ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
H Εταιρία μας HELLENIC MINERALS LTD δεσμεύεται να εξασφαλίσει μέσα από όλες τις διαδικασίες
παραγωγής που εφαρμόζει, την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης και την ασφάλεια
και υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής.
Για την εκπλήρωση των πιο πάνω δεσμεύσεών της, η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής
Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015, σε όλες τις δραστηριότητές της και συμμορφώνεται με
τους κανονισμούς που απορρέουν από την περιβαλλοντική νομοθεσία και τις ευαισθησίες που υπάρχουν στο
θέμα αυτό. Η πολιτικής της Εταιρείας για τη διασφάλιση της Προστασίας του Περιβάλλοντος, υλοποιεί τις εξής
αρχές:
✓

Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, στο σύνολο των
δραστηριοτήτων της.

✓

Λήψη μέτρων για την πρόληψη της περιβαλλοντικής ρύπανσης, συμμορφούμενη με τη σχετική εθνική
και κοινοτική νομοθεσία.

✓

Λήψη μέτρων για την μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των παραγόμενων αποβλήτων
με την εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών και τις Βασικές Αρχές της Κυκλικής Οικονομίας

✓

Λήψη μέτρων για την αποτελεσματική χρήση και εξοικονόμηση της ενέργειας, των φυσικών πόρων,
καθώς και την μείωση του αποτυπώματος CO2.

✓

Καθορισμός αντικειμένων και σκοπών περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στη βάση των
αναγνωρισμένων ρίσκων και ευκαιριών.

✓

Συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης με κατάρτιση και υλοποίηση
Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων.

✓

Δημιουργία ενδοϋπηρεσιακών περιβαλλοντικών κανονισμών.

✓

Συμπερίληψη Περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά το σχεδιασμό και λήψη λειτουργικών αποφάσεων.

✓

Βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς της εταιρείας, ιδιαίτερα σε θέματα Πρόληψης
της Ρύπανσης του περιβάλλοντος και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Κινδύνων.

✓

Προώθηση ανοικτού διαλόγου και ενημέρωση του προσωπικού, του κοινού, των Αρχών και όλων
όσων συνεργάζονται μαζί τους, σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού.

✓

Εδραίωση της έννοιας της προστασίας του φυσικού κεφαλαίου, της οικολογικής ευαισθησίας και του
περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα
των εργαζομένων στη Βάση.

✓

Προαγωγή της περιβαλλοντικής συνείδησης μεταξύ όλων των εργαζομένων και συνεχής εκπαίδευση
και ενημέρωσή τους σε θέματα περιβάλλοντος.

✓

Διεξαγωγή συνεδριάσεων μεταξύ όλων των εργαζομένων και της Διοίκησης, για θέματα που άπτονται
περιβαλλοντικών πτυχών.
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