
 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ 

Οι  εργαζόμενοι στο Προεδρικό Μέγαρο, έχοντας περιβαλλοντική ευαισθησία και αναγνωρίζοντας 

την σημασία της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, έχουμε πλήρη επίγνωση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων από τις δραστηριότητες μας και λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα μέτρα 

ελαχιστοποίησης τους.  

Η λειτουργία μας είναι απολύτως συμβατή με την υπάρχουσα περιβαλλοντική κοινοτική και εθνική 

νομοθεσία αλλά ταυτόχρονα στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης 

και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της δραστηριότητάς μας.  

Μέσα από συνεχή εκπαίδευση, το προσωπικού του Μεγάρου ενημερώνεται, ευαισθητοποιείται και 

συμμετέχει ενεργά στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Οι στόχοι μας μπορούν να 

επιτευχθούν με τη συνειδητή συμμετοχή κάθε εργαζόμενου. 

Η πολιτική μας επικεντρώνεται στα εξής: 

➢ Να χρησιμοποιείται υπεύθυνα η ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών του προσωπικού. 

➢ Να εξοικονομούνται φυσικοί πόροι μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης 

υλικών. 

➢ Να μειώνεται η επικινδυνότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται καθώς και η ποσότητα 

και επικινδυνότητα των παραγομένων αποβλήτων και να διασφαλίζεται ο ασφαλής 

χειρισμός και απόρριψή τους. 

 

Για την υλοποίηση της πιο πάνω πολιτικής: 

➢ Καταρτίζονται και υλοποιούνται Προγράμματα Δράσης για την επίτευξη των 

συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων, και πάντα με καθορισμένο χρονικό 

διάστημα υλοποίησης. Ο βαθμός υλοποίησης των περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων που 

έχουν τεθεί αξιολογούνται κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης από τη διοίκηση. 

➢ Εφαρμόζεται το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMASστο σύνολο των 

δραστηριοτήτων μας. 

➢ Διασφαλίζεται η Περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων  

➢ Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού για βελτίωση της περιβαλλοντικής 

συμπεριφοράς με στόχο την πρόληψη της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος και Αντιμετώπισης 

Εκτάκτων Κινδύνων. 

 

Ο υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι οι Διαδικασίες του 

Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του 

προσωπικού και εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής.  

Ο Προϊστάμενος Διοίκησης Προεδρίας, σε συνεργασία με το προσωπικό, έχει την ευθύνη αφενός 

να  μεριμνά συνεχώς για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και αφ’ ετέρου να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη συνεχή 

και απρόσκοπτη λειτουργία αυτού και τη συνεχή βελτίωση του. 

Η Περιβαλλοντική Πολιτική και Περιβαλλοντική Δήλωση του Προεδρικού Μεγάρου γίνεται 

γνωστή στο ευρύ κοινό μέσω του διαδικτυακού κόμβου που διατηρεί www.presidency.gov.cy  

Υπεύθυνος για την δημοσίευση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

είναι ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Προεδρικού Μεγάρου. 
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