
15/7/2020 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
Η Nexans Hellas δραστηριοποιείται στην παραγωγή καλωδίων και ως μέλος του ομίλου 
Nexans εφαρμόζει και διατηρεί τα υψηλά επίπεδα προστασίας του περιβάλλοντος, που έχει 
καθορίσει ο όμιλος Nexans. 
 
Με στόχο την καλύτερη και αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος η Nexans 
Hellas,  
 έχει αναπτύξει, εφαρμόσει, διατηρεί και συνεχώς βελτιώνει το Σύστημα Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης (ΣΠΔ), το οποίο καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας, 
 έχει εντοπίσει τις περιβαλλοντικές πλευρές των δραστηριοτήτων της, των προϊόντων και 

υπηρεσιών, 
 έχει καθορίσει και ανασκοπεί τους περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους, 
 ανασκοπεί το ΣΠΔ με στόχο την διαρκή βελτίωσή του, 
 
Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις 
που εγγράφως έχει αποδεχθεί και σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές της εταιρείας. 
Δεσμεύεται επίσης να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ο όμιλος της Nexans έχει 
ενυπογράφως αποδεχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως το Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ. 
 
Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
πρόληψη περιβαλλοντικής ρύπανσης λόγω των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Για τον 
σκοπό αυτό έχουν ληφθεί μέτρα πρόληψης της ρύπανσης και έχουν αναπτυχθεί και τεθεί σε 
εφαρμογή πλάνα αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, για τον περιορισμό των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περιπτώσεις ατυχημάτων. Τα μέτρα πρόληψης της 
ρύπανσης αξιολογούνται από τον όμιλο της Nexans, ο οποίος και παρέχει το πιστοποιητικό 
EHP (Environment High Protected). 
 
Η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικής σημασίας 
για την προστασία του περιβάλλοντος. Για τον σκοπό αυτό ενημερώνει και εκπαιδεύει το 
προσωπικό της εταιρείας για την σημασία που δίνει η διοίκηση στην προστασία του 
περιβάλλοντος καθώς και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία του. Επίσης 
ενημερώνει σχετικά και το προσωπικό τρίτων που εργάζεται για λογαριασμό της εταιρείας.   
 
Στα πλαίσια της υλοποίησης της περιβαλλοντικής πολιτικής και του ΣΠΔ, η διοίκηση της 
εταιρείας διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την προστασία του περιβάλλοντος από τις 
δραστηριότητες της εταιρείας. Η καταλληλότητα και επάρκεια των πόρων, ανασκοπείται με 
στόχο τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας. 
 
Ο σχεδιασμός των προϊόντων της εταιρείας λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον. Για τον σκοπό αυτό καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι Α’ ύλες 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων, να είναι δυνατή η ανακύκλωσή 
τους, μετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής των προϊόντων. 
 
Για την Nexans Ελλάς ΑΒΕ 
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