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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΤΔ  εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές απαιτήσεις και τις πληροφορίες για τις σημαντικές περιβαλλοντικές 

πλευρές, με σκοπό την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης και 

τη συνεχή ανάπτυξη διεργασιών φιλικότερων προς το περιβάλλον, παράλληλα με την ικανοποίηση 

των κοινωνικοοικονομικών αναγκών της περιοχής.  

Με γνώμονα το σεβασμό του περιβάλλοντος, η ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΤΔ αναπτύσσεται 

επιχειρησιακά τηρώντας τις αρχές της Αειφορίας, προωθώντας την περιβαλλοντική ευαισθησία και 

χρησιμοποιώντας οικονομικά βιώσιμες και περιβαλλοντικά Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές που 

ισχύουν για τον κλάδο των χημικών και λιπασμάτων. 

Για το σκοπό αυτό, η Διοίκηση της ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΤΔ δεσμεύεται να καθιερώνει, 

εφαρμόζει και διατηρεί ενήμερη την περιβαλλοντική πολιτική της, εντός του καθορισμένου 

πεδίου εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης βάσει του προτύπου EN ISO 

14001/2015 και να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική της επίδοση, με βάση τον 

αποτελεσματικό προγραμματισμό και έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων της στηριζόμενη στη: 

• Παρακολούθηση και συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες νομικές και άλλες απαιτήσεις που 

σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές της  

• Συνεχή επιμόρφωση, εκπαίδευση και παρακίνηση όλου του προσωπικού για την εμπλοκή του 

σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας  

• Συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο όλων των περιβαλλοντικών πλευρών και 

επιπτώσεων των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών της 

• Ελαχιστοποίηση και ασφαλή διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων, προώθηση της 

ανακύκλωσης και της εξοικονόμησης πρώτων υλών και φυσικών πόρων 

• Ελαχιστοποίηση πιθανών περιβαλλοντικών ατυχημάτων και άμεση λήψη διορθωτικών και 

προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπισή τους  

Η Διοίκηση της ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΛΤΔ στοχεύει σε διαρκή διάλογο για τα περιβαλλοντικά 

θέματα με όλους τους συνεργάτες, κρατικούς ή μη κρατικούς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα, με 

τις τοπικές Αρχές και την κοινωνία στο σύνολό της και ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως 

των εργαζομένων στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.  
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