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ΜΗΝΥΜΑ
ΑΠΟ
ΤΟ CEO

Ο

απολογισμός ESG που κρατάτε στα χέρια σας είναι η
υπόσχεση της DIMAND προς τα ενδιαφερόμενα μέρη
της. Απευθύνεται στο κοινό, τους μετόχους και τους
εργαζομένους μας, καθώς και σε όλες τις κοινότητες στις
οποίες δραστηριοποιούμαστε.
Η βιωσιμότητα δεν είναι απλά μια τάση για εμάς – είναι
βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα και τους ανθρώπους
μας. Πιστεύουμε ότι δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αν δεν
επιβιώσουν οι κοινότητές μας.
Για εμάς, η εταιρεία εξυπηρετεί έναν σκοπό: τη δημιουργία
ολόκληρων γειτονιών και πόλεων που θα αντέξουν στη
δοκιμασία του χρόνου, που δεν θα βλάπτουν το φυσικό
τους περιβάλλον και θα προάγουν την υγεία και ευεξία των
ανθρώπων.
Εδώ και 20 χρόνια αναπτύσσουμε έργα που εναρμονίζονται
με το σκοπό μας. Έχουμε συνδυάσει το πάθος μας για την
ανάπτυξη ακινήτων με τη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα.
Η DIMAND είναι μια οικογένεια, μια ομάδα ανθρώπων
που φροντίζουν για το αστικό και το φυσικό περιβάλλον
στοχεύοντας στη δημιουργία μιας καλύτερης κοινωνίας.
Οι αξίες και οι ενέργειές μας αποτελούν τον ακρογωνιαίο
λίθο του οράματός μας: να αναγεννούμε τις πόλεις μας
μέσω βιώσιμων έργων.
Ανυπομονούμε να σας έχουμε στο πλευρό μας.

Δημήτρης Ανδριόπουλος
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

70
76
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αυτός είναι ο πρώτος απολογισμός της Dimand σχετικά με θέματα
Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Διακυβέρνησης (ESG), ο οποίος
παρουσιάζει την προσέγγιση, τις δράσεις και τις επιδόσεις μας σε
ένα ευρύ φάσμα μη χρηματοοικονομικών παραγόντων. Η βιώσιμη
ανάπτυξη βρίσκεται στον πυρήνα του επιχειρηματικού μας μοντέλου
καθώς επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε δίκαια κατανεμημένη και
μακροχρόνια αξία για την εταιρεία μας, τους επιχειρηματικούς εταίρους
μας και την κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε.
Μέσα από τον απολογισμό, επιθυμούμε να αναδείξουμε τον υπεύθυνο
τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε στο ευρύτερο φάσμα του ESG,
αυξάνοντας τη διαφάνεια και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των
ενδιαφερομένων μερών μας όσον αφορά στη φιλοσοφία και τις
ενέργειές μας.

Η DIMAND
ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ
*

* Δεδομένα Ιουνίου 2022.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Ο απολογισμός καλύπτει την περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021
και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ως εκ τούτου, όλες οι πληροφορίες
και τα δεδομένα που παρουσιάζονται αφορούν δραστηριότητες που
έχουν αναληφθεί εντός του 2021. Σε ορισμένες περιπτώσεις, παρέχονται
και δεδομένα προηγούμενων ετών προκειμένου να ενισχύσουμε τη
διαφάνεια και να παρουσιάσουμε τη συνεχιζόμενη βελτίωσή μας.

ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

>15

40

800

Χρόνια παρουσίας στον
κλάδο των ακινήτων

Έργα στο χαρτοφυλάκιο
της εταιρείας μας

Έκταση

20

15

5

Ολοκληρωμένα έργα

Ενεργά έργα

Νέα και επικείμενα έργα

106

13

18

Εργαζόμενοι

Πράσινα πιστοποιημένα
κτίρια

Κτίρια εγγεγραμμένα για
πράσινη πιστοποίηση

χιλιάδες τ.μ.

Για την κατάρτιση του απολογισμού, συμβουλευτήκαμε
τα ακόλουθα πρότυπα και πλαίσια:

Global Reporting Initiative (GRI) Κατευθυντήριες
Οδηγίες: Βασική Έκδοση (Core Option)
Sustainability Accounting Standards Board (SASB) για
Ιδιοκτήτες Ακινήτων, Κατασκευαστές και Επενδυτικά
Ιδρύματα
Χρηματιστήριο Αθηνών (Athens Stock Exchange)
Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG 2022

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)
Οδηγός Αναφοράς
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ΣΥΝΟΨΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021

42%

Μηδενικά

των πιστοποιημένων κτιρίων στην
Ελλάδα με “LEED Building, Design
and Construction” (LEED BD+C)

πρόστιμα και μη χρηματικές
κυρώσεις για μη-συμμόρφωση με
περιβαλλοντικούς νόμους

>90%
* Με βάση την παρακολούθηση αποβλήτων στα
έργα LEED. Για τα έργα που δεν είναι LEED, η
διαχείριση αποβλήτων συμμορφώνεται με τις
απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας.

E

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μηδενικοί
τραυματισμοί και θάνατοι κατά
την εργασία για εργαζομένους
και εργολάβους

31%

γυναίκες
εργαζόμενες
στο δυναμικό μας

S

Κοινωνία

Μηδενικά
παράπονα σχετικά με
παραβιάσεις των προσωπικών
δεδομένων των πελατών
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Η Dimand Α.Ε. είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία
ανάπτυξης ακινήτων, που προσφέρει ολοκληρωμένες
υπηρεσίες σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των ακινήτων.
Η εταιρεία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών,
τόσο ως ιδιοκτήτης αλλά και ως κατασκευαστής
για λογαριασμό τρίτων, ενώ προσφέρει υπηρεσίες
διαχείρισης έργων, κατασκευών & εγκαταστάσεων,
αλλά και τεχνικού συμβούλου σε πληθώρα τομέων.

Από το 2005 έχουμε αναπτύξει και παραδώσει μια
σειρά από σύγχρονα και βιώσιμα κτίρια στην Ελλάδα,
με βάση κριτήρια καινοτομίας και ποιότητας. Η
Dimand εξειδικεύεται στην υλοποίηση έργων υψηλών
απαιτήσεων με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία,
με στόχο τη δημιουργία πόλεων στις οποίες θέλουμε
να ζήσουμε.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΡΓΩΝ
Ίδρυση της
Dimand Α.Ε.
Κεντρικά
γραφεία στην
Αθήνα, Ελλάδα

2002

Karela Office
Park - το
πρώτο κτίριο
που έλαβε την
πιστοποίηση
LEED στην
Ελλάδα
(το 2013)

* Με βάση την ημερομηνία έναρξης των έργων

Νέο γήπεδο
της ΑΕΚ

2013

Piraeus
Port Plaza

2016

Moxy Athens
City - το πρώτο
ξενοδοχείο που
πιστοποιήθηκε στην
Ελλάδα με LEED
Gold (το 2022)

2018

Πύργος του
Πειραιά, Κτίριο
Γραφείων στα
Πατήσια

2008

περιστατικά διακρίσεων
ή παρενόχλησης

2020

Insignio (Νέο
συγκρότημα
γραφείων στο
Μαρούσι)

2022

98,1%
των εργαζομένων μας
είναι από την τοπική
κοινότητα

40% στα ανώτερα
διοικητικά στελέχη

παραβιάσεις του κώδικα
Δεοντολογίας και Ηθικής

** Με βάση την εκτίμηση κόστους των
ανακυκλωμένων έναντι των μη ανακυκλωμένων
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Μηδενικά

25% στο Διοικητικό
Συμβούλιο

Μηδενικές

των υλικών που
χρησιμοποιήθηκαν είχαν
ανακυκλωμένο περιεχόμενο**

1.1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

G

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Μηδενικά

2021

Maroussi Campus,
Minion Athens, SKG
Campus

περιστατικά διαφθοράς

Μηδενικά
περιστατικά μη συμμόρφωσης
με νόμους και κανονισμούς

2006

Καταστήματα και
κέντρο logistics
για αλυσίδας
λιανικής (Aldi
Hellas)

ESG Report 2021

2011

Agemar Office
Complex - το
πρώτο κτίριο
με πιστοποίηση
LEED Platinum
στην Ελλάδα

2015

Neratziotissa
Office Complex,
Cosmote στον
Κεραμικό

2017

Cosmote TV
στην Κηφισιά,
Στρατηγική
συνεργασία με
την European
Bank

2019

Syggrou Office Complex,
Ανάπτυξη στα Χανιά, Στρατηγική
συνεργασία με H.I.G. Capital
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ DIMAND

των αποβλήτων που δημιουργήθηκαν
στα έργα μας αποτράπηκαν από
υγειονομική ταφή*

> 28%

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ DIMAND

Στη Dimand, δεσμευόμαστε να δημιουργούμε ακίνητα με σεβασμό προς τους ανθρώπους, το
περιβάλλον και την κοινωνία. Σκοπός μας είναι να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών
μας στον κλάδο των ακινήτων με αριστεία, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα σε
όλους τους τομείς εξειδίκευσης, είτε πρόκειται για εμπορικά καταστήματα, έργα αστικής
ανάπλασης και κτίρια γραφείων είτε έργα κατοικιών και αθλητικών εγκαταστάσεων.
Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας διαμορφώνεται με
βάση τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και στηρίζεται στις ακόλουθες εταιρικές
αξίες:

ΑΡΙΣΤΕΊΑ:
Πιστεύουμε στη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη και θέτουμε τα υψηλότερα
κριτήρια ποιότητας. Δημιουργούμε, διατηρούμε και αναπτύσσουμε συνεργασίες
με ηγέτες της αγοράς για την ενίσχυση των υπηρεσιών μας.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ:
Παρακολουθούμε από κοντά τις τάσεις του κλάδου για καινοτόμες ιδέες.
Αγκαλιάζουμε τις νέες εξελίξεις στον κλάδο μας και υιοθετούμε πρωτοβουλίες
για να καταστήσουμε την εταιρεία μας ηγετική δύναμη στον τομέα των ακινήτων.

ΠΟΙΌΤΗΤΑ:
Δουλεύουμε σκληρά, με πάθος, πειθαρχία και αντοχή, για να δημιουργούμε
έργα που παράγουν κοινή αξία για τους πελάτες μας και την κοινωνία. Έχουμε
ισχυρά κίνητρα, ενώ οι δυσκολίες και οι προκλήσεις μας κάνουν δυνατότερους,
στοχεύοντας πάντα ψηλά και αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητές μας σε κάθε
έργο που αναλαμβάνουμε.

ΥΓΕΊΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ:
Διασφαλίζουμε ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους,
τους υπεργολάβους και τους συνεργάτες της εταιρείας μας, τηρώντας όλους
τους ισχύοντες κανονισμούς. Θεσπίζουμε αυστηρές πολιτικές και λεπτομερείς
διαδικασίες και παρέχουμε στο προσωπικό μας συνεχή εκπαίδευση για να
διατηρήσουμε την κουλτούρα μηδενικών ατυχημάτων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Επιλέγουμε ακίνητα υψηλής ποιότητας
εστιάζοντας στην αξία και στην τοποθεσία για
να εξασφαλίσουμε την επιτυχία των έργων μας.
Το πεδίο εφαρμογής μας καλύπτει ολόκληρο
τον κύκλο ζωής της κατασκευής, από τη
σύλληψη της ιδέας έως την ολοκλήρωση και
την παράδοση του έργου. Έχουμε αναπτύξει
αξιόπιστες συνεργασίες και αναζητούμε
συνεχώς στην ελληνική και διεθνή αγορά νέες
επενδυτικές ευκαιρίες και συνεργασίες.

Προσφέρουμε υπηρεσίες τεχνικών συμβουλών
σε κατασκευές μεγάλης κλίμακας και
εξετάζουμε κάθε περίπτωση από την οπτική
του κατασκευαστή, ενώ είμαστε σε θέση
να συμμετέχουμε ενεργά εάν μας ζητηθεί.
Μέχρι στιγμής, έχουμε παράσχει τεχνικές
συμβουλευτικές υπηρεσίες για την κατασκευή
εμπορικών κέντρων, επιχειρηματικών πάρκων,
συγκροτημάτων γραφείων και καταστημάτων
καθώς και την ανάπλαση δημόσιων χώρων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ DEVELOPER ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών
υπηρεσιών για την επίτευξη των στόχων
των χρηστών, των επενδυτών και των
πελατών. Μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες μας
περιλαμβάνουν νομικούς σχεδιασμούς,
αξιολογήσεις ζωνών, μελέτες σκοπιμότητας,
αναλύσεις αγοράς, επενδυτικές έρευνες,
χρηματοδοτικές μισθώσεις και πωλήσεις, καθώς
και σχεδιασμούς πλάνων προώθησης.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ &
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Επιβλέπουμε τον σχεδιασμό, τη μελέτη και
την κατασκευή έργων και αξιοποιούμε τις
δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία μας
για την επίτευξη των στόχων του έργου. Η
προσέγγισή μας περιλαμβάνει τη διαχείριση και
το συντονισμό της μελέτης, τον νομικό έλεγχο
και τον συντονισμό των πολεοδομικών αδειών,
τον προϋπολογισμό πριν από τον διαγωνισμό,
την προετοιμασία των προσφορών και τη
διαχείριση των συμβάσεων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ DIMAND

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ:
Χτίζουμε ένα βιώσιμο μέλλον ενσωματώνοντας περιβαλλοντικά κριτήρια
σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των έργων μας και εστιάζοντας σε υπεύθυνες
πρακτικές προμηθειών, χρησιμοποιώντας φιλικά προς το περιβάλλον δομικά
υλικά και εφαρμόζοντας έξυπνες στρατηγικές στις κατασκευές.
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Διαθέτουμε ισχυρή τεχνογνωσία στον κλάδο της
λιανικής και παρέχουμε συμβουλές επέκτασης
για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να
επιτύχουν τους στρατηγικούς τους στόχους.
Το πλούσιο χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει
αρκετές αλυσίδες καταστημάτων λιανικής, όπως
σούπερ μάρκετ, τράπεζες, τηλεπικοινωνίες και
καταστήματα ένδυσης.

ESG Report 2021

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την
πλήρη λειτουργία και συντήρηση όλων των
τύπων έργων, από κτίρια γραφείων και πάρκα
ψυχαγωγίας έως δίκτυα και εγκαταστάσεις
λιανικής. Καταρτίζουμε αναφορές δέουσας
επιμέλειας και εγχειρίδια λειτουργίας και
εκτελούμε διαδικασίες επιλογής προμηθευτών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Παρέχουμε υπηρεσίες για συστήματα
πιστοποίησης και αξιολόγησης σε ακίνητα. Οι
υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες
πιστοποιήσεις:
Leadership in Energy and Environmental Design
(LEED),
WELL Building Standard,
Γερμανικό Συμβούλιο Αειφόρου Οικοδομής
(German Sustainable Building Council).

Επιπλέον, παρέχουμε συμβουλευτικές
υπηρεσίες σχετικά με την εφαρμογή
βιώσιμων στρατηγικών σε υπάρχοντα
κτίρια και νέα ακίνητα. Οι πιστοποιήσεις
μας στην βιωσιμότητα μιλούν από μόνες
τους για την ποιότητα της δουλειάς μας:
ενδεικτικά, ήμασταν η πρώτη ελληνική
εταιρεία που κατασκεύασε κτίριο με
πιστοποίηση LEED.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ DIMAND

Ο ΣΚΟΠΟΣ &
ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

1.2 ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΑΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έχουμε ολοκληρώσει έργα υψηλών
προδιαγραφών σε δύο από τους
δημοφιλέστερους τουριστικούς
προορισμούς στο Αιγαίο: την
Πάτμο και τη Μύκονο, και το
πρώτο πράσινο ξενοδοχείο στην
Αθήνα. Επίσης, μας ανατέθηκε
μια ακόμη τουριστική ανάπτυξη
σε εμβληματική παραθαλάσσια
τοποθεσία της Αττικής.

Υιοθετούμε μια ολιστική
προσέγγιση στην ανάπτυξη
αθλητικών εγκαταστάσεων,
σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας
προορισμούς που προσφέρουν
πλούσιες εμπειρίες σε ομάδες,
επισκέπτες και την αθλητική
κοινότητα. Σημαντικά έργα είναι το
γήπεδο της ΑΕΚ στην Αγία Σοφία
και το γήπεδο AEL FC Arena.

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
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ΜΕΙΚΤΗ ΧΡΗΣΗ
Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες
διαχείρισης έργων και τεχνικών
συμβουλών για τη διασφάλιση της
αποτελεσματικότητας και την προσθήκη
αξίας σε ακίνητα πολλαπλών χρήσεων.
Σημαντικά έργα είναι ο Πύργος του
Πειραιά, το συγκρότημα γραφείων στη
Συγγρού και το Piraeus Port Plaza.

ΓΡΑΦΕΙΑ

LOGISTICS

Δημιουργούμε χώρους εργασίας
που προωθούν τη βιωσιμότητα
και είναι ευχάριστοι ως προς τους
χρήστες. Τα καινοτόμα έργα μας
περιλαμβάνουν το Karela Office
Park, το οποίο είναι το πρώτο
κτίριο με πιστοποίηση LEED στην
Ελλάδα, καθώς και μερικά από τα
πιο σύγχρονα κτίρια στην Ελλάδα.

Δημιουργούμε κτίρια και
παρέχουμε ολοκληρωμένες
υπηρεσίες διαχείρισης
εγκαταστάσεων που ενισχύουν
και βελτιώνουν την παγκόσμια
εφοδιαστική αλυσίδα.

ESG Report 2021
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ DIMAND

Αναπτύσσουμε σύγχρονους και βιώσιμους χώρους
με στόχο τη δημιουργία πράσινων κοινοτήτων και
την παροχή ευχάριστων συνθηκών διαβίωσης για
κατοίκους και επισκέπτες. Έχοντας αναλάβει ένα από
τα πιο απαιτητικά έργα ανακαίνισης στην περιοχή
του Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά, αποκτήσαμε
πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία στην ανάπλαση
αστικών περιοχών. Αξιοποιήσαμε αυτή την εμπειρία
στην πλατεία Ομονοίας, μέσα από τη λειτουργία
του Moxy Athens αλλά και την απόκτηση του πρώην
MINION. Προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύουν και
άλλα δύο σημαντικά έργα που έχουμε αναλάβει: το
έργο της Softex στην Ιερά Οδό που διαμορφώνει εκ
νέου ολόκληρη την περιοχή του Βοτανικού, αλλά και
το SKG Campus στη Θεσσαλονίκη που δίνει ζωή στη
δυτική είσοδο της πόλης.

AGEMAR OFFICE COMPLEX

MOXY ATHENS CITY

Η νέα έδρα του ναυτιλιακού ομίλου Αγγελικούση ανεγέρθηκε σε
οικόπεδο με επιφάνεια 6,420 τ.μ. Περιλαμβάνει χώρους γραφείων με
τέσσερα υπόγεια επίπεδα και είναι το πρώτο γραφείο με πιστοποίηση
LEED Platinum στην Ελλάδα.

Μετατροπή πρώην δικαστηρίου, επιφάνειας 8,043 τ.μ., σε ξενοδοχείο
της αλυσίδας Moxy Hotels της Marriott. Το ξενοδοχείο βλέπει
στην πλατεία Ομονοίας και προσφέρει θέα στην Ακρόπολη και το
Λυκαβηττό.

Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ DIMAND

Συνολική οικοδομημένη
επιφάνεια

Κατασκευή για λογαριασμό τρίτου
30,000 τ.μ.

Τοποθεσία

Καλλιθέα, Αθήνα

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε το 2018

Πιστοποιήσεις
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LEED Platinum (2018)

Αντικείμενο

Κατασκευή

Συνολική οικοδομημένη
επιφάνεια

10,210 τ.μ.

Τοποθεσία

Πλατεία Ομονοίας, Αθήνα

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε το 2022

Πιστοποιήσεις

ESG Report 2021

LEED Gold (2022)
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1.3 ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΡΓΑ

PIRAEUS PORT PLAZA

KARELA OFFICE PARK

Ανακατασκευή των πρώην εγκαταστάσεων της καπνοβιομηχανίας
Παπαστράτος που καλύπτουν τρία οικοδομικά τετράγωνα συνολικής
επιφάνειας 16,508 τ.μ., σε πάρκο γραφείων μεικτής χρήσης, στο
πλαίσιο της ευρύτερης ανάπλασης του λιμανιού του Πειραιά.

Πλήρης ανάπτυξη γραφειακού συγκροτήματος σε οικόπεδο 35,670
τ.μ., που περιλαμβάνει τρία υπόγεια πάρκινγκ, εστιατόρια, καφετέρια,
γυμναστήριο και βοηθητικούς χώρους με πράσινη στέγη. Το κτίριο
είναι ορατό από τον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού καθώς και
από τον αέρα, με το χαρακτηριστικό σχήμα του, και αποτελεί το
πρώτο κτίριο γραφείων στην Ελλάδα με πιστοποίηση LEED Gold.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ DIMAND

Συνολική οικοδομημένη
επιφάνεια

Κατασκευή
PPP1: 14,140 τ.μ. - PPP2: 24,845 τ.μ. PPP3: 43,900 τ.μ.

Αντικείμενο

Κατασκευή

Συνολική οικοδομημένη επιφάνεια

61,135 τ.μ.

Τοποθεσία

Πειραιάς, Αττική

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε το 2020

Τοποθεσία

Παιανία, Αττική

1 LEED Platinum και 5 Gold (2020-2021)
και 1 πιστοποίηση Parksmart (πρώτη
στην Ελλάδα)

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε το 2012

Πιστοποιήσεις
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Πιστοποιήσεις
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LEED Gold (2013)
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Αντικείμενο

PIRAEUS TOWER

Συγκρότημα γραφείων δύο λειτουργικά ανεξάρτητων κτιρίων με
άνετους χώρους περίπου 780 τ.μ. και δύο ενιαία υπόγεια πάρκινγκ
χωρητικότητας 136 θέσεων.

Πλήρης ανακατασκευή του 22 ορόφων Πύργου που αρχικά
κατασκευάστηκε το 1972. Θα περιλαμβάνει δύο υπόγεια, χώρους
εμπορικής χρήσης, εστιατόρια, καφέ, χώρους γραφείων και βοηθητικούς
χώρους. Για την κατασκευή του χρησιμοποιούνται υψηλής τεχνολογίας
υλικά. Ο Πύργος του Πειραιά κατέχει τη θέση του δεύτερου υψηλότερου
κτηρίου της Ελλάδας και αποτελεί ένα από τα τοπόσημα της πόλης.

Αντικείμενο

Κατασκευή

Συνολική οικοδομημένη επιφάνεια

10,200 τ.μ.

Τοποθεσία

Μαρούσι, Αττική

Κατάσταση

Ολοκληρώθηκε το 2018

Πιστοποιήσεις
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LEED Gold (2021)

Αντικείμενο

Κατασκευή

Συνολική οικοδομημένη επιφάνεια

34,600 τ.μ.

Τοποθεσία

Πειραιάς, Αττική

Κατάσταση

Υπό κατασκευή

Πιστοποιήσεις

ESG Report 2021

Εγγεγραμμένο με στόχο την πιστοποίηση
με LEED Platinum και WELL Core
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NERATZIOTISSA OFFICE COMPLEX

HUB 26

Το θρυλικό πολυκατάστημα Minion θα ανακατασκευαστεί σε συγκρότημα λιανικής,
γραφείων και φιλοξενίας. Το κτίριο βρίσκεται στην Λεωφόρο Πατησίων, κοντά στην
Πλατεία Ομονοίας και έχει παραμείνει ανεκμετάλλευτο σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Γραφειακό συγκρότημα που βρίσκεται έξω από τη δυτική πύλη της
Θεσσαλονίκης, δίπλα στην πρώην Ζυθοποιία Fix. Αποτελείται από
τέσσερα οικοδομικά τετράγωνα με ενιαίο υπόγειο πάρκινγκ δύο
επιπέδων και βοηθητικούς χώρους.

Αντικείμενο

Κατασκευή

Αντικείμενο

Κατασκευή

Συνολική οικοδομημένη επιφάνεια

18,740 τ.μ.

Συνολική οικοδομημένη επιφάνεια

30,600 τ.μ.

Τοποθεσία

Αθήνα

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Κατάσταση

Υπό σχεδιασμό

Κατάσταση

Υπό κατασκευή

Πιστοποιήσεις
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Εγγεγραμμένο με στόχο την πιστοποίηση με LEED Gold

Πιστοποιήσεις

ESG Report 2021

Εγγεγραμμένο με στόχο την πιστοποίηση με LEED Gold
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ΠΡΩΗΝ MINION BUILDING

SYGGROU OFFICE COMPLEX

Το νέο συγκρότημα γραφείων αποτελείται από δύο τετραώροφα
κατοπτρικά κτίρια ελλειπτικού σχήματος. Τα κτίρια βρίσκονται στην
καρδιά του εμπορικού κέντρου του Αμαρουσίου με υψηλή ορατότητα
και εύκολη πρόσβαση.

Κατασκευή νεόδμητου συγκροτήματος γραφείων με πρόσοψη στην
Λεωφόρο Συγγρού, που συνδέει το κέντρο της Αθήνας με το παραλιακό
μέτωπο.

Αντικείμενο

Κατασκευή

Συνολική οικοδομημένη επιφάνεια

22,550 τ.μ.

Τοποθεσία

Μαρούσι, Αττική

Κατάσταση

Υπό σχεδιασμό

Πιστοποιήσεις
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Εγγεγραμμένο με στόχο την πιστοποίηση
με LEED Gold και WELL Bronze

Αντικείμενο

Κατασκευή

Συνολική οικοδομημένη επιφάνεια

31,220 τ.μ.

Τοποθεσία

Λεωφόρος Συγγρού, Αθήνα

Κατάσταση

Υπό κατασκευή

Πιστοποιήσεις

ESG Report 2021

Εγγεγραμμένο με στόχο την πιστοποίηση με LEED Gold
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MAROUSSI CAMPUS

1.4 ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Διατηρούμε ισχυρές συνεργασίες που μας επιτρέπουν να αυξήσουμε την
τεχνογνωσία μας και να επεκτείνουμε την εμβέλειά μας, καθιστώντας
την Dimand ηγέτη στην ελληνική αγορά ακινήτων. Ταυτόχρονα,
προσπαθούμε να δημιουργήσουμε συνέργειες για την περαιτέρω
αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε.
Οι κύριοι στρατηγικοί εταίροι μας είναι:

European Bank for Reconstruction
& Development (EBRD)

Premia Properties

Η.Ι.G. Capital

Eurobank / Grivalia

Prodea Investments

ΠΕΛΑΤΕΣ
Έχουμε έναν πλούσιο κατάλογο και ποικιλία πελατών, οι οποίοι
εμπιστεύονται την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας στην ανάπτυξη
ακινήτων υψηλής ποιότητας που όχι μόνο ικανοποιούν τις ανάγκες
τους αλλά υπερβαίνουν τις προσδοκίες τους.

ONE & ONLY AESTHESIS
Το εμβληματικό συγκρότημα «Αστέρια» στη Γλυφάδα βρίσκεται στην
καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Σε αυτή την μοναδική παραθαλάσσια
τοποθεσία, οι βίλες που έχουν παραμείνει από το προϋπάρχον
συγκρότημα μαζί με τα νεότερα κτίρια, θα αναπτυχθούν και θα
επανασχεδιαστούν σε ένα υπερπολυτελές, πέντε αστέρων θέρετρο
One & Only που θα διαθέτει 127 δωμάτια και θα ολοκληρώνεται με
την προσθήκη επώνυμων εστιατορίων, πολυτελούς spa, ειδυλλιακών
μπαρ στην παραλία κ.α.
Αντικείμενο

Κατασκευή για λογαριασμό τρίτου
27,790 τ.μ.

Τοποθεσία

Γλυφάδα, Αττική

Κατάσταση

Υπό κατασκευή

Πιστοποιήσεις
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Εγγεγραμμένο με στόχο την πιστοποίηση
με LEED Silver και SITES Certification

ESG Report 2021
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Συνολική οικοδομημένη επιφάνεια

ΒΡΑΒΕΙΑ: ΓΙΑ ΕΜΆΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΈΡΓΑ ΜΑΣ

1.5 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Παρακάτω παρουσιάζονται οι αναγνωρίσεις που έχουμε λάβει μέσα στα χρόνια.

•
•
•
•

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

DIMAND

Αργυρό μέλος του U.S. Green Building Council (USGBC).
Μέλος του Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).
LEED Proven Provider από το Green Business Certification Inc. (GBCI).
Credentialed Project Developer και Credentialed Quality Assurance Provider από το
Investor Confidence Project (ICP) Europe.
• Developer of the Year – Commercial Property Awards 2020.
• Commercial Property Awards 2020: Gold Award στην κατηγορία «Best Regeneration
Project» για την ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Διονυσίου στο Δήμο Πειραιά.
• ULI Europe Awards for Excellence 2021: Ειδική Μνεία στην κατηγορία
«Repurposing» για την ανάπλαση της περιοχής του Αγίου Διονυσίου.

PIRAEUS TOWER

• DOMES Awards 2021: Ειδική Μνεία - PILA STUDIO
• Event Awards 2021 by Boussias: Χρυσή διάκριση στην κατηγορία «Lighting Design»
για τη Χριστουγεννιάτικη φωταγώγηση του Πύργου το 2020) - YARD ATHENS
• Event Awards 2021 by Boussias: Χάλκινη διάκριση στην κατηγορία Έκθεση για το
Ψηφιακό «Installation & Walk, See the light» - YARD ATHENS

PIRAEUS PORT
PLAZA 3

• Landscape Awards 2021: Ασημένια διάκριση στην κατηγορία «Vertical Garden Horticultural & Planting Design» – ΑΓΡΟΠΟΛΙΣ / DIMAND

PIRAEUS PORT
PLAZA 2

• Landscape Awards 2021: Χρυσή διάκριση στην κατηγορία «Landscape Restoration»
– ΑΓΡΟΠΟΛΙΣ / DIMAND
• Commercial Property Awards 2020: Χάλκινη διάκριση στην κατηγορία «Best
Renovation» - Office
• BIG SEE ARCHITECTURE AWARDS: Νικητήρια συμμετοχή – A.S.P.A.

PIRAEUS PORT
PLAZA 1

• Landscape Awards 2021: Ασημένια διάκριση στην κατηγορία «Commercial
Landscape» - ΑΓΡΟΠΟΛΙΣ / DIMAND
• Commercial Property Awards 2020: Ασημένια διάκριση στην κατηγορία «Best
Renovation – Office»

SYGGROU
OFFICE
COMPLEX

• Commercial Property Awards 2020: Χρυσή διάκριση στην κατηγορία «Best New
Project in Progress» - PANTERRA A.E. (DIMAND / Prodea Investments)

YARA TERMINAL
VOLOS

• Commercial Property Awards 2020: Ασημένια διάκριση στην κατηγορία «Best New
Development (Industrial Building)»

9001:2015 Διαχείριση ποιότητας

Leadership in Energy and
Environmental Design
(LEED)

Building Research
Establishment
Environmental
Assessment Method
(BREEAM)
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Parksmart: Προώθηση
βιώσιμων δομών
στάθμευσης

1

14001:2015 Περιβαλλοντική
Διαχείριση
45001:2018 Διαχείριση Υγείας
και Ασφάλειας στην Εργασία

2 πλατινένια και
11 χρυσά βραβεία1

1 BREEAM in use
διεθνές βραβείο

1 χάλκινο βραβείο

NERATZIOTISSA
• Commercial Property Awards 2020: Ασημένια διάκριση στην κατηγορία «Best New
Development ~ Office»
OFFICE BUILDING
AGEMAR OFFICE
COMPLEX

• Darc Awards Architectural 2018: 1η Διάκριση στην κατηγορία «High Budget Exterior
Lighting»
• German Iconic Awards 2019: Νικητήρια συμμετοχή

KARELA
OFFICE PARK

• Facilities Management Awards by Boussias 2014: Χρυσή διάκριση στην κατηγορία
«Operations for Energy Management and Certifications»

Από τον Ιούνιο του 2022, τα έργα πιστοποιημένα με LEED αυξήθηκαν από τα 11 στα 13.
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Διεθνής Οργανισμός
Πιστοποίησης (ISO)

2. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ DIMAND
2.1 Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ
Φροντίζουμε για τη διατήρηση και ενίσχυση του θετικού μας αποτυπώματος στον πλανήτη και στην ευρύτερη
κοινότητα μέσω της συμμετοχής μας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της ανάπτυξης ακινήτων. Για το σκοπό αυτό,
ακολουθούμε μια πολύπλευρη προσέγγιση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, εντοπίζοντας και ελαχιστοποιώντας
τις επιπτώσεις μας και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες για τη δημιουργία αξίας.

ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) λειτουργούν
ως «κοινή γλώσσα» για τον εντοπισμό και την επίλυση
των πιο επειγουσών περιβαλλοντικών, κοινωνικών,
οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων που
αντιμετωπίζει ο κόσμος μας σήμερα. Σε συνέχεια της
έκδοσής τους από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων
Εθνών το 2015, οι ΣΒΑ έχουν υιοθετηθεί από 193 χώρες,
με στόχο επίτευξής τους το 2030. Ουσιαστικά, οι ΣΒΑ
προσφέρουν ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη ενός

καλύτερου μέλλοντος για όλους χωρίς αποκλεισμούς.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό
ρόλο για την επίτευξη των ΣΒΑ. Στη Dimand, μέσω
της δραστηριότητάς μας στον τομέα των ακινήτων,
μπορούμε να προσφέρουμε απτές λύσεις για την
στήριξη των στόχων αυτών, και ως εκ τούτου, φιλοδοξία
μας είναι να ενσωματώσουμε σταδιακά τους ΣΒΑ στη
στρατηγική, τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες
και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ:
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Παρακολουθούμε συνεχώς τις επιδόσεις μας σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών
θεμάτων και σχεδιάζουμε μέτρα για τη μείωση τυχόν αρνητικών εξωτερικών
επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες και τα έργα μας. Δίνουμε
ιδιαίτερη βαρύτητα σε κατηγορίες όπως οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, η
διαχείριση ενέργειας και νερού, η κυκλική οικονομία, η διατήρηση των φυσικών
πόρων και η βιοποικιλότητα.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τους ΣΒΑ που συνδέονται
στενά με τις δραστηριότητές μας και τη συνολική προσέγγιση
που ακολουθούμε για να εναρμονιστούμε με αυτούς.

ΣΒΑ

Προσέγγιση

3: Καλή υγεία και ευημερία

Σχεδιασμός και ανάπτυξη κτιρίων που προάγουν
την ανθρώπινη υγεία και ευεξία

7: Φτηνή και καθαρή ενέργεια

Ενεργειακά αποδοτικά κτίρια μέσω έξυπνων τεχνολογικών λύσεων
με στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

8: Αξιοπρεπής εργασία
και οικονομική ανάπτυξη

Συμβολή στην τοπική οικονομία μέσω της παροχής
άμεσων και έμμεσων ευκαιριών απασχόλησης

9: Βιομηχανία, καινοτομία
και υποδομές

Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών μεγιστοποιώντας
τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των κτιρίων

11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

• Πράσινα και βιώσιμα κτίρια
• Αναζωογόνηση γειτονιών και δημόσιων χώρων / αστική ανάπλαση

12: Υπεύθυνη κατανάλωση
και παραγωγή

• Φιλικά προς το περιβάλλον δομικά υλικά
• Υπεύθυνες πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων

13: Κλιματική δράση

Δημιουργούμε δυνατές σχέσεις και ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας με τους
ενοίκους μας προκειμένου να επιτρέψουμε την ανταλλαγή ιδεών, ενδιαφερόντων
και ανησυχιών που θα μπορούσαν να ωφελήσουν και τα δύο μέρη.

• Αυξημένη ανθεκτικότητα κτιρίων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
• Οικοδομικά υλικά και λειτουργικά συστήματα χαμηλών εκπομπών άνθρακα

15: Ζωή στη στεριά

Ενίσχυση της αστικής βιοποικιλότητας μέσω
της ανάπτυξης κτιρίων με πράσινη δόμηση

Προσφέρουμε τόσο οικονομική όσο και υλική βοήθεια σε διάφορους
φιλανθρωπικούς οργανισμούς και έργα.

17: Συνεργασία για τους στόχους

Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες του κλάδου για την προώθηση
μιας ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Εφαρμόζουμε ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές και παρακολουθούμε από κοντά
τις εξελίξεις. Κατασκευάζουμε πράσινα και βιώσιμα κτίρια υψηλής ποιότητας
που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ενώ παράλληλα είναι
ανθεκτικά και προσαρμοστικά σε απειλές που ενδέχεται να προκύψουν από την
κλιματική αλλαγή.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας, της
ασφάλειας και της ευημερίας των ανθρώπων που εργάζονται για εμάς, είτε άμεσα
είτε έμμεσα. Επιπλέον, στόχος μας είναι να εφαρμόζουμε σύγχρονες εργασιακές
πρακτικές ώστε να προσελκύουμε και να διατηρούμε το πλέον καταρτισμένο
εργατικό δυναμικό. Έχουμε δημιουργήσει ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς
όπου ενθαρρύνεται η διαφορετικότητα και οι άνθρωποί μας μπορούν να
προοδεύσουν.

Δημιουργούμε σε τοπικό επίπεδο ένα θετικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα
με αυξημένες οικονομικές ευκαιρίες και συμβάλλουμε σημαντικά στην
αναζωογόνηση των γειτονιών και των κοινοτήτων που βρίσκονται τα έργα μας.

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΠΕΙΝΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
& ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΖΩΗ ΣΤΟ
ΝΕΡΟ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
& ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΦΘΗΝΗ & ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικής δεοντολογίας επειδή
αντιλαμβανόμαστε την ηθική ευθύνη που έχουμε απέναντι στους υπαλλήλους,
τους συνεργάτες, τους πελάτες και την κοινωνία μας. Οι πράξεις μας βασίζονται
στη διαφάνεια, την ακεραιότητα και τη λογοδοσία. Εφαρμόζουμε το νόμο
4706/2020 που ισχύει για τις εισηγμένες εταιρείες, παρά το γεγονός ότι είμαστε
ιδιωτική εταιρεία.
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ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ
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ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
& ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
& ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΖΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
& ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
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ΟΡΘΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

2.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Θεωρούμε τη συμβολή των ενδιαφερομένων μερών ως βασική συνιστώσα των
διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Η συχνή και δομημένη επικοινωνία παράγει
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών. Αυτό
μας βοηθάει να προσανατολίσουμε την προσέγγισή μας ως προς τη βιωσιμότητα ως
προς τις ανάγκες τους και κατευθύνει τη λήψη αποφάσεων και τη στοχοθεσία.

Ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατανόηση και την ιεράρχηση των πιο σημαντικών θεμάτων
ESG για την Dimand περιλαμβάνει τη διεξαγωγή μιας ανάλυσης ουσιαστικότητας, η οποία στην
περίπτωσή μας βασίστηκε σε τρεις φάσεις:

Η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη βασίζεται στη διαφάνεια, την ειλικρίνεια
και την εμπιστοσύνη. Μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα την
αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας, τις επιπτώσεις των λειτουργιών μας και τους
κινδύνους και τις ευκαιρίες που συνδέονται με κάθε ομάδα ενδιαφερομένων μερών.
Έχουμε ορίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη μας ως εκείνα τα μέρη που μπορούν να
επηρεάσουν ή να επηρεαστούν από τις δραστηριότητές μας και επιδιώκουμε να
αλληλοεπιδράμε συχνά μαζί τους για να συζητάμε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών
θεμάτων και θεμάτων βιωσιμότητας. Τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιούμε
για τη διευκόλυνση του συνεχούς και αμφίδρομου διαλόγου περιλαμβάνουν επιστολές,
email, προσωπικές συναντήσεις, εταιρικές εκδηλώσεις, τον ιστότοπο της εταιρείας μας
και εκθέσεις.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

Εργαζόμενοι

Σύμβουλοι επιχειρήσεων,
τεχνικοί σύμβουλοι και
σχεδιαστές

Ένοικοι / πελάτες

Μέτοχοι και επενδυτές

Εργολάβοι, προμηθευτές &
επιχειρηματικοί συνεργάτες

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

1.
2.

Κρατικές και
ρυθμιστικές αρχές

Ανατρέξαμε σε κορυφαία πρότυπα βιωσιμότητας, πλαίσια και πρωτοβουλίες για να
θέσουμε τους θεματικούς τομείς για τον κλάδο μας. Ανατρέξαμε επίσης στο ευρύτερο τοπίο
του κλάδου για να προσδιορίσουμε τα θέματα ESG που οι ανταγωνιστές μας θεωρούν
σημαντικά. Οι πηγές που εξετάσαμε περιλαμβάνουν τα εξής:
•
•
•
•
•

Πρότυπα «Global Reporting Initiative» (GRI)
Πρότυπα Συμβουλίου Λογιστικών Προτύπων Αειφορίας (SASB) για τους ιδιοκτήτες
ακινήτων, κατασκευαστές και επενδυτικά ιδρύματα
Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών
Οδηγός Αναφοράς του «Global Real Estate Sustainability Benchmark» (GRESB)
Τα ουσιαστικά θέματα ESG των ομότιμων εταιρειών στον ευρύτερο τομέα ακινήτων

Συγκεντρώσαμε ένα σύνολο πιθανών σημαντικών θεμάτων για την Dimand, τα οποία στη
συνέχεια ιεραρχήθηκαν για τη συμπερίληψη των θεμάτων που αναγνωρίστηκαν ως τα πιο
σημαντικά στις προαναφερθείσες πηγές. Η τελική μας λίστα περιλαμβάνει 18 ουσιαστικά
θέματα: 8 που έχουν σχέση με το περιβάλλον, 7 με τη κοινωνία και 3 με τη διακυβέρνηση.

ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ
Πραγματοποιήσαμε διαδικτυακές έρευνες με τη συμμετοχή εσωτερικών και εξωτερικών
ενδιαφερόμενων μερών και ζητήσαμε τη συμβολή τους. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες
να αξιολογήσουν τη σημασία των 18 θεμάτων σε μια κλίμακα από το 1 (μη σημαντικό)
έως το 5 (ουσιαστικής σημασίας). Η κατηγοριοποίηση μας έδωσε τη δυνατότητα
να μετρήσουμε τη σχετική σημασία των θεμάτων ESG που περιλαμβάνονται στο
ερωτηματολόγιο.

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Τοπικές κοινότητες,
Δημοτικές κοινότητες
και Μη-Κυβερνητικές
Οργανώσεις (ΜΚΟ)

Διαμορφωτές της
κοινής γνώμης
στα Μέσα και τον
ακαδημαϊκό χώρο

3.

Το σημείο αφετηρίας για τον παρών απολογισμό περιλάμβανε την αναγνώριση και
αξιολόγηση των πιο σημαντικών ουσιαστικών θεμάτων για την Dimand. Για το σκοπό
αυτό, πραγματοποιήσαμε διαδικτυακές έρευνες σε δείγμα ολόκληρου του φάσματος
των ενδιαφερόμενων μερών μας. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τα
αποτελέσματα παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα.
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Εξετάσαμε τις απαντήσεις των ενδιαφερομένων μερών μας και δημιουργήσαμε τον πίνακα
ουσιαστικότητας. Στη συνέχεια κατηγοριοποιήσαμε τα ζητήματα σε τρία επίπεδα:
•

Ουσιαστικά: Θέματα που λαμβάνουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία τόσο στις εσωτερικές
όσο και στις εξωτερικές έρευνες ενδιαφερομένων μερών και ως εκ τούτου, αποτελούν
το βασικό περιεχόμενο αυτής της έκθεσης. Η παρακολούθηση των βασικών δεικτών
απόδοσης (Key Performance Indicators) καθώς και οι δεσμεύσεις και οι στόχοι μας θα
επικεντρωθούν κατά κύριο λόγο σε αυτά τα ζητήματα.

•

Σημαντικά: Θέματα που θεωρούνται απαραίτητα για την προσέγγισή μας στο ESG,
τα οποία θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και να σχεδιάζουμε ενέργειες για τη
βελτίωση της απόδοσής μας.

•

Σχετικά: Θέματα που θεωρούνται σχετικά με την επιχείρησή μας και πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη στη γενικότερη στρατηγική μας.
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Οίκοι αξιολόγησης,
τράπεζες και
χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα

Ο πίνακας που ακολουθεί έχει τριπλό σκοπό:

Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ουσιαστικότητας παρουσιάζονται στο παρακάτω γράφημα.
Συνοπτικά, είχαμε:

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

6 Περιβαλλοντικά
3 Κοινωνικά
3 Διακυβέρνησης

2 Περιβαλλοντικά
3 Κοινωνικά

1. να παρουσιάσει τα ουσιαστικά θέματά μας με φθίνουσα σειρά σημασίας
2. να τα κατηγοριοποιήσει στους πυλώνες του περιβάλλοντος, της κοινωνίας
και της διακυβέρνησης στους οποίους ανήκουν
3. να κάνει τις συνδέσεις μεταξύ των θεμάτων και των ΣΒΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Ουσιαστικό Θέμα

1 Κοινωνικό
9.

Υγεία και ασφάλεια

6.

Πιστοποιήσεις πράσινων
κτιρίων

16.

Δεοντολογία, διαφάνεια
και συμμόρφωση

5.

Διαχείριση ενέργειας
/ Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ)

3.

Αέρια του θερμοκηπίου
και εκπομπές αερίων

18.

Οικονομικός αντίκτυπος
και επιδόσεις

7.

Προσαρμογή και
ανθεκτικότητα στην
κλιματική αλλαγή

Πλαίσιο

Συναφείς ΣΒΑ
ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
& ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
& ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Κοινωνία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σχετικά

Σημαντικά

Ουσιαστικά

Περιβάλλον

Διακυβέρνηση

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΙΡΗΝΗ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
& ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΦΘΗΝΗ & ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
& ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
& ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
& ΠΑΡΑΓΩΓΗ

9
3
5

17
4

8

16

7
6

Ουσιαστικότητα για τα ενδιαφερόμενα μέρη

10

18

Περιβάλλον

Περιβάλλον

Διακυβέρνηση

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΦΘΗΝΗ & ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
& ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΦΥΛΩΝ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
& ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
& ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

15
1
11
14

2

13

Περιβάλλον

12

10.

Ανθρώπινα δικαιώματα

8.

Βιώσιμα υλικά και
κυκλική οικονομία

17.

Κυβερνοασφάλεια και
προστασία δεδομένων

Κοινωνία

Περιβάλλον

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
& ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
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1.

Βιοποικιλότητα και βιότοποι

10. Ανθρώπινα δικαιώματα

2.

Διαχείριση νερού

3.

Αέρια του θερμοκηπίου και εκπομπές αερίων

11. Διαφορετικότητα, συμπερίληψη και ίσες
ευκαιρίες

4.

Διαχείριση αποβλήτων

12. Εργασιακές πρακτικές

5.

Διαχείριση ενέργειας / Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ)

13. Σχέσεις με την κοινότητα
14. Υπεύθυνες πρακτικές εφοδιαστικής αλυσίδας

6.

Πιστοποιήσεις πράσινων κτιρίων

15. Συμμετοχή και ικανοποίηση ενοίκων

7.

Προσαρμογή και ανθεκτικότητα στην κλιματική
αλλαγή

16. Δεοντολογία, διαφάνεια και συμμόρφωση

8.

Βιώσιμα υλικά και κυκλική οικονομία

9.

Υγεία και ασφάλεια

18. Οικονομικός αντίκτυπος και επιδόσεις

17. Κυβερνοασφάλεια και προστασία δεδομένων

Διακυβέρνηση

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΙΡΗΝΗ
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
& ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Περιβάλλον
Κοινωνία
Διακυβέρνηση

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
& ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

4.

Διαχείριση αποβλήτων

15.

Συμμετοχή και
ικανοποίηση ενοίκων

ESG Report 2021

Περιβάλλον

Κοινωνία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
& ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
& ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
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Σημασία των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διακυβερνητικών επιπτώσεων

3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όντας πρωτοπόροι στον κλάδο των ακινήτων, έχουμε τόσο την ευθύνη όσο και την ευκαιρία να αναζητούμε
συνεχώς καλύτερους και πιο φιλικούς για το περιβάλλον τρόπους λειτουργίας. Εστιάζουμε στην αποδοτική χρήση
των πόρων, τις ευκαιρίες για δημιουργία πράσινων κτιρίων, την κυκλική οικονομία και την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή. Στους τομείς αυτούς, σχεδιάζουμε μέτρα που λειτουργούν προς δύο κρίσιμες κατευθύνσεις:

Η αποδοτική χρήση της ενέργειας είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό
θέμα στην περιβαλλοντική μας ατζέντα. Είμαστε αποφασισμένοι να
βελτιστοποιήσουμε τις δραστηριότητές μας για να ελαχιστοποιήσουμε
την κατανάλωση της ενέργειας. Η προσέγγιση που ακολουθούμε για
τη διαχείριση της ενέργειας για τα γραφεία και τα έργα μας αναλύεται
στη συνέχεια της ενότητας.

1. Ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων που
προκύπτουν από τις δραστηριότητές μας.

2. Παροχή απτών λύσεων για την
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
προκλήσεων.

ΓΡΑΦΕΙΑ
Καταγράφουμε και παρακολουθούμε συστηματικά την κατανάλωση
ενέργειας για να εντοπίσουμε τομείς που χρειάζονται βελτίωση και
να παρακολουθούμε την πρόοδο σε σχέση με προκαθορισμένους
στόχους. Εφαρμόζουμε ένα σύνολο μέτρων με στόχο την υπεύθυνη
χρήση ενέργειας στα γραφεία της εταιρείας:

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ:
Συνεχής παρακολούθηση και διαχείριση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.

Κλιματιστικά

• Αποφυγή άσκοπης ή υπερβολικής χρήσης.
• Σωστή περιοδική συντήρηση.
• Οι πόρτες και τα παράθυρα παραμένουν κλειστά για βελτιστοποίηση της
απόδοσης όταν χρησιμοποιούνται συστήματα ψύξης ή θέρμανσης.

Φωτισμός

• Ορθολογική χρήση του φωτισμού αποφεύγοντας την περιττή χρήση κατά τη
διάρκεια της ημέρας και τις ώρες που τα γραφεία δεν χρησιμοποιούνται.
• Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με νέους και ενεργειακά αποδοτικούς
λαμπτήρες (100% LED).
• Αισθητήρες φωτός ημέρας και παρουσίας για έλεγχο φωτισμού.

Ηλεκτρονικές
συσκευές

• Αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους
με σύγχρονες και χαμηλής κατανάλωσης συσκευές.
• Οι υπολογιστές είναι ρυθμισμένοι να μπαίνουν σε κατάσταση αδράνειας όταν
οι εργαζόμενοι απουσιάζουν από τον χώρο εργασίας τους για μεγάλο χρονικό
διάστημα.

Ανάπτυξη και εφαρμογή περιβαλλοντικών προγραμμάτων για τη μέτρηση, την
παρακολούθηση, την ανάλυση και τη βελτίωση των επιδόσεων.
φαρμογή κριτηρίων «Πράσινων Προμηθειών» και σταδιακή δημιουργία δικτύου
«πράσινων» προμηθευτών.
Συνεχής παρακολούθηση των κανονιστικών και νομοθετικών ενημερώσεων και
αξιολόγηση της συμμόρφωσης της εταιρείας.
Ενσωμάτωση όρων, διαδικασιών και προτύπων για υπεύθυνη περιβαλλοντική
διαχείριση των συνεργατών μας.
Παροχή εκπαίδευσης και ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων των
εργαζομένων μας.

Ενεργώντας προληπτικά, έχουμε αναπτύξει ένα Εγχειρίδιο
που παρέχει καθοδήγηση για την αναγνώριση όλων των
περιβαλλοντικών πτυχών που αφορούν την εταιρεία μας και
τις σχετικές επιπτώσεις τους. Το Εγχειρίδιο περιλαμβάνει
τόσο πτυχές που συνδέονται άμεσα με τις δραστηριότητές
μας όσο και έμμεσες πτυχές που προκύπτουν από τις
δραστηριότητες των επιχειρηματικών μας εταίρων, καθώς
και θετικές και αρνητικές επιπτώσεις. Η διαδικασία οδηγεί
στη δημιουργία ενός εκτεταμένου πίνακα που περιλαμβάνει
ορισμένους δείκτες που απαιτούν την προσοχή μας. Με τη
σειρά του, αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εστιάσουμε τις
προσπάθειές μας στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων
περιβαλλοντικών ζητημάτων.
32

Είμαστε
πιστοποιημένοι
με ISO 14001:
Περιβαλλοντική
Διαχείριση

Κατανάλωση ενέργειας (kWh)

Ενεργειακή ένταση (kWh/m2)

Κεντρικά Γραφεία

79,481

113

Γραφείο εργοταξίου

4,682

40

Σύνολο

84,163

103
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Κατανομή των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για
βελτιωμένη απόδοση.

Ο πίνακας δείχνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και
την ενεργειακή ένταση στους χώρους όπου εργαζόμασταν
το 2021. Συγκεκριμένα, τα κεντρικά μας γραφεία – που
είναι πιστοποιημένα με LEED Gold – και το γραφείο του
εργοταξίου μας δίπλα στον Πύργο του Πειραιά.

3.3 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΕΡΓΑ
Στη Dimand, στόχος μας είναι να παραδίδουμε έργα
χαμηλής ενέργειας, άνθρακα και κόστους, κι έτσι
συνεργαζόμαστε στενά με τις ομάδες σχεδιασμού και
τους συμβούλους για τη βελτιστοποίηση της χρήσης
υλικών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και κτιριακών
συστημάτων χαμηλής ενέργειας.

76%

των ενεργών έργων
μας κατά τη διάρκεια
του 20213 έχουν λάβει
ή υποβάλει αίτηση για
πιστοποίηση LEED.

Σε όλες τις επενδύσεις μας εφαρμόζουμε βέλτιστες
πρακτικές, από τη φάση του σχεδιασμού ως την
παράδοση των έργων που αναπτύσσουμε για τους
χρήστες τους. Αυτή η προσέγγιση διασφαλίζει ότι
ενσωματώνονται οι απαραίτητες υποδομές στα κτίρια μας από νωρίς. Παραδείγματα περιλαμβάνουν συστήματα
διαχείρισης κτιρίων (Building Management Systems), αποδοτικά συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και
κλιματισμού (Heating, Ventilation and Air Conditioning), συστήματα ελέγχου φωτός και αισθητήρες.
Επιπλέον, και με βάση τα ενεργειακά μοντέλα LEED, τα έργα μας αποδίδουν περίπου 20% καλύτερα από τη
βάση αναφοράς ASHRAE2 90.1-2010, το κορυφαίο ενεργειακό πρότυπο παγκοσμίως. Η διαδικασία θέσης σε
λειτουργία επαληθεύει επίσης ότι είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν με το βέλτιστο τρόπο όλα τα συστήματα
που καταναλώνουν ενέργεια.

3.2 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΉ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Οι επιταχυνόμενες φυσικές συνέπειες του μεταβαλλόμενου κλίματος γίνονται πιο εμφανείς καθώς οι κοινότητες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν ολοένα
περισσότερα περιστατικά καταιγίδων, πλημμυρών,
υπερβολικής ζέστης και άλλων κινδύνων. Ταυτόχρονα,
οι αλλαγές στην οικονομία, τους κανονισμούς, τη
συμπεριφορά των καταναλωτών, την τεχνολογία και
άλλες ανθρώπινες αντιδράσεις στην κλιματική αλλαγή
μεταφράζονται σε κινδύνους μετάβασης. Συλλογικά,
αυτές οι πτυχές απαιτούν από τους κατασκευαστές να
ενσωματώσουν πλήρως τα ζητήματα που σχετίζονται
με το κλίμα στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

στενά τις επιδόσεις μας, θέτουμε φιλόδοξους αλλά
ρεαλιστικούς στόχους και σχεδιάζουμε δράσεις για τη
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Πιστεύουμε ότι η μέτρηση και η παρακολούθηση των
εκπομπών άνθρακα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο
της παρακολούθησης της προόδου μας για την
εκπλήρωση των φιλοδοξιών μας που σχετίζονται με τη
μετρίαση της κλιματικής αλλαγής. Το γράφημα παρέχει
τις εκπομπές μας Scope 1 και 2 για το 20214. Όσον
αφορά την ένταση άνθρακα των δραστηριοτήτων μας,
αυτή είναι 117.72 kg CO2e / m2.
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Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική
αλλαγή πρέπει να κάνουμε σημαντικές αλλαγές στο
ανθρωπογενές περιβάλλον. Με γνώμονα τη φιλοδοξία
μας να συμβάλουμε στην οικοδόμηση ενός μέλλοντος
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, παρακολουθούμε
2

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.

3

Ολοκληρωμένα, τρέχοντα και νέα έργα..

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΣΕ TN CO2e)

Τα κτίριά μας είναι πιστοποιημένα
με τα υψηλότερα παγκόσμια
πρότυπα βιωσιμότητας
Λαμβάνουμε υπόψη κλιματικούς και περιβαλλοντικούς
παράγοντες στο σχεδιασμό και την κατασκευή των
έργων μας για να μεγιστοποιήσουμε την ανθεκτικότητα
και την προσαρμοστικότητα των κτιρίων μας σε
μεταβαλλόμενες συνθήκες.
Μεταξύ άλλων, λαμβάνουμε τα παρακάτω μέτρα:
• Στρατηγική χρήση φωτισμού κατά τη διάρκεια της
ημέρας μέσω του σχεδιασμού προσόψεων των
κτιρίων και της επιλογής υλικών.
• Εφαρμογή ενεργειακών μοντέλων για ανάλυση
σεναρίων, με σκοπό το βέλτιστο σχεδιασμό του
κτιρίου που είναι απαραίτητος για τη διατήρηση
των επιθυμητών συνθηκών εσωτερικά με ελάχιστη
κατανάλωση ενέργειας.
• Χρήση βρόχινου νερού για άρδευση που
αποσκοπεί στη μείωση της χρήσης πόσιμου νερού
και ταυτόχρονα στην αποφυγή υπερφόρτωσης της
αποστράγγισης των όμβριων υδάτων.
• Εκτέλεση μελετών κινδύνου πλημμύρας.
• Βιοκλιματικός σχεδιασμός περιβάλλοντος
χώρου με μελετημένη σκίαση για τη μείωση του
φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας και των
επιπτώσεων των κυμάτων καύσωνα.

Έχουμε αναπτύξει το πρώτο κτίριο με
πιστοποίηση LEED στην Ελλάδα.

Είμαστε μέλος του U.S. Green Building Council
(USGBC).

Είμαστε μέλος του Global Real Estate
Sustainability Benchmark (GRESB).

Έχουμε οριστεί ως «LEED Proven Provider» από
τη Green Business Certification, Inc. (GBCI) για
το σχεδιασμό και την κατασκευή κτιρίων.

Είμαστε η πρώτη ελληνική εταιρεία που έλαβε
την πιστοποίηση του «Credentialed Project
Developer και Credentialed Quality Assurance
Provider» από το Investor Confidence Project
(ICP) Europe.

Η ομάδα βιωσιμότητας της Dimand έχει τις
ακόλουθες πιστοποιήσεις: LEED AP BD+C, LEED
AP O+M, WELL AP, DGNB Consultant, Certified
ESG Practitioner.

83.24

Επισκόπηση των πιστοποιήσεων LEED*
Πλατινένια

Χρυσά

12.7

• Piraeus Port Plaza 3 – Buildings A & C
• Agemar Office Complex
Scope 1

Scope 2

Για τις εκπομπές Scope 1, χρησιμοποιήσαμε την κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου για τους εργαζόμενους στους οποίους
προσφέρεται επίδομα καυσίμου αυτοκινήτου και αντιστοιχούν στο 53% του εργατικού μας δυναμικού. Για τις εκπομπές Scope 2,
χρησιμοποιήσαμε δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τα κεντρικά μας γραφεία (συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας που
καταναλώνεται στους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μας) και το γραφείο του εργοταξίου δίπλα στον Πύργο του Πειραιά.
4
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Τα βασικά σημεία που επικυρώνουν
την εξαιρετική απόδοση μας στην
κατασκευή πράσινων κτιρίων
περιλαμβάνουν τα εξής:

(2020)
(2018)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neratziotissa Office Building
Piraeus Port Plaza 3 – Building B
Piraeus Port Plaza 3 – Building D
Piraeus Port Plaza 2 – Building Z
Piraeus Port Plaza 2 – Building E
Cosmote TV
Piraeus Port Plaza 1
Kerameikos Office Building
Karela Office Park

(2021)
(2021)
(2021)
(2021)
(2020)
(2019)
(2018)
(2017)
(2013)

*Κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, τα έργα με πιστοποίηση LEED ήταν 11. Τον Ιούνιο του 2022, λάβαμε δύο πρόσθετες πιστοποιήσεις LEED.
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Η κλιματική αλλαγή, που προηγουμένως ήταν μια
σχετικά έμμεση ανησυχία για πολλούς φορείς στον
κλάδο των ακινήτων, έχει προσφάτως μετακινηθεί
στην κορυφή της ατζέντας του κλάδου. Οι επενδυτές
αναλαμβάνουν δεσμεύσεις για μηδενικό ισοζύγιο
άνθρακα (Net Zero), οι ρυθμιστικές αρχές αναπτύσσουν
πρότυπα και πλαίσια αναφοράς, οι κυβερνήσεις
θεσπίζουν αυστηρούς νόμους και κανονισμούς για
μειώσεις εκπομπών, οι εργαζόμενοι ζητούν δράση και
οι ένοικοι προσδοκούν πιο βιώσιμα κτίρια.

Η Dimand έχει μακρά παράδοση στην ανάπτυξη
πράσινων κτιρίων και θεωρείται πρωτοπόρος στην
εγχώρια αγορά. Ακολουθούμε μια σφαιρική προσέγγιση
με στόχο την προώθηση βιώσιμων χαρακτηριστικών
κατά την κατασκευή και τη λειτουργία των κτιρίων.
Παράλληλα, αποσκοπούμε στη μείωση της χρήσης
πόρων, στην προώθηση της ανθρώπινης υγείας και
ευεξίας, και στην αύξηση της ανθεκτικότητας των
έργων μας στην κλιματική αλλαγή.

Έργο που ξεχωρίζει

Karela Office Park
Το Karela Office Park είναι το πρώτο κτίριο με πιστοποίηση
LEED στην Ελλάδα και το πρώτο στο οποίο οι αρχές
βιωσιμότητας έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο σχεδιασμό
και την κατασκευή. Σε όλη τη φάση κατασκευής, η Dimand
επικεντρώθηκε στην επίτευξη των προγραμματικών
στόχων, στην εξοικονόμηση κόστους στα λειτουργικά
έξοδα και στην παροχή ενός σύγχρονου εργασιακού
περιβάλλοντος για τους χρήστες των κτιρίων της.

•

Κατανάλωση νερού – αξιοποίηση συλλογής όμβριων
υδάτων και επεξεργασμένων λυμάτων για σκοπούς
άρδευσης, μειώνοντας έτσι τη συνολική κατανάλωση
πόσιμου νερού.

•

Ενεργειακή απόδοση – έξυπνες λύσεις κτιρίων
(χρήση περσίδων αλουμινίου για την κάλυψη της
πρόσοψης) και λειτουργικές λύσεις (HVAC και
συστήματα ελέγχου φωτός).

•

Βιώσιμα υλικά – Χρήση υλικών με ανακυκλωμένο
περιεχόμενο με έμφαση στους τοπικούς προμηθευτές
(πάνω από 50%).

•

Μείωση απορριμμάτων – Εκτροπή άνω του 85% του
συνόλου των οικοδομικών απορριμμάτων από χώρους
υγειονομικής ταφής.

•

Βελτίωση της βιοποικιλότητας – Ενσωμάτωση
πράσινων χαρακτηριστικών, όπως στέγες με βλάστηση
μεγάλης έκτασης για την ενίσχυση της τοπικής
βιοποικιλότητας.
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Η ομάδα μας επικεντρώθηκε στη δημιουργία ενός ακινήτου
που αντιμετωπίζει το σύνολο των περιβαλλοντικών
πτυχών που θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας:

Το Karela
Office Park
είναι το πρώτο
κτίριο με
πιστοποίηση
LEED στην
Ελλάδα

Έργο που ξεχωρίζει

Piraeus Tower
Βρισκόμαστε στη διαδικασία της ανακατασκευής του
Πύργου του Πειραιά, τοπόσημο της ευρύτερης αθηναϊκής
επικράτειας. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα της
κλιματικής αλλαγής μέσω λήψης μέτρων για τη μείωση τόσο
του εγγενούς όσο και του λειτουργικού αποτυπώματος
άνθρακα του κτιρίου.

•

Καινοτόμα ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση
της υπάρχουσας πρόσοψης. Η υπάρχουσα πρόσοψη
διαχωρίζεται στο εργοτάξιο και μεταφέρεται σε μια
εγκατάσταση παραγωγής γυαλιού για να επεξεργαστεί
και να επαναχρησιμοποιηθεί ως νέο προϊόν.

•

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα παράγονται
μέσω σύγχρονου φωτοβολταϊκού συστήματος με
πάνελ στην προεξοχή του Πύργου.

•

Σε όλους τους χώρους στάθμευσης θα εγκατασταθούν
σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

•

Αυξημένη έκταση βλάστησης (1,000 m2) που θα
αρδεύεται με έξυπνο ψηφιακό σύστημα με την
αποκλειστική χρήση βρόχινου νερού.

•

Δημιουργία πρόσοψης πολλαπλών παραμέτρων
για την επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας μεταξύ
της εξοικονόμησης ενέργειας, της διάχυσης /
εκμετάλλευσης φυσικού φωτός και της ανεμπόδιστης
θέας.

•

Προαγωγή της υγείας και της ευεξίας των ενοίκων
με τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας του
αέρα και του νερού, την προώθηση της επίγνωσης και
της κίνησης στο κτίριο και τη διασφάλιση θερμικής
άνεσης, άφθονου φυσικού φωτός και έλεγχο του ήχου.
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Στο έργο αυτό ενσωματώνουμε τις αρχές του βιοφιλικού
σχεδιασμού και υιοθετούμε μια ολιστική και βιώσιμη
προσέγγιση που υπερβαίνει το σχεδιασμό και την
κατασκευή, με στόχο τη λήψη πιστοποιήσεων LEED
Platinum και WELL. Οι βασικές ενέργειες περιλαμβάνουν:

Έργο που ξεχωρίζει

Agemar Office
Complex

Το Συγκρότημα Γραφείων Agemar είναι ένα πρότυπο
βιοκλιματικό κτίριο, που εγκαινιάστηκε το 2018,
συνδέοντας το κέντρο της Αθήνας με το παραλιακό
μέτωπο. Η ανέγερσή του έγινε σε οικόπεδο 5.5 εκταρίων
και η συνολική οικοδομημένη επιφάνεια του κτιρίου είναι
30,000 τ.μ., εκ των οποίων τα 15,000 τ.μ. είναι υπόγεια.

•

Βελτίωση μικροκλίματος: Καθώς η γύρω περιοχή
είναι πυκνοκατοικημένη, σημαντικός στόχος ήταν η
βελτίωση της ποιότητας του τοπικού κλίματος. Αυτό
επιτεύχθηκε μέσω (i) της μεγιστοποίησης του χώρου
που διατίθεται για βλάστηση και τη δημιουργία
πράσινων οροφών και προσόψεων, και (ii) της
προσθήκης μεγάλων υδάτινων επιφανειών μπροστά
από τις κύριες προσόψεις του μεγαλύτερου κτιρίου
γραφείων, μειώνοντας έτσι τη ζέστη του καλοκαιριού
με ψύξη μέσω εξάτμισης.

•

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας: Οι ενέργειες
που έγιναν για την επίτευξη αυτού του στόχου
περιλαμβάνουν: (i) υψηλή κάλυψη με βλάστηση,
παροχή θερμικής άνεσης και ελαχιστοποίηση της
ενέργειας που χρησιμοποιείται για τον κλιματισμό, (ii)
χρήση γεωθερμικής ενέργειας με αντλίες θερμότητας
υψηλής απόδοσης και (iii) αποδοτικά συστήματα HVAC,
λαμπτήρες LED και αισθητήρες κίνησης.

•

Εξοικονόμηση νερού: Εγκατάσταση συστήματος
συλλογής και επαναχρησιμοποίησης νερού με μεγάλη
δεξαμενή αποθήκευσης για τη συλλογή του βρόχινου
νερού για άρδευση, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση
πόσιμου νερού.

•

Υπεύθυνη προμήθεια υλικών: Μεγάλο μέρος των
υλικών που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονταν από
τοπικές πηγές, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές από τις
μεταφορές και ενισχύοντας την τοπική οικονομική
δραστηριότητα.

40

ESG Report 2021

41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι αρχές της βιωσιμότητας έχουν ενσωματωθεί τόσο κατά
τη φάση σχεδιασμού όσο και κατά την κατασκευή του
έργου, καθιστώντας το Συγκρότημα Γραφείων Agemar, το
πρώτο κτίριο γραφείων πιστοποιημένο με LEED Platinum
στην Ελλάδα. Οι στρατηγικοί στόχοι περιλαμβάνουν:

3.4 ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΑ

ΝΕΡΟ

ΥΛΙΚΑ

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η δημιουργία αποβλήτων
που μπορούν να αποφευχθούν οδηγεί σε περιττό
κόστος, απώλεια χρόνου και δημιουργεί συνολικά
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η εξοικονόμηση νερού και η υπεύθυνη διαχείρισή
του αποτελεί ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας για
εμάς. Εφαρμόζουμε καινοτόμες τεχνολογίες για να
επιτρέψουμε τη βιώσιμη χρήση του νερού εντός των
ακινήτων που κατασκευάζουμε.

Οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με
τη χρήση μεγάλου όγκου υλικών, προκαλώντας ανεπιθύμητες επιπτώσεις
που προσπαθούμε να ελαχιστοποιήσουμε. Εστιάζουμε στην ασφάλεια, την
ποιότητα και τη βιωσιμότητα των παρεχόμενων υλικών και διαθέτουμε
ένα λεπτομερές εγχειρίδιο που παρέχει οδηγίες για τον εντοπισμό, την
επιλογή και την αξιολόγηση προμηθευτών και υπεργολάβων.

Μέτρα και πρωτοβουλίες
Ανακύκλωση παλιών ηλεκτρικών συσκευών,
μπαταριών, χρησιμοποιημένων ή άδειων
δοχείων μελανιών, καψουλών καφέ.
Διαχωρισμός απορριμμάτων σε κάδους
ανακύκλωσης και κανονικούς κάδους.
Ορισμός ειδικών χώρων για ανακύκλωση
εντός του κτιρίου.
Επιστροφή ληγμένων φαρμάκων στα
φαρμακεία για καταστροφή.

Οι ενδεικτικές δράσεις που υλοποιούνται και
τα σχετικά αποτελέσματα σε όλα τα έργα μας
περιλαμβάνουν:
• Μείωση της χρήσης νερού σε εξωτερικούς χώρους
με αποτέλεσμα σχεδόν 100% μείωση των αναγκών
σε νερό για σκοπούς άρδευσης, μέσω συλλογής
όμβριων υδάτων, έξυπνων συστημάτων άρδευσης
και επιλογής ενδημικών φυτών.
• 40% λιγότερη κατανάλωση πόσιμου νερού σε
εσωτερικούς χώρους κατά μέσο όρο σε όλα τα έργα
μας, σε σύγκριση με το όριο αναφοράς που ορίζεται
από το σύστημα αξιολόγησης LEED.
Παραδείγματα από έργα με σημαντικά θετικά
αποτελέσματα:
Piraeus Port Plaza (PPP)

Χρήση χαρακτηριστικών υψηλής απόδοσης για
όλα τα συστήματα νερού εσωτερικού χώρου,
με αποτέλεσμα τη μείωση της χρήσης νερού σε
εσωτερικούς χώρους κατά 67% σε σύγκριση με
τα συμβατικά κτίρια. Η συνολική εξοικονόμηση
πόσιμου νερού εκτιμάται σε πάνω από 80,635 m3
ετησίως.

PPP3 Parking
Καταγραφή όλων των ανακυκλωμένων
υλικών και σωστή συντήρηση όλων των
σχετικών εγγράφων.
Ελαχιστοποίηση του όγκου των έντυπων
εγγράφων, σχεδίων και προσφορών.
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Συμμετοχή σε συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης για τη διαχείριση αποβλήτων
που προέρχονται από συντήρηση
οχημάτων.

Δράσεις εξοικονόμησης νερού που περιλαμβάνουν
σύστημα συλλογής όμβριων υδάτων, έξυπνη
άρδευση, εγκατάσταση αισθητήρων (για
υγρασία, pH και θερμοκρασία νερού), και 24ωρη
απομακρυσμένη παρακολούθηση με λήψη
ειδοποίησης. Ως αποτέλεσμα, εξοικονομήθηκαν
500 χιλιάδες λίτρα πόσιμου νερού.

Εστιάζουμε ιδιαίτερα στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και
στη συνεργασία με υπεύθυνους συνεργάτες, θέτοντας σχετικά κριτήρια για
την προμήθεια υλικών και τις απαιτήσεις προς τους προμηθευτές μας.

Γενικές διατάξεις
•

Προτιμάται η χρήση βιοδιασπώμενων προϊόντων, κατασκευασμένων
από ανακυκλώσιμα υλικά ή / και προερχόμενα από ανακυκλωμένη
πρώτη ύλη, πιστοποιημένα προϊόντα ξύλου.

•

Χρήση της ελάχιστης δυνατής συσκευασίας για τη μεταφορά των
υλικών και των προϊόντων.

•

Περιορισμός χρήσης υλικών που περιέχουν βαρέα μέταλλα, χλώριο,
αμίαντο, PCB5 ή άλλες επικίνδυνες ουσίες.

•

Εφαρμογή κριτηρίων που σχετίζονται με πιστοποιήσεις ενεργειακής
απόδοσης για όλους τους τύπους εξοπλισμού.

•

Αναθεώρηση πιστοποιημένων οικολογικών σημάνσεων και
περιβαλλοντικών δηλώσεων των προϊόντων.

Κριτήρια προμήθειας
•

Επίπεδα εκπομπής ήχου και κραδασμών (σήμα Ευρωπαϊκής
Συμμόρφωσης).

•

Απαιτήσεις συντήρησης και βοηθητικών πρώτων υλών για την καλή
λειτουργία των προϊόντων σε σχέση με την εκτίμηση του κόστους του
κύκλου ζωής τους.

•

Συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

•

Επισκόπηση της ύπαρξης πιστοποιημένου Συστήματος
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Karela Office Park

Η επεξεργασία λυμάτων και η χρήση
επεξεργασμένου νερού για την άρδευση 20,000
m2 βλάστησης έχει οδηγήσει σε εκτιμώμενη
εξοικονόμηση 120 εκατομμυρίων λίτρων
κατανάλωσης πόσιμου νερού.

5

Polychlorinated biphenyls

Επίσης, παρακολουθούμε συνεχώς την κατανάλωση
νερού στα κεντρικά γραφεία μας με πιστοποίηση LEED
και σε άλλες εγκαταστάσεις, καθώς πιστεύουμε ότι
μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα που θα μας
βοηθήσουν να μειώσουμε τη χρήση σε πιο αποδοτικά
επίπεδα. Κατά το 2021, καταγράψαμε συνολική
κατανάλωση νερού 59 m3 στα γραφεία μας.
42
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Στη Dimand αναλαμβάνουμε δράση για τη δραστική
μείωση των αποβλήτων που παράγονται στα
γραφεία μας καθώς και για να διασφαλίσουμε ότι
χρησιμοποιούνται κατάλληλες μέθοδοι ανακύκλωσης.
Στις κατηγορίες ιδιαίτερης σημασίας περιλαμβάνονται
το χαρτί, οι ηλεκτρικές συσκευές, το πλαστικό, οι
μπαταρίες και άλλα αναλώσιμα.

3.5 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Η βιοποικιλότητα είναι ζωτική για τον πλανήτη
μας, συμβάλλοντας στη συντήρηση της ζωής και
προάγοντας την υγεία, την ευημερία και τη συνολική
ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Η ανάπτυξη ακινήτων
συνδέεται στενά με το φυσικό περιβάλλον, για το λόγο
αυτό λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν τη σχέση και την
αλληλεπίδρασή μας με το φυσικό περιβάλλον. Ως εκ
τούτου, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για
την προστασία και την ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

Στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη χρήση των πόρων,
παρακολουθούμε τις ποσότητες των υλικών που χρησιμοποιούνται στα έργα
μας. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση της απόδοσής
μας στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει τις
ποσότητες των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν στα έργα που ολοκληρώσαμε
πρόσφατα για τρεις κατηγορίες: σκυρόδεμα, χάλυβας και υαλοπίνακες
(αποτελούν τις κυριότερες πηγές ενσωματωμένου άνθρακα σε ένα κτίριο):

Γραφεία Value S.A.

Enso Hotel

Σύνολο

Σκυρόδεμα (m3)

130

1,642.1

1,772.1

Χάλυβας (τόνοι)

19.5

95

114.5

Υαλοπίνακες (m2)

1,926

599

2,525

Αποφασίσαμε επίσης ότι για όλες τις επικείμενες νέες κατασκευές, ως εργαλείο
σχεδιασμού θα χρησιμοποιηθεί Αξιολόγηση του Κύκλου Ζωής (Life Cycle
Assessment). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα μπορούσαν να μειώσουν
σημαντικά την ποσότητα των πρώτων υλών, η οποία μπορεί με τη σειρά της
να περιορίσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κτιρίων και να οδηγήσει σε
εξοικονόμηση κόστους.

Το παρακάτω γράφημα αναφέρεται στο έργο ορόσημο Piraeus Port
Plaza (PPP). Όπως είναι διακριτό, το ποσοστό των ανακυκλωμένων
επί του συνόλου των υλικών - εκφρασμένο σε % του συνολικού
κόστους υλικών - ανήλθε σε 38.95% για το PPP 2 και 28.58% για το
PPP 3. Ακολουθώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, είμαστε
αποφασισμένοι να αυξήσουμε ακόμη περισσότερο τη χρήση
υλικών ανακύκλωσης στο μέλλον.
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Χαρακτηριστικά
κτιρίου

Ανοιχτός
χώρος

Αστική
ανάπλαση

Ενσωματώνουμε
χαρακτηριστικά όπως
πράσινες στέγες και
κάθετους κήπους στα έργα
μας για να παρέχουμε
βιότοπους σε απειλούμενα
είδη.

Αυξάνουμε τους ανοιχτούς
χώρους και φροντίζουμε
να εντάσσουμε κήπους με
ευρεία ποικιλία ενδημικών
φυτών για την προσέλκυση
πληθυσμών εντόμων και
πτηνών.

Προστατεύουμε τις
υπάρχουσες φυσικές
περιοχές και αποκαθιστούμε
τις κατεστραμμένες μέσω
της συμμετοχής μας σε έργα
ανάπλασης, συμβάλλοντας
περαιτέρω στην επέκταση
του πράσινου αστικού
δικτύου.

ΈΡΓΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΊΖΕΙ:
Piraeus Port Plaza
Το Piraeus Port Plaza (PPP), στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου στον
Πειραιά, αποτελούταν από παλιά και εγκαταλελειμμένα καπνεργοστάσια
που χτίστηκαν τη δεκαετία του 1930. Η εγκατάλειψη της αστικής γης, και
ιδιαίτερα οι παρατημένες βιομηχανικές περιοχές, συσχετίζονται με την
χαμηλή οικολογική αξία και έχουν αρνητική επίδραση στον πλούτο της
πανίδας και της χλωρίδας.

Ανακυκλωμένα υλικά
(% συνολικού κόστους υλικών)

Καθήκον μας ήταν η εκ νέου ανάπτυξη του Piraeus Port Plaza (PPP)
και κατά συνέπεια η ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής, με υψηλή
προτεραιότητα να δίνεται στη δημιουργία ανοιχτών χώρων. Πράγματι,
το 28% της έκτασης του έργου (5,000 τ.μ.) διαμορφώθηκε σε υπαίθριους
χώρους, που φυτεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό με ενδημικά και μεσογειακά
φυτά.

Piraeus Port Plaza 2

38.95%

Με τον τρόπο αυτό, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια όαση μέσα σε
μια έντονα αστικοποιημένη περιοχή και να παρέχουμε έναν πολύτιμο
βιότοπο για την τοπική πανίδα. Τα πράσινα χαρακτηριστικά του ακινήτου
λειτουργούν ταυτόχρονα ως σημεία σύνδεσης δημιουργώντας έναν
διάδρομο βιοποικιλότητας με άλλους γειτονικούς χώρους πρασίνου,
ενισχύοντας έτσι τα δίκτυα μεταφοράς της ενδημικής πανίδας.

Piraeus Port Plaza 3

28.58%
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Στόχος μας είναι να προμηθευόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερα
υλικά με υψηλή περιεκτικότητα ανακυκλωμένου περιεχομένου.
Έτσι ελαχιστοποιούμε τον ενσωματωμένο άνθρακα και μειώνουμε
τη χρήση πρώτων υλών, υποστηρίζοντας την κυκλική οικονομία
και προωθώντας την υπεύθυνη χρήση των πόρων. Για το λόγο
αυτό παρακολουθούμε το ανακυκλωμένο περιεχόμενο βασικών
δομικών υλικών προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τη
χρήση υλικών από μέρους μας και να εντοπίσουμε ευκαιρίες για
περαιτέρω βελτίωση.

Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε, να ενισχύσουμε
και να αναγεννήσουμε την αστική βιοποικιλότητα
ώστε να επιτύχουμε καθαρό κέρδος βιοποικιλότητας
και να δημιουργήσουμε περιβάλλοντα διαβίωσης και
εργασίας προς όφελος της ευρύτερης κοινότητας.
Επιπλέον, ένας απαράβατος κανόνας που θέσαμε στη
Dimand είναι να αφήνουμε κάθε εργοτάξιο στο πέρας
των εργασιών σε καλύτερη κατάσταση από πριν.

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ, ΕΝΤΑΣΣΟΥΜΕ ΠΡΑΣΙΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σε όλα τα έργα μας εφαρμόζουμε στρατηγικές για να περιορίσουμε επικείμενες βλάβες στο περιβάλλον που αφορούν
ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός κτιρίου. Οι βασικές στρατηγικές περιλαμβάνουν
την αποκατάσταση υφιστάμενων κτιρίων και την επαναχρησιμοποίηση δομικών στοιχείων.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η στάση μας συνάδει με τους κορυφαίους φορείς
στον τομέα των πράσινων κτιρίων, όπως το US Green
Building Council (USGBC) και το Σύστημα Αξιολόγησης

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design),
που έχουν τονίσει τη σημασία της ενσωμάτωσης των
παραμέτρων βιοποικιλότητας σε όλες τις πτυχές των
ακινήτων.

4. ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας στις
περιοχές όπου δραστηριοποιούμαστε είναι ζωτικής
σημασίας και τη θέτουμε ως ύψιστη προτεραιότητα.
Εφαρμόζουμε ισχυρούς μηχανισμούς ασφαλείας σε
όλες τις εγκαταστάσεις μας και διασφαλίζουμε τη
συμμόρφωση με ασφαλείς κανόνες εργασίας μέσω
συστηματικών επιθεωρήσεων, στην προσπάθειά μας
να διατηρήσουμε μηδενικά ποσοστά ατυχημάτων.

Είμαστε
πιστοποιημένοι με
ISO 45001:
Διαχείριση Υγείας
και Ασφάλειας
στην Εργασία

Τα βασικά μέτρα και οι ενέργειες μας:
•

Παρουσία Συντονιστή & Τεχνικού Ασφάλειας και
Υγείας σε κάθε έργο για σκοπούς εκπαίδευσης,
επιθεώρησης και αναφοράς

•

Απασχόληση ιατρού εργασίας, διαθέσιμου σε
όλους τους υπαλλήλους μας

•

Εμβολιασμοί κατά της γρίπης στα κεντρικά μας
γραφεία

•

Ασκήσεις εκκένωσης στα κεντρικά μας γραφεία

Αναπόσπαστο κομμάτι του αποτελεσματικού μας
συστήματος υγείας και ασφάλειας είναι η ενεργή
συμμετοχή και εμπλοκή όλων των εργαζομένων μας.
Για το σκοπό αυτό, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί
τους για να βρίσκουμε τρόπους που θα βελτιώσουν
περαιτέρω την απόδοσή μας.

H αμφίδρομη διαδικασία επικοινωνίας
μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων
περιλαμβάνει
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Συνεχή παροχή πληροφοριών και καθοδήγησης
από τη Διοίκηση προς τους εργαζόμενους για
θέματα υγείας και ασφάλειας.

•

Υποβολή προτάσεων από τους εργαζομένους στη
Διοίκηση για τη βελτίωση των πρακτικών υγείας
και ασφάλειας.

Για να βελτιώσουμε τη συνολική μας
απόδοση και να δημιουργήσουμε ένα σύνολο
βέλτιστων πρακτικών, ανατρέχουμε στις
ακόλουθες πηγές:

ESG Report 2021

•

Προσωπικές παρατηρήσεις των συνθηκών
εργασίας μας και του τρόπου λειτουργίας μας.

•

Αναφορές, παράπονα και έκτακτα περιστατικά
που αφορούν θέματα διαχείρισης της υγείας και
ασφάλειας στην εργασία.

•

Ανάλυση των νομοθετικών και άλλων απαιτήσεων
που ισχύουν για τις δραστηριότητές μας.

•

Τεχνικές εκθέσεις και διεθνής βιβλιογραφία.

•

Εκθέσεις εσωτερικών επιθεωρήσεων ή
επιθεωρήσεων που διενεργούνται από τρίτους.

•

Μελέτες αξιολόγησης κινδύνων στην εργασία.

•

Συστάσεις από τον Τεχνικό Ασφαλείας.
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Οι άνθρωποί μας είναι
η κινητήρια δύναμη
της επιτυχίας και της
επιχειρηματικής ανάπτυξης της
Dimand αλλά και η ενσάρκωση των
αξιών και των αρχών μας. Υιοθετούμε
μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση και
επιδιώκουμε να ικανοποιούμε τις ανάγκες
και τα συμφέροντά τους, εστιάζοντας σε
τρεις βασικούς άξονες: την προστασία
της υγείας και της ασφάλειας, τη
δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού
περιβάλλοντος και τη διασφάλιση των
ανθρώπινων δικαιωμάτων.

•

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Επιπλέον, το Εγχειρίδιο Κινδύνων και Ευκαιριών παρέχει οδηγίες
σχετικά με τις εκτιμήσεις κινδύνου που πραγματοποιούμε σε θέματα
υγείας και ασφάλειας, μας βοηθά να αναγνωρίσουμε τις πηγές
των κινδύνων στο χώρο εργασίας και μας δίνει τη δυνατότητα να
σχεδιάσουμε κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό τους.
Οι πηγές κινδύνων έχουν καταταχθεί σε τρεις ευρείες κατηγορίες:
Υποδομές
Κτιριακές κατασκευές,
μηχανήματα, ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις, επικίνδυνες
ουσίες, πυρκαγιές και
εκρήξεις.

Περιβάλλον

Οργάνωση & Λειτουργία

Χημικοί, φυσικοί και
βιολογικοί παράγοντες.

Τέλος, έχοντας πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας για
τη δημιουργία ενός εργασιακού χώρου απαλλαγμένου
από ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια, έχουμε
αναπτύξει και πραγματοποιούμε ένα ολοκληρωμένο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι εργαζόμενοι της Dimand
και των υπεργολάβων μας εκπαιδεύονται σε σχετικά
θέματα, όπως στις βασικές αρχές διαχείρισης ασφάλειας,
τη χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, τις αρχές
πυρασφάλειας και τις πρώτες βοήθειες.
Όλες οι εκπαιδεύσεις έχουν σχεδιαστεί διεξοδικά ώστε να
περιλαμβάνουν τόσο θεωρητικές πληροφορίες όσο και
πρακτικές επιδείξεις για να διευκολύνουν τη μάθηση των
συναδέλφων μας.
Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μας, καταφέραμε να
καταγράψουμε μηδενικά ατυχήματα, τραυματισμούς
ή θανάτους εργαζόμενων ή εργολάβων σε όλες τις
δραστηριότητές μας κατά τη διάρκεια του 2021.

Οργάνωση εργασίας,
ψυχολογικοί και
εργονομικοί παράγοντες,
αντίξοες συνθήκες
εργασίας, έλλειψη
πρόσβασης στην υγεία και
ασφάλεια στην εργασία.
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Ώρες εκπαίδευσης στην Υ&Α
στα εργοτάξιά μας το 2021
*Με βάση τις εργατοώρες

Μηδέν

Τραυματισμοί που σχετίζονται με την
εργασία για εργαζόμενους και εργολάβους

Μηδέν

Έχουμε δημιουργήσει ένα σχέδιο διαχείρισης έκτακτων
αναγκών που περιγράφει τις απαιτήσεις και τις ευθύνες
όλων όσων εργάζονται για λογαριασμό της Dimand για τον
έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική ανταπόκριση σε
πιθανές καταστάσεις έκτακτων αναγκών.

Το σχέδιο περιγράφει τη διαδικασία που πρέπει
να ακολουθήσουμε στα γραφεία και τα εργοτάξιά
μας και περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

01
Εντοπισμός
δυνητικών έκτακτων
αναγκών

02
Αξιολόγηση
του αντίκτυπου

03
Εφαρμογή
ενεργειών
περιορισμού

04
Επισκόπηση της
αποτελεσματικότητας
των ενεργειών

Θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα για
τους εργαζόμενους και εργολάβους
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Δείκτης Συχνότητας Ατυχημάτων με
Απώλεια Χρόνου Εργασίας
(Lost Time Injuries Frequency Rate)

0

Δείκτης Καταγεγραμμένων
Τραυματισμών
(Total Recordable Incidents Rate)
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Επιπροσθέτως, θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους
μας τις απαιτούμενες γνώσεις για τον εντοπισμό και την
απόκριση σε πιθανές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Αυτό το πετυχαίνουμε μέσω:
i. της πληροφόρησής τους για τα περιεχόμενα
του σχεδίου διαχείρισης έκτακτης ανάγκης
ii. της εκπαίδευσής τους για τον τρόπο δράσης
κατά την εφαρμογή του σχεδίου
iii. την πραγματοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας
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0

4.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Το πολύπλευρο σχέδιο
διαχείρισης μας έχει σχεδιαστεί
για να προστατεύσουμε
τους ανθρώπους μας και να
καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα
ασφάλειας στο χώρο εργασίας.
Οι ενέργειες που πραγματοποιήσαμε
ως απάντηση στην πανδημία
περιλαμβάνουν:
• Παροχή σχετικών πληροφοριών από
λοιμωξιολόγο.

Εντός του 2021, διενεργήσαμε επίσης έρευνα μεταξύ
των υπαλλήλων μας για να κατανοήσουμε το βαθμό
ικανοποίησής τους σχετικά με την ανταπόκριση της
Dimand στις δύσκολες συνθήκες που δημιούργησε η
πανδημία.

Οι συνάδελφοί μας έδωσαν ευνοϊκές κριτικές
για τη συνολική μας προσέγγιση:

81%

εξέφρασαν την ικανοποίησή
τους για τις ενέργειές μας
για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της πανδημίας.

86%

Σεβόμαστε, εκτιμούμε και καλωσορίζουμε τη διαφορετικότητα
στο εργατικό δυναμικό μας καθώς και στους πελάτες, τους
προμηθευτές μας και την παγκόσμια αγορά. Φιλοδοξία μας
είναι να διατηρήσουμε έναν εργασιακό χώρο απαλλαγμένο
από στίγμα, κοινωνικούς αποκλεισμούς και διακρίσεις, όπου
ο καθένας είναι ο πραγματικός του εαυτός. Ο σεβασμός
και η ισότητα είναι οι αρχές που διέπουν τις προσπάθειές
μας για τη διατήρηση ενός περιβάλλοντος εργασίας χωρίς
αποκλεισμούς.

92%

Ως εκ τούτου, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους
υποψήφιους και υφιστάμενους εργαζόμενους ανεξάρτητα
από τα κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά τους όπως
η φυλή, το χρώμα, η θρησκεία, το φύλο, η εθνική καταγωγή,
η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση ή ο σεξουαλικός
προσανατολισμός. Αυτή η πολιτική ισχύει για όλες τις
εργασιακές πρακτικές μας, καθώς στοχεύουμε να είμαστε ένας
δίκαιος εργοδότης σε θέματα πρόσληψης και διατήρησης
του προσωπικού μας, την παροχή ευκαιριών ανάπτυξης και
κατάρτισης και την επιβράβευση της απόδοσης.

εξέφρασαν την εμπιστοσύνη
τους στην εταιρεία μας κατά
τη διάρκεια της υγειονομικής
κρίσης.

• Συχνά τεστ για όλους τους εργαζόμενους.
• Εφαρμογή προγράμματος εξ’ αποστάσεως
εργασίας.
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• Τακτική απολύμανση και αυξημένος αερισμός
σε όλους τους χώρους εργασίας.
• Τοποθέτηση διαχωριστικών από πλεξιγκλάς
μεταξύ σταθμών εργασίας.
• Διαχωρισμός εργαζομένων σε ομάδες
για αποφυγή διασποράς σε περίπτωση
κρούσματος.
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θεώρησαν ότι είχαν ασφαλή
κανάλια επικοινωνίας για να
μοιραστούν τυχόν ανησυχίες.

Επιπλέον, απαιτούμε από τους ανθρώπους μας να
ενστερνίζονται τις ίδιες αρχές με εμάς και έχουμε καταστήσει
σαφές ότι έχουμε μηδενική ανοχή σε περιστατικά διακρίσεων
ή παρενόχλησης οποιουδήποτε είδους.
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Μηδέν
Περιστατικά διακρίσεων
ή παρενόχλησης
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Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, ο
COVID-19 ήταν η σημαντικότερη υγειονομική
πρόκληση
παγκοσμίως.
Αναπόφευκτα
είχε
αντίκτυπο στην εταιρεία μας, ωστόσο, η προληπτική
μας δράση επέτρεψε την ελαχιστοποίηση των
πιθανών αρνητικών συνεπειών για το προσωπικό
μας και τη διασφάλιση της επιχειρηματικής
συνέχειας.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ο παρακάτω πίνακας προσφέρει μια απεικόνιση της εκπροσώπησης των
φύλων στα επίπεδα της ιεραρχίας μας, αποδεικνύοντας ότι τόσο οι γυναίκες
όσο και οι άνδρες έχουν ίση πρόσβαση σε ευκαιρίες σταδιοδρομίας και
ανέλιξης εντός της εταιρείας μας.

Το εργατικό δυναμικό μας αποτελείται από 99 άτομα6. Τα γραφήματα που ακολουθούν παρέχουν σημαντικά
στατιστικά στοιχεία για τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων μας. Διατηρούμε μια
υγιή ισορροπία όσον αφορά την ηλικία και το φύλο, καθώς πιστεύουμε ότι είναι σημαντικά συστατικά ενός
ποικιλόμορφου και λειτουργικού εργατικού δυναμικού.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

31%
Γυναίκες

Άνδρες

Σύνολο

Διοικητικό Συμβούλιο

2

6

8

Ανώτερη Διοίκηση

2

3

5

Προσωπικό

27

59

86

Ο επόμενος πίνακας δείχνει τις προσλήψεις και την εναλλαγή των
εργαζομένων μας ως προς την ηλικία και το φύλο. Το 2021 προσλάβαμε 18
υπαλλήλους ενώ 9 άτομα αποχώρησαν από την εταιρεία μας.

Ηλικία

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
(ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ)

75%
Άνδρες

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ)

30%
>50
11%
<30
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59%
30-50

Φύλο

Από τον Ιούνιο 2022, το εργατικό δυναμικό μας έχει αυξηθεί στους 106 εργαζομένους.
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Αποχωρήσεις
Προσωπικού

< 30

7

3

30 – 50

8

5

> 50

3

1

Γυναίκες

5

2

Άνδρες

13

7

ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ

63%
>50

37%
30-50

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο εργασίας
όπου οι άνθρωποι μας θα ευδοκιμούν. Προσφέρουμε
ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχών για να τους
ενθαρρύνουμε να παραμένουν υγιείς, να επιτύχουν
τους οικονομικούς τους στόχους καθώς και ισορροπία
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Όλες οι
συμβάσεις μας περιλαμβάνουν υψηλότερους μισθούς
και παροχές από τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται
από την ισχύουσα νομοθεσία και παρέχουμε επιπλέον
τα ακόλουθα οφέλη:
•
•
•
•

6

Νέες
Προσλήψεις

25%
Γυναίκες

69%
Άνδρες

Στις 31.12.2021

7

Ιδιωτική ασφάλιση ζωής
Πλάνο υγείας
Εταιρικό αυτοκίνητο, καύσιμα,
πάρκινγκ και e-pass
Γονική άδεια7

Κανένας εργαζόμενος δεν έλαβε γονική άδεια εντός του 2021.
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ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ
(ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ)

Γυναίκες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι θεμελιώδες για την
Dimand. Επενδύουμε στην ανανέωση και αναβάθμιση
των δεξιοτήτων των εργαζομένων μας για να εμπλουτίσουμε το συνολικό φάσμα των δυνατοτήτων του
εργατικού δυναμικού μας και να δημιουργήσουμε
μια νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης. Συλλογικά,
πιστεύουμε ότι αυτές οι προσπάθειες θα έχουν άμεση
και θετική επίδραση στις υπηρεσίες που παρέχουμε
στους πελάτες μας.

Διαθέτουμε ένα Ετήσιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικές συνεδρίες
σε διάφορα τεχνικά και λειτουργικά θέματα που
πραγματοποιούνται τόσο εσωτερικά, από τα
στελέχη της εταιρείας μας, όσο και εξωτερικά από
εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Για να αναδείξουμε τη σημασία που δίνουμε στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας,
έχουμε σχεδιάσει μια Διαδικασία Αξιολόγησης Απόδοσης που ισχύει για όλους τους
εργαζόμενους και βοηθά και τις δύο πλευρές να παρακολουθούν την πρόοδο σε σχέση με
προκαθορισμένους στόχους

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

Στοχοθεσία
Πραγματοποιείται από όλους τους εργαζόμενους
και περιλαμβάνει τους προσωπικούς τους
στόχους, λαμβάνοντας υπόψη το επιχειρηματικό
σχέδιο και τις ανάγκες της Dimand.

Τα βασικά θέματα περιλαμβάνουν:

Το περιεχόμενο περιλαμβάνει εκπαίδευση
στα ISO 9001 (Διαχείριση Ποιότητας), 14001
(Περιβαλλοντική Διαχείριση) και 45001
(Διαχείριση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία).

LEED & WELL:
Ως μέλη του USGBC8 έχουμε πρόσβαση σε
εκπαιδευτικό υλικό για τα πράσινα κτίρια,
ιδιαίτερα στα προαναφερθέντα συστήματα
πιστοποίησης.

Όλοι οι υπάλληλοί μας ενημερώνονται για
το περιεχόμενο του GDPR9 και επιπλέον
επικαιροποιούμε σε ετήσια βάση τη Δήλωση
Απορρήτου.

8
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Προγράμματα κατάρτισης
που υλοποιήθηκαν το 2021

U.S. Green Building Council
General Data Protection Regulation
54

Εκτίμηση απόδοσης
Οι διευθυντές καταρτίζουν ετήσια έκθεση
αξιολόγησης όπου αξιολογούν την απόδοση των
εργαζομένων και καταγράφουν την πρόοδό τους.

GDPR:

Κόστος εκπαίδευσης για
κατάρτιση και ανάπτυξη
εργαζομένων το 2021

9

Η πρόοδος που σημειώνεται σε σχέση με τους
στόχους επανεξετάζεται κατά τη διάρκεια του
έτους και γίνονται προσαρμογές όπου χρειάζεται.

Πρόγραμμα Certified Sustainability Practitioner
που παρέχεται από το Center for Sustainability
and Excellence (CSE) με στόχο να παρέχει
όλα τα πρακτικά εργαλεία και πόρους
που απαιτούνται για την εφαρμογή ή την
αναβάθμιση της εταιρικής βιωσιμότητας,
τη βελτίωση των αξιολογήσεων ESG και τη
δημιουργία επιτυχημένων στρατηγικών ESG
και βιωσιμότητας.

€ 4,112.5

8

Παρακολούθηση προόδου

100%
των εργαζομένων μας
υποβλήθηκαν σε αξιολόγηση
απόδοσης εντός του 2021

Πρόγραμμα επιβράβευσης
Η αναφορά αποστέλλεται στον
Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον
Οικονομικό Διευθυντή για έλεγχο και
αξιολόγηση πιθανών επιβραβεύσεων.

4.3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η Dimand δεσμεύεται να σέβεται όλα τα διεθνώς
αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα. Η προσέγγισή
μας βασίζεται στην εθνική εργατική νομοθεσία
και τυχόν άλλους ισχύοντες εθνικούς νόμους
για τη διασφάλιση των βασικών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες. Με βάση τις
βέλτιστες πρακτικές, παρακολουθούμε στενά και
εναρμονιζόμαστε με παγκόσμιες προσπάθειες όπως η
Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
των Ηνωμένων Εθνών καθώς και οι συμβάσεις της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ).
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Είμαστε σθεναρά ενάντια σε κάθε μορφή παιδικής,
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας και
στηρίζουμε το αμετάκλητο δικαίωμα όλων στην
ελευθερία, τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια.
Επιπλέον, φροντίζουμε ενεργά για τη προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της εταιρείας μας και
σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας, συνεργαζόμενοι
με επιχειρηματικούς εταίρους, εργολάβους και
προμηθευτές που ενεργούν σύμφωνα με όλους τους
σχετικούς νόμους και κανονισμούς.
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ISO:

ESG:

5. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

5.1 ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
Η ανάπλαση των αστικών περιοχών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των
αναπτυξιακών σχεδίων και της συνολικής στρατηγικής της Dimand, καθώς φέρουμε
την ευθύνη να παραδώσουμε μια θετική κληρονομιά στις κοινότητες στις οποίες
βρίσκονται τα έργα μας.

Είμαστε συνεχώς σε αναζήτηση για την επιλογή έργων που
παρουσιάζουν δυνατότητες βιωσιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τρεις
βασικούς παράγοντες:

Είδος ακινήτου:
Εστιάζουμε στην ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων, καθώς πιστεύουμε
ακράδαντα ότι είναι βιώσιμη σε σύγκριση με τα νέα κατασκευαστικά
έργα: οι ανακαινίσεις απαιτούν λιγότερα υλικά και επομένως χαμηλότερο
ενσωματωμένο άνθρακα, ενώ αποφεύγεται επίσης η κατεδάφιση.

Τοποθεσία:
Επενδύουμε σε έργα που βρίσκονται σε περιοχές με εύκολη πρόσβαση στα
μέσα μαζικής μεταφοράς, εστιάζοντας σε κοινωνικές (βολικές και πιο προσιτές
μεταφορές από και προς το ακίνητο) και περιβαλλοντικές πτυχές (λιγότερες
εκπομπές που προέρχονται από τη μεταφορά ενοίκων και επισκεπτών).

Photo by Shane Rounce on Unsplash

Μικροοικονομία:
Σε πολλές περιπτώσεις, αυτός είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας.
Εργαζόμαστε συχνά σε σχετικά εγκαταλειμμένες περιοχές ή περιοχές με
χαμηλή οικονομική δραστηριότητα. Η ενασχόλησή μας με έργα σε αυτούς
τους τομείς στοχεύει, μεταξύ άλλων, να έχει τη μέγιστη θετική επίδραση στις
τοπικές οικονομίες και κοινωνίες. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με την ανάπτυξη
ανοιχτών χώρων πρασίνου, τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και την
προσέλκυση οικονομικής δραστηριότητας.

Η Dimand αναγνωρίζεται ως
ηγετική δύναμη που προσφέρει
κοινωνική αξία και σημαντικά
αποτελέσματα όσον αφορά τη συμμετοχή
στην κοινότητα. Κατανοούμε ότι ο τρόπος
με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε επηρεάζει
τις ζωές όχι μόνο των ανθρώπων μας αλλά
και των πελατών μας, της εφοδιαστικής μας
αλυσίδας και των κοινοτήτων στις οποίες
δραστηριοποιούμαστε.
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Το κίνητρό μας για τη δημιουργία κοινής αξίας
πηγάζει από τη φιλοδοξία μας να συνδέσουμε
τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τα έργα
μας με τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.
Γνωρίζουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τις
ζωές των ανθρώπων, επομένως επιδιώκουμε να
εμπνέουμε τις κοινότητες και να στηρίζουμε τις
τοπικές επιχειρήσεις.

Έργο που ξεχωρίζει

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

Piraeus Port Plaza

•

Αναβάθμιση της περιοχής από πρώην
βιομηχανική σε αστική και προώθηση της
κουλτούρας αειφορίας στη γειτονιά.

•

Απτές επιδράσεις στην υγεία και την ευημερία
των ενοίκων και των κατοίκων της περιοχής μέσω
της δημιουργίας 5,000 τ.μ. υπαίθριων χώρων – η
πλειοψηφία των οποίων είναι αμιγώς πράσινοι,
προσφέροντας βιώσιμο χώρο για άσκηση και
χαλάρωση.

•

Ενίσχυση της τοπικής οικονομιίας και άμεση
αύξηση ευκαιριών απασχόλησης μέσω της
δημιουργίας περισσότερων από 10,000 θέσεων
εργασίας.

•

Έναρξη νέων επενδύσεων σε τερματικούς
σταθμούς, λιμενικές υποδομές και εξοπλισμό,
προσελκύοντας μεγάλες εταιρείες στον κλάδο της
κρουαζιέρας και των εμπορευματοκιβωτίων.

Ειδική μνεία στην κατηγορία
Repurposing στα 2021 Urban
Land Institute (ULI) Europe
Awards for Excellence

ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Η ολοκλήρωση του έργου σηματοδότησε τη μετατροπή
του Piraeus Port Plaza σε σημείο αναφοράς της βιώσιμης
επαναχρησιμοποίησης κτιρίων, δημιουργίας αξίας
και οικονομικής ανάπτυξης καθώς και την καθιέρωση
του Αγίου Διονυσίου ως πρότυπη περιοχή από άποψη
περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας.
Μάλιστα, το έργο μας επιτρέπει την αναπαραγωγή σε
άλλες κοινότητες με παρόμοια χαρακτηριστικά μέσω
της υιοθέτησης του ολοκληρωμένου και ολιστικού
συνόλου στρατηγικών και τεχνικών μας.

ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Σε συνέχεια της επιτυχίας μας, έχουμε αρχίσει να
προετοιμάζουμε παρόμοια έργα για την αναζωογόνηση
και γενική βελτίωση των γειτονιών.

Το έργο περιλάμβανε την απόκτηση και ανάπλαση της
εγκαταλελειμμένης καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος
στην περιοχή του Αγίου Διονυσίου στον Πειραιά.
Το παλιό εργοστάσιο καταλάμβανε τρία οικοδομικά
τετράγωνα συνολικής επιφάνειας περίπου 18,000 τ.μ.
και μεικτής επιφάνειας δόμησης 77,000 τ.μ.

Σχεδιάσαμε όλα τα κτίρια με βάση τις αρχές του
βιοκλιματικού σχεδιασμού και της βιώσιμης
ανάπτυξης. Εστιάσαμε στους παρακάτω τομείς:

Συγκεκριμένα:

•
•
•

Ανάπλαση ολόκληρης της περιοχής της Ομόνοιας
στην Αθήνα (Moxy City Hotel & Minion)
Ανάπλαση της περιοχής του Βοτανικού στην
Αθήνα (Χαρτοβιομηχανία Αθηνών)

Κοινωνικός πυλώνας
•

•
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Ελαχιστοποίηση της χρήσης πόρων και
βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση
Υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας
Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή

Αθήνα

Υποστήριξη της κοινωνικής και πολιτιστικής
ζωής ενισχύοντας τα τοπικά δίκτυα, την
αίσθηση της ένταξης και την ταυτότητα της
κοινότητας
Παροχές, υποδομές και βιώσιμος χώρος για
κοινωνικές δραστηριότητες

Θεσσαλονίκη
Μεγάλη αστική ανάπλαση στη Δυτική Θεσσαλονίκη
(Συγκρότημα Γραφείων και Κατοικιών HUB26)

ESG Report 2021

1 πλατινένια και 5
χρυσές πιστοποιήσεις
από LEED, που
καλύπτει όλα τα
κτίρια του έργου
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Όραμά μας ήταν να δημιουργήσουμε έναν κόμβο
τεχνολογίας, αποκαθιστώντας έτσι το τοπικό
περιβάλλον διαβίωσης. Το έργο ήταν το μεγαλύτερο
πρόγραμμα αστικής ανάπλασης τα τελευταία 30 χρόνια
στον Δήμο του Πειραιά και ένα από τα μεγαλύτερα σε
εθνικό επίπεδο με συμβάσεις δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα και συνολικό προϋπολογισμό άνω των 265
εκατομμυρίων ευρώ.

Περιβαλλοντικός πυλώνας

Χάλκινο βραβείο
Parksmart για υψηλής
απόδοσης και βιώσιμες
κατασκευές πάρκινγκ

5.2 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΙΚΩΝ

5.3 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Η ικανοποίηση των πελατών είναι σημαντική για εμάς, για το λόγο αυτό αποσκοπούμε στη συχνή και
αποτελεσματική επικοινωνία μαζί τους. Η κατανόηση των ανησυχιών, ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων τους
μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε ακίνητα που ανταποκρίνονται στις προτιμήσεις και τα χαρακτηριστικά τους.

Πιστοί στις αξίες και τις αρχές μας, στη Dimand
λειτουργούμε με ισχυρό κοινωνικό αίσθημα. Η εταιρική
κοινωνική ευθύνη βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας
μας καθώς προσπαθούμε να αποτυπώσουμε ένα θετικό
πρόσημο στις τοπικές κοινότητες.

Στα αρχικά στάδια των έργων μας, διοργανώνουμε μια σειρά συναντήσεων με υποψήφιους ενοίκους για να
ανταλλάξουμε απόψεις προκειμένου να τους παρέχουμε ακίνητα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους
και συμβάλλουν στη συνολική ευημερία τους. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των συστημάτων
πιστοποίησης LEED και WELL, ακολουθούμε μια σφαιρική προσέγγιση για την ικανοποίηση των ενοίκων και
εξετάζουμε μια σειρά από πτυχές:

ΥΓΕΙΑ

Βελτίωση της ποιότητας του αέρα των εσωτερικών
χώρων και εξάλειψη επιβλαβών υλικών.

ΕΥΕΞΙΑ

Ένταξη πράσινων χαρακτηριστικών που ενισχύουν την
ψυχική υγεία και υποδομών που διευκολύνουν την άσκηση.

ΧΡΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

Ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων όπως η ενέργεια
και το νερό μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων πρακτικών.
Εξοικονόμηση κόστους στους λογαριασμούς μέσω
της λειτουργικής απόδοσης των κτιρίων.

Για να ανταποκριθούμε σε αυτούς τους βασικούς πυλώνες, ενσωματώνουμε ζητήματα βιωσιμότητας σε
ολόκληρο τον κύκλο ζωής των έργων, από τη φάση του σχεδιασμού και της κατασκευής έως τη λειτουργία και
τη διαχείριση των εγκαταστάσεων των ακινήτων. Μερικά από τα συνήθη χαρακτηριστικά που ενσωματώνουμε
στα κτίριά μας περιλαμβάνουν:
Συστήματα Θέρμανσης, Αερισμού
και Κλιματισμού (Heating,
Ventilation, and Air Conditioning)
Αποτελεσματικά συστήματα
κατανάλωσης νερού
Συστήματα διαχείρισης κτιρίου
(Building Management Systems)
Υποδομές διαχείρισης
αποβλήτων
Συστήματα ελέγχου
φωτισμού ΚΝΧ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Φορτιστές ηλεκτρικών
οχημάτων
Εγκαταστάσεις ποδηλάτων
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€ 126,500

Προάγουμε και αυξάνουμε τις ευκαιρίες απασχόλησης στις
κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε. Μάλιστα, το 98.1%
του εργατικού δυναμικού μας προσλαμβάνεται από τη
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

Συνολικές δαπάνες για
δωρεές για το 2021

Διατηρούμε και καλλιεργούμε ανοιχτές σχέσεις με διαφάνεια
με τις τοπικές κοινωνίες, προκειμένου να κατανοήσουμε τις
ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, συμμετέχοντας ενεργά στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Στοχεύουμε στην αποφυγή, ελαχιστοποίηση, μετριασμό
και αντιστάθμιση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που
προκύπτουν από τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες και
αναλαμβάνουμε την ευθύνη των ενεργειών μας.
Σχεδιάζουμε πρωτοβουλίες που στηρίζουν τις ευπαθείς
ομάδες και προσφέρουμε σε σκοπούς που θεωρούμε
σημαντικούς, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση των
δημόσιων χώρων και υποδομών καθώς και στην ανάπλαση
των αστικών περιοχών.

€ 752,804
Συνολικές δαπάνες για δωρεές
τα τελευταία δύο χρόνια

€ 44,480
Χορηγίες συνεδρίων
για το 2021

5.4 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Μετά την ολοκλήρωση των έργων μας,
παρέχουμε στους ενοίκους συστάσεις
βέλτιστων πρακτικών ώστε να χρησιμοποιούν
τις εγκαταστάσεις με περιβαλλοντικά βιώσιμο
τρόπο. Ταυτόχρονα, παρέχουμε στους
διαχειριστές των εγκαταστάσεων αναλυτικά
σχέδια λειτουργίας και συντήρησης, καθώς
και εκπαίδευση για να διασφαλίσουμε ότι
η διαχείριση των ακινήτων γίνεται με τον
βέλτιστο τρόπο. Τέλος, χρησιμοποιούμε την
εμπειρία μας προς όφελος των ενοίκων μας και
πραγματοποιούμε επισκέψεις 10 μήνες μετά
την ολοκλήρωση των έργων για να εντοπίσουμε
πιθανά προβλήματα και να ορίσουμε τρόπους
προκειμένου να βελτιώσουμε περαιτέρω τη
λειτουργική απόδοση των κτιρίων.

Σε καθημερινή βάση, συνεργαζόμαστε με ένα
ευρύ φάσμα επιχειρηματικών εταίρων σε όλη την
εφοδιαστική αλυσίδα μας. Οι δραστηριότητες της
Dimand έχουν περιβαλλοντικές επιδράσεις μέσω της
προμήθειας υλικών και κοινωνικές επιδράσεις μέσω
της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Είναι λοιπόν
πρόθεσή μας να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή της
βιώσιμης ανάπτυξης φροντίζοντας θέματα όπως η
διατήρηση των φυσικών πόρων, η ασφάλεια και η
ποιότητα των προϊόντων, η υγεία και η ασφάλεια, τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα εργασίας.
Στόχος μας είναι να συνεργαζόμαστε με
οργανισμούς που μοιράζονται τις αξίες μας και
μπορούν να αποδείξουν έμπρακτα τις δεσμεύσεις
τους σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός έργου.
Προμηθευόμαστε υλικά από φορείς που μπορούν να
αποδείξουν ότι εργάζονται για να ελαχιστοποιήσουν
τυχόν αρνητικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και
οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την
εξόρυξη, την επεξεργασία, τη μεταφορά, τη χρήση
και την απόρριψη υλικών.

ESG Report 2021

Ως αποτέλεσμα, έχουμε αναπτύξει μια ολοκληρωμένη
διαδικασία για τον εντοπισμό και τη σωστή αξιολόγηση των συνεργατών μας.

Τα βασικά κριτήρια περιλαμβάνουν:
Συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες
νόμους και κανονισμούς
Ποιότητα υπηρεσιών και
προμηθευόμενων προϊόντων
Πολιτικές και πιστοποιήσεις
Περιβαλλοντική υπευθυνότητα
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ΔΑΠΑΝΕΣ

Η προσέγγισή μας βασίζεται
στους ακόλουθους άξονες:

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

6.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η εταιρική διακυβέρνηση της Dimand διαμορφώθηκε με σκοπό να είναι αποτελεσματική,
μέσω της ανάθεσης ρόλων και ευθυνών με σαφή τρόπο. Παράλληλα στοχεύουμε στην
ευέλικτη διακυβέρνηση με σκοπό να εντάξουμε τα θέματα ESG στα βαθύτερα επίπεδα
του επιχειρηματικού μας μοντέλου. Έχουμε δημιουργήσει ένα Σύστημα Διακυβέρνησης
που καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας μας και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά
με την προσδοκώμενη εκτέλεση των καθημερινών μας δραστηριοτήτων.

Το Σύστημά μας πληροί τα ακόλουθα πρότυπα:
• ISO 9001:2015 για τη Διαχείριση Ποιότητας
• ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση
• ISO 45001:2018 για την Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Για να το κάνουμε αυτό, εξετάζουμε ένα ευρύ
φάσμα θεμάτων όπως η διαχείριση κινδύνων,
η επιχειρηματική δεοντολογία και συμμόρφωση,
η κυβερνοασφάλεια και η οικονομική απόδοση.

Επιπλέον, η Διοίκησή μας είναι υπεύθυνη για την υποστήριξη του CEO στην εκτέλεση
των καθηκόντων του, όντας επιφορτισμένη με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Υλοποίηση του επιχειρηματικού πλάνου της εταιρείας
• Αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων
• Αναγνώριση και πρόταση ευκαιριών για βελτίωση
• Συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων
• Σχεδιασμός προληπτικών ενεργειών για την πρόληψη ανεπιθύμητων εκβάσεων
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Στη Dimand, έχουμε εστιάσει τις
προσπάθειές μας στην εφαρμογή
ορθών πρακτικών εταιρικής
διακυβέρνησης, με στόχο την ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας και τη διασφάλιση
της διαφάνειας των ενεργειών μας.

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο (ΔΣ) συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των στρατηγικών
μας προτεραιοτήτων και παρέχει υποστήριξη για την επίτευξη των επιχειρηματικών
μας στόχων, ενώ έχει τη συνολική ευθύνη για τη συνεχή βελτίωση της εταιρείας μας. Ο
Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του ΔΣ μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχουν
το πλαίσιο για ολόκληρη την εταιρεία (i) ορίζοντας τους στόχους και τους δείκτες για τη
μέτρηση της απόδοσής μας, (ii) χαράσσοντας τις στρατηγικές που απαιτούνται για να μας
βοηθήσουν να επιτύχουμε τους στόχους μας, (iii) λαμβάνοντας τις αποφάσεις για τη συνεχή
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εταιρείας και (iv) αξιολογώντας την πρόοδό μας.

ΔΟΜΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ο πίνακας παρουσιάζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
της Dimand, ενώ το γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζει το
οργανόγραμμά μας.

Ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση για τον
εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ελαχιστοποίηση
των κινδύνων που σχετίζονται με την επιχείρησή
μας και εκτείνονται σε ολόκληρο το φάσμα του ESG,
συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων οικονομίας,
υγείας και ασφάλειας, κοινωνίας, περιβάλλοντος και
των θεμάτων που σχετίζονται με τη διακυβέρνηση.

Μέλος ΔΣ

Τίτλος

Δημήτριος Ανδριόπουλος

CEO & Πρόεδρος

Παναγιώτης Παναγιωτίδης

Αντιπρόεδρος

Η άσκηση αξιολόγησης κινδύνου, που διεξάγεται σε
ετήσια βάση, έχει σχεδιαστεί για να μας βοηθήσει
στον εντοπισμό των σημαντικότερων κινδύνων και
των πιθανών επιπτώσεών τους στην εταιρεία μας. Με
αυτόν τον τρόπο, είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να
ανταποκριθούμε σε απειλές κατά της λειτουργίας της
επιχείρησής μας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, εφαρμόζουμε συστηματικά τα ακόλουθα βήματα:

Νικόλαος Ιωάννης Δήμτσας
Δέσποινα Δαγτζή
Μιχαήλ Αναστασόπουλος
Μαρία Ιωαννίδου

Μέλη του ΔΣ

• Αποφυγή – Αλλαγή διαδικασιών για την
πρόληψη της εμφάνισης ανεπιθύμητων
καταστάσεων.
• Μεταβίβαση – Κατανομή μέρους της ευθύνης
σε τρίτους όπως ασφαλιστικές εταιρείες.
• Μετριασμός – Λήψη μέτρων για τη μείωση
της σοβαρότητας των κινδύνων.
• Αποδοχή - Αποδοχή της ύπαρξης των
κινδύνων και των πιθανών επιπτώσεών τους.

Στοχεύει στην πλήρη
κατανόηση των κινδύνων
και βασίζεται σε δύο
βασικές παραμέτρους:
τη συχνότητα εμφάνισης
και τη σοβαρότητα των
πιθανών επιπτώσεων.

Κωνσταντίνος Μπίτρος
Στυλιανός Θεοδοσίου
*Στις 31.12.2021

Διοικητικό Συμβούλιο

2

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου

4

Διευθύνων Σύμβουλος
Εντοπισμός

Ανάλυση

Αξιολόγηση

Έλεγχος

Εξέταση
υπολειπόμενων
κινδύνων

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών

Γενική
Διοίκηση

Γενική Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Μονάδα Strategy & Operations
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Photo by Scott Graham on Unsplash
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Γενική Διεύθυνση Λειτουργικής Δραστηριότητας

Περιλαμβάνει
την αναγνώριση
των πηγών των
κινδύνων, τις
δραστηριότητες
και διαδικασίες
που επηρεάζονται,
τις αιτίες τους και
πιθανές συνέπειες.

ESG Report 2021

3
Καθορίζει την
κρισιμότητα των
κινδύνων για κάθε
πιθανό ανεπιθύμητο
συμβάν. Η αξιολόγηση
γίνεται εισάγοντας
τις παραμέτρους που
αναφέρονται στο βήμα 2
σε έναν μαθηματικό τύπο.

5
Περιλαμβάνει την
αξιολόγηση των
υπολειπόμενων κινδύνων μετά
την εφαρμογή των μέτρων
ελέγχου. Εφαρμόζονται
πρόσθετα μέτρα εάν οι
αναμενόμενες επιπτώσεις
ορισμένων κινδύνων
θεωρούνται μη αποδεκτές.
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1

Γενική Διεύθυνση Επενδύσεων και
Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων

6.2 ΤΗΡΗΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

6.3 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής μας περιέχει τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της
εταιρείας, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο για την καθημερινή μας συμπεριφορά και προάγοντας την ειλικρίνεια,
τη διαφάνεια, την ακεραιότητα και την αμεροληψία.

Λειτουργούμε σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR)
και εγγυόμαστε την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και των
προσωπικών δεδομένων σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Οι βασικές απαιτήσεις καθορίζονται ως εξής:
Ειλικρινής και δεοντολογική συμπεριφορά,
συμπεριλαμβανομένου του κατάλληλου χειρισμού
καταστάσεων όπου προκύπτουν συγκρούσεις συμφερόντων

0

Συμμόρφωση με ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς

Μηδέν
Περιστατικά
διαφθοράς

Ευθύνη για συμμόρφωση με τον Κώδικα
Ο Κώδικας ισχύει για όλους τους υπαλλήλους της Dimand, μέλη
του ΔΣ, υπεργολάβους, προμηθευτές, συνδεδεμένες εταιρείες,
συμβούλους, μεσάζοντες και οποιονδήποτε άλλο ενεργεί για
λογαριασμό μας.

0

Μηδέν

Μηδέν

Παραβιάσεις
Κώδικα
Επιχειρηματικής
Δεοντολογίας

Συνολικά, περιγράφει τις υπεύθυνες επιχειρηματικές
μας πρακτικές και καλύπτει μια σειρά θεμάτων όπως:
• Δεοντολογία και συμμόρφωση

Παράπονα σχετικά
με παραβιάσεις των
προσωπικών δεδομένων
των πελατών

• Διαφθορά, δωροδοκία, δώρα και φιλοδωρήματα

0

• Πρακτικές στο χώρο της εργασίας (απουσία διακρίσεων
και διαφορετικότητα, παιδική και καταναγκαστική εργασία,
παρενόχληση, ανοιχτή επικοινωνία και lobbying)

Νομικές
ενέργειες για μη
ανταγωνιστική
συμπεριφορά

• Επιχειρηματικές πρακτικές (αντιμονοπωλιακές πρακτικές,
εμπορικοί περιορισμοί, σχέσεις με τους ανταγωνιστές και
ακεραιότητα των οικονομικών δεδομένων και αναφορών)
• Χρήση και προστασία των περιουσιακών στοιχείων και
ηλεκτρονικών συστημάτων
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• Κοινωνική ευθύνη
Επιπλέον, ενθαρρύνει τους εργαζομένους μας να αναφέρουν τυχόν
παραβιάσεις του Κώδικα εάν αντιληφθούν ή υποψιαστούν τέτοια
περιστατικά. Έχουμε καθιερώσει μια Πολιτική Καταγγελιών, η
οποία διευκολύνει αυτή τη διαδικασία, διασφαλίζει το απόρρητο
και παρέχει συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται
από όλους τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένου του
καταγγέλλοντος και του καταγγελλόμενου καθώς και του Νομικού
Τμήματός και του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
Η αποτελεσματικότητα του Κώδικά μας αποτυπώνεται πλήρως μέσω
των ακολούθων μετρήσεων, οι οποίες καταδεικνύουν τα υψηλά
επαγγελματικά, δεοντολογικά και ηθικά πρότυπα βάσει των οποίων
λειτουργεί η Dimand.

66

Μηδέν

0

Μηδέν
Περιστατικά
μη-συμμόρφωσης

0

Μηδέν
Πολιτικές
συνεισφορές

Μηδέν
Εντοπισμένες διαρροές,
κλοπές ή απώλειες
δεδομένων πελατών

Έχουμε αναπτύξει δύο πολιτικές που αλληλοσυμπληρώνονται και μας
βοηθούν να εφαρμόζουμε μια ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τα δεδομένα: Πολιτική Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριακών
Συστημάτων. Συλλογικά, αποτελούν μια σειρά από μέτρα και
κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζονται συνεχώς από όλους στη
Dimand. Θέτουμε αυτές τις πολιτικές υπόψη των επιχειρηματικών
μας εταίρων και τρίτων ως μέσο αποφυγής περιστατικών απώλειας,
κακής χρήσης, ακατάλληλης τροποποίησης και κλοπής δεδομένων και
ευαίσθητων πληροφοριών.
Επιπλέον, παρέχουμε εκπαίδευση σε όλους τους υπαλλήλους μας στις
αρχές και τις απαιτήσεις του GDPR για να διασφαλίσουμε ότι ολόκληρη η
εταιρεία γνωρίζει τον κατάλληλο τρόπο αλληλεπίδρασης με τα δεδομένα.
Ως αποτέλεσμα των ενεργειών μας, το 2021 καταγράψαμε μηδενικά
περιστατικά διαρροών, κλοπών ή απωλειών δεδομένων πελατών καθώς
και μηδενικά παράπονα για παραβιάσεις του απορρήτου των πελατών.
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• Συγκρούσεις συμφερόντων και χρήση εμπιστευτικών
πληροφοριών

Photo by Alex wong on Unsplash

• Χορηγίες, δωρεές και φιλανθρωπίες

6.4 ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Εφαρμόζουμε ένα ευέλικτο και επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο προκειμένου
να δημιουργήσουμε αξία για την εταιρεία μας και τους μετόχους της.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

ΑΓΟΡΑ

Σαφή κριτήρια επενδύσεων:
Εύρεση οικοπέδων ή περιουσιακών στοιχείων - Πολεοδομικός έλεγχος Έλεγχος χρηματοδοτικής ικανότητας - Νομική και τεχνική δέουσα επιμέλεια Διαπραγματεύσεις και συμφωνία πώλησης

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Προετοιμασία αδειοδότησης και εμπορικής χρήσης:
Κύριο σχέδιο και σχέδιο ιδέας - Λεπτομερές επιχειρηματικό πλάνο - Εξασφαλισμένη
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση σε επίπεδο έργου

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διάρκεια 24-48 μηνών:
Άδεια δόμησης - Εμπορικές διαπραγματεύσεις με υποψήφιους αγοραστές του τελικού
προϊόντος - Οικοδομική σύμβαση σε ισχύ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

ΕΞΟΔΟΣ

Βελτιστοποίηση του προϊόντος:
Εξασφάλιση συμφωνιών μίσθωσης με προνομιακούς ενοίκους - Μεγιστοποίηση της
εγγενούς αξίας του προϊόντος προσφέροντας ολοκληρωμένα περιουσιακά στοιχεία
που παράγουν εισόδημα
Αποεπένδυση για την απελευθέρωση προστιθέμενης αξίας:
Μεγιστοποίηση της αξίας φορέα ειδικού σκοπού (SPV) ανάπτυξης έργου - Πώληση
μεριδίων SPV ανάπτυξης

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και τα οικονομικά αποτελέσματα είναι
επιτακτική ανάγκη για την επιτυχία της Dimand. Έχουμε μια αυξανόμενη βάση
στοιχείων ενεργητικού, η οποία το 2021 αυξήθηκε κατά 66.3% σε σχέση με το
2020 και 97.9% από το 2019. Επιπλέον, τα έσοδά μας αυξήθηκαν κατά 20.18%
και 69% σε σύγκριση με το 2019 και το 2020 αντίστοιχα, παρά το γεγονός ότι
επιβαρυνθήκαμε με υψηλότερα λειτουργικά κόστη και διευρυμένα έξοδα για
μισθούς και παροχές εργαζομένων.
σε €

2021

2020

2019

Οικονομική αξία που παράγεται
Έσοδα

16,904,399.11

10,006,709.30

14,065,960.25

Οικονομική αξία που διανέμεται
Λειτουργικά κόστη

6,917,222.58

7,200,885.21

5,609,287.96

Μισθοί και παροχές εργαζομένων

2,461,109.18

2,205,356.81

1,808,072.20

Πληρωμές σε πάροχους κεφαλαίων*

887,537.55

1,549,856.62

1,510,616.00

Πληρωμές προς το κράτος

284,684.46

50,853.13

21,884.13

Επενδύσεις στην κοινότητα

126,500.00

626,303.58

31,000.00

Οικονομική αξία που διατηρείται
Σύνολο

6,227,345.33

-1,626,546.05

5,085,099.96

* Χρησιμοποιήθηκε μια Δήλωση Profit & Loss (P&L) για την εξαγωγή των στοιχείων.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
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1.

Ισχυρό ιστορικό ολοκληρωμένων πρωτοπόρων έργων

2.

Ξεκάθαρη επενδυτική στρατηγική με την στήριξη
εξασφαλισμένης χρηματοδότησης

3.

Θεσμικές συνεργασίες και ισχυρές στρατηγικές σχέσεις

4.

Αξιοποίηση της αυξημένης ζήτησης για βιώσιμα
περιουσιακά στοιχεία

Έχουμε καταγράψει 2.6 δισεκατομμύρια ευρώ ως Ακαθάριστη Αξία Ανάπτυξης (Gross Development Value) των
έργων μας στη διάρκεια της ιστορίας μας. Όσον αφορά τις μελλοντικές ευκαιρίες, το GDV των ενεργών έργων μας
ανέρχεται σε 497 εκατομμύρια ευρώ, με ανάλυση του τύπου του έργου και το αναμενόμενο έτος ολοκλήρωσης
που φαίνεται στα παρακάτω σχήματα:

5%
Κατοικίες

25%
2025

14%
2022

Ανάλυση του
GDV κατά
τύπο έργου

35%
Γραφεία

68

4%
Ξενοδοχεία
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Ανάλυση του GDV
ανά προσδοκώμενο
έτος ολοκλήρωσης

56%
Μεικτή
χρήση

24%
2024

37%
2023
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Επιπλέον, τα βασικά σημεία της επενδυτικής στρατηγικής μας είναι τα εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GRI
Περιγραφή

Κεφάλαιο

Σελίδα

Γενικοί Δείκτες
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GRI 102:
Γενικοί Δείκτες

70

102-1 Επωνυμία του οργανισμού

1.1 Προφίλ εταιρείας

7

102-2 ∆ραστηριότητες, µάρκες, προϊόντα και
υπηρεσίες

1.2 Οι επιχειρηματικές μας
δραστηριότητες

102-3 Τοποθεσία έδρας του οργανισμού

1.1 Προφίλ εταιρείας

7

102-4 Τοποθεσία δραστηριοτήτων

1.1 Προφίλ εταιρείας

7

102-5 Ιδιοκτησιακό καθεστώς και νοµική µορφή

1.1 Προφίλ εταιρείας

7

102-6 Αγορές που εξυπηρετούνται

1.1 Προφίλ εταιρείας
1.2 Οι επιχειρηματικές μας
δραστηριότητες

9-11

7, 9-11

102-7 Μέγεθος του οργανισμού

Η Dimand με μια ματία

5

102-8 Πληροφορίες για υπαλλήλους και άλλους
εργαζομένους

4.2 Δημιουργία ενός
εργασιακού περιβάλλοντος
ευημερίας

102-9 Εφοδιαστική αλυσίδα

5.4 Υπεύθυνες πρακτικές
εφοδιαστικής αλυσίδας

61

102-10 Σημαντικές αλλαγές του οργανισμού και
της εφοδιαστικής του αλυσίδας

1.1 Προφίλ εταιρείας
5.4 Υπεύθυνες πρακτικές
εφοδιαστικής αλυσίδας

7, 61

102-11 Αρχή της πρόληψης

3. Περιβάλλον
4.1 Υγεία και ασφάλεια

32, 49

102-12 Εξωτερικές πρωτοβουλίες

1.4 Οι συνεργάτες και
πελάτες μας

23

102-13 Συμμετοχή σε οργανώσεις

1.4 Οι συνεργάτες και
πελάτες μας

23

102-14 ∆ήλωση ∆ιοίκησης

Μήνυμα από το CEO

3

52-53

1.1 Προφίλ εταιρείας

102-18 Δομή διακυβέρνησης

6.1 Δημιουργία
αποτελεσματικής εταιρικής
διακυβέρνησης

64

102-40 Κατάλογος οµάδων ενδιαφερόµενων
µερών

2.2 Συμμετοχή
ενδιαφερόμενων μερών

28

102-41 Συλλογικές συμβάσεις

-

102-42 Αναγνώριση και επιλογή
ενδιαφερόμενων μερών

2.2 Συμμετοχή
ενδιαφερόμενων μερών

28

102-43 Προσέγγιση στη διαβούλευση με τα
ενδιαφερόμενα μέρη

2.2 Συμμετοχή
ενδιαφερόμενων μερών
2.3 Ανάλυση
ουσιαστικότητας

28-29

2.3 Ανάλυση
ουσιαστικότητας

102-45 Οντότητες που περιλαμβάνονται στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαθέσιμο εδώ

Κεφάλαιο

Σελίδα

102-46 Διαδικασία καθορισμού του
περιεχομένου του απολογισμού και των ορίων
των θεμάτων

2.3 Ανάλυση
ουσιαστικότητας

29-31

102-47 Λίστα ουσιαστικών θεμάτων

2.3 Ανάλυση
ουσιαστικότητας

29-31

102-48 Αναδιατυπώσεις πληροφοριών

N/A

102-49 Αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης
απολογισμού

N/A

102-50 Περίοδος αναφοράς απολογισμού

Σχετικά με τον απολογισμό

102-51 Ημερομηνία του πιο πρόσφατου
προηγούμενου απολογισμού

N/A

102-52 Κύκλος απολογισμού

Σχετικά με τον απολογισμό

4

102-53 Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήματα
αναφορικά με τον απολογισμό

Οπισθόφυλλο

78

102-54 Δήλωση για την επιλογή δεικτών GRI
στον απολογισμό

Σχετικά με τον απολογισμό

4

102-55 Πίνακας περιεχοµένων GRI

Παράρτημα Ι

102-56 Εξωτερική διασφάλιση

-

4

70-75

Οικονομική Επίδοση

102-16 Αξίες, αρχές, πρότυπα και κώδικες
συμπεριφοράς

102-44 Βασικά θέματα και προβληματισμοί που
προέκυψαν

Περιγραφή

8

GRI 103:
Προσέγγιση
Διαχείρισης
GRI 201:
Οικονομική
Επίδοση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και
των Ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

6.4 Μεγιστοποίηση
οικονομικού αντίκτυπου
και απόδοσης

68-69

201-1 Άμεση οικονομική αξία που
παράγεται και διανέμεται

Παρουσία στην Αγορά
GRI 103:
Προσέγγιση
Διαχείρισης
GRI 202:
Παρουσία στην
Αγορά

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και
των Ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

5.3 Προσφορά στην
κοινότητα

61

202-2 Ποσοστό ανώτερων στελεχών που
προσλαμβάνονται από την τοπική κοινότητα

Έμμεσες Οικονομικές Επιδράσεις

30-31

GRI 103:
Προσέγγιση
Διαχείρισης
GRI 203:
Έμμεσες
Οικονομικές
Επιδράσεις

ESG Report 2021

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και
των Ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης
203-1 Επενδύσεις σε υποδομές και
υποστηριζόμενες υπηρεσίες

5.1 Αναζωογόνηση
υποβαθμισμένων γειτονιών

57-59

203-2 Σημαντικές έμμεσες οικονομικές
επιπτώσεις

71
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Δείκτης GRI

Δείκτης GRI

Περιγραφή

Κεφάλαιο

Σελίδα

Καταπολέμηση της Διαφθοράς
GRI 103:
Προσέγγιση
Διαχείρισης
GRI 205:
Καταπολέμηση
της Διαφθοράς

GRI 303: Νερό
και Εκροές

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και
των Ορίων του

6.2 Τήρηση υψηλών
προτύπων δεοντολογίας

66

GRI 103:
Προσέγγιση
Διαχείρισης

205-3 Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς
και δράσεις αντιμετώπισης

Αντι-ανταγωνιστική Συμπεριφορά
GRI 103:
Προσέγγιση
Διαχείρισης
GRI 206:
Αντιανταγωνιστική
Συμπεριφορά

GRI 305:
Εκπομπές

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
6.2 Τήρηση υψηλών
προτύπων δεοντολογίας

GRI 301: Υλικά

GRI 103:
Προσέγγιση
Διαχείρισης
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GRI 302:
Ενέργεια

3.2 ΚΚλιματική αλλαγή και
εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα

34

3.4 Κυκλική οικονομία

42

303-5 Κατανάλωση νερού

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και
των Ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

305-2 Έμμεσες (Scope 2) εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και
των Ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

306-2 Διαχείριση σημαντικών επιπτώσεων
σχετικά με τα απόβλητα

3.4 Κυκλική οικονομία

43-44

301-1 Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά βάρος
ή όγκο

GRI 306:
Απόβλητα

306-4 Απόβλητα που δεν οδηγούνται προς
τελική διάθεση
306-5 Απόβλητα που οδηγούνται προς τελική
διάθεση

301-2 Ανακυκλωμένα υλικά που
χρησιμοποιήθηκαν

Περιβαλλοντική Συμμόρφωση
103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και
των Ορίων του

GRI 103:
Προσέγγιση
Διαχείρισης

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

3.1 Διαχείριση ενέργειας

33-34

GRI 307:
Περιβαλ.
Συμμόρφωση

302-1 Συνολική κατανάλωση ενέργειας εντός
του οργανισμού
302-3 Ενεργειακή ένταση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και
των Ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και
των Ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

3. Περιβάλλον
6.2 Τήρηση υψηλών
προτύπων δεοντολογίας

32, 66

4.2 Δημιουργία ενός
εργασιακού περιβάλλοντος
ευημερίας

52-53

307-1 Μη συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς
νόμους και κανονισμούς

Απασχόληση

3.4 Κυκλική οικονομία

42

GRI 103:
Προσέγγιση
Διαχείρισης

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και
των Ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

72

42

306-1 Δημιουργία αποβλήτων και σημαντικές
επιπτώσεις

Νερό και Υδάτινα Απόβλητα

GRI 103:
Προσέγγιση
Διαχείρισης

3.4 Κυκλική οικονομία

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και
των Ορίων του

Ενέργεια
GRI 103:
Προσέγγιση
Διαχείρισης

303-1 Αλληλεπιδράσεις με το νερό ως κοινός
πόρος

Απόβλητα

206-1 Νομικές ενέργειες για αντι-ανταγωνιστική
συμπεριφορά και αντιμονοπωλιακές πρακτικές

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελίδα

305-4 Ένταση εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου

66

Υλικά
GRI 103:
Προσέγγιση
Διαχείρισης

Κεφάλαιο

305-1 Άμεσες (Scope 1) εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και
των Ορίων του

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Περιγραφή

Εκπομπές

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Δείκτης GRI
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Δείκτης GRI

GRI 401:
Απασχόληση

Περιγραφή

Κεφάλαιο

401-1 Συνολικός αριθµός και ποσοστό κίνησης
εργαζομένων (προσλήψεις, αποχωρήσεις)

4.2 Δημιουργία ενός
εργασιακού περιβάλλοντος
ευημερίας

401-3 Γονική άδεια

Σελίδα
52-53

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
GRI 103:
Προσέγγιση
Διαχείρισης

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και
των Ορίων του

GRI 406:
Καταπολ. των
Διακρίσεων

403-2 Εντοπισμός κινδύνων, αξιολόγηση
κινδύνων και διερεύνηση περιστατικών

4.1 Υγεία και ασφάλεια

47-50

GRI 103:
Προσέγγιση
Διαχείρισης

403-5 Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα
υγείας και ασφάλειας
403-6 Προώθηση υγείας των εργαζομένων

GRI 413:
Τοπικές
Κοινότητες

403-9 Τραυματισμοί που σχετίζονται με την
εργασία

GRI 404:
Κατάρτιση και
Εκπαίδευση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και
των Ορίων του

GRI 103:
Προσέγγιση
Διαχείρισης

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
4.2 Δημιουργία ενός
εργασιακού περιβάλλοντος
ευημερίας
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GRI 405:
Ποικιλομορφία
και Ίσες
Ευκαιρίες

GRI 415:
Δημόσια
Πολιτική
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103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

57-61

413-2 Δραστηριότητες με σημαντικές εν δυνάμει
ή πραγματικές αρνητικές επιπτώσεις στις
τοπικές κοινότητες

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και
των Ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
6.2 Τήρηση υψηλών
προτύπων δεοντολογίας

66

6.3 Διασφάλιση
κυβερνοασφάλειας και
προστασίας των δεδομένων

67

415-1 Πολιτικές συνεισφορές

Προσωπικά Δεδομένα Πελατών

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και
των Ορίων του

GRI 103:
Προσέγγιση
Διαχείρισης

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

405-1 Διαφορετικότητα στα μέλη διακυβέρνησης
του Ομίλου και στους υπαλλήλους

5.1 Αναζωογόνηση
υποβαθμισμένων γειτονιών
5.3 Προσφορά στην
κοινότητα

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και
των Ορίων του

54-55

404-3 Ποσοστό εργαζοµένων που λαµβάνουν
τακτικές εκθέσεις σχετικά µε την επίδοση και
την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

51

406-1 Περιστατικά διακρίσεων και διορθωτικές
ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Ποικιλομορφία και Ίσες Ευκαιρίες
GRI 103:
Προσέγγιση
Διαχείρισης

4.2 Δημιουργία ενός
εργασιακού περιβάλλοντος
ευημερίας

Δημόσια Πολιτική

Κατάρτιση και Εκπαίδευση

404-2 Προγράμματα για την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων των εργαζομένων και προγράμματα
ενίσχυσης της μετάβασης

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

403-7 Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων
υγείας και ασφάλειας που συνδέονται άμεσα με
τις επιχειρηματικές σχέσεις

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Σελίδα

Τοπικές Κοινότητες

403-3 Υπηρεσίες υγείας στην εργασία

GRI 103:
Προσέγγιση
Διαχείρισης

Κεφάλαιο

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και
των Ορίων του

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

403-4 Συμμετοχή εργαζομένων, διαβούλευση
και επικοινωνία σε θέματα υγείας και ασφάλειας

Περιγραφή

Καταπολέμηση των Διακρίσεων

GRI 103:
Προσέγγιση
Διαχείρισης

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

GRI 403:
Υγεία και
Ασφάλεια στην
Εργασία

Δείκτης GRI

4.2 Δημιουργία ενός
εργασιακού περιβάλλοντος
ευημερίας

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και
των Ορίων του
103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

51-53

GRI 418:
Προσωπικά
Δεδομένα
Πελατών
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418-1 Συνολικός αριθµός τεκµηριωµένων
αναφορών που αφορούν σε παραβιάσεις της
ιδιωτικότητας των πελατών και σε απώλειες
δεδοµένων πελατών

75
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Δείκτης GRI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II:
ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ATHEX ESG
Κατηγορία ESG

ID

Δείκτης

Ενότητα

Σελ.

C-E1

Άμεσες εκπομπές (Scope 1)

3.2 Κλιματική αλλαγή και εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα

34

C-E2

Έμεσες εκπομπές (Scope 2)

3.2 Κλιματική αλλαγή και εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα

34

C-E3

Κατανάλωση ενέργειας

3.1 Διαχείριση ενέργειας

33

C-S1

Συμμετοχή
ενδιαφερομένων μερών

2.2 Συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών

28

C-S2

Γυναίκες εργαζόμενες

4.2 Δημιουργία ενός εεργασιακού
περιβάλλοντος ευημερίας

52-53

C-S3

Γυναίκες εργαζόμενες σε
διευθυντικές θέσεις

4.2 Δημιουργία ενός εεργασιακού
περιβάλλοντος ευημερίας

52-53

C-S5

Κατάρτιση εργαζομένων

4.1 Υγεία και ασφάλεια
4.2 Δημιουργία ενός εεργασιακού
περιβάλλοντος ευημερίας

48, 54

C-S8

Αξιολόγηση προμηθευτών

5.4 Υπεύθυνες πρακτικές
εφοδιαστικής αλυσίδας

61

C-G1

Σύνθεση διοικητικού
συμβουλίου

6.1 Δημιουργία αποτελεσματικής
εταιρικής διακυβέρνησης

64

C-G3

Ουσιαστικά θέματα

2.3 Ανάλυση ουσιαστικότητας

C-G5

Πολιτική επιχειρηματικής
δεοντολογίας

6.2 Τήρηση υψηλών
προτύπων δεοντολογίας

66

C-G6

Πολιτική ασφάλειας
δεδομένων

6.3 Διασφάλιση κυβερνοασφάλειας
και προστασίας των δεδομένων

67

Βασικές Μετρήσεις

Περιβάλλον

Κοινωνία

Διακυβέρνηση

29-31

Προηγμένες Μετρήσεις
Περιβάλλον

A-E3

Διαχείριση αποβλήτων

3.4 Κυκλική οικονομία

42

Κοινωνία

A-S2

Δαπάνες κατάρτισης
εργαζομένων

4.2 Δημιουργία ενός εργασιακού
περιβάλλοντος ευημερίας

54

A-G1

Επιχειρηματικό μοντέλο

6.4 Μεγιστοποίηση οικονομικού
αντίκτυπου και απόδοσης

68

A-G2

Παραβιάσεις
επιχειρηματικής
δεοντολογίας

6.2 Τήρηση υψηλών προτύπων
δεοντολογίας

66
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Διακυβέρνηση

Μετρήσεις συγκεκριμένες για τον Κλάδο
Περιβάλλον

SS-E3

Διαχείριση νερού

3.4 Κυκλική οικονομία

42

Κοινωνία

SS-S6

Απόδοση υγείας &
ασφάλειας

4.1 Υγεία και ασφάλεια

48

76
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Δημιουργούμε τις Πόλεις
που θέλουμε να ζούμε
Απολογισμός Περιβάλλοντος, Κοινωνίας
και Διακυβέρνησης (ESG)

2021

Για περισσότερες πληροφορίες
για τον απολογισμό ESG 2021,
επικοινωνήστε με:

Νερατζιώτισσας 115
Τ.Κ.: 151 24, Μαρούσι
T : +30 210 8774200
F : +30 210 6801160
info@dimand.gr

Ευαγγελία Γκλεζάκου
egklezakou@dimand.gr

Άγγελος Έντμονς
entmons@dimand.gr

dimand.gr

