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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ / INTRODUCTION 

Το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Εργολάβων συμπεριλαμβάνεται σε κάθε προκήρυξη ή 
ανάθεση έργου εντός των Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των σχετικών συμβάσεων. Κύριος σκοπός αυτού είναι η 
συμμόρφωση με τις Νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις αλλά και η συμμόρφωση ως προς τις 
απαιτήσεις του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.) και της Πολιτικής 
Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Διαχείρισης Ενεργειακής Απόδοσης της εταιρείας μας. 

Ο κανονισμός αυτός δεν απαλλάσσει τους εργολάβους από τις νόμιμες υποχρεώσεις τους όπως 
αυτές περιγράφονται στην Ελληνική Νομοθεσία, στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.) και αφορούν θέματα  Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας, καθώς και 
εργοδοτικές υποχρεώσεις και ευθύνες. Είναι φανερό ότι ο κανονισμός αυτός δεν μπορεί να 
συμπεριλάβει όλες τις πιθανές περιπτώσεις και είναι δυνατόν να υπάρξουν καταστάσεις οι οποίες 
θα απαιτήσουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας τα οποία είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος να δεχθεί 
και να εφαρμόσει. Επισημαίνεται ότι ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύει το 
προσωπικό του σε θέματα περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας σε τακτά χρονικά διαστήματα 
αλλά οπωσδήποτε και πριν την έναρξη του έργου.  Μέρος του υλικού βασικής εκπαίδευσης του 
προσωπικού αποτελεί και αυτό το Εγχειρίδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Εργολάβων. 

2. ΣΤΟΧΟΙ / OBJECTIVES 

Η εταιρεία δεσμεύεται να παρέχει κάθε διευκόλυνση και ένα ασφαλές περιβάλλον για όλους 
τους συνεργαζόμενους / εργολάβους και το προσωπικό τους. Για την επίτευξη του στόχου 
αυτού απαιτείται : 

 Όλοι οι συνεργαζόμενοι / εργολάβοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με 
τις διαδικασίες που απορρέουν από την εφαρμογή και την πιστοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., με το πρότυπο του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης  ISO 
14001:2015 και το πρότυπο ISO 50001:2011. 

 Όλοι οι συνεργαζόμενοι / εργολάβοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να συμμορφώνονται με 
τις Νομοθετικές και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις. 

 Όλοι οι συνεργαζόμενοι / εργολάβοι θα πρέπει να ενημερώνονται και να 
συμμορφώνονται με την Πολιτική Περιβάλλοντος και την Πολιτική Διαχείρισης 
Ενεργειακής Απόδοσης της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. 
 

3. ΟΡΙΣΜΟΙ / DEFINITIONS 

Εποπτευόμενοι εργολάβοι : εργαζόμενοι συνεργαζόμενων εταιρειών που εκτελούν εργασίες με 
καθήκοντα παρόμοια των εργαζομένων μας και εργάζονται υπό την επίβλεψή μας. Οι εταιρείες 
αυτές έχουν την ευθύνη της επιλογής, πρόσληψης προσωπικού και της κάλυψης όλων των 
παροχών που δικαιούνται. 

Ανεξάρτητοι εργολάβοι : συνεργαζόμενες εταιρείες οι οποίες αναλαμβάνουν εξολοκλήρου την 
υλοποίηση κάποιων έργων με δικό τους προσωπικό και εξοπλισμό και οι οποίοι χρησιμοποιούνται 
σε ετήσια η περιοδική βάση 

4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ / BEFORE CONTRACTORS START WORK 

Πριν την έναρξη των εργασιών θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι : 

Καμία εργασία δεν εκτελείται χωρίς προηγουμένως να έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση η 
να έχει δοθεί εντολή αγοράς από την εταιρεία αμοιβαία αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα 
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μέρη. Η σύμβαση αυτομάτως χορηγεί στον εργολάβο εξουσιοδότηση για την εκτέλεση των 
συμφωνηθέντων εργασιών. 

Το προσωπικό του αναδόχου θα λάβει την εισαγωγική εκπαίδευση από τους Υπευθύνους  
Περιβάλλοντος της εταιρείας μας. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει πριν την έναρξη των εργασιών να κάνει εκτίμηση του Περιβαλλοντικού 
κινδύνου και σε περίπτωση που απαιτηθεί θα παρέχει στην εταιρεία μας την Γραπτή Εκτίμηση 
Περιβαλλοντικού Κινδύνου. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει στην εταιρεία μας εάν απαιτούνται πιστοποιητικά, 
άδειες, Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας Υλικών, σχέδια κλπ. 

5. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / INDUCTION TRAINING 

Μετά την ανάθεση των εργασιών και πριν την έναρξη αυτών, το προσωπικό  του εργολάβου θα 

εκπαιδευθεί – ενημερωθεί από των Υπεύθυνο Περιβάλλοντος της εταιρείας μας για τις απαιτήσεις 

του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

Θα ενημερωθούν για την διαδικασία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και θα τους 

υποδειχθεί τα σημεία συγκέντρωσης εκκένωσης, ο πυροσβεστικός εξοπλισμός και τα ιατρεία. 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / SIDE DETAILS 

Πριν την έναρξη των εργασιών ο εκπρόσωπος του εργολάβου θα ενημερωθεί και θα συνοδευθεί 

από τον Υπεύθυνο του έργου για να του υποδειχθεί το προκαθορισμένο σημείο εγκατάστασης του 

συνεργείου, του εξοπλισμού και των οχημάτων.  

Ο υπεύθυνος του εργολάβου θα ενημερώσει τον Υπεύθυνο του έργου, για το χρονοδιάγραμμα των 

εργασιών και  τον χρόνο άφιξης εξοπλισμού και υλικών. Θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

ασφαλούς προσωρινής αποθήκευσης για αποφυγή τυχών διαρροών και θα προσκομίσει εάν 

απαιτείται τον απαραίτητο εξοπλισμό αντιμετώπισης διαρροών (spill kit). 

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ / GENERAL RULES 

Καμία εργασία δεν θα εκτελείται  χωρίς προηγουμένως να έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση ή να 

έχει δοθεί εντολή αγοράς από την Εταιρεία, αμοιβαία αποδεκτή από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η 

σύμβαση αυτομάτως χορηγεί στον εργολάβο εξουσιοδότηση για την εκτέλεση των 

συμφωνηθέντων εργασιών..  

Για κάθε εργασία θα υπάρχει ένας εκπρόσωπος της Εταιρείας «εντεταλμένος» που θα αποτελεί 

το σύνδεσμο μεταξύ του εργολάβου και της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο 

εργολάβος είναι υποχρεωμένος να έχει από την πλευρά του για κάθε εκτελούμενο έργο τον 

«υπεύθυνο μηχανικό» του. Τα ονόματα των υπευθύνων και των δύο πλευρών θα αναγράφονται 

στη σχετική σύμβαση ή στην εντολή αγοράς. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 17/1996 ( ΦΕΚ 11/Α/18-1-96) όπως αυτό συμπληρώθηκε από 

το Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α/3-8-99), υποχρέωση του κάθε εργολάβου είναι να εκπαιδεύει το 

προσωπικό του (μόνιμο και έκτακτο) καθώς και κάθε νέο προσλαμβανόμενο για το περιεχόμενο 

του παρόντος "Εγχειρίδιο  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για Εργολάβους" που θα αποτελεί μέρος 
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του υλικού βασικής εκπαίδευσης για το προσωπικό του εργολάβου.  Η εκπαίδευση αυτή πρέπει 

να γίνεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο για κάθε εργαζόμενο από τον υπεύθυνο Μηχανικό ή 

τους Μηχανικούς των έργων του εργολάβου σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος της 

Ελληνικός Χρυσός ΑΕ. 

8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ / COMMUNICATION AND CONSULTATION 

Οι εργολάβοι πρέπει να διατηρούν αποτελεσματική επικοινωνία με το τμήμα Περιβάλλοντος και 

να ενημερώνουν – προτείνουν θέματα τα οποία θα προκύψουν κατά την εκτέλεση του έργου. 

Θα πρέπει να συμμετέχουν όταν τους ζητηθεί σε συναντήσεις για την βελτίωση  της διαχείρισης 

Περιβάλλοντος.  

9.   ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / EMPLOYEES 

Το προσωπικό του εργολάβου πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες για την προστασία του 

Περιβάλλοντος, να συμμορφώνεται ως προς τις υποδείξεις των Υπευθύνων τις εταιρείας και να 

μην παρακωλύει  την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

Πρέπει να είναι εκπαιδευμένο και να διαθέτουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά / άδειες εργασίας 

ανά περίπτωση. 

10.   ΟΙΚΟΚΥΡΟΣΥΝΗ / HOUSEKEEPING  

Το προσωπικό του εργολάβου θα πρέπει να διατηρεί των χώρο των εργασιών καθαρό και 

τακτοποιημένο. 

Τα δάπεδα και οι δίοδοι διέλευσης θα πρέπει να διατηρούνται ελεύθεροι από εμπόδια και υλικά, 

για την ασφαλή διέλευση των εργαζομένων. 

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση και η αποχώρηση από τον χώρο εργασίας. 

Η διαχείριση των αποβλήτων από τις δραστηριότητες του προσωπικού θα συμμορφώνεται με την 

εφαρμοζόμενη  διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων της εταιρείας μας. 

Ο εργολάβος πρέπει στο τέλος κάθε εργασίας να επαναφέρει το χώρο εργασίας στην αρχική του 

κατάσταση. 

11.   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / EQUIPMENT 

Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση ο εξοπλισμός του να είναι ο ενδεδειγμένος ανά περίπτωση, να 

είναι σε άριστη κατάσταση και πιστοποιημένος για τις εργασίες που θα χρησιμοποιηθεί. Τα 

πιστοποιητικά θα είναι διαθέσιμα όποτε του ζητηθούν.  

Επίσης έχει την ευθύνη της συντήρησης του εξοπλισμού του και τα προϊόντα που προκύπτουν από 

αυτή θα διαχειρίζονται σύμφωνα με τις Νομοθετικές και άλλες κανονιστικές Περιβαλλοντικές 

απαιτήσεις.  

Θα φροντίζει να κατέχει επαρκεί απαραίτητο εξοπλισμό αντιμετώπισης διαρροών (kit spill control) 

ανάλογο των υλικών που θα χρησιμοποιήσει και της εργασίας που θα εκτελέσει. 
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O εργολάβος είναι υπεύθυνος να εφοδιάζει τους υπαλλήλους του με τον εξοπλισμό που απαιτείται 

από την Τεχνική Προδιαγραφή του έργου. Σε περίπτωση ελαττωματικού εξοπλισμού ο Υπεύθυνος 

της εταιρείας έχει το δικαίωνα να απαγορέψει την χρήση του. 

12.   ΟΧΗΜΑΤΑ / VEHICLES 

Τα οχήματα πρέπει να κατέχουν όλες τις άδειες και τα πιστοποιητικά τα οποία απαιτούνται και να 

παραδίδονται στον υπεύθυνο του έργου. Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την διατήρηση των 

οχημάτων σε λειτουργική και ασφαλή κατάσταση. Θα πρέπει να φέρουν το λογότυπο τις εταιρείας 

τους σε εμφανή θέση. 

Όλα τα οχήματα έργου θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα συστήματα αντιμετώπισης διαρροών (spill 

control).  

Οι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες οι οποίες θα παραδίδονται στον 

υπεύθυνο του έργου και να είναι εκπαιδευμένοι για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων 

Περιβαλλοντικής βλάβης. 

Όλοι οι οδηγοί που συμμετέχουν στην εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι στην 

οικολογική και αμυντική οδήγηση. 

Τα οχήματα του εργολάβου θα ακολουθούν τις προκαθορισμένες διαδρομές και σημεία 

παρκαρίσματος, που θα καθορίζονται από τον εκπρόσωπο της εταιρείας, και δεν θα κυκλοφορούν 

χωρίς ειδική άδεια εκτός των κυρίων δρόμων του συγκροτήματος.  

Η ταχύτητα εντός των εγκαταστάσεων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις ανάλογες υποδείξεις 

και σημάνσεις ορίου ταχύτητας. 

Όλα τα οχήματα θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στα βαρέα οχήματα και κυρίως στα οχήματα 

της εταιρείας. 

Όλα τα οχήματα θα πρέπει να είναι φιλικά ως προς το Περιβάλλον και να συμμορφώνονται με τις 

Νομοθεσία και τις άλλες κανονιστικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που ισχύουν εκάστοτε για την 

προστασία του περιβάλλοντος (κατανάλωση καυσίμων, εκπομπές καυσαερίων, θόρυβος, αέριο 

κλιματισμού κλπ.). 

Η οδήγηση ή χρησιμοποίηση οχημάτων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. από υπαλλήλους 

του εργολάβου δεν επιτρέπεται παρά μόνο όπου κριθεί αναγκαίο αλλά μετά από σχετική 

εξουσιοδότηση του υπευθύνου του έργου. 

Πριν την έξοδο των οχημάτων από τις εγκαταστάσεις θα πρέπει να διέρχονται υποχρεωτικά  από 

την διάταξη πλύσης ελαστικών των οχημάτων. 

13.   ΧΗΜΙΚΑ / CHEMICAL 

Καμία εργασία με χρήση χημικών δεν επιτρέπεται να γίνει χωρίς ειδική άδεια. 

Θα πρέπει να έχετε λάβει γνώση όλων των ειδικών προβλέψεων που περιλαμβάνονται στην άδεια 

εργασίας. 
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Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση να αναφέρει τυχόν επικίνδυνες ουσίες που θα χρησιμοποιήσει, 

την ποσότητα του υλικού που θα χρησιμοποιηθεί και να παραδώσει τα αντίστοιχα Δελτία 

Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) στον Υπεύθυνο του έργου. 

Η χρήση και η αποθήκευση αυτών θα γίνει με την σύμφωνη γνώμη του Υπευθύνου της εταιρείας, 

σε τοποθεσία η οποία θα του υποδειχθεί, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας χρήσης, 

αποθήκευσης και αντιμετώπισης διαρροών. Οι περιέκτες πρέπει να φέρουν σήμανση και να είναι 

σε καλή κατάσταση και χωρίς διαρροές.  Οι κενοί περιέκτες είναι υποχρέωση του εργολάβου να 

απομακρυνθούν σύμφωνα με την διαδικασία η οποία περιγράφεται στο Δελτίο Δεδομένων 

Ασφαλείας και τις Νομοθετικές απαιτήσεις. Τα αποδεικτικά έγγραφα ασφαλούς αποκομιδής θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμα  στον Υπεύθυνο του έργου εάν ζητηθούν.  

Για οποιαδήποτε τυχαία διαρροή θα πρέπει να ενεργείτε άμεσα για τη διακοπή της διαρροής στην 

πηγή, την αποτροπή η τον περιορισμό της επέκτασης και την εφαρμογή άμεσα της διαδικασίας 

αντιμετώπισης των διαρροών με την χρήση του ανάλογου μέσου ανά περίπτωση που 

περιγράφεται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.  

Όλα τα υλικά αντιμετώπισης και συλλογής των υγρών διαρροής θα πρέπει να απομακρύνονται με 

ευθύνη του εργολάβου και πάντα τηρώντας τις Νομοθετικές απαιτήσεις.  

Θα πρέπει να ενημερώνετε άμεσα ο Υπεύθυνος του έργου για κάθε διαρροή όσο ασήμαντη και αν 

θεωρείτε. Επίσης θα πρέπει να δίνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται 

για τη σύνταξη του εντύπου Διερεύνησης Περιβαλλοντικού Συμβάντος του Σ.Π.Δ. που εφαρμόζει 

η εταιρεία μας. 

14.   ΜΑΠ / PPE 

Η χρήση των βασικών Μέσων Ατομικής Προστασίας (φόρμα εργασίας, υποδήματα ασφαλείας, 

κράνος, γιλέκο φωσφοριζέ πορτοκαλί με την επωνυμία της εταιρείας) είναι υποχρεωτική. 

Ειδικά ΜΑΠ θα χρησιμοποιούνται αναλόγως ανά περιοχή εργασίας και ανά φύση εργασίας. Αυτά 

μπορεί να απορρέουν από την ιδιαιτερότητα του έργου, τις άδειες εργασιών ή την Τεχνική 

Περιγραφή εκτέλεσης των εργασιών. 

Ο εργολάβος είναι υπεύθυνος για την παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας που απαιτούνται 

ανά περίπτωση. Η κατάσταση των ΜΑΠ θα πρέπει να είναι καλή και θα πρέπει να υπάρχει 

πρόβλεψη και για επιπλέον εξοπλισμό σε περίπτωση καταστροφής κάποιων για άμεση 

αντικατάσταση. 

15.   ΠΥΡΚΑΓΙΑ / FIRE 

Η πυρκαγιά αποτελεί την πλέον επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να προκύψει στα έργα και ο 

ελάχιστος πυρήνας φωτιάς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα. 

Όλο το προσωπικό του εργολάβου θα πρέπει να είναι ενημερωμένο και εκπαιδευμένο για την 

αντιμετώπιση πυρκαγιάς και χρήση των μέσων πυρόσβεσης. Τα μέσα πυρόσβεσης μπορεί να είναι 

του εργολάβου εάν αυτό κριθεί απαραίτητο και απαιτηθεί ή του εξοπλισμού της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. 
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Αν η εστία είναι περιορισμένη χρησιμοποιείστε τον κατάλληλο εξοπλισμό για την αντιμετώπισή 

της και ταυτόχρονα ενημερώστε τον Υπεύθυνο του έργου. 

Αν η πυρκαγιά είναι εκτεταμένη τότε ειδοποιείστε άμεσα τον Υπεύθυνο του έργου ή κάποιον 

εργαζόμενο της εταιρείας που βρίσκετε πλησιέστερα για να ενεργοποιηθεί η διαδικασίας 

αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. 

16.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ / EVACUATION 

Σε περίπτωση Περιβαλλοντικού ατυχήματος / βλάβης πρέπει να ειδοποιούνται οι αρμόδιοι 

υπεύθυνοι της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση, ο εργολάβος υποχρεούται να έχει σε 

ετοιμότητα «σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης» (“emergency plan”) που να είναι 

εναρμονισμένο με το γενικότερο σχέδιο εκτάκτων αναγκών της Εταιρείας και να ορίζεται 

υπεύθυνος διαχείρισης κρίσεων που θα συνεργάζεται τόσο με τους υπεύθυνους της Εταιρείας όσο 

και με τις Αρχές. 

Σε περίπτωση αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κατά τις οποίες απαιτείται η μερική ή ολική 

εκκένωση των εγκαταστάσεων θα πρέπει : 

 Να σταματάει κάθε εργασία άμεσα. Απομονώστε τον εξοπλισμό από ηλεκτρική ή οποιαδήποτε 

άλλη παροχή. 

 Εγκατάλειψη του χώρου από την πλησιέστερη έξοδο και ακολουθώντας την οδό διαφυγής. 

Απομακρυνθείτε περπατώντας και όχι τρέχοντας. 

 Κατευθυνθείτε στο πλησιέστερο σημείο συγκέντρωσης και δώστε τα στοιχεία σας στον 

Υπεύθυνο παρουσιολογίου της εταιρείας. 

 Δώστε στοιχεία του αποθηκευμένου υλικού και εξοπλισμό που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

πηγή επιδείνωσης του συμβάντος. 

 

17.   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ENVIRONMENT  

Ο εργολάβος έχει την ευθύνη της προστασίας του περιβάλλοντος και την εφαρμογή όλων των 

απαιτήσεων της εταιρείας οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή και πιστοποίηση του προτύπου 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 : 2015 και Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001 : 2011, αλλά 

και σε συμμόρφωση των Νομοθετικών και άλλων κανονιστικών απαιτήσεων. 

Ενημερωθείτε για την Πολιτική Περιβάλλοντος και της Πολιτικής Διαχείρισης Ενεργειακής 

Απόδοσης της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.  Δική σας υποχρέωση είναι να συμμορφωθείτε με τις 

Πολιτικές της εταιρείας. 

18.   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / WASTE MANAGEMENT 

Τα απόβλητα με ευθύνη του εργολάβου θα πρέπει να γίνονται αντικείμενα διαχείρισης με τρόπο 

συμβατό με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και την σχετική ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και 

με τις διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. 
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Για προστασία του περιβάλλοντος απαιτείται η μείωση των αποβλήτων και η 

επαναχρησιμοποίηση / ανακύκλωση όπου είναι δυνατόν του μεγαλύτερου ποσού εξ αυτών. 

Κάθε φορά βεβαιωθείτε ότι η εναπόθεση των αποβλήτων θα γίνεται στο κατάλληλο κάδο ή χώρο  

προσωρινής αποθήκευσης και πάντα με την σύμφωνη γνώμη του Υπευθύνου του έργου. 

Επικίνδυνα ή ειδικού χειρισμού απόβλητα θα διαχειρίζονται με ευθύνη του εργολάβου. 

Θυμηθείτε  : ζητήστε την συμβουλή πριν προβείτε σε οποιαδήποτε απόρριψη αποβλήτων. 

19.   ΓΕΝΙΚΑ / GENERAL 

Η Προστασία του Περιβάλλοντος όλων όσων εργάζονται στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. 

είναι πρωταρχικής σημασίας. 

 

Είμαστε περήφανοι για τους δείκτες και τα αποτελέσματα που έχουμε καταφέρει και θα 

θέλαμε να μας βοηθήσετε να παραμείνουμε περήφανοι. 

 

Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία ΖΗΤΗΣΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Η ΒΟΗΘΕΙΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


