
 

  ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 

Η Διοίκηση της εταιρείας ΙΟΝ Α.Ε., βιομηχανία παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών προϊόντων, 

αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη και υιοθέτηση παραγωγικών διαδικασιών περιβαλλοντικά 

ανεκτών, στοχεύει σε μία ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση. Ακολουθώντας μία 

πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, επιδιώκει τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, 

ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον. 

Για τη διασφάλιση της Προστασίας του Περιβάλλοντος η ION A.E., στο σύνολο των εγκαταστάσεων της, 

υιοθετεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις αρχές του Προτύπου ISO 14001:2015.  

 

Η Διοίκηση δεσμεύεται να:  

 Εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, 

προσβλέποντας στη διαρκή βελτίωση του συστήματος αλλά και της περιβαλλοντικής επίδοσης της 

εταιρείας, στην προστασία του περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης. 

 Λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, την διαχείριση των περιβαλλοντικών 

πλευρών που αφορούν την κάθε βιομηχανική εγκατάσταση της, συμμορφούμενη με τις 

εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις και άλλες απαιτήσεις / υποχρεώσεις συμμόρφωσης που η εταιρεία 

έχει αποδεχτεί, οι οποίες σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές αυτές πλευρές. 

 Καθορίζει  και ανασκοπεί, σκοπούς και στόχους περιβαλλοντικών παρεμβάσεων.  

 Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική περιβαλλοντική της επίδοση, με κατάρτιση και υλοποίηση 

προγραμμάτων δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, 

και πάντα με καθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης.   

 Υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική παραγωγική λειτουργία 

της. 

 Εφαρμόζει διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού της σε θέματα  Περιβάλλοντος. 

 Προωθεί τον ανοικτό διάλογο και την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου μέρους σε πνεύμα 

ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού. 

 Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο 

εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρεία. 

 Υποστηρίζει τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κάθε βιομηχανικής εγκατάστασης, έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται από αυτόν η γνωστοποίηση όλων των τεκμηριωμένων διαδικασιών του 

Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, με σκοπό την πλήρη κατανόηση αυτών, από το σύνολο 

του ανθρώπινου δυναμικού και την εφαρμογή και τήρηση αυτών σε όλα τα επίπεδα της 

οργανωτικής δομής και σε όλα τα στάδια των παραγωγικών διαδικασιών.  

 

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, σε συνεργασία με τους Διευθυντές Εργοστασίων, με τον Υπεύθυνο 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και τα στελέχη της εταιρείας, δεσμεύεται ότι αφ’ ενός θα μεριμνά συνεχώς για 

την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αφ’ ετέρου ότι θα 

παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και τη συνεχή βελτίωσή 

του.  

 

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  Κοτταρίνος Βασίλειος                             19/03/2018 

 


