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Εξαγωγές σε πάνω 

από 80 χώρες παγκοσμίως



Βιωσιμότητα στην παραγωγή & την κατασκευή

Green Manufacturing - Πράσινη παραγωγική διαδικασία

Green Building - Πράσινη δόμηση-

Πιστοποιημένα προϊόντα  



Παραγωγική διαδικασία 

Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας & νερού

Περιορισμός απαιτούμενων μεταφορών

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Χρήση ενέργειας από ΑΠΕ

Ανακύκλωση & υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων



Α’ ύλες από βιομηχανικά συμπαράγωγα ή προϊόντα ανακύκλωσης 
(ιπτάμενη τέφρα, φλοιός ρυζιού, γυαλί, ελαστικά, δομικά απορρίμματα)

90% ανακυκλώσιμες πρωτογενείς συσκευασίες

Συσκευασίες από ανακυκλωμένα υλικά

Περιορισμός χρήσης βιοκτόνων & συντηρητικών 

Παραγωγική διαδικασία 



Έρευνα & Ανάπτυξη 

Πιστοποιημένα 
προϊόντα

Ενεργειακή αναβάθμιση     
κατασκευών

Καινοτόμα προϊόντα φιλικά 
προς τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον 

Μεγάλη

διάρκεια ζωής



Πιστοποιημένα προϊόντα 

Το Indoor Air Comfort Gold (IACG) η πιο αυστηρή σήμανση 
για τις εκπομπές VOCs και εξασφάλιση βέλτιστης ποιότητας 
αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων 

Το Emicode απονέμεται σε δομικά υλικά με πολύ 
χαμηλές εκπομπές VOCs

Το Blue Angel η πιο απαιτητική οικολογική σήμανση, που 
εξασφαλίζει το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
και την προστασία της ανθρώπινης υγείας



Πιστοποιημένα προϊόντα 

Η Περιβαλλοντική Δήλωση προϊόντος 
αποτελεί ολοκληρωμένη αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του
(Life Cycle Assessment - LCA) 



Εξοικονόμηση ενέργειας & μείωση λειτουργικών εξόδων

Ενεργειακή αναβάθμιση – ETICS

Θερμική άνεση και υγιεινή ατμόσφαιρα

Ανακαίνιση και προστασία της κτιριακής όψης

Καινοτόμα τεχνολογία COOL TECHNOLOGY



Ενεργειακή αναβάθμιση - ETICS 

Πλήρης 
ακινητοποίηση 
περίπου 10.000

οχημάτων κυβισμού 
1.400-1.600 κ.ε.κ σε 
ετήσια βάση (2021).



Ενεργειακή αναβάθμιση – φαινόμενο θερμικής νησίδας 



Environmental Social Governance ESG 

Υπεύθυνα για το Περιβάλλον

Σε εξέλιξη ο δεύτερος απολογισμός

Ολοκλήρωση εντός του 2023



Πηγή: Eurostat (στοιχεία 2022) 

Ελλάδα & Βιωσιμότητα

SDG 11: Sustainable cities and 
communities 

SDG 12: Responsible consumption 
and production 

SDG 13: Climate action 







Sol Salinas 
Executive Vice President -
Sustainability Lead for the 

Americas at Capgemini
Sustainability expert 

“…So we have to think differently…

….it’s no longer good enough to be net-zero… 

…we have to be net-positive, 

we have to move into repair and regenerate mode…”

The future of sustainability | TEDxPearlStreet
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Ευχαριστώ

για την προσοχή σας


