
 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 
 
Η εταιρεία NOVA PACKAGING HELLAS sSA εγκαθιδρύει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής 
Διαχείρισης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ΕΝ ISO 14001:2015 και ISO 50001:2018 με σκοπό να μειώσει τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της, στους εργαζομένους της, στους πελάτες, στους 
προμηθευτές, γενικά στο κοινό και στα ενδιαφερόμενα μέρη της, σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Προσπαθεί να 
χρησιμοποιήσει ενέργεια με τον πιο αποτελεσματικό, οικονομικά αποδοτικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο δυνατό 
τρόπο. 
 
Πεδίο Εφαρμογής 
 
Το Σύστημα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης της εταιρείας καλύπτει τις: 
 

Παραγωγή κυματοειδούς χαρτονιού και κιβωτίων από αυτό. Κιβώτια κλασσικού τύπου με εγκοπές, 
τυπωμένα ή όχι με τη φλεξογραφική μέθοδο, τα οποία είναι ημιδιαμορφωμένα – κολλημένα, καθώς 

και κιβώτια παραχθέντα με χρήση καλουπιού τυπωμένα ή όχι με τη φλεξογραφική μέθοδο. 
 
και σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιδιώξεις της Εταιρίας και τις Νομικές και Κανονιστικές 
απαιτήσεις της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. 
 
Για την ανάπτυξη και διατήρηση του συστήματος, η Εταιρεία έχει δημιουργήσει διαδικασίες προσδιορισμού των 
περιβαλλοντικών πλευρών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της. Για τις πλευρές που έχουν προσδιοριστεί 
ως σημαντικές, έχουν προσδιοριστεί σκοποί και στόχοι, οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως σύμφωνα με τη 
δέσμευση της Εταιρείας για συνεχή βελτίωση σε περιβαλλοντικά θέματα. Αντίστοιχα έχουν καθοριστεί 
ενεργειακοί δείκτες οι οποίοι παρακολουθούνται σε τακτική βάση. 
Ο σκοπός αυτής της πολιτικής είναι η βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας, η βελτίωση σχέσης κόστους-
αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας, βελτίωση των συνθηκών εργασίας, μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, συμβολή στην αειφορία και μείωση των αποβλήτων που σχετίζονται με τη χρήση ενέργειας. 
 
Η εταιρεία μας δεσμεύεται: 

 Να συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις, προκειμένου να διασφαλίζει την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

 Να αναγνωρίζει και να αξιολογεί τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της. 
 Να παρέχει κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζόμενους. 
 Να μειώνει την ποσότητα και την επικινδυνότητα των παραγομένων αποβλήτων και να διασφαλίζει τον 

ασφαλή χειρισμό και την απόρριψή τους. 
 Να εξοικονομεί φυσικούς πόρους μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης υλικών, της 

προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και της χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών και άλλων υλικών. 
 Να χρησιμοποιεί υπεύθυνα την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών της. 
 Να βελτιώνει συνεχώς την ενεργειακή της απόδοση με την καθιέρωση και εφαρμογή στρατηγικές 

πρακτικές διαχείρισης ενέργειας παγκοσμίως που υποστηρίζουν την παραγωγή, τη διανομή προϊόντων, 
παρέχοντας παράλληλα ένα ασφαλές και άνετο περιβάλλον εργασίας. 

 Να αντιμετωπίζει την ενεργειακή απόδοση ως σημαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη προϊόντων και στη 
διαδικασία σχεδιασμού εγκαταστάσεων και στην προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών. 

 Να εφαρμόζει τα κατάλληλα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την προστασία των εργασιών από διακοπές 
τροφοδοσίας. 

 Να χρησιμοποιεί δεδομένα κατανάλωσης ενέργειας για να καθορίσει βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) για 
επίτευξη βελτίωσης απόδοσης. 

 Να διασφαλίσει ότι υπάρχουν επαρκείς πόροι για την επίτευξη των KPI στόχων. 
 Να γνωστοποιεί τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος στους εργαζόμενους, τους 

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

 Να συνεργάζεται με περιβαλλοντικούς Φορείς και Υπηρεσίες για την προστασία του περιβάλλοντος. 
 Να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης. 
 Για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης με ευθύνη της 

Διοίκησης και μέσω τεχνικών, όπως εσωτερικές επιθεωρήσεις του Συστήματος, Διορθωτικές Ενέργειες, 
Αναλύσεις Στοιχείων που προκύπτουν από την επικοινωνία με τους πελάτες, Διοικητική Ανασκόπηση του 
Συστήματος. 

 
Αρμόδιος για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Πολιτικής ορίζεται ο Υπεύθυνος 
Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Διαχείρισης καθώς και όλα τα μέλη της Ομάδας Διαχείρισης Ενέργειας. 
Οι υπεύθυνοι κάθε τμήματος ορίζονται ως αρμόδιοι για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής 
Πολιτικής στα τμήματά τους. 
 
Η παρούσα Πολιτική της εταιρείας γνωστοποιείται σε κάθε υπάλληλο της εταιρείας, εφαρμόζεται και στηρίζεται 
από κάθε υπάλληλο της εταιρείας και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. 
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