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Περιβαλλοντική πολιτική 

 

Η εταιρεία ECOFUEL (CYPRUS) LTD έχει ως στόχο την διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων μέσα σε 

ένα πλαίσιο ελεγχόμενης και βελτιούμενης ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής, με εφαρμογή σε όλο το 

φάσμα των δραστηριοτήτων της και σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Για την επίτευξη του 

ανωτέρω στόχου, η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το 

Πρότυπο ISO 14001, μέσω του οποίου φροντίζει να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους, έτσι ώστε να 

υπάρχουν σε συνεχή βάση σύγχρονες υποδομές, κατάλληλη οργανωτική δομή & στελέχωση, καθώς και 

επαρκώς εκπαιδευμένο προσωπικό. 

 

Βασικές αρχές του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 είναι οι εξής: 

 

 η πλήρης τήρηση της σχετικής Κυπριακής και Κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των κανονισμών 

και διατάξεων σχετικών με θέματα περιβάλλοντος, ιδιαίτερα δε αυτών που σχετίζονται άμεσα με 

την λειτουργία και τα προϊόντα της εταιρείας 

 η συνεχής και τεκμηριωμένη εφαρμογή διαδικασίας εντοπισμού, αξιολόγησης, ελέγχου και 

μέτρησης των περιβαλλοντικών πλευρών κάθε είδους παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητας 

 η ολοκληρωμένη μέτρηση της εταιρικής επίδοσης σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 η συνεχής βελτίωση της επίδοσης σε θέματα περιβάλλοντος μέσω συγκεκριμένων Προγραμμάτων 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, για τη συστηματική δρομολόγηση, παρακολούθηση υλοποίησης και 

αποτελεσματικότητας των σχετικών ενεργειών 

 η διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων για τη συστηματική αυτοαξιολόγηση της επίδοσης σε 

θέματα διαχείρισης του περιβάλλοντος, και την ενεργοποίηση των απαραίτητων διορθωτικών ή/και 

προληπτικών ενεργειών 

 η διενέργεια ανασκοπήσεων του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

 η συστηματική εσωτερική επικοινωνία μεταξύ στελεχών και προσωπικού για την ευαισθητοποίηση 

σε θέματα περιβάλλοντος και την εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής των εμπλεκόμενων στην 

εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

 η ουσιαστική επικοινωνία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών 

και καλλιέργεια σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης  

 η επιλογή και αξιολόγηση των προμηθευτών υλικών και υπηρεσιών με κριτήρια ορθής και 

σύγχρονης περιβαλλοντικής πρακτικής. 

 

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να 

κατανοήσουν την προσήλωση της εταιρείας στην Περιβαλλοντική Πολιτική, να ενημερώνονται πλήρως 

όσον αφορά στις σχετικές αρμοδιότητες και ευθύνες τους, να επιμορφώνονται και να εκπαιδεύονται 

κατάλληλα και συστηματικά προκειμένου να είναι εφικτή η διαρκής και δημιουργική συμμετοχή τους στην 

εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.   

 

Η εταιρεία έχει ως μόνιμους σκοπούς σε θέματα περιβάλλοντος: 

 

 τη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων (νερού, καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας) 

 την ελεγχόμενη διαχείριση των παραγόμενων αέριων ρύπων, στερεών και υγρών αποβλήτων, με τις 

πλέον σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις 

 το σχεδιασμό δραστηριοτήτων με κριτήρια ελαχιστοποίησης, επαναχρησιμοποίησης, και 

ανακύκλωσης υλικών και αποβλήτων 
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