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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ
Η βιομηχανία αλλαντικών Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ πιστεύει ότι όλοι πρέπει να ενδιαφέρονται για το
περιβάλλον και τους φυσικούς μας πόρους. Είναι παραδεκτό ότι οι δραστηριότητες, οι διαδικασίες
και τα προϊόντα της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Συνεπώς, η διοίκηση της
εταιρείας δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και την
περιβαλλοντική της επίδοση σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή
και διάθεση προϊόντων αλλαντοποιίας, αλλά και αποθήκευση-διανομή τυροκομικών προϊόντων και
κατεψυγμένων προϊόντων ζύμης. Στόχος η επίτευξη καλής γειτονίας με τον Δήμο Αγ. Στεφάνου και
τις όμορες εγκαταστάσεις, η ικανοποίηση του πελάτη και η κάλυψη όλων των νομοθετικών
περιβαλλοντικών απαιτήσεων.
Για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής της πολιτικής, η Π. Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ εφαρμόζει σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015 μέσω του οποίου έχει
αναγνωρίσει τις δραστηριότητες της εταιρείας που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και έχει
καθορίσει στόχους στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου περιβαλλοντικού προγράμματος με απώτερο
σκοπό την υλοποίηση της περιβαλλοντικής πολιτικής που έχει ορίσει. Οι στόχοι περιλαμβάνουν:
•

μείωση των αέριων, υγρών και στερεών αποβλήτων που απορρίπτονται στο περιβάλλον με
ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής

•

έλεγχο της κατανάλωσης φυσικών πόρων (καύσιμα, νερό και ενέργεια)

•

παροχή ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος εργασίας για τους απασχολούμενους και τους
επισκέπτες.

Στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ διαθέτει σημαντικούς
οικονομικούς πόρους και βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων
της. Διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο σταθμό βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων και
μια εγκατάσταση συστήματος μετάκαυσης των αέριων εκπομπών από τη λειτουργία των φούρνων
για την δραστική μείωση των αέριων ρύπων. Παράλληλα, η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ δεσμεύεται να
εκπαιδεύει το προσωπικό της σε περιβαλλοντικά θέματα και να προωθεί δράσεις ανακύκλωσης τόσο
σε εταιρικό επίπεδο, όσο και σε ατομικό κάθε εργαζομένου.
Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ δεσμεύεται για την εφαρμογή όλων των σχετικών νόμων, κανονισμών και
οδηγιών και άλλων υποχρεώσεων συμμόρφωσης, εφαρμόζοντας διαδικασία αναγνώρισης και
προσαρμογής στις νεότερες απαιτήσεις της νομοθεσίας για την πρόληψη της ρύπανσης, την
βιώσιμη χρήση πόρων, την προστασία της βιοποικιλότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.
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