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Άρθρο 1 - Σκοπός
 
Ο σκοπός της Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG Committee) είναι η άμεση και αποτελεσματικό-
τερη διαχείριση των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην 
εποπτική του ευθύνη επί των θεμάτων ESG, τα οποία αφορούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλα-
γής, τη διαχείριση της ενέργειας, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την προστασία και τον 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία 
κ.ά. Επιπλέον, αποτελεί το καταλληλότερο όργανο για το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο της εφαρμογής της στρατηγικής ESG & Sustainability στον οργανισμό. Επιπλέον σκοπός της 
Επιτροπής ESG είναι να αξιολογεί και συνεπικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στη διαμόρφωση της 
στρατηγικής του για την βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας αλλά και για την χρηματοδότηση ή αναχρη-
ματοδότηση επενδύσεων ή περιουσιακών στοιχείων με «πράσινα» χαρακτηριστικά. 
Ειδικότερα σε σχέση με τα Πράσινα Ομόλογα, διαμορφώνει και παρακολουθεί την εφαρμογή του Πλαι-
σίου Πράσινων Ομολόγων της Εταιρείας (Nova Constructions Green Bond Framework, εφεξής 
το Πλαίσιο) βάσει του οποίου η Εταιρεία εκδίδει Πράσινα Ομόλογα με σκοπό τη βιώσιμη χρηματοδό-
τηση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΘ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΘ.

ΕΓΚΡΙΣΗ
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Άρθρο 2 – Σύνθεση Επιτροπής 

Η Επιτροπή αποτελείται από την Chief Technical Officer (Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ), τους επικεφαλής 
των τμημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού, Διασφάλισης Ποιότητας, Κανονιστικής
Συμμόρφωσης, Αρχιτεκτονικών Μελετών (Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ), Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 
καθώς και τον Σύμβουλο Διοίκησης (Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ). H Επιτροπή αναφέρεται απευθείας στο 
Διοικητικό Συμβούλιο και συνεδριάζει σε τριμηνιαία βάση ή όσο συχνά κρίνεται απαραίτητο ή σκόπιμο. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Διευθυντής Αρχιτεκτονικών Μελετών και Γραμματέας είναι η Επικεφα-
λής του τμήματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

2



Άρθρο 3 – Αρμοδιότητες
 
Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής ESG είναι: 

● Η ανάπτυξη και διαμόρφωση της ESG Στρατηγικής της Εταιρείας.
● Η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με θέματα που κρίνονται σημαντικά και
 αφορούν τους άξονες ESG.
● Η υποστήριξη των δράσεων εσωτερικής επικοινωνίας για την ενίσχυση της στρατηγικής ESG
 της Εταιρείας.
● Η συλλογή και διαχείριση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που απαιτούνται για όλες
 τις εκθέσεις και απολογισμούς της Εταιρείας και η παρακολούθηση της επίδοσης.
● Η ανάπτυξη και επικαιροποίηση των πολιτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με τους
 πυλώνες ESG.

Επιπλέον, ειδικότερα σε σχέση με τα Πράσινα Ομόλογα, η Επιτροπή ESG: 

● Καταρτίζει το πλαίσιο έκδοσης Πράσινων Ομολόγων και εισηγείται την έγκρισή του στο
 Διοικητικό Συμβούλιο.
● Αξιολογεί και εγκρίνει τα περιουσιακά στοιχεία που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο του
 Πράσινου Ομολόγου.
● Συντονίζει τυχόν επικαιροποιήσεις και αναθεωρήσεις του παρόντος Πλαισίου Πράσινων
 Ομολόγων και διασφαλίζει την τήρηση των διαδικασιών που ορίζονται σε αυτό.
● Αξιολογεί τη χρήση των κεφαλαίων που θα συγκεντρώνονται από τις εκδόσεις των Πράσινων
 Ομολόγων της Εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι διοχετεύονται σε έργα που πληρούν
 τα κριτήρια του παρόντος Πλαισίου Πράσινων Ομολόγων.
● Παρακολουθεί και συντονίζει τη διαδικασία διαχείρισης των κεφαλαίων, βάσει του Πλαισίου,
 τη σύνταξη και δημοσιοποίηση του Απολογισμού Πράσινου Ομολόγου προς τους επενδυτές,
 την υποστήριξη της ενημέρωσής τους, καθώς και την πορεία έκδοσης των πράσινων ομολόγων
 της Εταιρείας.
● Παρακολουθεί το χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων περιουσιακών στοιχείων, καθ' όλη τη διάρκεια
 ζωής των Πράσινων Ομολόγων.
● Απομακρύνει από το χαρτοφυλάκιο οποιοδήποτε επιλέξιμο περιουσιακό στοιχείο που δεν πληροί
 πλέον τα κριτήρια καταλληλότητας και τα αντικαθιστά με νέα.
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Άρθρο 4 – Λειτουργία της Επιτροπής 

Η Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της με απλή πλειοψηφία των μελών της και τηρεί πρακτικά 
των συνεδριάσεών της που υπογράφονται από τα μέλη της και στα οποία καταγράφονται οι απο-
φάσεις της. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται σε αυτήν τουλάχιστον 5 
άτομα. Κάθε μέλος της Επιτροπής δύναται να αντιπροσωπεύει έγκυρα ένα μόνο μέλος επί τη βάσει 
γραπτών οδηγιών ψήφου. Η αντιπροσώπευση στην Επιτροπή δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα 
που δεν αποτελούν μέλη της. 

Η Επιτροπή μπορεί, με απόφαση του Προέδρου της, να συνεδριάζει μέσω τηλεοπτικής η τηλεφωνι-
κής συνδιάσκεψης. Ο Πρόεδρος μπορεί επίσης να ζητά από την Επιτροπή να λαμβάνει αποφάσεις 
σχετικά με ορισμένα έγγραφα μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεο-
μοιοτυπιών ή επιστολών. Η έγκριση των αποφάσεων είναι δυνατόν να λάβει χώρα δια περιφοράς 
των σχετικών εγγράφων σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και δια της έγκρισης των πρακτικών που 
καταγράφουν τις αποφάσεις αυτές. 

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής συγκαλούνται από τον Γραμματέα μετά από απόφαση του Προέ-
δρου της. Κάθε μέλος θα ειδοποιείται για την ώρα και την ημερομηνία κάθε συνεδρίασης. Τα 
θέματα της ημερησίας διάταξης, καθώς και τα σχετικά έγγραφα θα τίθενται κανονικά στη διάθεση 
κάθε μέλους τουλάχιστον μια εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση, ενώ αυτά μπορεί να απο-
στέλλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Η Επιτροπή έχει συμβουλευτικό ρόλο προς το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς τη διασφάλιση της 
τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας των επενδυτικών έργων, σύμφωνα με το Πλαίσιο. 
Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την εξέταση της επάρκειας του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας 
της και την υποβολή προτάσεων προς το Δ.Σ. για οποιεσδήποτε τυχόν τροποποιήσεις κρίνει σκόπι-
μες. Ο παρών Κανονισμός και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού τίθεται σε ισχύ ευθύς μετά την 
έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 



Η Nova Constructions S.A. λειτουργεί με βάση τις αξίες της, οι οποίες είναι η υπευθυνότητα, η ακεραιό-
τητα, η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία και έχει ενσωματώσει τις αρχές της Βιώσι-
μης Ανάπτυξης στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, 
βάσει του αρ.14 παρ. 3 στοιχείου ιβ) του Ν.4706/2020, αναγνωρίζοντας πως οι αρχές αυτές αποτε-
λούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακρόχρονη και επιτυχημένη ανάπτυξή της. Η λειτουργία της 
βασίζεται στις αξίες του σεβασμού προς το περιβάλλον, της ευημερίας των ανθρώπων της και της 
ευρύτερης κοινωνίας, καθώς  και στην χρηστή εταιρική διακυβέρνηση (ESG). 
Στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της υιοθετεί και εφαρμόζει Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης  απο-
τυπώνοντας τη δέσμευση της απέναντι στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. 
Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του περι-
βάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών και η αρμονική συνύπαρξη με την 
κοινωνία, αποτελούν τους  πυλώνες Βιώσιμης Ανάπτυξης της.
Για την εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων, η Εταιρία σε εθελοντική βάση σχεδιάζει και εφαρμό-
ζει σχετικά προγράμματα, ενώ παράλληλα θέτει στρατηγικές προτεραιότητες οι οποίες επικεντρώνο-
νται στους ακόλουθους άξονες Βιώσιμης Ανάπτυξης:

Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση:

Η Εταιρία στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμόζει σύστημα 
χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, αξιολογεί και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους επιχειρηματι-
κούς κινδύνους με σκοπό τη διασφάλιση των συμφ ερόντων των μετόχων της και όλων των ενδι-
αφερομένων μερών της. Αναπτύσσει διαδικασίες και λαμβάνει μέτρα τόσο για την ενίσχυση της 
διαφάνειας, όσο και για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της διαφθοράς.

Αγορά:

Η Εταιρία στοχεύει στη βέλτιστη και ολοκληρωμένη ικανοποίηση των πελατών και επενδύει στην 
έρευνα και ανάπτυξη, με σκοπό την παροχή νέων υπηρεσιών και λύσεων υψηλής ποιότητας και 
προστιθέμενης αξίας, βελτιώνοντας έτσι παράλληλα τη θέση της στο συνεχώς εξελισσόμενο 
επιχειρηματικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η Εταιρία αναμένει υπεύθυνη επιχειρηματική συμπερι-
φορά από τους προμηθευτές και συνεργάτες της.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  |  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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Ανθρώπινο Δυναμικό:

Η Εταιρία σέβεται και προάγει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα. 
Σε αυτό το πλαίσιο έχει υιοθετήσει Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής σύμφωνα με τον οποίο φρο-
ντίζει διαρκώς για την δίκαιη ανταμοιβή, τη διασφάλιση της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών 
για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, χωρίς καμία διάκριση και με σεβασμό στη διαφο-
ρετικότητα. Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και συστη-
ματικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της. Υψηλής σπουδαιότητας αποτελεί για την 
Εταιρία η φροντίδα για την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Περιβάλλον:

Η Εταιρία στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης και 
πραγματοποιεί συστηματικές ενέργειες προκειμένου να μειώνει συνεχώς το περιβαλλοντικό της 
αποτύπωμα, επενδύοντας παράλληλα στην ανάπτυξη κτηρίων με πράσινα χαρακτηριστικά, δίνο-
ντας έμφαση στην ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Η Εταιρία λειτουργεί σεβόμενη τις 
αρχές της κυκλικής οικονομίας διασφαλίζοντας τη βέλτιστη διαχείριση φυσικών πόρων, την προ-
ώθηση της ανακύκλωσης, την αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών, ακολουθώντας πρακτι-
κές διάθεσης των απορριπτόμενων υλικών.

Κοινωνία:

Η Εταιρία βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας και ανταποκρίνεται με ευαισθησία σε θέματα που 
την απασχολούν, αναπτύσσοντας σχέσεις που βασίζονται στο διάλογο και τη συνεργασία.
Η Εταιρία επιδιώκει να υλοποιεί δράσεις που ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας 
όπως ζητήματα εργασίας, ανάπτυξης, εκπαίδευσης, υγείας, περιβάλλοντος, και πολιτισμού.
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Πεδίο εφαρμογής 
Η παρούσα πολιτική αφορά όλους τους εργαζόμενους, τη Διοίκηση καθώς και τους άμεσους συνεργά-
τες ή/και υπεργολάβους της Εταιρίας. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσι-
μης Ανάπτυξης, σε όλα τα επίπεδα δραστηριοποίησης της Εταιρίας καθώς η παρούσα πολιτική ισχύει 
και εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις, κτήρια και εργοτάξια της. 

Έγκριση, αναθεώρηση, γνωστοποίηση της Πολιτικής 

Η Πολιτική αναθεωρείται, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, από την Επιτροπή ESG της Nova Constructions 
και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού είναι 
υπεύθυνο για τη γνωστοποίησή της στο σύνολο των εργαζομένων και άμεσων συνεργατών της Nova 
Constructions. 

Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο
και ισχύει από 21η Οκτωβρίου 2021. 

● Απαρέγκλιτη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτι-
κών, των εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η Εταιρία, καθώς και 
λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από εθελοντικές συμφωνίες, τις οποίες προσυπογράφει και 
αποδέχεται η Nova Constructions.

● Ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να ενημερώνεται και 
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσδοκίες τους.

● Συνεχής και σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για όλες τις ομάδες ενδιαφερο-
μένων μερών.

● Διενέργεια ανάλυσης ουσιαστικότητας, προκειμένου να ιεραρχούμε τα θέματα που έχουν τις 
σημαντικότερες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις.

● Αναγνώριση της συμβολής μας στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(SDGs) του Ο.Η.Ε. και σύνδεση των ουσιαστικών θεμάτων με συγκεκριμένους υποστόχους.

● Ενημέρωση και λογοδοσία απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τα θέματα ESG, δημο-
σιεύοντας ετησίως σχετική Έκθεση σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα ανάπτυξης Αναφο-
ρών Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Προκειμένου η Εταιρία να διασφαλίσει τη θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών γνώσης και κατανόησης 
των συμφερόντων των ενδιαφερομένων μερών της έχει προχωρήσει (ή έχει εντάξει στα άμεσα σχέδιά 
της) την υιοθέτηση και εφαρμογή των ακολούθων:  
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ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 



CP-XX Αναθεώρηση:
0

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΘ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΟΥ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΘ.

ΕΓΚΡΙΣΗ

0 10/2021 Αρχική Έκδοση

8



 

 
 

  
 

 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός της διαδικασίας είναι η καταγραφή του τρόπου με τον οποίο πρέπει να διενεργεί-

ται η ανακύκλωση υλικών στην Εταιρεία.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η Διαδικασία αυτή εφαρμόζεται από το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρείας.

ΟΡΙΣΜΟΙ
● Εταιρεία: Η NOVA Constuctions S.A.

● Διεύθυνση: Γενική Διεύθυνση

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Όλοι οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία είναι δυνητικοί εμπλεκόμενοι

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Η NOVA CONSTRUCTIONS S.A. αναγνωρίζοντας την ευθύνη της απέναντι στο φυσικό περιβάλ-
λον, αλλά και το κοινωνικό σύνολο και μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών της, επενδύει στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην ορθή διαχείριση των αποβλήτων και των φυσικών 
πόρων. 
Για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της Εταιρίας, παρακαλούνται οι εργαζόμενοι 
όπως ακολουθούν πιστά τους παρακάτω κανόνες. 
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            ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
Το σύνολο των εργαζομένων της NOVA CONSTRUCTIONS S.A. οφείλουν να ακολουθούν πιστά το 
πρόγραμμα ανακύκλωσης, όταν εργάζονται στα γραφεία της επιχείρησης αλλά και έργα που παρέχο-
νται οι υπηρεσίες της. Συγκεκριμένα η επιχείρηση διαθέτει στην έδρα της ειδικούς κάδους ξεχωριστής 
συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, ιδιαίτερα για τις κατηγορίες που καταγράφει μεγαλύτερες ποσότη-
τες, όπως πλαστικό και χαρτί. Μόλις οι κάδοι γεμίσουν, τα ανακυκλώσιμα υλικά απορρίπτονται  στους 
ειδικούς μπλε κάδους ανακύκλωσης του Δήμου. 

Παρακάτω θα βρείτε μια ενδεικτική λίστα υλικών συσκευασίας που πρέπει να συγκεντρώνονται στους 
εξωτερικούς ΜΠΛΕ κάδους ανακύκλωσης: 

● Αλουμινόχαρτο
● Βιβλία
● Διαφημιστικά έντυπα
● Εφημερίδες
● Κεσεδάκια
● Κουτάκια αλουμινίου / πλαστικά / χάρτινα
● Μεμβράνη συσκευασίας
● Χαρτί περιτυλίγματος
● Περιοδικά
● Πλαστικά καπάκια από μπουκάλια (τα αφαιρούμε από το μπουκάλι και τα πετάμε ξεχωριστά)
● Σακούλες
● Τενεκέδες
● Χαρτοκιβώτια και χάρτινες συσκευασίες
● Χαρτιά που παράγονται από τις υπηρεσίες του γραφείου
● Εμφιαλωμένα μπουκαλάκια νερού

ΔΕΝ ΠΕΤΑΜΕ ΚΟΙΝΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ καθώς επίσης και:

● Μπαταρίες
● Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές συσκευές
● Οικοδομικά υλικά, φελιζόλ, υαλοβάμβακα, αφρολέξ και τζάμια
● Ρούχα, παπούτσια, στρώματα και υφάσματα γενικά – Υπάρχουν ειδικοί κάδοι για αυτά
● Ελαστικά και λάστιχα
● Έπιπλα, κλαδιά δέντρων και γενικά ογκώδη αντικείμενα
● Αποτσίγαρα, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντηλα, πάνες, χαρτί υγείας, λαδόκολες και χαρτί κουζίνας
● Δοχεία από λάδια αυτοκινήτων, αντιψυκτικών, εντομοκτόνων και φυτοφαρμάκων
● Βιοδιασπώμενες σακούλες
● Περιτυλίγματα φαγητών με υπολείμματα λαδιού
● Φωτογραφίες και καρμπόν
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Ειδικά για τις μπαταρίες: Μόλις διαπιστώσετε ότι οι μπαταρίες από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιεί-
ται δεν έχουν την ίδια ισχύ και πάψουν να λειτουργούν , ενημερώστε για το συμβάν τον προϊστάμενο 
σας και αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Στη συνέχεια εναποθέστε τις μπαταρίες που πλέον δεν 
λειτουργούν στην ειδική σακούλα που προορίζεται για την ανακύκλωση των μπαταριών , η οποία 
βρίσκεται στην διεύθυνση γραμματείας της εταιρείας. Επίσης, θα ήταν εύλογο να πραγματοποιηθεί 
αγορά και χρήση επαναφορτιζόμενων μπαταριών. 

            ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ
Χρήση και των δύο πλευρών του χαρτιού 
Όταν εκμεταλλεύεστε τις δύο πλευρές του χαρτιού, καταφέρνετε να μειώσετε τη χρήση του χαρτιού 
και της ποσότητας που απορρίπτεται κατά 50%.

Επαναχρησιμοποίηση   
Προτείνεται η επαναχρησιμοποίηση του ανεπιθύμητου χαρτιού προς απόρριψη, ως πρόχειρο. 

Αποφύγετε την έγχρωμη εκτύπωση και μειώστε τα περιθώρια 
Η έγχρωμη εκτύπωση καταναλώνει περισσότερο μελάνι σε σχέση με τη μαύρη εκτύπωση. Παράλλη-
λα, όσον αφορά τα περιθώρια, θα μειωθεί η χρήση του χαρτιού. 

ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΟΓΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ,  ΑΠΟΣΤΕΛΛΩΝΤΑΣ ΑΡΧΕΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ 

         ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Πλαστικές σακούλες 
Κάθε άτομο καταναλώνει 290 πλαστικές σακούλες το χρόνο. Είναι πολύ σημαντικό να αντικαταστήσε-
τε τις σακούλες στο γραφείο  με χάρτινες ή πάνινες ανακυκλώσιμες σακούλες. 

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών 
Συλλέξτε προσωρινά τις ηλεκτρικές συσκευές στην εταιρεία και στην συνέχεια πραγματοποιείστε 
διάθεση στον εξειδικευμένο τμήμα Αθηναίων που αφορά την ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών. 

          ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Αποσυνδέστε τον εξοπλισμό του γραφείου όταν δεν τον χρησιμοποιείτε 
Η αποσύνδεση των συσκευών στο γραφείο, όπως οι εκτυπωτές ή τα φωτοαντιγραφικά εξοικονομούν 
τεράστια ποσά ενέργειας. 

Αλλάξτε τις λάμπες του γραφείου με λαμπτήρες φθορισμού 
Για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας προτιμήστε τις συγκεκριμένες λάμπες, που είναι πιο αποτε-
λεσματικές και διαρκούν πολύ περισσότερο από τις συμβατικές.
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Σβήνετε τα φώτα όταν δεν σας είναι αναγκαία 
Η απενεργοποίηση του φωτισμού κάθε φορά που κάποιος εξέρχεται από την αίθουσα αποτελεί πολύ 
σημαντικό γεγονός. Άλλωστε ειδικά τις πρωινές ώρες μπορούμε να επωφεληθούμε και από το φυσικό 
φωτισμό. 

            ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Κατάλληλο είδος κλιματιστικού 
Τα κλιματιστικά πρέπει να καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες του χώρου. Εάν είναι μικρότερης ισχύς από 
την απαιτούμενη, τότε καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια για να καλύψει τον χώρο. Για τον λόγο 
αυτό συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας. 

Κατάλληλη θερμοκρασία κλιματιστικού 
 Λειτουργία Θέρμανσης Χειμώνα:
 Προτεινόμενο εύρος επιθυμητής θερμοκρασίας 19°C – 22°C Για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας
 ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου έως 12°C υψηλότερα από την Θερμοκρασία
 περιβάλλοντος. 

 Λειτουργία Ψύξης το Καλοκαίρι:
 Προτεινόμενο εύρος επιθυμητής θερμοκρασίας 26°C – 29°C Για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας
 ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου έως 12°C χαμηλότερα από την Θερμοκρασία
 περιβάλλοντος. Επιθυμητή θερμοκρασία χώρου: 26°C 

 Ορθή Συντήρηση
 Όλα τα κλιματιστικά συστήματα πρέπει να συντηρούνται από εξειδικευμένους τεχνικούς
 τουλάχιστον 1 φορά το χρόνο. Ο τεχνικός θα ελέγξει το σύστημα, θα καθαρίσει σε βάθος το
 μηχάνημα διασφαλίζοντας την αποδοτική και απρόσκοπτη λειτουργία του. Επίσης προτιμήστε
 οικολογικό ψυκτικό υγρό.  
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           ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Απενεργοποιήστε την οθόνη σας όταν κάνετε διάλειμμα 
Μια τέτοια ενέργεια κρίνεται απαραίτητη, αν αναλογιστείτε ότι μερικές οθόνες καταναλώνουν δύο 
φορές περισσότερη ενέργεια από όλο τον υπολογιστή. 

Χρήση “αναστολή λειτουργίας” στον υπολογιστή σας 
Μια τέτοια ρύθμιση στους υπολογιστές μπορεί να εξοικονομήσει μεγάλα ποσά ενέργειας, που φτά-
νουν μέχρι και το 70%. 

Απενεργοποίηση υπολογιστή  
Θυμηθείτε να απενεργοποιήσετε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές κατά την λήξη του ωραρίου σας. 

       ΝΕΡΟ
Άμεση αποκατάσταση διαρροών 
Διορθώνετε αμέσως τις βρύσες που στάζουν, τα καζανάκια που τρέχουν και γενικά όλες τις διαρροές 
που εντοπίζετε στις υδραυλικές σας εγκαταστάσεις. Θυμηθείτε, όσο ασήμαντο κι αν φαίνεται, 10 στα-
γόνες νερό το λεπτό ισοδυναμούν με 2 τόνους χαμένο νερό το χρόνο. 

Νέος Εξοπλισμός 
Εάν έχει την δυνατότητα, αντικαταστήστε τις βρύσες σας με νέας τεχνολογίας, με αισθητήρες ή 
πεντάλ, όπου επιτρέπουν ελεγχόμενη ροή νερού στο νιπτήρα ή το νεροχύτη. 

Μειώστε την άσκοπη χρήση του νερού 
● Μην ανοίγετε τις βρύσες εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το νερό. 
● Πλένετε τα χέρια σας με μειωμένη ροή νερού. 
● Μην αφήνετε άσκοπα, ανοιχτές τις βρύσες. 
● Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε το ίδιο ποτήρι για το πόσιμο νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας.
● Με τον τρόπο αυτό ελαττώνεται ο αριθμός των ποτηριών, που πρέπει να πλυθούν. 

Εμφιαλωμένα Μπουκάλια 
Μόλις οι μπουκάλες του νερού που σας διαθέτει ο προμηθευτής σας τελειώσουν, επικοινωνήστε μαζί 
του έτσι ώστε να τις παραλάβει με σκοπό το επαναγέμισμά τους.
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           ΚΑΥΣΙΜΑ
Τρόπος μετακίνησης 
● Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης: λεωφορεία, τρένα, μετρό, 
τραμ, τρόλεϊ, ποδήλατα ή ...περπάτημα.  
● Προσέλθετε στην εργασίας σας με κάποιον συνάδελφό σας, με τη χρήση ενός μόνο μεταφορικού 
μέσου. 

Αντικατάσταση οχημάτων με νέας τεχνολογίας 
Προτιμήστε ή αντικαταστήστε τα οχήματα σας με νέας τεχνολογίας με χαμηλότερους ρύπους.
Ακόμη επιλέξτε πετρελαιοκίνητα οχήματα. 

Οικονομική οδήγηση 
● Μειώστε την άσκοπου πατήματος του γκαζιού (flat out) όσο είναι δυνατό. 

● Ορθή περιβαλλοντική διαχείριση με αλλαγή ταχυτήτων την κατάλληλη στιγμή. Η αλλαγή της ταχύ-
τητας θα πρέπει να γίνει άμεσα σε μεγαλύτερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων. Έτσι επιτυγχάνεται 
μείωση κατανάλωσης καυσίμων. 

● Συχνός έλεγχος πίεσης των ελαστικών. 

● Ομαλή οδήγηση με αποφυγή την απότομη αύξηση των στροφών χωρίς αιτία. 

● Σωστή και καλή συντήρηση των οχημάτων. Η εύρυθμη λειτουργία του κινητήρα επιτυγχάνεται από 
την τήρηση του προγράμματος service και αλλαγής λαδιών και φίλτρων.  

● Ορθή χρήση κλιματιστικού. Επιλογή μέσης θερμοκρασίας ρύθμισης του κλιματιστικού το καλοκαίρι 
και αποφυγή της πολύ χαμηλής θερμοκρασίας.  
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