ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρία Ε. ΜΕΤΑΞΑ & ΣΙΑ ΙΚΕ είναι σταθερά προσανατολισμένη στην προστασία του
περιβάλοντος , και στην αειφόρο ανάπτυξη. Η Περιβαλλοντική Πολιτική της επιχείρησης βασίζεται
στους εξής κανόνες:


Λήψη μέτρων για την περιβαλλοντική προστασία και αποτροπή της μόλυνσης και της
όχλησης τηρώντας τη σχετική νομοθεσία.



Θέσπιση κι εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας κατά τη διάρκεια όλης
της διαδικασίας παραγωγής στη βάση των αρχών και των υποχρεώσεων που
απορρέουν από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και πρότυπα που έχει υιοθετήσει η
εταιρία



Αξιολόγηση και βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης



Προγράμματα

διαρκούς

εκπαίδευσης

του

προσωπικού

της

επιχείρησης

σε

περιβαλλοντικά και οικολογικά θέματα.


Εφαρμογή πολιτικής ανοικτού διαλόγου και ενημέρωσης μεταξύ όλων των στελεχών και
συνεργατών.



Υιοθέτηση της ιδέας της περιβαλλοντικής ευθύνης από όλα τα στελέχη και τη διεύθυνση
της επιχείρησης.

Η τήρηση της νομοθεσίας και η θέσπιση κι εφαρμογή κανονισμών για την προστασία του
περιβάλλοντος, που η ίδια η Ε. ΜΕΤΑΞΑ & ΣΙΑ ΙΚΕ έχει θεσμοθετήσει, αποτελούν μέρος των
καθηκόντων του προσωπικού και των συνεργατών της και απαραίτητη προϋπόθεση για την
εργασία ή την συνεργασία τους.
Τα διοικητικά στελέχη της επιχείρησης σε συνεργασία με το γενικό Διευθυντή, δεσμεύονται ότι
θα περιφρουρούν τη συνεχή και απρόσκοπτη εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και θα
φροντίζουν για τη βελτίωση και αναβάθμισή της.
Επίσης, θα φροντίζουν ώστε η Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας να είναι διαθέσιμη αφενός
στο ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης και αφετέρου στους πελάτες, στους προμηθευτές και
στο κοινό.

Για την τήρηση όλων των παραπάνω ορίζεται υπεύθυνος περιβαλλοντικής διαχείρισης η κ.
ΕΙΡΗΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ (τεχνικός ασφαλείας) στα καθήκοντα της οποίας συγκαταλέγεται η
επίβλεψη της εφαρμογής της σε όλες τις επιμέρους εργασίες της παραγωγής και η ενημέρωση των
στελεχών της επιχείρησης.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- Απολογισμός Δράσεων 2017-2018

Στα πλαίσια αυτά , προχώρησε σε μια σειρά ενεργειών , το διάστημα 2017-2018, όπως αυτές
που περιγράφονται παρακάτω , με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας
κατά την λειτουργία της, αποτέλεσμα που συμβάλλει στην προστασία του Περιβάλλοντος.
Η πρώτη ενέργεια της εταιρείας ήταν η αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού όλων των
φωτιστικών σωμάτων των χωρων , με λαμπτήρες LED. Συγκεκριμένα αντικαταστάθηκαν διακόσιοι
δώδεκα (212) λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 36W ο καθένας με λαμπτήρες LED ισχύος 22W ο
καθένας. Από την ενέργεια αυτή προέκυψε ένα ενεργειακό όφελος περίπου 6.000 Kwh ανά έτος.
Αναλυτικά :
{(212 λαμπτήρες) x (36W - 22W) x (8h / μέρα) x (250 μέρες / έτος)} / 1000 ≈ 6.000 Kwh / έτος
Μία άλλη ενέργεια της εταιρείας ήταν η αντικατάσταση του κοπτικού

μηχανήματος ισχύος

47,80kw με ένα καινούργιο σύγχρονης τεχνολογίας κοπτικό μηχάνημα μικρότερης ισχύος.
Αποτέλεσμα της αντικατάστασης αυτής ήταν η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, από τον
Απρίλιο του 2018 που ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση αυτή κατά 3.000 Kwh περίπου μηνιαίως ή
36.000 Kwh ανά έτος, όπως προκύπτει από τους μηνιαίους λογαριασμούς της ΔΕΗ Α.Ε..

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-Πρόγραμμα Δράσεων 2019-2020
Στα πλαίσια της ίδιας φιλοσοφίας, η επόμενη παρέμβαση της εταιρείας αφορά την εγκατάσταση
θέρμανσης της βιοτεχνίας η οποία λειτουργεί με ένα λέβητα θέρμανσης ισχύος 100.000 Kcal/h με
καύσιμο πετρέλαιο θέρμανσης.
Συγκεκριμένα υπάρχει στο πρόγραμμα της εταιρείας η αντικατάσταση των διακοπτών
λειτουργίας των θερμαντικών σωμάτων που υπάρχουν στους διαφόρους χώρους της βιοτεχνίας,
με άλλους διακόπτες με ειδική θερμαντική κεφαλή οι οποίοι θα ρυθμίζονται στην επιθυμητή
θερμοκρασία για κάθε χώρο. Οι θερμοστατικοί αυτοί διακόπτες, είναι ρυθμιστές της θερμοκρασίας
του κάθε χώρου και θα λειτουργούν αυτόματα στραγγαλίζοντας τη ροή του νερού του δικτύου
θέρμανσης. Θα χρησιμοποιηθούν για τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας του κάθε
θερμαντικού σώματος χωριστά και επομένως του κάθε χώρου στον οποίο είναι εγκατεστημένοι.
Όταν ο κάθε χώρος αποκτήσει την επιθυμητή θερμοκρασία θα σταματήσει αυτόματα η παροχή
θερμότητας από το θερμαντικό σώμα.
Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί οικονομία τουλαχιστον 10% στην κατανάλωση πετρελαίου
στον λέβητα θέρμανσης.
Η εταιρία , εχει προγραμματίσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019 , σεμινάρια από την τεχνικά
ασφαλείας, για την σωστή διαχείρηση της ενέργειας στους χώρους της εταιρίας, ώστε να
εκπευδευτεί το προσωπικό , σε οικονομικότερη χρήση των μηχανημάτων αλλά και των
λαμπτήρων.
Στόχος για το 2019 , είναι να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας κατά 2 ποσοστιέες μονάδες.

Διαδικασία Διαχείρισης Αποβλήτων
Οσον αφορά στην διαχείρηση των απορημμάτων και υπολοίπων από την παραγωγική
διαδικασία , η εταιρία εχει συνάψη σύμβαση , με την εταιρία αποκομιδής και επεξεργασίας
απορριμάτων SIMONI VERA ZEF με έναρξη συνεργασίας την 01/07/2017. Η σύμβαση προβλέπει
την συλλογή και αποκομιδή των παρακάτω υλικών:
1. αποβλήτων από κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες
2. συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
3. Πλαστική συσκευασία
Τα υλικά θα συλλέγονται με συχνότητα ανά βδομάδα ή δύο φορές τον μήνα, όπως προβλέπεται
στη σύμβαση.
Υπεύθυνος

για την διαχείριση των αποβλήτων ορίζεται ο/η Μανιάδης Σταύρος του

Λύσσανδρου.
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