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Στην ΑΣΠΙΣ ΑΕ, οτιδήποτε κάνουμε πηγάζει από την απλή δέσμευση μας:  

Φυσικά, όπως η γεύση της Φύσης 

Αυτή είναι μία δέσμευση που αποσκοπεί όχι μόνο στη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ασφάλειας 

των χυμών, των ποτών και των τροφίμων που πίνουμε και τρώμε, αλλά και στη μείωση της επίπτωσης μας 

στο περιβάλλον, βοηθώντας τους προμηθευτές και τους πελάτες μας παγκοσμίως να χτίσουν τις 

επιχειρήσεις τους, εξασφαλίζοντας μία αλυσίδα τροφίμων στέρεα και αξιόπιστη και βελτιώνοντας τη 

διαβίωση των ανθρώπων, των τελικών χρηστών των προϊόντων μας σε όλα τα μέρη του κόσμου.  

Εργαζόμαστε συστηματικά για να εξασφαλίσουμε βιώσιμη ανάπτυξη που θα εξασφαλίσει το σήμερα χωρίς 

να περιορίζει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενιών να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. 

Εμείς, δρώντας στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να παίζουμε ενεργό ρόλο αξιοποιώντας τα «εργαλεία» που 

διαθέτουμε, όπως η πρόσβαση στην έρευνα, την καινοτομία και η εμπειρία. Συνεργαζόμενοι με όλους τους 

πιθανούς συνεργάτες, με εθνικές και διεθνείς αρχές, κυβερνητικές υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις 

και τοπικές κοινωνίες, πρέπει να δημιουργούμε συνέργειες και να παίρνουμε πρωτοβουλίες για να 

ασφαλίσουμε το μέλλον των επόμενων γενιών ενώ παράλληλα θα ικανοποιούμε και τις σημερινές ανάγκες 

μας. 

Επιπλέον, εμείς, στην ΑΣΠΙΣ ΑΕ, ξέρουμε πολύ καλά ότι η φύση είναι η κινητήρια δύναμη για την επιχείρηση 

μας και ο κυριότερος λόγος της ύπαρξης μας. Λαμβάνουμε το 99,1% των πρώτων υλών μας από φυσικές 

πηγές του άμεσου περιβάλλοντος μας. 

Είμαστε όλοι ενήμεροι, ότι σε όλο των κόσμο, η αύξηση του πληθυσμού, η αύξηση των εισοδημάτων και η 

κλιματική αλλαγή εξαντλούν ακόμη περισσότερο τις φυσικές πηγές. Έχοντας όλα αυτά κατά νου, οι πελάτες 

μας επιδιώκουν διαφάνεια, ιχνηλασιμότητα, ηθικούς κανόνες επιχειρηματικότητας και λειτουργική 

αποτελεσματικότητα σε όλη την αλυσίδα των αγαθών. 

Για το λόγο αυτό από το 2012, επιταχύνουμε τις προσπάθειες μας για να βελτιώσουμε τη λειτουργική 

επίδοση μας, να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας και νερού και να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας 

αποτύπωμα στην αλυσίδα αγαθών, αλλά πάντα με σεβασμό στις εργασιακές συνθήκες και στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και με τη μεγαλύτερη δυνατή συνεισφορά στην κοινωνία γενικά. Προσπαθούμε να 

ανταποκριθούμε στις προκλήσεις αυτές δρώντας προληπτικά και χρησιμοποιώντας τες ως «κινητήρια 

δύναμη» για νέες ευκαιρίες. 

Αυξάνουμε την αποτελεσματικότητα μας, μειώνουμε τις λειτουργικές επιπτώσεις μας και βοηθάμε εμάς και 

τους πελάτες μας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Σεβόμαστε όλες τις ανησυχίες για υγιή, εξελίξιμη κοινωνία 

υποστηρίζοντας ευρύτερους στόχους ανάπτυξης όπως ορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη. 


