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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

“…ένα τοπίο δεν είναι, όπως αντιλαμβάνονται μερικοί,  

κάποιο απλώς σύνολο γης, φυτών και υδάτων. 

Είναι η προβολή της ψυχής ενός λαού επάνω στην ύλη» 

 

(Οδ. Ελύτης, Τα δημόσια και τα ιδιωτικά, 1990)  

 

Η εταιρεία DASYC A.E  αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό που λειτουργεί και αναπτύσσεται σε ένα δυναμικό και 

διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος για τη διασφάλιση του παρόντος αλλά και του μέλλοντος, θεωρούμε πως η βιώσιμη ανάπτυξη 

και η ευθύνη προς το περιβάλλον είναι όχι μόνο σημαντική παράμετρος για τη λειτουργία μας, αλλά και θεμέλιος 

λίθος της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς μας. 

 

Για το λόγο αυτό, η εταιρεία μας αναπτύσσει και κατευθύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της που είναι 

σχετικές με το σχεδιασμό και την παραγωγή πλαστικών εξαρτημάτων με έγχυση, γνώμονα μεταξύ άλλων την 

προστασία του περιβάλλοντος και τις αρχές της αειφορίας.  

 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχουμε καθιερώσει, εφαρμόζουμε και διατηρούμε Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2015 και δεσμευόμαστε για την 

συνεχή βελτίωση του και την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης με τη χρήση κατάλληλων δεικτών. 

 

Συγκεκριμένα η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται: 

 

• Να συμμορφώνεται με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις, τους κώδικες πρακτικής και κανονισμούς και τις 

υποχρεώσεις συμμόρφωσης που αφορούν την εταιρεία. 

• Να εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της 

ρύπανσης, τη βιώσιμη χρήση των πόρων, την προστασία της βιοποικιλότητας και των 

οικοσυστημάτων, καθώς και την τήρηση άλλων ειδικών δεσμεύσεων που σχετίζονται με το πλαίσιο 

λειτουργίας της εταιρείας, έτσι όπως έχει αναγνωρισθεί στα πλαίσια εφαρμογής του Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

• Να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και επικινδυνότητα 

• Να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση στους εργαζόμενους ώστε να έχουν περιβαλλοντική συμπεριφορά 

και αντίστοιχο έλεγχο των εργασιών τους 

• Να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο και να προστατεύει τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο μέσα 

στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας, τόσο για τις 

συνήθεις εργασίες όσο και για περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών 

• Να ελαχιστοποιεί τα απόβλητα και να αυξάνει την ανακύκλωση στα πλαίσια των διαδικασιών 

διαχείρισης αποβλήτων 

• Να διασφαλίζει την υπεύθυνη χρήση ενέργειας και νερού  

• Να λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικούς παράγοντες, κατά το σχεδιασμό των εργασιών και τη λήψη 

αποφάσεων 

• Να προσπαθεί για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης και να κοινοποιεί περιοδικά 

την πρόοδό της.  

• Να παρέχει επαρκείς πόρους για την επίτευξη των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων για τη συνεχή 

βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, προκειμένου να βελτιώνεται η περιβαλλοντική 

επίδοση και την πρόληψη της ρύπανσης. 

 

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την πιστή συμμόρφωση στην παρούσα Πολιτική και για την κοινοποίηση 

αυτής εντός της εταιρείας και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

                                            

Εκ μέρους της διοίκησης 

 

 

 

 


