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Ο Όμιλος Hilti (“Hilti”) καταβάλλει εντατική προσπάθεια για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματός 
του. Η παρούσα πολιτική αναφέρεται λεπτομερώς στις ενότητες του Κώδικα Συμπεριφοράς της Hilti που 
αφορούν στην βιωσιμότητα και στην προσέγγισή μας για τη διαχείριση περιβαντολλογικών θεμάτων και 
ορίζει τους σχετικούς βασικούς κανόνες και τον τρόπο εφαρμογής τους. 
 

Στην περιβαντολλογική πολιτική αποτυπώνεται ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής της Hilti, που 

αφορά στη βιωσιμότητα, και η θεμελιωτική βάση για το Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος (EMS), 

σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14001.  
 
Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται στην Εταιρεία Hilti και σε όλες τις θυγατρικές που κατέχονται, άμεσα 
ή έμμεσα, από αυτήν, υπό την έννοια της πλειοψηφικής ή μειοψηφικής κατοχής μετοχών εφόσον η Hilti 
διατηρεί διοικητικό έλεγχο, καθώς και στους υπαλλήλους της, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσης 
υψηλόβαθμων στελεχών, των ασκούμενων και του εργατικού δυναμικού πρόσκαιρης απασχόλησης.
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Βασικοί Κανόνες 
 

1. Καταβάλλουμε εντατική προσπάθεια για τη 

μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των 

δραστηριοτήτων και προϊόντων μας. 

2. Συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες 

περιβαντολλογικούς κανόνες και 

κανονισμούς.  

3. Επιτυγχάνουμε τους περιβαντολλογικούς 

στόχους μας και παρέχουμε λειτουργικές 

βελτιώσεις. 

4. Προωθούμε την ευαισθητοποίηση για το 

περιβάλλον εντός της εταιρείας μας και της 

αλυσίδας εφοδιασμού μας. 

Εφαρμογή των κανόνων 
 
1. Μειώνουμε το Οικολογικό Αποτύπωμά 

μας με το να:  

α) γίνουμε εταιρεία με ουδέτερο αποτύπωμα 

άνθρακα (CO2) εντός του πεδίου εφαρμογής 

1, 2 και στα επαγγελματικά ταξίδια έως το 

έτος 2023, 

β) μειώνουμε σε διαρκή βάση: την 

κατανάλωση ενέργειας και πρώτων υλών, τα 

απόβλητα, την κατανάλωση ύδατος, τις 

εκπομπές και τους θορύβους, 

γ) υιοθετούμε πρόσφορες πρακτικές 

διαχείρισης αποβλήτων, που αποβλέπουν 

στη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και 

ανακύκλωση, καθώς και στην 

απελευθέρωση από την πρακτική της 

υγειονομικής ταφής. 

 
2. Για την συμμόρφωση στους κανόνες και 

κανονισμούς:  

α) Εφαρμόζουμε διαδικασίες, που 

καθοδηγούνται από βάσεις δεδομένων με 

σκοπό την παρακολούθηση του ρυθμιστικού 

περιβάλλοντός μας και την υποστήριξη της 

διαχείρισης των σχετικών ρόλων και 

αρμοδιοτήτων, 

β) Διατηρούμε την πιστοποίησή μας με βάση 

τις απαιτήσεις του Προτύπου   ISO 14001. 

 
3. Σε σχέση με τους περιβαντολλογικούς 

στόχους μας: 

α) θέτουμε στόχους για συνεχή βελτίωση, 

β) εντοπίζουμε ευκαιρίες για την 

ελαχιστοποίηση των δυνητικών επιπτώσεων 

στο περιβάλλον των προϊόντων και των 

υπηρεσιών της Hilti, 

γ) αντικαθιστούμε την χρήση υλικών και 

ουσιών, που μπορούν να έχουν επικίνδυνες 

επιπτώσεις στο περιβάλλον, την ανθρώπινη 

υγεία και την ευζωία, 

δ) καταγράφουμε και αξιολογούμε τα 

αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας στο 

περιβάλλον και τα μεταφράζουμε σε στόχους 

και μέσα με σκοπό την βελτίωση,  

ε) δημιουργούμε συνθήκες διαφάνειας και 

πρακτικές εσωτερικών αναφορών που 

οδηγούν σε βελτιώσεις στην κυκλικότητα των 

προϊόντων,  

στ) ενσωματώνουμε κυκλικές αρχές 

σχεδιασμού και προμήθειας και 

χρησιμοποιούμε εκτιμήσεις κύκλου ζωής, 

προκειμένου να διασφαλίζουμε την 

αποδοτικότητα των πόρων και την 

ανακυκλωσιμότητα,  

ζ) μειώνουμε τη συσκευασία αναλώσιμων και 

την επιμελητεία (π.χ. ανακυκλώσιμα, 

επαναχρησιμοποιούμενα),  

η) υποστηρίζουμε τους πελάτες για τη 

βελτιστοποίηση της χρήσης εργαλείων τους,  

θ) προωθούμε υψηλά επίπεδα συλλογής 

εργαλείων που φτάνουν στο τέλος της ζωής 

τους και ανακύκλωσης,  

ι) αυξάνουμε την επαναχρησιμοποίηση 

υλικών (π.χ. χρήση ανταλλακτικών σε 

επισκευή, ανακύκλωση εργαλειοθηκών, 

ανακύκλωση μπαταριών),  

ια) ενσωματώνουμε περιβαντολλογικά 

ζητήματα μέσω του παθητικού σχεδιασμού 

και της ενεργειακής απόδοσης σε νέα και 

ανακαινισμένα κτίρια και αναζητούμε την 

επίτευξη προτύπων ορθής πρακτικής, όπου 

είναι δυνατόν,  

ιβ) αναπτύσσουμε εξειδικευμένα Σχέδια 

Δράσης για την Βιοποικιλότητα κατά 

περίπτωση σε μεμονωμένα εργοτάξια, όπου 

αυτό ενδείκνυται, και  

ιγ) συμπεριλαμβάνουμε στο σχεδιασμό μας 
μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, 
όπου αυτό ενδείκνυται. 
 

4. Προώθηση της ευαισθητοποίησης για το 
περιβάλλον:  
α) διασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας 
τελούν σε γνώση της Περιβαντολλογικής 
Πολιτικής της Hilti και των ίδιων 
υποχρεώσεών τους, παρέχοντας προς 
αυτούς την απαιτούμενη επάρκεια και 
εκπαίδευση,  
β) δεσμεύουμε και παρέχουμε κίνητρα στην 
αλυσίδα εφοδιασμού μας για 
περιβαντολλογικά πρότυπα,  
γ) ενθαρρύνουμε την κοινή χρήση ορθών 
περιβαντολλογικών πρακτικών στις 
επιχειρήσεις μας,  
δ) παρέχουμε ενημέρωση για την πρόοδό 
μας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς. 
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Δήλωση Περιβαντολλογικής Πολιτικής 

 

Η Δήλωση Προθέσεων της Hilti είναι “Δημιουργούμε με Πάθος Ενθουσιώδεις Πελάτες και Χτίζουμε Ένα 

Καλύτερο Μέλλον”. Για να βοηθάει στο “Χτίζουμε Ένα Καλύτερο Μέλλον”, η Hilti Hellas AEEE έχει 

δεσμευτεί να λειτουργεί με Περιβαντολλογικά Υπεύθυνο τρόπο. 
 

Επιβεβαιώνω ότι το νομικό πρόσωπο για το οποίο είμαι υπεύθυνος ακολουθεί την Περιβαντολλογική 

Πολιτική της Hilti, σύμφωνα με τις ακόλουθες βασικές αρχές:  
 

1. Καταβάλλουμε εντατική προσπάθεια για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος των 

δραστηριοτήτων και προϊόντων μας. 

2. Συμμορφωνόμαστε με τους ισχύοντες περιβαντολλογικούς κανόνες και κανονισμούς. 

3. Επιτυγχάνουμε τους περιβαντολλογικούς στόχους μας και παρέχουμε λειτουργικές βελτιώσεις. 

4. Προωθούμε την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον εντός της εταιρείας μας και της αλυσίδας 

εφοδιασμού μας. 

 
 

Υπογραφή: _____________________________________________ 

Όνομα:        Stavros Smyrlis 

Ημερομηνία: 23/11/2020____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


