
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
Η Διοίκηση της ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. έχει επίγνωση των επιπτώσεων που 

επιβαρύνουν το Περιβάλλον κατά την υλοποίηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. 
 

Για το λόγο αυτό, η ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. καταγράφει, αναλύει και υλοποιεί 

περιβαλλοντικά προγράμματα με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών της στο Περιβάλλον και εργάζεται 

διαρκώς για την επέκταση και τη συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η 

παρούσα περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εταιρικής και προϊοντικής 

στρατηγικής της Εταιρείας. 
 

H Διοίκηση της ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Εταιρείας μέσω: 

▪ Του εντοπισμού των περιβαλλοντικών πλευρών & επιπτώσεων της Εταιρίας ανά διεργασία 

/ δραστηριότητα καθώς και την αξιολόγηση της κρισιμότητας αυτών 
▪ Της καταγραφής και ανάλυσης περιβαλλοντικών δεδομένων που σχετίζονται με τις 

επιδόσεις της Εταιρίας και συγκεκριμένα: 

✓ Την κατανάλωση φυσικών πόρων, 

✓ Την ανακύκλωση υλικών (π.χ. ηλεκτρικό / ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μπαταρίες) 

✓ Την παραγωγή στερεών και υγρών αποβλήτων, 

✓ Την παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. μπαταρίες, μη αξιοποιήσιμα 
προϊόντα), 

✓ Τις εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα από την υλοποίηση μεταφορών. 

▪ Την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων για τη μείωση των επιπτώσεων που 

αξιολογούνται ως κρίσιμες. 

▪ Του καθορισμού μετρήσιμων στόχων & αντίστοιχων δεικτών (KPIs) για το Περιβάλλον. 
▪ Της διενέργειας εντοπισμού και αξιολόγησης πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που 

σχετίζονται με το Περιβάλλον ανά διεργασία / δραστηριότητα, και τη λήψη μέτρων 

πρόληψης και αντιμετώπισής τους. 

▪ Της διατήρησης του υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των στελεχών 

μέσα από την συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση. 

▪ Της περιοδικής αξιολόγησης του συνόλου των προμηθευτών, συνεργατών και υπεργολάβων 
της εταιρίας με κριτήρια ποιοτικά και περιβαλλοντικά. 

▪ Της υλοποίησης σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ώστε να διασφαλίζεται η 

προστασία της Υ&Α του προσωπικού και τρίτων καθώς και η προστασία του Περιβάλλοντος, 

▪ Της εφαρμογής διαχειριστικού συστήματος σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 

14001:2015. 
 

Για το σκοπό αυτό, η ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. ελέγχει συνεχώς και συστηματικά τις 

εφαρμοστέες νομικές οδηγίες και απαιτήσεις που απορρέουν από αυτές τις σχετικές εργασίες, οι 

οποίες στη συνέχεια τεκμηριώνονται και εντάσσονται στο Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα (ΕΔΣ) της 

Εταιρίας. 

 
Το ΕΔΣ της Εταιρίας επιθεωρείται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, διασφαλίζοντας ότι η 

δέσμευση της ΝΕΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε. στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης 

μπορεί να συγκριθεί με τους εγχώριους και διεθνείς όρους αναφοράς. 
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