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Περιβαλλοντική & Ενεργειακή Πολιτική

Σκοπός
Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι να αναδείξει την αφοσίωσή μας στην προστασία
του  περιβάλλοντος  ως  μέρος  της  στρατηγικής,  του  ήθους  και  της  εταιρικής
κοινωνικής  μας  ευθύνης.  Επιδιώκουμε  ενεργά  τη  βιώσιμη  ανάπτυξη,
ενσωματώνοντας φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές τόσο στις καθημερινές μας
λειτουργίες όσο και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Στη Lamda Hellix πιστεύουμε
ότι η ενεργειακή διαχείριση και αποδοτικότητα είναι το πρώτο και σημαντικότερο
βήμα για μακροχρόνια βιωσιμότητα. Η ενεργειακή κατανάλωση των  data centers
είναι  υψηλή  και  γι’  αυτό  προσπαθούμε  πάντα  να  βελτιώνουμε  την  ενεργειακή
απόδοση  των  υποδομών  μας.  Είναι  μια  διαρκής  διαδικασία  για  εμάς  που
περιλαμβάνει τόσο το σχεδιασμό όσο και την εφαρμογή πρωτοβουλιών σε απόλυτη
συνάρτηση με την εθνική και διεθνή νομοθεσία.

Πολιτική 
Βιωσιμότητα στην καθημερινή μας λειτουργία. 
Η βιωσιμότητα για εμάς περιλαμβάνει όλες εκείνες τις διαδικασίες που προάγουν
την ευημερία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Είναι στο
επίκεντρο  όλων  των  ενεργειών  και  του  τρόπου  λειτουργίας  μας.  Η  υπεύθυνη
επιχειρηματικότητα,  οι  άνθρωποι  και  το  περιβάλλον  είναι  οι  πυλώνες  των
προσπαθειών μας για επίτευξη της βιωσιμότητας.
Έχουμε σχεδιάσει διαδικασίες που ελαχιστοποιούν τα απόβλητα και αποτρέπουν τη
ρύπανση, εξοικονομούν ενέργεια, εκμηδενίζουν το αποτύπωμα άνθρακα, εξαλείφουν
τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια ενώ ανακυκλώνουμε τα απόβλητα
με  ασφάλεια  και  υπευθυνότητα.  Η  διαδικασία  μέτρησης  περιλαμβάνει  ένα
διευρυμένο δίκτυο μονάδων μέτρησης, παρέχοντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο
για περαιτέρω ανάλυση. Τα δεδομένα κατανάλωσης συνδυάζονται με τα δεδομένα
λειτουργίας  της  υποδομής,  μέσω  BMS ή/και  ατομικών  συστημάτων
παρακολούθησης  και  διαχείρισης.  Αυτή  η  εκτεταμένη  αρχιτεκτονική  της
ενεργειακής κατανάλωσης και λειτουργίας της υποδομής, χρησιμοποιείται για τη
δημιουργία  KPIs και  για  τη  δημιουργία  μοντέλου  ενεργειακής  αποδοτικότητας
προκειμένου να καθορίσουμε τις αιτίες υψηλής κατανάλωσης και να εφαρμόσουμε
τις ανάλογες τεχνικές και στρατηγικές. Η εξοικονόμηση πόρων είναι κύριο μέλημά
μας, είτε πρόκειται για την ενεργειακή κατανάλωση είτε για το ενεργειακό μας
αποτύπωμα. Τα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης λαμβάνονται υπόψιν από όλα
τα τμήματα της εταιρείας με τους ακόλουθους τρόπους: 

 Πρόληψη Ρύπανσης
Προσπαθούμε  διαρκώς να υιοθετούμε  πολιτικές για  την  πρόληψη ρύπανσης που
μπορεί να προκληθεί είτε από τις δικές μας υποδομές, ή από τις υποδομές των
πελατών  μας. Στη  Lamda Hellix θέτουμε ετήσιους στόχους για την ανακύκλωση
σημαντικών  ποσοτήτων  από  τα  απόβλητα  των  εγκαταστάσεών  μας  μέσω
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παρακολούθησης των πηγών πιθανής ρύπανσης. Η διαδικασία παρακολούθησης μας
επιτρέπει να αναγνωρίσουμε τις βέλτιστες δυνατές επιλογές ανακύκλωσης για τον
κάθε τύπο αποβλήτων.

 Ενεργειακή Απόδοση
Επενδύουμε συστηματικά στη βελτίωση της ενεργειακής μας απόδοσης σε όλα τα
στάδια λειτουργίας των υποδομών μας. Εστιάζουμε στη μείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης  υλοποιώντας  έργα  διαχείρισης  ενέργειας  που  ελαχιστοποιούν  το
ενεργειακό  μας  αποτύπωμα  ενώ  ταυτόχρονα  έχουν  σημαντικό  αντίκτυπο  στη
μείωση του κόστους της ενεργειακής κατανάλωσης των υποδομών μας. 

 Διαρκής Βελτίωση
Έχουμε  δημιουργήσει  ένα  σημείο  αναφοράς  βάσει  ιστορικών  δεδομένων,
παρακολούθησης των  τρεχουσών  δεικτών και  περιοδικής  αξιολόγησης  προόδου,
ώστε να αξιολογούμε συνεχώς και να μετράμε τις διαδικασίες μείωσης της:

• ενεργειακής χρήσης
• αποβλήτων
• χρήση υδάτων

Αναζητούμε  υλικά  και  τεχνολογίες  φιλικές  προς  το  περιβάλλον  και  τις
εφαρμόζουμε με προσοχή στο  data center μας. Το μέγεθος της περιβαλλοντικής
κρίσης είναι τεράστιο και κανείς δεν μπορεί να μένει απαθής απέναντι σε αυτές τις
προκλήσεις.  Γι’  αυτό,  εφαρμόζουμε  συστηματικά  τις  πολιτικές  μας  για  την
προστασία  του  περιβάλλοντος  ενώ  ταυτόχρονα  παροτρύνουμε  τους  πελάτες,
εργαζομένους και προμηθευτές να κάνουν το ίδιο. Η υπεύθυνη επιχειρηματικότητα,
οι άνθρωποι και το περιβάλλον είναι οι πυλώνες των προσπαθειών μας προς την
αειφορία. 

Το Προσωπικό μας
Είναι  μέρος  της  κουλτούρας  και  των  βασικών  μας  αξιών  η  αξιοποίηση  και  η
συμβολή όλων των μελών της ομάδας, των εργολάβων και των προμηθευτών με
αξιοπρέπεια  και  σεβασμό,  δημιουργώντας  ταυτόχρονα  ένα  ασφαλές,  υγιές  και
υποστηρικτικό  περιβάλλον  εργασίας.  Λαμβάνουμε  προληπτικά  μέτρα  για  να
διασφαλίσουμε  ότι  το  εργασιακό  περιβάλλον  είναι  ασφαλές,  ότι  οι  εργαζόμενοι
γνωρίζουν και εφαρμόζουν διαδικασίες ασφαλείας και ότι διατίθεται κατάλληλος
εξοπλισμός ασφαλείας.

Οι Προμηθευτές μας
Η Lamda Hellix λειτουργεί μέσα σε ένα διεθνές δίκτυο προμηθευτών και πωλητών.
Προσπαθούμε να μεταφέρουμε σε όλους τους προμηθευτές μας την αναγκαιότητα
λήψης βιώσιμων πρακτικών, την ικανότητά τους να παρέχουν εναλλακτικές λύσεις
υλικών φιλικών στο περιβάλλον, όπως ανακυκλωμένα ή βιολογικά υλικά, καθώς και
τις πολιτικές και τις διαδικασίες που πρέπει να έχουν για τη διασφάλιση της υγείας
και της ασφάλειας των υπαλλήλων τους. 
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Οι Πελάτες μας
Φροντίζουμε  να  ενημερώνουμε  τους  πελάτες  μας  για  τις  περιβαλλοντικές
πρωτοβουλίες  που  αναλαμβάνουμε  με  στόχο  την  αύξηση  της  συνολικής
κατανόησης και ευαισθητοποίησης. 
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