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Η Διοίκηση της ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ έχει δεσμευτεί για την υπεύθυνη διαχείριση της ενέργειας 

ως μέρος της συνολικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, στις εγκαταστάσεις της  και στις 

υπηρεσίες που προσφέρει. Η εταιρεία επιδιώκει να εξορθολογήσει την χρήση της 

ηλεκτρικής και της κατανάλωσης των καυσίμων ελαχιστοποιώντας  το ενεργειακό κόστος,  

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των επιβλαβών εκπομπών, την εξάντληση των ορυκτών 

καυσίμων. διατηρώντας τους επιχειρησιακούς της στόχους καθώς και ένα αποδεκτό 

περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους. 

Η Διοίκηση της ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ δεσμεύεται: 

• για διασφάλιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και των απαραίτητων πόρων 

για των επίτευξη των ενεργειακών στόχων 

• για τη συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και τις λοιπές 

απαιτήσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, τη χρήση ενέργειας και την 

κατανάλωση ενέργειας 

• τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και του Συστήματος Διαχείρισης σε 

σχέση με την ενεργειακή διαχείριση 

 

Επιπλέον η Διοίκηση της ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ φροντίζει να: 

• διασφαλίζει ότι έχει καθοριστεί σωστά  το πεδίο και τα όρια του Συστήματος 

Διαχείρισης 

• καθορίζει την παρούσα Πολιτική και τους ενεργειακούς στόχους 

• διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης έχουν ενσωματωθεί στις 

επιχειρηματικές διαδικασίες της εταιρείας 

• εγκρίνει και να ελέγχει την εφαρμογή των σχεδίων δράσης 

• εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πόρων που είναι απαραίτητοι για την 

αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης 

• γνωστοποιεί τη σημαντικότητα της αποτελεσματικής διαχείρισης της ενέργειας και 

της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης 

• εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

• προωθεί τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης  

• εξασφαλίζει τη δημιουργία Ομάδας Διαχείρισης Ενέργειας  

• παρέχεται καθοδήγηση και υποστήριξη στα άτομα που συμβάλουν στην 

αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης και στη διαχείρισης της ενέργειας  

• εξασφαλίζει ότι οι ενεργειακοί στόχοι είναι κατάλληλοι  

• εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες καθιερώνονται και εφαρμόζονται για τον εντοπισμό 

και την αντιμετώπιση αλλαγών που επηρεάζουν το Σύστημα Διαχείρισης και την 

ενεργειακή απόδοση εντός του πεδίου και των ορίων του 

 

Η παρούσα Πολιτική κοινοποιείται σε όλη την εταιρεία, είναι διαθέσιμη σε κάθε 

ενδιαφερόμενο μέρος και ανασκοπείται τουλάχιστον κάθε έτος. 
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