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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Στην “Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ” λειτουργούμε υπεύθυνα, εξελισσόμαστε διαρκώς και 
πορευόμαστε με προσήλωση στις Αξίες και στα Πρότυπα Ηθικής και Επαγγελματικής 
συμπεριφοράς που έχουμε υιοθετήσει, με γνώμονα τον σεβασμό στους εργαζομένους 
μας και στο σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών μας, τη στήριξη της κοινωνίας και την 
προστασία του περιβάλλοντος, στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη σε επίπεδο 
οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό. Ακολουθούμε εθνικά και διεθνή πρότυπα και 
πρωτοβουλίες για το Περιβάλλον, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Εργασία και την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Συμμορφωνόμαστε με τον Ελληνικό Κώδικα 
Βιωσιμότητας και τις Δέκα Αρχές του Οικονομικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. 
  
Η Αποστολή μας 
  
Η αποστολή της εταιρείας μας είναι να αναπτύσσεται και να μεγαλώνει αρμονικά με τις 
αξίες της, δημιουργώντας εξαίρετη και διατηρήσιμη Οικονομική Αξία για την ευημερία 
των ανθρώπων της, των μετόχων της και της κοινωνίας. 
Δημιουργούμε επιπλέον αξία για τους πελάτες μας, παρέχοντας προϊόντα και 
υπηρεσίες για καλύτερη ζωή. 
 
Οι Αξίες μας 
  
Σεβασμός και εμπιστοσύνη στον άνθρωπο, Συνέπεια, Τίμιος Πρωταθλητισμός, Φειδώ, 
Σύνεση.  
  
Τα Πρότυπα Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς  
 
Η τήρηση των νόμων και των κανονισμών, η ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας, η 
προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η φροντίδα για τους εργαζόμενους, η 
πρόληψη των διακρίσεων, ο σεβασμός στο περιβάλλον, ο σεβασμός στους κανόνες του 
υγειούς ανταγωνισμού, η πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων, η μηδενική ανοχή σε 
θέματα δωροδοκίας και διαφθοράς, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και των 
εταιρικών πληροφοριών, η προστασία της περιουσίας της εταιρείας και η εταιρική 
υπευθυνότητα και κοινωνική συμπεριφορά.  
 
Για τους Εργαζόμενους  

 Φροντίζουμε για τη δημιουργία και τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας με την 
συνεχή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας.  

 Σεβόμαστε την διαφορετικότητα και τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τα οποία προασπίζουμε και προάγουμε μέσω των πολιτικών που 
υιοθετούμε και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουμε. 
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 Προσφέρουμε ένα εργασιακό περιβάλλον αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών, με 
πολιτικές δίκαιης πρόσληψης, ανταμοιβής και επαγγελματικής εξέλιξης, στο 
σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού μας, χωρίς καμία διάκριση.  

 Συμμορφωνόμαστε με τις απαιτήσεις της Εθνικής Νομοθεσίας για την πρόληψη 
και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.  

 Επενδύουμε στη διαρκή εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
μας, καθώς και στη συστηματική και αξιοκρατική αξιολόγησή του. 

 Εφαρμόζουμε Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας, παρέχοντας ένα υγιές και 
ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. 

 Προσφέρουμε παροχές υγείας στους εργαζομένους μας και εξατομικευμένη 
υποστήριξη σε περιπτώσεις σοβαρών θεμάτων υγείας και πληγέντων από 
φυσικές καταστροφές. 

 Ενθαρρύνουμε και προωθούμε τον εθελοντισμό των εργαζομένων μας. 

 Για την Κοινωνία 

 Ενημερωνόμαστε για τις ανάγκες των πολιτών και των κοινωνιών στις οποίες 
δραστηριοποιούμαστε. 

 Αξιολογούμε και ιεραρχούμε τις ανάγκες και στη συνέχεια σχεδιάζουμε και 
υλοποιούμε προγράμματα και δράσεις με κριτήριο την κάλυψη πραγματικών 
και σημαντικών αναγκών της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας, τον αριθμό των 
επωφελούμενων καθώς και τη φύση των δραστηριοτήτων μας. 

 Εφαρμόζουμε  κοινωνικές δράσεις οι οποίες είναι ευθυγραμμισμένες με τη 
στρατηγική κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρείας μας (στήριξη ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων και κυρίως των παιδιών). 

 Ανταποκρινόμαστε σε έκτακτες ανάγκες (π.χ. πανδημία, φυσικές καταστροφές), 
πέραν του καθιερωμένου προγραμματισμού του πλάνου κοινωνικής 
υπευθυνότητας.  

Για την Αγορά  
  
Οικονομική Ανάπτυξη 

 Στοχεύουμε στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, στη συνέχιση 
αυστηρά επιλεγμένων επενδύσεων και στην αξιοποίηση νέων επενδυτικών 
ευκαιριών. 

 Επενδύουμε στην τεχνολογία και την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας, 
ακολουθώντας τις ταχύτατες αλλαγές στις συνήθειες των καταναλωτών αλλά 
και τη φυσιογνωμία του λιανικού εμπορίου, επιδιώκοντας την κάλυψη των 
αυξανόμενων προσδοκιών των καταναλωτών και τη δημιουργία μιας θετικής 
εμπειρίας για τον πελάτη. 
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 Μεριμνούμε για τη συνεχή βελτίωση των σχέσεων με τους προμηθευτές μας, 
μέσω της επικοινωνίας των όρων συνεργασίας και του βασικού πλαισίου αρχών 
και αξιών που πρέπει να διέπουν τη μεταξύ μας συνεργασία. 

 Προσφέρουμε ασφαλή, ποιοτικά και προσιτά προϊόντα.  

Εταιρική Διακυβέρνηση 

 Τηρούμε τη νομοθεσία και εφαρμόζουμε δικλείδες ελέγχου συμμόρφωσης με 
τους κανόνες που αφορούν τη δραστηριότητα της εταιρείας. 

 Έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε Κώδικα Δεοντολογίας και σχετικές 
πολιτικές.  

 ‘Έχουμε υιοθετήσει τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις 
εισηγμένες εταιρείες. 

 Υιοθετούμε εταιρική δομή και διακυβέρνηση που να επιτρέπει τη στενή σχέση 
με τους επενδυτές, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους 
μετόχους. 

 Αξιολογούμε και διαχειριζόμαστε τους επιχειρηματικούς κινδύνους με σκοπό τη 
διασφάλιση των συμφερόντων όλων των ενδιαφερόμενων μερών μας. 

 Διαθέτουμε επιτροπές, λαμβάνουμε μέτρα και ακολουθούμε πολιτικές και 
διαδικασίες για την ενίσχυση της διαφάνειας και την παρεμπόδιση και 
καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και δωροδοκίας και κάθε 
συμπεριφοράς που αντίκειται στον Κώδικα Δεοντολογίας.  

Προστασία Προσωπικών δεδομένων 

 Τηρούμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την 
Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016, τον Ν.4624/2019 και τις σχετικές 
αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα.  

 Υιοθετούμε και εφαρμόζουμε σύγχρονα συστήματα προστασίας προσωπικών 
δεδομένων και πληροφοριών. 

 Υποδεικνύουμε στους εργαζόμενους τρόπους, μεθόδους, διαδικασίες και 
συμπεριφορές που σκοπό έχουν να εξασφαλίσουν την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και των εμπιστευτικών πληροφοριών. 

Υγεία, ασφάλεια και προσβασιμότητα πελατών και επισκεπτών  

 Εφαρμόζουμε Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας σε όλους τους χώρους της 
εταιρείας. 

 Παρέχουμε ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον για τους συνεργάτες και 
επισκέπτες στις εγκαταστάσεις μας. 

 Μεριμνούμε για τη δυνατότητα ασφαλούς παραμονής και μετακίνησης και τη 
διευκόλυνση ατόμων με αναπηρία στις εγκαταστάσεις μας. 
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 Τα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρεία πληρούν τα διεθνή standards 
ποιότητας και ασφάλειας.  

Για το Περιβάλλον 

 Υλοποιούμε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που ξεπερνούν τα 
όρια της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. 

 Εστιάζουμε σε ενέργειες για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας 
αποτυπώματος, την ορθή διαχείριση της ενέργειας και τη μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την εξοικονόμηση και ανακύκλωση 
φυσικών πόρων, την υπεύθυνη κατανάλωση νερού.  

 Προσφέρουμε προϊόντα που συνεισφέρουν σε έναν βιώσιμο τρόπο ζωής. 
 Ευαισθητοποιούμε εργαζόμενους, πελάτες και κοινό σε θέματα προστασίας του 

περιβάλλοντος και υιοθέτησης ενός βιώσιμου τρόπου ζωής. 

  
Για όλα τα παραπάνω θέματα θέτουμε επιμέρους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, τους 
οποίους αξιολογούμε σε ετήσια βάση ως προς την αποτελεσματικότητά τους και τους 
αναθεωρούμε, όταν και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, με στόχο τη συνεχή βελτίωση. 
  
 Η Διοίκηση δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα 
επίπεδα και τους τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας. 
 
Η παρακολούθηση της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί ευθύνη του 
Διευθύνοντος Συμβούλου. Στην παρακολούθηση συνδράμει και η Υπηρεσία Εσωτερικού 
Ελέγχου μέσω διενέργειας προγραμματισμένων ελέγχων κατά τη διάρκεια εκάστου 
έτους.    

 


