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Η Nova Constructions Α.Ε. λειτουργεί με βάση τις αξίες της, οι οποίες είναι η υπευθυνότητα, η 
ακεραιότητα, η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία και έχει ενσωματώσει τις 
αρχές της Βιώσιμης 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 αποτελούν 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  
αποτυπώνοντας 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 
περιβάλλοντος, 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 
εφαρμόζει σχετικά προγράμματα, ενώ παράλληλα θέτει στρατηγικές προτεραιότητες οι οποίες 
επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες Βιώσιμης Ανάπτυξης:  
 

1. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση : Η Εταιρία στοχεύει στην επίτευξη 
θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμόζει σύστημα χρηστής εταιρικής 
διακυβέρνησης, αξιολογεί και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους επιχειρηματικούς 
κινδύνους με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της και όλων των 
ενδιαφερομένων μερών της. Αναπτύσσει διαδικασίες και λαμβάνει μέτρα τόσο για την 
ενίσχυση της διαφάνειας, όσο και για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της διαφθοράς.  

 

2. 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 συμπεριφορά από τους προμηθευτές και συνεργάτες της. 
 

3. 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 φροντίζει 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 διαφορετικότητα.  
Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και 
συστηματικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού της. Υψηλής σπουδαιότητας 
αποτελεί για την Εταιρία η φροντίδα για την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος.  
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
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4. 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, δίνοντας έμφαση στην ιδιαίτερα χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας .  
Η Εταιρία λειτουργεί σεβόμενη τις αρχές της κυκλικής οικονομίας διασφαλίζοντας τη 
βέλτιστη διαχείριση φυσικών πόρων, την προώθηση της ανακύκλωσης, την αξιοποίηση 
δευτερογενών πρώτων υλών, ακολουθώντας πρακτικές διάθεσης των απορριπτόμενων 
υλικών.  

 

5. 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.  

 

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:  
 

 Απαρέγκλιτη τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των 
πολιτικών, 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 
ενδιαφερομένων 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, 

δημοσιεύοντας ετησίως σχετική Έκθεση σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα 
ανάπτυξης Αναφορών Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

 

Πεδίο εφαρμογής 

Η παρούσα πολιτική αφορά όλους τους εργαζόμενους, τη Διοίκηση καθώς και τους άμεσους 
συνεργάτες ή/και υπεργολάβους της Εταιρίας. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την εφαρμογή της 
Πολιτικής Βιώσιμης 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. 
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Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και ισχύει από 25η 
Οκτωβρίου 2021. 
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