
 

  

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 



Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης  

Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρίας ακολουθεί με τα Πρότυπα του 
Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI STANDARDS), τις 10 Αρχές του 
Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε.(Global Compact), καθώς και  τον πίνακα 
δημοσιοποιήσεων ESG, του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της λειτουργίας της ΑΝΕΚ σε εναρμόνιση με τα 
παραπάνω πρότυπα, συμβάλλει τόσο στην υπεύθυνη αντιμετώπιση 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, όσο και στην ενίσχυση της 
οικονομικής της αξίας. 

Στρατηγικός στόχος της ΑΝΕΚ είναι να εξασφαλίσει τη βιώσιμη λειτουργία και 
ανάπτυξή της, ικανοποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών, κατά τρόπο εξισορροπητικό, παρέχοντας στους 
πελάτες της ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
στους εργαζομένους ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, στους προμηθευτές και 
συνεργάτες της σχέσεις αμοιβαίου οφέλους, στους μετόχους δημιουργία 
οικονομικής αξίας, στο περιβάλλον σεβασμό και προστασία και στην κοινωνία 
οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία. 

Με βάση τις αξίες για υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, 
αποτελεσματικότητα και καινοτομία, η ΑΝΕΚ  δεσμεύεται για:  

• την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα και τους 
τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρίας 

• την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των 
κανονισμών,  των πολιτικών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η 
Εταιρία,  

• την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τους συμμετόχους, προκειμένου να 
αναγνωρίζει και να καταγράφει τις ανάγκες τους.  

• την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το 
ανθρώπινο δυναμικό, τους συνεργάτες της. 

• την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός 
εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση.  

• τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, 
σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο, της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων 
και μέτρων πρόληψης, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές.   

• τη συνεργασία και στήριξη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.  
• τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους.  

Για την εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων, η ANEK  θέτει στρατηγικές 
προτεραιότητες οι οποίες επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες Βιώσιμης 
Ανάπτυξης:  

 

1. Οικονομική Ανάπτυξη  και Εταιρική Διακυβέρνηση  

Η Εταιρία στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, 
εφαρμόζει σύστημα χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, αξιολογεί και 



διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς κινδύνους με σκοπό τη διασφάλιση των 
συμφερόντων των μετόχων.  

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης η εταιρία αναπτύσσει διαδικασίες και 
λαμβάνει μέτρα τόσο για την ενίσχυση της διαφάνειας, όσο και για την 
παρεμπόδιση και καταπολέμηση της διαφθοράς.  

Ειδικότερα: 
 
 τηρεί τη νομοθεσία και εφαρμόζει δικλείδες ελέγχου συμμόρφωσης με τους 

κανόνες που αφορούν τη δραστηριότητα,  
 

 διαθέτει  Πολιτική Καταλληλότητας & έχει αναπτύξει Κώδικα Δεοντολογίας 
και σχετικές πολιτικές, 

 
 διαθέτει επιτροπές, λαμβάνει μέτρα και ακολουθεί πολιτικές και διαδικασίες 

για την ενίσχυση της διαφάνειας και την παρεμπόδιση και καταπολέμηση 
της απάτης, της διαφθοράς και δωροδοκίας.  

 

2. Αγορά  

Η Εταιρία επενδύει στη βέλτιστη και ολοκληρωμένη ικανοποίηση των πελατών 
της  με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης 
αξίας βελτιώνοντας έτσι τη θέση της σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο  
επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως είναι  αυτό της ακτοπλοΐας.   

Επιπρόσθετα, η Εταιρία αναμένει υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά από 
τους προμηθευτές και συνεργάτες της.  

  

3. Ανθρώπινο Δυναμικό - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία  

Η Εταιρία σέβεται και υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει 
πολιτικές δίκαιης ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του 
ανθρώπινου δυναμικού της, χωρίς καμία διάκριση και με σεβασμό στη 
διαφορετικότητα.  

Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και 
συστηματικής αξιολόγησης  του ανθρώπινου δυναμικού της.  

Υψηλής σπουδαιότητας αποτελεί για την Εταιρία η φροντίδα για την παροχή 
ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.   

  

4. Περιβάλλον  

 Η Εταιρία στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζει την αρχή της 
πρόληψης και εναρμονίζεται με τις αρχές και το  κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά 
με   την ορθή διαχείριση των αποβλήτων των πλοίων, τις εκπομπές CO2, την 



εξοικονόμηση ενέργειας και  νερού αποσκοπώντας έτσι στην ελαχιστοποίηση 
του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος από τις δραστηριότητες της.  

 

5. Κοινωνία  

Για την Εταιρεία η προσφορά στις τοπικές κοινωνίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με την επιχειρηματική της δραστηριότητα.  

Για το σκοπό αυτό υλοποιεί σημαντικές δράσεις που έχουν ως κύριο αποδέκτη 
τόσο τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, όσο και το ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο.   

Το σημαντικό κοινωνικό έργο  της  περιλαμβάνει σειρά από ενέργειες, οι οποίες 
αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου και αφορούν στον αθλητισμό, στον 
πολιτισμό στην υγεία και στην παιδεία. 
 
 Επιπλέον στην ΑΝΕΚ 

 Διενεργούμε ανάλυση ουσιαστικότητας, στο πλαίσιο της συνεχούς 
βελτίωσης της προσέγγισης της Εταιρίας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και 
κοινωνικής υπευθυνότητας, ώστε να ιεραρχούμε τα θέματα που έχουν τις 
σημαντικότερες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, 
αλλά και όσα επηρεάζουν σημαντικά τα ενδιαφερόμενά του μέρη, 
 

 Συνδέουμε τα ουσιαστικά θέματα με τους Στόχους  Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(SDGs) του Ο.Η.Ε.,  
 

 Ενημερώνουμε τα ενδιαφερόμενά μας μέρη για το διενεργούμενο έργο στον 
τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, δημοσιεύοντας ετησίως σχετική Έκθεση 
σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

  
Η Διοίκηση δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε 
όλα τα επίπεδα δραστηριοποίησης της Εταιρίας. 

  

 


