
   

 
 

  

ΠΕΔ /ν 2 /15.01.20 

       ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

IISSOO  5500000011::22001188  

Η Διοίκθςθ του Ομίλου και όλοι οι εργαηόμενοι ςτθν όμιλοσ TEDRA δεςμεφονται να λάβουν μζτρα προςταςίασ για 
τθν βελτίωςθ των Ενεργειακϊν τθσ επιδόςεων και αποςκοπεί ςτο να αποτυπϊςει τισ γενικότερεσ κατευκφνςεισ τθσ 
εταιρείασ ςε κζματα Ενεργειακισ Διαχείριςθσ. Η εταιρία διαςφαλίηει ότι όλεσ οι δραςτθριότθτζσ τθσ 
ςυμμορφϊνονται με τθν Ελλθνικι και Ευρωπαϊκι Ενεργειακι Νομοκεςία και το τρζχων κανονιςτικό πλαιςιο. 

Η Ενεργειακι Πολιτικι τθσ εταιρίασ ζχει ωσ πρωταρχικό ςτόχο τθν ελαχιςτοποίθςθ των επιπτϊςεων των 
δραςτθριοτιτων τθσ ςτουσ ενεργειακοφσ πόρουσ και ςυνεχζσ μζλθμά τθσ είναι: 

 θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενεργειακϊν και φυςικϊν πόρων ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ εταιριασ 

 θ μείωςθ των βλαβερϊν εκπομπϊν ρφπων και  μείωςθ του αποτυπϊματοσ CO2 από τθν μονάδα παραγωγισ και 
τα εργοτάξια τεχνικϊν ζργων 

 θ πρωτογενισ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και θ γενικι  βελτίωςθ των ενεργειακϊν  επιδόςεων τθσ εταιριασ 

 θ χριςθ εξοπλιςμοφ και μζςων  φιλικισ προσ το περιβάλλον τεχνολογίασ και χαμθλϊν ενεργειακϊν απαιτιςεων, 

όπου είναι εφικτό, ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ εταιρίασ (γραφεια και μονάδα ςκυροδζματοσ) 
 θ ςυνεργαςία με Προμθκευτζσ και Υπεργολάβουσ ςτα τεχνικά εργα που λαμβάνουν υπόψθ ςτισ δραςτθριότθτζσ 

τουσ τθν αποφυγι Ενεργειακισ ςπατάλθσ όπου είναι εφικτό, 
 θ λιψθ όλων των απαραίτθτων μζτρων αποφυγισ τθσ ενεργειακισ ςπατάλθσ και ορκολογικισ διαχείριςθσ των 

διακζςιμων πόρων  
 ο εκςυγχρονιςμόσ του παραγωγικοφ και βοθκθτικοφ εξοπλιςμου και θ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ κλάςθσ του.  
 θ ποςοςτιαία αφξθςθ τθσ χριςθσ / κατανάλωςθσ εναλλακτικϊν και ανανεϊςιμων ενεργειακϊν πθγϊν 

 θ καταγραφι, θ ανάλυςθ, αξιολόγθςθ και θ ςυνεχισ βελτίωςθ τθσ ςυνολικισ ενεργειακισ επίδοςθσ των 
εγκαταςτάςεων τθσ 

Για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων ο όμιλοσ TEDRA:  

 Ζχει υιοκετιςει Σφςτθμα Ενεργειακισ Διαχείριςθσ (ΣΔΕ), το οποίο ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ του διεκνοφσ 
προτφπου EN ISO 50001:2018 και το οποίο εφαρμόηεται ςε όλεσ τισ ενεργειακζσ πλευρζσ τθσ εταιρίασ. Το ΣΔΕ 
παρακολουκείται, ςυντθρείται και βελτιϊνεται μζςα από προγράμματα επικεωριςεων, αξιολογιςεων και 
αναςκοπιςεων. 

 Παρζχει επαρκείσ πόρουσ για τθν ενεργειακι διαχείριςθ: τεχνογνωςία, κατάλλθλο εξοπλιςμό, εκπαιδευμζνο και 
ικανό προςωπικό, χρονο. 

 Κακιερϊνει Ενεργειακοφσ Σκοποφσ και Στόχουσ, θ υλοποίθςθ των οποίων αναςκοπείται και αξιολογείται ςε 
τακτά χρονικά διαςτιματα. Παράλλθλα γίνονται ςυςτθματικζσ μετριςεισ και αξιολογοφνται οι κρίςιμεσ 
παράμετροι και διεργαςίεσ, ϊςτε να εξαλείφονται ι να μειϊνονται οι ενεργειακζσ επιπτϊςεισ τθσ εταιρίασ. 

 Η παροφςα Πολιτικι Ενεργειακισ Διαχείριςθσ, αναςκοπείται περιοδικά τουλάχιςτον μία φορά κάκε ζτοσ και 
ανακεωρείται (αν κρικεί αναγκαίο).  

Η ςυνεχισ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ επίδοςθσ τθσ εταιρίασ και του ΣΔΕ κακϊσ και θ ςυμμόρφωςθ τθσ με τθν 
ιςχφουςα Ενεργειακι Νομοκεςία αποτελοφν δζςμευςθ τθσ Διοίκθςθσ τθσ εταιρίασ και βαςίηεται ςτθν ενεργό 
ςυμμετοχι και ςυμπαράςταςθ όλων των εργαηομζνων ςε αυτιν. 
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