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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Στην Stand Art Design A.E. στόχος μας είναι να παρέχουμε ποιοτικές κατασκευές που ικανοποιούν τις 
προσδοκίες και τις ανάγκες των πελατών μας, ενώ θέτουμε σαν στόχο την συνεχή εξέλιξη της εταιρείας μας 
σε όλους τους τομείς.
Η Stand Art συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και εφαρμόζει όλες τις απαραίτητες 
μεθόδους και διεργασίες, σεβόμενη το περιβάλλον των εργαζομένων της αλλά και τις υποδείξεις του 
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης όπως προβλέπει και το  διεθνές πρότυπο  ISO14001 του 2019.

Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής προστασίας, η εταιρεία μας δεσμεύεται στις εξής τακτικές :
• Στη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης με
βάση το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.
• Στη δέσμευση να συμμορφώνεται με την σχετική, για τις δραστηριότητές της, Ελληνική και
Κοινοτική Περιβαλλοντική Νομοθεσία
• Στη συνεχή ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με περιβαλλοντικά
ζητήματα.
• Στη δημιουργία κατασκευών χρησιμοποιώντας στο μέγιστο ποσοστό ανακυκλώσιμα υλικά.
• Στην επιλογή προμηθευτών και πελατών που τηρούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
προστασία του περιβάλλοντος.

Η τήρηση των  κανονισμών θα ενισχύσει την επίτευξη των παρακάτω στόχων μας:
• Αύξηση ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων
• Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
• Μείωση των αέριων ρύπων

Η συλλογική ευαισθητοποίηση και η έμπρακτη εφαρμογή των οδηγιών υπέρ της περιβαλλοντικής 
προστασίας, θα αποδώσουν ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στο προσωπικό μας καθώς και στην 
τοπική κοινότητα της έδρας μας.
Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για εφαρμογή και 
αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης.
Είναι καθήκον και προσφορά όλου του προσωπικού στην εταιρεία Stand Art.
Η παρούσα πολιτική ποιότητας ανασκοπείται και ελέγχεται προς τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα της. 

Ο Διευθύνων σύμβουλος
Δημήτριος Λιβέριος
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ENVIRONMENTAL POLICY  

At Stand Art Design S.A. we are aiming to provide high quality construc�ons that meet the expecta�ons and 
needs of our customers, while trying to constantly improve in all areas. 
Stand Art ac�vely contributes to the environmental protec�on and applies all the necessary methods and 
processes, respec�ng the environment of its employees and the environmental management system as 
provided by the interna�onal standard ISO 14001-2019.
Our company is commi�ed to the following environmental tac�cs:
• Measures to protect the environment and con�nuous improvement efforts based on the Environ-
mental Management System.
• Commitment to comply with the relevant Greek and Community Environmental Legisla�on for its
ac�vi�es.
• Con�nuous awareness of all staff members regarding environmental issues.
• Crea�ng promo�onal displays using recyclable materials.
• Selec�on of suppliers and customers that comply with all necessary ac�ons to protect the environ-
ment.
Compliance with the regula�ons will enhance our achievement of the following objec�ves:
• Increased recycling of solid waste
• Reduc�on of energy consump�on
• Reduc�on of gas pollutants

Collec�ve awareness and implementa�on of environmental protec�on direc�ves will bring a be�er working 
environment to our staff as well as our local community. Our company is commi�ed to provide all the 
required resources for the implementa�on and effec�ve opera�on of the Management System.

Managing director
Dimitrios Liverios


