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Περιβαλλοντική
Πολιτική

Πλαίσιο
Η Περιβαλλοντική Πολιτική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πλαισίου
πολιτικών του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ.
Η Περιβαλλοντική Πολιτική περιλαμβάνει τo Πεδίο Εφαρμογής και τις Αρχές της Πολιτικής.

1.

Πεδίο εφαρμογής

Το πεδίο εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ περιλαμβάνει τη ΑΓΕΤ
ΗΡΑΚΛΗΣ και τις ενοποιημένες και ελεγχόμενες θυγατρικές της.

2.

Αρχές Πολιτικής

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ έχει δεσμευτεί να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική του απόδοση και να
έχει θετική συνεισφορά στη φύση και στην κοινωνία.
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ έχει δεσμευτεί να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σύμφωνα με τις αρχές
αειφόρου ανάπτυξης. Αυτό πρέπει να επιτυγχάνεται μέσα από μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης
στο θέμα της περιβαλλοντικής απόδοσης με τη χρήση αποτελεσματικών συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Η παρούσα Περιβαλλοντική Πολιτική και οι σχετικές περιβαλλοντικές οδηγίες υποστηρίζουν αυτή τη
δέσμευση.
Κάθε λειτουργική μονάδα πρέπει να αναπτύξει τη δική της περιβαλλοντική πολιτική που θα
ενσωματώνει πλήρως τις αρχές της παρούσας Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
Υπάρχουν τέσσερις βασικοί πυλώνες της Περιβαλλοντικής Πολιτικής μας, για τους οποίους έχουμε
ορίσει αρχές που καθοδηγούν την πρόοδό μας.

2.1

Συστήματα Διαχείρισης

Όλες οι δραστηριότητες θα χρησιμοποιούν ένα αποτελεσματικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
(ΣΠΔ), για να διαχειρίζονται τις συνολικές περιβαλλοντικές ευθύνες και τη συνολική απόδοση.
Όλες οι δραστηριότητες θα συμμορφώνονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία, τους κανονισμούς και
τα πρότυπα που ισχύουν για τα προϊόντα και τις λειτουργίες μας, και θα προσυπογράφουν τις
κορυφαίες πρωτοβουλίες του κλάδου και τις εσωτερικές απαιτήσεις.
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Προάγουμε τη δέσμευσή μας μέσω της εκπαίδευσης και της ενσωμάτωσης στις επιχειρηματικές
διαδικασίες.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής που εφαρμόζουμε, αξιολογούμε τις περιβαλλοντικές
πολιτικές και πρακτικές των κρίσιμων προμηθευτών και των υπεργολάβων μας. Περιμένουμε ότι οι
εργολάβοι και οι προμηθευτές θα σέβονται τις περιβαλλοντικές πολιτικές και τις διαδικασίες μας και
θα συμμορφώνονται με αυτές.
Διενεργούμε περιβαλλοντική δέουσα επιμέλεια σε ό,τι αφορά τις εξαγορές και τις αποεπενδύσεις.
Ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και τη διάδοση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον.
Χρησιμοποιούμε ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας, για να περιορίζουμε την έκθεση
των εργαζομένων και των κοινωνιών μας σε κινδύνους για το περιβάλλον, την υγεία και την
ασφάλεια.
Πραγματοποιούμε μελέτη περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) όταν σχεδιάζουμε νέες
εγκαταστάσεις ή πραγματοποιούμε μεγάλα έργα τροποποίησης σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
Μεταφράζουμε τις δεσμεύσεις μας σε πράξεις, θέτοντας εταιρικούς στόχους, και παρακολουθούμε
την πρόοδό μας σε ό,τι αφορά την επίτευξή τους.
2.2 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Αξιολογούμε και μετράμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μας, βελτιώνουμε συνεχώς τις
διαδικασίες, τα εργαλεία και τις δυνατότητες και προάγουμε ορθές πρακτικές στον κλάδο μας.
Ενθαρρύνουμε την ανάλυση των επιπτώσεων στο χρόνο ζωής των προϊόντων και των εφαρμογών
μας.
Έκλυση ρύπων: αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε αποτελεσματικούς ελέγχους, για να
παρακολουθούμε, να ελαχιστοποιούμε ή να αποτρέπουμε την έκλυση ρύπων στο περιβάλλον
(ατμόσφαιρα, νερό και έδαφος) από τις δραστηριότητες μας
Κλιματική αλλαγή: περιορίζουμε τον αντίκτυπό μας στην κλιματική αλλαγή με τους παρακάτω
τρόπους:
 αναπτύσσοντας, παράγοντας ή προωθώντας καινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα και λύσεις.
 βελτιστοποιώντας τη χρήση ενέργειας και βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση, την ανάκτηση
ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 μειώνοντας τη χρήση μη ανανεώσιμων πόρων και, όπου είναι ασφαλές και σκόπιμο από
τεχνικής και οικονομικής πλευράς, αντικαθιστώντας τους με εναλλακτικές πρώτες ύλες,
εναλλακτικά καύσιμα και βιομάζα.
Νερό: ελαχιστοποιούμε τις επιπτώσεις από τις δραστηριότητες μας στους υδάτινους πόρους
περιορίζοντας την απόληψη νερού με τη χρήση της ανακύκλωσης, την προώθηση πρακτικών
αποδοτικής χρήσης των υδάτινων πόρων και την υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων αποβλήτων.
Αποκατάσταση/ανάπλαση/αξιοποίηση λατομείων: αναπτύσσουμε σχέδιο
αποκατάστασης/ανάπλασης/αξιοποίησης για όλα τα ορυχεία και τα λατομεία, το οποίο συνυπολογίζει
τις ανάγκες και τις προσδοκίες των κοινωνικών εταίρων μας και, όπου είναι εφικτό και σκόπιμο,
προάγει τη δημιουργία βιότοπων για την άγρια πανίδα και συμβάλλει στη διατήρηση των ειδών.
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Βιοποικιλότητα: εφαρμόζουμε σχέδια διαχείρισης της βιοποικιλότητας σε όλους τους χώρους
εξόρυξης και εργαζόμαστε, για να προστατεύουμε σημαντικές περιοχές ή βιότοπους και για να
διευκολύνουμε την προστασία των ιστορικών ευρημάτων που ανακαλύπτονται στη διάρκεια της
δημιουργίας των έργων και των λατομικών εργασιών.
Τοπικές επιπτώσεις: αξιολογούμε και περιορίζουμε κατάλληλα τις επιπτώσεις μας στις τοπικές
κοινωνίες σε ό,τι αφορά τη διάχυτη σκόνη, το θόρυβο, τους κραδασμούς και την κυκλοφορία
οχημάτων.
2.3 Αξιοποίηση των πόρων
Επαναχρησιμοποιούμε, ανακτούμε ή/και ανακυκλώνουμε τα απόβλητα των παραγωγικών
διαδικασιών μας όπου είναι εφικτό, ελαχιστοποιούμε τη δημιουργία επικίνδυνων και άλλων
αποβλήτων, και διαθέτουμε τα απόβλητα με ασφαλείς και υπεύθυνες μεθόδους.
2.4 Σχέσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, παρακολούθηση και υποβολή αναφορών
Είμαστε ανοιχτοί, ειλικρινείς και υπόλογοι απέναντι στους κοινωνικούς εταίρους μας. Δημοσιεύουμε
στοιχεία για τη συμμόρφωση, την απόδοση και την πρόοδο, και ενημερώνουμε τακτικά τους
κοινωνικούς εταίρους μας για τις λειτουργίες και τα προϊόντα μας, ζητώντας τα σχόλια και τις
παρατηρήσεις τους και ενθαρρύνοντας τον ειλικρινή διάλογο. Συνεργαζόμαστε με νομοθετικές και
ρυθμιστικές αρχές, για να αξιολογούμε τη σκοπιμότητα, τον αντίκτυπο και το κόστος/όφελος των
προτεινόμενων νόμων, κανονισμών και προτύπων πριν την ενσωμάτωσή τους στο Εθνικό
Νομοθετικό Πλαίσιο.
Αυτή η Πολιτική τέθηκε σε ισχύ στις 2 Νοεμβρίου 2015.
Δημήτρης Χανής

Διευθύνων Σύμβουλος
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