
Περιβαλλοντική Πολιτική 

 

Βλέπουμε την προστασία του περιβάλλοντος όχι μόνο ως ανάγκη, αλλά και ως ευκαιρία για 

βιώσιμη ανάπτυξη.  

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι απόλυτα συνυφασμένη και συνδεδεμένη με τις 

βασικές μας αξίες. 

Δεν μπορούμε να απολαμβάνουμε πραγματική ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ σε ένα περιβάλλον 

επικίνδυνο. Δεν μπορούμε να έχουμε ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ως άνθρωποι αν δεν φροντίζαμε να 

αφήσουμε παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές ένα ασφαλές και προστατευμένο 

περιβάλλον. Δεν θα είχε νόημα η ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ αν δεν φροντίζαμε για αυτά 

που τον περιβάλλουν και συνιστούν την ποιότητα της ζωής του. 

Και τέλος, θέλουμε τη συνεχή και πραγματική ΠΡΟΟΔΟ ως Εταιρία αλλά και ως άνθρωποι, 

η οποία μόνο σε ένα αειφόρο περιβάλλον είναι εφικτή. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Διοίκηση της KLEEMANN έχει σχεδιάσει και 

εγκαταστήσει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 

ISO 14001:2015.  

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καλύπτει το σχεδιασμό (συμπεριλαμβανομένου 

του οικολογικού), την κατασκευή, τη συναρμολόγηση, τις μελέτες εγκαταστάσεων & τις 

μεθόδους τελικού ελέγχου & δοκιμών ανελκυστήρων & εξαρτημάτων.  

Η Διοίκηση της KLEEMANN σε συνεργασία με τα στελέχη της Εταιρίας , δεσμεύεται να 

σέβεται και να προστατεύει το περιβάλλον και θα παρέχει για το σκοπό αυτό όλους τους 

απαιτούμενους πόρους. Επιδιώκουμε να προμηθεύουμε τους πελάτες μας με προϊόντα 

φιλικά προς το περιβάλλον και επιπλέον: 

• Να λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος συμμορφούμενοι με την 

περιβαλλοντική νομοθεσία, τους περιβαλλοντικούς όρους και τις λοιπές υποχρεώσεις 

συμμόρφωσης της Εταιρίας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

• Να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τη συνολική Περιβαλλοντική μας Επίδοση, με 

κατάρτιση και υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των 

Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων. 

• Να υιοθετούμε συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική 

παραγωγική λειτουργία. 

• Να διεξάγουμε περιοδικούς ενεργειακούς ελέγχους και να βελτιώνουμε όπου είναι 

εφικτό την ενεργειακή επίδοση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας λαμβάνοντας 

κατάλληλα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.  



• Να εφαρμόζουμε συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα 

Περιβάλλοντος. 

• Να προωθούμε τον ανοικτό διάλογο και την ενημέρωση του κοινού. 

• Να εδραιώνουμε την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού 

οράματος, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην Εταιρία. 

• Να σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε τα προϊόντα μας λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές 

του οικολογικού σχεδιασμού και της ανάλυσης κύκλου ζωής με στόχο την 

ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλα τα στάδια και την συνεχή 

βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρίας. 

 

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Διαδικασίες του 

Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του 

ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, και εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της 

οργανωτικής δομής και σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. 

Η δέσμευση της KLEEMANN στην παραπάνω περιβαλλοντική πολιτική θα αποδεικνύεται με 

αναθεώρηση των περιβαλλοντικών σκοπών, στόχων και προγραμμάτων, σε κάθε 

ανασκόπηση από τη Διοίκηση, καθώς και με τις διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες που 

θα λαμβάνονται, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση και πρόληψη της ρύπανσης. 

 

Ο Διευθύνων σύμβουλος  
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