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A K R I TA S  &  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν
CO2

CO2

O2

Το ξύλο αποτελεί ένα εξαιρετικό φυσικό υλικό, 
καθώς είναι ανανεώσιμο και βρίσκεται σε ολοένα 
αυξανόμενη αφθονία στην Ευρώπη. 
Συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής απορροφώντας και αποθηκεύοντας 
διοξείδιο του άνθρακα (CO2 ) από την ατμόσφαιρα, 
καθώς 1 m3  ξύλου απορροφά 1 τόνο CO2.
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Η δασοκομία και τα προϊόντα ξυλείας βοηθούν άμεσα τις χώρες να επιτύχουν τους στόχους 
τους στο Πρωτόκολλο του Κιότο (σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή 
του κλίματος). Η αύξηση της χρήσης προϊόντων με βάση το ξύλο συμβάλλει στην επέκταση 
των δασικών εκτάσεων. Οι δασικές εκτάσεις  απορροφούν το CO2, συμβάλλοντας αποτελε-
σματικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Τα προϊόντα ξύλου αποθηκεύουν το CO2 που παγιδεύτηκε αρχικά στα δέντρα με αποτέλε-
σμα την απομάκρυνσή του από την ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου ζωής 
του προϊόντος, από την κατασκευή του έως την ανακύκλωσή του. 
Η AKRITAS στηρίζει την αειφορική διαχείριση των δασών χρησιμοποιώντας ξυλεία η οποία 
προέρχεται από μελέτες των δασικών υπηρεσιών, εφαρμόζοντας έτσι τον Ευρωπαϊκό 
Κανονισμό 995/2010 (GR TR REMTH EUR 1038).

Βιώσιμη Δασοκομία

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετούν στόχους για την προοδευτική μετάβαση 
σε ένα βιώσιμο οικονομικό σύστημα και σε μια νέα βιομηχανική στρατηγική, σύμφωνα 
με το Νέο Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κυκλική Οικονομία (A new 
Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europe, Brussels, 
11.03.2020, European Commission).

Η μετάβαση από το γραμμικό σε ένα κυκλικό μοντέλο συμπεριφοράς αποτελεί βασικό 
στόχο, με συνέπεια την ανάπτυξη μιας συντονισμένης προσέγγισης για τη δημιουργία 
συνθηκών για μικρότερη κατανάλωση πρώτων υλών και την επίτευξη της σταδιακής 
μείωσης στην παραγωγή αποβλήτων.

Η AKRITAS κάνει πράξη το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας με την επαναχρησιμοποίηση 
όλων των υπολειμμάτων ξυλείας που προκύπτουν από τα διάφορα στάδια της παραγω-
γικής της διαδικασίας, καθώς επίσης και στερεών βιομηχανικών αποβλήτων ξυλείας.

Pre-Consumer Recycled Content
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Θεμελιώδης αρχή που διέπει τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετάβαση 
σε μια βιώσιμη κοινωνία και οικονομία είναι η σωστή διαχείριση και προστασία του 
πολύτιμου αγαθού του νερού. Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε μία από τις μεγαλύ-
τερες καταναλώσεις νερού ανά κάτοικο μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και επικρατούν ιδιαίτερες ξηροθερμικές συνθήκες λόγω της κλιματικής αλλαγής. 

Η εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση του νερού και η ορθή αξιοποίηση των επιφα-
νειακών υδάτων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της οικονομίας είναι βασικές 
προτεραιότητες.

Η AKRITAS στηρίζει την προστασία και εξοικονόμηση του φυσικού αυτού πόρου. Βασικές 
ενέργειες για την μειωμένη κατανάλωση του νερού είναι η συλλογή, η επεξεργασία, η 
πλήρης ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των όμβριων υδάτων, των υγρών απο-
βλήτων από τις πλύσεις των οχημάτων, των χώρων των γραμμών παραγωγής και των 
βοηθητικών δραστηριοτήτων.

Διαχείριση νερού

Κάθε χρόνο περίπου 10 εκατομμύρια τόνοι επίπλων διατίθενται στην αγορά της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και περίπου ο ίδιος αριθμός απορρίπτεται από τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές. Η πλειονότητα των επίπλων αυτών προορίζεται είτε για υγειονομική 
ταφή είτε για αποτέφρωση. Μεγάλος επίσης είναι ο αριθμός των ογκωδών αποβλήτων. 
Μια τέτοια σπατάλη πολύτιμων υλικών αποτελεί χαμένη ευκαιρία για την οικονομία, προ-
καλεί σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπονομεύει τις προσπάθειες μετάβασης σε 
μια κυκλική οικονομία. Οι παρεμβάσεις του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας έχουν τη 
δυνατότητα να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτών των τάσεων. 

Η AKRITAS συμβάλλει στην κυκλική οικονομία αξιοποιώντας ως πρώτη ύλη στην 
παραγωγική της διαδικασία απορρίμματα ξύλου από έπιπλα, παλέτες, ξύλινα υλικά 
συσκευασίας, κατασκευές, ανακαινίσεις, εμπορικές δραστηριότητες και εταιρείες που 
πληρούν τις απαιτήσεις των εφαρμοστέων οδηγιών και των συστημάτων επιθεώρησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η AKRITAS διατηρεί συμφωνητικό συνεργασίας με την Ελληνική Εται-
ρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ Α.Ε.) για την επεξεργασία ξύλινης συσκευασίας 
προς την κατασκευή μοριοσανίδας. 

Post-Consumer Recycled Content
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Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στην προστασία του 
περιβάλλοντος, το οποίο υπηρετεί τη δημόσια υγιεινή και συμβάλλει στην εξοικονόμηση 
πρώτων υλών και ενέργειας.
 
Η AKRITAS διαχειρίζεται όλα τα μη ξύλινα απόβλητα, καθώς αυτά συλλέγονται από 
αδειοδοτημένες εταιρείες και μεταφέρονται προς ανακύκλωση.

Πιο συγκεκριμένα, τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων και οι μπαταρίες μολύβδου απο-
θηκεύονται σε κατάλληλα πιστοποιημένα δοχεία και συσκευασίες και στη συνέχεια 
διαχειρίζονται από τα αντίστοιχα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. 
Οι χρησιμοποιημένοι  λαμπτήρες από το φωτισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων 
και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) διαχειρίζονται από 
εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης ΑΗΗΕ. Τα απόβλητα μετάλλων που προκύπτουν από 
μικροεργασίες συντήρησης και τα ανακυκλώσιμα υλικά από τις δραστηριότητες του 
προσωπικού (γυαλί, χαρτί/χαρτόνι, πλαστικό) συλλέγονται από αδειοδοτημένο συλλέ-
κτη και οδηγούνται προς ανακύκλωση.

Διαχείριση Αποβλήτων

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal) είναι μια αναπτυξιακή στρα-
τηγική που αποσκοπεί στο μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια δίκαιη και 
ευημερούσα κοινωνία που διαθέτει μια οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδο-
τική ως προς τη χρήση των πόρων και τις μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 
Δημιουργείται η ανάγκη να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον 
και την προστασία του και να στραφούμε προς τις πράσινες μορφές ενέργειας.
 
Ο πήχης για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ευρώπη 
έχει τεθεί πολύ ψηλά. Με στόχο τη συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και το 
μηδενισμό, έως το 2050, των εκπομπών αερίων που επιδεινώνουν την κλιματική αλλαγή, 
η πράσινη στροφή στον ενεργειακό τομέα αποτελεί πλέον μονόδρομο.
 
Η AKRITAS έχοντας αντιληφθεί την επιτακτική ανάγκη κινητοποίησης της βιομηχανίας, 
συμβάλλει στη μειωμένη χρήση των ορυκτών καυσίμων και στο χαμηλό ενεργειακό της 
αποτύπωμα χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μορφές ενέργειες. Τα υπολείμματα που 
προκύπτουν από τη μηχανική κατεργασία του ξύλου σε διάφορα στάδια του συνόλου της 
παραγωγικής διαδικασίας (βιομάζα από φλοιούς κορμών δέντρων, πριονίδι και σκόνη) 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη για τις ενεργειακές ανάγκες της μονάδας. Με αυτό τον 
τρόπο, εξασφαλίζεται η λειτουργία των ενεργοβόρων διαδικασιών παραγωγής, όπως 
είναι η ξήρανση της ξυλείας και η θέρμανση διαθερμικών ελαίων για τη μορφοποίηση του 
τελικού προϊόντος (πρέσα μοριοσανίδας και μελαμίνης).
 
Η AKRITAS ενισχύει την πράσινη ενέργεια με την αξιοποίηση βιομάζας εντός της εται-
ρείας και παράλληλα χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ (Green 
Certificate από ΔΑΠΕΕΠ).

Πράσινη ενέργεια
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Το πρότυπο Forest Stewardship Council (FSC®) διασφαλίζει ότι η πρώτη 
ύλη που χρησιμοποιείται για το τελικό προϊόν προέρχεται από δασικές εκτά-
σεις υπεύθυνης διαχείρισης και ελεγχόμενες πηγές. 
Το FSC® αντιμετωπίζει θέματα όπως η παράνομη υλοτομία, η αποψίλωση 
των δασών και η υπερθέρμανση του πλανήτη.
Το λογότυπο FSC® πιστοποιεί ότι το προϊόν προέρχεται από υπεύθυνες 
πηγές, περιβαλλοντικά κατάλληλες, κοινωνικά ωφέλιμες και οικονομικά βι-
ώσιμες. Η AKRITAS ακολουθεί πιστά την πολιτική του FSC® και μεριμνά για 
την εξασφάλιση πρώτων υλών ξυλείας από ελεγχόμενες δασικές περιοχές.

Τα προϊόντα της AKRITAS συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΕΝ 
13986 ως προς την έκλυση φορμαλδεΰδης και κατατάσσονται στην κλάση 
Ε1. Η πιστοποίηση ως προς την κλάση Ε1 αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
τη διακίνηση προϊόντων εντός Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα πιστοποιητικά TSCA title VI και CARB Phase 2 αφορούν την παραγωγή 
σανίδων χαμηλής έκλυσης φορμαλδεΰδης σύμφωνα με τον κανονισμό του 
Αμερικάνικου Οργανισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) και απο-
τελούν βασική προϋπόθεση για τη διακίνηση προϊόντων εντός των ΗΠΑ. 
Η AKRITAS δίνει προτεραιότητα στη βιωσιμότητα όλης της διαδικασίας 
της παραγωγής, από τη συλλογή των πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή 
του τελικού προϊόντος, καθώς τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τα πρότυ-
πα χημικών εκπομπών που ορίζονται. Δίνεται έμφαση στην ποιότητα των 
πρώτων υλών, στην τεχνολογία παραγωγής, στις συνθήκες πρεσαρίσματος 
των σανίδων, καθώς και στην επισήμανση.

Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο, το οποίο 
περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την 
προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα. Όλα τα τμήματα της παραγωγικής 
διαδικασίας της AKRITAS εφαρμόζουν το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 
σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2015. Με την υιοθέτηση αυτού του 
συστήματος, η εταιρεία αποδεικνύει τη μέριμνά της για τη συνεχή βελτίωση 
των προϊόντων και των υπηρεσιών της. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η AKRITAS έχει δημιουργήσει Τμήμα Ποιότητας 
και επενδύει συνεχώς στον τομέα του ποιοτικού ελέγχου, στην έρευνα 
και την τεχνολογική ανάπτυξη, προσηλωμένη στο στόχο της δημιουργίας 
προϊόντων που καλύπτουν τις σύγχρονες απαιτήσεις.

FSC®

Εκπομπή
φορμαλδεΰδης

Διαχείριση
ποιότητας
ΙSO 9001:2015

Τελικό Προϊόν

Όλα τα προϊόντα της ΑΚRITAS πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας και 
αποτελούν το αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας της εταιρείας να καλύπτει τις 
ανάγκες της αγοράς υπερβαίνοντας τα διεθνή standards. Είναι σημαντικό να σημειωθεί 
ότι η AKRITAS είναι σήμερα η μοναδική ελληνική βιομηχανία παραγωγής μοριοσανίδας 
που λειτουργεί σε συνεχή βάση από το 1977 με προϊόντα κορυφαίας ποιότητας, πάντα 
με συνέπεια και σεβασμό προς τους συνεργάτες της και το περιβάλλον. Τα προϊόντα 
AKRITAS κατέχουν τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά:

n Έχουν μεγάλο χρόνο ζωής, καθώς ο τρόπος παραγωγής τους προσδίδει ανθεκτικότητα 
σε συνθήκες υψηλής σχετικής υγρασίας και σε προσβολές από έντομα και μύκητες.

 Σε συνδυασμό με τις διακοσμητικές επιφάνειες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις 
αυστηρότερες προδιαγραφές δίνοντας μεγαλύτερο χρόνο ζωής στα έπιπλα ανεξάρτητα 
από την ένταση χρήσης αυτών.

n Το ενεργειακό τους αποτύπωμα υπολογίζεται σύμφωνα με τυποποιημένες μεθόδους 
ανάλυσης κύκλου ζωής και πιστοποιούνται για τις βελτιωμένες επιπτώσεις τους στο 
περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

n Είναι ανακυκλώσιμα και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν μετά την τελική τους 
απόρριψη από τον καταναλωτή.

n Είναι πιστοποιημένα από διεθνώς αναγνωρισμένα ινστιτούτα ως προϊόντα πολύ χαμη-
λής εκπομπής φορμαλδεΰδης. Σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, η AKRITAS ανα-
πτύσσει διαρκώς καινούργιες τεχνολογίες παράγοντας προϊόντα με χαμηλότερα όρια 
φορμαλδεΰδης από αυτά που ορίζουν και ταξινομούν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

n Συμμορφώνονται με τις απαραίτητες προδιαγραφές και συμβάλλουν στην απόκτηση 
πιστοποιήσεων πράσινων κτιρίων (πχ LEED, WELL Building Standard).
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Το ISO 14001:2015 αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθορίζει τις 
απαιτήσεις ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Μέσω αυτού 
η AKRITAS επιδιώκει την εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού και διοικητικού 
μοντέλου, το οποίο αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου περιβαλλοντικής 
ζημίας, στην πρόληψη της ρύπανσης, στη διαρκή βελτίωση της περιβαλ-
λοντικής επίδοσης της εταιρείας, καθώς και στη συμμόρφωσή της με την 
υπάρχουσα νομοθεσία τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Η εταιρεία παρακολουθεί δείκτες, όπως τις καταναλώσεις των πρώτων 
υλών και άλλων πόρων, την εξοικονόμηση κατανάλωσης ενέργειας, τη δια-
χείριση αποβλήτων, τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και θέτει πε-
ριβαλλοντικούς στόχους τους οποίους παρακολουθεί και αξιολογεί συνεχώς.

Η Υγιεινή και Ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ένα από τα 
βασικότερα ζητήματα της σύγχρονης εργασίας και για αυτό καλύπτεται 
από ένα ευρύτατο φάσμα νομοθετικών απαιτήσεων. 
Η AKRITAS εφαρμόζει το πρότυπο OHSAS 18001:2007, το οποίο αποτελεί 
ένα σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, 
αλλά και όλων των ατόμων που εμπλέκονται στη λειτουργία της εταιρείας 
(διοίκηση, πελάτες, επισκέπτες). Μέσω αυτού καθιερώνεται ένα αξιόπιστο 
σύστημα αναγνώρισης, καταγραφής, ελέγχου και αξιολόγησης των κινδύ-
νων υγείας & ασφάλειας που ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη λειτουργία 
της. Επιπλέον, θεσπίζει συγκεκριμένους στόχους υγείας και ασφάλειας με 
κύριο μέλημα την εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων. Στόχο αποτελεί 
η εδραίωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, καθώς επίσης και 
η εμπέδωση της κουλτούρας υγείας και ασφάλειας από το σύνολο των 
εργαζομένων της. 

Η AKRITAS είναι από τις πρώτες εταιρείες που πιστοποίησαν τη μεταφορά 
των εμπορευμάτων τους. Στα πλαίσια της κοινωνικής της υπευθυνότητας, 
προχώρησε στην πιστοποίηση ασφαλούς φόρτωσης των οχημάτων που 
μεταφέρουν τα προϊόντα. Η πιστοποίηση ασφαλούς φόρτωσης παρέχεται 
από το διεθνώς αναγνωρισμένο Γερμανικό φορέα DEKRA.

ΟΙ ΔΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Το Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών απαρτίζεται 
από δέκα αρχές για υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση στους τομείς των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, των κοινωνικών προτύπων, του περιβάλλοντος και 
της καταπολέμησης της διαφθοράς. Συγκεκριμένα, οι Δέκα Αρχές προέρχο-
νται από: την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη Δι-
ακήρυξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις Θεμελιώδεις Αρχές και 
τα Δικαιώματα στην Εργασία, τη Διακήρυξη του Ρίο για το Περιβάλλον και 
την Ανάπτυξη και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς.

Η ΑKRITAS στις 20 Ιουλίου 2005 με επίσημο έγγραφό της στον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών προσυπέγραψε το Οικουμενικό Σύμφωνο για την Εταιρι-
κή Κοινωνική Ευθύνη, υιοθέτησε τις αρχές του και δεσμεύτηκε να τις εφαρ-
μόζει πιστά. Με αυτήν την κίνηση, που είναι συνυφασμένη με την εταιρική 
της φιλοσοφία από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, η εταιρεία δεσμεύτηκε να 
ενσωματώσει τις αρχές του Συμφώνου στην καθημερινή λειτουργία της 
και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της 
κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί και στην προστασία του περιβάλλο-
ντος και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Περιβαλλοντική 
διαχείριση
ISO 14001:2015

Υγεία και ασφάλεια 
στην εργασία
OHSAS 
18001:2007

Ασφαλούς 
Φόρτωσης
DEKRA
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