
 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

 
Η ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ – ¨ENERGY PLUS¨ µε γνϊμονα το ςεβαςμό ςτον άνκρωπο και  κζλοντασ να 
ςυμβάλλει ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ με μείωςθ των αερίων ρφπων, μζςω μείωςθσ των ενεργειακϊν 
καταναλϊςεων, ζχει προβεί ςτθν ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ και δζςμευςθ για εφαρμογι και ςυνεχι βελτίωςθ 
ενόσ ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ενζργειασ, ςφμφωνα με τισ απαιτήςεισ του Διεθνοφσ 
Προτφπου για την Διαχείριςη τησ Ενζργειασ EN ISO 50001:2018. 

Με τον τρόπο αυτό αποςκοπεί ςτθ διαρκι βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και τθ μείωςθ τθσ 
κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτθν εταιρεία, ευελπιςτϊντασ να αποτελζςει παράδειγμα προσ μίμηςη από 
ςυναφείσ επιχειριςεισ του Ιδιωτικοφ Τομζα.  

Επιχειρεί, επίςθσ, να επενδφςει ςτθν ανάπτυξθ γενικότερθσ οικολογικισ κουλτοφρασ για τθν προςταςία των 
φυςικϊν πόρων και τθ βελτίωςθ των οικονομικϊν μεγεκϊν τθσ επιχείρθςθσ με ςκοπό το αυτονόθτο 
γενικότερο περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελοσ. 

Η ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ . ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ – ¨ENERGY PLUS¨ ειδικότερα δεςμεφεται: 

 Να βελτιώνει ςυνεχϊσ τθν ςυνολικι ενεργειακι απόδοςι τθσ: 

 Εφαρμόηοντασ αποτελεςματικι ενεργειακι παρακολοφκθςθ τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ ςε 
όλο το εφροσ των δραςτθριοτιτων τθσ,  

 Υλοποιϊντασ προγράμματα διαρκοφσ βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ, 

 Λαμβάνοντασ αποφάςεισ για μζτρα αντιμετϊπιςθσ απειλϊν που ζχουν αναγνωριςτεί και 
ενζργειεσ αξιοποίθςθσ των ευκαιριϊν που ζχουν παρουςιαςτεί  

 Λαμβάνοντασ τθν ενεργειακι κατανάλωςθ ωσ:  
o Κακοριςτικό κριτιριο επιλογισ ςτθν προμικεια εξοπλιςμοφ  
o Αποφαςιςτικό παράγοντα ςτον ςχεδιαςμό των διεργαςιϊν και των εγκαταςτάςεϊν, 

κακϊσ και ςτθν ανάπτυξθ νζων υπθρεςιϊν. 

 Να ενημερώνει τουσ Πελάτεσ, το Προςωπικό τθσ εταιρείασ  και όλα τα Ενδιαφερόμενα Μζρθ, για τα 
ςυνεχι μζτρα πρόλθψθσ τθσ υπερβολικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ κακϊσ και για τθν ενεργειακι 
επίδοςθ των διαφόρων τμθμάτων και τθσ εταιρείασ ςυνολικά. 

 Να παράςχει κάκε διακζςιμθ ςχετικι πλθροφορία, το απαραίτθτο γνωςτικό υλικό και το απαραίτθτο 
ανκρϊπινο δυναμικό για τθν απόλυτθ επιτυχία των ανωτζρω ςτόχων. 

Η ευκφνθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ Πολιτικήσ Ενεργειακήσ Διαχείριςησ ςε ςυνδυαςμό με τθν λειτουργία 
του Συςτιματοσ Ενεργειακισ Διαχείριςθσ, ανατίκεται ςτον Τπεφθυνο του υςτήματοσ Διαχείριςησ Ενζργειασ, 
για τθν εφαρμογι του και τθν ςυνεχι βελτίωςθ του, με τθν αμμζριςτθ ςυμπαράςταςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ 
εταιρίασ και τθν παροχι των αναγκαίων πόρων.  

Η επίτευξθ των ςτόχων επίδοςθσ του Συςτιματοσ Ενεργειακισ Διαχείριςθσ και θ παροφςα Πολιτικι  
Ενεργειακισ Διαχείριςθσ, εξετάηονται και αξιολογοφνται ςτο πλαίςιο των προγραμματιςμζνων Αναςκοπιςεων 
του Συςτιματοσ κακϊσ και περιοδικά μζςα από τισ ςυνεδρίεσ τθσ Επιτροπήσ Ενεργειακήσ Διαχείριςησ.  

Η παροφςα Πολιτικι Ενεργειακισ Διαχείριςθσ, αποτελεί παράλλθλα δζςμευςη για τη Διοίκηςη περί  Τιρθςθσ 
και Πλιρουσ Συμμόρφωςθσ αφενόσ με τουσ Εκνικοφσ νόμουσ, Κοινοτικζσ οδθγίεσ και Κανονιςμοφσ, οι οποίοι 
ςυνδζονται με τθ χριςθ, τθν κατανάλωςθ και τθν αποδοτικότθτα τθσ ενζργειασ, αφετζρου για διαρκι 
βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του ολοκλθρωμζνου υςτήματοσ Διαχείριςησ Ενζργειασ. 

            
     

 


