσεις.

Διακυβέρνηση και υπευθυνότητα
Την ευθύνη για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής έχει το ανώτατο αρμόδιο στέλεχος της 
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
Η παρούσα Πολιτική καθορίζεται από την ανώτατη διοίκηση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και σε τακτά χρονικά 
διαστήματα η Πολιτική επανεξετάζεται για την καταλληλόλητα και την αποτελεσματικότητά της, έχοντας ως 
δέσμευση τη συνεχή βελτίωση της Εταιρίας στον τομέα αυτό και στα θέματα περιβαλλοντικής, ενεργειακής 
& κλιματικής αλλαγής διαχείρισης.



3

Η ανωτέρω Πολιτική είναι διαθέσιμη στο κοινό και κοινοποιείται στο σύνολο του προσωπικού και τους 
συνεργάτες της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, από τους οποίους η Εταιρία απαιτεί την πιστή εφαρμογή της. 

ΕlvalHalcor -Τομέας Διέλασης Χαλκού και Κραμάτων

Γενικός Διευθυντής

Πάνος Λώλος

Οινόφυτα, 03.12.2021
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