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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η Εταιρική Υπευθυνότητα και η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
Prodea Investments («Εταιρεία»). Η εταιρική της στρατηγική και οι επιχειρηματικές της 
δραστηριότητες θεμελιώνονται στη δέσμευση της Εταιρείας να λειτουργεί με υπεύθυνο και 
βιώσιμο τρόπο σε όλες τις δραστηριότητες της. Πρωταρχικό μέλημα της Εταιρείας αποτελεί 
η ενίσχυση των θετικών της επιδράσεων και παράλληλα, η αποτελεσματική διαχείριση του 
αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της, μέσω από την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και παραγόντων εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) στην εταιρική της στρατηγική. 
 
2. ΣΚΟΠΟΣ 
 
Η πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας  θέτει το πλαίσιο για την καθιέρωση των αρχών 
και των στρατηγικών προτεραιοτήτων που αφορούν στο σύνολο των επιχειρηματικών της 
δραστηριοτήτων. Η υιοθέτησή της παρούσας πολιτικής αποτελεί αναγκαιότητα για τη 
διασφάλιση της μακροπρόθεσμης αξίας της Εταιρείας μέσω της επίτευξης των παρακάτω 
στόχων: 

• Δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
• Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
• Ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων στους τομείς Εταιρικής διακυβέρνησης, 

Εταιρικής υπευθυνότητας και Επιχειρηματικής Ηθικής, πέραν της συμμόρφωσης με 
το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. 

• Υποστήριξη και συνεισφορά προς την ευρύτερη κοινωνία και την εθνική οικονομία. 
 

3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο ή άλλο διοικητικό 
στέλεχος της Εταιρείας. Επίσης, η πολιτική αυτή ζητείται να είναι σεβαστή και από κάθε τρίτο 
συνεργάτη, πελάτη ή προμηθευτή της Εταιρείας. 
 
4. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 
 
Η Εταιρεία θέτει ως στρατηγικό προσανατολισμό και δέσμευση τη βιώσιμη ανάπτυξη, έχει 
ως κύριο στόχο της τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη της, 
και αναγνωρίζει απόλυτα τις ευθύνες της που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις 
εργασιακές σχέσεις, τη προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 
Η Εταιρεία έχει επίγνωση για τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις προς την 
επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και της Συνθήκης των Παρισίων και 
εφαρμόζει μια υπεύθυνη και βιώσιμη στρατηγική.  
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Πιο συγκεκριμένα, οι δεσμεύσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν: 
 

• Συμμόρφωση με περιβαλλοντικούς κανονισμούς και ορθών πρακτικών διεθνών 
αναγνωρισμένων προτύπων βιώσιμης ανάπτυξης. 

• Συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της Εταιρείας και ανάληψη 
πράσινων πρωτοβουλιών. 

• Εξασφάλιση ενός ασφαλούς, δίκαιου και αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος. 
• Ενίσχυση της ευημερίας του κοινωνικού συνόλου, με την υλοποίηση δράσεων που 

ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες της κοινωνίας, σε τομείς όπως αυτοί της 
εκπαίδευσης, υγείας, περιβάλλοντος, και πολιτισμού. 

• Εξασφάλιση χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, με δομές, πολιτικές και διαδικασίες 
που δημιουργούν πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς και επιχειρησιακής 
ηθικής  και συντελούν στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και στη θεμελίωση της 
εμπιστοσύνης των ενδιαφερόμενων μερών. 

• Ενίσχυση της διαφάνειας, πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς 
και της δωροδοκίας και κάθε συμπεριφοράς που αντίκειται στον Κώδικα Ηθικής & 
Δεοντολογίας της Εταιρείας. 

• Υιοθέτηση και εφαρμογή εξιδεικευμένων εταιρικών πολιτικών για το Περιβάλλον, 
την Υγεία & Ασφάλεια, καθώς και του Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας. 

 
5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
 
Η παρούσα Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης δημοσιεύεται και γνωστοποιείται στην Εταιρεία 
και στα ενδιαφερόμενα μέρη της μέσα από το διαδικτυακό ιστότοπό της. 
 
6. ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 
Η παρούσα πολιτική τίθεται σε ισχύ από την επόμενη μέρα της έγκρισής της  από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να τροποποιείται οποτεδήποτε με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Η εταιρεία δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις της στη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω 
της συνεχούς αξιολόγησης της εταιρικής στρατηγικής και των επιχειρηματικών της 
δραστηριοτήτων, καθώς και μέσω της ανασκόπησης της αποτελεσματικότητας της παρούσας 
Πολιτικής όποτε κρίνεται απαραίτητο, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η λειτουργικότητα του 
πλαισίου ως μέσο για την επίτευξη των στόχων της. 
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