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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  

 

Σκοπός  

Η Παπουτσάνης Α.Β.Ε.Ε. αναγνωρίζει ότι η λειτουργία της δημιουργεί άμεσες και έμμεσες 

οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις στα ενδιαφερόμενά της μέρη, 

καθώς και ευρύτερα στην οικονομία, την κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον, σε όλο το 

φάσμα της αλυσίδας αξίας της εταιρείας, από την παραγωγή των πρώτων υλών που 

προμηθεύεται μέχρι την χρήση και την απόρριψη των προϊόντων της από τους καταναλωτές.  

Η εταιρεία δεσμεύεται να διαχειρίζεται υπεύθυνα τις επιδράσεις αυτές σε όλη την αλυσίδα 

αξίας, με στόχο τη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων και την αύξηση των θετικών 

στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους 

καταναλωτές, καθώς και την ευρύτερη συνεισφορά της εταιρείας στην ελληνική οικονομία, 

κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον, στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών. 

Η δραστηριότητα της εταιρείας υιοθετεί και συμμορφώνεται με την κείμενη νομοθεσία 

σχετικά με θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και την εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών, των 

εσωτερικών οδηγιών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η Εταιρεία, καθώς και 

λοιπών απαιτήσεων που απορρέουν από εθελοντικές συμφωνίες, τις οποίες προσυπογράφει 

και αποδέχεται η Παπουτσάνης Α.Β.Ε.Ε. 

 

 

Εξειδικεύοντας το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης στο δικό της πλαίσιο δράσης, η εταιρεία 

επιδιώκει αταλάντευτα να εξασφαλίζει τα ακόλουθα: 

• Την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών 

• Τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

• Τη μείωση της κατανάλωση νερού  

• Την υπεύθυνη χρήση πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας 

• Τη μείωση της παραγωγής στερεών και υγρών αποβλήτων 

• Τη δημιουργία απασχόλησης και επένδυση στην εκπαίδευση εργαζομένων 



2  
 

• Την υγεία, ασφάλεια και ευεξία των εργαζομένων  

• Τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου 

• Την ισότητα των ευκαιριών και καταπολέμηση των διακρίσεων 

• Την αξιολόγηση προμηθευτών για περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις 

• Την καταπολέμηση της διαφθοράς και της αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς 

• Τη συνεισφορά στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών 

 

 

Πεδίο και διάρκεια εφαρμογής  

Η παρούσα πολιτική καλύπτει όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας και συνδέεται με 

επιμέρους διαδικασίες, πρότυπα, εθελοντικές και κανονιστικές δεσμεύσεις της εταιρείας 

που ενδεχομένως δημιουργούν υποχρεώσεις και σε τρίτα μέρη.  

Η πολιτική αναθεωρείται ανά δύο χρόνια. 

 

 

Ριτσώνα Αυλίδας, 23/03/2021 

Για το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας 

 

 

 

 


