Πολιτική περιβάλλοντος
Δήλωση προθέσεων
Ο σεβασμός και η διατήρηση του περιβάλλοντος είναι οι βασικοί πυλώνες στους οποίους
λειτουργεί η Εταιρεία ΜΕΝΤΩΡ διαχείριση Αειφορίας και είναι φανερή η συμμόρφωση της
εταιρείας με τις βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές σε όλες τις δραστηριότητες της,
μέσω της πρόληψης, διόρθωσης και αποζημίωσης των δυσμενών περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, καθώς και της διατήρησης των φυσικών πόρων, ώστε να μπορούν να τα
απολαμβάνουν οι σημερινές και οι μελλοντικές γενιές.
Η περιβαλλοντική στρατηγική της Εταιρείας διαρθρώνεται γύρω από τη δέσμευση κατά της
αλλαγής του κλίματος, την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, τον εξορθολογισμό της
χρήσης και της διαχείρισης των υδάτων, την υπεύθυνη χρήση των πόρων, την εφαρμογή των
αρχών της κυκλικής οικονομίας στο σχεδιασμό και τη διαχείριση προϊόντων και υπηρεσιών,
την επιλογή ή / και τη χρήση πρώτων & δευτερογενών υλικών, τη διαχείριση αποβλήτων
σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, την πρόληψη κάθε μορφής ρύπανσης
και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
Αρχές
Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία ως βασική προϋπόθεση της δέσμευσης της
Εταιρείας στο περιβάλλον.
Καθορισμός περιβαλλοντικών στόχων στα έργα μας: η Εταιρεία μεταφέρει και εφαρμόζει
τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησής του , όπως αυτές
αναφέρονται στη στρατηγική της Εταιρείας σε όλα τα επίπεδα και τμήματα της Εταιρείας.
Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων: Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη
περιβαλλοντικές πτυχές σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της,
προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν στο
περιβάλλον, προωθώντας την ορθολογική χρήση των πόρων ανά πάσα στιγμή. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο συμπεριλαμβάνουμε τα περιβαλλοντικά στοιχεία στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων, λαμβάνοντας υπόψη την προοπτική του κύκλου ζωής κατά τον προσδιορισμό
περιβαλλοντικών πτυχών και επιπτώσεων.
Προώθηση βιώσιμων επιχειρηματικών πρακτικών: Η Εταιρεία προωθεί τη βιώσιμη
ανάπτυξη των επιχειρήσεων με βάση ευκαιρίες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των
υλικών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη νέων καθαρών τεχνολογιών και την
εστίαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, προσφέροντας λύσεις για τη διαχείριση αποβλήτων
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Αποδοτικότητα και αριστεία: Η Εταιρεία
προωθεί την αποτελεσματικότητα και την αριστεία στην εσωτερική διαχείριση μέσω ενός
συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης που ενσωματώνει οικονομικές, τεχνικές και
κοινωνικές πτυχές, με σαφή εστίαση στη συνεχή βελτίωση.
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Διαχείριση κινδύνων: Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και τις
ευκαιρίες, καθώς και εκείνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τους υδάτινους
πόρους και τη μείωση των πρώτων υλών χρησιμοποιώντας ένα σχέδιο που επικεντρώνεται
στην αναγνώριση, την αξιολόγηση και τη διαχείριση.
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προστασία: Η Εταιρεία προωθεί τη συνεργασία για
την προστασία του περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας δραστηριότητες για την
ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και την προσέγγιση των εργαζομένων και των
ενδιαφερομένων.
Μείωση των επιπτώσεων της αλυσίδας εφοδιασμού: Η Εταιρεία προωθεί τη συμμετοχή
των προμηθευτών της σε έργα που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος για τη
μείωση των επιπτώσεων της αλυσίδας εφοδιασμού της.
Διαφάνεια: Η Εταιρεία αναφέρει τις περιβαλλοντικές δράσεις της με διαφάνεια
δημοσιεύοντας στοιχεία και πληροφορίες που στοχεύουν στα ενδιαφερόμενα μέρη.
Παρακολούθηση και μέτρηση: Η Εταιρεία αναπτύσσει τους απαραίτητους δείκτες για τη
λήψη ποσοτικοποιημένων πληροφοριών που βοηθούν στην υλοποίηση δράσεων, που
βελτιώνουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες διαχείρισης, προωθώντας την
ορθολογική χρήση των πόρων και τη μέγιστη απόδοση χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες
διαθέσιμες τεχνολογίες.
Η Εταιρεία ενθαρρύνει να ληφθούν υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται
σε αυτή την πολιτική σε νέα έργα και υπηρεσίες, και στις συνεργασίες της κάθε μορφής και
με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
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