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Γιατί;

• Υπάρχει 50% πιθανότητα η μέση θερμοκρασία της γης να 
ξεπεράσει το όριο αύξησης του 1,5 °C στην πενταετία 
2022-2026, από 10% την πενταετία 2017-2021 (World 
Meteorological Organization)

• Το όριο του 1,5°C αποτελεί το σημείο μετά το οποίο οι 
κλιματικές επιπτώσεις γίνονται ιδιαίτερα επιζήμιες για 
τους ανθρώπους και τον πλανήτη συνολικά (World Meteorological 
Organization)
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Resource scarcity - Circular 
economy 

•Reuse
•Recycle
•Reduce

• Συνθήκη Παρισιού – στόχοι περιορισμού 
αύξησης μέσης θερμοκρασίας γης

• Ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία – μηδενικό 
ισοζύγιο ρύπων ως το 2050 & αποσύνδεση της 
οικονομικής ανάπτυξης από τη χρήση πόρων

• Εθνικός Κλιματικός νόμος 4936/2022 –μείωση 
ρύπων



Γιατί;



Οι εκπομπές που παράγονται στις
εγκαταστάσεις και τα οχήματα
που ανήκουν ή διαχειρίζεται
αποκλειστικά η εταιρία

 Μείωση κατανάλωσης καυσίμων

 Route optimization

Κλιματικές αλλαγές

Οι εκπομπές που παράγονται
από την παραγωγή της ενέργειας
που καταναλώνει η εταιρία

 Χρήση ανανεώσιμων πηγών
ηλεκτρισμού

 Παραγωγή ή αγορά Route optimization

 Οικολογική οδήγηση

 Αντικατάσταση/τροποποίηση
εξοπλισμού για μετάβαση σε
εναλλακτικά καύσιμα ή πιο φιλικά
προς το περιβάλλον (κλιματισμός)

Παραγωγή ή αγορά

 Μείωση κατανάλωσης ενέργειας

 Συστήματα BMS

 Ανασχεδιασμός διαδικασιών
παραγωγής για
αποδοτικότερη κατανάλωση
ενέργειας

 Θωράκιση από απώλεια
ενέργειας



Κλιματικές αλλαγές

Οι εκπομπές που παράγονται
εξαιτίας της δραστηριότητας
της εταιρίας σε πηγές που
ανήκουν ή ελέγχουν άλλεςανήκουν ή ελέγχουν άλλες
εταιρίες

 Ρύποι από την αλυσίδα
εφοδιασμού (upstream)

 Ρύποι από τη διοχέτευση των
προϊόντων/υπηρεσιών
(downstream)



Πόροι

Η μετάβαση σε κυκλικές 
οικονομίες είναι αναγκαία για 

να διασφαλίσουμε επαρκείς και 
κατά συνέπεια προσιτούς 

πόρους 
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++ανάλυση κινδύνων
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Οχήματα

EV100 commitment

Δίκτυο φορτιστών

Κτίρια

Ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας

Προμηθευτές

Αξιολόγησή τους σε 

Kotsovolos ESG - Ρύποι

Αλλαγή φωτισμού σε 
LED

Συστήματα 
διαχείρισης ενέργειας

Αξιολόγησή τους σε 
ESG κριτήρια μέσω 
αναγνωρισμένων 
πλατφορμών



Παράταση ζωής συσκευών

Διαδικασίες, τεχνολογίες και 
operations =>

>11500 επισκευές

Ανακύκλωση

Διαδικασίες, τεχνολογίες και 
operations =>

Kotsovolos ESG – Κυκλική οικονομία

>11500 επισκευές

>280 Total support υπηρεσίες

operations =>

~10000 τόνοι συσκευών

~18 τόνοι πλαστικού

~100 τόνοι χαρτιού




