
 
 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Η Εταιρία Athens Metropolitan Expo A.E., δραστηριοποιείται στην οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών 
εκθέσεων. Δεσμεύεται πλήρως να λειτουργεί με τη μέγιστη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος. 
  

Έτσι πιο συγκεκριμένα δεσμεύεται να: 
 

 Βελτιώνει συνεχώς την επίδοση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

 Συμμορφώνεται πλήρως με την Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρείας Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 
Α.Ε. και υιοθετεί πλήρως τις περιβαλλοντικές αρχές, κατευθύνσεις και στοχεύσεις του Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Δ.Α.Α. Α.Ε. 

 Εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τις άλλες απαιτήσεις που απορρέουν από το πλαίσιο 
λειτουργίας της. 

 Παρακολουθεί, αξιολογεί και προλαμβάνει τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις από τη λειτουργία της στο 
περιβάλλον. 

 Βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις θέτοντας κατάλληλους ποιοτικούς και 
ποσοτικούς στόχους. 

 Επανεξετάζει διαρκώς τις διαδικασίες λειτουργίας της για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της 
επιδόσεων. 

 Αναπτύσσει πολιτικές ευαισθητοποίησης και ενθάρρυνσης του προσωπικού προς την επίτευξη της 
περιβαλλοντικής βελτίωσης. 

 Ενθαρρύνει τους προμηθευτές της να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους. 

 Χρησιμοποιεί πρακτικές εξοικονόμησης των διαθέσιμων φυσικών πόρων. 

 Προωθεί την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και τη 
χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων. 

 Κοινοποιεί την περιβαλλοντική πολιτική και την εφαρμογή αυτής στα ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, των προμηθευτών, εκθετών, επισκεπτών, και των 
εξωτερικών συνεργατών κάθε μορφής. 

 

Προκειμένου να ανταποκριθεί στις παραπάνω δεσμεύσεις, η Athens Metropolitan Expo A.E. εφαρμόζει 
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001:2015 ώστε να επιτυγχάνεται 
συνεχής βελτίωση στη διαχείριση των ενεργειακών πόρων, των στερεών, υγρών, επικίνδυνων αποβλήτων, 
στη διαχείριση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και του θορύβου, στην πρόληψη και αντιμετώπιση 
διαρροών-περιστατικών έκτακτης ανάγκης, στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και 
επικοινωνία και τέλος βελτίωση στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, των υδατικών πόρων και στον 
έλεγχο και μείωση της άγριας ζωής, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της ανώτατης Διοίκησης για την 
αειφόρο ανάπτυξη της Εταιρείας.  
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