
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 
 

Η εταιρία ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ E.Ε. και με διακριτικό τίτλο ‘TECH CLEANING’, με ύψιστο σκοπό την  

προστασία του περιβάλλοντος, δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: 

 Γενικοί καθαρισμοί και απολυμάνσεις κτιρίων, εγκαταστάσεων, υπαίθριων χώρων και μέσων 
μαζικής μεταφοράς. 

 Υπηρεσίες εστίασης με διάθεση ανθρώπινου δυναμικού, διάθεση ανθρώπινου δυναμικού. 

 Υπηρεσίες απεντόμωσης – μυοκτονίας. 

 Συλλογή & μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων. 

 Ταχυδρομικές υπηρεσίες. 

 Καταμέτρηση και αποκοπή ενεργειακών μετρητών και υδρομετρητών. 

 Works of plumping, drainage, heating, ventilation and air conditioning. 
 

Έτσι, ανώτερο αντικειμενικό σκοπό της επιχείρησης αποτελούν: 

 η παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών κατά τα ανωτέρω, χωρίς να επιβαρύνεται το περιβάλλον, 
 η αυστηρή συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία, κανονιστικών διατάξεων, καθώς και άλλων 

εφαρμοστέων απαιτήσεων, που διέπουν την προστασία του περιβάλλοντος και αποσκοπούν στην 
προστασία του και την πρόληψη της ρύπανσης.  

 καθώς και στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης. 
 

Για το λόγο αυτό, η διοίκηση της επιχείρησης, έχει αναλάβει δέσμευση ως προς τα πάρα κάτω: 

 

1. Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς 
προτύπου ISO 14001:2015 και συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του, καθώς 
και της επίδοσης της επιχείρησης στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

2. Καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων επίτευξης και τακτική αξιολόγηση της επίδοσης, τόσο της 
επιχείρησης συνολικά, όσο και των διαφόρων λειτουργικών τομέων της ως προς αυτούς. 

3. Εφαρμογή ελεγχόμενων διεργασιών για την υλοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς και 
ελεγχόμενη χρήση χημικών και μέσων καθαρισμού, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του 
περιβάλλοντος. 

4. Παροχή κατάλληλης κατάρτισης στους εργαζόμενους (περιλαμβανόμενης της συνεχούς αναβάθμισης 
των γνώσεων και δεξιοτήτων τους) στον τομέα περιβαλλοντικής διαχείρισης.  

5. Επικοινωνία της περιβαλλοντικής πολιτικής στα ενδιαφερόμενα μέρη και διασφάλιση της 
συμμόρφωσης τους προς αυτήν.  

 

Βασισμένοι στην σοβαρή δέσμευση για προστασία του περιβάλλοντος, η διοίκηση και το προσωπικό της 

επιχείρησης ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΚΑΖΑΚΟΥ & ΣΙΑ E.Ε. ευελπιστούν ότι η συμβολή τους θα βοηθήσει στη διαφύλαξη 

του περιβάλλοντος, τόσο στο παρόν, όσο και στο μέλλον για τις επόμενες γενιές. 

 


