
 
 

Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) 
 

 
Η VITEX έχει θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο και βασικό στοιχείο του στρατηγικού 
της σχεδιασμού ενσωματώνοντας πολιτικές προσανατολισμένες στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης.  
Η Πολιτική ΕΚΕ είναι σε συμφωνία με τις αξίες της Εταιρίας: Αριστεία, Εντιμότητα, Διαφάνεια και 
Υπευθυνότητα. 
 
Η Πολιτική καθορίζεται από την Διοίκηση της Εταιρίας , η οποία δεσμεύεται για: 
 
•την παροχή ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, με προώθηση των ίσων ευκαιριών και 
σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 
• την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρείας και των ενδιαφερόμενων μερών 
π.χ. περαστικών, επισκεπτών, συμβούλων κ.τ.λ.. 
•την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των προτύπων, των πολιτικών και 
των σχετικών εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη και παροχή προϊόντων με 
υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας σε σταθερή βάση. 
• τη διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων , μέσω της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και 
μέτρων πρόληψης. 
 •τη συνεργασία και στήριξη της τοπικής κοινωνίας σε αμοιβαίο καθεστώς διαφάνειας και εμπιστοσύνης  
•την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τους κοινωνικούς της εταίρους, προκειμένου να αναγνωρίζει και 
να καταγράφει τις ανάγκες και προσδοκίες τους.  
•τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους συμμέτοχους 
 
Για την εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων, η Vitex σε εθελοντική βάση σχεδιάζει και εφαρμόζει 
σχετικά προγράμματα, ενώ παράλληλα θέτει στρατηγικές προτεραιότητες οι οποίες επικεντρώνονται στους 
ακόλουθους τέσσερις τομείς, οι οποίοι αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοστηρίζονται: Περιβάλλον, 
Ανθρώπινο Δυναμικό , Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση , Αγορά και Κοινωνία. 

 Περιβάλλον  
Η Εταιρία στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης και 
εστιάζει σε συστηματικές ενέργειες για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, την 
ορθή διαχείριση της ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη βέλτιστη 
διαχείριση φυσικών πόρων και την προώθηση της ανακύκλωσης λαμβάνοντας υπόψη την 
«κυκλικότητα» της εργασίας διαχείρισης . 
Προσφέρει προϊόντα που συνεισφέρουν σε έναν βιώσιμο τρόπο ζωής και  ευαισθητοποιεί 
εργαζόμενους και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και 
υιοθέτησης ενός βιώσιμου τρόπου ζωής. 
  

 Ανθρώπινο Δυναμικό  
Η Εταιρία σέβεται, προασπίζεται και προάγει τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα 
μέσω των πολιτικών που υιοθετεί και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει, προσφέροντας ένα 
εργασιακό περιβάλλον αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών, με πολιτικές δίκαιης πρόσληψης, 
ανταμοιβής και επαγγελματικής εξέλιξης, στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, χωρίς καμία 
διάκριση και με σεβασμό στη διαφορετικότητα. Επενδύει στη διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς και στη συστηματική και αξιοκρατική αξιολόγησή του. Παρέχει 
ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον μέσω βέλτιστων πρακτικών στη διαχείριση της υγείας και 
ασφάλειας. 

 
 
 
 



 
 
 
 Εταιρική Διακυβέρνηση και Οικονομική Ανάπτυξη  

Η Εταιρία εφαρμόζει σύστημα χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους 
επιχειρηματικούς κινδύνους στοχεύοντας στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, στη 
συνέχιση επιλεγμένων επενδύσεων και στην αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών. Έχει 
αναπτύξει και εφαρμόζει Κώδικα Δεοντολογίας και σχετικές πολιτικές, λαμβάνοντας μέτρα τόσο για 
την ενίσχυση της διαφάνειας, όσο και για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της διαφθοράς.  

 
 Αγορά 

Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προσφέρει με συνέπεια προϊόντα και 
υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών της και στα δικά της υψηλά πρότυπα. 
Επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη, στο σύγχρονο εξοπλισμό και σε τεχνογνωσία, με σκοπό την 
παροχή νέων καινοτόμων προϊόντων και λύσεων υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας, 
βελτιώνοντας έτσι παράλληλα τη θέση της στο συνεχώς εξελισσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. 
Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση των σχέσεων με τους προμηθευτές και συνεργάτες της , μέσω της 
επικοινωνίας των όρων συνεργασίας και του βασικού πλαισίου αρχών και αξιών που πρέπει να 
διέπουν τη μεταξύ τους συνεργασία. 

 
 Κοινωνία 

Η Εταιρία ενημερώνεται διαρκώς για τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και ανταποκρίνεται με 
ευαισθησία σε θέματα που την απασχολούν. Αξιολογεί και ιεραρχεί τις ανάγκες και στη συνέχεια 
σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα και δράσεις με κριτήριο την κάλυψη πραγματικών και 
σημαντικών αναγκών (στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ζητήματα εργασίας, ανάπτυξης, 
εκπαίδευσης, υγείας, περιβάλλοντος και πολιτισμού) . Ανταποκρίνεται σε έκτακτες ανάγκες (π.χ. 
πανδημία, φυσικές καταστροφές) πέραν του καθιερωμένου προγραμματισμού του πλάνου 
κοινωνικής υπευθυνότητας, ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και υποστηρίζει πρωτοβουλίες για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. 

 

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα εντός και εκτός της εταιρείας και ανασκοπείται 
οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο. Είναι διαθέσιμη στο κοινό και σε όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. 

H Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για την πιστή συμμόρφωση της παρούσας Πολιτικής και την 
διάχυσή της σε όλους τους εργαζόμενους.  
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