
 

 

 

 

 

Frigoglass: Γπενδύονηαρ ζε ένα Βιώζιμο Ιέλλον 
Ο Ηοινωνικόρ Απολογιζμόρ 2010 επικοινωνεί ηην Ανανεωμένη ηπαηηγική Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ ηηρ Γηαιπείαρ 

 
 

Αθήνα 3/11/2011 – Ε Frigoglass αλαθνηλώλεη ζήκεξα ηελ έθδνζε ηνπ Απνινγηζκνύ Βηώζηκεο Αλάπηπμεο γηα ην 

έηνο 2010 (ν απνινγηζκόο είλαη δηαζέζηκνο ζην www.frigoglass.com ).  Ο απνινγηζκόο παξνπζηάδεη ηελ αλαλεωκέλε 

ζηξαηεγηθή Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη ηνπο λένπο άμνλεο πνπ απνηεινύλ ηε βάζε ηωλ δξάζεωλ 

ηεο Frigoglass παγθνζκίωο.  Ε αλαλεωκέλε ζηξαηεγηθή είλαη εμέιημε θαη απνηέιεζκα ηεο ζεκαληηθήο θαη 

καθξνρξόληαο επέλδπζεο πνπ έρεη θάλεη ε Frigoglass ζην ηνκέα ηεο Γηαηξηθήο Κνηλωληθήο Γπζύλεο θαη απνηειεί 

πιένλ ππιώλα ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο ηεο.   

 

Ο Απνινγηζκόο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο έρεη δνκεζεί ζύκθωλα κε ηνπο παξαθάηω άμνλεο: 

 

Πποϊόν  

 

Ε Frigoglass εζηηάδεη ζηελ ζπλερή βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηωλ πξνϊόληωλ ηεο, δηαηεξώληαο 

ηαπηόρξνλα ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε ζηελ αγνξά θηιηθόηεξωλ πξνο ην πεξηβάιινλ πξνϊόληωλ, ελώ παξάιιεια 

ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο πειάηεο ηεο γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηόκωλ ιύζεωλ. 

 

Παπαγωγικέρ Ιονάδερ  

 

Ε εηαηξεία ζηνρεύεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο επίδξαζεο ηωλ δξαζηεξηνηήηωλ ηεο ζην πεξηβάιινλ θαη δηαηεξεί κε 

ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο κηα ακνηβαία θαη καθξνρξόληα ζπλεξγαζία βαζηζκέλε ζε έλαλ πεξηβαιινληηθά θαη θνηλωληθά 

ππεύζπλν θώδηθα επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο.  

 

Ηοινωνία 

 

Ε εηαηξεία δεζκεύεηαη ζηε δεκηνπξγία ελόο αζθαινύο θαη πγηεηλνύ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ζην νπνίν  κπνξνύλ λα 

εληαρζνύλ όινη νη εξγαδόκελνη θαζώο θαη ζηε ζπλεηζθνξά ζηηο ηνπηθέο θνηλόηεηεο όπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 

Ε θ. Βένια Δαθόλια, Υπεύζπλε ΓΚΓ ηεο Frigoglass, δήιωζε ζρεηηθά κε ην λέν Απνινγηζκό Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

2010: «Η Βιώζιμη Ανάπηςξη αποηελεί ένα από ηα βαζικά ζςζηαηικά ηηρ εηαιπικήρ ζηπαηηγικήρ μαρ καηεύθςνζηρ αλλά και ηηρ 

κοςληούπαρ ηηρ εηαιπείαρ μαρ.  Ο κοινωνικόρ απολογιζμόρ αποηςπώνει ηην ανανεωμένη ζηπαηηγική Βιωζιμόηηηαρ και 

παπαθέηει με ηπόπο αναλςηικό ηόζο ηοςρ άξονερ δπαζηηπιοποίηζηρ όζο και ηιρ πποηεπαιόηηηερ και ηοςρ ζηόσοςρ πος έσοςμε 

θέζει ππορ ςλοποίηζη».  
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