Δελτίο Τύπου
Η ΑΚΤΙΝΑ είναι η πρώτη Ελληνική εταιρεία που συμμετέχει στο Πρόγραμμα
Climate Neutral Now των Ηνωμένων Εθνών
Και η πρώτη Ελληνική εταιρεία στον τομέα τροφίμων με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα
Η ΑΚΤΙΝΑ, η πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία στον τομέα τροφίμων, στο πλαίσιο της
περιβαλλοντικής στρατηγικής της συμμετέχει ενεργά από το 2014 στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
Foodprint Life με στόχο τον προσδιορισμό, ποσοτικοποίηση και εφαρμογή μέτρων μείωσης του
αποτυπώματος άνθρακα στη βιομηχανία τροφίμων. Κατά τη υλοποίηση αυτού του προγράμματος
και άλλων περιβαλλονιτκών πρωτοβουλιών, η ΑΚΤΙΝΑ τα τελευταία 3 χρόνια υπολόγισε το
αποτύπωμα άνθρακα της και εφήρμοσε μέτρα μείωσής του.
Οι εκπομπές CO2 της εταιρείας το 2016 ανήλθαν σε 191 τόννους. Με μέτρα όπως την ανανέωση
του στόλου οχημάτων, αλλαγή των συμβατικών φωτιστικών με τεχνολογία LED, ευαισθητοποίηση
του προσωπικού, κ.λ.π., οι εκπομπές CO2 ανά πωλήσεις παρουσίασαν μείωση από 20,26
κιλά ανά 1.000€ πωλήσεων το 2013 σε 17,63 κιλά το 2016.
Παράλληλα, η ΑΚΤΙΝΑ συμμετέχει από το 2017 στο πρόγραμμα Climate Neutral Now των
Ηνωμένων Εθνών (Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές) με την
αγορά πιστοποιημένων αντισταθμίσεων εκπομπών CO2 για το σύνολο των εκπομπών της, από
έργο παραγωγής ενέργειας με ανεμογεννήτριες στην Ινδία.
Ο κύριος Νίκος Σακελλαριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δήλωσε: “Η περιβαλλοντική
υπευθυνότητα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Είμαστε ιδαίτερα
ικανοποιημένοι που είμαστε η η πρώτη Ελληνική εταιρεία η οποία συμμετέχει στο πρόγραμμα των
Ηνωμένων Εθνών, στο οποίο συμμετέχουν εταιρείες όπως η Microsoft, Marks & Spenser, Adidas
και Sony, καθώς και η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα στον τομέα των τροφίμων με ουδέτερο
αποτύπωμα άνθρακα.”
Ο εκπρόσωπός μας, από το Climate Neutral Now είπε: “Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που
καλωσορίζουμε την εταιρεία ΑΚΤΙΝΑ στο πρόγραμμα μας, η οποία είναι η πρώτη εταιρεία από την
Ελλάδα η οποία αποτύπωσε τις εκπομπές CO2, εφαρμόζει μέτρα μείωσης τους, και πέτυχε τον
στόχο του ουδέτερου αποτυπώματος βάσει των απαιτήσεων του Climate Neutral Now. Ελπίζουμε
να έχουμε την ευκαιρία να καλωσορίσουμε και άλλες εταιρείες από την Ελλάδα.”
Η εταιρεία: Η ΑΚΤΙΝΑ προσφέρει μια συνεχώς αυξανόμενη σειρά ποιοτικών προϊόντων σε
ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και άλλους φορείς, όπως πραλίνες, σιρόπια,
μίγματα ζαχαροπλαστικής, επιδόρπια, κ.λ.π. Η ΑΚΤΙΝΑ βρίσκεται συνεχώς δίπλα στις ανάγκες
των πελατών της, παρέχοντας διαρκή υποστήριξη και φιλική, άμεση και εξειδικευμένη
εξυπηρέτηση. Μέσα από τις ανάγκες των πελατών και τις νέες τάσεις που εμφανίζονται, γίνεται
συνεχής ανάπτυξη νέων προϊόντων τόσο στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες δραστηριοποίησης,
όσο και σε νέες κατηγορίες προϊόντων. Στόχος είναι η απόλυτη ποιότητα και συνεχής καινοτομία.
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.aktinafoods.com
www.climateneutralnow.org
www.foodprint.gr
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