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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η δραστηριότητα του Εκπαιδευτικού Αγροκτήματος της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής
είναι: η καλλιέργεια σιτηρών , η καλλιέργεια αμπελιών, η παραγωγή ζωοτροφών, η εκτροφή
γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, η εκτροφή ορνίθων κρεοπαραγωγής και αυγοπαραγωγής, η εκτροφή
ινδορνιθίων κρεατοπαραγωγής, η αυγοπαραγωγή και η παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών
προϊοντων.
Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες εντάσσονται στον Εκπαιδευτικό χαρακτήρα του
Αγροκτήματος που αποτελεί και το κύριο έργο του Εκπαιδευτικού Αγροκτήματος.
Το Αγρόκτημα της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής δεσμεύεται ως προς τη χρήση ορθών
περιβαλλοντικών πρακτικών στις δραστηριότητες του, ώστε να συνδυάζεται η αποδοτική παραγωγή
με την αποτελεσματική περιβαλλοντική προστασία. Όλες οι δραστηριότητες διευθύνονται με τρόπο
ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτική χρήση φυσικών και ανανεώσιμων πόρων και η διατήρηση
σταθερής ανάπτυξης.
Η συμμόρφωση με όλους τους εφαρμόσιμους κανονισμούς και τη νομοθεσία, οι συνεχείς
προσπάθειες ώστε να αποτρέπεται η μόλυνση, και η διαρκής βελτίωση της περιβαλλοντικής
απόδοσης, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της καθημερινής δραστηριότητας της Σχολής.
Οι παραπάνω δεσμεύσεις εφαρμόζονται μέσω ενός συνεχούς προγράμματος περιβαλλοντικής
βελτίωσης που περιλαμβάνει:





Συμμόρφωση με τη νομοθεσία και απόκτηση όλων των απαιτούμενων αδειών.
Μείωση της χρήσης ενέργειας, ύδατος και χημικών σε κάθε παραγωγική μονάδα.
Περιορισμό των οχλήσεων (οσμών, θορύβου, εκπομπών σωματιδίων).
Μείωση της διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων μέσω της ανακύκλωσης και χρήσης αυτών
ως φυσικό λίπασμα και νερό άρδευσης αντίστοιχα.

Αυτές οι βελτιώσεις επιτυγχάνονται με :
1.

2.

3.
4.

Έλεγχο των διεργασιών μέσω κατάλληλων λειτουργικών διαδικασιών και βελτίωση αυτών.
Η Σχολή δεσμεύεται να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και σύσταση φιλικών προς το περιβάλλον
μεθόδων παραγωγής και προϊόντων.
Αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των νέων έργων, βελτιώσεις ή/ και
τροποποιήσεις σημαντικών διεργασιών.
Ανάπτυξη και διατήρηση εποικοδομητικών σχέσεων με ρυθμιστικές, τοπικές αρχές και
γειτονικό περιβάλλον.
Ανάπτυξη σχεδίων και διαδικασιών δράσης για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών,
καταστάσεων και καταστροφών.
Εξέταση της περιβαλλοντικής πολιτικής και συνείδησης των σημαντικότερων προμηθευτών
της επιχείρησης και συλλογή μέσω των πιστοποιητικών ασφαλείας των υλικών καθώς και των
ερωτηματολογίων που αποστέλλονται προς τους προμηθευτές, όλων των απαραίτητων
πληροφοριών που αφορούν τα υλικά, κατανοώντας τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα
προϊόντα τους ή οι υπηρεσίες τους στη δραστηριότητα της Σχολής.
Παρότρυνση των προμηθευτών να παρέχουν φιλικά προς το περιβάλλον αγαθά ή υπηρεσίες.
Αυτή η περιβαλλοντική πολιτική κοινοποιείται και διανέμεται και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα των δραστηριοτήτων της ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ.
Συγκεκριμένες περιοχές για περιβαλλοντική βελτίωση αποκτούν προτεραιότητα και
εκφράζονται σε ετήσιους μετρήσιμους στόχους της Σχολής.
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