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Η ΕΞΑΛΚΟ A.E., εταιρεία παραγωγής προϊόντων αλουμινίου, φροντίζει για την βελτίωση της 
ενεργειακής της επίδοσης, μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής Συστήματος Ενεργειακής 
Διαχείρισης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 50001:2018. Το Σύστημα Ενεργειακής 
Διαχείρισης της ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο 
Εργοστάσιο της εταιρείας και συγκεκριμένα στην κατασκευή και κατεργασία προϊόντων προφίλ 
αλουμινίου. 
 
 Η Διοίκηση της εταιρείας έχει ως σκοπό την συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης της 

ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. και δεσμεύεται για: 
 Συνεχή προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των εγκαταστάσεων της εταιρίας 

και συνεχή βελτίωση της ενεργειακής της επίδοσης 
 Καθιέρωση ενεργειακών σκοπών και στόχων και διασφάλιση της διαθεσιμότητας πληροφοριών 

και μέσων για την επίτευξή τους. Οι καθιερωμένοι αυτοί σκοποί & στόχοι ανασκοπούνται και 
επαναπροσδιορίζονται συνεχώς σύμφωνα με την ενεργειακή επίδοση και τις ανάγκες της 
ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε., στο πλαίσιο της συνεχής προσπάθειας της εταιρίας για την προμήθεια 
ενεργειακών αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών 

 Συμμόρφωση με εφαρμοστέες νομικές, κανονιστικές ή άλλες απαιτήσεις τις οποίες 
προσυπογράφει η εταιρία και που σχετίζονται με την ιδία ενεργειακή χρήση, κατανάλωση και 
απόδοση 

 Επιλογή συνεργατών και προμηθευτών με στόχο την επίτευξη των ενεργειακών σκοπών και 
στόχων και την συνεχή βελτίωση τους 

 Εξάλειψη των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την αλόγιστη χρήση ενέργειας 
 
Η ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. παρέχει τους αναγκαίους πόρους για την επίτευξη των στόχων, την εκπαίδευση 
του προσωπικού, την αναβάθμιση του εξοπλισμού και την συνεχή κάλυψη αναγκών που τυχόν 
προκύπτουν. 
 
Η εταιρία προωθεί την συμμετοχή του εμπλεκόμενου προσωπικού και τον ανοικτό διάλογο με τη 
Διοίκηση, με στόχο τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της ενεργειακής της απόδοσης Σύστημα 
Ενεργειακής Διαχείρισης 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος, σε συνεργασία με τα στελέχη της εταιρείας, δεσμεύεται ότι αφ’ ενός θα 
μεριμνά συνεχώς για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Ενεργειακής 
Διαχείρισης, αφ’ ετέρου ότι θα παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα για τη συνεχή και απρόσκοπτη 
λειτουργία αυτού και τη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης της εταιρίας. 
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