
H Polyeco πρωτοπόρος στην ανάδειξη της αξίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην 

ελληνική αγορά 

 

 

Η POLYECO Α.Ε. αποτελεί έναν από τους ηγέτες στη διαχείριση αποβλήτων σε όλο τον κόσμο 

προσεγγίζοντας πάντοτε την δραστηριότητα της, με κεντρικό γνώμονα τα ζητήματα βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, τo Sustainability Performance Directory, ο Επιχειρηματικός Δείκτης Βιώσιμης 

Ανάπτυξης, κατέταξε την POLYECO A.E. μεταξύ των 21 πρωτοπόρων εταιριών της χώρας που 

εντάσσονται στις "ΤHE MOST SUSTAINABLE COMPANIES  ΙΝ GREECE” για το 2017. 

 

Όπως ανακοινώθηκε, η POLYECO A.E. συμπεριλαμβάνεται στην ηγετική ομάδα των ελίτ της ελληνικής 

επιχειρηματικής σκηνής, μετά από τη κατάταξη και αξιολόγηση των μη χρηματοοικονομικών 

επιδόσεων της εταιρίας και της ολιστικής προσέγγισης της POLYECO A.E. στα θέματα της βιώσιμης 

ανάπτυξης. 

 

Έτσι η πολυετής δράση της POLYECO A.E. και η εφαρμογή των καλύτερων πρακτικών διεθνώς 

αναγνωρίζεται ως πρότυπο λειτουργίας για το ελληνικό επιχειρείν. Επιπλέον, η POLYECO A.E. αποτελεί 

παράδειγμα καλής επιχειρηματικής πρακτικής στοχεύοντας να δώσει το έναυσμα για τη διαμόρφωση 

ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου που συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 

επιχειρήσεων και τη προσέλκυση επενδύσεων. 

 

Σημειώνεται ότι το Sustainability Performance Directory, αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας 

SUSTAINABLE GREECE 2020 και ολοκληρώνει τη δημιουργία μιας εργαλειοθήκης, που υποστηρίζει τους 

Οργανισμούς στην υιοθέτηση Βιώσιμων Πολιτικών, αναβαθμίζοντας την εταιρική τους προσέγγιση στα 

θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, ενισχύοντας αποφασιστικά την 

ανταγωνιστικότητά τους. 

 

Ο Αντιπρόεδρος Διεθνούς Ανάπτυξης της POLYECO A.Ε. κ. Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος, δήλωσε 

σχετικά: "Η POLYECO Α.Ε. αποτελεί τον περιβαλλοντικό εταίρο της χώρας στην εφαρμογή όχι μόνο των 

καλύτερων πρακτικών στα έργα απορρύπανσης, αλλά μέσω της πολύπλευρης δραστηριότητας που 

έχουμε αναπτύξει ενισχύουμε και την ανάδειξη της αξίας της βιώσιμης ανάπτυξης συνολικά. Η 

συγκεκριμένη αναγνώριση αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς και μας παρακινεί να εντατικοποιήσουμε τις 

προσπάθειές μας και να δίνουμε το παράδειγμα στην ελληνική αγορά να πράττει αναλόγως. 

 

H POLYECO Α.Ε.  δεν επιτελεί απλά έργα διαχείρισης αποβλήτων, αλλά επιτυγχάνει σχέσεις 

εμπιστοσύνης και μετουσιώνεται σε πολύτιμο εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος συνδέοντας τη 

Σύγχρονη Τέχνη με το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αντλώντας υψηλή ηθική ικανοποίηση 

καθώς δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά ενισχύει τις τοπικές 

κοινωνίες επιτυγχάνοντας την ανάκτηση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση". 
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