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Η Performance Technologies αναγνωρίζει την σημασία του περιβάλλοντος για την
ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα, και δεσμεύεται να συμβάλλει
στην προστασία του καθώς και στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην
αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή.
Η εταιρεία μας επίσης θεωρεί ότι το θέμα του περιβάλλοντος αποτελεί μια
προτεραιότητα της, υψίστης σημασίας και έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει μια πολιτική
προστασίας του, η οποία διαπερνά τη δραστηριότητα της.
Οι αρχές που διέπουν την πολιτική αυτή είναι οι ακόλουθες:
-

Διεξάγουμε όλες τις επιχειρηματικές μας ενέργειες σε συμφωνία με το υπάρχον
εθνικό και κοινοτικό πλαίσιο και τους σχετικούς κανονισμούς για το περιβάλλον,
φροντίζοντας να ενημερωνόμαστε συνεχώς για όποιες αλλαγές προκύπτουν.

-

Φροντίζουμε να παρέχουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας που λαμβάνουν πάντα
υπόψη τους τον σεβασμό στον παράγοντα περιβάλλον.

-

Παρακολουθούμε και μετρούμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας μας
και θέτουμε στόχους για να το βελτιώσουμε.

-

Επαναχρησιμοποιούμε και ανακυκλώνουμε τα διάφορα υλικά και
χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμες συσκευασίες προκειμένου να αποφεύγουμε
τη δημιουργία ρύπανσης και αποβλήτων.

-

Στους χώρους των γραφείων μας λαμβάνουμε μέτρα ώστε να περιορίσουμε
την κατανάλωση και να βελτιώσουμε τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και
ανακυκλώνουμε το χαρτί, τους λαμπτήρες, τις μπαταρίες, το πλαστικό καθώς
και τις ηλεκτρονικές συσκευές.

-

Εφαρμόζουμε τρόπους για τη μείωση της κατανάλωσης των καυσίμων και για
τον περιορισμό των εκπομπών αερίων.

-

Προωθούμε μια κουλτούρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
εργαζόμενων της εταιρείας μας, προτρέποντας τους να συμμετέχουν ενεργά
σε θέματα και δραστηριότητες που έχουν σχέση με το περιβάλλον.

-

Αξιολογούμε τους συνεργάτες και τους προμηθευτές μας με βάση
περιβαλλοντικά κριτήρια και ζητάμε από αυτούς να εφαρμόζουν ενεργά
περιβαλλοντικές πολιτικές.

-

Συμμετέχουμε σε πρωτοβουλίες και συζητήσεις με τους επιχειρηματικούς και
κοινωνικούς μας εταίρους για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η παρούσα πολιτική, επισκοπείται σε ετήσια βάση, και βελτιώνεται σύμφωνα με τις
αποφάσεις της Διοίκησης.

