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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Επιχείρηση ΣΤΡΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ιδρύθηκε το 1978 από τον Δημήτριο Π. 
Στρικούδη στο κέντρο της Θεσ/νίκης, πραγματοποιώντας ηλεκτρομηχανολογικά έργα παροχής υπηρεσίας. 

Παράλληλα η εταιρία παρήγαγε αναλώσιμο ηλεκτρολογικό υλικό, όπως διακοπτάκια , ενδεικτικές λυχνίες

ράγας, χωνευτούς πίνακες εγκαταστάσεων, ντουί ,φις κ.α. 

Απο το 1980 και έπειτα σταμάτησε την παραγωγή Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού και ξεκίνησε την παραγωγή 
φωτιστικών σωμάτων κυρίως εξωτερικού φωτισμού.
Η επιχείρηση δεσμεύεται να εκτιμά, να ελέγχει και να μειώνει το επίπεδο των εκπομπών της στο 

περιβάλλον, να συμβάλλει στην εξοικονόμηση των ενεργειακών πόρων, να συμβάλλει στην αισθητική 

αναβάθμιση της περιοχής, να διατηρεί τους φυσικούς πόρους, να ελαττώνει τους περιβαλλοντικούς 

κινδύνους και να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας. 

Είναι πολιτική της επιχείρησης να αγωνίζεται διαρκώς για τη βελτίωση της απόδοσής της όσον αφορά την 

προστασία του περιβάλλοντος με την αρχική εκτίμηση και συνεχή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της 

τόσο στο τμήμα κατασκευής και εγκατάστασης όσο και στα τμήματα των πωλήσεων, των προμηθειών και 

της διοικητικής υποστήριξης. Η επιχείρηση είναι συνεπής με τη συλλογική τακτική και σχετίζεται με τις 

δραστηριότητες στις οποίες έχει τον άμεσο έλεγχο, καθώς και με σχετικές έμμεσες δραστηριότητες. 
Η διοίκηση της επιχείρησης ΣΤΡΙΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ δεσμεύεται να διαχειρίζεται

όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές και τους εργασιακούς κινδύνους της δραστηριότητάς της με έναν υπεύθυνο 

τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό επιτυγχάνεται με την πλήρη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις 

νομοθετημένες απαιτήσεις, με την ανάπτυξη της φιλοσοφίας της πρόληψης,  με τη χρήση σύγχρονου 

εξοπλισμού και την ορθή συντήρησή του και με την ανάπτυξη ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 : 2015 και επιπλέον με : 

Την θέσπιση και τη συστηματική επιδίωξη περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων. 

Την άριστη συνεργασία με τις δημόσιες αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση και την ανάπτυξη 

προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

Τη λειτουργία των κατάλληλων διαχειριστικών, τεχνικών και διοικητικών ελέγχων και τη σχετική έγγραφη 

τεκμηρίωση, με σκοπό να επιτύχει τη διατήρηση της τακτικής της σε όλα τα επίπεδα. 

Την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, έτσι ώστε κάθε άτομο να καταλαβαίνει της περιβαλλοντικές 

πτυχές και να έχει τον έλεγχο των ευθυνών του/της. 

Την ενεργό συμμετοχή του προσωπικού με την παρακολούθηση των απόψεών του και τη συμμετοχή του 

στα περιβαλλοντικά προγράμματα και στην εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών για περιβαλλοντικά 

ζητήματα. 

Την προσεκτική επιλογή των προμηθευτών της και τη διασφάλιση της ροής πληροφοριών όσον αφορά 

περιβαλλοντικά θέματα και στους προμηθευτές και στους πελάτες της. 

Την πρόληψη και τη μείωση των κινδύνων σε περίπτωση κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. 

Ανάπτυξη της φιλοσοφίας της πρόληψης με τη λειτουργία σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και τη 

χρήση σύγχρονου εξοπλισμού.  

Η διεύθυνση της επιχείρησης, δεσμεύεται για την υλοποίηση της παρούσας πολιτικής και για τη 

γνωστοποίησή της στα ενδιαφερόμενα μέρη, τις δημόσιες αρχές και σε όλους τους εργαζόμενους, με σκοπό 

να τηρούνται ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους έναντι του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος. 
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