ENVIRONMENTAL POLICY
METKA EGN, with the development of its environmental management system in
accordance with the ISO 14001 and by acknowledging its responsibilities and
obligations towards people and the environment, is committed to:
•
•
•

Continual improvement of its environmental performance,
Prevention and reduction of pollution derived from its activities,
Compliance with applicable national and European legal requirements, as
well as with other regulatory requirements

With the development of its environmental management system according to ISO
14001 and in the light of its Environmental Sensibility, METKA EGN defines all the
environmental parameters related to its activities and develops procedures and
programs in order to reduce its Environmental Footprint.
Contributing to the promotion of the principles of Sustainable Development, the
Environmental Policy of the Company is focused on the following:
• Proper waste management, giving priority to waste reduction, source
segregation and recycling in order to conserve and preserve natural
resources
• Responsible use of energy, water and other natural resources
• Protection of biodiversity
• Addressing the impacts of Greenhouse Effect and therefore Climate Change,
through the management of greenhouse gas emissions derived from its
activities by using appropriate measures and techniques
• Mitigation of noise, vibrations and other nuisances through integrated
planning of project implementation
• Integration of Sustainable Development principles into company’s decisionmaking process and procedures
• Recognition of Stakeholders’ needs and expectations relating to
environmental issues, demonstration of sensitization towards them and
promoting a climate of cooperation
• Continuous provision of information and training on environmental issues to
its employees as well as to its partners/associates, enhancement of their
environmental conscience and promotion of an environmentally responsible
culture.
For METKA EGN
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ΜΕΤΚΑ ΕGN με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά
ISO 14001 και αναγνωρίζοντας τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της απέναντι στο
περιβάλλον και τον άνθρωπο δεσμεύεται:
• για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης,
• για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης που προέρχεται από τις
δραστηριότητες της,
• για τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές νομοθετικές
απαιτήσεις, αλλά και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις
Με την ανάπτυξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001
και με γνώμονα την Περιβαλλοντική Ευαισθησία που την διέπει, η METKA EGN
προσδιορίζει όλες τις περιβαλλοντικές παραμέτρους που αφορούν τις
δραστηριότητες της και αναπτύσσει διαδικασίες και προγράμματα με σκοπό την
μείωση του Περιβαλλοντικού της Αποτυπώματος.
Συμβάλλοντας στην προώθηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η
Περιβαλλοντική Πολιτική της Εταιρείας εστιάζεται στα εξής:
• Ορθή διαχείριση των αποβλήτων, δίνοντας προτεραιότητα στην μείωση της
παραγωγής τους, την διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση με σκοπό
την εξοικονόμηση φυσικών πόρων
• Υπεύθυνη χρήση ενέργειας, νερού και άλλων φυσικών πόρων
• Προστασία της βιοποικιλότητας
• Αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Φαινομένου του Θερμοκηπίου και κατ’
επέκταση της Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της διαχείρισης των εκπομπών
αερίων
του Θερμοκηπίου από τις δραστηριότητές της, με χρήση
κατάλληλων μέτρων και τεχνικών
• Περιορισμό θορύβων, δονήσεων και άλλων οχλήσεων μέσω ολοκληρωμένου
σχεδιασμού υλοποίησης έργων
• Ενσωμάτωση αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στις αποφάσεις και διαδικασίες
της
• Αναγνώριση των αναγκών και προσδοκιών των Ενδιαφερομένων Μερών
σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα, επίδειξη ευαισθητοποίησης προς αυτές
και προώθηση κλίματος συνεργασίας
• Διαρκής ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της
καθώς και των εταίρων/συνεργατών της σε θέματα που άπτονται του
Περιβάλλοντος, ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης και
προώθηση μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης κουλτούρας.
Για τη METKA EGN
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