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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

Η NOVA CONSTRUCTION S.A. αναπτύσσει τις δράσεις της με βάση συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο 
δράσεων που αφορούν κάθε άξονα του πλαισίου ESG (Environment – Social - Governance). Η NOVA 

COSTRUCTIONS S.A. αποτελεί μια από τις ελάχιστες Real Estate and Development εταιρίες στην 
Ελλάδα που έχει ενσωματώσει στην επιχειρηματική της στρατηγική και την καθημερινή λειτουργία 
της, τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η Εταιρία αναγνωρίζοντας την ευθύνη της απέναντι στο φυσικό περιβάλλον και το κοινωνικό 
σύνολο και μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών της, επενδύει στην προστασία του περιβάλλοντος 
και τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία της. 

Η Διοίκηση της NOVA CONSTRUCTIONS S.A., μέσω της Πολιτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
δεσμεύεται για: 

 Την πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές 
νομοθετικές απαιτήσεις. 

 Την εκπαίδευση και συνεχή ευαισθητοποίηση του συνόλου των εργαζομένων, καθώς και για 
την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε περιβαλλοντικές δράσεις. 

 Την ελαχιστοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων, εφαρμόζοντας τεχνικές ανακύκλωσης 
και επαναχρησιμοποίησης όπου είναι εφικτό και με βάση τις διαθέσιμες τεχνολογίες. 

 Τη συνεχή μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, καθώς και των 
παραγόμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

 Τη συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο των περιβαλλοντικών πλευρών και 
επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία της Εταιρίας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση 
της περιβαλλοντικής της επίδοσης. 

 Τη διαρκή προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της 
ρύπανσης και άλλων ειδικών δεσμεύσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της 
Εταιρίας. 

 Τη δημοσίευση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και στόχων της σε ετήσια βάση. 

Επιπροσθέτως, προκειμένου να ενισχύσει την περιβαλλοντική της υπευθυνότητα η Εταιρία έχει 
προχωρήσει σε δράσεις που αφορούν τη ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού και αλουμινίου 

εφαρμόζοντας εξειδικευμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης και ειδική σχετική διαδικασία. Σε αυτό το 
πλαίσιο η Εταιρία αναμένει από το σύνολο των εργαζομένων της να περιορίζουν τις εκτυπώσεις 

χαρτιού, πλαστικών και αλουμινίου, καθώς επίσης να περιορίζουν τη χρήση της ηλεκτρικής 
ενέργειας και να μειώνουν την άσκοπη χρήση νερού. Επιπλέον, η Εταιρία τους προτρέπει να 
ενδυναμώνουν την κουλτούρα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης κάνοντας ορθή χρήση των 
κλιματιστικών και επιλέγοντας εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης και οδηγώντας οικονομικά.  

Η Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αφορά όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες της 
Εταιρίας, εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα και η εφαρμογή της υποστηρίζεται από συγκεκριμένες 
διαδικασίες. Η παρούσα Πολιτική ανασκοπείται οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο. Κοινοποιείται στο 
προσωπικό της Εταιρίας και είναι διαθέσιμη στα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς είναι αναρτημένη 

στην ιστοσελίδα της (novaconstructionssa.com).  
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