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Από ην 2006 έωο ζήκεξα, ε εηαηξεία SOUKOS ROBOTS ABEE εθαξκόδεη κε επηηπρία 
ζην ζύλνιν ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηεο Σύζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο ζύκθωλα 
κε ην δηεζλέο πξόηππν ΕΛΟΤ ISO 14001:2015.  

Αθνινπζώληαο κηα πνξεία βηώζηκεο αλάπηπμεο, έρεη αλαγλωξίζεη ηελ αλάγθε 
πηνζέηεζεο παξαγωγηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ππεξεζηώλ κε ηνλ κέγηζην δπλαηό βαζκό 
αζθάιεηαο γηα ην πεξηβάιινλ. Η εηαηξεία SOUKOS ROBOTS ABEE δεζκεύεηαη γηα ηε 
δηαξθή βειηίωζε ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηεο θαη καταβάλλει σσνετή προσπάθεια 
πρόληυης της ρύπανσης τοσ περιβάλλοντος από απηέο. Πξόζζεηα δεζκεύεηαη λα 
ζπκκνξθώλεηαη πξνο ηελ ζρεηηθή πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνύο πνπ 
ηελ δηέπνπλ, θαη λα παξέρεη πξνϊόληα θαη ππεξεζίεο κε ηηο ειάρηζηεο αξλεηηθέο 
επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ.      

Επίζεο δεζκεύεηαη λα σσμμορυώνεται κε άιιεο λνκνζεζίεο θαη απαηηήζεηο, όπωο 
ζπκβάζεηο, ζπλεξγαζίεο, ζπκθωλίεο, θιπ. 

Η SOUKOS ROBOTS ABEE ζπλεξγάδεηαη κε άιιεο εηαηξείεο, πειάηεο, κειεηεηέο, 
θξαηηθέο ή ηνπηθέο αξρέο θαη γεληθά κε όινπο ηνπο εκπιεθόκελνπο ζε ζέκαηα 
πεξηβάιινληνο γηα ηνλ θαζνξηζκό, ηελ επίηεπμε θαη ηελ αλαζεώξεζε ηωλ αληηθεηκεληθώλ 
πεξηβαιινληηθώλ ζθνπώλ θαη ζηόρωλ ηεο.   

Ο Πξόεδξνο θαη ν Γεληθόο Δηεπζπληήο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ηνπο, δεζκεύνληαη 
όηη θα μεριμνούν σσνετώς για την πλήρη και αποτελεσματική ευαρμογή της 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής ηεο εηαηξείαο, θαη ζα παξέρνπλ όια ηα κέζα θαη πόξνπο γηα 
ηε ζπλερή ιεηηνπξγία θαη βειηίωζε ηνπ Σπζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο 
ζύκθωλα κε ην πξόηππν ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001:2015. 

Η SOUKOS ROBOTS ABEE δηαζθαιίδεη όηη ζε όιν ην αλζξώπηλν δπλακηθό ηεο 
παξέρεηαη θαηάιιειε θαζνδήγεζε θαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ Πξνζηαζία ηνπ 
Πεξηβάιινληνο θαη όιν ην πξνζωπηθό ελζαξξύλεηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ ζπλερή 
βειηίωζε ηνπ Σπζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δηαρείξηζεο. 

Κύξην κέιεκα απνηειεί ε δηαζθάιηζε επαξθώλ ηθαλνηήηωλ θαη δεμηνηήηωλ γηα ηελ 
εθηέιεζε ηωλ θαζεθόληωλ ηνπ πξνζωπηθνύ ηεο, θαη ε παξνρή όιωλ ηωλ απαξαίηεηωλ 
πιεξνθνξηώλ, νδεγηώλ θαη εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. 

 

Η παξνύζα πνιηηηθή ελεκεξώλεηαη θαη αλαζεωξείηαη ζηα πιαίζηα ηεο αλαζθόπεζεο ηεο 
Δηνίθεζεο θαη είλαη δηαζέζηκε πξνο ελεκέξωζε ηνπ πξνζωπηθνύ, ηωλ πειαηώλ, ηωλ 
πξνκεζεπηώλ θαη πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν.    

Πέξα ηωλ παξαπάλω αλαθεξόκελωλ, ε εηαηξεία έρεη κεηαθέξεη ηελ νηθνινγηθή επαηζζεζία 
ηεο θαη ην πεξηβαιινληηθό ηεο όξακα ζην πξόγξακκα παξαγωγήο ηεο, θαη έρεη ζέζεη 
ασστηρούς στότοσς πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  
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