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O όμιλος TEDRA αναγνωρίζοντας την μεγάλη σημασία που έχει η προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζει Qένα
:
αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των
δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον.
Ο όμιλος στοχεύει στην πλήρη συμμόρφωση του με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική περιβαλλοντική
νομοθεσία, έχει αποκτήσει όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις που διέπουν τις
δραστηριότητες του και είναι απόλυτα συνεπής στα όρια που πρέπει να τις τηρεί. Προκειμένου να εξασφαλίσει την
ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης στο περιβάλλον από τις κατασκευαστικές εργασίες που αναλαμβάνει, ο όμιλος
έχει αναπτύξει και δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς το σύστημα διαχείρισης απόρριψης αδρανών αποβλήτων από
εκσκαφές-κατασκευές-κατεδαφίσεις. Για την κάλυψη των παραπάνω δεσμεύσεων, η διοίκηση του ομίλου θα
διαθέτει κάθε φορά και σε όποιο βαθμό χρειαστεί, υλικούς πόρους και έμψυχο δυναμικό, προβαίνοντας σε
ανάλογες επενδύσεις. Η Περιβαλλοντική πολιτική του ομίλου TEDRA εστιάζει στην επίτευξη των εξής στόχων, στο
μέγιστο δυνατό:
•
•
•
•
•

Την ανακύκλωση όλων των υποπροϊόντων και αποβλήτων που προκύπτουν από την δραστηριότητα του ομίλου
(υλικά συσκευασίας-αναλώσιμα).
Την ελεγχόμενη διάθεση αδρανών αποβλήτων από εκσκαφές- κατασκευές- υπολείμματα οικοδομικών υλικών
σε νόμιμους αποδέκτες.
Την επιλογή - στο μέγιστο δυνατό - υπεργολάβων και προμηθευτών που εφαρμόζουν σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Τον έλεγχο όλων των παραμέτρων ασφαλείας από τους κινδύνους που δημιουργούνται κατά την λειτουργία
του ομίλου.
Την εφαρμογή πλήρους συστήματος ασφάλειας & πρόληψης ατυχημάτων και διαχείρισης εκτάκτων
καταστάσεων.

Ο όμιλος αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική περιβαλλοντική του επίδοση, μέσω της κατάρτισης και υλοποίησης
προγραμμάτων δράσης, ως προς την επίτευξη των συγκεκριμένων περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων και πάντα
σε καθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης. Υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην
εσωτερική παραγωγική λειτουργία του, με σκοπό την επιθεώρηση όλων των μέσων εποπτείας, του εξοπλισμού και
των διαδικασιών που έχει υιοθετήσει, στοχεύοντας στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των μέτρων για τη
προστασία του περιβάλλοντος. Η Περιβαλλοντική πολιτική, με την οποία εναρμονίζονται όλες οι ενέργειες του
ομίλου TEDRA, καθώς και τα περιβαλλοντικά προγράμματα και οι στόχοι του, κοινοποιούνται στο προσωπικό και
στους κοινωνικούς εταίρους ενώ τυγχάνουν και δημοσιότητας εκτός του ομίλου.
Ο όμιλος TEDRA δεσμεύεται να εδραιώσει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού
οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στον όμιλο.
Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την συνεχή επιμόρφωση, εκπαίδευση και παρακίνηση όλου του προσωπικού του
ομίλου, ώστε να αποκτήσει περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα ως προς τη λειτουργία του,
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της παρούσας Περιβαλλοντικής πολιτικής.
Στα πλαίσια της επιδίωξης για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, ο όμιλος TEDRA αφενός προσπαθεί
να εξασφαλίσει σχέσεις αμοιβαίας συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και αφετέρου
προωθεί τον ανοικτό διάλογο και την ενημέρωση του κοινού σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού, για
την περιβαλλοντική πρακτική του ομίλου και τους σκοπούς του.
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