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O όμιλοσ TEDRA αναγνωρίηοντασ τθν μεγάλθ ςθμαςία που ζχει θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, εφαρμόηει ζνα 
αποτελεςματικό ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, αποςκοπϊντασ ςτθν ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων των 
δραςτθριοτιτων του ςτο περιβάλλον.  

Ο όμιλοσ ςτοχεφει ςτθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ του με τθν ιςχφουςα ελλθνικι και κοινοτικι περιβαλλοντικι 
νομοκεςία, ζχει  αποκτιςει όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από τθν νομοκεςία άδειεσ και εγκρίςεισ που διζπουν τισ 
δραςτθριότθτεσ του και είναι απόλυτα ςυνεπισ ςτα όρια που πρζπει να τισ τθρεί. Προκειμζνου να εξαςφαλίςει τθν 
ελαχιςτοποίθςθ τθσ επιβάρυνςθσ ςτο περιβάλλον από τισ καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ που αναλαμβάνει, ο όμιλοσ 

ζχει αναπτφξει και δεςμεφεται να βελτιϊνει ςυνεχϊσ το ςφςτθμα διαχείριςθσ  απόρριψθσ αδρανϊν αποβλιτων από 
εκςκαφζσ-καταςκευζσ-κατεδαφίςεισ. Για τθν κάλυψθ των παραπάνω δεςμεφςεων, θ διοίκθςθ του ομίλου κα 
διακζτει κάκε φορά και ςε όποιο βακμό χρειαςτεί, υλικοφσ πόρουσ και ζμψυχο δυναμικό, προβαίνοντασ ςε 
ανάλογεσ επενδφςεισ. Η Περιβαλλοντικι πολιτικι του ομίλου TEDRA εςτιάηει ςτθν επίτευξθ των εξισ ςτόχων, ςτο 
μζγιςτο δυνατό:  

 

• Τθν ανακφκλωςθ όλων των υποπροϊόντων και αποβλιτων που προκφπτουν από τθν δραςτθριότθτα του ομίλου 

(υλικά ςυςκευαςίασ-αναλϊςιμα).  
• Τθν ελεγχόμενθ διάκεςθ αδρανϊν αποβλιτων από εκςκαφζσ- καταςκευζσ- υπολείμματα οικοδομικϊν υλικϊν 

ςε νόμιμουσ αποδζκτεσ.  
• Τθν επιλογι - ςτο μζγιςτο δυνατό - υπεργολάβων και προμθκευτϊν που εφαρμόηουν ςφςτθμα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ.   
• Τον ζλεγχο όλων των  παραμζτρων αςφαλείασ από τουσ κινδφνουσ που δθμιουργοφνται κατά τθν λειτουργία 

του ομίλου.  

• Τθν εφαρμογι  πλιρουσ  ςυςτιματοσ  αςφάλειασ & πρόλθψθσ ατυχθμάτων και διαχείριςθσ εκτάκτων 
καταςτάςεων.  

 

Ο όμιλοσ αξιολογεί και βελτιϊνει τθν ςυνολικι περιβαλλοντικι του επίδοςθ, μζςω τθσ κατάρτιςθσ και υλοποίθςθσ 
προγραμμάτων δράςθσ, ωσ προσ τθν επίτευξθ των ςυγκεκριμζνων περιβαλλοντικϊν ςκοπϊν και ςτόχων και πάντα 
ςε κακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα υλοποίθςθσ. Υιοκετεί ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ περιβαλλοντικϊν ελζγχων ςτθν 
εςωτερικι παραγωγικι λειτουργία του,  με ςκοπό τθν επικεϊρθςθ όλων των μζςων εποπτείασ, του εξοπλιςμοφ και 
των διαδικαςιϊν που ζχει υιοκετιςει, ςτοχεφοντασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των μζτρων για τθ 
προςταςία του περιβάλλοντοσ. Η Περιβαλλοντικι πολιτικι, με τθν οποία εναρμονίηονται όλεσ οι ενζργειεσ του 

ομίλου TEDRA,  κακϊσ και τα περιβαλλοντικά προγράμματα και οι ςτόχοι του, κοινοποιοφνται ςτο προςωπικό και 
ςτουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ ενϊ τυγχάνουν και δθμοςιότθτασ εκτόσ του ομίλου. 

Ο όμιλοσ TEDRA δεςμεφεται να εδραιϊςει τθν ζννοια τθσ οικολογικισ ευαιςκθςίασ και του περιβαλλοντικοφ 
οράματοσ, το οποίο εμπνζει το ανϊτατο επίπεδο ιεραρχίασ, ςε όλθ τθν πυραμίδα των εργαηομζνων ςτον όμιλο. 

Λαμβάνεται ειδικι μζριμνα για τθν ςυνεχι επιμόρφωςθ, εκπαίδευςθ και παρακίνθςθ όλου του προςωπικοφ του 

ομίλου, ϊςτε να αποκτιςει περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ και υπευκυνότθτα ωσ  προσ τθ λειτουργία του, 

ςφμφωνα με τισ δεςμεφςεισ τθσ παροφςασ Περιβαλλοντικισ πολιτικισ.  
Στα πλαίςια τθσ επιδίωξθσ για ςυνεχι βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ επίδοςθσ, ο όμιλοσ TEDRA αφενόσ προςπακεί 
να εξαςφαλίςει ςχζςεισ αμοιβαίασ ςυνεργαςίασ με όλουσ τουσ αρμόδιουσ κοινωνικοφσ φορείσ και αφετζρου 
προωκεί τον ανοικτό διάλογο και τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ ςε πνεφμα ειλικρινοφσ και αμοιβαίου ςεβαςμοφ, για 

τθν περιβαλλοντικι πρακτικι του ομίλου και τουσ ςκοποφσ του.   
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