
 
 

Σκοπός  

Στον Όμιλο Σαράντη αναγνωρίζουμε ότι η λειτουργία μας έχει άμεσες και έμμεσες οικονομικές, 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις  στα ενδιαφερόμενά μας μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, των εργαζομένων, των επενδυτών, των πελατών, 

των συνεργατών και των τοπικών κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούμαστε ανά τον 

κόσμο.  

Αναγνωρίζοντας πλήρως τη σημασία της συνεισφοράς μας στη βιώσιμη ανάπτυξη, σκοπός της 

παρούσας πολιτικής είναι η δέσμευση για υπεύθυνη διαχείριση αυτών των επιδράσεων σε όλη 

την αλυσίδα αξίας του Ομίλου, από την παραγωγή των πρώτων υλών που προμηθευόμαστε 

μέχρι τη χρήση και την απόρριψη των προϊόντων μας από τους καταναλωτές.  

Οι επιχειρηματικές πρακτικές του Ομίλου έχουν σχεδιαστεί ώστε να δημιουργούν αξία τόσο 

βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, μεγιστοποιώντας τις θετικές επιδράσεις, όπως για 

παράδειγμα τη δημιουργία απασχόλησης και τη βελτίωση της υγείας και ευεξίας των 

καταναλωτών, και ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές επιπτώσεις, όπως οι εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου ή η χρήση πλαστικού.  

Η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας βασίζεται: 

1. Στην τήρηση της κείμενης νομοθεσίας  

2. Στη συνεισφορά στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 

3. Στην Αρχής της Προφύλαξης, όπως αυτή διατυπώθηκε από τον ΟΗΕ σύμφωνα με τη 

διακήρυξη της Αρχής 15 του Ρίο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (Precautionary 

Principle or approach - Principle 15 of ‘The Rio Declaration on Environment and 

Development). 

4. Στην Αρχή της Ουσιαστικότητας, όπως αυτή ορίζεται από τα Πρότυπα GRI, μέσω της 

οποίας ο Όμιλος δεσμεύεται να ιεραρχεί τουλάχιστον ανά διετία τις σημαντικότερες 

οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις που δημιουργεί 

5. Στις Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (United Nations Global Compact) 

 

Πεδίο και διάρκεια εφαρμογής  

Η παρούσα Πολιτική καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου και συνδέεται με επιμέρους 

διαδικασίες, πρότυπα, εθελοντικές και κανονιστικές δεσμεύσεις που ενδεχομένως δημιουργούν 

υποχρεώσεις και σε τρίτα μέρη.  

Η Πολιτική θα αναθεωρείται ανά δύο χρόνια. 

 

Πτυχές  

Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης καλύπτει τις παρακάτω οικονομικές, κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές πτυχές επιδράσεων του Ομίλου, οι οποίες προκύπτουν σε συνέχεια της 

τήρησης των Αρχών της Πολιτικής, και οι οποίες επανεξετάζονται τουλάχιστον σε διετή βάση, 

στο πλαίσιο της ανάλυσης ουσιαστικότητας θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου 

Σαράντης: 

1. Βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση:  

• Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της ασφάλειας των καταναλωτών 

• Υπεύθυνο marketing και περιβαλλοντική/κοινωνική σήμανση προϊόντων. 



 
 

• Διασφάλιση της βιώσιμης και κυκλικής προμήθειας πρώτων υλών και υλικών 

συσκευασίας. 

• Ελαχιστοποίηση συσκευασιών και υιοθέτηση πρακτικών κυκλικότητας στη διαχείριση 

αποβλήτων 

• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και 

της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην παραγωγή και τη διανομή. 

• Επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη για καινοτόμα και βιώσιμα προϊόντα. 

• Αξιολόγηση προμηθευτών για περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις 

• Βελτίωση της αποδοτικότητας χρήσης νερού, της επεξεργασίας αποβλήτων και της 

κυκλικότητας στην παραγωγή 

• Υποστήριξη της υπεύθυνης κατανάλωσης και του αειφόρου τρόπου διαβίωσης 

2. Υπεύθυνη διακυβέρνηση 

• Διασφάλιση ισχυρών οικονομικών επιδόσεων. 

• Διασφάλιση της εταιρικής διακυβέρνησης, της κανονιστικής συμμόρφωσης και της 

επιχειρηματικής δεοντολογίας. 

3. Ενδυναμωμένοι εργαζόμενοι 

• Δημιουργία απασχόλησης και επένδυση στην εκπαίδευση εργαζομένων 

• Διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας όλων των εργαζομένων  

• Παροχή ίσων ευκαιριών, διασφάλιση της ποικιλομορφίας και του σεβασμού των 

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων  

4. Ακμάζουσες Κοινότητες 

• Αποτελώντας ενεργό μέρος της κοινωνίας που δραστηριοποιείται, ο Όμιλος 

υποστηρίζει αποτελεσματικά τις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων και υλοποιεί 

ανάλογες πρωτοβουλίες. Ο αντίκτυπος του Ομίλου στην τοπική και ευρύτερη κοινότητα 

κατανοείται σε βάθος και εκφράζεται μέσω οικονομικών συνεισφορών, προϊοντικών 

δωρεών και πολλών άλλων πρωτοβουλιών με στόχο την αύξηση των θετικών 

οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων προς όλα τα 

ενδιαφερόμενά του μέρη. 

 
 
Μαρούσι, 15/05/2021 

 

 


