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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η PFIC LTD εφαρμόζει ένα Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές και τεχνικές 

απαιτήσεις, με σκοπό την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και τη συνεχή ανάπτυξη διεργασιών 

ανάκτησης απορριπτόμενης ενέργειας, παράλληλα με τη χρησιμοποίηση ενεργειακά αποδοτικών, υλικών και 

μεθόδων.  

Για το σκοπό αυτό, η Διοίκηση της PFIC LTD δεσμεύεται να εφαρμόζει τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 

50001/2018 και να βελτιώνει συνεχώς την ενεργειακή της επίδοση και του Συστήματος Ενεργειακής 

Διαχείρισης, με βάση τον αποτελεσματικό προγραμματισμό και έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων της, έτσι 

ώστε να είναι κατάλληλο για τον σκοπό, το μέγεθος και το πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας και για την ειδική 

φύση των απειλών και ευκαιριών της Ενεργειακής Διαχείρισης. Αυτό το επιτυγχάνει, στηριζόμενη: 

• στον ενεργειακό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, οι οποίες επηρεάζουν την ενεργειακή επίδοσή της 

• στον προσδιορισμό των ενεργειακών αναγκών και καταναλώσεων  

• στο συστηματικό εντοπισμό δυνατοτήτων βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης των δραστηριοτήτων 

της  

• στον ορισμό κατάλληλων ενεργειακών δεικτών για τη μέτρηση και παρακολούθηση της ενεργειακής 

επίδοσης 

• στον καθορισμό συγκεκριμένων αντικειμενικών στόχων και επιτευγμάτων αναφορικά με την αποδοτική 

χρήση ενέργειας 

• στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και των αναγκαίων πόρων για την επίτευξη των 

ενεργειακών σκοπών και στόχων 

• στον προσδιορισμό και την ικανοποίηση εφαρμοστέων νομικών και άλλων απαιτήσεων που αφορούν 

την ενεργειακή απόδοση, την ενεργειακή χρήση και των ενεργειακή κατανάλωση 

• στον ορισμό κριτηρίων για την αποτελεσματική λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού με σημαντική 

χρήση ενέργειας 

• στον ορισμό προδιαγραφών για την προμήθεια ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού ή υπηρεσιών που 

επηρεάζουν την ενεργειακή επίδοση 

• στη συνεχή επιμόρφωση, εκπαίδευση και παρακίνηση όλου του προσωπικού για την εμπλοκή του σε 

δράσεις ενεργειακής βελτίωσης. 

Η Διοίκηση της PFIC LTD στοχεύει σε διαρκή εγρήγορση όλων των συνεργατών, κρατικών ή μη κρατικών 

οργανισμών, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τοπικών Αρχών και της κοινωνίας στο σύνολό της για τα ενεργειακά 

θέματα και ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων στην εφαρμογή ενός 

αποτελεσματικού Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης.  
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