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5. Περιβάλλον

Περιβάλλον

  Τοποθέτηση
 φωτοκυττάρων και

αισθητήρων κίνησης 

Kάδοι Ανακύκλωσης
σε γραφεία, αποθήκες,
εξωτερικούς χώρους

Χρήση φιλικών
προς το περιβάλλον

συστηµάτων
πλύσης οχηµάτων

Πρόληψη
διαρροών

Φυτεύσεις
5.000 φυτών και

δέντρων από το 2013

Συνολική κατανάλωση
νερού: 19.767 κ.µ.

Συνολική κατανάλωση
ενέργειας: 1.815 ΜWh

Συνολικές
εκποµπές CO

2
:

4.681,7 τόνοι

Αντικατάσταση
συµβατικών λαµπτήρων
µε λαµπτήρες
τεχνολογίας LED

Ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα
µε την αντιστάθµιση

4.682 τόνων CO
2

Παρακολουθούµε συστηµατικά τον 

αντίκτυπο της δραστηριότητάς µας και 

υλοποιούµε δράσεις που µειώνουν το 

περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα.

Αντισταθµίζουµε το ανθρακικό µας 

αποτύπωµα, ενισχύουµε την πράσινη 

ανάπτυξη, δίνουµε αξία στο περιβάλλον.

“ 

“ 

Βασική Επιδίωξη

Ολοκληρωµένη παρακολούθηση και αξιολόγηση µε συνεχή 
βελτίωση των ενεργειών, των διαδικασιών και του εξοπλισµού.

•    Καταγράφουµε συστηµατικά τον αντίκτυπο της δραστηριότητάς µας

•    Στοχεύουµε στην αειφόρο ανάπτυξη, διαχειρίζοντας τα  εµπορεύµατα των αποθε-
τών µας µε φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο

•    Επενδύουµε σε φιλο-περιβαλλοντικές πολιτικές

•    Υιοθετούµε βέλτιστες πρακτικές

•    Ενισχύουµε την ορθολογική διαχείριση των πόρων και τη διάθεση των αποβλήτων

•    Ενηµερώνουµε και ευαισθητοποιούµε τους εργαζόµενούς µας σε θέµατα περιβάλ-
λοντος, εξοικονόµησης ενέργειας και ανακύκλωσης υλικών
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5.2 Κατανάλωση ενέργειας 

Συστηµατική παρακολούθηση - Χρήση νέων  
τεχνολογιών - Μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας
Η ανάγκη για κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της ΠΑΕΓΑΕ σε Μαγούλα και Σίνδο εί-
ναι σηµαντική, δεδοµένης της έκτασης των αποθηκευτικών χώρων, των γραφείων καθώς και 
του φωτισµού που καλύπτει το σύνολο των εξωτερικών χώρων. Για το 2017, η συνολική κατα-
νάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε στα 1.765,3 MWh, ενώ η κατανάλωση θερµικής ενέργει-
ας αφορούσε 49,8 MWh.

97%

3%

HΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κατανάλωση ενέργειας στην ΠΑΕΓΑΕ, 2017

Κατανάλωση ενέργειας σε MWh, 2016-17

2017

2016
1.781,5 1.828,2

46,7

1.765,3 1.815,1

49,8

Ηλεκτρική
ενέργεια

Θερµική
ενέργεια Σύνολο Θερµικής

& ηλεκτρικής

ενέργειας

5.1 Υλικά και πρώτες ύλες 

Καταγραφή - Παρακολούθηση - Εξοικονόµηση φυσικών πόρων
Η βασική πηγή πρώτων υλών που χρησιµοποιούµε στην ΠΑΕΓΑΕ είναι το πετρέλαιο για τις ιδιόκτητες αυτοκινητά-
µαξες της εταιρείας καθώς η εκτέλεση µεταφορικού έργου αποτελεί κύρια δραστηριότητα. 

•   Σε σύγκριση µε το 2016, η συνολική ποσότητα πετρελαίου που καταναλώθηκε αυξήθηκε κατά 4,8%, το οποίο 
προέκυψε από την αύξηση του µεταφορικού έργου που πραγµατοποιήθηκε από τον ιδιόκτητο στόλο µας

•   Τα υπόλοιπα υλικά που καταναλώθηκαν αφορούν περιορισµένο όγκο αναλώσιµων και χρησιµοποιήθηκαν για 
την κάλυψη αναγκών λειτουργίας σε αποθήκες, πλυντήρια αυτοκινήτων και γραφεία

Βασικά προµηθευόµενα υλικά 2017

Πετρέλαιο (λίτρα) 123.736

Χαρτοκιβώτια (τεµάχια) 7.000

Ταινίες περιτύλιξης χαρτοκιβωτίων (τεµάχια) 2.160

Stretch films (τεµάχια) 576

Φωτοτυπικό χαρτί (δεσµίδες) 1.175

Γραφική ύλη (τεµάχια) 6.068

Αναλώσιµα µηχανών γραφείου (τόνερ, drum, κλπ) (τεµάχια) 186

Σαπούνι (λίτρα) 400

Αποκερωτικά (λίτρα) 344

Αποπισσωτικά (λίτρα) 1.200

Για το 2017, έγινε προµήθεια  2.000 φακέλων µερίδος από ανακυκλώσιµο χαρτί. Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφουµε 
τις ανάγκες µας σε έντυπο υλικό και εξετάζουµε τη δυνατότητα να αυξήσουµε τις προµήθειές µας από πράσινα 
υλικά. 

•   Ενισχύουµε την πρακτική µείωσης έντυπου υλικού µε  τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων επικοινωνίας και τιµο-
λόγησης

•   Αυξάνουµε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων ενηµέρωσης και επικοινωνίας µέσω τηλεδιασκέψεων 

•   Χρησιµοποιούµε ηλεκτρονικές πλατφόρµες αποστολής και συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων για τις έρευνες 
ικανοποίησης πελατών

•   Προχωρούµε στη µηχανογράφηση των Ιδιωτικών Παραρτηµάτων (ΙΠ), συµβάλλοντας σηµαντικά τα επόµενα 
έτη στη µείωση του έντυπου υλικού

•   Θέσαµε σε παραγωγική λειτουργία το σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης παραστατικών

 

Σε σύγκριση µε το 2016, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κινήθηκε στα ίδια επί-
πεδα, καταγράφοντας µικρή µείωση της τάξεως του 1%. Με την ολοκλήρωση του έργου αντικα-
τάστασης των συµβατικών φωτιστικών σωµάτων µε φωτισµό LED στις εγκαταστάσεις της ΠΑΕ-
ΓΑΕ, αναµένεται η µείωση στην ενέργεια που καταναλώνεται να είναι ιδιαίτερα σηµαντική τα 
επόµενα έτη.
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Χρήση εξοπλισµού υψηλής ενεργειακής  
απόδοσης

Πραγµατοποιούµε σταδιακή αντικατάσταση του εξοπλισµού που 
χρησιµοποιούµε σε γραφεία και αποθήκες. Ήδη, από το 2016 είχε 
γίνει σηµαντική προσπάθεια αναβάθµισης του υφιστάµενου εξοπλι-
σµού. Το 2017 αντικαταστήσαµε 12 κλιµατιστικές µονάδες τεχνολο-
γίας inverter (Α2++) και προµηθευτήκαµε ένα περονοφόρο µηχάνηµα 
υψηλής ενεργειακής κλάσης. 

Τοποθέτηση φωτοκύτταρων και αισθητήρων κίνησης 

Η τοποθέτηση φωτοκύτταρων  στους εξωτερικούς χώρους της Μαγούλας και 
της Σίνδου έχει ως στόχο τον περιορισµό της άσκοπης λειτουργίας των φωτι-
στικών σωµάτων, όταν δεν πραγµατοποιείται κάποια εργασία. Αντίστοιχα, στο 
εσωτερικό των εγκαταστάσεων  έχουν τοποθετηθεί  αισθητήρες κίνησης οι οποίοι 
θέτουν σε λειτουργία τα φωτιστικά σώµατα ανάλογα µε τη δραστηριότητα των εργα-
ζοµένων.

Συντήρηση δικτύου πεπιεσµένου αέρα

Εφαρµόζοντας ένα ολοκληρωµένο σύστηµα προληπτικής συντήρησης, εξασφαλίζουµε την 
ορθή λειτουργία του δικτύου πεπιεσµένου αέρα, χωρίς απώλειες ενέργειας. Επίσης, τακτικοί 
έλεγχοι πραγµατοποιούνται στα πλυντήρια αυτοκινήτων και του φανοποιείου από συνεργάτη 
της ΠΑΕΓΑΕ, για την πρόληψη τυχόν διαρροών. Το 2017, πραγµατοποιήθηκε η απαραίτητη συ-
ντήρηση του υφιστάµενου δικτύου πεπιεσµένου αέρα, µε τον επόµενο τακτικό έλεγχο να έχει ήδη 
προγραµµατιστεί  για το 2018.

5.3 Κατανάλωση νερού 

Συστηµατική καταγραφή - Προληπτική  
συντήρηση - Ασφαλής διάθεση

Πέρα από τις δράσεις που υλοποιούνται σχετικά µε την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, ιδιαίτερη 
έµφαση δίνεται στη µείωση του υδάτινου αποτυπώµατος. Αναγνωρίζουµε την αξία της διασφάλισης των φυσικών πόρων και 
περιορίζουµε την άσκοπη χρήση του νερού.

97%

3%

HΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κατανάλωση ενέργειας στην ΠΑΕΓΑΕ, 2017

Κατανάλωση ενέργειας σε MWh, 2016-17

2017

2016
1.781,5 1.828,2

46,7

1.765,3 1.815,1

49,8

Ηλεκτρική
ενέργεια

Θερµική
ενέργεια Σύνολο Θερµικής

& ηλεκτρικής

ενέργειας

Μέσα από τη διαδικασία της τακτικής παρακολούθησης της ενέργειας που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις  
Μαγούλας και Σίνδου:

•   Αξιολογούµε την επίδραση των δράσεων που υλοποιούµε 

•   Σχεδιάζουµε τα επόµενα βήµατα και τις νέες δράσεις που θα φέρουν µεγαλύτερη µείωση στην ενέργεια που 
καταναλώνουµε

Αντικατάσταση συµβατικών λαµπτήρων µε λαµπτήρες 
τεχνολογίας LED 

•   Ήδη, στις εγκαταστάσεις της Μαγούλας όπου καταναλώνεται το 95% της 
συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας, έχει γίνει αντικατάσταση στο 35% του 
συνολικού εξωτερικού συµβατικού φωτισµού µε λαµπτήρες  LED, και 
είναι προς αντικατάσταση το υπόλοιπο 65% που θα υλοποιηθεί µέσα στο 
2018

•   Επίσης, για τις εγκαταστάσεις της Σίνδου, αναµένονται µέσα στο 2018 να 
πραγµατοποιηθούν δράσεις για τη συνολική αναβάθµιση των εγκαταστά-
σεων, συµπεριλαµβανοµένου και του φωτισµού LED

Στόχος µας αποτελεί η πλήρης  αντικατάσταση των συµβατικών φωτιστικών 
σωµάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους στη Μαγούλα και Σίνδο.
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Χρήση φιλικών προς το περιβάλλον συστηµάτων πλύσης 
οχηµάτων 

∆ίνουµε έµφαση στη χρήση εξοπλισµού φιλικού προς το περιβάλλον, καθώς επι-
θυµούµε να προσφέρουµε «πράσινες» υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας στους 
πελάτες µας, µε το λιγότερο δυνατό υδάτινο αποτύπωµα. Επενδύουµε σε φιλικές 
προς το περιβάλλον πρακτικές κάνοντας χρήση πλυστικών µηχανηµάτων µε υψη-
λό επίπεδο ασφάλειας και τεχνολογίας (Green cleaning solutions), µειώνοντας 
τη χρήση χηµικών ουσιών, οι οποίες θα µπορούσαν να προκαλέσουν αρνητικές 
επιπτώσεις σε εργαζόµενους και περιβάλλον. Η χρήση νέων τεχνολογιών σε πλυ-
στικά µηχανήµατα έχει διπλό όφελος, τόσο για την ποσότητα του νερού που χρησι-
µοποιείται όσο και για την ενέργεια που καταναλώνεται.

Συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και πυρόσβεσης 

Το εκτεταµένο δίκτυο ύδρευσης και πυρόσβεσης της ΠΑΕΓΑΕ καλύπτει  έκταση µε-
γαλύτερη από 700 στρέµµατα.  Η διαχείριση του δικτύου πραγµατοποιείται µέσω 
ενός ολοκληρωµένου συστήµατος συντήρησης και επιδιόρθωσης. 

•   Μειώνουµε το χρόνο αποκατάστασης διαρροών, µε τη µετατροπή του υπόγειου 
δικτύου σε υπέργειο, όπου αυτό είναι εφικτό

•   Προλαµβάνουµε τυχόν διαρροές, µέσω συνεργείων που διεξάγουν τακτικούς 
ελέγχους σε τµήµατα του δικτύου

Σύστηµα έκπλυσης διπλής ροής

Μερική µείωση του υδάτινου αποτυπώµατος µπορεί να επιτευχθεί από δευτερεύ-
ουσες δραστηριότητες εξοικονόµησης νερού. Ήδη, από το 2015 έχουµε εγκατα-
στήσει επιλογέα διπλής ροής σε όλα τα καζανάκια τα οποία είναι τοποθετηµένα 
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, σε Μαγούλα και Σίνδο. Έτσι, επιτυγχάνεται εξοι-
κονόµηση νερού της τάξεως του 30%, σε σχέση µε την αρχική κατανάλωση νερού 
σε τουαλέτες. 

Το 2017 επιτεύχθηκε µείωση της συνολικής κατανάλωσης νερού κατά 7,6%, σε 
σύγκριση µε το 2016. Η µείωση στις εγκαταστάσεις της Μαγούλας ήταν της τάξεως 
του 8% ενώ για τις εγκαταστάσεις της Σίνδου,  η µείωση ανήλθε στο 3%.

 

Αναλυτικότερα, το 2017 καταναλώθηκαν 1.620 κ.µ. νερό λιγότερα, σε σύγκριση 
µε το 2016, ενώ η βασική πηγή προµήθειας νερού προήλθε από το δίκτυο ύδρευ-
σης της ΕΥ∆ΑΠ.

•   Το 99% της συνολικής κατανάλωσης νερού πραγµατοποιήθηκε στις εγκατα-
στάσεις της Μαγούλας, καθώς οι κύριες δραστηριότητες που απαιτούν τη χρήση 
νερού είναι η διαδικασία προετοιµασίας οχηµάτων που εκτελούνται στα πλυ-
ντήρια καθώς και το πότισµα φυτών και δέντρων εντός των εγκαταστάσεων

•   Στις εγκαταστάσεις της Σίνδου, η χρήση νερού είναι ιδιαίτερα περιορισµένη και 
αφορά στην κάλυψη αναγκών γραφείων

 

Παρόλο που οι ποσότητες νερού που καταναλώνουµε δεν είναι ιδιαίτερα σηµα-
ντικές, σχεδιάζουµε και υλοποιούµε δράσεις που στόχο έχουν τη µείωση του υδά-
τινου αποτυπώµατος καθώς και την ασφαλή και υπεύθυνη διάθεση των υγρών 
αποβλήτων που προκύπτουν από τη λειτουργία µας.  

1%

99%
ΜΑΓΟΥΛΑ

Κατανάλωση νερού σε κ.µ., 2016-17
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στη χρήση 

εξοπλισµού φιλικού 
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και στη συντήρηση 

των δικτύων 

ύδρευσης και 

πυρόσβεσης
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Συνολικές εκποµπές αέριων ρύπων 

Καταβάλουµε σηµαντικές προσπάθειες για να µειώσουµε τον περιβαλλοντικό µας αντίκτυπο και για το λόγο αυτό, 
είµαστε ιδιαίτερα χαρούµενοι  που µέσα στο 2017 σηµειώσαµε µείωση της τάξεως του 17% στις εκποµπές διοξει-
δίου του άνθρακα, σε σύγκριση µε το 2016. 

Πηγή εκποµπής CO
2

Εκποµπές 2017
(Tn CO2)

Εκποµπές 2016
(Tn CO2)

∆ιαφορά 
(%)

Πετρελαιοκίνητα ανυψωτικά 2 1,6 +25%

Κτίρια: κατανάλωση πετρελαίου 13,3 10,5 +27%

∆.Χ. φορτηγά (3PL contracted) 16 66,6 -76%

Οχήµατα προσωπικού 173,4 160,8 +8%

∆.Χ. αυτοκινητάµαξες ΠΑΕΓΑΕ 315,1 287,8 +9%

Κτίρια: κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 1.677,1 1.816,8 -8%

∆.Χ. αυτοκινητάµαξες συνεργατών 2.484,8 3.268,5 -24%

Συνολικές εκποµπές CO
2

4.681,7 5.616,6 -17%

Η σηµαντική µείωση στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα που καταγράφηκε το 2017, οφείλεται: 

•   Στην αποδοτικότερη εκτέλεση των δροµολογίων καθώς επίσης στη στοχευµένη επιλογή συνεργατών µε στόλο 
οχηµάτων τελευταίας τεχνολογίας

• Στη χρήση led φωτισµού

• Στην εγκατάσταση εξοπλισµού υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

•   Στη µείωση του συντελεστή εκποµπών της ∆ΕΗ

5.4 Εκποµπές αερίων 
του θερµοκηπίου 

Καταγραφή - Υπολογισµός -  
Παρακολούθηση - Μείωση -  

Αντιστάθµιση

Οι κυριότερες δραστηριότητες της ΠΑΕΓΑΕ από τις οποίες προκύπτουν εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα, περιλαµβάνουν την εκτέλεση του µεταφορικού έργου και 

τη χρήση ενέργειας στις κτιριακές εγκαταστάσεις. Στοχεύουµε στην αποδοτικότερη 
διαχείριση των αέριων ρύπων και για το λόγο αυτό:

•   Καταγράφουµε - Υπολογίζουµε - Παρακολουθούµε το ανθρακικό αποτύπωµα

•   Πραγµατοποιούµε  δράσεις που περιορίζουν τους αέριους ρύπους που παράγονται 
από τη λειτουργία µας

•   Αντισταθµίζουµε τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα µέσω εθελοντικών δράσεων

Ήδη, από το 2014 υπολογίζουµε συστηµατικά το ανθρακικό µας αποτύπωµα. Η διαδικασία αυτή 
πραγµατοποιήθηκε και το 2017 λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας 

που δηµιουργούν εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως είναι:

•   Το µεταφορικό έργο από τον ιδιόκτητο και συνεργαζόµενο στόλο οχηµάτων

•   Η ηλεκτρική και θερµική ενέργεια που καταναλώνεται στις κτιριακές εγκαταστάσεις

•   Οι µετακινήσεις των εργαζοµένων από και προς την εταιρεία

Ο υπολογισµός του ανθρακικού αποτυπώµατος, βασίστηκε σε διεθνείς αναγνωρισµένες µεθοδολογίες και 
πρότυπα, όπως περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πηγή εκποµπής CO
2

Μεθοδολογία υπολογισµού του 
ανθρακικού αποτυπώµατος

Κτίρια ΠΑΕΓΕ (ηλεκτρική ενέργεια) Συντελεστής εκποµπών ∆ΕΗ, 2016

Κατανάλωση πετρελαίου σε κτιριακές εγκαταστάσεις EN 16258:2012

Πετρελαιοκίνητα ανυψωτικά EN 16258:2012

Οχήµατα εργαζοµένων COPERT 4 (µέθοδος EMEP/EEA)

Αυτοκινητάµαξες ΠΑΕΓΑΕ EN 16258:2012

Αυτοκινητάµαξες συνεργατών COPERT 4 (µέθοδος EMEP/EEA)

Φορτηγά διανοµής (3PL contracted) COPERT 4 (µέθοδος EMEP/EEA)
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Άλλες έµµεσες

εκποµπές

Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα 
µε βάση το Green House Gas Protocol

Λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές του Green House 
Gas Protocol (GHGP), οι άµεσες εκποµπές διοξει-
δίου του άνθρακα για το 2017 ανήλθαν σε 503,8 
τόνους, οι έµµεσες εκποµπές σε 1.677,1  τόνους, 
ενώ οι άλλες έµµεσες εκποµπές σε 2.484,8   
τόνους.
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Φορτηγά οχήµατα νέας τεχνολογίας

Το σηµαντικότερο τµήµα των εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα της ΠΑΕΓΑΕ, προκύπτει από το µεταφορικό 
έργο του συνεργαζόµενου και ιδιόκτητου στόλου. 

•  Επιλέγουµε τους συνεργάτες µας λαµβάνοντας υπό-
ψη την τεχνολογία του στόλου που χρησιµοποιούν

•  Αναβαθµίζουµε τον υφιστάµενο στόλο µας, αντικα-
θιστώντας τα λιγότερο αποδοτικά οχήµατα µε αντί-
στοιχα τελευταίας τεχνολογίας

Ήδη, έχουµε πραγµατοποιήσει ενέργειες για την από-
κτηση τεσσάρων νέων αυτοκινηταµαξών τεχνολογίας 
EURO 5 και EURO 6.

Προγράµµατα εκπαίδευσης οδηγών

Εξίσου σηµαντική δραστηριότητα µε τη χρήση οχηµά-
των νέας τεχνολογίας, είναι η εκπαίδευση των εργα-
ζοµένων που τα χειρίζονται. Η οδική συµπεριφορά των 
οδηγών επηρεάζει σηµαντικά την κατανάλωση καυσί-
µου ενώ παράλληλα βελτιώνει την ασφάλεια στο εθνι-
κό οδικό δίκτυο όπου πραγµατοποιούµε µεταφορές. 
∆ίνουµε προτεραιότητα στην εκπαίδευση των εργαζό-
µενών µας, υποστηρίζοντας ένα βιώσιµο σύστηµα µε-
ταφορών χωρίς ατυχήµατα.

Ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα 

Η αντιστάθµιση των αέριων ρύπων µε δράσεις όπως η 
αύξηση του ποσοστού εθελοντικών δενδροφυτεύσεων 
και η ενίσχυση διεθνών οργανισµών και φιλοπεριβαλ-
λοντικών πρωτοβουλιών, συµβάλει σηµαντικά στη δη-
µιουργία ενός ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα. 

•  Από το 2013 µέχρι σήµερα, έχουν συνολικά φυτευτεί 
περισσότερα από 5.000 φυτά και δέντρα διαφόρων 
ποικιλιών στις εγκαταστάσεις µας

•  Εξασφαλίσαµε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα για το 
2017, αντισταθµίζοντας το σύνολο των εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα (4.682 τόνους), µέσω της 
πρωτοβουλίας των Ηνωµένων Εθνών, Climate 
Neutral Now. Με τη δράση αυτή, υποστηρίζουµε την 
ανάπτυξη καθαρών και ανανεώσιµων πηγών ενέρ-
γειας σε αναπτυσσόµενες χώρες του κόσµου. Ειδι-
κότερα, η αντιστάθµιση των εκποµπών της ΠΑΕΓΑΕ 
πραγµατοποιήθηκε µέσα από τη χρηµατοδότηση 
υδροηλεκτρικού έργου, στο Jorethang της Ινδίας.

•  Αντισταθµίσαµε το 80% 
των εκποµπών διοξει-
δίου του άνθρακα για το 
2016, 4.450 από τους 
συνολικά 5.616 τό-
νους, µέσω του Climate 
Neutral Now

 

∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας 

Η έννοια της αειφορίας και της επιχειρηµατικής υπευ-
θυνότητας είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την ανάπτυξη 
και διατήρηση βιώσιµων οικοσυστηµάτων. 

•  Εφαρµόζουµε φιλικές προς το περιβάλλον πρα-
κτικές και παροτρύνουµε τους ανθρώπους µας να 
λειτουργούν µε τρόπο υπεύθυνο για το περιβάλλον

•  Λειτουργούµε τις εγκαταστάσεις µας σε θεσµοθε-
τηµένες βιοµηχανικές ζώνες, οι οποίες δεν γειτνιά-
ζουν µε προστατευόµενες περιοχές ή περιοχές 
υψηλής βιοποικιλότητας (π.χ. RAMSAR ή NATURA)

•  Σεβόµαστε και αναβαθµίζουµε το φυσικό περιβάλ-
λον, εµπλουτίζοντας τους προαύλιους χώρους µας 
µε πλήθος φυτών και δέντρων

•  Καλλιεργούµε 300 ελαιόδεντρα στο περιµετρικό 
χώρο της εταιρείας
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•  Οι άµεσες εκποµπές αφορούν µόλις το 11% των συνολικών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και περιλαµ-
βάνουν τις εκποµπές που προκύπτουν από τα πετρελαιοκίνητα ανυψωτικά, την κατανάλωση πετρελαίου σε 
κτίρια, τα οχήµατα προσωπικού και τις ιδιόκτητες αυτοκινητάµαξες

•  Οι έµµεσες εκποµπές συγκέντρωσαν το 36% του συνολικού ανθρακικού αποτυπώµατος της εταιρείας, περι-
λαµβάνοντας την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε στις κτιριακές εγκαταστάσεις

•  Οι άλλες έµµεσες εκποµπές αποτέλεσαν το µεγαλύτερο µέρος των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα µε πο-
σοστό 53%, οι οποίες προέκυψαν από το µεταφορικό έργο της εταιρείας που ανατέθηκε σε συνεργάτες για την 
εκτέλεση δροµολογίων ξηρού φορτίου και έτοιµων αυτοκινήτων

Αντιλαµβανόµαστε την υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα ως ένα µέσο να µειώσουµε 
τον περιβαλλοντικό µας αντίκτυπο, για αυτό και υλοποιούµε δράσεις που:

•  Περιορίζουν την κατανάλωση ενέργειας και κατ’ επέκταση την παραγωγή εκ-
ποµπών διοξειδίου του άνθρακα

•   Αντισταθµίζουν τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγουµε, έως 
ότου εξασφαλίσουµε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα
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Μην το προσπερνάς! - Βοήθησε να 
γίνουµε Ασφαλέστεροι, Καλύτεροι,  
πιο Αποτελεσµατικοί

Γνωρίζουµε πως η επιτυχία της στρατηγικής µας ενισχύεται όταν 
στην προσπάθεια αυτή συµµετέχουν ενεργά οι εργαζόµενοί µας. 
Ενηµερώνουµε σε τακτική βάση εργαζόµενους και επισκέπτες, 
έτσι ώστε να αναγνωρίζουν και 
να προλαµβάνουν καταστάσεις 
που µπορεί να θέσουν σε κίνδυ-
νο την ασφάλεια των ανθρώπων 
µας. Μέσα στο 2017, τοποθετή-
σαµε 50 ευδιάκριτες πινακίδες, 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους των εγκαταστάσεων, 
προτρέποντας όσους κινούνται ή 
εργάζονται στους χώρους αυτούς 
να αναφέρουν στον αρµόδιο το-
µέα συντήρησης ζητήµατα όπως 
είναι οι διαρροές, τα επικίνδυνα 
και εύφλεκτα υλικά, οι εστίες µό-
λυνσης κ.α.

5.5 ∆ιαχείριση στερεών 
και υγρών αποβλήτων 

Ανακύκλωση - ∆ιαχείριση - Υπεύθυνη διάθεση

Η υπεύθυνη διαχείριση και διάθεση των υλικών που προµηθευόµαστε και κατα-
ναλώνουµε, αποτελεί σηµαντικό κρίκο της εφοδιαστικής µας αλυσίδας. Σηµαντική 
πτυχή της κουλτούρας µας αποτελεί η ασφαλής εναπόθεση των στερεών και υγρών 
αποβλήτων, εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό χαµηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. 
Τα περισσότερα από τα υλικά που χρησιµοποιούµε δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
για το περιβάλλον. Παρόλα αυτά, παραµένουµε σχολαστικοί µε τη διαχείρισή τους, 
όταν αυτά φθάσουν στο τελευταίο στάδιο του κύκλου ζωής τους.

Στερεά απόβλητα 

Για τη συλλογή, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών 
αποβλήτων, η ΠΑΕΓΑΕ  συνεργάζεται µε το ∆ήµο Ελευ-
σίνας και Σίνδου καθώς επίσης µε ιδιωτικούς πιστοποι-
ηµένους φορείς ανακύκλωσης. 

• Ανακυκλώσαµε 2,5 τόνους από 
υλικά σιδήρου, 80 τεµάχια τόνερ 
καθώς και 1 µπαταρία περο-
νοφόρου ανυψωτικού µέσα 
στο 2017 

• Υλοποιούµε συστη-
µατικό πρόγραµµα 
ανακύκλωσης χαρ-
τιού και πλαστικού, 
έχοντας εγκαταστήσει 
ειδικούς κάδους συλ-
λογής στο χώρο των 
γραφείων, σε αποθήκες 
και εξωτερικούς χώρους

• Πραγµατοποιείται τακτική 
συλλογή των στερεών αποβλήτων 
σε εβδοµαδιαία βάση από απορριµµατοφόρα 
του ∆ήµου Ελευσίνας και Σίνδου (οι ποσότητες χαρτιού 
και πλαστικού οι οποίες ανακυκλώθηκαν το 2017, δεν 
είναι µετρήσιµες, καθώς είναι αρκετά περιορισµένες)

Υγρά απόβλητα 

Η χρήση νερού που πραγµατοποιείται στην ΠΑΕΓΑΕ 
αφορά στην πλειοψηφία της κάλυψη αναγκών ποτί-
σµατος και προετοιµασίας οχηµάτων στα πλυντήρια 
της εταιρείας. Ακολουθεί η χρήση νερού σε γραφεία 

και αποθήκες, µε το ποσοστό αυτό να είναι ιδι-
αίτερα περιορισµένο. Τα υγρά απόβλητα 

που προκύπτουν από τη δραστηριό-
τητα της ΠΑΕΓΑΕ δεν δηµιουργούν 

επιβαρυντικούς παράγοντες 
για το περιβάλλον και τον 

υδροφόρο ορίζοντα. Η δια-
χείριση τους πραγµατοποι-
είται µε τη χρήση στεγανών 
εγκαταστάσεων αποβλή-
των στις εγκαταστάσεις της 

Μαγούλας  και µε το δίκτυο 
αποχέτευσης στις εγκατα-

στάσεις της Σίνδου. 

• Το 2017, ο συνολικός όγκος 
των υδάτινων αποβλήτων που απορρί- 

      φθηκε ανήλθε σε 9.883 κ.µ. 

• Εξετάζουµε ως εναλλακτική τη διαχείριση και επα-
ναδιάθεση του νερού που απορρίπτεται, έτσι ώστε να 
διοχετεύεται εκ νέου για την κάλυψη αναγκών ποτί-
σµατος ή τη χρήση του στην παραγωγική διαδικασία 
(πλύσιµο οχηµάτων)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


