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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ CORPORATE ENVIRONMENTAL POLICY 

Η EFA αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη εξαρτάται άμεσα 
από την βιωσιμότητα του οικοσυστήματος και την 
ευθύνη που έχει να συμβάλλει ενεργά στην προστασία 
του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών 
πόρων. 

Επίσης, δεσμεύεται για την αντιμετώπιση των άμεσων 
και έμμεσων συνεπειών από τη λειτουργία της στο 
περιβάλλον σε όλες της τις δραστηριότητες. Τούτο, 
επιτυγχάνεται με τη διατύπωση συγκεκριμένων 
κανόνων και την εφαρμογή τους σε όλες τις βαθμίδες 
τις επιχείρησης. Η EFA εφαρμόζει Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 
εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες των 
Πελατών της. 

Οι αρχές που διέπουν την Περιβαλλοντική Πολιτική της 
EFA είναι: 

• Εξοικονόμηση Ενέργειας 
Επιδίωξή μας είναι η μείωση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος, μείωση εκπεμπόμενων αερίων 
και η περαιτέρω προώθηση της ιδέας της 
ανακυκλώσεως χαρτιού, πλαστικού και άλλων υλικών, 
στην επιχείρηση με βάση τους στόχους που θέτονται. 

• Ενημέρωση Εργαζομένων 
Το Προσωπικό ενημερώνεται για τα περιβαλλοντικά 
θέματα που απασχολούν την επιχείρηση, με σκοπό την 
ενίσχυση της οικολογικής του συνειδήσεως και της 
ενεργής του συμμετοχής για την επίτευξη των στόχων 
που αφορούν τους στόχους που τίθενται. 

Η Διοίκηση της επιχείρησης είναι υπεύθυνη για την 
εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής θέτοντας 
στόχους τους οποίους παρακολουθεί και ελέγχει 
συστηματικά, ενώ παράλληλα δεσμεύεται για την 
εφαρμογή των νομοθετικών και κανονιστικών 
απαιτήσεων που αφορούν στο Περιβάλλον και στις 
επιχειρηματικές της δραστηριότητες για την πρόληψη 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος, καθώς και για την 
τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το 
πρότυπο ISO 14001:2015 και τη διαρκή βελτίωσή του. 

EFA acknowledges that development is directly 
dependent on the sustainability of the ecosystem and 
its responsibility to actively contribute to the protection 
of the environment and the conservation of natural 
resources. 

It is also committed to addressing the direct and indirect 
consequences of its operation on the environment in all 
its activities. This is achieved by formulating specific 
rules and applying them at all levels of the company. 
EFA implements an Environmental Management 
System according to ISO 14001:2015 while fulfilling the 
expectations of its Customers. 

The principles governing EFA's Environmental Policy 
are: 

• Energy saving 
Our aim is to reduce electricity consumption, reduce gas 
emissions and further promote the idea of recycling 
paper, plastic and other materials in the company based 
on the goals set. 

• Employee Awareness 
The Staff is informed about the environmental issues 
that concern the company, with the aim of 
strengthening their ecological awareness and their 
active participation in achieving the goals related to the 
objectives set. 

The Management of the company is responsible for the 
implementation of the Environmental Policy by setting 
targets which it monitors and controls systematically, 
while at the same time it is committed to the 
implementation of the legislative and regulatory 
requirements concerning the Environment and its 
business activities for the prevention of environmental 
pollution, as and for meeting the obligations arising 
from the ISO 14001:2015 standard and its continuous 
improvement. 
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