
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Αναγνωρίζοντας το ρόλο μας στην κοινωνία, και συγκεκριμένα τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η 
λειτουργία μας στις άμεσα συνδεδεμένες γειτονιές, επιδιώκουμε τη βιωσιμότητα και 
δεσμευόμαστε μέσω της Διαχείρισης Ενέργειας & Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Πολιτικής 
Προϊοντικής Ευθύνης και της Πολιτικής Κοινωνικής Δράσης. 
 
Η ενεργειακή πολιτική σε συνδυασμό με την ολική ποιότητα, την καινοτομία, το ανθρώπινο 
δυναμικό και την περιβαλλοντική πολιτική, συγκροτούν το σύνολο της παραγωγικής οργάνωσης και 
αποτελούν σημαντικούς  πυλώνες ανάπτυξης της εταιρείας. 
 
Η εξοικονόμηση και η αποδοτικότερη διαχείριση της ενέργειας είναι πρωταρχικής σημασίας μέλημα 
στον σχεδιασμό της παραγωγής. Αξιοποιώντας όλα τα δεδομένα της επιστημονικής έρευνας, στο 
εργοστάσιο των Ιωαννίνων έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο 
ενεργειακής διαχείρισης που έχει τους εξής σκοπούς : 

 Άμεση μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας. 
 Ελαχιστοποίηση των απωλειών της εκλυόμενης ενέργειας.  
 Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση της απορριπτόμενης ενέργειας. 
 Αποδοτική μετατροπή της ενέργειας στις απαιτούμενες μορφές. 

Το πλαίσιο και ο μηχανισμός για τον καθορισμό και την ανασκόπηση των αντικειμενικών σκοπών 
και στόχων στα θέματα Ενεργειακής Διαχείρισης, τίθεται στις τακτικές ανασκοπήσεις του 
Συστήματος από τη Διοίκηση. 
 
Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης περιλαμβάνει δράσεις & μέτρα για : 

 Μείωση των αποβλήτων και μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων νέας επεξεργασίας και 
ανακύκλωσης με στόχο τη βελτίωση της τεχνικής μας απόδοσης. 

 Καύση και χρήση ορυκτών καυσίμων στο μικρότερο εφικτό βαθμό και διερεύνηση νέων 
λύσεων αξιοποιώντας εξωτερικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 Ελάττωση της ρύπανσης και συγκεκριμένα του CO2. 
 Προσθήκη της διαδικασίας ανάκτησης νερού στις παραγωγικές πρακτικές. 
 Παρακολούθηση των εκπομπών ρύπων και των εκχύσεων υγρών αποβλήτων 

(χρησιμοποιώντας εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες, αν χρειαστεί) στοχεύοντας στη 
σταδιακή μείωσή τους. 

 Διάθεση κατάλληλης εκπαίδευσης και διάχυση της πληροφορίας, δίνοντας τη δυνατότητα 
στο εμπλεκόμενο προσωπικό να συμβάλει ουσιαστικά στη βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση. 

 Τήρηση των νομικών και άλλων κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τις 
ενεργειακές χρήσεις – καταναλώσεις και την ενεργειακή απόδοση. 

 Ενθάρρυνση των προμηθευτών ανά τον κόσμο να ενστερνιστούν την αποστολή μας περί 
βιωσιμότητας. 

 Χρήση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού, προϊόντων & υπηρεσιών με σκοπό τη 
βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης. 

 Συνεχή βελτίωση του συστήματος και της ενεργειακής μας επίδοσης, με παρακολούθηση 
κατάλληλων δεικτών. 

Στα πλαίσια της Ενεργειακής Πολιτικής, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την τήρηση όλων των 
ανωτέρω. 
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