
ΠoΛITI KH Π EPI BAΛΛoNToΣ
H Lariplast S.A. δεσμευεται vα τηρει oλεq τιq απαρα[τητεg διεργαolεg & για oλεg τιg
δραoτηρι6τητε9 τηq, ιiloτε vα oυ μμoρQιi.lvεται με τιζ απαιτιjoειq τoυ BS ΕN lso 14oo1. H
δθoμευoη αυτη Θα κλιμακιi-lνεται απo τη ΔιoLκηoη oε 6λo τo πρooωπικ6, τoυg
πρoμηθευτ69 Kαt τoυζ πελατεξ, 6πoυ απαιτεiται.

H Εταιρε[α Θα διατηρ{oει επ[οηq 6λεq τιζ εκ τoυ v6μoυ απαιτfοειg,
oυ μπεριλαμβανo μ6vωv 6λωv των o1ετικιbv περιβαλλovτικιbν κανoνιoμιbv και τωv
απαιτι]oεων, 6λoυg τoυg εγκεκριμ6vεq κιbδικεg oυμπεριQoριiq, και oλεq τιq εταιρικ€q
πoλιτικ€q πoυ απαιτo0vται απo την εταιρε[α oτo πλαloιo των δραoτηριoτητων τηξ. 

'

Eivαι πρog τo oυμ$€ρov τηg εταιρεiαq να 61ει μια πρoγρα μματισ μdvη πρoo6γγιοη γιατην πρ6ληι]-ιη και τη με[ωοη των απoβλιiτωv και τη ρuπανoη πoυ oδηγεi oε μια
μακρoπρoΘεoμη μεLωoη τoυ κ6oτoυq, ωg πιo επιΘυμητη και απ6 oικovoμικt]g dπoι|.rηq oε
o1ioη με τη μεLωoη μετd τo oυμβdv.

H Eταιρε[α Θα ελdγ1ει τιq δραoτηρι6τητdg
και απαραδεκτωv κιvδtjvωv ri αρvητικι.i:ν
λoγ ικd εQικτ6,

τηζ για vα απoQiγει την πρoκληoη περιττιbν
επιπτιboεωv για τo περιβdλλov, 6oo εivαι

EυΘυνη για τo περιβαλλov καταταooεται εξlooυ μεταξ0 dλλωv πτυxιi-lv των
δραoτηριoτr]των τηq εταιρεiαq, oυ μπερ ιλα μβανo μ6voυ τηq υγε[αq τηg αoQdλειαq, και
τηg διαxε|ριoη τηg πoι6τηταq. Tα περιβαλλovτικιi ζητrjματα Θα πρ6πει vα εκτελεoτo0v
oε ουvδυαoμ6 με αυτα και Θα πρ6πει vα ε$αρμooτoιjν με τα Lδια πρ6τυπα.

Περιβαλλovτικ{ ευαιoθητoπo[ηoη και ατoμικrj ευΘ0νη, Θα πρ6πει να αvαπτυ1Θεi μεταξ0
τωv εργαζoμ€vων oε 6λα τα επiπεδα καΘιbζ η πλllρη και απoτελεoματικιj διαβo0λευoη
ενΘαρρJvεται.

H Eταιρεια Θα oυvε1|oει vα αvαπτιjοoει και να βελτιιbνει τα πρ6τυπα, κανovταq 1ρr]oη
τηg διαθ6oιμηg τε1νoλoγLαq και τιg εξελlξειq, oε oυvδυαoμ6 με μια πρoo6γγιoη
αvdκτηoηq και αvακ0κλωoηq τωv απoβλ{τωv,

Θα λαμβανovται υπ6ι.|-ιη τα τoπικd oυμΦ6ρoντα τηg κoιν6τητα9 και Θα καΘιεριiνεται
διαδραoτικi1 επικoιvωvlα με τηv κoινoτητα κατα περLπτωoη.

Πελατεg, υπdλληλoι, τo ευρi κoιv6 και 6λα τα dλλα πρ6oωπα πoυ εvδ6xεται να Θιγo0v,
Θα πρ6πει vα εvημεριbνoνται για oπoιαδriπoτε δραoτηρι6τητα τηξ εταιρεi.αg η oπoLα
μπoρε[ vα επηρειiοει τo τoπικo { παγκ6oμιo περιβαλλoν.

H διατl1ρηoη τωv Qυοικιbv oικoτoπωv καΘιilq και τηg ιiγριαg παvlδαg Θα πρooτατευovται
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Kαι, εvδεχoμ6νωζ/ υπo τoν ,λεγχo τηξ εταtρειαζ, θα πρ6πει να

διατιiρηoη, η απoκαταoταoη ri η δημιoυργLα των oικoτ6πωv'

Yλικα θα πρo6ρ1oνται απo πρoμηΘευτθζ με μια Θετικr] πρoo6γγιoη για
την ανακ0κλωoη τωv αvτικειμθvων και υλικιilv.

ενΘαρρυvΘεL η

τηv αειΦoρ[α και

oχriματα και μη1αvηματα θα πρ6πει να oυvτηρoOvται o0μΦωνα με τιq oδηγιεζ τoU

καταo*ευαοτ,] για να εξαoQαλιoτε[ η β6λτιoτη απ6δooη και η ελα1ιoτoπoιηση τωv

ρ0πων πoυ απελευθερι-bνovταt στην ατμoσΦαιρα. H ελα1ιoτoπolηoη τηq πoo6τητα9 τωv

o1ηματωv θα πρθπει vα ενΘαρρυvεται oπoυ εLvαι δυvατ6v.

Η xρηoη εv6ργειαξ θα περιoριoτε[ oτo ελα1ιoτo oτα Kεvτρικα ΓραΦεLα, οε ιiλλα γρα$εlα
και oτo 1ωρo παραγωγιjg κατα τιq oυvr]Θειq πρακτικ6q εργαoiαξ κ'λπ'

H εταιρεiα Θα πρooπαΘtjοει vα ελα1ιoτoπoιηoει τηv πoo6τητα τωv απoβλητωv πoυ

oδηγo0νται πρoζ υγεtovoμικri ταΦιi, και θα πρoωΘl]οει ενεργα την επαναχρ η σιμoπo ιη ση

και ανακι-) κλωoη τωv oυoκευαoιιi.lv και dλλωv υλικιilv.

Aυτri η Περιβαλλovτικr] Πoλιτικ{ και 6λα τα σχετικα €γγραQα θα πρ6πει να

αvαΘεωρo0vται σε ετησια βαoη η 6ταν αυτ6 απαιτε[ται λ6γω τωv αλλαγιbν oτoυq

κανoνιομotq f τωv δραoτηριoτ{τωv τηg ΕταιρεLαq.

Aυτri η noλιτικη και 6λη η oυvδεδεμθνη με τo ιSo 14oo1 τεκμηριωση θα διατεΘoιjν

oτoυζ εργαζ6μεvoυq, τoυq πελατεg, και oε oπoιαδ{πoτε αλλα εvδιαQερ6μενα μ6ρη''Eνα
αvτlγρα$o Θα αναρτηθεi oτην ιoτoοελLδα τηg εταιρε[αq εv ευθ6τω 1ρ6νω'

Koζ l. Tσερ6παζ
Γεvικ6q ΔιευΘυvι11q 01 loυν[oυ 2014
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