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Η βιωσιμότητα είναι ενσωματωμένη σε κάθε λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας. Αυτή η 

πολιτική ερμηνεύει τον τρόπο που η ΑΣΠΙΣ ενσωματώνει περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 

προβληματισμούς στις πολιτικές και τις πρακτικές προμηθειών.  

Αναγνωρίζουμε ότι η βελτίωση της απόδοσης των προμηθειών μας είναι μια συνεχής διαδικασία και ότι οι 

προμηθευτές μας, τόσο οι μεγάλοι όσο και οι μικροί, είναι σημαντικοί εταίροι στο ταξίδι μας για να γίνουμε 

σε μεγαλύτερο βαθμό βιώσιμοι.   

Εμείς, στην εταιρεία ΑΣΠΙΣ, δεν αγοράζουμε απλώς προϊόντα και υπηρεσίες από προμηθευτές. Σεβόμαστε 

τους προμηθευτές μας, την εταιρική τους κουλτούρα, την ανάπτυξή τους και τους υπαλλήλους τους. Η 

ποιότητα των σχέσεων που διατηρούμε με τους προμηθευτές μας συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη επιτυχία 

μας και βασίζεται στο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την πίστη. Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των 

προμηθευτών μας μέσω μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει εποικοδομητικό διάλογο και κοινή 

προσπάθεια.  

Η πλειοψηφία των αγορών μας γίνεται με τοπικούς προμηθευτές που έχουν συνεργαστεί μαζί μας για 

τουλάχιστον 10 χρόνια και σε ορισμένες περιπτώσεις για αρκετές δεκαετίες.  

Δεδομένου ότι έχουμε βαθιά ανησυχία για θέματα βιωσιμότητας, επιθυμούμε οι προμηθευτές μας να 

μοιράζονται τις ίδιες αξίες και αναμένουμε από αυτούς να πληρούν τα ίδια πρότυπα για τη δεοντολογία, τα 

εργασιακά δικαιώματα, την υγεία και ασφάλεια, καθώς και το περιβάλλον που έχουμε δημιουργήσει για 

εμάς.  

Η βιωσιμότητα είναι ένα από τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούμε για την αξιολόγηση των 

προμηθευτών μας. 

Στόχος και σκοπός μας είναι:  

 Να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να ενθαρρύνουμε τους 
προμηθευτές μας να υιοθετήσουν πρακτικές που ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις και να αποφέρουν κοινοτικά οφέλη σε σχέση με τις δικές τους δραστηριότητες, 
σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού στις οποίες λειτουργούν.  

 Να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μας και να προστατέψουμε τα 
φυσικά οικοσυστήματα από την αποψίλωση και την μετατροπή των δασών 

 Να συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές μας για να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους, 
με σκοπό την παραγωγή βιώσιμων προϊόντων 

 Να προάγουμε τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα στην εφοδιαστική μας αλυσίδα 

 Να συνεργαστούμε με προμηθευτές για να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους, με σκοπό 
τη διατήρηση της βιωσιμότητας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. 

  Να συνεργαστούμε με προμηθευτές που υιοθετούν ορθές γεωργικές πρακτικές και 
ελέγχουν την ασφάλεια των προϊόντων τους. 
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 Να βελτιώνουμε συνεχώς το πρόγραμμα αξιολόγησης των προμηθευτών μας για να 
επιτύχουμε υψηλότερη απόδοση με την πάροδο του χρόνου. 

 Να ενεργούμε ηθικά και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους. 

 Να εργαζόμαστε με γνώμονα τη δημιουργία πρότυπης κυψέλης συμπεριφοράς για την 
τοπική κοινωνία, προάγοντας την σημαντικότητα του ανθρώπου και της ποιότητας ζωής 

 Να δίνουμε αξία στους εργαζόμενους, να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα και να 
προωθούμε ένα δίκαιο και σεβαστό χώρο εργασίας.  

 Να παρέχουμε έναν ασφαλή και υγιή εργασιακό χώρο και να προσπαθούμε να μειώσουμε 
την επίδραση προϊόντων και λειτουργιών στο περιβάλλον.  

 Να αποτελέσουμε βασικό παράγοντα βελτίωσης και εξέλιξης για τις τοπικές κοινότητες, 
υποστηρίζοντας τους τοπικούς παραγωγούς και προμηθευτές.  

 Να παρέχουμε κοινοτικά οφέλη μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, υγειονομικής 
περίθαλψης και βασικών ανθρώπινων αναγκών, καθώς και της συνεχούς οικονομικής 
ανάπτυξης. 
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