ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ)
Η εταιρία INTERGEO Ε.Π.Ε δραστηριοποιείται στους τομείς
- της δειγματοληψίας εδάφους, υπόγειων και επιφανειακών νερών και υπόγειου αέρα
- της εξυγίανσης ρυπασμένων εδαφών και υπόγειων νερών
- της διαχείρισης, αποθήκευσης και επεξεργασίας των επικίνδυνων αποβλήτων
- της διαχείρισης (συλλογή και μεταφορά) μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
- της αποξήλωσης αμιάντου
- Mελέτες και Εφαρμογή-Περιβαλλοντικές μετρήσεις εργασιακού περιβάλλοντος, αέριων εκπομπών,
ατμόσφαιρας, υγρών και στερεών αποβλήτων
- της διαχείρισης ελεγχόμενων ουσιών που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος (Halon, Freon)
- σχεδιασμός και εφαρμογή γεωπεριβαλλοντικών, γεωλογικών και γεωτεχνικών ελέγχων & μελετών
- της δειγματοληψίας στερεών αποβλήτων
Η εταιρεία αναπτύσσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα με γνώμονα το σεβασμό στον άνθρωπο και το
περιβάλλον, δηλαδή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, και δεσμεύεται να:
-

Συμμορφώνεται με τις Εθνικές και Κοινοτικές Νομοθεσίες που έχουν εφαρμογή στην εργασία μας.
Μεριμνά για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Προβαίνει σε συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.
Παρέχει ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας εφαρμόζοντας τους κανόνες προστασίας
του περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Ελαχιστοποιήσει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος,
Παρέχει κατάλληλη και επαρκή επιμόρφωση στο προσωπικό της, με έμφαση στα θέματα Υγείας,
Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.
Παρακολουθεί και να υιοθετεί, τις διεθνείς τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις.
Εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση, μέτρηση και συνεχή
βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεών της σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος
Ενθαρρύνει τους πελάτες και συνεργάτες της να υιοθετήσουν ανάλογα Συστήματα Διαχείρισης.
Παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους, ανθρώπινους και υλικούς, για την επίτευξη των παραπάνω.
Προωθεί αποτελεσματικές οικολογικές πρακτικές
Ανασκοπεί τακτικά και να αξιολογεί τα Συστήματα Διαχείρισης που εφαρμόζονται για την υλοποίηση
των ως άνω δεσμεύσεων, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.
Στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας σε νέα αντικείμενα.

Απώτερος στόχος των παραπάνω δεσμεύσεων είναι:
o Η ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών, των συνεργατών, των στελεχών της και γενικότερα της
ευρύτερης κοινωνίας και η καλλιέργεια πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης με συνεχή βελτίωση αλλά και
διεύρυνση των υπηρεσιών της.
o Η αποφυγή κάθε φύσεως ατυχημάτων που έχουν επιπτώσεις στην υγεία, και το περιβάλλον.
o Η προαγωγή του περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
o Η ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Την ευθύνη για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων και την επίτευξη των στόχων φέρει η Ηγεσία της
Εταιρείας, τα διευθυντικά στελέχη αλλά και όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό, μόνιμοι συνεργάτες και
εξωτερικοί, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και της τεχνογνωσίας που διαθέτουν. Η εταιρία συμμετέχει
στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και έχει δεσμευτεί σε αυτό και τις αρχές του. Για το σκοπό
αυτό κάθε χρόνο δημοσιεύει τον ετήσιο απολογισμό/αναφορά περιγραφής των τρόπων με τους οποίους το
υποστηρίζει.
Η Ηγεσία δεσμεύεται μέσω των ανασκοπήσεών της να επιβεβαιώνει τη καταλληλότητα και
αποτελεσματικότητα της Πολιτικής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε υφιστάμενες επιχειρηματικές συνθήκες και
αναγκαιότητες. Η Πολιτική της εταιρίας είναι διαθέσιμη στο κοινό από τα γραφεία μας καθώς και από την
Ιστοσελίδα μας.
Η Διοίκηση
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