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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η νέα Πολιτική Περιβάλλοντος του Ομίλου αντικατοπτρίζει τη
δέσμευσή μας στην αειφόρο ανάπτυξη και την προσέγγισή μας
στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων ως προς την προστασία
του περιβάλλοντος.
Ο στόχος μας έχει τεθεί να είναι στο επίπεδο που θα ανταποκρίνεται
στις ολοένα αυξανόμενες προσδοκίες των κοινωνικών μας εταίρων.
Η Lafarge είναι πρωτοπόρος και ηγέτης του κλάδου στην αειφόρο
ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών
CO2, της διαχείρισης της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων.
Ο σεβασμός στο περιβάλλον και η εταιρική υπευθυνότητα
αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της Lafarge, όπως επαναβεβαιώνουν
οι Στόχοι Αειφορίας 2020.
Η νέα Πολιτική που δημοσιοποιούμε σήμερα καθορίζει τις
ενέργειες και συμπεριφορές που προσδοκούμε από όλες τις
εγκαταστάσεις μας, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση
της περιβαλλοντικής μας απόδοσης.
Μπορούμε να είμαστε περήφανοι γι’ αυτή τη συλλογική
μας δέσμευση να ελαχιστοποιήσουμε το περιβαλλοντικό μας
αποτύπωμα, μεγιστοποιώντας ταυτόχρονα τη δημιουργία αξίας
για όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους. Με τον τρόπο αυτό
καταδεικνύουμε ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε στην κοινωνία,
τις επόμενες γενιές, κτίζοντας καλύτερες πόλεις.

Pierre Deleplanque

Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

Πολιτική Περιβάλλοντος Ομίλου Lafarge
Κάθε μονάδα του Ομίλου Lafarge οφείλει να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες
νόμους και κανονισμούς και να ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα σύμφωνα με
τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω μιας διαδικασίας
συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσης, με την αποτελεσματική εφαρμογή
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η Πολιτική Περιβάλλοντος βασίζεται στους παρακάτω κανόνες:
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:
1αποτελεσματικό
Οι μονάδες θα πρέπει να εφαρμόζουν ένα
σύστημα περιβαλλοντικής

διαχείρισης (ΣΠΔ) το οποίο θα καλύπτει
συνολικά τα θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης
και απόδοσης.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Μείωση των επιπτώ2•μέσω
σεων στην κλιματική αλλαγή:
της ανάπτυξης, παραγωγής ή προώ-

θηση καινοτόμων προϊόντων και λύσεων
•ελαχιστοποιώντας τη χρήση ενέργειας και,
όπου είναι εφικτό, προωθώντας την ανάκτηση
ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας
•ελαχιστοποιώντας τη χρήση μη ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και, όπου είναι εφικτό και
ασφαλές, αντικαθιστώντας τες με υποκατάστατες πρώτες ύλες, εναλλακτικά καύσιμα και
βιομάζα.

ιών και λειτουργικών διαδικασιών για την
ελαχιστοποίηση της έκθεσης εργαζομένων
και τοπικών κοινωνιών σε κινδύνους υγείας,
ασφάλειας και περιβάλλοντος.
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ: Αξιολόγηση
8καιΥΠΕΥΘΥΝΕΣ
των περιβαλλοντικών αξιών, πολιτικών
πρακτικών των υποψηφίων εργολάβων

και προμηθευτών. Προσδοκούμε από τους
εργολάβους και προμηθευτές μας να σέβονται
τις εταιρικές μας αξίες για την υγεία, ασφάλεια
και το περιβάλλον και να συμμορφώνονται με
τις πολιτικές και διαδικασίες μας.

Εκπόνηση μελέτης περιβαλ9τηνΑΝΑΠΤΥΞΗ:
λοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων κατά
επιλογή θέσης μιας νέας εγκατάστασης
ή κατά την ανάπτυξη σχεδίων για μείζονες
τροποποιήσεις σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ:
10
Διεξαγωγή περιβαλλοντικών ελέγχων
δέουσας επιμέλειας σε κάθε εξαγορά ή απο-
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ΠΟΡΟΙ: Παροχή επαρκών οικονομικών
11
και ανθρώπινων πόρων, εκπαίδευση
και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για

ΝΕΡΟ: Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων
στους υδάτινους πόρους, περιορίζοντας την
άντληση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων
μέσω της ανακύκλωσης.
ΛΑΤΟΜΕΙΑ: Ανάπτυξη σχεδίου αποκατάστασης για κάθε λατομικό χώρο, που θα
λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και προσδοκίες
των κοινωνικών μας εταίρων, θα προωθεί όπου
είναι δυνατόν τη δημιουργία ενδιαιτημάτων
άγριας ζωής και θα συμβάλλει στη διατήρηση
των ειδών.

Εφαρμογή σχεδίου διαχεί5πουΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ:
ρισης βιοποικιλότητας από εγκαταστάσεις
γειτνιάζουν με προστατευόμενες περιοχές
ή ενδιαιτήματα προστατευόμενων ειδών, και
συμβολή στη συντήρηση ιστορικών ευρημάτων
που αποκαλύπτονται κατά τη φάση ανάπτυξης
ή εκμετάλλευσης των λατομείων.
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ: Επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση υλικών κατά το δυνατόν, ελαχιστοποίηση δημιουργίας τυχόν επικινδύνων ή
άλλων αποβλήτων, και διάθεση των αποβλήτων
μέσω ασφαλών και υπεύθυνων μεθόδων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Ενθάρρυνση της ανάπτυξης
7τεχνολογιών.
και διάδοσης φιλικών προς το περιβάλλον
Εφαρμογή ασφαλών τεχνολο-

επένδυση.

την καλλιέργεια συνεχούς βελτίωσης στην
περιβαλλοντική επίδοση.

ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ:
Εφαρμογή
πρακτικών
12
αειφόρου και υπεύθυνης διαχείρισης
κατά τον σχεδιασμό, παραγωγή, διανομή και

εφαρμογή των προϊόντων, συστημάτων και
λύσεων, ενισχύοντας τη συμβολή τους στην
αειφόρο κατασκευή.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ: Να είμαστε
13
ανοιχτοί, ειλικρινείς και αξιόπιστοι
απέναντι στους κοινωνικούς μας εταίρους. Να

ενημερώνουμε συστηματικά τους κοινωνικούς
μας εταίρους σχετικά με τις δραστηριότητες και
τα προϊόντα μας, επιζητώντας την άποψή τους
και ενθαρρύνοντας έναν ειλικρινή διάλογο.
Να παρέχουμε συνεργασία στις νομοθετικές
και ρυθμιστικές αρχές για την αξιολόγηση της
σκοπιμότητας, της επίπτωσης και της σχέσης
κόστους / οφέλους των προτεινομένων νόμων,
κανονισμών και προτύπων.
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