
 

Πολιτική για την Ενέργεια και 

την Κλιματική Αλλαγή 
Η Cenergy Holdings, ως εταιρεία συμμετοχών, απαιτεί από τις θυγατρικές της (εφεξής οι «εταιρείες της Cenergy 
Holdings»), να εντάσσουν στις πολιτικές τους την ακόλουθη Πολιτική για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή, 

Η παρούσα πολιτική επιβεβαιώνει την προσέγγιση των εταιριών της Cenergy Holdings να αποτελέσουν  μέρος 
της παγκόσμιας προσπάθειας για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. 

Ως σημαντικοί καταναλωτές τόσο ανανεώσιμων όσο και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι εταιρίες 
δεσμεύονται για την αγορά και χρήση ενέργειας με υπεύθυνο, αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο, 
με σκοπό τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. 

Για να το πετύχουν αυτό, οι εταιρείες της Cenergy Holdings δεσμεύονται: 

 

• Να συμμορφώνονται με το σύνολο της νομοθεσίας περί ενέργειας και εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, καθώς και με τις λοιπές κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υποβολής σχετικών 

εκθέσεων. 

 

• Να βελτιώνουν συνεχώς την ενεργειακή απόδοσή τους υλοποιώντας προγράμματα αποδοτικής 

χρήσης της ενέργειας που υποστηρίζουν όλες τις λειτουργίες και, παράλληλα, να παρέχουν ένα 

ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. 

 

• Να αξιολογούν όλες τις επενδύσεις σε υποδομές (νέος εξοπλισμός, ανακαίνιση υφιστάμενου 

εξοπλισμού) και τις νέες διεργασίες παραγωγής με γνώμονα τη συμβολή στην κατανάλωση 

ενέργειας και στο αποτύπωμα άνθρακα. 

 

• Να αναπτύξουν στρατηγική για την αποτελεσματική καταγραφή και μείωση του αποτυπώματος 

άνθρακα στις άμεσες και έμμεσες λειτουργίες τους, καθώς και των παραγόμενων προϊόντων τους. 

 

• Να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες σε κλαδικό επίπεδο με σκοπό τη θέσπιση ενός προγράμματος 

μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα  που θα αφορά σε όλη την αλυσίδα αξίας, καθώς και να 

εμπλέκουν για το σκοπό αυτό όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

• Να εκπαιδεύουν τους εργαζομένους τους σε πρακτικές διαχείρισης της ενέργειας ανάλογα με τον 

ρόλο και τον τομέα επιρροής τους. 

 

• Να συνεργάζονται ενεργά με θεσμικούς και δημόσιους φορείς για την ανάπτυξη και υλοποίηση 

βέλτιστων πρακτικών στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής. 

 

• Να επιθεωρούν τακτικά τις επιδόσεις τους και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις, καθώς και να 

εξασφαλίζουν συνεχή βελτίωση στον τομέα αυτό. 

Η ευθύνη για την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής βαραίνει τα πλέον ανώτερα στελέχη κάθε εταιρείας. 

 

Για τη Cenergy Holdings 

___________________ 
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