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 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 

         Η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας «Thrace Eurobent S.A.» του ομίλου 
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» αποφασίσθηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό 
συμβούλιο, αποτελεί τη βάση για το σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και δεσμεύει 
όλους όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της εταιρείας.  

 
Η Περιβαλλοντική Πολιτική που ισχύει και εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις της 

Thrace Eurobent S.A. εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του ομίλου Πλαστικά Θράκης 
Α.Β.Ε.Ε.  

 
Στόχος της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της εταιρείας Thrace Eurobent S.A. είναι να 

προλαμβάνει την ρύπανση, ελαχιστοποιώντας κάθε σημαντική αρνητική περιβαλλοντική 
επίπτωση από τις δραστηριότητές της (παραγωγή: γεωσυνθετικών αργιλικών φραγμών, 
ειδικών υφασμάτων). Οι δραστηριότητες της εταιρείας Thrace Eurobent S.A. 
συμμορφώνονται πλήρως με την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και 
κανονισμούς και είναι συμμορφούμενες με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001.  

Η εταιρεία Thrace Eurobent S.A. δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση της 
περιβαλλοντικής της επίδοσης μέσω μιας οικονομικά αποτελεσματικής διαχείρισης. Ο 
προσδιορισμός και η αναθεώρηση των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων λαμβάνει 
υπ’ όψιν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε δραστηριότητας της εγκατάστασης, καθώς 
και τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. 

Τέλος η εταιρεία δεσμεύεται στη χρήση ασφαλών και ενδεδειγμένων προτύπων 
περιβάλλοντος, διεθνώς αποδεκτών και στη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες 
κανονισμούς και τα πρότυπα. 

Η εφαρμογή της Πολιτικής  αυτής αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της Διοίκησης και 
ευθύνη του κάθε υπαλλήλου στον όμιλο της «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». 
 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
  

Ο όμιλος «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» αναγνωρίζει ότι η προστασία του 
περιβάλλοντος αποτελεί αυτοσκοπό των βιομηχανικών μονάδων και βασική 
επιχειρηματική πρακτική είναι: να εγγυάται την υγεία των εργαζομένων και να 
διασφαλίζει το περιβάλλον μέσα κι έξω από τη εγκατάσταση.  
  

Η δέσμευση της Διοίκησης της Εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος 
προκύπτει από τους ακόλουθους στόχους: 

 
Συγκεκριμένα η εταιρεία Thrace Eurobent S.A.: 

•θέτει εξειδικευμένους σκοπούς βελτίωσης, προκειμένου να προλαμβάνει, ελέγχει 
και περιορίζει τις εκπομπές και απορρίψεις προς κάθε περιβαλλοντικό 
αποδέκτη. 

•λειτουργεί πάντα σε συμμόρφωση με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και 
όλες τις σχετικές νομοθετικές απαιτήσεις και πρότυπα. Επίσης, λειτουργεί ως 
αποδέκτης των αιτημάτων της κοινωνίας, των μετόχων της, των πελατών της, 
των εργαζομένων της και των συνεργατών της και καλλιεργεί μια σχέση  
εμπιστοσύνης με την κοινωνία παρέχοντας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες 
στο  ενδιαφερόμενο  κοινό  ή  φορέα. 
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•λειτουργεί με υπευθυνότητα, έχοντας πλήρη γνώση των περιβαλλοντικών της 
επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα 
μέτρα εγκαθιστώντας προγράμματα διαχείρισης για τον έλεγχο ή την 
ελαχιστοποίηση αυτών. 

•λειτουργεί με γνώμονα την βέλτιστη χρήση των φυσικών πόρων, την 
ελαχιστοποίηση και την ανακύκλωση απορριμμάτων, καθώς και μέτρα 
πρόληψης περιβαλλοντικών συμβάντων. 

•βελτιώνει συνεχώς την αισθητική εμφάνιση των εγκαταστάσεών της. 
•αξιοποιεί κατά την παραγωγή των προϊόντων της τα παραγόμενα παραπροϊόντα 

ή κατάλοιπα των διεργασιών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον γενικό περιβαλλοντικό 
σχεδιασμό της εταιρείας του ομίλου.   

•συνεργάζεται με αδειοδοτημένες εταιρίες σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων 
(συλλογή, μεταφορά, αξιοποίηση, διάθεση) με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η τήρηση των πρακτικών διαχείρισης σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία. 

•εκπαιδεύει και ενημερώνει τους εργαζομένους της και τους συνεργάτες της για 
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος καθώς η συμμετοχή τους είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας. Παρέχει τους απαιτούμενους πόρους και 
υποστηρίζει το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλα τα στάδια 
εφαρμογής του για την επίτευξη των στόχων της.  

 
Η εταιρεία αναπτύσσει διαδικασίες για την πρόληψη περιβαλλοντικών συμβάντων 

και καταρτίζει σχέδια ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, 
ώστε να ελαχιστοποιεί ενδεχόμενους περιβαλλοντικούς κινδύνους. 

Η εταιρεία Thrace Eurobent S.A. εξασφαλίζει την επίτευξη της περιβαλλοντικής 
πολιτικής εξοικειώνοντας, εκπαιδεύοντας και επιμορφώνοντας το προσωπικό του και 
προτρέποντάς το να εκτελεί τις δραστηριότητές του κατά περιβαλλοντικά υπεύθυνο 
τρόπο.  

 
Μαγικό Ξάνθης, 21/01/2017 

 
Για την εταιρεία Thrace Eurobent S.A.: 
 

            Φ. ΜΑΡΙΝΙΔΗΣ                                                                                                Α. ΔΗΜΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ                                                                        ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                         

  


