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Περιβαλλοντική Πολιτική 

Η επιχείρηση «ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» έχει καθορίσει μία Περιβαλλοντική Πολιτική συνδεδεμένη 

με την φιλοσοφία της και τις ανάγκες της αγοράς καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία. Η διοίκηση και το 

προσωπικό της επιχείρησης, αναγνωρίζοντας απόλυτα την σημασία της ποιότητας και της προστασίας του 

περιβάλλοντος για την επιχείρηση και την τοπική κοινωνία, ανέπτυξε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001 περί οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού 

ελέγχου. Στόχος του επιχείρησης είναι η προώθηση δραστηριοτήτων όπου η ποιότητα των παρεχόμενων 

προϊόντων και υπηρεσιών και η ικανοποίηση των πελατών του συνδυάζεται με την προστασία του 

περιβάλλοντος μέσω της πρόληψης και της αποφυγής της ρύπανσης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, με τη 

μείωση στο ελάχιστο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων βελτιώνοντας διαρκώς τις 

περιβαλλοντικές του επιδόσεις. 

Ειδικότερα η διοίκηση της επιχείρησης με εκτελεστική ευθύνη καθορίζει και τεκμηριώνει την πολιτική της με την 

δέσμευση για εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, μέσω του οποίου διαχειρίζεται με 

επιστημονικό τρόπο την παραλαβή, προετοιμασία, παραγωγή εδεσμάτων της κουζίνας, διάθεση τους στις 

μονάδες εστίασης του εστιατορίου και διανομή, και την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας συνεστιάσεων-

εκδηλώσεων (catering) σύμφωνα πάντοτε με τις απαιτήσεις του διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου EN ISO 

14001 και των νομοθετικών και κανονιστικών αρχών ή οργανισμών που παρέχουν αναγνώριση. 

Η επιχείρηση δεσμεύεται στα εξής: 

-να χρησιμοποιεί υλικά, προϊόντα και ενέργεια με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, καθώς και να μειώνει τα 

παραγόμενα απόβλητα 

-να καλλιεργεί κατάλληλη νοοτροπία ώστε όλο το προσωπικό της επιχείρησης να ενστερνιστεί την παρούσα 

πολιτική περιβάλλοντος και με τη σειρά του να συμβάλλει στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 

του 

-για τη συνεχή παρακολούθηση και συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία 

-για τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης με την ανάπτυξη νέων σκοπών, μετρήσιμων 

στόχων και προγραμμάτων και την μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων με ταυτόχρονη πρόληψη της 

ρύπανσης. 

-να προστατεύει το περιβάλλον από κάθε είδους επιμόλυνση 

-να επιλέγει τους κατάλληλους για κάθε περίπτωση προμηθευτές 

- να εφαρμόζει αποτελεσματικά και να βελτιώνει συνεχώς το σύστημα διαχείρισης 

Με την Ανάπτυξη του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στοχεύει στην : 

-Πραγματοποίηση δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθή διαχείριση των παραγόμενων λυμάτων 

και την μείωση και ορθή διαχείριση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων 

-Διατήρηση της καλής ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα 

-Προστασία της ποιότητας των νερών 

-Συνεργασία με τους γειτονικούς φορείς με στόχο την διατήρηση του φυσικού κάλους της περιοχής 

-Ενημέρωση όλων των φορέων της περιοχής και των πελατών όπως και του προσωπικού  για τις 

περιβαλλοντικές δράσεις που πραγματοποιεί η μονάδα με σκοπό την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους. 
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-Κατάρτιση πλάνων δράσης έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. 

Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος αφορά την παραλαβή, προετοιμασία, παραγωγή εδεσμάτων της 

κουζίνας, διάθεση τους στις μονάδες εστίασης του εστιατορίου και διανομή, και την παροχή υπηρεσιών 

τροφοδοσίας συνεστιάσεων-εκδηλώσεων (catering) 

Παράλληλα δεσμεύεται να καθιερώνει αντικειμενικούς και μετρήσιμους στόχους, οι οποίοι είναι απόλυτα 

εναρμονισμένοι και συνυφασμένοι με την περιβαλλοντική πολιτική.  

Η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται να υποστηρίζει την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του EN ISO 14001, τις ανάγκες των πελατών της καθώς και τις 

απαιτήσεις των κανονιστικών αρχών ή οργανισμών που παρέχουν αναγνώριση. Επιπλέον η διοίκηση 

δεσμεύεται για την ανάπτυξη και βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει όπως 

και για την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του, επιβεβαιώνοντας πάντοτε ότι διατηρείται η 

ακεραιότητα του Συστήματος όταν σχεδιάζονται και υλοποιούνται αλλαγές σε αυτό. Η συνεχής βελτίωση των 

περιβαλλοντικών επιδόσεων σε όλες τις δραστηριότητες και από όλους τους εργαζομένους θεωρείται 

αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της Επιχείρησης και των οργανωτικών στόχων της. 

Ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης έχει σαφή δικαιοδοσία για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω και 

οργανωτική ελευθερία στο να εντοπίζει προβλήματα περιβαλλοντικής επίδοσης, να εισάγει, να συνιστά ή να 

προσφέρει λύσεις και να επιβεβαιώνει την εφαρμογή των λύσεων, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας του Συστήματος. Όλοι οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης έχουν υποχρέωση να 

ακολουθούν τις υποδείξεις του, όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική. Η επιχείρηση διαθέτει άρτια 

οργάνωση, προσωπικό με μακρόχρονη εμπειρία και εκπαίδευση, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις υψηλών 

προδιαγραφών που είναι απαραίτητα για να διασφαλίζεται η περιβαλλοντική επίδοση. Η διοίκηση μεριμνεί και 

παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και την εκπαίδευση, ενώ παράλληλα φροντίζει για τις άριστες σχέσεις 

διοίκησης-εργαζομένων. Απαιτεί τέλος όλο το προσωπικό να ενημερώνεται εξίσου, να διατηρεί και να 

εφαρμόζει πιστά και αποτελεσματικά το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και να φροντίζει για τη συνεχή 

βελτίωσή του. Ειδικότερα η διοίκηση δεσμεύεται να παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους και να 

υποστηρίζει την ορθή εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 

Προτύπου ISO 14001. Όλα τα στελέχη είναι υπεύθυνα για την διασφάλιση της δέσμευσης της επιχείρησης 

προς την περιβαλλοντική επίδοση των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων μέσω κατάλληλων 

διαδικασιών επικοινωνίας που στοχεύουν πάντοτε την αποτελεσματικότητα του συστήματος, κάνοντας 

παράλληλα μία συνεχή προσπάθεια για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Επιθυμία της επιχείρησης «ΓΚΕΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» είναι να παραμείνει πρωτοπόρος στο πεδίο 

δραστηριοτήτων της, ώστε να τυγχάνει πάντα της προτίμησης των πελατών. Η παρούσα περιβαλλοντική 

πολιτική της εταιρείας δημοσιεύεται, γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από όλους τους συνεργάτες 

της εταιρείας 

Ιωάννινα, 15 Σεπτεμβρίου 2017 

Για την Διοίκηση 

 

Γκέγκα Λαμπρινή 


