ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΤΝΕΙΔΗΗ ΣΗ ΚΑΜΑΡΙΔΗ
GLOBAL WIRE ΑΒΕΕ
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Νοιαζόμαστε για το περιβάλλον. Φροντίζουμε την περιοχή μας.
Παίρνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες που αλλάζουν τον τρόπο που
δουλεύουμε και αναβαθμίζουν τη διαδικασία παραγωγής της εταιρείας
μας.
Προχωρούμε σε ενέργειες που…
Εκσυγχρονίζουν το χώρο μέσα και έξω από την ΚΑΜΑΡΙΔΗ
Προστατεύουν το οικοσύστημα
Αναβαθμίζουν όλη την περιοχή
Βελτιωνόμαστε συνεχώς με σεβασμό στην τοπική κοινωνία και
συναίσθηση του χρέους που μας αναλογεί για το παρόν και τις
επόμενες γενιές.
Εφαρμόζουμε προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης στερεών
αποβλήτων και ανακύκλωσης (χαρτιού, γυαλιού, μέταλλου,
πλαστικού, μπαταριών) σε συνεργασία με εγκεκριμένους φορείς
ανακύκλωσης.
τόχος μας είναι η βιομηχανία μας όχι μόνο να μην έχει αρνητικό
αντίκτυπο στο οικοσύστημα αλλά και με τη δράση μας να
ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες στην προστασία του
περιβάλλοντος.

Περιβαλλοντική συνείδηση
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Για την εταιρία μας, η γη και οι καρποί της είναι η δύναμή μας. Για αυτό
αναγνωρίζουμε την τεράστια ευθύνη που έχουμε ως βιομηχανία να
δρούμε με οικολογική συνείδηση.
Αξιοποιούμε φιλικές προς το περιβάλλον πηγές ενέργειας, όπως είναι
το φυσικό αέριο, ενώ στις εγκαταστάσεις μας χρησιμοποιείται νερό
από εγκεκριμένη – αδειοδοτημένη γεώτρηση ώστε να διασφαλίζεται η
ορθολογική χρήση του και να αποφεύγονται οι σπατάλες.
Η λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής δε δημιουργεί απόβλητα
Στις αποθήκες μας έχουν καταργηθεί όλα τα περονοφόρα
μηχανήματα που λειτουργούσαν με πετρέλαιο κι έχουν αντικατασταθεί
με ηλεκτρικά οχήματα, φιλικά προς το περιβάλλον.
Ύστερα από σχετική μελέτη, προχωρήσαμε σε επανασχεδιασμό των
δρομολογίων των πωλητών και των φορτηγών μας με σκοπό να
ελαχιστοποιηθούν οι άσκοπες μετακινήσεις που ρυπαίνουν το
περιβάλλον.

Ανακύκλωση
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Πιστοί στην ανακύκλωση, στις συσκευασίες μας επιλέγουμε 100%
ανακυκλώσιμα υλικά. Τα χαρτοκιβώτιά μας προέρχονται από
ανακυκλωμένο χαρτί, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη μείωση
της καταστροφής των δασών.
Στα γραφεία μας, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά ανακυκλώσιμη
γραφική ύλη και έχουμε καταφέρει να μειώσουμε κατά 30% τον όγκο
των απορριμμάτων που οδηγούνται στους Χ.Υ.Τ.Α.
Ενισχύουμε την αγορά κάδων ανακύκλωσης του Δήμου ΘΗΒΑΙΩΝ
Ενισχύουμε οικονομικά την Ελληνική Εταιρία Ανακύκλωσης για να
μπορεί να συνεχίσει το πολύτιμο έργο της!

Οικολογία
•

H οικογένεια της ΚΑΜΑΡΙΔΗ GLOBAL WIRE στηρίζει την ΩΡΑ ΣΗ ΓΗ,
συμμετέχοντας κάθε χρόνο στην προώθηση της παγκόσμιας
πρωτοβουλίας της περιβαλλοντικής οργάνωσης ενάντια στην
κλιματική αλλαγή. Οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας, συνολικά
100 οικογένειες, σβήσαμε τα φώτα μας, καλώντας όλους τους
καταναλωτές μας να κάνουν το ίδιο για μία ώρα. Στόχος της Ώρας της
Γης είναι να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να δείξει πως το κλίμα
είναι… στο χέρι μας!

Αναδάσωση
•

Με κεντρικό σύνθημα «Η ΚΑΜΑΡΙΔΗ δίνει ζωή στο δάσος», το 2009,
ξεκίνησε μια ευρεία περιβαλλοντική εκστρατεία της εταιρίας μας με
στόχο την αφύπνιση όλων γύρω από την προστασία του
περιβάλλοντος και την αποκατάσταση των δασών της χώρας μας
που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων
ετών. Σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι άνθρωποι
της ΚΑΜΑΡΙΔΗ δώσαμε ζωή σε συνολικά τέσσερα δάση στη
Πάρνηθα, την Πεντέλη, τη Χαλκιδική και τη Πελοπόννησο, φυτεύοντας
συνολικά 5.000 δενδρύλλια.

Ακολουθώντας τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η
ΚΑΜΑΡΙΔΗ GLOBAL WIRE ΑΒΕΕ κάνει εκστρατεία ενημέρωσης του
προσωπικού της με σύνθημα:
‘’Πιο έξυπνα και πιο καθαρά σε 10 βήματα’’
1. Επιλέγετε προϊόντα χωρίς πολλές συσκευασίες και αγοράζετε
ανταλλακτικά, ώστε να χρησιμοποιείτε τις ίδιες συσκευασίες, όποτε είναι
αυτό δυνατό. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στη μείωση του όγκου των
παραγόμενων αποβλήτων και της ενεργειακής κατανάλωσης.
2. Εξοικονομείτε ενέργεια. Σβήνετε τα φώτα, απενεργοποιείτε τις συσκευές
και βγάζετε τους φορτιστές από την πρίζα όταν δεν τους χρησιμοποιείτε.
3. κεφτείτε προτού αγοράσετε. Όταν πετάτε τρόφιμα στα σκουπίδια,
σπαταλάτε ενέργεια, πόρους και χρήματα. Αγοράζετε μόνο ότι χρειάζεστε
και ελέγχετε την ημερομηνία λήξης των προϊόντων.
4. Ελέγχετε τις ετικέτες. Μόνο τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που είναι
ιδιαίτερα φιλικές προς το περιβάλλον και φέρουν το οικολογικό σήμα της
ΕΕ με το χαρακτηριστικό λογότυπο-λουλούδι. Προτού αγοράσετε
ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, συμβουλευτείτε την ετικέτα με την
ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας που σας πληροφορεί για την ενεργειακή
κατανάλωση των συσκευών.

5. Κάνετε οικολογικές διακοπές. Ολοένα και περισσότεροι ταξιδιωτικοί
πράκτορες προσφέρουν περισσότερο βιώσιμες λύσεις, είτε μειώνοντας τον
αντίκτυπο του ταξιδιού, είτε παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να συμβάλετε
ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος.
6. Επιλέγετε εποχικά προϊόντα. Αγοράζετε και καταναλώνετε εποχικά φρούτα
και λαχανικά, προερχόμενα από ντόπιους παραγωγούς. Έτσι, συμβάλλετε
στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας και των πόρων που απαιτούνται
για τη μεταφορά των αγαθών σε μακρινές αποστάσεις ή για την εντατική
παραγωγή τους σε θερμοκήπια.
7. Σρώτε λιγότερο κρέας. Η παραγωγή κρέατος προϋποθέτει την
κατανάλωση πολύ περισσότερων πόρων, ενώ έχει πολύ μεγαλύτερες
επιπτώσεις στο περιβάλλον σε σχέση με άλλες πηγές τροφίμων. Επομένως,
ο περιορισμός της κατανάλωσης κρέατος μπορεί να επιφέρει καθοριστική
αλλαγή.

8. Χρησιμοποιείτε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Οι περισσότερες χώρες
διαθέτουν πλέον εταιρείες παραγωγής ενέργειας που μπορούν να
προμηθεύσουν την κατοικία ή το γραφείο σας με ηλεκτρική ενέργεια από
ανανεώσιμες πηγές. Αν θέλετε, μπορείτε μάλιστα να παράγετε μόνοι σας
ενέργεια εγκαθιστώντας στο σπίτι σας ανεμογεννήτρια, ηλιακούς
συλλέκτες ή φωτοβολταϊκά συστήματα. Πολλές τοπικές αρχές
προσφέρουν οικονομικά κίνητρα που ευνοούν την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας σε μικρή κλίμακα.
9. Αφήστε το αυτοκίνητο και χρησιμοποιείτε άλλους τρόπους μετακίνησης.
Χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή το ποδήλατο ή
περπατώντας, συμβάλλετε στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης
και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλούν οι οδικές μεταφορές.
10. Καταναλώνετε το νερό με σύνεση. Μην αφήνετε τη βρύση να τρέχει
όταν βουρτσίζετε τα δόντια σας, καθώς έτσι χάνεται πολύτιμο πόσιμο
νερό.

