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Μήνυμα από τον

CEO
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Η πρώτη θεμελιώδης αξία της εταιρείας μας, είναι ότι είμαστε καινοτόμοι 
και πρωτοπόροι. Σε μία χρονιά που επεφύλασσε για όλους νέες 
προκλήσεις, αποδεχόμενοι τη νέα πραγματικότητα και κοιτώντας 
μπροστά, πετύχαμε και ξεπεράσαμε προσδοκίες και στόχους.
Στη Manifest πάντα θα τονίζουμε τη σημασία στην άριστη ποιότητα της 
εξυπηρέτησης των πελατών μας. Το 2021 ήταν μία χρονιά που δεν έφερε 
τη σταθερότητα και την επαναφορά στην κανονικότητα που όλοι 
ανέμεναν. Εμείς όμως, βάλαμε τον πήχη πολύ ψηλά και επιλέξαμε να 
αποδώσουμε τα μέγιστα στους πολύτιμους πελάτες μας, ανεξάρτητα 
από τις κείμενες συνθήκες. Έχοντας εξασφαλίσει τους εργαζόμενούς 
μας και ακολουθώντας όλες τους κανονισμούς και πρωτόκολλα, 
εργαστήκαμε δυναμικά και κερδίσαμε και αυτό το στοίχημα.
Βλέποντας μπροστά, ξεκινήσαμε να παρέχουμε μία σειρά Ενεργειακών 
Υπηρεσιών σε υπάρχοντες και νέους πελάτες μας, με στόχο την 
καθοδήγησή τους σε αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας. Από τον 
έλεγχο και τη μελέτη, μέχρι την ενεργειακή αναβάθμιση, οι ειδικοί μας 
στάθηκαν κοντά στους πελάτες μας, προσφέροντας γνώσεις και 
υπηρεσίες, που απέφεραν σημαντικές βελτιώσεις στην ενεργειακές τους 
καταναλώσεις.
Στη Manifest, ο παράγοντας άνθρωπος, οι εργαζόμενοί μας είναι 
πάντα η προτεραιότητά μας. Έχοντας ορίσει το Νέο Στρατηγικό Χάρτη 
της εταιρείας την προηγούμενη χρονιά, το 2021 θέσαμε σε λειτουργία 
την εφαρμογή του, ξεκινώντας με την αναδιοργάνωση του τμήματος 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Με τη αύξηση των έργων μας και την 
ποικιλομορφία των ζητουμένων ειδικοτήτων, αλλάξαμε, ανανεώσαμε 
και ενισχύσαμε τη δομή αυτού του νευραλγικού για την εταιρεία μας 
τμήματος, εξασφαλίζοντας την άριστη λειτουργία του, από την 
ανεύρεση ταλέντων, μέχρι την διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που 
αφορούν τον κάθε εργαζόμενο.    
Και αυτή τη χρονιά, σταθήκαμε δίπλα στο συνάνθρωπό μας 
καλύπτοντας  ανάγκες που παρουσιάστηκαν. Οι δράσεις κοινωνικής 
ευθύνης, δεν αποτελούν υποχρέωση για εμάς, αλλά την απρόσκοπτη 
επιθυμία μας να προσφέρουμε ουσιαστική και αποτελεσματική βοήθεια. 
Το 2021 εκπληρώσαμε τη δέσμευσή μας για υπηρεσίες πρότυπο και 
κρατήσαμε πολύ ψηλά την ικανοποίηση των πελατών μας. Η απόδοση 
αυτή οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Η στρατηγική μας και το 
όραμά μας σίγουρα μας οδηγούν στη σωστή κατεύθυνση. Θέλω όμως 
να σταθώ σε αυτή την εξαιρετική Ομάδα των ανθρώπων της Manifest, 
οι οποίοι με το κέφι, την προσήλωση, τη ζωντάνια και την εργατικότητα 
που τους χαρακτηρίζουν, δίνουν καθημερινά ζωή σε αυτό το όραμα, 
που το έχουν κάνει δικό τους! Σας ευχαριστώ όλους και μαζί  
συνεχίζουμε να δημιουργούμε και να αριστεύουμε!

Διονύσης Αμμολοχίτης
Ιδρυτής & Διευθύνων Σύμβουλος
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Κύκλος
Εργασιών

ΕΒΙΤDA

Active
Contracts

2

€15.930.898,48 €12.903.547,23

2021 2020

€1.044.309,37 €1.430.537,14

Ανθρώπινο
Δυναμικό

237277

Διοικητικό
Προσωπικό

3756

696 598
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Ορόσημο

3

2020

2018

2019

2021
ISO 50001 Ενεργειακή 

Διαχείριση.
24% αύξηση του 

κύκλου εργασιών.

2013
Παροχή

Catering Services

2017
Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός
Παροχή Hospitality 

Services.
Αναλαμβάνουμε το 

ξενοδοχείο
Four Seasons Astir Palace.

2007
Παροχή

Hard Services

FM Awards.
Κορυφαίος πάροχος 

υπηρεσιών FM της 
χρονιάς.

2003
Ίδρυση

της εταιρείας

2016
Η SouthBridge επενδύει 

στη Manifest.
Η Manifest είναι 

συνιδρυτής της 21st 
FM Alliance.

Εγκαινίαση λογισμικού 
Facility Management

2010
Έναρξη παροχής
Security Services.

Παροχή υπηρεσιών 
πανελλαδικά. 
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Dionysis Ammolochitis

Founder & CEO

d.ammolochitis@manifest.gr

George Farlekas

General Manager

g.farlekas@manifest.gr

George Patergiannakis

Chief Financial Officer
g.patergiannakis@manifest.gr

Manos Chalaris

HR Manager
m.chalaris@manifest.gr
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το Όραμά μας
οι Θεμελιώδεις Αξίες μας, o Σκοπός μας

Σκοπός μας

Οι Θεμελιώδεις
Αξίες μας

Να φροντίζουμε τους ανθρώπους σας,
για να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

To Όραμά μας
Ενισχύουμε την ηγετική μας θέση διαμορφώνοντας
τον κλάδο με άριστες και καινοτόμες λύσεις,
με σεβασμό στον άνθρωπο.

    1. Δημιουργικότητα 
Είμαστε καινοτόμοι και πρωτοπόροι

    2. Αέναη Βελτίωση
Βελτιώνουμε συνεχώς ό,τι κάνουμε
στην εταιρεία μας.

    3. Προσαρμοστικότητα
Είμαστε ευέλικτοι και τολμούμε να αλλάζουμε.

    4. Συνεργασία
Είμαστε μια δεμένη ομάδα με κοινό όραμα

    5. Ανθρώπινη Ανάπτυξη
Ενδυναμώνουμε και βοηθάμε
τους ανθρώπους μας να εξελιχθούν

    6. Δικαιοσύνη
Αξιολογούμε αντικειμενικά, εκτιμούμε
και επιβραβεύουμε τους ανθρώπους μας



Οι άνθρωποί μας
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Η Manifest Services απασχολεί 696 
εργαζόμενους πανελλαδικά, αυξάνοντας 
το δυναμικό της κατά 16% από το 2020. Οι 
πολιτικές και οι πρακτικές της βασίζονται 
πάνω σε αρχές όπως το ήθος, 
η ειλικρίνεια και ο αμοιβαίος σεβασμός, 
δημιουργώντας για τους ανθρώπους της 
ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό 
περιβάλλον, όπου η παραγωγικότητα και 
η καινοτομία αναγνωρίζονται και 
επιβραβεύονται.

Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας!

Με θεμελιώδεις αξίες τη 
συνεργασία, τη δικαιοσύνη και 
την ανάπτυξη των ανθρώπων, 
θέτουμε τους εργαζόμενούς μας 
σε προτεραιότητα, ώστε όλοι να 
έχουν ένα κοινό όραμα με την 
εταιρεία: να ξεχωρίζουμε και να 
διακρινόμαστε για την υψηλή 
ποιότητα των υπηρεσιών μας.



6.1 Ανθρώπινο Δυναμικό

Staff
20

21

20
20

696 598

6 Οι Άνθρωποί μας

Κατανομή ανά φύλο

Άνδρες

20
21

20
20

225 141

Γυναίκες

20
21

20
20

471 457
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Οικονομικά Στοιχεία

Στη χρήση 2021, η Μanifest, σε επίπεδο Ομίλου, 
σημείωσε αύξηση του συνολικού κύκλου εργασιών 
της τάξης του 24%, ο οποίος ανήλθε στα €15,9Μ.

O Όμιλος πέτυχε για μία ακόμα συνεχόμενη χρήση να 
βελτιώσει το μερίδιό του στην Ελληνική αγορά και να 
συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών δυναμικότερων 
εταιρειών του κλάδου.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου, 
ανήλθαν σε €1.044.309,37 έναντι €1.430.537,14 της 
προηγούμενης χρήσης.

2021 2020

Κύκλος
Εργασιών €15.930.898,48 €12.903.547,23

EBITDA €1.044.309,37 €1.430.537,14 
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7.1 Κατανομή Εσόδων

Οικονομικά Στοιχεία

44%
Συνδυασμένες

Υπηρεσίες

34% 
Mεμονωμένες

Υπηρεσίες

Ποσοστό επί του
Κύκλου Εργασιών

22% 
Υπηρεσίες
Total FM



Πιστοποιήσεις

8

Έχει λάβει πιστοποιήσεις από διεθνείς 
οργανισμούς για το σύνολο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών της, αποδεικνύοντας ότι λειτουργεί με 
υψηλές προδιαγραφές οργάνωσης και εταιρικής 
διαχείρισης.

Κατέχει 10 πιστοποιήσεις διασφαλίζοντας το 
υψηλό επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών και την 
ικανοποίηση των πελατών της.

To 2021, η Manifest Services συνέχισε να 
εξασφαλίζει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, ώστε 
να μπορεί να ανταποκρίνεται  στις νέες ανάγκες 
των πελατών της.

Η Manifest Services έχει θέσει τα πιο
υψηλά standards οργάνωσης, τα οποία 
αναβαθμίζει συνεχώς. 
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Τα τελευταία χρόνια, είναι αναγκαία η χρήση των 
πηγών ενέργειας με τρόπο βιώσιμο, ώστε να 
επιτευχθεί αύξηση της ενεργειακής απόδοσης,  
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατ’ 
επέκταση μείωση του ενεργειακού κόστους. Γι’ 
αυτό το λόγο, η Manifest έχει σχεδιάσει, 
εγκαταστήσει και εφαρμόζει ένα Σύστημα 
Ενεργειακής Διαχείρισης, με στόχο να βελτιώνει 
διαρκώς την ενεργειακή της επίδοση στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η ενεργειακή απόδοση και 
εφαρμόζει τεχνικές που θα μεγιστοποιήσουν την 
εξοικονόμηση ενέργειας σε βάθος χρόνου.

Η Manifest Services πιστοποιήθηκε το 2021 κατά 
το πρότυπο ISO 50001:2018, ένα σημαντικό  
διαχειριστικό εργαλείο, που η εφαρμογή του έχει 
ως στόχο την αφομοίωση των απαιτούμενων 
διαδικασιών που θα οδηγήσουν στη βέλτιστη 
ενεργειακή επίδοση. Η Manifest διαχειρίζεται 
υπεύθυνα την ενέργεια ως μέρος της συνολικής 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, τόσο στις 
εγκαταστάσεις της, όσο και στις υπηρεσίες που 
προσφέρει. Η εταιρεία επιδιώκει να εξορθολογήσει 
τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και της 
κατανάλωσης των καυσίμων, ελαχιστοποιώντας 
το ενεργειακό κόστος, τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των επιβλαβών εκπομπών, την 
εξάντληση των ορυκτών καυσίμων, διατηρώντας 
τους επιχειρησιακούς της στόχους, καθώς και ένα 
αποδεκτό περιβάλλον εργασίας για τους 
εργαζόμενους.

Πιστοποιήσεις

8.1 Πιστοποίηση Ενεργειακής Διαχείρισης
      κατά το πρότυπο ISO 50001:2018
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Βραβεία

Η Manifest Services έχει τιμηθεί από το 2015 έως 
σήμερα με 26 βραβεία, αναδεικνύοντας την ποιότητα 
των υπηρεσιών της, στη διαχείριση του Ανθρώπινου 
Δυναμικού, τις καινοτόμες υπηρεσίες της προς τον 
τουριστικό κλάδο και την εξυπηρέτηση των πελατών 
της. 
Το 2021 δεν αποτέλεσε εξαίρεση, καθώς για άλλη μια 
χρονιά λάβαμε κορυφαίες βραβεύσεις.



9

Η Manifest Services,  πάντα πρωτοπόρος, δημιούργησε 
πρώτη ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες ενεργειακές 
υπηρεσίες, που απευθύνονται στις εταιρείες που 
ενδιαφέρονται να περιορίσουν και να διαχειριστούν με 
επιτυχία τα αυξημένα κόστη λειτουργίας των κτιριακών 
τους εγκαταστάσεων.

βραβευθήκαμε με Βραβείο Silver, στην κατηγορία Energy 
Conservation & Monitoring και βραβείο Bronze, στην 
κατηγορία Energy Building Products & Services. Η 
κατάθεση των υποψηφιοτήτων και απόφαση της κριτικής 
επιτροπής πραγματοποιήθηκαν το 2021 και η τελετή 
απονομής, τον Φεβρουάριο 2022.

Τα βραβεία αφορούν την ενεργειακή διαχείριση, την 
αποδοτικότητα και την αειφορία των επιχειρήσεων   και 
σκοπό έχουν να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τις 
βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης και την αποτελεσματική διαχείριση της 
ενέργειας που καταναλώνουν.

Συμμετέχοντας στα Energy Mastering Awards,

Οι βασικοί πυλώνες των υπηρεσιών που 
σχεδιάστηκαν από τη Manifest, αφορούν 
τον ενεργειακό έλεγχο και διαχείριση των 
κτιρίων, την ενεργειακή τους αναβάθμιση 
και παρακολούθηση, τη δημιουργία 
έξυπνων κτιρίων, την ηλεκτροκίνηση, τη 
μελέτη-εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. συμβάλλοντας καθοριστικά 
στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στη 
βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Βραβεία

9.1 Βραβεία Silver και Bronze στα Energy Mastering Awards
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Στις 22 Οκτωβρίου 2021, η Manifest Services έλαβε 
βραβείο Bronze, στην κατηγορία Best Employee’s 
Experience, στα HR Awards 2021.
Ο θεσμός τιμά τις ανθρωποκεντρικές πρακτικές και 
επιβραβεύει όλους όσους θέτουν στο επίκεντρο τον 
άνθρωπο, με στόχο να αναδείξει τις πρωτοβουλίες 
αριστείας, που εμπίπτουν στον ευρύτερο τομέα του 
recruitment.

Στη Manifest, με θεμελιώδεις αξίες την ανθρώπινη 
ανάπτυξη, τη συνεργασία και τη δικαιοσύνη, θέτουμε 
τους ανθρώπους μας σε προτεραιότητα και 
εργαζόμαστε με κατεύθυνση την προσέλκυση 
ταλέντων και τη δημιουργία όλων των συνθηκών που 
θα στεγάσουν τη σταδιοδρομία τους και θα τους 
εξασφαλίσουν ένα σύγχρονο, υγιές και ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας και συνεχείς προοπτικές 
εξέλιξης.

Βραβεία

9.2 Bronze Award για Best Employee’s Experience
      στα HR Awards 2021



Ικανοποίηση Πελατών
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Στη Manifest, επιδιώκουμε να βελτιώνουμε 
συνεχώς ό,τι κάνουμε, γιατί στόχος μας είναι η 
αριστεία σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας. 
Aυτό αποτυπώνεται και στα αποτελέσματά μας, 
με την ικανοποίηση των πελατών μας να φτάνει 
το 92% και τους πελάτες μας να μά ς συστήνουν 
ανεπιφύλακτα.
Η μέτρηση της ικανοποίησης και της καλύτερης 
εμπειρίας των πελατών μας, είναι πολύτιμη και 
αναπτύσσουμε διαρκώς μεθόδους και εργαλεία  
για την αποτύπωσή της.
Η ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης των Πελατών μας 
διενεργείται στο τέλος κάθε έτους και 
αποστέλλεται μέσω link σε όλους τους πελάτες 
μας με email.
Στόχος της είναι να αποτυπώσει την εικόνα που 
έχουν οι πελάτες μας για την εταιρεία και για την 
ποιότητα των υπηρεσιών που απολαμβάνουν 
από εμάς. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, 
ώστε να εκφράζεται η πραγματική άποψη των 
πελατών μας.
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Το ποσοστό πελατών που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, ανήλθε στο 14,46%, με 281 συμμετέχοντες, 
το οποίο αποτελεί τη βάση των αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται.

Στην ερώτηση για την Ποιότητα των Υπηρεσιών 
μας, το ποσοστό παρέμεινε σταθερό.

Στην ερώτηση για τη Στάση του Προσωπικού 
μας, όσον αφορά τη συμπεριφορά, την 
ταχύτητα και την προθυμία του, υπήρξε αύξηση 
2 ποσοστιαίων μονάδων.

Ικανοποιημένοι πελάτες μας από την ποιότητα 
των Υπηρεσιών μας

Ικανοποίηση Πελατών

92% 92%

Ικανοποιημένοι πελάτες από τη στάση του 
Προσωπικού μας

94% 92%

Στην ερώτηση για το Χρόνο Ανταπόκρισης στα 
Αιτήματα των Πελατών μας, το ποσοστό 
παρουσίσε άνοδο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα.

Ικανοποιημένοι πελάτες από το Χρόνο 
Ανταπόκρισης στα Αιτήματα των Πελατών μας

91% 90%

Στην ερώτηση εάν οι πελάτες μας θα μας 
σύστηναν σε κάποιο γνωστό ή φίλο τους, 
υπήρξε αύξηση του ποσοστού των 
απαντηθέντων με «ΝΑΙ» κατά 18,7 ποσοστιαίες 
μονάδες το 2021 και αύξηση του ποσοστού των 
απαντηθέντων με «ΟΧΙ», ενώ το «ΙΣΩΣ», δεν 
δόθηκε σαν επιλογή στους ερωτηθέντες το 2021. 

Θα μας σύστηναν σε κάποιο γνωστό ή φίλο τους;

NAI

ΟΧΙ

ΙΣΩΣ

88,72% 70%

11,28% 3,7%

Ν/Α 27%

2021 2020
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Εταιρική Υπευθυνότητα

Στη Manifest στόχος της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας 
είναι να «Φροντίζουμε τους ανθρώπους σας, για να δίνουν τον 
καλύτερό τους εαυτό». Γνωρίζουμε όμως καλά ότι η ευθύνη μας 
δεν αφορά μόνο τους πελάτες μας, αλλά και την κοινωνία μας. 

Γι’ αυτό το λόγο, αποτελεί πρωταρχικό μας σκοπό να 
αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες που παρουσιάζονται στους 
συνανθρώπους μας και να ανταποκρινόμαστε στο μέγιστο, είτε 
με οικονομική ενίσχυση, είτε με δωρεάν παροχή των υπηρεσιών 
μας, είτε με εθελοντισμό.

11.1 Για την Κοινωνία
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Tο καλοκαίρι του 2021, φύση και άνθρωποι, έδωσαν 
μια άνιση μάχη με τη φωτιά. Ήταν όμως αξιοθαύμαστη 
και συγκινητική, η τεράστια συμπαράσταση στις 
πληγείσες περιοχές (Βαρυμπόμπη, Βόρεια Εύβοια, 
Πύργος, κ.ά.) της χώρας μας.
 
Το Σάββατο 07/08/21, με την αποστολή ενός sms, τα 800 
μέλη της ομάδας της Manifest κινητοποιήθηκαν άμεσα 
και καταφέραμε να συγκεντρώσουμε μεγάλες 
ποσότητες ειδών ανάγκης για τις πληγείσες περιοχές, 
όπως: Νερό, Τρόφιμα, Ξηρά τροφή, είδη Φαρμακείου, 
Χαρτικά, Αντιβακτηριδιακά, Ισοτονικά Ροφήματα, κ.ά.

Η παράδοση των παραπάνω ειδών πραγματοποιήθηκε 
το πρωί της Κυριακής 08/08/21 από στελέχη της 
εταιρείας μας, στο Δημαρχείο του δήμου Γλυφάδας, τα 
οποία μεταφέρθηκαν στις πληγείσες περιοχές.

Ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε 
δυσκολία κι ευχή μας είναι, να μην χρειαστεί να 
αντιμετωπίσουμε στο μέλλον παρόμοια καταστροφή.

11.1.1 Η Manifest συμπαραστέκεται
           στις πληγείσες περιοχές της χώρας μας

Εταιρική Υπευθυνότητα
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Σε μια περίοδο που επιβάλλει περισσότερο από ποτέ τη 
θωράκιση της υγείας των ευπαθών ομάδων, 
βρεθήκαμε δίπλα στην Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου 
σε συνεργασία με τα Marks & Spencer.

Οι εξειδικευμένοι υγιεινολόγοι μας πραγματοποίησαν 
ολοκληρωμένη απολύμανση – μικροβιοκτονία με τη 
μέθοδο του νεφελοψεκασμού ψυχρής ομίχλης, σε 
όλους τους χώρους της Κοινωνικής Μέριμνας 
Μοσχάτου, τόσο στους χώρους των γραφείων, όσο 
και στους χώρους του γηροκομείου, ενώ τα Marks & 
Spencer πλαισίωσαν τη δράση με την παροχή 
υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής προστασίας 
για τους ανθρώπους του Ιδρύματος.

Η κοινωνική προσφορά μέσα από αυτό που 
γνωρίζουμε καλά να κάνουμε, μας γεμίζει υπερηφάνεια 
και δεν σταματάμε να προσφέρουμε τη βοήθειά μας, 
όπου η κοινωνία μάς έχει ανάγκη.

11.1.2 Η Manifest δίπλα στην Κοινωνική Μέριμνα Μοσχάτου,
           σε συνεργασία με τα Marks & Spencer

Εταιρική Υπευθυνότητα

https://www.youtube.com/watch?v=ZifVdl7fJoQ
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11.2 Για το Περιβάλλον

Γνωρίζοντας ότι οι δραστηριότητες της κάθε 
επιχείρησης αφήνουν το αποτύπωμά τους στο 
περιβάλλον, η Manifest στηρίζει ενεργά δράσεις, 
που αποβλέπουν στην προστασία, την 
ανανέωση, διατήρηση και ενίσχυση των φυσικών 
μας πόρων. Πιστεύουμε ότι η ορθολογική  
περιβαλλοντική διαχείριση και η υιοθέτηση των 
αρχών της πράσινης επιχειρηματικότητας μάς 
αφορά άμεσα.

11.2.1 Δενδροφύτευση  

Εταιρική Υπευθυνότητα

Στη Manifest πιστεύουμε ότι η προστασία του 
περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας. και 
θέλουμε κι εμείς να συμμετέχουμε στην 
προσπάθεια να γίνει η γη μας καλύτερη για όλους!

Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου, 2021, με πολύ 
ενθουσιασμό, η ομάδα μας πραγματοποίησε 
δενδροφύτευση, σε συνεργασία με την #we4all
στο Παλαιό Φάληρο.

Η  we4all, είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός 
Περιβαλλοντικός Οργανισμός «που ιδρύθηκε για 
να βοηθήσει τη Γη να θεραπευτεί και να θυμίσει 
στους ανθρώπους ότι αυτός ο Πλανήτης είναι το 
σπίτι μας, προτού να είναι αργά».

Στη Manifest φυτεύουμε σπόρους επιτυχίας και με 
200 νέα δενδρύλια δίνουμε ζωή στην προσπάθειά 
μας να γίνει η Γη μας πιο πράσινη και καλύτερη για 
όλους.

https://www.youtube.com/watch?v=fBmsN-7VKPw


Ως πλήρως ευαισθητοποιημένος και υπεύθυνος 
οργανισμός, δεσμευόμαστε για το δυνατόν μικρότερο 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την επέκταση των 
περιβαλλοντικών πολιτικών μας.

Υλοποιούμε και εφαρμόζουμε πρακτικές για ένα 
καθαρό και υγιές περιβάλλον, μέσα από κάθε πτυχή της 
εταιρικής μας δραστηριότητας.

Τα γραφεία της Manifest, σε «πράσινο» κτίριο.

Με γνώμονα την περιβαλλοντική της συνείδηση, 
η Manifest Services επέλεξε να στεγάσει τα γραφεία στο 
νεόδμητο συγκρότημα γραφείων του Ομίλου Ravago 
Greece, στο Δήμο Αμαρουσίου.
Tο «πράσινο» αυτό κτίριο, έχει λάβει τη Διεθνή 
Πιστοποίηση για βιώσιμα κτίρια «Leadership in Energy 
and Environmental Design» – LEED GOLD, τηρώντας 
πιστά τα υψηλότερα πρότυπα για την προστασία του 
περιβάλλοντος, την ενεργειακή απόδοση και την 
ποιότητα του χώρου εργασίας, αλλά και με βασικό 
χαρακτηριστικό το ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωμα του 
κτιρίου.

11.2.2 Περιβαλλοντικοί Στόχοι  

11 Εταιρική Υπευθυνότητα
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