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Η INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε. με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται στον 
τομέα των γεωπεριβαλλοντικών μελετών και έργων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στις εξυγιάνσεις ρυπασμένων 
εδαφών και υπόγειων νερών και στη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. 
 

Οι κύριες υπηρεσίες που παρέχει η INTERGEO Ε.Π.Ε είναι    
   

 η δειγματοληψία εδάφους, υπόγειων και επιφανειακών νερών και υπόγειου αέρα 
 η εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών, υπόγειων και επιφανειακών νερών 
 η διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διάθεση/ανάκτηση) επικίνδυνων αποβλήτων 
 η διαχείριση (συλλογή, μεταφορά και διάθεση /ανάκτηση) μη επικίνδυνων αποβλήτων  
 η αποξήλωση αμιάντου και αμιαντούχων υλικών 
 η διεξαγωγή περιβαλλοντικών μετρήσεων και δειγματοληψιών αέριων εκπομπών και ελέγχου της ποιότητας 

του αέρα σε βιομηχανικούς ή άλλους χώρους 
 η διεξαγωγή μετρήσεων και δειγματοληψιών για θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (έλεγχος 

έκθεσης προσωπικού σε χημικούς ή άλλους επικίνδυνους παράγοντες)  
 η διεξαγωγή μετρήσεων και δειγματοληψιών υγρών, λασπωδών και στερεών αποβλήτων, και η 

δειγματοληψία αμιαντούχων υλικών 
 η εκπόνηση μελετών καταγραφής επικίνδυνων υλικών (συμπεριλαμβανομένων των αμιαντούχων υλικών) 
 ο σχεδιασμός και η εφαρμογή γεωπεριβαλλοντικών, γεωλογικών και γεωτεχνικών ελέγχων & μελετών 
 η αποθήκευση και  διάθεση στην αγορά πυροσβεστικού υλικού HALON (1301, 1211 και 2402) για τους 

χρήστες κρίσιμης σημασίας των HALONS 
 

Ειδικότερα, το Σύστημα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας ισχύει για την «Μεταφορά υλικών αγαθών και 
ανθρώπινου δυναμικού για όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητες».  

  

Η εταιρεία αναπτύσσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα με γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον και την 
ευρύτερη κοινωνία και δεσμεύεται να: 
 

- η Πολιτική της να είναι κατάλληλη για το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας, υποστηρίζοντας 
το στρατηγικό της προσανατολισμό 

- Συμμορφώνεται με τις Εθνικές και Κοινοτικές Νομοθεσίες, καθώς και με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης  
που έχουν εφαρμογή στην εργασία της 

- Απαγορεύει τη δωροδοκία 
- Ενθαρρύνει την αναφορά υποψιών καλόπιστα ή με βάση την εύλογη πίστη, με εχεμύθεια και χωρίς το φόβο 

αντίποινων 
- Ορίζει την αρμοδιότητα και ανεξαρτησία του Υπεύθυνου Διαχείρισης Συστημάτων 
- Παρέχει ασφαλής και υγιείς συνθήκες εργασίας για πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες 
- Επικοινωνεί και να διαβουλεύεται με τους εργαζόμενους και των εκπροσώπων αυτών 
- Εξαλείφει τους κινδύνους, μειώνει τη διακινδύνευση, και εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες του ΕΣΔ 
- Παρέχει το πλαίσιο για την καθιέρωση, την ανασκόπηση και την επίτευξη των στόχων του ΕΣΔ 
- Επεξηγεί τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την Πολιτική του ΕΣΔ 
- Εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση, μέτρηση και συνεχή 

βελτίωση της λειτουργίας και των επιδόσεών της σε θέματα Ποιότητας, Περιβάλλοντος, ΥΑΕ, Οδικής 
Ασφάλειας, Καταπολέμησης της Δωροδοκίας 

- Ανασκοπεί και αξιολογεί τακτικά τα Συστήματα Διαχείρισης που εφαρμόζονται για την υλοποίηση των ως 
άνω δεσμεύσεων, με στόχο την επανεξέταση της καταλληλότητας τους και τη συνεχή βελτίωση του ΕΣΔ. 

 

Απώτερος στόχος των παραπάνω δεσμεύσεων είναι: 
o Η προαγωγή του Περιβάλλοντος, της Υγείας και Ασφάλειας στο χώρο εργασίας, της Οδικής Ασφάλειας, της 
μείωσης πιθανότητας ατυχήματος και της καταπολέμησης της Δωροδοκίας. 
o Η βελτίωση της εμπιστοσύνης των πελατών και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών προς την εταιρεία.  
 

Την ευθύνη για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων φέρει η Ηγεσία της Εταιρείας, τα διευθυντικά στελέχη 
όλο το ανθρώπινο δυναμικό, μόνιμοι συνεργάτες και εξωτερικοί, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και της 
τεχνογνωσίας που διαθέτουν. Η εταιρία συμμετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. 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 και διατηρείται ενήμερη ως τεκμηριωμένη πληροφορία στο κοινό και σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη μέσα από την Ιστοσελίδα της και γνωστοποιείται, γίνεται κατανοητή και εφαρμόζεται εντός 
του Οργανισμού. 

 
Η ανώτατη Διοίκηση     
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