
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 

 

Η εταιρεία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK ABEE» - Εργοστάσιο Ιωαννίνων, θεωρεί την προστασία 
του Περιβάλλοντος σαν μια από τις κυριότερες προκλήσεις που καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει. 
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. 

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε καθιερώσει, εφαρμόζουμε και διατηρούμε στο εργοστάσιο των Ιωαννίνων 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου 
ISO14001:2015 και δεσμευόμαστε για την συνεχή βελτίωση του και την παρακολούθηση της 
περιβαλλοντικής επίδοσης με τη χρήση κατάλληλων δεικτών. 

Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής της πολιτικής, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται: 

 Να παρέχει όλα τα μέσα για την πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές και λοιπές 
απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία του εργοστασίου των Ιωαννίνων 

 Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί συστηματικά τις Περιβαλλοντικές Πλευρές & επιπτώσεις 
των δραστηριοτήτων της 

 Να παρέχει κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζόμενους. 
 Να επιδιώκει την πρόληψη της ρύπανσης, δίνοντας έμφαση στη μείωση της ρύπανσης 

στην πηγή και στη διατήρηση των φυσικών πόρων. 
 Να χρησιμοποιεί ορθολογικά την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών της. 
 Να επανεξετάζει και να αναθεωρεί περιοδικά τους σκοπούς & στόχους για το 

Περιβάλλον. 
 Να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της επίδοση όσο και το ίδιο το Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
 Να γνωστοποιεί την Περιβαλλοντική Πολιτική στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, 

τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο εντός του οποίου 
λειτουργεί. 

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί Περιβαλλοντικοί Σκοποί είναι: 

 Ο Περιβαλλοντικά φιλικός σχεδιασμός των προϊόντων μας 
 Η μείωση του Ενεργειακού Περιβαλλοντικού μας Αποτυπώματος 
 Η βέλτιστη και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τις 

δραστηριότητες του εργοστασίου 
 Η προώθηση της ανακύκλωσης 
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ENVIRONMENTAL POLICY (IOANNINA PLANT). 

 
The company "THRACE PLASTICS PACK" - Ioannina Plant, considers that the Environment 
protection is one of the main challenges that today is facing. Recognizing the importance of protecting 
the natural environment in safeguarding the present and the future, we believe that sustainable 
development and environmental responsibility are not only an important parameter for our operation but 
also a cornerstone of our socially responsible behavior. 

In  this context, we have established, implemented and maintained an Environmental Management 
System according to the requirements of the International Standard ISO14001: 2015 at the Ioannina 
plant and we are committed to continually improving and monitoring environmental performance 
through the use of appropriate indicators. 

In this context, of its Environmental Policy, the Company's management is committed to: 

 Provide all the necessary means to be fully comply with the legal and other requirements 
governing the operation of the Ioannina plant. 

 Recognize and evaluate the environmental aspects and impact of its activities. 
 Provide appropriate environmental training to employees. 
 Aim to prevent pollution by emphasizing the reduction of pollution at source and the 

conservation of natural resources. 
 Use energy rationally in all of its functions. 
 Recheck and revise environmental aims and targets. 
 Improve its environmental performance as well as the Environmental Management 

System. 
 Communicate Environmental Policy to employees, suppliers, customers, public services 

and the community in which it operates. 

Especially,  the Environmental aims are: 

 The environmentally friendly design of our products. 
 Reducing our Energy Environmental Imprint. 
 The optimal and rational management of waste arising from the plant's activities. 
 Promoting recycling 
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