
 

 

 
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «CRETA ECO - PHOENIX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ», και τους διακριτικούς τίτλους «CRETA ECO - PHOENIX Α.Ε.» και 
«CRETA ECO - PHOENIX WASTE MANAGEMENT AND RECYCLING S.A.», εδρεύουσα στον δήμο Ηρακλείου 
(δ.ε. Ν. Αλικαρνασσού - ΒΙΟ.ΠΑ. Ν. Αλικαρνασσού – θέση «Ξεραπηδιές») με ΑΦΜ 999981953 - Δ.Ο.Υ. 
Ηρακλείου, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τη Σύμβουλο – Διαχειρίστρια της, Κωνσταντίνα Τσιαουσίδη του 
Κων/νου, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ανάπτυξη και υιοθέτηση παραγωγικών διαδικασιών 
περιβαλλοντικά ανεκτών, στοχεύει σε μια ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με τη φύση. 

 
Η εταιρία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα  με το 

διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο EN ISO 14001 : 2015. 
 

Η Πολιτική της εταιρίας στηρίζεται στις εξής αρχές: 

• Λαμβάνει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο των επιχειρησιακών της 
δραστηριοτήτων, συμμορφούμενη με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους 
αδειοδότησης των δραστηριοτήτων της. 

• Με γνώμονα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, προωθεί τη μείωση ενέργειας στις 
δραστηριότητες της αλλά και την επέκταση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις της. 
Περαιτέρω, η σταδιακή ανανέωση του εταιρικού στόλου με οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στοχεύει 
στη μείωση των εκπομπών CO2 από την εταιρική δραστηριότητα. 

• Αναγνωρίζει ότι το νερό είναι ζωτικής σημασίας και γι’ αυτό χρησιμοποιεί μόνο όσο είναι απολύτως 
απαραίτητο, ενώ έχει προβλέψει για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της αντιρρυπαντικά μέτρα ώστε 
αφενός μέρος των υγρών αποβλήτων να επαναχρησιμοποιείται και αφετέρου τα τελικώς διατιθέμενα υγρά 
απόβλητα να μην προκαλούν οιαδήποτε επίπτωση στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον καθώς και 
στη  δημόσια υγεία. 

• Η βιώσιμη χρήση των πόρων, η πρόληψη της ρύπανσης και μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος της εταιρείας αποτελούν πρώτη προτεραιότητα και δέσμευση. 

 
Για την επίτευξη των παραπάνω: 

• Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την υποστήριξη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης 

• Καθιερώνει και εφαρμόζει Περιβαλλοντικούς Στόχους και Προγράμματα κατάλληλους με την φύση 
των δραστηριοτήτων της.  

• Εδραιώνει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο 
εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρία μέσω 
διαδικασιών εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού της σε θέματα περιβάλλοντος, ιδίως 
λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο δραστηριοποίησης της είναι η παροχή υπηρεσιών ανάκτησης με στόχο τη   
μέγιστη αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών, τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν 
στους χώρους τελικής διάθεσης 

• Προωθεί τον ανοικτό διάλογο, την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου μέρους σε πνεύμα ειλικρινούς 
και αμοιβαίου σεβασμού. 

 
Η Περιβαλλοντική Πολιτική είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση του προσωπικού, των πελατών, των 

προμηθευτών και προς κάθε ενδιαφερόμενο. 
Ξεραπηδιές, 30.01.2023 
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