ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Περιβαλλοντική Βιωσιµότητα σηµαίνει εξεύρεση καινοτόµων τρόπων για την µείωση του
κόστους και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον µέσω της
εξοικονόµησης ενέργειας και ύδατος.
H ανάπτυξη της οικονοµίας εξαρτάται άµεσα από την βιωσιµότητα του οικοσυστήµατος και ότι όλοι συλλογικά
έχουµε την ευθύνη να συµβάλλουµε ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόµηση των
φυσικών πόρων. Η Brandit New Era, επιδιώκει να καθιερώσει και να διατηρήσει µια θετική περιβαλλοντική
κληρονοµιά για τις µελλοντικές γενιές. Για να πετύχουµε αυτόν τον στόχο έχουµε δεσµευτεί για την ελαχιστοποίηση
των συνολικών επιπτώσεων στο περιβάλλον ενώ παράλληλα ενθαρρύνουµε την περιβαλλοντικά υπεύθυνη
συµπεριφορά εκ µέρους των εργαζοµένων και τον συνεργατών µας.
Ειδικότερα, στοχεύουµε στην εξοικονόµηση ύδατος και ενέργειας και στην διατήρηση των οικοσυστηµάτων. Στην
µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, στην ελαχιστοποίηση των απορριµµάτων και στην προσπάθεια να
εµπνεύσουµε την δηµόσια συνείδηση να υποστηρίξει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα.
Η εταιρεία επιδιώκει να προσδιορίσει, µετρήσει και κατανοήσει τις άµεσες και έµµεσες πράξεις της που έχουν
επίπτωση στο περιβάλλον και να αναπτύξει ρεαλιστικές λύσεις µε σκοπό την µείωση των εν’ λόγω επιπτώσεων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Βελτιώνουµε την αποδοτικότητά µας στις καθηµερινές εργασίες µας σε σχέση µε την κατανάλωση ενέργειας και
νερού. Επενδύουµε σε νέες τεχνολογίες και συστήµατα. Συµπεριλαµβάνουµε την διαχείριση, παρακολούθηση και
σχεδιασµό της κατανάλωσης των φυσικών πόρων στους στόχους της εταιρείας. Χρησιµοποιούµε τον φυσικό
φωτισµό και µειώνουµε την ποσότητα της ενέργειας που καταναλώνουµε κατά το µέγιστο δυνατό. Κλείνουµε τα
φώτα και τις ηλεκτρικές - ηλεκτρονικές συσκευές όταν δεν χρησιµοποιούνται. Ρυθµίζουµε την θέρµανση/ψύξη µε
κριτήριο την µείωση της κατανάλωσης.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Στοχεύουµε στην µείωση των επιβλαβών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, εντοπίζοντας τις πηγές και
εφαρµόζοντας λύσεις, συµπεριλαµβανοµένης της εξάλειψης της πηγής, βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητα µας,
ελαχιστοποιώντας τις µετακινήσεις µας, και στοχεύοντας στην αύξηση χρήσης “καθαρών” καυσίµων.
Ενσωµατώνουµε περιβαλλοντικά κριτήρια στην αξιολόγηση και στο Σύστηµα Προµηθειών της εταιρείας.
Προσέχουµε να είµαστε συµµορφωµένοι µε την κείµενη κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. Προωθούµε
εναλλακτικούς τρόπους συναντήσεων αντί για µετακίνηση, όπως e-mail, video/phone conferencing.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ελαχιστοποιούµε τα απορρίµµατα που δηµιουργεί η εταιρεία µας, από την καθηµερινή µας δραστηριότητα.
Απορρίπτουµε ευσυνείδητα και δηµιουργικά κάνοντας την "µείωση / επαναχρησιµοποίηση / ανακύκλωση” τυπική
διαδικασία της λειτουργίας µας.
Ανακυκλώνουµε υλικά συσκευασίας, χαρτιού, πλαστικού, µη λειτουργικού τηλεπικοινωνιακού & ηλεκτρονικού
εξοπλισµού, µπαταριών και άλλων υλικών. Περιορίζουµε την άσκοπη χρήσης χαρτιού, αξιοποιώντας στο έπακρο
την σύγχρονη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και επικοινωνία τόσο ενδοεταιρικά όσο και εκτός εταιρίας.
Ανακύκλωνουµε όλα τα µεταχειρισµένα ελαστικά και µεταχειρισµένα λιπαντικά και έλαια

ΕΝΕΡΓΟΣ ΔΡΑΣΗ

Προτρέπουµε το προσωπικό, τους επισκέπτες και συνεργάτες µας να πράττουν µε κριτήριο την θετική επίπτωση στο
περιβάλλον. Αναγνωρίζουµε ότι η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί συλλογική ευθύνη των
κυβερνήσεων, των επιχειρήσεων και των πολιτών και ότι η υπεύθυνη συµπεριφορά µας προς το φυσικό
περιβάλλον βελτιώνει την ποιότητα τόσο της καθηµερινής ζωής όσο και των επόµενων γενεών και γι’ αυτό
δεσµευόµαστε να είµαστε σταθερά προσανατολισµένοι στον στόχο αυτό.
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