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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΒΙ.ΠΑ. ΣΧΙΣΤΟΥ 
 

Με σεβασμό στο περιβάλλον και αντικειμενικούς στόχους την εφαρμογή των 
δεσμεύσεών της για την "Αειφόρο Ανάπτυξη", και ειδικότερα, "την πολιτική 
προστασίας του περιβάλλοντος", εξασφαλίζοντας πάντοτε ένα σταθερό και αξιόπιστο 
σύστημα αξιών, που συμβάλλει σε μια μακροπρόθεσμη προοπτική αναπτύσσονται 
όλες οι δραστηριότητες του Βιομηχανικού Πάρκου Σχιστού σύμφωνα με την Ετήσια 
Έκθεση Περιβαλλοντικής Πολιτικής που ασκεί η ΒΙ. ΠΑ.Σ Α.Ε. την οποία και 
υπέβαλλε στα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Οικονομίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και την 
Αντιπεριφέρεια Πειραιά. Η Περιβαλλοντική Πολιτική αναφέρεται στις συνολικές 
προθέσεις και κατευθύνσεις του ΒΙ.ΠΑ.Σ, σε σχέση με την περιβαλλοντική του 
επίδοση, όπως εκφράζονται επίσημα από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Η Περιβαλλοντική Πολιτική μελετήθηκε και αποφασίστηκε από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Φορέα Διοίκησης και Διαχείρισης και γνωστοποιείται στις 
εγκατεστημένες επιχειρήσεις και στους εργαζόμενους στο ΒΙ.ΠΑ.Σ προκειμένου να 
τηρείται από όλους και να προστατεύεται το περιβάλλον και η καλή υγεία των 
ανθρώπων εργοδοτών κι εργαζομένων. 
Γενικότερα, ο Φορέας Διοίκησης και Διαχείρισης του ΒΙΠΑΣ, βάσει της 
περιβαλλοντικής του κουλτούρας, θεωρεί το ανθρώπινο, πολιτισμικό και φυσικό 
περιβάλλον ως σημαντική επένδυση και όχι ως κόστος: Προστασία του 
Περιβάλλοντος, Κοινωνική Πρόοδος και Σεβασμός στις Τοπικές Κοινωνίες είναι 
βασικές προτεραιότητες για την επιτυχή λειτουργία του Φορέα Διοίκησης και 
Διαχείρισης του ΒΙ.ΠΑ.Σ και για ένα πιο Αειφόρο Μέλλον. 
Το ΒΙ.ΠΑ.Σ δεν αρκείται στη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες νομοθετικές και 
κανονιστικές περιβαλλοντικές διατάξεις, αλλά δεσμεύεται για την ενεργό και συνεχή 
βελτίωση του περιβάλλοντος. 
Το ΒΙΠΑΣ έχει ως στόχο να δημιουργεί κατά το δυνατόν τις συνθήκες στις οποίες 
μπορούν να ευδοκιμήσουν οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις, βοηθώντας αυτές να 
μεγιστοποιήσουν τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη, πάντα με σεβασμό στο 
περιβάλλον.  
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Η ορθή και αποτελεσματική Περιβαλλοντική Διαχείριση αποτελεί σταθερή επιδίωξη. 
Επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή των Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων και την 
αμέριστη συμπαράσταση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου. 
Η δέσμευση του ΒΙ.ΠΑ.Σ σε συνεχή βάση για τα θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος 
εστιάζεται στους ακόλουθους άξονες, πάνω στους οποίους στηρίζεται η καθημερινή  
λειτουργία του: 
 
 Αδιάλειπτη συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική 

νομοθεσία.  
 Παρακολούθηση των περιβαλλοντικών δεδομένων που προκύπτουν από τις 

δραστηριότητες του ΒΙ.ΠΑ.Σ και έλεγχος αυτών ώστε να μην προκαλούν 
επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 Καθιέρωση, τεκμηρίωση και αναθεώρηση των αντικειμενικών σκοπών και 
στόχων του, αναφορικά με το Περιβάλλον. 

 Λειτουργία με υπευθυνότητα, έχοντας πλήρη γνώση των ασθενών 
περιβαλλοντικών  επιπτώσεων και λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέτρα 
αποτροπής ή ελαχιστοποίησης τους. 

 Ενίσχυση των διεργασιών πρόληψης της ρύπανσης. 
 Ενεργοποίηση της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των επιχειρήσεων και των 

εργαζομένων, μέσω συνεχούς ενημέρωσης. 
 Διαχείριση των αποβλήτων (στερεών και υγρών) και των εκπομπών (αέριων, 

θόρυβου) σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές άδειες και την ισχύουσα 
νομοθεσία.  

 Συνεργασία με κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες για τη διαχείριση των 
αποβλήτων.  

 Στοχευμένη προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής του 
επίδοσης. 

 Μέριμνα για τη συνεχή παρακολούθηση, τεκμηρίωση και αξιολόγηση των 
συνθηκών Περιβάλλοντος, με στόχο τη συνεχή βελτίωση και πρόοδο. 

 Λειτουργία σε καθεστώς απόλυτης διαφάνειας και συμμετοχής σε ανοιχτό 
διάλογο για τα περιβαλλοντικά θέματα με όλους τους εταίρους.  

 Διαρκής παρακολούθηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων. 
 Φροντίδα για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για την εκπλήρωση 

των ανωτέρω στόχων. 
 Παροχή περιβαλλοντικής πληροφόρησης προς στις εγκατεστημένες 

επιχειρήσεις.  

 

 


