ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ
Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ δεσμεύονται να
λάβουν μέτρα προστασίας για την βελτίωση των Ενεργειακών της επιδόσεων και αποσκοπεί
στο να αποτυπώσει τις γενικότερες κατευθύνσεις της εταιρείας σε θέματα Ενεργειακής
Διαχείρισης.
Η εταιρία διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητές της συμμορφώνονται με την Ενεργειακή
Νομοθεσία.
Η Ενεργειακή Πολιτική της εταιρίας έχει ως πρωταρχικό στόχο την ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στους ενεργειακούς πόρους και συνεχές μέλημά της
είναι:
o
o
o
o
o
o
o
o

η μείωση της κατανάλωσης ενεργειακών και φυσικών πόρων
η μείωση των βλαβερών εκπομπών της
η βελτίωση των ενεργειακών της επιδόσεων
όπου είναι εφικτό, η χρήση εξοπλισμού και μέσων νέας φιλικής προς το περιβάλλον
τεχνολογίας και χαμηλών ενεργειακών απαιτήσεων
όπου είναι εφικτό, η συνεργασία με Προμηθευτές και Υπεργολάβους που λαμβάνουν
υπόψη στις δραστηριότητές τους την αποφυγή Ενεργειακής σπατάλης
η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αποφυγής της ενεργειακής σπατάλης και
ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων
η μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και αύξησης της χρήσης εναλλακτικών
ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών
η συνεχής βελτίωση της συνολικής ενεργειακής επίδοσης των εγκαταστάσεων της

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΕ:
o Έχει υιοθετήσει Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΔΕ), το οποίο ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN ISO 50001:2018 και το οποίο εφαρμόζεται σε
όλες τις ενεργειακές πλευρές της εταιρίας. Το ΣΔΕ παρακολουθείται, συντηρείται και
βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και
ανασκοπήσεων.
o Παρέχει επαρκείς πόρους για την ενεργειακή διαχείριση: τεχνογνωσία, κατάλληλο
εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό.
o Καθιερώνει Ενεργειακούς Σκοπούς και Στόχους, η υλοποίηση των οποίων
ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Παράλληλα γίνονται
συστηματικές μετρήσεις και αξιολογούνται οι κρίσιμες παράμετροι και διεργασίες,
ώστε να εξαλείφονται ή να μειώνονται οι ενεργειακές επιπτώσεις της εταιρίας.
o Η παρούσα Πολιτική Ενεργειακής Διαχείρισης, ανασκοπείται περιοδικά τουλάχιστον
μία φορά κάθε έτος και αναθεωρείται (αν κριθεί αναγκαίο).
Η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης της εταιρίας και του ΣΔΕ καθώς και η
συμμόρφωση της με την ισχύουσα Ενεργειακή Νομοθεσία αποτελούν δέσμευση της
Διοίκησης της εταιρίας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των
εργαζομένων σε αυτήν.
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