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Από το 2006 έως σήμερα, η εταιρεία SOUKOS ROBOTS ABEE εφαρμόζει με επιτυχία 
στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 14001:2015.  

Ακολουθώντας μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, έχει αναγνωρίσει την ανάγκη 
υιοθέτησης παραγωγικών διαδικασιών και υπηρεσιών με τον μέγιστο δυνατό βαθμό 
ασφάλειας για το περιβάλλον. Η εταιρεία SOUKOS ROBOTS ABEE δεσμεύεται για τη 
διαρκή βελτίωση των δραστηριοτήτων της και καταβάλλει συνεχή προσπάθεια 
πρόληψης της ρύπανσης του περιβάλλοντος από αυτές. Πρόσθετα δεσμεύεται να 
συμμορφώνεται προς την σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία και τους κανονισμούς που 
την διέπουν, και να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες με τις ελάχιστες αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον.      

Επίσης δεσμεύεται να συμμορφώνεται με άλλες νομοθεσίες και απαιτήσεις, όπως 
συμβάσεις, συνεργασίες, συμφωνίες, κλπ. 

Η SOUKOS ROBOTS ABEE συνεργάζεται με άλλες εταιρείες, πελάτες, μελετητές, 
κρατικές ή τοπικές αρχές και γενικά με όλους τους εμπλεκόμενους σε θέματα 
περιβάλλοντος για τον καθορισμό, την επίτευξη και την αναθεώρηση των αντικειμενικών 
περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων της.   

Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Διευθυντής, σε συνεργασία με τα στελέχη τους, δεσμεύονται 
ότι θα μεριμνούν συνεχώς για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της εταιρείας, και θα παρέχουν όλα τα μέσα και πόρους για 
τη συνεχή λειτουργία και βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 14001:2015. 

Η SOUKOS ROBOTS ABEE διασφαλίζει ότι σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της 
παρέχεται κατάλληλη καθοδήγηση και συμβουλές σχετικά με την Προστασία του 
Περιβάλλοντος και όλο το προσωπικό ενθαρρύνεται να συμμετέχει στην συνεχή 
βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

Κύριο μέλημα αποτελεί η διασφάλιση επαρκών ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την 
εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού της, και η παροχή όλων των απαραίτητων 
πληροφοριών, οδηγιών και εκπαίδευση σε θέματα περιβάλλοντος. 

 

Η παρούσα πολιτική ενημερώνεται και αναθεωρείται στα πλαίσια της ανασκόπησης της 
Διοίκησης και είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση του προσωπικού, των πελατών, των 
προμηθευτών και προς κάθε ενδιαφερόμενο.    

Πέρα των παραπάνω αναφερόμενων, η εταιρεία έχει μεταφέρει την οικολογική ευαισθησία 
της και το περιβαλλοντικό της όραμα στο πρόγραμμα παραγωγής της, και έχει θέσει 
αυστηρούς στόχους που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος.  
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