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Η βιωσιμότητα είναι ενσωματωμένη σε κάθε λειτουργία της επιχείρησής μας, συμπεριλαμβανομένης της
προμήθειας. Αυτή η πολιτική ερμηνεύει τον τρόπο που η Stand Art ενσωματώνει περιβαλλοντικούς και
κοινωνικούς προβληματισμούς στις πολιτικές και τις πρακτικές προμηθειών.
Αναγνωρίζουμε ότι η βελτίωση της απόδοσης των προμηθειών μας είναι μια συνεχής διαδικασία και ότι οι
προμηθευτές μας, τόσο οι μεγάλοι όσο και οι μικροί, είναι σημαντικοί εταίροι στο ταξίδι μας για να
γίνουμε σε μεγαλύτερο βαθμό βιώσιμοι.
Εμείς, στην εταιρεία Stand Art, δεν αγοράζουμε απλώς προϊόντα και υπηρεσίες από προμηθευτές.
Σεβόμαστε τους προμηθευτές μας, την εταιρική τους κουλτούρα, την ανάπτυξή τους και τους υπαλλήλους
τους. Η ποιότητα των σχέσεων που διατηρούμε με τους προμηθευτές μας συμβάλλει στη
μακροπρόθεσμη επιτυχία μας και βασίζεται στο σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την πίστη. Υποστηρίζουμε
την ανάπτυξη των προμηθευτών μας μέσω μιας διαδικασίας που περιλαμβάνει εποικοδομητικό διάλογο
και κοινή προσπάθεια.
Η πλειοψηφία των αγορών μας γίνεται με τοπικούς προμηθευτές που έχουν συνεργαστεί μαζί μας για
τουλάχιστον 10 χρόνια.
Δεδομένου ότι έχουμε βαθιά ανησυχία για θέματα βιωσιμότητας, επιθυμούμε οι προμηθευτές μας να
μοιράζονται τις ίδιες αξίες και αναμένουμε από αυτούς να πληρούν τα ίδια πρότυπα ως προς τη
δεοντολογία, τα εργασιακά δικαιώματα, την υγεία και ασφάλεια, καθώς και το περιβάλλον που έχουμε
δημιουργήσει για εμάς.
Η Stand Art αγοράζει πρώτες ύλες από χαρτί για την κατασκευή των προϊόντων της. Παρότι δεν
διαχειριζόμαστε και δεν έχουμε ιδιόκτητα δάση, έχουμε ευθύνη μέσω των πρακτικών προμηθειών μας να
διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των δασικών πόρων του πλανήτη. Ως εκ τούτου, δεσμευόμαστε να
γνωρίζουμε τις πηγές που προμηθευόμαστε. Επίσης δεσμευόμαστε για τη διαφάνεια στην προμήθεια, τη
διασφάλιση της χρήσης πρακτικών βιώσιμης διαχείρισης δασών, την αποφυγή ανεπιθύμητων πηγών
ξυλείας και τη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις σταδιακές αυξήσεις των προτιμητέων
συστημάτων πιστοποίησης.
Βιώσιμη Δασική Διαχείριση
Η Stand Art αγοράζει χαρτί από προμηθευτές οι οποίοι:
•
Διασφαλίζουν τα δάση και τις λειτουργίες παραγωγής για εργαζόμενους και περιβάλλον.
•
Αποδεικνύουν πως το ξύλο συλλέγεται νομίμως και ότι πληρούνται όλες οι νομικές απαιτήσεις.
•
Εφαρμόζουν τις αρχές της αειφόρου διαχείρισης δασών και της συνεχούς βελτίωσης των
λειτουργιών τους και της προμήθειας ξύλου, με ανεξάρτητες πιστοποιήσεις δασών και αλυσίδας
επιτήρησης.
Διασφαλίζουμε τη συμμόρφωση με αυτήν την πολιτική μέσω επιτόπιων επισκέψεων, περιεκτικών
ερευνών, απαιτούμενης τεκμηρίωσης και ανεξάρτητης πιστοποίησης τρίτων μερών για πρακτικές
αειφόρου διαχείρισης των δασών. Η Stand Art απαιτεί από τους προμηθευτές να πιστοποιούν ανεξάρτητα
τις εργασίες τους για την αειφόρο διαχείριση των δασών.
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Πιστοποίηση δασών
Δίνουμε προτεραιότητα στο χαρτί που συλλέγεται από πιστοποιημένα δάση του Forest Stewardship
Council (FSC), που να ικανοποιεί τις απαιτήσεις απόδοσης και τις ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς.
Στόχος μας να αυξήσουμε προοδευτικά την ποσότητα του χαρτιού που προέρχεται από πηγές
πιστοποιημένες από το FSC. Η Stand ART θα συμμετέχει ενεργά στις συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με
τα πρότυπα της FSC, επιδιώκοντας να γίνει και μέλος. Ως ελάχιστο προαπαιτούμενο, η Stand Art ζητά από
οποιονδήποτε προμηθευτή χαρτιού να διασφαλίσει ότι το σύστημα πιστοποίησης των δασών είναι
σύμφωνο με τα ακόλουθα γενικώς αποδεκτά κριτήρια για την αειφόρο διαχείριση των δασών:
•
Δέσμευση για αναγέννηση δασών και αναδάσωση.
•
Προστασία της ποιότητας του εδάφους, των παράκτιων ζωνών και της ποιότητας των υδάτων.
•
Προστασία οικολογικά και πολιτιστικά μοναδικών δασικών περιοχών.
•
Διατήρηση και προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας.
•
Συμμετοχή ενδιαφερομένων και επηρεαζόμενων μερών.
•
Συνεχής βελτίωση δασοκομικών πρακτικών.
•
Συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τις συμφωνίες και τις συμβάσεις.
•
Υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σεβασμός των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και
χρήσης των τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων πληθυσμών.
•
Αποφυγή ανεπιθύμητων πηγών ξύλου.
•
Διακυβέρνηση πολλαπλών ενδιαφερομένων και διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και την
υποβολή εκθέσεων.
•
Ανεξάρτητη πιστοποίηση από τρίτους των δασικών πρακτικών και της αλυσίδας επιτήρησης για
τις ίνες ξύλου.
Η βιωσιμότητα είναι ένα από τα βασικά κριτήρια που χρησιμοποιούμε για την αξιολόγηση των
προμηθευτών μας.
Στόχος και σκοπός μας είναι:
•
Να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές
μας να υιοθετήσουν πρακτικές που ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να αποφέρουν
κοινοτικά οφέλη σε σχέση με τις δικές τους δραστηριότητες, σε όλες τις αλυσίδες εφοδιασμού στις οποίες
λειτουργούν.
•
Να συνεργαστούμε με προμηθευτές για να επιτύχουμε τους κοινούς μας στόχους, με σκοπό την
παραγωγή βιώσιμων προϊόντων.
•
Να συνεργαστούμε με προμηθευτές που υιοθετούν ορθές γεωργικές πρακτικές και ελέγχουν την
ασφάλεια των προϊόντων τους.
•
Να βελτιώνουμε συνεχώς το πρόγραμμα αξιολόγησης των προμηθευτών μας για να επιτύχουμε
υψηλότερη απόδοση με την πάροδο του χρόνου.
•
Να ενεργούμε ηθικά και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
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•
Να αξιοποιούμε τους εργαζομένους, να αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα και να προωθούμε
ένα δίκαιο και σεβαστό χώρο εργασίας.
•
Να παρέχουμε έναν ασφαλή και υγιή εργασιακό χώρο και να προσπαθούμε να μειώσουμε την
επίδραση προϊόντων και λειτουργιών στο περιβάλλον.
•
Να αποτελέσουμε βασικό παράγοντα για τις τοπικές κοινότητες, υποστηρίζοντας τους τοπικούς
παραγωγούς και προμηθευτές.
•
Να παρέχουμε κοινοτικά οφέλη μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης και
βασικών ανθρώπινων αναγκών, καθώς και της συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης

Ο Διευθύνων σύμβουλος

Δημήτριος Λιβέριος
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Sustainability is integrated into every function at Stand Art, including procurement. This policy explains
the way that Stand Art integrates reflection on environmental and social issues into its procurement policies and practices.
We recognize that the optimization of our procurement is a constant process, as well as that our providers, no matter how big or small, are important partners in our journey toward becoming even more
sustainable as a business.
At Stand Art we do not just purchase products and services from our providers. We respect our providers,
their company culture, their development and employees. The quality of our relationships with our
providers contributes to our longstanding success and is based on respect, trust and faith. We support
our providers’ development through a process that includes constructive conversation and common
effort.
The majority of our purchasing is conducted through local suppliers who we have been cooperating with
for at least 10 years.
Considering that we are deeply concerned with sustainability, we expect our suppliers to share these
same values and consistently meet the high standards that we have set for ourselves in matters of ethics,
labor rights and health and safety.
Stand Art purchases raw materials made of paper to build our products. While we do not own or manage
our own private forest, we are responsible for securing the sustainability of our planet’s forest resources.
Therefore, we are committed to understanding the resources we procure, and transparency in procurement, while ensuring the use of sustainable forest management practices, avoiding unwanted timber
resources and working with stakeholders on the gradual increase of preferred validation systems.
Sustainable Forest Management
Stand Art purchases paper from suppliers who:
•
Protect forests and ensure proper production operations for both their employees and the environment.
•
Can prove that their wood is collected lawfully and that all other legal requirements are met.
•
Apply the principals of sustainable forest management while continuously improving their operations and timber supply, supported by independent forest certification and chain of supervision.
We ensure that these policies are adhered to by conducting on-site visits and comprehensive research,
while requiring documentation and independent third-party certification of sustainable forest management practices. Stand Art requires that our suppliers independently certify their work toward sustainable
forest management. Stand Art also requires suppliers to provide certification that verifies that raw materials used that do not come from their own privately managed sources have been legally and sustainably
sourced.
Forest certification
We prioritize paper collected from Forest Stewardship Council (FSC) certified forests, when available, that
meet both performance demands and competitive market conditions.
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We will use FSC controlled paper, with a gradual approach, progressively increasing the amount of paper
coming from FSC certified sources. Stand Art will be actively involved in the ongoing discussions regarding FSC standards, seeking to also become a member of the FSC. As a minimum prerequisite, Stand Art
requires any paper supplier to be able to ensure that their forest certification system is in compliance with
the following generally accepted criteria for sustainable forest management:
•
Commitment to forest regeneration and reforestation.
•
Protection of soil quality, coastal zones and water quality.
•
Protection of ecologically and culturally unique forest areas.
•
Conservation and protection of biological diversity.
•
Involvement of stakeholders and affected parties.
•
Continuous improvement of forestry practices.
•
Compliance with laws, agreements and contracts.
•
Support of human rights and respect toward property and use right of local communities and
indigenous peoples.
•
Avoidance of unwanted timber sources.
•
Multi-stakeholder governance and transparency in the decision making and reporting processes.
•
Independent third-party certification of foresting practices and wood fiber surveillance chain.
Sustainability is one of the main criteria used in the evaluation of our suppliers.
Our goal and purpose is:
•
To minimize environmental impact and encourage our suppliers to adopt practices that minimize
environmental impact and deliver community benefits in relation to their own activities, in all supply
chains within which they operate.
•
To collaborate with suppliers toward achieving common goals and producing sustainable products.
•
To collaborate with suppliers who adopt best practices in agriculture and control and monitor the
safety of their products.
•
To continuously improve our supplier evaluation program as to achieve higher performance over
time.
•
To act ethically and in accordance with current legislature.
•
To showcase and utilize employee talents, accept diversity and promote a fair and respectful place
of work.
•
To provide a safe and healthy workplace and strive to reduce the environmental impact of products and practices.
•
To be a key player for local communities, supporting local producers and suppliers.
•
To provide community benefits through education, health care and basic human needs programs,
as well as consistent financial growth.
Managing director

Dimitrios Liverios
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