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Περιβαλλοντικές Επιδόσεις 

 

 
Η εταιρεία 

 

ΜΕΤΑΛΛΕΜΠΟΡΙΚΗ – Θ. ΜΑΚΡΗΣ Α.Ε. 
Βιομηχανία Επεξεργασίας Χαλυβδόφυλλων και  

Παραγωγής πάνελ πολυουρεθάνης & πετροβάμβακα 

Τ.Θ. 3107 – Λάρισα – Ελλάδα 
  

    
διαθέτει σε ισχύ πιστοποιητικό ISO 14001  για περιβαλλοντική διαχείριση, στο 

πλαίσιο του οποίου έχουν καταρτιστεί και υλοποιούνται προγράμματα για : 
 

 

 Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας 
και υλοποίηση επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με στόχο 

την μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών της εταιρίας και την συμβολή 
της εταιρείας στην μείωση των εκπομπών CO2.  

 
 Πλήρη και ουσιαστική προώθηση σε κατάλληλους και αδειοδοτημένους 

ανακυκλωτές / διαχειριστές αποβλήτων ΟΛΩΝ των απορριπτόμενων 
υλικών και  υποβολή ετήσιας έκθεσης  στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Αποβλήτων.  
 

 Συστηματικές μετρήσεις θορύβου και εκπομπών σωματιδίων σύμφωνα 
με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της εταιρείας από 

διαπιστευμένα εργαστήρια, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, 
σχεδιασμός και υλοποίηση διορθωτικών μέτρων.  

 

 Διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας για έκτακτα περιστατικά με επίπτωση 
στο Περιβάλλον ή στην Υγεία & Ασφάλεια του προσωπικού, 

ανεξαρτήτως από την προέλευσή τους. 
 

 
 

     
 

 
Λάρισα, 2022 

 
Ζδράγκας Δημήτριος 

Υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας & περιβάλλοντος 

 



METALLEMPORIKI - TH. MAKRIS S.A. 

Manufacturers of Cladding Products  

for the Construction Industry 

9ο km Larissa - Agia, Larissa, P.C 40 009 

Tel.: +30 2410 575 207,Fax: +30 2410 575 206 

 

 

  

Environmental Performance 

 

 

The company 
 

METALLEMPORIKI – TH. MAKRIS S.A. 
Sheet Steel Processing Industry and 

Production of polyurethane & mineral wool panels 

T.Th. 3107 – Larissa – Greece 
 

 

has a valid ISO 14001 certificate for environmental management, within the 

framework of which programs have been drawn up and implemented for: 
 

 
 Monitoring and optimization of the use of electricity and investments in 

Renewable Energy Sources, with the aim of maximum coverage of the 
company's needs and the company's contribution to the reduction of 

CO2 emissions. 
 

 Full and substantial promotion to appropriate and licensed recyclers / 
waste managers of ALL discarded materials and submission of 

exposure reports to the Electronic Waste Register. 
 

 Systematic measurements of noise and particle emissions in 

accordance with the company's Standard Environmental Commitments 
by accredited laboratories, evaluation of the results, design and 

implementation of corrective measures 
 

 Carrying out preparedness exercises for emergency incidents with an 
impact on the Environment or on the Health & Safety of the staff, 

regardless of their origin. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Larissa, 2022 

 
Zdragkas Dimitrios 

Quality & Environment Assurance Executive 
              


