ΠΟΛΙΤΙΚΗ FSC-STD-40-004 v3-0

Το όραµα της Εταιρίας είναι η καθιέρωση της στην αγορά µε βάση την προστασία
του περιβάλλοντος, την ικανοποίηση των πελατών και την ασφάλεια των
εργαζοµένων. H εταιρική µας υπευθυνότητα και επιχειρηµατική ηθική µας οδήγησαν
να ενσωµατώσουµε αξίες στην στρατηγική µας, οι οποίες επιτεύχθησαν από:
Ø

Την καλύτερη οικονοµική ανάπτυξη για την κοινωνία και την εταιρία.

Ø

Την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων
του.

Ø

Την Περιβαλλοντική προστασία.

Η δέσµευσή µας για την προστασία του περιβάλλοντος µας οδήγησε να
υιοθετήσουµε τις αρχές του Συµβουλίου Διαχείρισης Δασών FSC-STD-40-004 v3-0)
και να υποστηρίζουµε την περιβαλλοντικά κατάλληλη, κοινωνικά ωφέλιµη και
οικονοµικά βιώσιµη διαχείριση των δασών.
Δηλώνουµε και δεσµευόµαστε ότι η Εταιρία UPPRESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
λαµβάνει κάθε δυνατό µέτρο ώστε να διασφαλίσει ότι δεν εµπλέκεται, άµεσα ή
έµµεσα στις ακόλουθες δραστηριότητες:
Ø

Παράνοµη υλοτοµία ή το εµπόριο παράνοµης ξυλείας και δασικών προϊόντων.

Ø

Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στον τοµέα των δασών.

Ø

Καταστροφή της διατήρησης αξιών στον τοµέα των δασών.

Ø

Σηµαντική µετατροπή των δασών σε φυτείες για µη δασική εκµετάλλευση.

Ø

Εισαγωγή των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών στον τοµέα των δασών.

Ø

Παραβίαση των βασικών συµβάσεων της ΔΟΕ, όπως ορίζονται στη Διακήρυξη
της ΔΟΕ για τις θεµελιώδεις αρχές και τα δικαιώµατα στην εργασία, 1998.

Η πιστοποίηση της Εταιρίας UPPRESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ έγινε µε βάση το
πρότυπο FSC-STD-40-004 v3-0 και περιγράφει ένα σύστηµα διαχείρισης που έχει
στόχο

την

αποτελεσµατική

παρακολούθηση

της

εµπορίας

χαρτιών

και

χαρτοκιβωτίων πιστοποιηµένων βάσει του πρότυπο FSC-STD-40-004 v3-0. Η
παρακολούθηση αυτή αφορά όλα τα στάδια της από την παραλαβή των ά υλών, την
µεταποίησή τους, µέχρι την παράδοση στους καταναλωτές, διασφαλίζοντας ότι
έχουν χρησιµοποιηθεί πρώτες ύλες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου και
της υπεύθυνης διαχείρισης των δασών.
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Η εταιρεία UPPRESS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ δηλώνει ρητά ότι υιοθέτει το σύστηµα
ελέγχου της Αειφορικής Δασικής Διαχείρισης κατά FSC-STD-40-004 v3-0 το οποίο
συµβάλει στην αντιµετώπιση της παράνοµης υλοτοµίας και στο µετριασµό της
κλιµατικής αλλαγής µε αποδοτικό από απόψεως κόστους-οφέλους τρόπο µε την
πολιτική υιοθέτησης του συστήµατος FSC-STD-40-004 v3-0.

Η Διοίκηση
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