
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
   
Η INTERGEO ΕΠΕ με γνώμονα τις ανάγκες του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας έχει αναπτύξει έντονα την 
κοινωνική της ευθύνη. Επενδύει στον άνθρωπο, την επιστήμη και την καινοτομία με τις καθημερινές της δράσεις, 
έχοντας στόχο την αειφορία του περιβάλλοντος και την μακροπρόθεσμη ποιότητα ζωής της κοινωνίας. 
 

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 
 

Η INTERGEO ΕΠΕ έχοντας ως στόχο τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, τόσο προς τους πελάτες της, τους 
συνεργάτες της αλλά και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, δεσμεύεται για την 
εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Προτύπου ISO 
26000:2010.  
 

Για την υλοποίηση της Πολιτικής αυτής, η INTERGEO ΕΠΕ δεσμεύεται για: 
 

-την τήρηση της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της ηθικής συμπεριφοράς, της νομιμότητας  και των διεθνών 
κανόνων συμπεριφοράς σε όλες τις επαγγελματικές της δραστηριότητες, 
-το σεβασμό στα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
-την εφαρμογή των Εθνικών, Ευρωπαϊκών, Διεθνών και Νομικών Απαιτήσεων και κανονιστικών Διατάξεων, 
καθώς και άλλων διατάξεων που ενυπογράφως έχουν γίνει αποδεκτές από την Ανώτατη Διοίκηση και που έχουν 
εφαρμογή στην εργασία της, 
-την εφαρμογή μεθόδων και διαδικασιών που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της Επιστήμης και της 
Κοινωνίας, 
-την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων και 
την τήρηση του απορρήτου, 
- την τήρηση επαγγελματικής δεοντολογίας στις σχέσεις με τους πελάτες και συνεργάτες της, το ανθρώπινο 
δυναμικό αλλά και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών, 
-την παροχή περιβαλλοντικών λύσεων σε συνδυασμό με την προαγωγή της αειφορίας,  
-την βελτίωση της εμπιστοσύνης των πελατών και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών προς την εταιρεία, 
-την προώθηση αποτελεσματικών οικολογικών πρακτικών και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε νέα αντικείμενα, 
-την παρακολούθηση  και την υιοθέτηση διεθνών τεχνολογικών και επιστημονικών εξελίξεων, 
-την παροχή κατάλληλου και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας με ευθύνη απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό της, 
αλλά και την ποιοτική βελτίωση αυτού, 
-την τακτική ανασκόπηση και αξιολόγηση του Συστήματος Εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που εφαρμόζει για την 
υλοποίηση ως άνω δεσμεύσεων, με στόχο την επανεξέταση της καταλληλότητας του και της συνεχούς βελτίωσης 
και ανταπόκρισης απέναντι στις ανάγκες του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας. 
 

Την ευθύνη για την υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων και την επίτευξη των στόχων φέρει η Ανώτατη 
Διοίκηση της Εταιρείας, τα διευθυντικά στελέχη αλλά και όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό, μόνιμοι και εξωτερικοί 
συνεργάτες, 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 
την 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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