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Η Αποστολή μας
Να κάνουμε όλο και
περισσότερους ανθρώπους να
ζουν και να νιώθουν καλύτερα.

Αξίες

Ακεραιότητα
Λειτουργούμε με διαφάνεια, ηθική και τιμιότητα. Πρωτοπορούμε θέτωντας τα δικά μας
παραδείγματα. Μένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας.

Υπευθυνότητα
Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις πράξεις μας. Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας, τους
πελάτες μας, την κοινωνία μας και το περιβάλλον μας. Είμαστε αφοσιωμένοι στους προσωπικούς
στόχους και στους στόχους της ομάδας μας.

Πρωτοπορία
Πρωτοπορούμε θέτοντας τα δικά μας πρότυπα σε κάθε έναν από τους τομείς μας. Κοιτάμε μπροστά και τολμάμε να αμφισβητήσουμε το status quo. Ενστερνιζόμαστε την αλλαγή.

Πάθος
Έχουμε πάθος για τους ανθρώπους μας, τα προϊόντα μας και τους συνεργάτες μας. Σκεφτόμαστε θετικά
και ενεργούμε με αυτοπεποίθηση. Είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας και περήφανοι για το μέλλον.

Απλότητα
Στόχος μας είναι η απλότητα στον τρόπο εργασίας μας. Κρατάμε ανοικτές και καθαρές γραμμές
επικοινωνίας. Έχουμε απλοποιήσει τις διαδικασίες για να μένουμε σε άμεση επαφή με το προσωπικό της πρώτης γραμμής.
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Πώς να χρησιμοποιήσετε τον Απολογισμό
Βιωσιμότητας του Ομίλου C.A.Papaellinas
Ένας απολογισμός βιώσιμης ανάπτυξης
οφείλει να δείχνει, με ξεκάθαρο τρόπο, πώς
μια εταιρεία προσδιορίζει τις σημαντικότερες
επιδράσεις της στο περιβάλλον, την κοινωνία
(και στους συμμετόχους της – stakeholders)
και την οικονομία, καθώς και τις ενέργειες
που λαμβάνει για να μειώσει τις ενδεχόμενες
αρνητικές επιδράσεις της και να αυξήσει τις
θετικές. Η εταιρεία οφείλει δηλαδή να
περιγράφει πώς επιτυγχάνει την «βιώσιμη
ανάπτυξη με υπευθυνότητα»: Identify (materiality) > Measure > Manage > Change.
Σταθερός μας στόχος, με τον Απολογισμό
Βιωσιμότητας του Ομίλου C.A.Papaellinas, να
αυξηθεί η διαφάνεια και να ανταποκριθούμε
στις διαφορετικές ανάγκες πληροφόρησης
των ενδιαφερομένων μερών της εταιρείας
μας. Επιδιώκουμε να δείξουμε με απλό, ξεκάθαρο τρόπο πώς, μέσω συγκεκριμένης
μεθοδολογίας, προσδιορίζουμε τις σημαντικότερες επιδράσεις μας στην οικονομία, το
περιβάλλον και την κοινωνία και πώς ανταποκρινόμαστε στις προκλήσεις αυτές: τους
στόχους που θέσαμε και πώς τους πετύχαμε
και τους στόχους που έθεσε η C.A.Papaellinas
για την επόμενη περίοδο αναφοράς.
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Πλοήγηση
Διευκολύνουμε τους αναγνώστες να εντοπίσουν τις
πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν με τρεις διαφορετικούς τρόπους:
1

Ανατρέχοντας στον πίνακα περιεχομένων (σ. 3)

2

Ανατρέχοντας στον πίνακα των ουσιαστικών θεμάτων (material topics) της εταιρείας μας (σ. 15)

3

Ανατρέχοντας στο GRI content index: Ο πίνακας
περιεχομένων του GRI προσδιορίζει κάθε ένα από
τα Πρότυπα GRI που χρησιμοποιούνται και απαριθμεί όλες τις δημοσιοποιήσεις που περιλαμβάνονται στον απολογισμό βιωσιμότητας (σ. 60)

Μήνυμα από τον
Ανώτατο Εκτελεστικό
Διευθυντή του Ομίλου
C.A.Papaellinas
Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου
C.A.Papaellinas, κος Χρήστος Παπαέλληνας, καθορίζει την στρατηγική του Ομίλου σε σχέση με την βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των πιο
σημαντικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης (material
topics) της εταιρείας (σ. 6)

Η εταιρεία μας
με μια ματιά
•
•

Ποιοι είμαστε
Η αποστολή μας, οι μάρκες λιανικής πώλησης
(retail brands) και τα προϊόντα που διαθέτουμε
στην κυπριακή αγορά (σ. 8)

Βιώσιμη ανάπτυξη:
Η προσέγγισή μας
Πώς χειριζόμαστε τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.
Παρουσίαση της διακυβέρνησης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης (σ. 12)
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Materiality and
stakeholder
engagement
Πρόκειται για την ουσία του Απολογισμού Βιωσιμότητας του Ομίλου C.A. Papaellinas: επεξηγούμε πώς
προσδιορίζουμε, μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη
μας, τα ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης
(material topics) της εταιρείας, συμπεριλαμβάνοντας
τις συγκεκριμένες σελίδες, στις οποίες οι αναγνώστες θα βρουν λεπτομέρειες ως προς το πώς διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα τα θέματα αυτά. (σ. 14)

Δομή του απολογισμού
Ο Απολογισμός Βιωσιμότητας του Ομίλου
C.A.Papaellinas αποτελείται από 5 κεφάλαια:
• Βιώσιμη ανάπτυξη: Η προσέγγισή μας
• Η Παρουσία μας στην Αγορά
• Οι Άνθρωποί μας, Aσφάλεια & Yγεία
• Περιβάλλον
• Κοινωνία

Πληροφορίες για τον
απολογισμό

i

Παραρτήματα
•

GRI content index και αντιστοίχιση με το ISO
26000 και Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του
ΟΗΕ (SDGs)
Το GRI content index λειτουργεί σαν πίνακας περιεχομένων. Εδώ oι αναγνώστες θα βρουν όλα
τα Πρότυπα GRI που χρησιμοποιήθηκαν, με λεπτομέρειες. (σ. 60)

•

Γλωσσάρι (σ. 75)
Το γλωσσάρι έχει σκοπό να επεξηγήσει:
1) βασικούς όρους και ορισμούς που ισχύουν
στο πλαίσιο της χρήσης των GRI Standards
για την υποβολή απολογισμών βιωσιμότητας
2) άλλους εξειδικευμένους όρους
Όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται στο γλωσσάρι είναι υπογραμμισμένοι στον απολογισμό.

•

Γενικές Δημοσιοποιήσεις
(GRI General Disclosures)
Μπορείτε να δείτε τον πίνακα με όλες τις
Γενικές Δημοσιοποιήσεις της εταιρείας (GRI core
option) στην ιστοσελίδα του Ομίλου C.A.Papaellinas (www.cap.com.cy)

Γενικές πληροφορίες σε σχέση με τον Απολογισμό
Βιωσιμότητας της C.A. Papaellinas και την μεθοδολογία που ακολουθήσαμε. (σ. 58)

Έκθεση εξωτερικής
επαλήθευσης
στοιχείων
Περιγραφή του αντικείμενου του έργου της εξωτερικής επαλήθευσης του Απολογισμού Βιωσιμότητας.
(σ. 72)

Key Performance Indicators
Πίνακας Βασικών Στοιχείων Επίδοσης στην Βιώσιμη
Ανάπτυξη (key performance indicators). Παρουσίαση
βασικών δεικτών επίδοσης του Ομίλου C.A.Papaellinas. (σ. 59)

Στην αρχή κάθε κεφαλαίου παραθέτουμε τους στόχους που θέσαμε την προηγούμενη περίοδο και περιγράφουμε πώς διαχειριζόμαστε τα σημαντικά
θέματα που περιλαμβάνει το κεφάλαιο (management
approach). Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε εκτενώς τις
ενέργειες που λάβαμε για να πετύχουμε τους στόχους
που θέσαμε και στο τέλος κάθε κεφαλαίου παραθέτουμε τους νέους στόχους που θέσαμε, για την επόμενη περίοδο αναφοράς.
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Βιώσιμη Ανάπτυξη με Κοινωνική Ευθύνη
Μήνυμα από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Ε

ίναι με ιδιαίτερη χαρά που
σας απευθύνω αυτό τον χαιρετισμό, με την ευκαιρία της
έκδοσης του 4ου κατά σειρά
απολογισμού βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου μας.

Χρήστος Παπαέλληνας
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής

Μέσα σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον,
στο οποίο ένας οργανισμός χρειάζεται να αναθεωρεί συχνά την στρατηγική του ώστε να καταφέρνει να παραμένει βιώσιμος και να συνεχίσει
να αναπτύσσεται, ο στρατηγικός πυλώνας της
βιώσιμης ανάπτυξης , αποδεικνύεται σαν μια απαραίτητη σταθερά, ικανή να κρατά τον Όμιλο αυστηρά προσηλωμένο στην αποστολή του και τις
αξίες του. Στο να κάνει, δηλαδή, όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν καλύτερα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε στοχευμένες
δράσεις, οι οποίες ανταποκρίνονται ειδικότερα
στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ
(SDGs). Στόχος μας, να διασφαλίσουμε την υγεία
και ευημερία των ανθρώπων μας, να συνεισφέρουμε στην βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών,
αλλά και να συνδράμουμε, με κάθε διαθέσιμο
μέσο, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της.
Πριν από μια δεκαετία, πρωτοπορώντας για
ακόμα μια φορά, θέσαμε την βιώσιμη ανάπτυξη
στο επίκεντρο της στρατηγικής του Ομίλου μας.
Θεωρώντας την όχι σαν μια διαδικασία δημοσίων
σχέσεων αλλά σαν μια διεργασία διαφύλαξης του
ρόλου της εταιρείας μας, μέσα σε ένα πολύ δυναμικό και απρόβλεπτο εξωτερικό περιβάλλον. Σαν
ένα μηχανισμό που μπορεί να διατηρήσει στο
εσωτερικό του οργανισμού την απαραίτητη δυ-
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ναμική σταθερότητα (dynamic stability) και να
κρατήσει σταθερή την πορεία του, ενώ η στρατηγική του προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα δεδομένα της αγοράς και της κοινωνίας.
Κατ’ επέκταση των όσων αναφέρονται πιο πάνω,
η έκδοση αυτή δεν είναι μια έκθεση δίκην επιδείξεως των δράσεών μας που αφορούν την
ευαισθησία μας για την κοινωνία μέσα στην
οποία λειτουργούμε. Απεναντίας, ο απολογισμός αυτός, αποτελεί μια περιεκτική περίληψη
όλων των δράσεων και των ενεργειών μας, με
στόχο να καταστήσουμε τον οργανισμό μας
ακόμα πιο ανταγωνιστικό, ακόμα πιο αποτελεσματικό και μακροπρόθεσμα βιώσιμο, ταυτίζοντας τους επιχειρηματικούς μας στόχους με την
ευημερία των ανθρώπων μας, την προστασία
του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των πελατών και συνεργατών μας καθώς και της κοινωνίας γενικότερα.
Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις έτσι και στην
παρούσα 4η έκδοση του Απολογισμού βιώσιμης
ανάπτυξης παρουσιάζουμε το συνολικό πλαίσιο
δράσεών μας και την προσφορά του Ομίλου μας
στον κάθε πυλώνα της βιώσιμης ανάπτυξής μας.
Η επιλογή των θεμάτων που καλύπτονται στον
Απολογισμό μας, βασίστηκε στα αποτελέσματα
του materiality workshop που πραγματοποιήθηκε
από την Ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου
μας και πάντα με γνώμονα τις κατευθυντήριες
γραμμές του διεθνούς πλαισίου GRI Standards της
Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την έκδοση Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Απολογισμών (Global
Reporting Initiative –GRI).
Σαν πιο σημαντικές επιτυχίες του Ομίλου μας κατά
την χρονική περίοδο που καλύπτει ο απολογισμός
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αυτός, καταγράφονται οι εξής δράσεις και πρωτοβουλίες:
- Νέα καταστήματα για ενίσχυση της ηγετικής
μας θέσης στον τομέα της λιανικής πώλησης
- Νέες συνεργασίες στον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων
- Διεύρυνση της γκάμας των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων που διανέμει η εταιρεία
μας, ενισχύοντας την ηγετική μας θέση στο
φαρμακείο με παρουσία σε νέες κατηγορίες
- Ίδρυση της Εταιρείας B.C. Butterfly Cosmetics Ltd
- Εξασφάλιση της ανώτατης διάκρισης στον
τομέα του ανθρώπινου δυναμικού IIP Platinum
- Ενίσχυση του Ομίλου με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και απόκτηση νέων δεξιοτήτων
Παράλληλα με τις πιο πάνω πρωτοβουλίες και
κλείνοντας τον χαιρετισμό αυτό, θα ήθελα να τονίσω την συνεχή μας δέσμευση για ανάπτυξη του
οργανισμού μας με τρόπο που να ωφελεί όλους
τους συμμέτοχους, ανθρώπινο δυναμικό, πελάτες, συνεργάτες και το κοινωνικό σύνολο ενώ δεν
θα επιβαρύνει το περιβάλλον.

O απολογισμός αυτός, αποτελεί μια περιεκτική περίληψη όλων των δράσεων και των ενεργειών μας, με
στόχο να καταστήσουμε τον οργανισμό μας ακόμα πιο
ανταγωνιστικό, ακόμα πιο αποτελεσματικό και μακροπρόθεσμα βιώσιμο, ταυτίζοντας τους επιχειρηματικούς
μας στόχους με την ευημερία των ανθρώπων μας,
την προστασία του περιβάλλοντος και την
ανάπτυξη των πελατών και συνεργατών
μας καθώς και της κοινωνίας γενικότερα.

Αποτελεί ακλόνητή μας πίστη, πως αυτός είναι ο
μόνος τρόπος για την διασφάλιση μιας διαρκούς
και αειφόρου ανάπτυξης ταυτισμένης με τις
έγνοιες της κοινωνίας μας, η οποία τελικά αυτή
μας συντηρεί και μας επιτρέπει να συνεχίζουμε
την πορεία μας και να πραγματώνουμε το επιχειρηματικό μας όραμα.
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Ο Όμιλος
C.A.Papaellinas
Mε μια ματιά

Ο Όμιλος C.A.Papaellinas, μετά από επιχειρηματική
διαδρομή σχεδόν ενός αιώνα, έχει κατακτήσει ηγετική
θέση στους τομείς που δραστηριοποιείται.
Αυτοί αφορούν φάρμακα, καλλυντικά, καταναλωτικά
προϊόντα, δίκτυο καταστημάτων και υπηρεσίες διακίνησης (logistics services).
Μέσα από τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης με τον
Κύπριο καταναλωτή, ο Όμιλος υλοποιεί τη στρατηγική
της μεθοδικής επέκτασής του και ανοίγει νέους δρόμους ποιότητας και αξιοπιστίας.

Φαρμακευτικά Προϊόντα
Ο Όμιλος διανέμει τα προϊόντα των φαρμακευτικών
εταιρειών Novartis και Sanofi, ενώ παρέχει υποστήριξη
πωλήσεων και marketing σε αρκετές φαρμακευτικές
εταιρείες μεταξύ των οποίων:
• AMGEN
• BAXTER
• CELLTRION HEALTHCARE
• FAES FARMA SA
• GLAXOSMITHKLINE
• IPSEN EPE
• ITF HELLAS AE
• ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (GSK CH ΕΛΛΑΣ ΑΕ)
• KYOWA KIRIN HOLDINGS B.V.
• LES LABORATOIRES SERVIER
• NORGINE
• OMEGA PHARMA HELLAS SA
• SEQIRUS
• TEVA B.V.
• VERΙSFIELD (UK ) LTD
• VIANEX SA
8

Retail Brands

Beauty Line - 15 καταστήματα
Η μεγαλύτερη αλυσίδα καλλυντικών στην Κύπρο
Οι κατηγορίες επώνυμων προϊόντων αφορούν προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας, μακιγιάζ, αρώματα, προϊόντα μπάνιου και μαλλιών και άλλα
αξεσουάρ.

Yves Rocher - 6 καταστήματα
Yves Rocher - η πρώτη μάρκα βοτανικών καλλυντικών
στη Γαλλία.
Το 2013 η C.A.Papaellinas απέκτησε τη διανομή της
επωνυμίας Yves Rocher, της πρώτης μάρκας βοτανικών
καλλυντικών στη Γαλλία. Διανέμει 700 προϊόντα από
την καλλιέργεια μέχρι και τη χρήση από τους 30 εκατομμύρια πελάτες της, σε περισσότερες από 90 χώρες.

Holland & Barrett - 11 καταστήματα
Η Holland & Barrett κατέχει κορυφαία θέση στο λιανικό εμπόριο βιταμινών, μετάλλων και βοτανικών συμπληρωμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Selekt - 5 καταστήματα
Πλούσια ποικιλία από ποιοτικά προϊόντα ομορφιάς
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών!

Το 2010 ο Όμιλος απέκτησε την αντιπροσώπευση
στην Κύπρο της αλυσίδας καταστημάτων Holland &
Barrett. Το Holland & Barrett κατέχει κορυφαία θέση
στο λιανικό εμπόριο βιταμινών, μετάλλων και βοτανικών συμπληρωμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρέχουν στον καταναλωτή μια επιλογή προσιτών εμπορικών προϊόντων ομορφιάς που ακολουθούν τις τελευταίες τάσεις.

FULL
SCREEN

GRI CONTENT
INDEX

PREVIOUS
VIEW

REPORT
CONTENTS

ENTER
EXIT

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016-17

Καταναλωτικά Προϊόντα
OTC*

Προϊόντα Βρεφικής
φροντίδας

Προσωπική
φροντίδα

Τρόφιμα και
Ποτά

Καλλυντικά και Αρώματα
Φροντίδα
Ενηλίκων

Χαρτικά

Προϊόντα Οικιακής
Χρήσης

* OTC: Over the counter
(φάρμακα χωρίς συνταγή)
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Ο Όμιλος
C.A.Papaellinas
Mε μια ματιά

C.A.Papaellinas Logistics Services
Τον Οκτώβριο του 2014, ο Όμιλος C.A.Papaellinas και
η εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ προχώρησαν σε στρατηγικής σημασίας συνεργασία στον τομέα των logistics στην
Κύπρο. Με την συμφωνία αυτή, ο Όμιλος C.A.Papaellinas αποκτά το 40% του μετοχικού κεφαλαίου της Diakinisis Logistics Services (CY), ενώ παράλληλα η
Diakinisis Logistics Services (CY) Ltd αναλαμβάνει την
αποθήκευση και διανομή του κλάδου καταναλωτικών
προϊόντων του Ομίλου C.A.Papaellinas όπως Kleenex,
Nannys, Tender, Aquafresh, Sensodyne, Lucozade κ.α.
H Diakinisis Logistics Services (CY) Ltd διαχειρίζεται και
το υπερσύγχρονο κέντρο διανομής του Ομίλου C.A.Papaellinas που βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή
Νήσου (Λευκωσία), με αποθηκευτικούς χώρους συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ., έχοντας στη δυναμικότητά της 19 ακόμα οχήματα, καθώς και σύγχρονη
μονάδα ανασυσκευασίας, διευρύνοντας σημαντικά τις
παρεχόμενες υπηρεσίες στους πελάτες της.

10

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία
C.A.Papaellinas Logistics Services Ltd είναι οι εξής:
Αποθήκευση
Οι τρεις αποθήκες της εταιρείας βρίσκονται στρατηγικά τοποθετημένες στη βιομηχανική περιοχή της
Νήσου, στην Λεμεσό και στην Πάφο, εξυπηρετώντας
το πελατολόγιό της με αποθηκευτικούς χώρους συνολικής έκτασης στεγασμένων χώρων 14.000 τ.μ. και
10.000 τ.μ. παλετοθέσεις.
Διανομή
Η C.A.Papaellinas Logistics Services Ltd αναλαμβάνει
τη διανομή των προϊόντων των πελατών της παγκύπρια. Οι διανομές πραγματοποιούνται με σύγχρονο
στόλο οχημάτων που αποτελείται από 52 οχήματα διανομών και 12 ρυμουλκούμενα.

Ανασυσκευασία
Η C.A.Papaellinas Logistics Services Ltd διαθέτει μια
από τις πιο σύγχρονες μονάδες ανασυσκευασίας, εξασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη των πελατών μας. Το
τμήμα αυτό στεγάζεται σε χώρους συνολικού εμβαδού 500 τ.μ., εκ των οποίων τα 120 τ.μ. είναι κλιματιζόμενα. Η άριστη οργάνωση της μονάδας επιτρέπει
την άμεση ανταπόκριση και σε έκτακτες ανάγκες της
αγοράς και των συνεργατών μας.
Αποστολή της C.A.Papaellinas Logistics Services Ltd
είναι να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες με αξιοπιστία,
ευελιξία και ασφάλεια, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και τη διείσδυση των προϊόντων στην αγορά.
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Αποστολή του Ομίλου C.A.Papaellinas είναι να κάνουμε όλο και περισσότερους
ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν καλύτερα.
Η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να εμπεδωθεί από κάθε επιχείρηση ως το νέο norm για
την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και για στήριξη της κοινωνίας στην οποία
ζούμε και στηριζόμαστε για την επιχειρηματική μας εξέλιξη και επιτυχία. Η C.A.Papaellinas, με κάθε απολογισμό βιωσιμότητας προσδιορίζει, μαζί με τους συμμετόχους της, τις σημαντικότερες άμεσες και έμμεσες επιδράσεις του Ομίλου στο
περιβάλλον, την κοινωνία (και στους συμμετόχους μας) και την οικονομία.
Βάζουμε πάνω απ’ όλα την Αποστολή και τις Αξίες μας. Δεν είναι αρκετό για
εμάς να μειώσουμε τις αρνητικές μας επιδράσεις αλλά επιδιώκουμε να αυξήσουμε και τις θετικές μας επιδράσεις. Να χρησιμοποιήσουμε την ισχύ της εταιρείας μας για να κάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να
νιώθουν καλύτερα.

Διακυβέρνηση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης
Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου C.A.Papaellinas προωθεί τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης στην Εκτελεστική Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία είναι υπεύθυνη
να την εγκρίνει. Η Εκτελεστική Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης λαμβάνει από τους διευθυντές
των Επιχειρηματικών Μονάδων μια ετήσια ενημέρωση προόδου.
Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου αναλύει τα αποτελέσματα για κάθε θέμα
βιώσιμης ανάπτυξης και τα αξιολογεί συστηματικά, ζητώντας τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών ή κάνοντας χρήση σημείων αναφοράς (benchmarking). Η επιτροπή
περιλαμβάνει ένα μέλος των Επιχειρηματικών Μονάδων του Ομίλου C.A.Papaellinas
και οι εκπρόσωποι των Επιχειρηματικών Μονάδων είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή
της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης στην κάθε Επιχειρηματική Μονάδα.

Εκτελεστική Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης
Εγκρίνει την στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης

Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης
Προτείνει την στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης

Διευθύνσεις
Πωλήσεων

Διευθύνσεις
Marketing &
Επικοινωνίας

Διεύθυνση
Ανθρώπινου
Δυναμικού &
Βιώσιμης
Ανάπτυξης

Γενική
Διεύθυνση

Διευθυντής
Προμηθειών

Υπεύθυνος
Ασφάλειας &
Υγείας

Τα ενδιαφερόμενα μέρη:
παρέχουν απόψεις και
επιδρούν στο αποτέλεσμα

Υλοποίηση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Διευθύνσεις
Πωλήσεων

Διευθύνσεις
Marketing &
Επικοινωνίας

Διεύθυνση
Ανθρώπινου
Δυναμικού &
Βιώσιμης Ανάπτυξης

Γενική
Διεύθυνση

Διευθυντής
Προμηθειών

Υπεύθυνος
Ασφάλειας &
Υγείας
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1.1 Παγκόσμιοι Στόχοι για την Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ο Όμιλος C.A.Papaellinas βοηθά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ μέσα από τη χρήση των GRI Standards, τα οποία συστήνει το UN Global Compact για την
σύνταξη απολογισμών βιωσιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, καταβάλλουμε συντονισμένες προσπάθειες ώστε να συνδράμουμε στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που
βρίσκονται πλησιέστερα στην στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθούμε να προστατεύσουμε την υγεία και ευημερία των ανθρώπων μας
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών (Στόχοι 3 και 5), να προωθήσουμε την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών με ευκαιρίες
εργασίας για όλους (Στόχοι 8 και 10), αλλά και να βοηθήσουμε στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής (Στόχος 13). Περισσότερες και
αναλυτικότερες πληροφορίες ως προς τις δράσεις του Ομίλου για την επίτευξη συνολικότερα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, παρέχονται στο GRI content index (σ.60).

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Καλή Υγεία και
Ευημερεία

Ενότητες/ σελίδες στον Απολογισμό
Δείκτες επίδοσης στην Ασφάλεια και την Υγεία (σ.40), Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος (σ.43), Χρησιμοποιούμενα υλικά, ανακύκλωση, διαχείριση αποβλήτων/Ανακύκλωση και
υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων (σ.45), Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική αλλαγή (σ.45), Κοινωνία (Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας, σ.50)

Ισότητα των Φύλων Προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων (σ.30), Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων (σ.31), Εσωτερική επικοινωνία και παροχές/ Παροχές εργαζομένων (σ.32), Γνωρίστε μας καλύτερα (σ.33), Η
οικονομική συμβολή μας – κοινωνικό προϊόν (σ.49)
Αξιοπρεπής Εργασία Προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων (σ.30), Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων (σ.31), Εσωτερική επικοινωνία και παροχές/ Παροχές εργαζομένων (σ.32), Γνωρίστε μας καλύτερα (σ.33),
και Οικονομική
Σύστημα και Πολιτική για την Ασφάλεια και την Υγεία/ Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας (σ.37), Θέματα Ασφάλειας και Υγείας που καλύπτονται στις συμβάσεις εργασίας (σ.38), Δείκτες επίδοσης στην
Ανάπτυξη
Ασφάλεια και την Υγεία (σ.40), Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος/ Πρόγραμμα Πράσινης Ανάπτυξης (σ.43), Χρησιμοποιούμενα υλικά, ανακύκλωση, διαχείριση αποβλήτων/
Πρώτες και βοηθητικές ύλες (σ.44), Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική αλλαγή (σ.45), Η οικονομική συμβολή μας – κοινωνικό προϊόν (σ.49), Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας (σ.50)
Λιγότερες
Ανισότητες

Προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων (σ.30), Εσωτερική επικοινωνία και παροχές/ Παροχές εργαζομένων (σ.32), Κοινωνία (Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας, σ.50,
Κοινωνικές δράσεις, σ.52)

Δράση για το κλίμα

Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος (σ.43), Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική αλλαγή (σ.45)

1.2 O Όμιλος C.A.Papaellinas materiality and stakeholder
engagement
Η κατανόηση και ιεράρχηση των θεμάτων βιώσιμης
ανάπτυξης που έχουν σημασία για την εταιρεία μας και
τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου (ουσιαστικά θέματα - materiality) μας επιτρέπουν να επικεντρώσουμε
τις δράσεις μας στα σωστά θέματα. Μας επιτρέπουν,
επίσης, να κάνουμε στοχευμένη χρήση των πόρων μας
και να αναπτύξουμε και να προσαρμόσουμε την στρατηγική μας ώστε να ευθυγραμμιστούν τα συμφέροντα
και οι ανάγκες της εταιρείας μας, με τα συμφέροντα και
τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών μας.
Ο απολογισμός βιωσιμότητας του Ομίλου C.A.Papaellinas έχει δημιουργηθεί ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες
τις αρχές των GRI Standards. Δυο από τις πιο βασικές
αρχές των GRI Standards είναι η αρχή της Ουσιαστικότητας (Materiality) και η αρχή της Συμμετοχικότητας
των Ενδιαφερομένων Μερών (Stakeholder Inclusiveness). Δηλαδή, η διαδικασία που ακολουθήσαμε για να
προσδιορίσουμε, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα
μέρη του Ομίλου, τα πιο σημαντικά θέματα (επιδράσεις/
14

impacts) τα οποία συμπεριλάβαμε στον απολογισμό
βιωσιμότητάς μας.
Προσδιορίσαμε και αξιολογήσαμε, μέσω εσωτερικής
διαδικασίας με την διευθυντική ομάδα (materiality
workshop) και με την καθοδήγηση των συμβούλων
του έργου (FBRH Consultants Ltd, www.fbrh.co.uk), τις
πιο σημαντικές επιδράσεις του Ομίλου στο Περιβάλλον, την Οικονομία και την Κοινωνία και εν συνεχεία τις
επικοινωνήσαμε στα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου,
για να τις αξιολογήσουν. Μέσα από αυτή τη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου μας προσδιορίσαμε τα πιο σημαντικά θέματα (material topics,
διάγραμμα σ.15).

Πώς διαχειριζόμαστε με υπευθυνότητα τα πιο σημαντικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης
Ο πίνακας ουσιαστικών θεμάτων κάτω από το διάγραμμα (σ. 15), λειτουργεί και σαν ευρετήριο ώστε να
διευκολυνθεί, ο/η αναγνώστης/ρια, να βρει τις σελίδες
στον απολογισμό στις οποίες περιγράφουμε πώς διαχειριζόμαστε τα σημαντικά αυτά θέματα:
1) Πώς συνεχίσαμε με την μέτρηση και την διαχείρισή

τους για να μειώσουμε ακόμη περισσότερο τις αρνητικές μας επιδράσεις αλλά και
2) να αυξήσουμε τις θετικές μας επιδράσεις και να προσφέρουμε στην οικονομία και την κοινωνία στην
οποία βασιζόμαστε για την επιτυχημένη πορεία του
Ομίλου

1.3 Υπεύθυνη επιχειρηματική
συμπεριφορά με ενέργειες
βασισμένες σε στόχους
Με τον παρόντα απολογισμό δείχνουμε στην πράξη
πώς πετυχαίνουμε με υπευθυνότητα στην αποστολή
μας «να κάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους
να ζουν και να νιώθουν καλύτερα». Και πώς, με συστηματικό τρόπο και με την μέθοδο Προσδιορίζω >
Μετρώ > Διαχειρίζομαι > Αλλάζω (Identify > Measure
> Manage > Change) προχωρούμε με πρόγραμμα και
με στόχους και ενέργειες ώστε να επιτύχουμε:
Ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους
ανάγκες (ορισμός βιώσιμης ανάπτυξης GRI).
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Ενδιαφερομένων Μερών

Μικρή

Η σημασία/ σπουδαιότητα των Οικονομικών, Περιβαλλοντικών, και Κοινωνικών επιδράσεων

Μεγάλη

1.4 Πίνακας ουσιαστικών θεμάτων του Ομίλου
C.A.Papaellinas 2016 – 2017
1. H γκάμα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας
σ. 8-11
2. Διαφάνεια στη διοίκηση του Ομίλου C.A.Papaellinas
σ. 32, 39
3. Η δέσμευση και συνέπεια της διοίκησης του Ομίλου
C.A.Papaellinas σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης
σ. 6-7, 12-13
4. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στον Όμιλο C.A.Papaellinas
σ. 48-57
5. Η παρουσία του Ομίλου C.A.Papaellinas στην αγορά
σ. 6-7, 20-27
6. Η ποιότητα των προϊόντων μας
σ. 8-11, 21-23
7. Συμμόρφωση με κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες
σ. 32, 39
8. H προστασία της ασφάλειας και υγείας των καταναλωτών
σ. 21-23
9. Η προσφορά του Ομίλου C.A.Papaellinas στην Κοινωνία
(παιδεία, υγεία, οδική ασφάλεια κλπ)
σ. 48-57, 59
10. Θέματα διαχείρισης των προμηθευτών του Ομίλου C.A.Papaellinas σ. 50-51, 59
11. Θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία
σ. 37-41
12. Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες
σ. 8-11, 20-27
13. Κατάρτιση, εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων
σ. 31-32
14. Κοινωνικό προϊόν - Άμεση οικονομική αξία που παράγεται
και διανέμεται στην κοινωνία
σ. 49, 59
15. Σεβασμός στο περιβάλλον και υιοθέτηση ενεργειών
σ. 42-47
με στόχο την προστασία του

16. Οι σχέσεις της διοίκησης με το προσωπικό
σ. 17-19, 32
17. Παροχές και επιπλέον ωφελήματα που προσφέρονται
στους εργαζόμενους του Ομίλου C.A.Papaellinas
σ. 32
18. Ποιότητα εξυπηρέτησης καταναλωτών
σ. 21-23
19. Τήρηση των δεσμεύσεων του Ομίλου C.A.Papaellinas
προς τους πελάτες / συνεργάτες
σ. 17-19, 32, 39
20. Προσέλκυση και διακράτηση ταλαντούχων εργαζομένων
στον Όμιλο C.A.Papaellinas
σ. 30
21. Υπεύθυνη προώθηση των προϊόντων και των υπηρεσιών
του Ομίλου C.A.Papaellinas
σ. 21-23
22. Πρωτοβουλίες του Ομίλου C.A.Papaellinas για ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης σ. 12-13
23. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων
των πελατών του Ομίλου
σ. 21-23
24. Αίσθηση εργασιακής ασφάλειας
σ. 32, 59
25. Υπεύθυνη μελλοντική ανάπτυξη του
Ομίλου C.A.Papaellinas (βιώσιμη ανάπτυξη)
σ. 6-7, 12-13, 30, 32, 39
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Με αυτόν τον απολογισμό δείχνουμε στην πράξη πώς
πετυχαίνουμε με υπευθυνότητα την αποστολή μας:
«Nα κάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους
να ζουν και να νιώθουν καλύτερα»
16
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1.5 Κανάλια επικοινωνίας με τις
ομάδες ενδιαφερόμενων μερών

καθορίσουμε, μαζί με τους συμμετόχους μας, τα ουσιαστικά θέματα του Ομίλου.

Τόσο ο Όμιλος C.A.Papaellinas συνολικά όσο και κάθε
επιμέρους εταιρεία, έχει κτίσει σχέσεις γόνιμης αλληλεπίδρασης με τους συμμετόχους του. Οι σχέσεις
αυτές αντανακλούν μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας
που έχουμε δημιουργήσει, η οποία αποτελεί θεμέλιο
της εταιρικής μας υπευθυνότητας. Για να παράγουμε
αξία για τους συμμετόχους μας και να ενδυναμώσουμε
την απρόσκοπτη λειτουργία του Ομίλου, οφείλουμε να

Ο Όμιλος C.A.Papaellinas έχει συνεχή επικοινωνία με
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία αναμένεται να
έχει την μεγαλύτερη επίδραση. Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε φέτος, για πρώτη φορά, ειδική έρευνα για να

Αυτή η ανοικτή και αμφίδρομη επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Στόχος, είναι να καταγράψουμε τα θέματα που
τους απασχολούν και να ανταποκριθούμε, μέσα από
τις δραστηριότητές μας, στις ανάγκες τους.

Εργαζόμενοι
Εταιρικές συναντήσεις προσωπικού και τακτικές και
έκτακτες συναντήσεις ομάδων εργασίας
Περιοδικό Μεταξύ μας
Ηλεκτρονική αλληλογραφία και πίνακες ανακοινώσεων
Έρευνα προσωπικού κάθε δύο χρόνια
Τακτική επικοινωνία μεταξύ Διοίκησης και ανθρώπινου
δυναμικού
Εκδηλώσεις ενημέρωσης για τα νέα της εταιρείας, π.χ. νέα
προϊόντα/συνεργασίες
Ετήσια αξιολόγηση προσωπικού
Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων
του Ομίλου

Πελάτες- Καταναλωτές
Καθημερινή επαφή με τους υπεύθυνους πωλήσεων στα
καταστήματά μας
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Εκθέσεις και εκδηλώσεις λανσαρίσματος νέων προϊόντων
Ηλεκτρονική σελίδα
Beauty Line link «Η γνώμη σας είναι πολύτιμη»
Αποστολή ενημερωτικών εντύπων & διαφημίσεις στα
ΜΜΕ
Beauty Line περιοδικό
Beauty Line application
Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων
του Ομίλου

Πελάτες Χονδρικής
Συνεχής φυσική και τηλεφωνική επικοινωνία
Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
Εκδηλώσεις ενημέρωσης για τα νέα προϊόντα /
ενημερωτικές καμπάνιες
Ηλεκτρονική σελίδα
Πρόγραμμα PharmAdvance
Αποστολή ενημερωτικών εντύπων & διαφημίσεις στα
ΜΜΕ
Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών
Περιοδικό Μεταξύ μας
Περιοδικό PharmAdvance
Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων
του Ομίλου

Συνεργάτες - Οίκοι Εξωτερικού
Συστηματική επικοινωνία μέσω των υπεύθυνων του
εμπορικού τμήματος
Επικοινωνία μέσω λογιστηρίου για οικονομικά θέματα
Παρουσία σε εκθέσεις συνεργατών και εκδηλώσεις
Περιοδικό Μεταξύ μας
Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων
του Ομίλου

Τοπική Κοινωνία & ΜΚΟ
Διαρκής επικοινωνία με τοπικούς φορείς, συλλόγους,
σωματεία κ.λπ.
Συμμετοχή σε δραστηριότητες των τοπικών Φορέων και
Συλλόγων
Ενημερωτικές καμπάνιες για κοινωνικά και
περιβαλλοντικά θέματα - προβλήματα
Περιοδικό Μεταξύ μας
Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων
του Ομίλου

Προμηθευτές
Επικοινωνία μέσω λογιστηρίου για οικονομικά θέματα
Παρουσία σε εκθέσεις προμηθευτών και εκδηλώσεις
Περιοδικό Μεταξύ μας
Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων
του Ομίλου

Πολιτεία-Κράτος-Δημόσιοι Φορείς
Συμμετοχή σε επαγγελματικές οργανώσεις
Συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και συμμετοχή σε
σχετικά συνέδρια/ εκδηλώσεις
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από
κρατικούς φορείς
Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων
του Ομίλου

ΜΜΕ
Δελτία τύπου και ανακοινώσεις
Εκδηλώσεις και δράσεις για την τοπική κοινωνία
Επικοινωνία και ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας
Εκδηλώσεις ενημέρωσης για τα νέα προϊόντα
Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων
του Ομίλου

Μέτοχοι
Συναντήσεις ΔΣ ανά τακτά χρονικά διαστήματα
Συναντήσεις με τους επικεφαλής των Εταιρειών
Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων
του Ομίλου
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(σ. 17), καταγράφουμε και ιεραρχούμε τις ανάγκες και επιθυμίες όλων των συμμετόχων μας, ώστε να ληφθούν
υπόψη κατά τον σχεδιασμό των δράσεών μας. Οι πίνακες στις σ. 17-19, δίνουν στοιχεία σε σχέση με την επικοινωνία που έχουμε με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας
σαν μέρος της καθημερινής δραστηριότητάς μας,
από όπου αντλούμε και πολύτιμες πληροφορίες σε
σχέση με την βιώσιμη λειτουργία της εταιρείας μας.

Ομάδες Συμμετόχων
Μέτοχοι

Κύρια Θέματα / Προσδοκίες
• Κερδοφορία της C.A.Papaellinas
• Ορθή εταιρική διακυβέρνηση
• Διαφάνεια στις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη
• Ορθή διαχείριση κινδύνων

Ανταπόκριση / Δράσεις
Το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου περιγράφεται
αναλυτικά στις Γενικές Δημοσιοποιήσεις (102-18 Δομή διακυβέρνησης).
Επιπλέον, στα «Κανάλια επικοινωνίας με τις ομάδες ενδιαφερομένων
μερών» περιγράφεται το πλαίσιο επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

Εργαζόμενοι

• Αξιολόγηση προσωπικού
• Αναγνώριση, εκπαίδευση, επαγγελματική εξέλιξη και
προσωπική ανάπτυξη
• Εργασιακά θέματα
• Υψηλό επίπεδο συνεργασίας
• Διατήρηση προσωπικού
• Υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας
• Διενέργεια εθελοντικών δράσεων
• Ενημέρωση για τους στόχους του Ομίλου και την επίτευξή τους

Στον Όμιλο C.A.Papaellinas εφαρμόζονται συστηματικά προγράμματα
κατάρτισης και ανάπτυξης των εργαζομένων, στο πλαίσιο της
ανθρωποκεντρικής μας προσέγγισης.
Αναλυτικά στοιχεία, ανά θεματική ενότητα εκπαίδευσης, παρουσιάζονται στο
κεφάλαιο «Οι Άνθρωποί μας, Ασφάλεια & Υγεία».
Παράλληλα, ο Εθελοντισμός αποτελεί κεντρική αξία για τον Όμιλο και
σε αυτό το πλαίσιο, ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε κάθε σχετική δράση των
εργαζομένων μας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εθελοντικές
μας δράσεις περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο «Κοινωνία».

Πελάτες χονδρικής

• Επίλυση παραπόνων
• Ενημερωτικές καμπάνιες για πελάτες
• Έκδοση τακτικών δελτίων τύπου, ανακοινώσεων και εκθέσεων
σχετικά με νέα προϊόντα ή υπηρεσίες του Ομίλου

Στον Όμιλο C.A.Papaellinas έχουμε αναπτύξει μια πελατοκεντρική
φιλοσοφία και βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση, προκειμένου να
ικανοποιούμε τις απαιτήσεις των πελατών μας.
Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στο κεφάλαιο «Η Παρουσία
μας στην Αγορά», στην ενότητα «Με μια ματιά» και στις Γενικές
Δημοσιοποιήσεις (102-2 Δραστηριότητες, μάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες).

Πελάτες - Καταναλωτές

•
•
•
•
•

Στο Όραμά μας - να κάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να
ζουν και να νιώθουν καλύτερα - αποτυπώνεται η προσέγγισή μας
αναφορικά με την ικανοποίηση των πελατών / καταναλωτών μας.
Μέσα από τα καταστήματα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
επιδιώκουμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ζωή των πελατών μας και να
κάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους, να ζουν και να νιώθουν
καλύτερα. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
μας περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο «Η Παρουσία μας στην Αγορά», στην
ενότητα «Με μια ματιά» και στις Γενικές Δημοσιοποιήσεις (102-2
Δραστηριότητες, μάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες).
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Ομάδες Συμμετόχων
Συνεργάτες - Οίκοι Εξωτερικού

Κύρια Θέματα / Προσδοκίες
• Βέλτιστη εικόνα και φήμη
• Φερεγγυότητα και αξιοπιστία
• Υψηλό επίπεδο συνεργασίας
• Οικονομική ευρωστία

Ανταπόκριση / Δράσεις
Οι προμηθευτές - συνεργάτες μας αποτελούν κεντρικό πυλώνα της
επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και ανάπτυξης.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνεργασία μας με Οίκους
του Εξωτερικού, περιλαμβάνονται στην ενότητα «Με μια ματιά» και
στις Γενικές Δημοσιοποιήσεις (102-2 Δραστηριότητες, μάρκες, προϊόντα
και υπηρεσίες).

Προμηθευτές

• Αξιοκρατική και αντικειμενική αξιολόγηση των προμηθευτών
• Υποστήριξη των τοπικών προμηθευτών

Αναγνωρίζουμε τον ρόλο μας στην τοπική οικονομία και διαχειριζόμαστε
τους προμηθευτές μας με υπευθυνότητα και αξιοκρατία.
Περισσότερα στοιχεία σχετικά με την υποστήριξη, από τον Όμιλο, των
τοπικών προμηθευτών παρουσιάζονται στο κεφάλαιο «Κοινωνία» (5.2
Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας).

Πολιτεία - Κράτος - Δημόσιοι Φορείς • Νομιμότητα
• Οικονομική ευρωστία ώστε να καλύπτονται οι φορολογικές
και ασφαλιστικές υποχρεώσεις
• Συμμετοχή σε επαγγελματικές οργανώσεις
• Συνεργασία και διαβούλευση με θεσμικούς εκπροσώπους
της πολιτείας και των ρυθμιστικών αρχών

Συμμορφωνόμαστε απολύτως με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς
και φροντίζουμε ώστε να είμαστε τυπικοί στις υποχρεώσεις μας προς το
κράτος και τους φορείς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
συμμετοχή μας σε επαγγελματικές οργανώσεις και δίκτυα περιλαμβάνονται
στις Γενικές Δημοσιοποιήσεις (102-13 Συμμετοχή σε ενώσεις και
οργανισμούς).

Τοπική Κοινωνία & ΜΚΟ

• Άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης
• Χορηγίες / δωρεές προϊόντων
• Ενημερωτικές εκστρατείες για κοινωνικά και περιβαλλοντικά
θέματα, καθώς και για θέματα υγείας & ασφάλειας
• Συμμετοχή σε κοινές δράσεις

•
•
•

ΜΜΕ

• Άμεση επαφή και συνεργασία σε συνεχή βάση
• Επικοινωνία και ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του Ομίλου
• Συνεντεύξεις

Η συνεχής και ειλικρινής επικοινωνία του Ομίλου C.A.Papaellinas με τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, αποτελεί το θεμέλιο της
ανταπόκρισής του στα θέματα και τις προσδοκίες τους.

Δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς
Χορηγίες και προσφορά προϊόντων
Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για κοινωνικά και
περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και για θέματα υγείας
• Υποστήριξη και συμμετοχή στις δράσεις τοπικών φορέων
• Υποστήριξη των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους σε δράσεις
τοπικών φορέων
Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στο κεφάλαιο «Κοινωνία».

19

FULL
SCREEN

GRI CONTENT
INDEX

02. Η Παρουσία μας στην Αγορά

09
20

PREVIOUS
VIEW

REPORT
CONTENTS

ENTER
EXIT

FULL
SCREEN

GRI CONTENT
INDEX

PREVIOUS
VIEW

REPORT
CONTENTS

ENTER
EXIT

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016-17

Στόχοι
Οι στόχοι μας για τη διετία 2016-2017 και η υλοποίησή τους:

1. Επέκταση του δικτύου καταστημάτων του Ομίλου, με νέα καταστήματα Beauty Line, Yves Rocher,
Selekt, Holland & Barrett και Make-Up Studio.
2. Εδραίωση στην κυπριακή αγορά της νέας αλυσίδας καταστημάτων Selekt.
3. Λανσάρισμα της νέας κάρτας πιστότητας του Ομίλου Benefits.
4. Εγκατάσταση νέου συστήματος Point of Sales (POS) σε όλα τα καταστήματα λιανικής του Ομίλου.
5. Υλοποίηση νέου εργαλείου CRM Β2Β.
6. Πιστοποίηση του κέντρου διανομής και ανασυσκευασίας PharmacyLine, σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008.

H οικονομική μας απόδοση αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, δεδομένου ότι δεν
μπορούμε να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε την στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς του Ομίλου C.A.Papaellinas χωρίς
οικονομική ευρωστία και μια σταθερή, ηγετική παρουσία στην αγορά. Σε αυτά τα
πλαίσια, επιδιώκουμε να επιτυγχάνουμε την κερδοφορία λειτουργώντας με ακεραιότητα και διαφάνεια, καθώς και με περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα.
Στηρίζουμε τις τοπικές κοινότητες και την τοπική επιχειρηματικότητα και λαμβάνουμε πάντα υπ’ όψη τις συνέπειες των δραστηριοτήτων και ενεργειών μας στο περιβάλλον και τους συμμετόχους μας.

2.1 Ο Όμιλος C.A.Papaellinas
Η C.A.Papaellinas ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στην κυπριακή αγορά το 1929 με
την επωνυμία Χ.Α.Παπαέλληνας & Σία Λτδ, ως αντιπρόσωπος φαρμακευτικών
προϊόντων. Εν συνεχεία, ο Όμιλος δραστηριοποιήθηκε στους τομείς των καλλυντικών και καταναλωτικών προϊόντων, εμπλουτίζοντας, με την πάροδο του χρόνου, το
χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και υπηρεσιών του. Οι τομείς ανάπτυξης του Ομίλου
C.A.Papaellinas αφορούν τη λιανική πώληση, τα φάρμακα και τη διανομή, ενώ τα
τελευταία χρόνια δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στον τομέα της λιανικής πώλησης,
με συνεχή διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων του.

Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης
Ο Όμιλος C.A.Papaellinas διαμορφώνει τη στρατηγική του σύμφωνα με τις ανάγκες
των συμμετόχων του και, σε αυτό το πλαίσιο, στηρίζει σταθερά τις κυπριακές επιχειρήσεις και τα κυπριακά προϊόντα. Η Εταιρική Στρατηγική του Ομίλου βασίζεται
στις ακόλουθες παραμέτρους:

•
•
•
•
•








Επιτεύχθηκε
Επιτεύχθηκε
Επιτεύχθηκε
Επιτεύχθηκε
Επιτεύχθηκε
Επιτεύχθηκε

One-to-one Επικοινωνία με τον Πελάτη
Ευρύ Δίκτυο Καταστημάτων
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Ανάπτυξη Συνεργασιών
Διαχείριση, Αποθήκευση και Διανομή

2.2 Εργαλείο CEM – Customer Experience
Management
Η πλατφόρμα CEM προσφέρει, στους πελάτες, τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την
τελευταία επίσκεψή τους σε κάποιο κατάστημα της αλυσίδας Beauty Line. Η πλατφόρμα, που ξεκίνησε να λειτουργεί το 2014, αποτελείται από ερωτήσεις επιλογής,
αλλά και ανοικτού τύπου ερωτήσεις. Όταν ολοκληρώσουν τις αγορές τους, οι πελάτες ενημερώνονται από τους συμβούλους ομορφιάς και τους ταμίες ότι με τον κωδικό που θα βρουν στην απόδειξη της συναλλαγής που προηγήθηκε, μπορούν να
επισκεφθούν έναν συγκεκριμένο διαδικτυακό σύνδεσμο, για να αποτυπώσουν τις
εντυπώσεις τους από την επίσκεψή τους στο κατάστημα. Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο, οι πελάτες λαμβάνουν μέρος σε μηνιαία κλήρωση για να κερδίσουν
μια δωροεπιταγή αξίας €100 για τα καταστήματα Beauty Line. Η ανατροφοδότηση
που λαμβάνει ο Όμιλος μέσα από αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης βοηθά στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και στην επίλυση τυχόν προβλημάτων.
Online Customer Feedback IN MOMMENT: Από το 2016, διεξάγεται διαδικτυακή
έρευνα μεταξύ των πελατών του Holland & Barrett με στόχο να καταγράφεται η
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άποψή τους για την εικόνα του Holland & Barrett, το
επίπεδο εξυπηρέτησης στα καταστήματα, την εμπειρία αγοράς τους καθώς και για το τι περισσότερο θα
ήθελαν να δουν οι πελάτες από το Holland & Barrett.

2.3 Έρευνες απόψεων και
αντιλήψεων πελατών
Έρευνα Μυστικού Επισκέπτη
Η Έρευνα Μυστικού Επισκέπτη (Mystery Shopper)
έχει ως επίκεντρό της τον πελάτη-καταναλωτή και
τις εμπειρίες του/της στους χώρους των καταστημάτων. Ο Μυστικός Επισκέπτης αξιολογεί την ποιότητα
των υπηρεσιών που παρέχονται από το προσωπικό
των καταστημάτων μέσα από τα μάτια ενός «πελάτη»
και βάσει ενός προσυμφωνημένου ερωτηματολογίου. Η Έρευνα Μυστικού Επισκέπτη βοηθά στην
αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών από την
εξυπηρέτησή τους, καθώς και στη βελτίωση των επιπέδων εξυπηρέτησης και της απόδοσης του προσωπικού. Διεξάγεται τέσσερις φορές τον χρόνο και κα-
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C.A.Papaellinas αλλά και τον ανταγωνισμό, με 8 επισκέψεις ετησίως σε κάθε κατάστημα.
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PharmacyLine:

Ποσοτική Έρευνα Τμηματοποίησης Αγοράς: Διεξήχθη
τον Οκτώβριο 2017 σχετική έρευνα με στόχο την καταγραφή των αντιλήψεων κοινού και πελατών για την
εικόνα του Holland & Barrett.

Η ανταπόκρισή μας σε ενδεχόμενο παράπονο δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Κατά τη διετία 20162017 εκτελέστηκαν περίπου 90.000 παραγγελίες για
τις οποίες καταγράφηκαν συνολικά 468 παράπονα
εξυπηρέτησης, τα οποία ανάγονται περίπου σε ένα παράπονο ανά εργάσιμη ημέρα για το διάστημα αυτών
των 2 ετών.

2.4 Διαχείριση Παραπόνων

Καταναλωτικά Προϊόντα:

Κάθε παράπονο που εκφράζεται από πελάτη, συνεργάτη ή προμηθευτή αποτελεί, για τον Όμιλο C.A.Papaellinas, ευκαιρία για βελτίωση. Η διαδικασία που
ακολουθείται διασφαλίζει τη σωστή καταγραφή των παραπόνων, καθώς και την άμεση επίλυση και αξιοποίησή
τους από τα αρμόδια τμήματα. Λαμβάνουμε τυχόν παράπονα απευθείας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και μέσω των εργαζομένων στα καταστήματα, των πωλητών, των ιατρικών επισκεπτών και των διανομέων μας.

Η ανταπόκρισή μας σε ενδεχόμενο παράπονο δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Τα παράπονα για τα
παιδικά προϊόντα ανήλθαν στα 14 για το 2016 και στα
9 για το 2017. Όσον αφορά τα προϊόντα ενηλίκων, τα
παράπονα ανήλθαν στα 6 για το 2016 και στα 12 για
το 2017. Ειδικά για τα προϊόντα Nannys & Huggies, τα
παράπονα καταγράφονται σε ειδικό έντυπο «Παραπόνων / Επιστροφών» και ανήλθαν σε 13 και 8 για τα έτη
2016 και 2017 αντίστοιχα.
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ματα, όσο και διαδικτυακά.

Beauty Line:
Η ανταπόκρισή μας σε ενδεχόμενο παράπονο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 24 ώρες. Τα παράπονα των πελατών μας ανήλθαν σε 59 για το 2016 και 75 για το 2017.

Holland & Barrett:
Το 2015 δημιουργήθηκε μια κεντρική ομάδα καταγραφής παραπόνων με στόχο την διαχείριση των παραπόνων πελατών του Holland & Barrett.

2.5 Customer Relationship
Management
Εργαλείο CRM- Customer Relationship Management
Στόχος της δημιουργίας του εργαλείου CRM ήταν η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών όλων
των αλυσίδων του Ομίλου. Συγκεκριμένα:
• Πιο στοχευμένες ενέργειες marketing, βασισμένες στις
ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των πελατών, αποφεύγοντας την άσκοπη επικοινωνία με τους πελάτες
• Καλύτερη τμηματοποίηση των πελατών (customer
segmentation)
• Καλύτερη εμπειρία αγοράς τόσο μέσα στα καταστή-

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της Εταιρείας, το 2017 δημιουργήθηκε και θέση CRM Manager.

έγινε ανάλυση των διαφορετικών ειδών πόνου και των διαφόρων αντιλήψεων γύρω από τον πόνο και παρουσιάστηκε
ένα χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης του πόνου, αλλά και
διάφορες αναλγητικές ουσίες, που διατίθενται στην αγορά.

2.6 Σεμινάριο για την ψυχολογία
του πόνου

2.7 Περιοδικό
PharmAdvance

Στις 04 Μάιου και 19
Οκτωβρίου 2016 καθώς
και στις 07 Ιουνίου και 25
Οκτωβρίου 2017, στο
πλαίσιο του προγράμματος PharmaAdvance, η
C.A.Papaellinas διοργάνωσε, σε συνεργασία με
την Perrigo Omega
Pharma Hellas, ειδικά διαδραστικά σεμινάρια για
τους φαρμακοποιούς των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού,
Πάφου και Λάρνακας και ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου. Θέμα του σεμιναρίου, το «Psychology of Pain: How
can we recommend the right pain relief, for the right patient at the right time?». Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου

Τον Ιούλιο του 2014 η
C.A.Papaellinas εξέδωσε
για πρώτη φορά το περιοδικό PharmAdvance, το
οποίο περιελάμβανε άρθρα διακεκριμένων επιστημόνων γύρω από το
Marketing Φαρμακείου
και τη Φαρμακευτική
Φροντίδα, παράλληλα
με θέματα ποικίλης
ύλης. Έκτοτε, ο Όμιλος εκδίδει δυο τεύχη ανά έτος,
με στόχο τη διαρκή, σωστή ενημέρωση του Κύπριου φαρμακοποιού αλλά και την ενίσχυση της
συνεργασίας των φαρμακοποιών με τον Όμιλο
C.A.Papaellinas.

Στόχοι 2018-19
πρόσφατο περιοδικό
Οι στόχοι μας για τη διετία 2018-2019:

1. Επέκταση του δικτύου καταστημάτων του Ομίλου με νέα καταστήματα Holland & Barrett και Yves Rocher
2. Εφαρμογή νέου εργαλείου b2b για τους πελάτες της PharmacyLine (φαρμακεία και φαρμακαποθήκες)
3. Αναβάθμιση του συστήματος παραγγελιοληψίας για τα τμήματα καταναλωτικών, φαρμακείου και Butterfly
4. Εγκατάσταση νέου συστήματος CRM B2C για τους πιστούς πελάτες του Ομίλου
5. Αναβάθμιση του δικτύου των καταστημάτων για social wifi και εγκατάσταση digital signage
6. Διεξαγωγή ερευνών πελατών και focus groups για τo Beauty Line
7. Λανσάρισμα νέου Beauty Line App με σκοπό την εξυπηρέτηση των πιστών πελατών
8. Υλοποίηση έργου συνένωσης του συστήματός μας με τα συστήματα των φαρμακαποθηκών για απευθείας χειρισμό των παραγγελιών
καθώς επίσης και των αναφορών, αναλύσεων πωλήσεων μέσω των ομάδων πωλήσεων
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02. Η Παρουσία μας στην Αγορά
2.8 Ιστορική Αναδρομή
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1929

1931

1933

1948

• Ίδρυση της μητρικής
Εταιρείας C.A.
Papaellinas Ltd

• Έναρξη συνεργασίας
με την Εταιρεία Sandoz
Chemicals

• Έναρξη συνεργασίας με
την Εταιρεία Organon
Pharmaceuticals

• Εισαγωγή στην Κύπρο
των καλλυντικών
Max Factor

1954

1960

1963

1965

• Έναρξη συνεργασίας με την Kimberly Clark και εισαγωγή στην
Κύπρο του Kleenex

• Επέκταση των
δραστηριοτήτων
της Εταιρείας στους τομείς των
καταναλωτικών και καλλυντικών
προϊόντων

• Συνεργασία με την Εταιρεία φαρμάκων Beecham και εισαγωγή
του πρώτου αντιβιοτικού πενικιλίνης, «Penbritin».

• Επέκταση συνεργασίας με την
Εταιρεία Beecham Καταναλωτικά
(Brillcream, Vozin)

1997

2002

2008

• Άνοιγμα του πρώτου
καταστήματος
Beauty Line

• Ίδρυση της Εταιρείας
PharmacyLine

• 1η Έκδοση του
περιοδικού
Μεταξύ μας

2010
• Εξαγορά της Εταιρείας |
Δημητριάδης & Παπαέλληνας

• Δημιουργία
Κοινοπραξίας
Δημητριάδης
& Παπαέλληνας

• Δημιουργία
Κοινοπραξίας και
σύσταση της Εταιρείας με την
επωνυμία
«Καπακιώτης &
Παπαέλληνας»

2011

2013

• Έναρξη λειτουργίας των Καταστημάτων
Holland and Barrett

• Νέα καταστήματα
Yves Rocher στην αγορά με βοτανικά προϊόντα ομορφιάς

• Στρατηγική Συνεργασία στον
τομέα παροχής υπηρεσιών 3PL
με τη Diakinisis

• Νέα αλυσίδα
καταστημάτων
SELEKT

• Λειτουργία Νέας
Μονάδας Διανομής
και Ανασυσκευασίας
Φαρμάκων
PharmacyLine

• Βραβείο Εξαιρετικής Επίδοσης
στα Transport & Logistics Awards

• Λειτουργία 1oυ
καταστήματος
Make up Studio

• Ίδρυση της Εταιρείας HealthLine
• Λειτουργία Νέου Κέντρου
Διανομής Καταναλωτικών
Προϊόντων

2014

• Νέα σύγχρονη παραγωγική μονάδα προϊόντων KLEENEX

2015

2016

2017

• H&B: 2 νέα καταστήματα (1 Λευκωσία και 1 Λεμεσό)
• Beauty Line: 1 νέο κατάστημα (Λευκωσία)

• Selekt: 2 νέα καταστήματα στη Λεμεσό
• Ίδρυση της ΒC Butterfly Cosmetics Ltd
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Σημεία - Σταθμοί Βιώσιμης Ανάπτυξης
2009

2010

2012

2013

•

•

Βραβείο Best Workplace

•

•

•

Έκδοση του 1ου
Απολογισμού Βιωσιμότητας

Έκδοση του 2ου
Απολογισμού Βιωσιμότητας

•

Βραβείο «Green Leader: Μείωση
Ανθρακικού Αποτυπώματος & Επικοινωνία στον Απολογισμό»

Βραβείο Κοινωνικής
Αριστείας

2015
•

Διοργάνωση «Μήνα Βιώσιμης
Ανάπτυξης»
Φεβρουάριος 2013:
Ο 1ος Μήνας Βιώσιμης
Ανάπτυξης

2017

Έκδοση του 3ου Απολογισμού
Βιωσιμότητας, επιπέδου Β+, μετά
από εξωτερική επαλήθευση

•

Έκδοση του 4ου Απολογισμού
Βιωσιμότητας, μετά από εξωτερική επαλήθευση

1929

2005

2017

1998

2012
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Καταστήματα

Beauty Line

Holland & Barrett

Πάφος
Λεμεσός
Λευκωσία
Λάρνακα
Αμμόχωστος (Παραλίμνι)
ΣΥΝΟΛΟ

2
5
5
2
1
15

1
3
5
1
1
11

Καταστήματα

Yves Rocher

Selekt

Πάφος
Λεμεσός
Λευκωσία
Λάρνακα
ΣΥΝΟΛΟ

1
2
2
1
6

1
3
1
0
5

Πάφος
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Λευκωσία

Κεντρικά
Γραφεία
Κέντρο
Διανομής

Παραλίμνι
Λάρνακα

Λεμεσός
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03. Οι Άνθρωποί Μας
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Στόχοι
Οι στόχοι μας για τη διετία 2016-2017 και η υλοποίησή τους:

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
1. Βελτίωση συστήματος διαχείρισης της απόδοσης
2. Πιστοποίηση με Investors in People Gold



Επιτεύχθηκε
Ξεπεράσαμε τον στόχο
(πιστοποίηση Platinum)
Επιτεύχθηκε
Επιτεύχθηκε
Επιτεύχθηκε



Επιτεύχθηκε



Επιτεύχθηκε




Επιτεύχθηκε
Επιτεύχθηκε



Επιτεύχθηκε



Επιτεύχθηκε




3. Εγκατάσταση ηλεκτρονικής πλατφόρμας E-Learning
4. Πιστοποίηση της Ακαδημίας Retail από εξωτερικό ακαδημαϊκό φορέα
5. Διεξαγωγή έρευνας απόψεων και αντιλήψεων του προσωπικού μας




ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ
1. Σύνδεση των συστημάτων ασφαλείας των καταστημάτων του Ομίλου με κεντρικό σταθμό Security, με στόχο
την αύξηση των επιπέδων ασφάλειας των πελατών και των εργαζομένων μας
2. Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 για την Αποθήκη της PharmacyLine
3. Αγορά μηχανήματος για order picker στην Αποθήκη της PharmacyLine για πιο ασφαλή συλλογή προϊόντων
σε ψηλά σημεία
4. Προσθήκη ανιχνευτών καπνού στην Αποθήκη της PharmacyLine και στα κεντρικά γραφεία
5. Aγορά περισσότερων προστατευτικών υλικών για προστασία των εγκαταστάσεων και του προσωπικού
στο Νέο Κέντρο Διανομής
6. Συνάντηση υπεργολάβων και συνεργατών για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, κοινοποιώντας κακές πρακτικές που κατεγράφησαν το 2015, με στόχο την βελτίωση

Μια ευημερούσα κοινωνία, αλλά και οι ικανοποιημένοι
εργαζόμενοι αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για
τη μακροπρόθεσμη επιτυχία κάθε μικρής ή μεγαλύτερης επιχείρησης, ανεξαρτήτως του κλάδου δραστηριοποίησής της. Οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας,
αποτελούν την κινητήριο δύναμη πίσω από την διαχρονικά επιτυχημένη πορεία του Ομίλου C.A.Papaellinas. Η διασφάλιση της ικανοποίησης των εργαζομένων
μας από την εργασία τους, η αίσθηση εργασιακής
ασφάλειας, η διαρκής ανάπτυξή τους στον Όμιλο, η
καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος απαλλαγμένου από
διακρίσεις, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
αξιοκρατίας, αποτελούν παράγοντες-κλειδιά για την
επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του Ομίλου

C.A.Papaellinas. Ταυτόχρονα, μέσα από τη διαρκή κατάρτιση των εργαζομένων και αυστηρά μέτρα πρόληψης, ο Όμιλος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
ώστε να εντοπίσει, να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά
και να εξαλείψει κάθε πιθανό κίνδυνο που απορρέει
από τις δραστηριότητές του, για τη διασφάλιση της
προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων. Παράλληλα, η υψηλή ποιότητα όλων των προϊόντων που διανέμουμε και εμπορευόμαστε και η
ασφάλεια και υγεία των πελατών μας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες για τον Όμιλο C.A.Papaellinas, στα πλαίσια της αποστολής μας: «Να
κάνουμε ολο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν
και να νιώθουν καλύτερα».

Οι εργαζόμενοι αποτελούν, για τη C.A.Papaellinas, σημαντικότατο κεφάλαιο και παράγοντα επιτυχίας. Η αυξημένη ικανοποίησή τους από την απασχόλησή τους,
συνιστά κορυφαία προτεραιότητα για τον Όμιλο.
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03. Οι Άνθρωποί Μας
3.1 Investors in People Platinum

3.2 Προσέλκυση και διατήρηση
ταλέντων
Η προσέλκυση, διατήρηση και αξιοποίηση ταλαντούχων, ικανών και φιλόδοξων στελεχών αποτελεί διαχρονικό στόχο της C.A.Papaellinas.

H υψηλότερη διεθνής διάκριση
ανθρώπινου δυναμικού στην
C.A.Papaellinas
Ως επιβράβευση των ακατάπαυστων προσπαθειών και
της σκληρής δουλειάς, επί σειρά ετών, του Ομίλου σε
θέματα εργασιακού περιβάλλοντος και ανθρώπινου
δυναμικού, ήρθε η διάκριση Investors In People Platinum, την οποία κατέκτησε η C.A.Papaellinas μετά την
ανεξάρτητη αξιολόγησή της βάσει του διεθνούς προτύπου Investors in People (IIP). Με τη διάκριση αυτή,
η οποία αποτελεί την υψηλότερη διεθνή διάκριση ανθρώπινου δυναμικού, έχουν πιστοποιηθεί μόλις τρεις
κυπριακές επιχειρήσεις και μόνο το 1% των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Η κατάκτηση της διάκρισης Investors in People Platinum επιβεβαιώνει, με τον πλέον
έγκυρο τρόπο, ότι η C.A.Papaellinas αποτελεί έναν καταξιωμένο «Εργοδότη Προτίμησης», που μέσα από
υψηλότατου επιπέδου πρακτικές και διαδικασίες επιτυγχάνει να προσελκύει και να αξιοποιεί ταλαντούχους
και αφοσιωμένους, στους στόχους του Ομίλου, νέους
εργαζόμενους.

Διαδικασία προσέλκυσης ταλέντων
Η διαδικασία προσλήψεων που εφαρμόζει C.A.Papaellinas έχει ως στόχο της την επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων για τους κατάλληλους ρόλους,
βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων
και της προϋπηρεσίας των υποψηφίων. Η επιλογή
των υποψηφίων για την πλήρωση οποιασδήποτε
θέσης εργασίας βασίζεται στη συνεργασία στελεχών της C.A.Papaellinas από διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα που θα εγκρίνουν, ομόφωνα, τον
υποψήφιο. Διασφαλίζονται, κατ’ αυτό τον τρόπο, η
διαφάνεια και η ευρεία αποδοχή του υποψηφίου.
Αξίζει να τονιστεί ότι η διαδικασία πρόσληψης
νέων εργαζομένων σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζεται από προσωπικά χαρακτηριστικά όπως η
εθνικότητα, το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, το θρήσκευμα ή άλλα χαρακτηριστικά
διαφορετικότητας. Επιπλέον, η C.A.Papaellinas
καλλιεργεί σταθερά ένα εργασιακό περιβάλλον
αξιοκρατίας, διαφάνειας και ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικής εξέλιξης
για όλους τους εργαζόμενούς της.

Στοιχεία προσλήψεων και αποχωρήσεων
Κάθε νέος εργαζόμενος στον Όμιλο C.A.Papaellinas
περνά από δοκιμαστική περίοδο που διαρκεί μέχρι και
9 μήνες. Στόχος, να επιβεβαιωθεί ότι η προσωπικότητα
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου εργαζόμενου ταιριάζουν με την κουλτούρα του Ομίλου, αλλά και
με τις απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης εργασίας. Επιπλέον, για να εξασφαλιστεί η ομαλή προσαρμογή και
ένταξη του νέου εργαζόμενου στον Όμιλο C.A.Papaellinas, εφαρμόζεται το πρόγραμμα Friend Support. Στο
πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος ένα παλαιότερο στέλεχος φροντίζει ώστε ο νέος εργαζόμενος
να ενσωματωθεί στον Όμιλο, να εξοικειωθεί με διαδικασίες και συστήματα αλλά και, σταδιακά, να ασπαστεί
την κουλτούρα του Ομίλου C.A.Papaellinas.

Προσλήψεις και Αποχωρήσεις 2016-2017
79
73
64

38

2016
2017
Προσλήψεις

30

Αποχωρήσεις
(πχ. σύνταξη, λήξη
σύμβασης)

146

43%

Νέες
προσλήψεις
κατά τη διετία
2016-2017

63 άτομα των
νεοπροσληφθέντων είναι μεταξύ
25 - 35 ετών
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3.3 Εκπαίδευση και ανάπτυξη
εργαζομένων

τικές ενότητες. Παρακάτω παρουσιάζονται αυτές οι θεματικές ενότητες, καθώς και οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπαίδευση των εργαζομένων μας.

Οι άνθρωποί μας αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια του Ομίλου και η διαρκής, συστηματική τους εκπαίδευση συμβάλλει στην κοινή
προσπάθεια επίτευξης των στόχων του Ομίλου, αλλά
και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Η επιτυχία
μας εξαρτάται σε σημαντικότατο βαθμό από τους ανθρώπους μας, γι’ αυτό και επενδύουμε μεθοδικά στην
κατάρτιση και επιμόρφωσή τους.

Θεματικές εκπαίδευσης

Θεματικές και μέθοδοι εκπαίδευσης
εργαζομένων
Ο Όμιλος C.A.Papaellinas σχεδίασε και υλοποίησε, τόσο
το 2016 όσο και το 2017, σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους εργαζόμενους, σε διάφορες θεμα-

Ενδοεπιχειρησιακά
Εκτός εταιρείας

Ημέρες
1.286
131

Administrational (ταμείο, tablet, JCC)
Εξυπηρέτηση Πελατών
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Induction training
Make up skills
Εφοδιαστική αλυσίδα
Τεχνικές Ανάπτυξης Πωλήσεων & Marketing
Νομοθεσία & Χρηματοοικονομικά Θέματα
Συνέδρια
Πληροφορική/ Τεχνολογία
Ασφάλεια & Υγεία
Προϊοντική κατάρτιση
Ανάπτυξη Διευθυντικών Ικανοτήτων, Soft skills

Σύνολο Ωρών
10.606
569

2016
Αρ. Εργαζομένων*
1.056
64

Μέθοδοι εκπαίδευσης
Σεμινάρια (στην Κύπρο και στο εξωτερικό)
Εκπαιδευτικά εργαστήρια
Συμμετοχές σε συνέδρια
Coaching and Mentoring
On the-job training
Απόκτηση Ακαδημαϊκών και Επαγγελματικών Τίτλων
Υλοποιήθηκαν, συνολικά (το 2016 και το 2017), 20.306
ώρες ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδεύσεων στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου. Εκτός των εγκαταστάσεων
του Ομίλου, πραγματοποιήθηκαν 1.058 ώρες εκπαιδεύσεων.

2017
Ημέρες Σύνολο Ωρών Αρ. Εργαζομένων*
1.175
9.700
1.150
35
489
37

* Αρ. Εργαζομένων (υπολογίζεται η συμμετοχή ενός εργαζομένου σε ένα μόνο πρόγραμμα)

Ώρες εκπαίδευσης ανά θεματική ενότητα
Ενδοεπιχειρησιακά Administrational (ταμείο, tablet, JCC)
Εξυπηρέτηση Πελατών
Βιώσιμη Ανάπτυξη
Induction training
Make up skills
Εφοδιαστική αλυσίδα
Τεχνικές Ανάπτυξης Πωλήσεων & Marketing
Νομοθεσία & Χρηματοοικονομικά Θέματα
Συνέδρια
Πληροφορική/ Τεχνολογία
Ασφάλεια & Υγεία
Προϊοντική κατάρτιση
Ανάπτυξη Διευθυντικών Ικανοτήτων, Soft skills
ΣΥΝΟΛΟ

2016
390
2.808
6
1.532
645
88
232
66
98
148
822
1850
2.490
11.175

2017
408
512
6
1.821
1.271
128
530
88
111
69
550
1.945
2.750
10.189

Ποσοστό ωρών εκπαίδευσης
ανά ιεραρχική βαθμίδα
49%
42%
35%
31%

15%
9% 8%

11%

2016
2017

Ανώτερη
Διευθυντική

Διευθυντική

Εποπτική

Λοιπό
προσωπικό
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03. Οι Άνθρωποί Μας
Μέσω αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι στόχοι:
Καλλιεργείται μια ολοκληρωμένη και διαχρονική
κουλτούρα μάθησης
Επιτυγχάνονται οι επιχειρηματικοί στόχοι του Ομίλου με τη συμβολή άριστα καταρτισμένου προσωπικού
Μεγιστοποιείται η απόδοση και διασφαλίζεται η
διαρκής ανάπτυξη των εργαζομένων, ανεξαρτήτως θέσης εργασίας και ιεραρχικής βαθμίδας
Αναδεικνύονται εργαζόμενοι σε νέους, πιο κατάλληλους ρόλους μέσα στον Όμιλο

Αξιολόγηση της απόδοσης
των εργαζομένων
Η C.A.Papaellinas δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή
διαχείριση και αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων. Αναπτύξαμε μια ευέλικτη και αντικειμενική διαδικασία αξιολόγησης των εργαζομένων μας ώστε να
διασφαλιστεί η ανάπτυξή τους, να βελτιστοποιηθεί η
παραγωγικότητά τους και να επιβραβευτούν οι προσπάθειες, που καθημερινά καταβάλλουν.
Τα βασικά στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης:
Προσωπική Συνάντηση του υπό αξιολόγηση εργαζόμενου με τον Υπεύθυνο U Ανατροφοδότηση και καθοδήγηση U Αξιολόγηση της απόδοσης του
εργαζόμενου U Προγραμματισμός της απόδοσης U
Στοχοθεσία U Προετοιμασία για την επόμενη Προσωπική Συνάντηση

3.4 Εσωτερική επικοινωνία
και παροχές
Πώς επικοινωνούμε εσωτερικά
Η ανάπτυξη ανοιχτών καναλιών επικοινωνίας με τους
εργαζόμενους κάθε ιεραρχικής βαθμίδας, χτίζει ένα
κλίμα εμπιστοσύνης συμβάλλοντας καθοριστικά στην
επίτευξη των στόχων του Ομίλου C.A.Papaellinas.
Μέσα από την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των εργαζομένων και των συνεργατών μας ενισχύονται η διαφάνεια και η ομαδικότητα, και ισχυροποιείται η
εταιρική μας ταυτότητα. Ο Όμιλος αναλαμβάνει σειρά
πρωτοβουλιών εσωτερικής επικοινωνίας και ανταλλα-

32

γής απόψεων, όπως αυτές που παρουσιάζονται
παρακάτω:
Περιοδικό «Μεταξύ μας»: Το σημαντικότερο κανάλι εσωτερικής επικοινωνίας, που από το 2006
που ξεκίνησε η διανομή του ενημερώνει τους εργαζόμενους για τα εταιρικά νέα, νέες συνεργασίες,
διακρίσεις της C.A.Papaellinas, πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι
αρθρογραφούν πάνω σε διάφορα θέματα – υγεία
και ασφάλεια, υγιεινή διατροφή κ.α. – και έχουν
την ευκαιρία να εκφράσουν, μέσα από τις σελίδες
του περιοδικού, απόψεις και προβληματισμούς.
Τακτικές ομαδικές συναντήσεις μεταξύ εργαζομένων διαφορετικών τμημάτων του Ομίλου ή των
εργαζομένων ενός συγκεκριμένου τμήματος και
άλλες εταιρικές συναντήσεις και εκδηλώσεις, όπως
ο ετήσιος χορός του προσωπικού ή οι συγκεντρώσεις του Ταμείου Πρόνοιας.
Ενημερωτικά emails και ανακοινώσεις.
Εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια.
Ο Απολογισμός Βιωσιμότητας, μέσα από τον οποίο
ενημερώνονται οι εργαζόμενοι για τις αντίστοιχες
δράσεις και πρωτοβουλίες του Ομίλου.

Παροχές εργαζομένων
Στοχεύοντας στην ικανοποίηση των εργαζομένων του,
o Όμιλος C.A.Papaellinas εξασφαλίζει, για κάθε εργαζόμενο, πρόσθετες παροχές, πέραν όσων προβλέπονται
από τη νομοθεσία. Οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν:
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Ταμείο Προνοίας
Ασφάλεια Ζωής και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας
Επίδομα Τέκνου
Χρηματικά βραβεία για τα αριστούχα παιδιά συναδέλφων
Παροχή εκπτώσεων στα προϊόντα του Ομίλου
Δώρο Γάμου
Επιπλέον, ο Όμιλος προστατεύει και ενισχύει τον
θεσμό της οικογένειας, και βοηθά τους εργαζόμενους
να εξισορροπούν προσωπική και επαγγελματική ζωή
μέσα από πρωτοβουλίες όπως:
Επέκταση της άδειας μητρότητας σε 24 συνολικά
εβδομάδες (από 18 που προβλέπει η νομοθεσία).
Παροχή, σε όλους τους νέους γονείς, κουπονιών
αξίας 80 ευρώ / μήνα για αγορά παιδικών προϊόντων μέχρι τα παιδιά τους να φτάσουν τα 2,5 έτη,
όπως και παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου.
Κάλυψη των εξόδων φαρμακευτικής αγωγής, για
όσους συναδέλφους αντιμετωπίζουν προβλήματα
τεκνοποίησης.
Βράβευση των αριστούχων παιδιών συναδέλφων.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα να καλυφθεί το κόστος
της απόκτησης ακαδημαϊκών και επαγγελματικών
τίτλων σπουδών σε εργαζόμενους σε συγκεκριμένες
θέσεις εργασίας.

62%

το ποσοστό των
γυναικών στην
Ανώτερη
Διευθυντική
Ομάδα

64%

το ποσοστό των
γυναικών στην
Διευθυντική
Ομάδα

3.5 Κώδικας Ηθικής και
Δεοντολογίας και ανθρώπινα
δικαιώματα
Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας του Ομίλου C.A.Papaellinas περιγράφει με ακρίβεια τον τρόπο λειτουργίας μας και απαγορεύει κάθε μορφής διακρίσεις βάσει
προσωπικών χαρακτηριστικών διαφορετικότητας
όπως η εθνικότητα, το φύλο ή το θρήσκευμα. Επιπροσθέτως, η C.A.Papaellinas καταδικάζει απερίφραστα
και απαγορεύει την αναγκαστική ή παιδική εργασία σε
οποιαδήποτε μορφή της. Όσον αφορά τα ανθρώπινα
δικαιώματα, δεν έχει έως και σήμερα αναφερθεί ή προκύψει, στον Όμιλο, οποιοδήποτε περιστατικό καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Κάθε παραβίαση, από συνεργάτες, όσων προβλέπονται από τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Ομίλου C.A.Papaellinas δύναται να οδηγήσει σε
τερματισμό της συνεργασίας.
Στόχος μας, μέσω του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, να ευαισθητοποιηθούν εργαζόμενοι και συνεργάτες σε θέματα προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και να λειτουργεί διαχρονικά η C.A.Papaellinas βάσει κοινών ηθικών αρχών και αξιών.
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3.6 Γνωρίστε μας καλύτερα
Το προσωπικό μας… ανά ιεραρχική
βαθμίδα, φύλο και περιοχή εργασίας

...ανά ιεραρχική βαθμίδα
Iεραρχική βαθμίδα
Ανώτερη Διευθυντική
Διευθυντική
Εποπτική
Λοιπό Προσωπικό
Σύνολο

Άνδρες
5
2
11
77
95

2015
Γυναίκες
8
8
25
256
297

2016
Άνδρες
5
4
12
67
88

Γυναίκες
8
7
30
246
291

Άνδρες
5
4
17
74
100

2017
Γυναίκες
8
10
30
246
294

…ανά φύλο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

2015
95
297
392

2016
88
291
379

2017
100
294
394

2015
218
75
72
9
18
392

2016
247
34
73
9
16
379

2017
263
27
78
9
17
394

…ανά περιοχή εργασίας
Λευκωσία
Λάρνακα
Λεμεσός
Αμμόχωστος
Πάφος
Σύνολο
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03. Οι Άνθρωποί Μας

Στοιχεία για τους Ανθρώπους μας (*)

Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

18-20
0
3
3

18-20
2
3
5

20-25
4
32
36

Προσλήψεις: 79 Ανάλυση Προσλήψεων 2016
25-35
35-45
9
2
22
4
31
6

45-55
1
0
1

Άνω των 55
0
2
2

20-25
6
18
24

Προσλήψεις: 67 Ανάλυση Προσλήψεων 2017
25-35
35-45
13
4
19
2
32
6

45-55
0
0
0

Άνω των 55
0
0
0

Λάρνακα
Λεμεσός
Λευκωσία
Πάφος
Αμμόχωστος
Σύνολο

Ανάλυση προσλήψεων ανά περιοχή 2016
Άνδρες
Γυναίκες
2
6
3
17
11
36
0
3
0
1
16
63

Ανάλυση αποχωρήσεων ανά περιοχή 2016
Άνδρες
Γυναίκες
2
0
1
6
7
20
0
1
1
0
11
27

Λάρνακα
Λεμεσός
Λευκωσία
Πάφος
Αμμόχωστος
Σύνολο

Ανάλυση προσλήψεων ανά περιοχή 2017
Άνδρες
Γυναίκες
0
1
4
13
20
32
2
1
0
0
26
47

Ανάλυση αποχωρήσεων ανά περιοχή 2017
Άνδρες
Γυναίκες
0
4
3
13
14
29
0
1
0
0
17
47
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Στοιχεία για τους Ανθρώπους μας (*)
Αποχωρήσεις:
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

18-20
0
0
0

20-25
0
4
4

38 Ανάλυση Αποχωρήσεων 2016
25-35
9
19
28

35-45
2
4
6

45-55
0
0
0

Άνω των 55
0
0
0

18-20
0
0
0

20-25
1
16
17

Ανάλυση Αποχωρήσεων 2017
25-35
14
20
34

35-45
1
7
8

45-55
1
3
4

Άνω των 55
0
1
1

Αποχωρήσεις: 64
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

(*) Σημείωση: Οι δυο παραπάνω πίνακες αφορούν μόνο στο μόνιμο προσωπικό. Δεν περιλαμβάνονται οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης. Τα ποσοστά υπολογίζονται
με βάση τον συνολικό αριθμό των μόνιμων εργαζομένων.

Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (μόνιμο προσωπικό)
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
Εποχικοί εργαζόμενοι
Πλήρους απασχόλησης
Μερικής απασχόλησης
Ωρομίσθιας απασχόλησης

Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου (μόνιμο προσωπικό)
Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
Εποχικοί εργαζόμενοι
Πλήρους απασχόλησης
Μερικής απασχόλησης
Ωρομίσθιας απασχόλησης

Τύπος απασχόλησης 2016
Άνδρες
93
0
4
Άνδρες
92
1
7
Τύπος απασχόλησης 2017
Άνδρες
93
5
0
Άνδρες
91
11
13

Γυναίκες
282
2
0
Γυναίκες
280
20
19

Σύνολο
375
2
4
Σύνολο
372
21
26

Γυναίκες
308
0
0
Γυναίκες
304
2
1

Σύνολο
401
5
0
Σύνολο
395
13
14
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03. Οι Άνθρωποί Μας

Εκπαιδεύσεις 2016
Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση
Εκπαίδευση εκτός Ομίλου
ΣΥΝΟΛΟ

Ημέρες
1.286
131
1.417

Σύνολο Ωρών
10.606
569
11.175

Αρ. Εργαζομένων
1.056
64
1.120

Ημέρες
1.175
35
1.210

Σύνολο Ωρών
9.700
489
10.189

Αρ. Εργαζομένων
1.150
37
1.187

2015
13
100%

2016
15
100%

2017
16
100%

Εκπαιδεύσεις 2017
Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση
Εκπαίδευση εκτός Ομίλου
ΣΥΝΟΛΟ
Γονικές άδειες
Αριθμός εργαζομένων γυναικών που έλαβαν γονική άδεια
Ποσοστό παραμονής στην εργασία μετά τη λήξη της γονικής άδειας

3.7 Ασφάλεια και Υγεία
Υπευθυνότητα για την Ασφάλεια
και την Υγεία
Η εγκαθίδρυση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού
περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα του Ομίλου C.A.Papaellinas. Ο Όμιλος έχει εντοπίσει τους σημαντικότερους
κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του
– αφορούν, ως επί το πλείστον, την παραγωγική διαδικασία και τη μεταφορά προϊόντων – και λαμβάνει ποικιλία δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισής τους.
Κάθε χρόνο, καταβάλλουμε εντονότερες προσπάθειες
να εξαλειφθούν οι παράγοντες που οδηγούν σε ατυ-

36

χήματα ή επαγγελματικές ασθένειες, μέσω αυστηρών
μέτρων πρόληψης και της διαρκούς εκπαίδευσης των
εργαζομένων.

Δαπάνες και επενδύσεις
Όπως τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και την διετία
2016- 2017 ο Όμιλος επένδυσε στην ασφάλεια και την
υγεία των εργαζομένων της, ανάλογα, κάθε φορά, με
τις ανάγκες που προέκυπταν.

Σύστημα και Πολιτική
για την Ασφάλεια και την Υγεία
Ο Όμιλος C.A.Papaellinas εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην

Εργασία, σύμφωνα με τα πρότυπα OHSAS 18001 και
ISO 45001. Στόχος της εφαρμογής του συστήματος,
πέραν της λεπτομερούς καταγραφής, παρακολούθησης και πρόληψης περιστατικών ασφάλειας, ατυχημάτων και ασθενειών, αποτελεί η ενίσχυση της κοινής
κουλτούρας ασφάλειας και υγείας μεταξύ συνεργατών
και εργαζομένων.
Επιπλέον, μέσω της αναθεωρημένης Πολιτικής για
την Ασφάλεια και την Υγεία ο Όμιλος ευαισθητοποιεί
τους εργαζόμενους σε θέματα επαγγελματικών κινδύνων, θέτει στόχους, και συμμορφώνεται με την κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και με τα
διεθνή πρότυπα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
Η Πολιτική για την Ασφάλεια και την Υγεία του Ομί-
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λου εφαρμόζεται από όλους τους εργαζόμενους,
ανεξαρτήτως ιεραρχικής βαθμίδας και θέσης εργασίας, σε κάθε τους δραστηριότητα.

Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας
Στοχεύοντας στη διαρκή βελτίωση της απόδοσής της
στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας, ο Όμιλος έχει
συγκροτήσει Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας στην
οποία, εκτός από εκπροσώπους του Ομίλου και τον Γιατρό Εργασίας, συμμετέχουν εργαζόμενοι από κάθε εγκατάσταση της C.A.Papaellinas, οι οποίοι ενημερώνουν
για τα θέματα ασφαλούς εργασίας που προκύπτουν. Η
Επιτροπή έχει ως βασικό της στόχο την ενεργό διαβούλευση, δέσμευση και συμμετοχή όλων των εργαζομένων του Ομίλου σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην
Εργασία και συνεδριάζει κάθε τρεις μήνες ή εκτάκτως,
όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.
Οι σημαντικότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής
Ασφάλειας και Υγείας:
Εξετάζει τα αίτια ατυχημάτων ή σοβαρών περιστατικών ασφάλειας
Προτείνει μέτρα για την εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων
Καταγράφει τις παρατηρήσεις των εργαζομένων
σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας
Ενθαρρύνει τη συνεργασία όλων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επαγγελματικοί κίνδυνοι
Φροντίζει για την ενημέρωση και κατάρτιση των
εργαζομένων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας
Συνεργάζεται με τις Ιατρικές Υπηρεσίες, τις Υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών και τον Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας

Κουλτούρα πρόληψης για την Ασφάλεια και την Υγεία
Η πρόληψη, αποτελεί κλειδί στην προστασία της

ασφάλειας και της υγείας εργαζομένων και συνεργατών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος αναλαμβάνει σειρά
δράσεων ώστε να αλλάξει τη νοοτροπία εργαζομένων,
προμηθευτών και συνεργατών σε θέματα Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία, αλλά και να προωθήσει καλές
πρακτικές Ασφάλειας και Υγείας.

Εστιάζουμε στον εργαζόμενο
Κάθε χρόνο ο Όμιλος σχεδιάζει και υλοποιεί πρόγραμμα
εκπαίδευσης, για την επιμόρφωση και κατάρτιση των
εργαζομένων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας.
Κατά τη διάρκεια του ετήσιου προγράμματος εκπαίδευσης, αλλά και για να αυξηθεί η ετοιμότητα των εργαζομένων, το 2016-2017 πραγματοποιήθηκαν:
Εκπαιδευτικά σεμινάρια Α’ Βοηθειών και ετήσια εκπαίδευση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή
Εκπαίδευση για τον τρόπο μεταφοράς τραυματία
ή αναίσθητου προσώπου από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη
Ασκήσεις εκκένωσης
Εκπαιδευτικά σεμινάρια πυρασφάλειας και πυρόσβεσης

Εκπαίδευση οδηγών και καλλιέργεια οδικής συνείδησης
Κάθε νέος εργαζόμενος ενημερώνεται για όλους
τους σημαντικούς επαγγελματικούς κινδύνους που
σχετίζονται με τη θέση εργασίας του / της και καταρτίζεται στους κανόνες Ασφάλειας και Υγείας του
Ομίλου.

Δαπάνες για την Ασφάλεια και την Υγεία
Έργα αναβάθμισης ασφάλειας
Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία
Έργα καθαριότητας χώρων
Πυρασφάλεια (συντήρηση / αναβάθμιση εξοπλισμού πυροπροστασίας)

2016
12.417
2.546
152.027
1.824

2017
10.492
2.772
167.887
4.133
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03. Οι Άνθρωποί Μας
Φροντίζουμε για την Ασφάλεια
και την Υγεία στις συνεργασίες μας
Ξεκινώντας κάθε συνεργασία με προμηθευτές, υπεργολάβους ή συνεργάτες, ακολουθούνται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες πρόληψης και προστασίας και
γίνεται μια πρώτη συνάντηση, κατά την οποία καταγράφεται ο τρόπος εργασίας τους ώστε να εκπονηθεί
μελέτη εκτίμησης κινδύνου. Ο Όμιλος έχει θέσει συγκεκριμένους κανόνες Ασφάλειας και Υγείας τους οποίους υπεργολάβοι και συνεργάτες οφείλουν να
αποδεχτούν, και καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας
πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις στους χώρους εργασίας τους. Όλοι οι συνεργάτες αξιολογούνται κάθε
χρόνο βάσει αυστηρών κριτηρίων επαγγελματικής
ασφάλειας (όπως τα Μέσα Ατομικής Προστασίας), και
ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα σχετικά διεθνή

πρότυπα (ISO 22000, ISO 9001, OHSAS 18001).

Ασφάλεια στους χώρους εργασίας
Στα πλαίσια της φροντίδας για την ασφάλεια και την
υγεία των εργαζομένων της, ο Όμιλος έχει προχωρήσει
σε συγκεκριμένες ενέργειες στους χώρους εργασίας
και πιο συγκεκριμένα:
Έχουν εγκατασταθεί εξωτερικές πυροσβεστικές
φωλιές σε τρία σημεία κάθε εγκατάστασης
Πραγματοποιούνται, σε κάθε χώρο εργασίας, εσωτερικές επιθεωρήσεις, καταγράφονται πιθανοί κίνδυνοι,
ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι και
λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα και μέτρα πρόληψης
Παρέχονται, σε χώρους εργασίας με μεγαλύτερη
επικινδυνότητα, ειδικά εγχειρίδια Ασφάλειας και
Υγείας στους εργαζόμενους

Έχουν εγκατασταθεί προστατευτικές σχάρες στις
σκάλες που οδηγούν στην ταράτσα / οροφή κάθε
εγκατάστασης για να ελέγχεται η προσβασιμότητα

Θέματα Ασφάλειας και Υγείας που καλύπτονται στις συμβάσεις εργασίας
Θέματα Ασφάλειας και Υγείας που καλύπτονται στις συμβάσεις εργασίας
Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός (εάν απαιτείται σε κάποιες δραστηριότητες της εταιρείας)
Επιτροπές σε θέματα υγείας και ασφάλειας στις οποίες συμμετέχουν
εκπρόσωποι της διοίκησης και των εργαζομένων
Συμμετοχή του Υπεύθυνου Υγείας & Ασφάλειας (ως εκπροσώπου των εργαζομένων) στις επιθεωρήσεις υγείας και ασφάλειας,
στους ελέγχους και τις έρευνες για ατυχήματα (στις έρευνες συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι που ήταν παρόντες στο συμβάν)
Κατάρτιση και εκπαίδευση
Μηχανισμός υποβολής παραπόνων
Δικαίωμα άρνησης εκτέλεσης μη ασφαλούς εργασίας *
Περιοδικές επιθεωρήσεις
Συμμόρφωση με τις συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO)
Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας για την επίλυση προβλημάτων
Δεσμεύσεις σχετικά με τα πρότυπα για τους στόχους επίδοσης
ή το επίπεδο της πρακτικής που εφαρμόζεται

2015

2016

2017





























































* Σημειώνεται ότι ως παραλήπτης παραπόνων στον οργανισμό θεωρείται ο Υπεύθυνος Ασφάλειας και Υγείας. Με δεδομένη την κουλτούρα της ανοιχτής επικοινωνίας στον
Όμιλο, δεν υπάρχει επίσημος μηχανισμός παραπόνων και δεν έχει προκύψει περιστατικό άρνησης εκτέλεσης μη ασφαλούς εργασίας, καθώς λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα
μέτρα. Ωστόσο, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος αναφέρει κάποιο θέμα αναφορικά με την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς του, αυτό λαμβάνεται
σοβαρά υπόψη με σκοπό τη λήψη διορθωτικών ενεργειών.
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Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας μας, περιγράφει με σαφήνεια τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας μας και ενημερώνει με συνέπεια όλους τους συμμετόχους της.
Σύμφωνα με τον Κώδικα της Εταιρείας, ο οποίος ενσωματώνει την εταιρική κουλτούρα,
απαγορεύεται κάθε μορφής διάκριση που βασίζεται σε οποιοδήποτε προσωπικό χαρακτηριστικό διαφορετικότητας, όπως για παράδειγμα το φύλο, η ηλικία, η εθνικότητα,
το θρήσκευμα κ.ά.
Επιπλέον, η Εταιρεία μας καταδικάζει και απαγορεύει την παιδική εργασία και οποιαδήποτε μορφή εξαναγκαστικής ή/και υποχρεωτικής εργασίας. Επίσης, καθίσταται σαφές
μέσω του Κώδικα, ότι σε περίπτωση παραβίασης των προβλέψεων του από οποιοδήποτε συνεργάτη, μπορεί να χρειαστεί ο τερματισμός της συνεργασίας.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ο Όμιλος C.A.Papaellinas δραστηριοποιείται σε μια
χώρα όπου το θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνει αυστηρές πρόνοιες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην Εταιρεία δεν έχει μέχρι σήμερα αναφερθεί ή προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κανένα περιστατικό παιδικής
εργασίας, καθώς και κανένα περιστατικό εξαναγκαστικής ή/και υποχρεωτικής εργασίας.
Ο Όμιλος κινείται πάντα με γνώμονα τη νομοθεσία, αλλά προχωρά σε περαιτέρω
βήματα με την αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής.
Μέσω του Κώδικα, επιδιώκουμε την ευαισθητοποίηση του συνόλου των συνεργατών
μας σε θέματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαχρονικός μας στόχος είναι
να λειτουργούμε με κοινές αξίες και αρχές.
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03. Οι Άνθρωποί Μας
Έχουν δημιουργηθεί, στους εξωτερικούς χώρους
κάθε εγκατάστασης, ειδικά μονοπάτια για πεζούς και
οχήματα με σήμανση ανώτατου ορίου ταχύτητας και
κυρτώματα για ελάττωση της ταχύτητας, ώστε να
μπορούν πεζοί και οχήματα να κινούνται με ασφάλεια

Επιπλέον, στα καταστήματα:
Έχουν τοποθετηθεί πλήρως εξοπλισμένα κουτιά Α’
Βοηθειών
Όλες οι χημικές ουσίες (όπως υλικά καθαρισμού)
φυλάσσονται σε ειδικούς χώρους
Οι πυροσβεστήρες βρίσκονται πάντα σε προσβάσιμα σημεία και φέρουν την κατάλληλη σήμανση
Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένους
χώρους
Στα ειδικά έντυπα συντήρησης καταγράφονται οι
συντηρήσεις των συστημάτων πυρανίχνευσης,
των πυροσβεστήρων κ.α.

Εργασία σε ύψος
Η εργασία σε ύψος αποτελεί, πολλές φορές, αιτία σοβαρών ή και θανατηφόρων ατυχημάτων. O Όμιλος έχει
εκτιμήσει τον συγκεκριμένο κίνδυνο για κάθε θέση εργασίας, όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά και για
τους υπεργολάβους και συνεργάτες της και έχει ενημερώσει, μέσω σχετικής έκθεσης της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας, εργαζόμενους, συνεργάτες και
υπεργολάβους για την επικινδυνότητα της εργασίας
σε ύψος.

Δείκτες επίδοσης στην
Ασφάλεια και την Υγεία
Ο Όμιλος C.A.Papaellinas παρακολουθεί συστηματικά
τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας μέσω συγκεκριμένων
δεικτών, που απεικονίζουν την αποτελεσματικότητα
των ενεργειών που λαμβάνει. Οι δείκτες επίδοσης στην

Ασφάλεια και την Υγεία βοηθούν τον Όμιλο να εντοπίσει σημεία που χρειάζονται βελτίωση, και να προχωρήσει σε καινούργιες πρωτοβουλίες και δράσεις.

Κατά το 2016-2017 πραγματοποιήθηκαν κατά μέσο όρο οι παρακάτω εσωτερικές επιθεωρήσεις στα καταστήματα:
Μέσος όρος (Μ.Ο.) εσωτερικών επιθεωρήσεων στα καταστήματα
2016
195
98
41
20

Beauty Line
Holland & Barrett
Yves Rocher
Selekt

Δείκτης Απολεσθεισών ημερών (LDR)

Δείκτης Τραυματισμών (IR)
12

Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

10

40

Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

30

8

2017
220
151
58
35

Δείκτης Απουσιών (ΑR)
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο

25,000
20,000
15,000

6

20
10,000

4
10

2
0

0

0
2016

40

5,000

2017

2016

2017

2016

2017
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Αριθμός Ατυχημάτων ανά έτος

2016
47

2017
51

8%

Σύμφωνα με τους δείκτες που καταγράφουμε και παρακολουθούμε, το 2017 σημειώθηκε αύξηση 8% στα ατυχήματα σε σύγκριση με το 2016. Αναλυτικότερα, το 2017
σημειώθηκαν συνολικά 51 ατυχήματα, ενώ το 2016 είχαν
σημειωθεί 47. Το 2017 ξεκίνησε η καταγραφή ατυχημάτων και για την C.A.Papaellinas Logistics, τα οποία ανέρχονται στα 22. Επιπλέον το 2017 ξεκίνησε η καταγραφή
των παρ' ολίγο ατυχημάτων για όλο τον Όμιλο, τα οποία
ανέρχονται στα 98. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται και

συμβάντα με αυτοκίνητα του Ομίλου. Όσον αφορά τις
απουσίες λόγω ασθενειών, το 2017 σημειώθηκαν λιγότερες ημέρες απουσίας σε σύγκριση με το 2016.
Σημειώσεις:
1. Στον Όμιλο καταγράφονται τα παρ’ ολίγον ατυχήματα (near misses) και οι μικροτραυματισμοί
(minor accidents).
2. Στον υπολογισμό των δεικτών περιλαμβάνεται το
μόνιμο προσωπικό του Ομίλου. Δεν περιλαμβάνονται οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης και οι εξωτερικοί
συνεργάτες.
3. Στον υπολογισμό των δεικτών χρησιμοποιείται ο
παράγοντας 795.000, ο οποίος αποτελεί τον μέσο
όρο εργάσιμων ωρών για το σύνολο των εργαζομένων για την τριετία 2014-2017.

4.

Ο υπολογισμός των δεικτών βασίζεται στους ακόλουθους τύπους:
a. Δείκτης Τραυματισμών (Injury Rate, IR) = (Ετήσιος αριθμός τραυματισμών ή ατυχημάτων
που προκύπτουν από ή κατά τη διάρκεια της
εργασίας) x 795.000,00 / Ετήσιος αριθμός ανθρωποωρών εργασίας.
b. Δείκτης Απολεσθεισών Ημερών (Lost Day Rate,
LDR) = (Αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία εξαιτίας ατυχήματος των εργαζομένων)
x 795.000,00 / Ετήσιος αριθμός ανθρωποωρών
εργασίας.
c. Δείκτης Απουσιών (Absentee Rate, AR) = (Αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία
εξαιτίας οποιασδήποτε αδυναμίας των εργαζομένων) x 795.000,00 / Ετήσιος αριθμός ανθρωποωρών εργασίας.

Στόχοι 2018-19
Οι στόχοι μας για τη διετία 2018-2019:

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
1. Ενδυνάμωση των γνώσεων των μελών των καταστημάτων του Ομίλου μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
2. Ομαλή ενσωμάτωση εργαζομένων προερχόμενοι από εταιρείες οι οποίες εξαγοράστηκαν από τον Όμιλο C.A.Papaellinas
3. Υλοποίηση όλων των προτύπων και διαδικασιών της C.A.P Retail Academy
4. Δημιουργία και επιτυχή υλοποίηση του HR Application
5. Δημιουργία συστήματος ανατροφοδότησης σε ηλεκτρονική μορφή

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ
1. Σύνδεση των συστημάτων ασφαλείας των καταστημάτων του Ομίλου με κεντρικό σταθμό Security, με στόχο την αύξηση των επιπέδων
ασφάλειας των πελατών και των εργαζομένων μας
2. Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 για την Αποθήκη της PharmacyLine
3. Αγορά μηχανήματος για order picker στην Αποθήκη της PharmacyLine για πιο ασφαλή συλλογή προϊόντων σε ψηλά σημεία
4. Προσθήκη ανιχνευτών καπνού στην Αποθήκη της PharmacyLine και στα κεντρικά γραφεία
5. Aγορά περισσότερων προστατευτικών υλικών για προστασία των εγκαταστάσεων και του προσωπικού στο Νέο Κέντρο Διανομής
6. Συνάντηση υπεργολάβων και συνεργατών για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, κοινοποιώντας κακές πρακτικές που κατεγράφησαν το
2017, με στόχο την βελτίωση
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Στόχοι
Οι στόχοι μας για τη διετία 2016-2017 και η υλοποίησή τους:
1. Συνέχιση της σταδιακής ανανέωσης του εταιρικού στόλου οχημάτων
με νέα, τα οποία εκπέμπουν χαμηλότερους αέριους ρύπους



Επιτεύχθηκε

2. Δράσεις μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος της C.A.Papaellinas:
I. Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών των κεντρικών γραφείων με
φωτιστικά LED



Επιτεύχθηκε

II. Εγκατάσταση αντηλιακών μεμβρανών και σκιάστρων στα κεντρικά
γραφεία



Επιτεύχθηκε

III. Μελέτη για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο Κέντρο
Διανομής

Εκπονήθηκε μελέτη, αλλά το υφιστάμενο πρόγραμμα για τις
εταιρείες (αυτοπαραγωγής) κρίθηκε ως οικονομικά μη βιώσιμο.
Αν αλλάξουν τα κρατικά προγράμματα, θα επαναξιολογηθεί.

IV. Μελέτη για εγκατάσταση συστημάτων μείωσης ηλεκτρικής τάσης
σε κάποια καταστήματα λιανικής

Δεν επιτεύχθηκε. Εκπονήθηκε μελέτη, αλλά εντοπίστηκαν τεχνικά ρίσκα για τα καταστήματα. Θα εκπονηθεί μελέτη ως προς
το κατά πόσο μπορούν αυτά τα συστήματα να εγκατασταθούν
στο Νέο Κέντρο Διανομής.

Οι καταστροφικές για την κοινωνία, την οικονομία και
την επιχειρηματικότητα συνέπειες της μόλυνσης του
περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη γίνονται διαρκώς πιο αισθητές. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, η
κλιματική αλλαγή αποτελεί το σημαντικότερο θέμα
της εποχής μας και βρισκόμαστε, ως προς την αντιμετώπισή του, σε μια πολύ κρίσιμη καμπή
(http://www.un.org/en/sections/issues-depth/climate-change/index.html). Ο Όμιλος C.A.Papaellinas
αντιλαμβάνεται την τεράστια σημασία του θέματος
αυτού και με ειδικά σχεδιασμένες, στοχευμένες πρωτοβουλίες και δράσεις στηρίζει έμπρακτα τις παγκόσμιες προσπάθειες καταπολέμησης της κλιματικής
αλλαγής και μείωσης της περιβαλλοντικής μόλυνσης.
Στόχος μας, η συνεχής, δραστική μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

4.1 Η προσέγγισή μας στην
προστασία του περιβάλλοντος
Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί,
για τον Όμιλο, διαρκή και κεντρική προτεραιότητα.
Αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες πέραν όσων προβλέπονται από την κυπριακή και κοινοτική νομοθεσία, o Όμιλος υλοποιεί συγκεκριμένες, στοχευμένες
δράσεις ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού του
αποτυπώματος.
Ακολουθώντας την αρχή της πρόληψης, o Όμιλος
φροντίζει ώστε:
να κάνει λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων
να λαμβάνει πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας
να καταγράφει τους ρύπους που εκπέμπονται από
τα καταστήματα και το Κέντρο Διανομής

Πρόγραμμα Πράσινης Ανάπτυξης
Ήδη από το 2010, ο Όμιλος ανέπτυξε και υλοποιεί πρόγραμμα πράσινης ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει
δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και βασίζεται
στο τρίπτυχο «ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, δράση».
Βασικές προτεραιότητες του προγράμματος αποτελούν η εξοικονόμηση πόρων και η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Ομίλου.

Απόδοση επένδυσης για την προστασία του περιβάλλοντος
Το 2015, ο Όμιλος C.A.Papaellinas ολοκλήρωσε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, στις κεντρικές
εγκαταστάσεις της στα Λατσιά, με απώτερο στόχο να
επιτύχει αξιόλογη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού
ρεύματος και των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
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4.2 Χρησιμοποιούμενα υλικά,
ανακύκλωση, διαχείριση
αποβλήτων
Με στόχο τη διασφάλιση μιας ποιοτικής ζωής για τις
επόμενες γενιές, την προστασία του περιβάλλοντος και
μια υγιή οικονομία, ο Όμιλος καταβάλλει κάθε δυνατή
προσπάθεια να εξασφαλίσει τη βιώσιμη χρήση των υλικών που χρησιμοποιεί.

Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Στον Όμιλο χρησιμοποιούμε, σε σταθερή βάση, βιοδιασπώμενες τσάντες και υλικά συσκευασίας. Κατά τη διετία 2016-2017, ο αριθμός τους ανήλθε σε 158.700. Η
βαθμιαία αντικατάσταση των χάρτινων συσκευασιών
από βιοδιασπώμενες, εντάσσεται στην προσπάθειά
μας να λειτουργούμε με σεβασμό στο περιβάλλον.

Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος (σε ευρώ)
Διαχείριση αποβλήτων σε κατάλληλα αδειοδοτημένους εργολάβους
Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας (αντικατάσταση λαμπτήρων, σύστημα PowerStar, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών)
Σύνολο

2014
50.815
44.117
94.932

2015
47.758
92.048
139.806

2016
43.057
30.939
43.057

2017
44.265
33.442
44.265

2016
486.600
168.550
430.850
45.700
22.400
68.100

2017
599.500
170.550
754.850
43.300
47.300
90.600

2016
17000
1000*
**
39

2017
40000
1000*
184
24

Υλικά συσκευασίας που καταναλώθηκαν
Χάρτινες τσάντες Beauty Line
Χάρτινες τσάντες Holland & Barett
ΣΥΝΟΛΟ
Πλαστικές τσάντες PharmacyLine
Πλαστικές Τσάντες C.A.Papaellinas
Σύνολο

Υλικά
Χαρτί/ Χαρτόνι
Πλαστικό (PET, HDPE, C-PLASTIC)
Toners
Μπαταρίες
* Εκτίμηση. Δεν παρέχει η εταιρεία ανακύκλωσης στοιχεία.
** Δεν υπάρχουν στοιχεία
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(ποσότητες σε kg)
Τεμάχια
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4.3 Εκπομπές, κατανάλωση
ενέργειας και κλιματική αλλαγή
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί το κρισιμότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα σε παγκόσμια κλίμακα, με διαρκώς
βαρύτερες επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία. Παρ’ όλα αυτά, προσφέρει και πλήθος ευκαιριών,
για τις επιχειρήσεις που θα αναλάβουν πρωτοβουλίες
μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων τους.
Η C.A.Papaellinas αναπτύσσει και υλοποιεί διαρκώς
καινούργιες δράσεις, με στόχο τη μείωση των εκπομπών της. Ταυτόχρονα, συμμορφώνεται με την
ισχύουσα νομοθεσία και τα προβλεπόμενα ανώτατα
όρια εκπομπών ρύπων.

Κατανάλωση και εξοικονόμηση
ενέργειας
Η C.A.Papaellinas στοχεύει σε διαρκή μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις δραστηριότητές
της και, κατά το 2016 και 2017, προχώρησε σε καινούργιες πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.

Υπολογισμός ενεργειακού
αποτυπώματος
Υπολογίσαμε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) της C.A.Papaellinas από την παραγωγή / κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις και τα κτίριά
μας. Προκειμένου να υπολογίσουμε το ενεργειακό μας
αποτύπωμα, χρησιμοποιήσαμε συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού εκπομπών.

Ανακύκλωση και υπεύθυνη
διαχείριση των αποβλήτων
Η C.A.Papaellinas έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών, πλαστικού,
χαρτιού, μπαταριών και δοχείων μελανιού και, επίσης,
συμμετέχει στο Green Dot Κύπρου, ένα συλλογικό σύστημα ανάκτησης και ανακύκλωσης των συσκευασιών
των κυπριακών επιχειρήσεων. Επιπλέον, έχουμε ως
κεντρικό στόχο μας την υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τις εμπορικές μας δραστηριότητες και την παραγωγική διαδικασία.
Ακολουθούμε, ως προς τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα απόβλητα, τη νομοθεσία και τους ανάλογους
κανονισμούς, ώστε να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Ανακυκλώσαμε 39 κιλά μπαταριών το 2016 και 24 κιλά
μπαταριών το 2017.

Προκειμένου να επιτύχει ακόμη μεγαλύτερη μείωση των
εκπομπών, η C.A.Papaellinas έχει ξεκινήσει την αντικατάσταση παλαιών φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς προϊόντων με φορτηγά αυτοκίνητα νεότερης τεχνολογίας.

Εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα από μεταφορές
Η χρήση μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των
προϊόντων της C.A.Papaellinas, αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων μας.
Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις μεταφορές
προϊόντων μέσω του στόλου οχημάτων της C.A.Papaellinas ανήλθαν, το 2016, σε 603 τόνους. Το 2017 ανήλθαν
σε 1.087 τόνους, παρουσιάζοντας αύξηση που οφείλεται
στην εσνωμάτωση της C.A.Papaellinas Logistics Services
και στην παροχή υπηρεσιών σε πελάτες (εταιρείες εκτός
Ομίλου - 3rd party logistics). Οι εκπομπές υπολογίζονται
σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Αερίων του Θερμοκηπίου
(Greenhouse Gas Protocol) του διεθνούς οργανισμού
World Resources Institute (WRI).

Εκπομπές CO2 για την παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην C.A.Papaellinas το 2016-17:

0,799 Kg CO2 ανά kWh*
1.412 τόνοι CO2
*Βάσει στοιχείων από το Τμήμα Περιβάλλοντος του υπουργείου
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας Κύπρου 2017:
Συμβατικά Καύσιμα:
Αιολικά Πάρκα:
Φωτοβολταϊκά Συστήματα:
Συστήματα Βιομάζας:

91,65 %
0,05 %
3,37 %
0,73 %

Εκπομπές από τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια και τα καταστήματα*
Τόνοι CO2

2015
1.818,8

2016
687

2017
765

* Στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνεται η C.A.Papaellinas Logistics Services, η οποία αποτελεί μέρος της C.A.Papaellinas από τον Νοέμβριο του 2016.
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4.4 Διαχείριση νερού
Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και κατά το
2016 και 2017 η κατανάλωση νερού από τη C.A.Papaellinas παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Εντούτοις,
αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του νερού ως πολύτιμου φυσικού πόρου, η C.A.Papaellinas λαμβάνει
συνεχώς ενέργειες εξοικονόμησης νερού, μέσα από
τη σωστή συντήρηση και τον τακτικό έλεγχο των εγκαταστάσεων παροχής νερού. Στόχος, η ελαχιστοποίηση των απωλειών. Επιπλέον, όλοι οι εργαζόμενοι
του Ομίλου ενημερώνονται, σε τακτική βάση, γύρω
από διαφορετικούς τρόπους μείωσης της κατανάλωσης νερού.

Κατανάλωση Νερού
Ποσότητες
σε m3

2016

2017

17.076

19.259

* Η κατανάλωση του νερού δεν περιλαμβάνει τα καταστήματα
στα εμπορικά κέντρα (mall), λόγω έλλειψης των σχετικών στοιχείων από τους διαχειριστές τους. Για λόγους σωστής παρουσίασης και συγκρισιμότητας, δεν περιλαμβάνεται η κατανάλωση
κατά τα προηγούμενα έτη.

4.5 Καλλιέργεια περιβαλλοντικής
συνείδησης
Στα πλαίσια των προσπαθειών της να συμβάλλει ενεργά
στην προστασία του περιβάλλοντος, η C.A.Papaellinas
λαμβάνει καινοτόμες πρωτοβουλίες ώστε να καλλιεργηθεί και να εδραιωθεί, στους εργαζόμενούς της αλλά και
στις οικογένειές τους, περιβαλλοντική συνείδηση. Τα
παιδιά των συναδέλφων δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον για τη φροντίδα για το περιβάλλον και συμμετέχουν
με ενθουσιασμό, σε διαγωνισμό ζωγραφικής που διοργανώνεται κάθε χρόνο. Ο διαγωνισμός έχει θέμα την
προστασία του περιβάλλοντος και δίνει, στα παιδιά που
συμμετέχουν, την ευκαιρία να δείξουν την ευαισθησία
τους απέναντι σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και να κερδίσουν δώρα!

Στόχοι 2018-19
Οι στόχοι μας για τη διετία 2018-2019:
1. Δράσεις μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος του Ομίλου C.A.Papaellinas:
Ι. Να επωφεληθούμε από το νέο κρατικό σχέδιο για εξοινονόμηση ρεύματος (net billing). Θα γίνει αξιολόγηση και χρηματοοικονομική μελέτη εντός του 2019
ΙΙ. Αντικατάσταση κατά 80% των φωτιστικών στα καταστήματα του Ομίλου με LED
2. Καμπάνια διαφώτισης πελατών των καταστημάτων λιανικής του Ομίλου για την ανακύκλωση και προστασία του περιβάλλοντος
3. Συνέχιση της σταδιακής ανανέωσης του εταιρικού στόλου οχημάτων με νέα, τα οποία εκπέμπουν χαμηλότερους αέριους ρύπους
4. PharmacyLine: Αντικατάσταση πλαστικών σακούλων με άλλες φιλικές προς το περιβάλλον
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5.1 Η οικονομική συμβολή μας – κοινωνικό προϊόν
Η οικονομική συμβολή προς την κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε, αποτελεί βασική μας επιδίωξη. Μέσα από την απασχόληση, την καταβολή φόρων και
δικαιωμάτων, προμήθειες από προμηθευτές και κοινωνικές επενδύσεις, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε θετικά στους συμμέτοχους μας. Η διανομή οικονομικής αξίας
προς τους συμμετόχους μας φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα – Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και διανέμεται (Κοινωνικό Προϊόν) και στον παρακάτω πίνακα.
Διάγραμμα: Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και διανέμεται - EVG&D (Κοινωνικό Προϊόν)

Κατανομή Κοινωνικού Προϊόντος

31,7%

2,4%

Πληρωμές προς εγχώριους προμηθευτές (συμπερ. ΦΠΑ)

Συνολικές επενδύσεις

0,1%

50,5%

Καταβεβλημένοι φόροι

Πληρωμές προς προμηθευτές εξωτερικού

0,2%

3,6%

Κόστος Προγράμματος Κοινωνικών Δράσεων

Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου (τόκοι και δόσεις δανείων)

11,2%

0,3%

Πληρωμές για μισθοδοσία (μεικτές αποδοχές εργαζομένων)

Πληρωμές για ασφάλεια εργαζομένων (εργοδοτικές εισφορές και ιδιωτική ασφάλιση)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 2013-2017 (€)

2013

2014

2015

2016

2017

2017-18

%

Πληρωμές για μισθοδοσία (μεικτές αποδοχές εργαζομένων)

7.658,000

8.097,000

7.847,000

9.605,000

9.716,000

19.321,000

11,2

Πληρωμές για ασφάλεια εργαζομένων (εργοδοτικές εισφορές και ιδιωτική ασφάλιση)
Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου (τόκοι και δόσεις δανείων)
Καταβεβλημένοι φόροι

265,700

279,100

254,900

282,000

292,000

574,000

0,3

2.764,000

4.381,000

4.245,000

2.799,000

3.397,000

6.196,000

3,6

224,000

158,000

239,000

147,000

81,000

228,000

0,1

1,600

1.866,000

2.295,000

2.387,000

1.685,000

4.072,000

2,4

Πληρωμές προς εγχώριους προμηθευτές (συμπερ. ΦΠΑ)

21.378,000

24.993,000

26.095,000

27.083,000

27.723,000

54.806,000

31,7

Πληρωμές προς προμηθευτές εξωτερικού

42.048,000

39.758,000

38.781,000

42.031,000

45.517,000

87.548,000

50,6

Συνολικές επενδύσεις

Κόστος Προγράμματος Κοινωνικών Δράσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

130,380

127,600

136,900

136,785

131,747

268,532

0,2

74.469,680

79.659,700

79.893,800

84.470,785

88.542,747

173.013,532

100,00
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5.2 Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας
Διευθυντικό προσωπικό από την τοπική κοινωνία
Όλο το διευθυντικό προσωπικό της C.A.Papaellinas προέρχεται από την Κύπρο, δημιουργώντας
οικονομικό όφελος για την κάθε τοπική κοινότητα. Αυτή η τακτική έχει ως αποτέλεσμα οι διευθυντικές μας ομάδες να έχουν την καλύτερη δυνατή αντίληψη των κυπριακών κοινωνικοπολιτικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη
των επιχειρηματικών στόχων του Ομίλου.
Υποστήριξη τοπικών προμηθευτών
Προτιμούμε και στηρίζουμε τους τοπικούς προμηθευτές, ενισχύοντας δυναμικά την τοπική
επιχειρηματικότητα. Μέσα από αυτή τη συνεργασία οι προμηθευτές μας:
• είναι σε θέση να επαναπροσδιορίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και την
αναπτυξιακή τους τροχιά
• έχουν την ουσιαστική μας στήριξη για να βελτιστοποιήσουν την παραγωγή τους, αναπτύσσοντας και ακολουθώντας νέα πρότυπα ποιότητας και καινοτομίας.
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Οι τοπικοί μας προμηθευτές για τον Όμιλο C.A.Papaellinas:

Μέλι Τζιβέρτι

Ελαιόλαδο Ολέαστρο

Παξιμάδια Έλενας

Η συνεργασία μας με τον Όμιλο
C.A.Papaellinas μας βοήθησε πολύ.
Για μια μικρή, τοπική εταιρεία
όπως η δική μας, που δεν έχει το
δίκτυο και τους πόρους να σταθεί
από μόνη της στην αγορά και να
μπορέσει να στηρίξει με επιτυχία
την ανάπτυξή της, η συνεργασία
μας με την C.A.Papaellinas μας
πρόσφερε σταθερότητα και σιγουριά. Έχουμε έναν σοβαρό, πολύτιμο συνεργάτη και μαζί του
μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.

Η κίνηση στην οποία προβήκαμε το
2013, να συνεργαστούμε με τον Όμιλο
C.A.Papaellinas, άνοιξε τους ορίζοντές
μας και μας πρόσφερε οικονομική σταθερότητα. Ευτυχώς βρέθηκε η C.A.Papaellinas και από το μετέωρο, μέσα στο
οποίο αισθανόμασταν ότι βρισκόμασταν, βρεθήκαμε στη σιγουριά και τη
σταθερότητα. Η συνεργασία μας με τα
διάφορα τμήματα του οργανισμού είναι
άψογη σε όλα τα επίπεδα. Κάτι που εκτιμούμε ιδιαίτερα είναι η στάση του κ.
Χρήστου Παπαέλληνα όταν είχαμε να
αντιμετωπίσουμε, πέραν των γεγονότων
της οικονομικής κρίσης του 2013, και μια
μεγάλη πυρκαγιά που κατέστρεψε σημαντικό μέρος της σοδειάς. Ο ίδιος
έδειξε τεράστιο ενδιαφέρον και προσφέρθηκε να μας βοηθήσει από όλες τις
πλευρές. Η κίνηση του Ομίλου να στηρίξει μικρές κυπριακές επιχειρήσεις το
2013, ήταν για εμάς πολύ σημαντική και
σίγουρα δικαιώθηκε η στρατηγική του
να επενδύσει στον τομέα της Βιώσιμης
Ανάπτυξης.

Η συνεργασία μας με τον Όμιλο C.A.Papaellinas ξεκίνησε το 2013, όταν μετά
τη μεγάλη οικονομική κρίση, αποφάσισε να στηρίξει κυπριακές εταιρείες,
προωθώντας τα προϊόντα τους στην
αγορά. Επιλέγοντας τα καλύτερα προϊόντα, πλησίασε και την εταιρεία μας
προτείνοντάς μας συνεργασία. Έτσι,
από τότε μέχρι και σήμερα υπάρχει μια
εξαιρετική συνεργασία και υποστήριξη
από μέρους της C.A.Papaellinas. Μαζί
φτιάξαμε την πρώτη διαφήμιση των
Παξιμαδιών Έλενας και ενισχύσαμε τη
δυναμική της εταιρείας με πολλές προωθητικές ενέργειες. Ο σεβασμός και η
στήριξη της C.A.Papaellinas προς τις
κυπριακές οικογενειακές επιχειρήσεις
έδωσε ανάπτυξη στην κυπριακή αγορά.
Εκτιμούμε τα μέγιστα τη στήριξη που
μας πρόσφερε, ιδιαίτερα στις δύσκολες
μέρες που πέρασε η οικονομία της
χώρας. Ευελπιστούμε σε μια μακρόχρονη συνεργασία, που θα έχει μόνο
θετικά αποτελέσματα και για τις δυο
επιχειρήσεις.
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Κοινωνικές δράσεις
5.3 Δράσεις για την Υγεία
Τα Beauty Line στηρίζουν σταθερά τη Europa
Donna Κύπρου
Η Εurοpa Donna Κύπρου και τα καταστήματα
Beauty Line μοιράζονται ένα κοινό όραμα, να κάνουν
την κάθε γυναίκα να ζει καλύτερα και να αισθάνεται
όμορφα. Σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον
Οκτώβριο του 2016 και τον Νοέμβριο του 2017 τα καταστήματα Beauty Line παρέδωσαν, για οικονομική
ενίσχυση του έργου της Europa Donna Κύπρου, συνολικό χρηματικό ποσό ύψους 26.610 ευρώ.
Το ποσό συγκεντρώθηκε, με την πολύτιμη συμβολή
και υποστήριξη των πελατών των καταστημάτων, από
τις πωλήσεις του BeaυtyLine Magazine και προσφέρθηκε για να στηριχθεί το πρόγραμμα της Europa
Donna Κύπρου «Επιστήθιες Φίλες». Το πρόγραμμα
αυτό προσφέρει ειδικούς στηθόδεσμους και εξωτερικές προθέσεις σιλικόνης σε γυναίκες που νόσησαν από
καρκίνο του μαστού, στοχεύοντας, επιπλέον, στην πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση, στήριξη και αποκατάσταση αυτών των γυναικών.

καιρης διάγνωσης, και να ενισχύσει το τμήμα Νεφρολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και μονάδες αιμοκάθαρσης άλλων πόλεων.
Στα πλαίσια της κοινωνκής της υπευθυνότητας, η
C.A.Papaellinas είναι κύριος χορηγός του Παγκύπριου Συνδέσμου Φίλων Νεφροπαθών και στηρίζει
το έργο του.

«Τρέχοντας με το φως του φεγγαριού»
Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2016 n C.A.Papaellinas
συμμετείχε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στον
2ο νυχτερινό αγώνα δρόμου «Hellenic Bank
Runnning Under the Moon 2016», στο πάρκο Αθαλάσσας στην Αγλαντζιά. Περισσότεροι από 40 συνάδελφοι έδωσαν το παρόν και έτρεξαν στην εταιρική
διαδρομή των 5 χλμ.
Ο αγώνας αυτός έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα,
καθώς στηρίζει την εθελοντική οργάνωση «Θερμοκοιτίδα Αγάπης», που έχει στόχο της την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα προωρότητας και τη
στήριξη των νεογνών, των γονέων και του νοσηλευτικού προσωπικού στον καθημερινό αγώνα τους.

O Όμιλος C.A.Papaellinas δίπλα στον Παγκύπριο
Σύνδεσμο Φίλων Νεφροπαθών
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Νεφροπαθών έχει ως
αποστολή του να προσφέρει οικονομική βοήθεια και
στήριξη στους νεφροπαθείς και τις οικογένειές τους,
να ενημερώσει το κοινό γύρω από τη σημασία της έγ52

«Διαδρομή Αγάπης Μοτοσικλετιστών»
O Όμιλος C.A.Papaellinas στηρίζει τη Διαδρομή Αγάπης Μοτοσικλετιστών για την ενίσχυση του Παγκύπριου Συνδέσμου για παιδιά με καρκίνο και συναφείς
παθήσεις «Ένα Όνειρο μια Ευχή». Η Διαδρομή Αγάπης
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Η Εurοpa Donna Κύπρου και τα καταστήματα Beauty Line μοιράζονται
ένα κοινό όραμα, να κάνουν την κάθε γυναίκα να ζει καλύτερα και να
αισθάνεται όμορφα.
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Μοτοσικλετιστών αποσκοπεί στην ενίσχυση του συνδέσμου και έχει έναν διπλό στόχο: την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από τον παιδικό καρκίνο και
την οικονομική ενίσχυση του έργου του Συνδέσμου. Η
συμμετοχή των συναδέλφων ήταν συγκινητική και,
όπως κάθε χρόνο, ο Όμιλος ενίσχυσε αυτή την πρωτοβουλία οικονομικά.
Η ομάδα των εθελοντών μοτοσικλετιστών πέρασε από
τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου, την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018.
Διάλεξη «Μεγαλώνω σωστά το παιδί μου»
Στα πλαίσια της έμπρακτης στήριξης, από τον Όμιλο,
του θεσμού της οικογένειας, η Σχολή Γονέων της
C.A.Papaellinas διοργάνωσε, την Τετάρτη 21 Ιουνίου
2017, διάλεξη με θέμα «Μεγαλώνω σωστά το παιδί
μου». Οι συμμετέχοντες έλαβαν συμβουλές για τον
χειρισμό δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών και
είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις και να ανταλλάξουν απόψεις. Η C.A.Papaellinas δημιούργησε τη
Σχολή Γονέων με σκοπό να βοηθήσει, τους γονείς συναδέλφους, στη σωστή ανατροφή και φροντίδα των
παιδιών τους.
Στις πρωτοβουλίες του Ομίλου για τη στήριξη του θεσμού της οικογένειας περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, και
οι ακόλουθες: περίοδος μητρότητας 6 μηνών, επίδομα
τέκνου για όλα τα παιδιά των συναδέλφων μέχρι την
ηλικία των δυόμισι ετών για αγορά παιδικών προϊόντων, οικονομική στήριξη σε όσους συναδέλφους αντιμετωπίζουν προβλήματα τεκνοποίησης, χρηματικά
βραβεία στα αριστούχα παιδιά συναδέλφων, παροχή
παιδικού καθίσματος αυτοκινήτου κ.α.
Reaction Excellence Awards 2018: Τιμητική διάκριση για την C.A.Papaellinas
Μια ακόμη τιμητική διάκριση για τον Όμιλο C.A.Papaellinas αποτέλεσε η βράβευσή του για τη διαχρονική στήριξή του στο έργο του μη κερδοσκοπικού
οργανισμού REACTION Youth for the Prevention, αλλά
και για την όλη κοινωνική του δράση. Η τελετή της
απονομής των σχετικών βραβείων πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018 στο Προεδρικό Μέγαρο, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το βραβείο παρέλαβε, εκ μέρους του Ομίλου
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C.A.Papaellinas, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής
κος Χρήστος Παπαέλληνας.
Κοντά στα παιδιά της Σχολής Κωφών
Κάθε χρόνο, ο Όμιλος C.A.Papaellinas φιλοξενεί, στην
καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας, τα παιδιά της Σχολής Κωφών, που συγκινούν
όλους με την παρουσία και τα τραγούδια τους. Επιπλέον, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, έτσι και το
2016 και 2017, ο Όμιλος ενίσχυσε τη Σχολή Κωφών με
χρηματικό ποσό, για κάλυψη των αναγκών της.

5.4 Δράσεις για την Παιδεία
Σταθερή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου:
Βράβευση αριστούχων ΜΒΑ
O Όμιλος C.A.Papaellinas παραχώρησε και για τα έτη
2016 και 2017 υποτροφίες σε φοιτητές του Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι υποτροφίες, συνολικού ύψους 10.250 ευρώ την
κάθε χρονιά, προσφέρθηκαν σε τρεις φοιτητές, που
διακρίθηκαν ακαδημαϊκά. Με την πρωτοβουλία αυτή
αποδεικνύεται έμπρακτα η τεράστια σημασία που
αποδίδει η C.A.Papaellinas στην παιδεία, την ακαδημαϊκή αριστεία και τη σύνδεση μεταξύ πανεπιστημίου
και επιχειρηματικού κόσμου. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του ακαδημαϊκού και την εμπειρία του επιχειρηματικού κόσμου, τέτοιου είδους συνεργασίες
αντιπροσωπεύουν μια διαφοροποιημένη προσέγγιση
στην κοινή προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό και την
ενίσχυση της οικονομίας του τόπου μας.
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Βράβευση των αριστούχων παιδιών του προσωπικού μας
Κατά το 2016 και 2017 πραγματοποιήθηκαν οι βραβεύσεις των αριστούχων παιδιών του προσωπικού για
τις ακαδημαϊκές χρονιές 2015-16 και 2016-17. Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής μας κος Χρήστος Παπαέλληνας απένειμε χρηματικά βραβεία σε
δεκατέσσερα συνολικά παιδιά, συγχαίροντάς τα για τις
προσπάθειές τους. Τόνισε, πώς τα παιδιά που αριστεύουν είναι το μέλλον της Κύπρου και τους συμβούλευσε να έχουν πίστη στον εαυτό τους και τις δυνάμεις
τους και να μην χάνουν ποτέ την ελπίδα τους.
Παρότι αντιμετώπισε δυσκολίες μετά τον εκτοπισμό
της από την κατεχόμενη Νεάπολη, η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως συμμετέχει με οκτώ ομάδες στα παγκύπρια
πρωταθλήματα πετοσφαίρισης και διαθέτει Ακαδημία
για παιδιά. Επιπλέον, συμμετέχει στα πρωταθλήματα
επιτραπέζιας αντισφαίρισης και ποδηλασίας.

O Όμιλος C.A.Papaellinas στο πλευρό
του Νικόλα Βασιλείου
O Όμιλος C.A.Papaellinas είναι υπερήφανος υποστηρικτής του Νικόλα Βασιλείου, ενός πολλά
υποσχόμενου ταλέντου στο άθλημα της σκοποβολής. Ο Νικόλας, που είναι μεταξύ των κορυφαίων στο άθλημά του, διακρίνεται όχι μόνο σε
κυπριακό επίπεδο αλλά και σε διεθνές. Το 2016
κατέλαβε το χρυσό μετάλλιο στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Εφήβων και το αργυρό μετάλλιο
στο Παγκόσμιο Κύπελλο Εφήβων. Το 2017 κατέλαβε την 6η θέση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες και την 3η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
που διεξήχθη στην Ρωσία. Ο Όμιλος C.A.Papaellinas στηρίζει τον Νικόλα και δίδει την υπόσχεση
να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα του, βοηθώντας
τον να πετύχει ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις.

Εθνικός Λατσιών

5.5 Δράσεις για τον Αθλητισμό
Ο Όμιλος C.A.Papaellinas στηρίζει διαχρονικά και έμπρακτα τον αθλητισμό, τις αξίες και τα οφέλη του, ενισχύοντας εθνικούς και τοπικούς φορείς, συλλόγους και
ομάδες. Ο αθλητισμός βοηθά τις νέες γενιές να κοινωνικοποιηθούν υιοθετώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής,
διδάσκει την ομαδικότητα και τον σεβασμό και συμβάλλει στην άμβλυνση διαφόρων κοινωνικών προβλημάτων χαρίζοντας, ταυτόχρονα, ψυχική ευεξία.
Ολυμπιάδα Νεαπολέως
Κατά τη διετία 2016-17, όπως και τα προηγούμενα
χρόνια, η C.A.Papaellinas ενίσχυσε οικονομικά το σωματείο Ολυμπιάδα Νεαπόλεως. Η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως
ιδρύθηκε το 1951 και αποτελεί προσφυγικό σωματείο με σημαντική
αθλητική, αλλά και κοινωνική δράση.

Η C.A.Papaellinas στηρίζει σταθερά τα
τελευταία χρόνια και ενισχύει χορηγικά
τον Εθνικό Λατσιών, ενισχύοντας μέσω
της χορηγίας της και την τοπική κοινωνία των Λατσιών, στην οποία βρίσκονται η έδρα και τα κεντρικά γραφεία της
ομάδας. Ο Εθνικός Λατσιών ιδρύθηκε
το 1956 και διαθέτει ομάδες πετοσφαίρισης και ποδοσφαίρου σάλας (futsal), με 300 αθλητές κάθε ηλικίας.
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05. Κοινωνία
5.6 Δράσεις για την Οδική
Ασφάλεια

Δόθηκαν στους εργαζόμενους με εταιρικά οχήματα / μίνι βαν, φωσφοριζέ γιλέκα.

Κατά τη διετία 2016-2017 η C.A.Papaellinas προχώρησε στις παρακάτω δράσεις Οδικής Ασφάλειας:

Διανεμήθηκε, σε όλους τους εργαζόμενους, ενημερωτικό υλικό για την ασφαλή οδήγηση, οδήγηση και ποτό, υπερβολική ταχύτητα κ.α.
Προβλήθηκαν επιμορφωτικά φιλμάκια σχετικά με
την οδική ασφάλεια κατά την Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας.
Πραγματοποιήθηκε, στις εγκαταστάσεις της
εταιρείας αφισοκόλληση με παραδείγματα ατυχημάτων.
Αντιπροσωπεία του Ομίλου συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα (European
Night Without Accident), η οποία διοργανώνεται
κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Οκτωβρίου έξω
από νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, με σκοπό την
ενημέρωση των νέων ανθρώπων γύρω από τη
σχέση αλκοόλ και οδήγησης.
Οι οδηγοί της C.A.Papaellinas εκπαιδεύτηκαν από
εξωτερικό συνεργάτη στην Ασφαλή Οδήγηση-Οδική
Συμπεριφορά. Η εκπαίδευση περιελάμβανε τα εξής:
Τροχαίο Πρόβλημα, Πώς να γίνουμε καλύτεροι οδηγοί, Ζώνη ασφαλείας, Έλεγχος οχήματος πριν από το
ταξίδι, Οικονομική Οδήγηση, Ελαστικά, Σκηνές τροχαίων δυστυχημάτων, Ταχύτητα-οδήγηση σε άσχη-
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μες καιρικές συνθήκες, Οδήγηση το βράδυ, ΑλκοόλΚούραση-Υπνηλία, Οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο,
Κυκλικοί κόμβοι, Μοτοσικλετιστές, Αμυντική Οδήγηση-Παρατηρητικότητα-Αντίληψη Κινδύνου-Χρόνος Αντίδρασης-Σήματα Τροχαίας.
Διοργανώθηκε ημερίδα για τους οδηγούς του Ομίλου η οποία περιελάμβανε ελέγχους στα οχήματα
και βαν της C.A.Papaellinas από την Τροχαία Κύπρου, ενημέρωση για τους ελέγχους που πρέπει να
διενεργούνται και διανομή ενημερωτικού υλικού.
Πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση των εργαζομένων
με εταιρικά οχήματα από τον Υπεύθυνο Στόλου και
τον Λειτουργό Ασφάλειας και Υγείας.

5.7 Δράσεις Εθελοντισμού και Προσφοράς του Προσωπικού μας
Αιμοδοσία
Διάκριση αλληλεγγύης για την C.A.Papaellinas
Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό
Μέγαρο στις 14 Ιουνίου 2016, ημέρα που έχει καθοριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, η Μέλανι Μιχαηλίδου, επικεφαλής της Διεύθυνσης
Ανθρώπινου Δυναμικού και Βιώσιμης Ανάπτυξης, δέχθηκε, εκ μέρους του Ομίλου C.A.Papaellinas, τιμητική
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διάκριση για την εθελοντική προσφορά αίματος από
τους εργαζόμενους του Ομίλου και για τη στήριξη, από
τον Όμιλο, των δράσεων του μη κερδοσκοπικού οργανισμού REACTION Youth for the Prevention.
Μονάδες αίματος που συλλέχθηκαν

2016

2017

46

37

Ετήσιο Φιλανθρωπικό Παζαράκι
Ένας ακόμη θεσμός αλληλεγγύης που στηρίζουμε,
είναι το Ταμείο Υποστήριξης Προσωπικού του Ομίλου.
Το συγκεκριμένο Ταμείο δημιουργήθηκε με στόχο την
έμπρακτη αλληλεγγύη προς συναδέλφους και συγγενικά τους πρόσωπα που έχουν ανάγκη στήριξης, λόγω
προβλημάτων υγείας. Για την ενίσχυση του Ταμείου,
κάθε χρόνο πριν τα Χριστούγεννα διοργανώνεται παζαράκι με συγκινητική συμμετοχή των συναδέλφων,
ενώ επιπρόσθετα παζαράκια διοργανώνονται και σε
άλλες χρονικές περιόδους, για την κάλυψη διαφόρων
αναγκών. Οι εργαζόμενοι στηρίζουν εθελοντικά το Ταμείο και μέσω της παραχώρησης ενός μικρού ποσοστού του μηνιαίου μισθού τους.

Δενδροφύτευση στον Όμιλο C.A.Papaellinas
Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος
διοργανώθηκε, το 2016, δενδροφύτευση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν
αρκετοί συνάδελφοι φυτεύοντας δενδράκια, με στόχο
να κάνουν την εταιρεία πιο πράσινη. Η Παγκόσμια
Ημέρα Περιβάλλοντος θεσπίστηκε από τον ΟΗΕ για
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του παγκόσμιου
κοινού γύρω από τα περιβαλλοντικά θέματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα και γιορτάζεται κάθε
χρόνο στις 5 Ιουνίου.

Στόχοι 2018-19
Οι στόχοι μας για τη διετία 2018-2019 είναι οι εξής:
1. Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους δημότες της περιοχής Λατσιών με την προμήθεια τσαντών που ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις για προστασία του περιβάλλοντος
2. Επιχορήγηση κατασκευής γέφυρας στο Δήμο Λατσιών στη Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη, για την ασφαλή διέλευση των πεζών
3. Διαφώτιση του κοινού σε θέματα ναρκωτικών και οδικής ασφάλειας
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Πληροφορίες για τον απολογισμό

Ο Απολογισμός Βιωσιμότητας 2016-17 είναι ο τέταρτος που συνέταξε η C.A.Papaellinas και καταρτίστηκε
σύμφωνα με τα ενημερωμένα πρότυπα GRI και, συγκεκριμένα, με την επιλογή Core των προτύπων GRI. Η
C.A.Papaellinas έχει ως στόχο να υποβάλλει, ανά διετία, Απολογισμό Βιωσιμότητας που να είναι σύμφωνος με τα πιο πρόσφατα πρότυπα GRI.
Ο Απολογισμός απευθύνεται σε όλους τους συμμετόχους του Ομίλου και περιλαμβάνει το σύνολο των
δράσεων και δεσμεύσεων που ο Όμιλος εχει αναλάβει, προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά
στις επιθυμίες και ανάγκες τους.
Αυτός ο απολογισμός καλύπτει όλες τις λειτουργίες
της C.A.Papaellinas. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις μας και από τα εσωτερικά συστήματα της εταιρείας. Ο παρών Απολογισμός δεν περιλαμβάνει τις
δραστηριότητες των προμηθευτών του Ομιλου η
άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο συνεργασιών, κοινοπραξιών ή από τρίτους. Ο όρος «Όμιλος» παραπέμπει στο σύνολο των εταιρειών του Ομίλου
C.A.Papaellinas στην Κύπρο (εκτός αν σε κάποια σημεία επισημαίνεται διαφορετικά). Σε περιπτώσεις
όπου πραγματοποιούνται υπολογισμοί και υποθέσεις, οι κύριες μέθοδοι επεξεργασίας, υπολογισμού
και παρουσίασης των δεδομένων ακολουθούν τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative
- GRI Standards.

Πλαίσιο Βιώσιμης Ανάπτυξης
Ο απολογισμός θα πρέπει να παρουσιάζει την επίδοση του οργανισμού στο ευρύτερο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ουσιαστικότητα
Ο απολογισμός θα πρέπει να καλύπτει Θέματα που:
• Αντανακλούν τις σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις του οργανισμού ή
• επηρεάζουν ουσιαστικά τις αξιολογήσεις και τις
αποφάσεις των ενδιαφερόμενων μερών.
Πληρότητα
Ο απολογισμός θα πρέπει να καλύπτει τα Ουσιαστικά
Θέματα και τα Όριά τους, έτσι ώστε να αντανακλά τις
σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις του οργανισμού και να επιτρέπει στα
ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογήσουν την επίδοσή
του κατά την περίοδο αναφοράς.

Για τον καθορισμό του περιεχομένου του Απολογισμού εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες Αρχές των GRI
Standards:

Ο Όμιλος C.A.Papaellinas καλύπτει το εύρος των θεμάτων που έχουν αξιολογηθεί και αναγνωριστεί ως
ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της
διαδικασίας materiality analysis. Τα θέματα αυτά
άπτονται των οικονομικών, περιβαλλοντικών και
κοινωνικών επιδράσεων του Ομίλου, χωρίς να θέτουν συγκεκριμένους περιορισμούς ως προς το
πεδίο ή το όριο του Απολογισμού. Σε σύγκριση με
τον προηγούμενο Απολογισμό Βιωσιμότητας, δεν
παρατηρούνται αλλαγές στο πεδίο ή στις μεθόδους
εκτίμησης των δεδομένων που παρουσιάζονται. Σε
περιπτώσεις όπου έχουν πραγματοποιηθεί αναθεωρήσεις πληροφοριών, αυτές επισημαίνονται καταλλήλως.

Συμμετοχικότητα Ενδιαφερόμενων Μερών
Ο οργανισμός θα πρέπει να αναγνωρίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη του και να εξηγήσει πώς έχει ανταποκριθεί στις εύλογες προσδοκίες και τα
συμφέροντά τους.

Για τη σύνταξη του Απολογισμού Βιωσιμότητας 20162017 του Ομίλου C.A.Papaellinas συστάθηκε ομάδα
στελεχών από όλες τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις και
Τμήματα. Βασικό έργο της ομάδας αποτέλεσε η συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών που
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αφορούν στους διαφορετικούς άξονες βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου, καθώς και η συμμετοχή τους στη
διαδικασία καθορισμού των ουσιαστικών θεμάτων
βιώσιμης ανάπτυξης. Συντονίστρια της ομάδας ήταν
η Μέλανι Μιχαηλίδου.
Η ανάπτυξη του Απολογισμού Βιωσιμότητας 20162017 του Ομίλου C.A.Papaellinas πραγματοποιήθηκε
με την υποστήριξη της Εταιρείας FBRH Consultants
Ltd (www.fbrh.co.uk).
Στοιχεία Επικοινωνίας
Καλωσορίζουμε οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, παρατήρηση ή πρόταση για βελτίωση. Η γνώμη σας,
έχει μεγάλη αξία για εμάς. Παρακαλούμε αποστείλατε
παρατηρήσεις ή σχόλια στην ακόλουθη διεύθυνση,
συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση και περαιτέρω
ανάπτυξή μας:
C.A.Papaellinas GROUP
Μέλανι Μιχαηλίδου
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
Λεωφόρος I. Κρανιδιώτη 179
Λατσιά, Τ.Κ. 2235, Λευκωσία
Ο Απολογισμός Βιωσιμότητας 2016-2017 του Ομίλου
C.A.Papaellinas διατίθεται στην ιστοσελίδα
www.cap.com.cy
(ενότητα Sustainability / Sustainability Reports).
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Πίνακας Βασικών Στοιχείων Επίδοσης στην Βιώσιμη Ανάπτυξη
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται βασικοί δείκτες επίδοσης του Ομίλου C.A.Papaellinas, ανά άξονα Βιώσιμης Ανάπτυξης για την τριετία 2015-17

2015

2016

2017

74,3

81

85,7
3.397

Οικονομική Ανάπτυξη
Κύκλος εργασιών (σε εκατ. ευρώ)
Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου (σε χιλ. ευρώ)

4.245

2.799

Καταβεβλημένοι φόροι (σε χιλ. ευρώ)

239

147

81

Συνολικές επενδύσεις (σε χιλ. ευρώ)

2.295

2.387

1.685

Πληρωμές για μισθοδοσία (μεικτές αποδοχές εργαζομένων) (σε χιλ. ευρώ)

7.847

9.605

9.716

Πληρωμές για ασφάλεια εργαζομένων (εργοδοτικές εισφορές και ιδιωτική ασφάλιση) (σε χιλ. ευρώ)

254,9

282

292

Πληρωμές προς εγχώριους προμηθευτές (συμπερ. ΦΠΑ) (σε χιλ. ευρώ)

26.095

27.083

27.723

Πληρωμές προς προμηθευτές εξωτερικού (σε χιλ. ευρώ)

38.781

42.031

45.517

Αγορά

Ανθρώπινο Δυναμικό
Αριθμός εργαζομένων

392

379

394

Ποσοστό εργαζόμενων γυναικών

76%

77%

75%

Αριθμός προσλήψεων
Συνολικές ώρες εκπαίδευσης
Αριθμός εργαζομένων γυναικών που έλαβαν γονική άδεια

56

79

67

1.190

11.175

10.189

13

15

16

100%

100%

100%

Αριθμός επαγγελματικών ασθενειών

0

0

0

Αριθμός δυστυχημάτων

0

0

0

47.155

17.000

40.000

1.976

17.076

19.259

1.818,80

687

765

Ποσοστό παραμονής στην εργασία μετά τη λήξη της γονικής άδειας

Περιβάλλον
Ποσότητα χαρτιού και χαρτονιού που ανακυκλώθηκε (kg)
Κατανάλωση νερού (κυβ. μέτρα)
Eκπομπές CO2 (tn)
Eκπομπές CO2 από οχήματα (tn)

316,87

603

1.087

Κατανάλωση ενέργειας (KWh)

2.714,60

1.078,97

1.201,24

100%

100%

100%

354

688

751

Κοινωνία
Εργαζόμενοι από την τοπική κοινωνία (%)
Τοπικοί Προμηθευτές
Αριθμός φιαλών αίματος που συλλέχθηκαν από την εθελοντική αιμοδοσία
Συνολικό ύψος χορηγικού προγράμματος (σε ευρώ)

35

46

37

136.903

136.785

131.747
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Παράλειψη

ISO 26000

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης Εξωτερική
ΟΗΕ/ SDGs
Επαλήθευση

Στο παράρτημα Γενικές Δημοσιοποιήσεις
(GRI General Disclosures) περιλαμβάνεται
πίνακας με όλες τις γενικές δημοσιοποιήσεις
της εταιρείας (GRI core option)

www.cap.com.cy

6.4, 6.4.3, 6.4.1, 6.4.2, 6.2,
4.7, 7.4.2, 4.4, 7.4.3, 5.3,
6.4.4, 6.4.5, 6.3.10, 7.3.2,
7.3.3, 7.3.4, 7.5.3, 7.6.2

8, 16

σ. 21, Μήνυμα από τον Ανώτατο Εκτελεστικό
Διευθυντή (σ. 6-7), Βιώσιμη ανάπτυξη: Η προσέγγισή
μας (σ. 12-13), Η Παρουσία μας στην Αγορά /
Στόχοι (σ. 21 και 23), Προσέλκυση και διατήρηση
ταλέντων (σ. 30), Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας
και ανθρώπινα δικαιώματα (σ. 32 και 39),
Κοινωνία (σ. 48-57).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14,
15, 16

Η οικονομική συμβολή μας – κοινωνικό προϊόν (σ. 49),
Κοινωνικές δράσεις (σ. 52), Πίνακας Βασικών Στοιχείων
Επίδοσης στην Βιώσιμη Ανάπτυξη (σ. 59).

6.8.1-6.8.3, 6.8.7, 6.8.9

2, 5, 7, 8, 9

Η οικονομική συμβολή μας – κοινωνικό προϊόν (σ. 49),
Κοινωνικές δράσεις (σ. 52), Πίνακας Βασικών Στοιχείων
Επίδοσης στην Βιώσιμη Ανάπτυξη (σ. 59).

6.8.1-6.8.3, 6.8.7, 6.8.9

2, 5, 7, 8, 9

Η οικονομική συμβολή μας – κοινωνικό προϊόν (σ. 49),
Κοινωνικές δράσεις (σ. 52), Πίνακας Βασικών Στοιχείων
Επίδοσης στην Βιώσιμη Ανάπτυξη (σ. 59).

6.8.1-6.8.3, 6.8.7, 6.8.9

2, 5, 7, 8, 9

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 21, Μήνυμα από τον Ανώτατο Εκτελεστικό
Διευθυντή (σ. 6-7), Η Παρουσία μας στην Αγορά (σ. 20-27).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

202-1 Η αναλογία του τυπικού πρώτου μισθού
κατά φύλο προς τον τοπικό κατώτατο μισθό

Οι Άνθρωποί μας, Ασφάλεια & Υγεία (σ. 28).
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος παρέχει ακόμη και στους
νέους που εργάζονται για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε

6.3.7, 6.3.10, 6.4.3-6.4.4,
6.8.1-6.8.2

1, 5, 8

Γενικές Δημοσιοποιήσεις
GRI 102: Γενικές Δημοσιοποιήσεις

Ουσιαστικά θέματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σημαντικό θέμα: Οικονομική Επίδοση
GRI 103 Διοικητική πρακτική

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

Υπεύθυνη μελλοντική ανάπτυξη του
Ομίλου C.A.Papaellinas (βιώσιμη ανάπτυξη)
GRI 201: Οικονομική Επίδοση
201-1 Άμεση οικονομική αξία που
παράγεται και διανέμεται
Η προσφορά του Ομίλου C.A.Papaellinas
στην Κοινωνία (παιδεία, υγεία, οδική
ασφάλεια κλπ)
GRI 201: Οικονομική Επίδοση
201-1 Άμεση οικονομική αξία που
παράγεται και διανέμεται
Κοινωνικό προϊόν - Άμεση οικονομική
αξία που παράγεται και διανέμεται
στην κοινωνία
GRI 201: Οικονομική Επίδοση

201-1 Άμεση οικονομική αξία που
παράγεται και διανέμεται

Σημαντικό θέμα: Παρουσία στην Αγορά
GRI 103 Διοικητική πρακτική
Η παρουσία του Ομίλου C.A.Papaellinas
στην αγορά
GRI 202: Παρουσία στην Αγορά
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202-2 Ποσοστό ανώτερων στελεχών που
προσλαμβάνονται από την τοπική κοινότητα

από τις εγκαταστάσεις του, αμοιβές μεγαλύτερες από τις
προβλεπόμενες στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Γνωρίστε μας καλύτερα (σ. 33), Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας /
Διευθυντικό προσωπικό από την τοπική κοινωνία (σ. 50).
Στον Όμιλο C.A.Papaellinas προτιμώνται εργαζόμενοι από την τοπική
κοινότητα στις περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται.

ISO 26000

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης Εξωτερική
ΟΗΕ/ SDGs
Επαλήθευση

6.8.1-6.8.2, 6.4.3, 6.8.5,
6.8.7

8

Γνωρίστε μας καλύτερα (σ. 33), Υποστήριξη της
τοπικής οικονομίας / Διευθυντικό προσωπικό
από την τοπική κοινωνία (σ. 50). Στον Όμιλο
C.A.Papaellinas προτιμώνται εργαζόμενοι
από την τοπική κοινότητα στις περιοχές στις
οποίες δραστηριοποιείται.

6.8.1-6.8.2, 6.4.3,
6.8.5, 6.8.7

8

σ. 21, Κοινωνία (σ. 48-57).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

Κοινωνία (σ. 48).

6.3.9, 6.6.6, 6.6.7, 6.7.8,
1, 2, 3, 8, 10
6.8.1-6.8.2, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.9

Κοινωνία (σ. 48).

6.3.9, 6.6.6, 6.6.7, 6.7.8,
1, 2, 3, 8, 10
6.8.1-6.8.2, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.9

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 21, Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας (σ. 50-51).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

204-1 Ποσοστό δαπανών σε τοπικούς
προμηθευτές

Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας / Υποστήριξη τοπικών
προμηθευτών (σ. 50), Πίνακας Βασικών Στοιχείων
Επίδοσης στην Βιώσιμη Ανάπτυξη (σ. 59).

6.4.3, 6.6.6, 6.8.1-6.8.2,
6.8.7

12

σ. 21, Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας και
ανθρώπινα δικαιώματα (σ. 32 και 39).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

Η προσφορά του Ομίλου C.A.Papaellinas
στην Κοινωνία (παιδεία, υγεία,
οδική ασφάλεια κλπ)
GRI 202: Παρουσία στην Αγορά
202-2 Ποσοστό ανώτερων στελεχών που
προσλαμβάνονται από την τοπική κοινότητα

Σημαντικό θέμα: Έμμεσες Οικονομικές Επιδράσεις
GRI 103 Διοικητική πρακτική

103-1, 103-2,
103-3 (σ. 13)

Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών
στον Όμιλο C.A.Papaellinas
GRI 203: Έμμεσες Οικονομικές Επιδράσεις 203-2 Σημαντικές έμμεσες οικονομικές
επιδράσεις
Η προσφορά του Ομίλου C.A.Papaellinas
στην Κοινωνία (παιδεία, υγεία,
οδική ασφάλεια κλπ)
GRI 203: Έμμεσες Οικονομικές Επιδράσεις 203-2 Σημαντικές έμμεσες οικονομικές
επιδράσεις
Σημαντικό θέμα: Πρακτικές Προμηθειών
GRI 103 Διοικητική πρακτική
Θέματα διαχείρισης των προμηθευτών
του Ομίλου C.A.Papaellinas
GRI 204: Πρακτικές Προμηθειών

Σημαντικό θέμα: Καταπολέμηση της Διαφθοράς
GRI 103 Διοικητική πρακτική

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

Διαφάνεια στη διοίκηση του
Ομίλου C.A.Papaellinas
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GRI 205: Καταπολέμηση της Διαφθοράς

205-2 Επικοινωνία και κατάρτιση σχετικά
με τις πολιτικές και τις διαδικασίες
καταπολέμησης της διαφθοράς
205-3 Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς
και ενέργειες που αναλήφθηκαν

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς του
Απολογισμού δεν πραγματοποιήθηκε κάτι επιπλέον.

6.6.1-6.6.2, 6.6.3, 6.6.6

16

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς του
Απολογισμού δεν υπήρξε περιστατικό διαφθοράς στον
Όμιλο C.A.Papaellinas, ούτε σχετική επίδικη υπόθεση.

6.6.1-6.6.2, 6.6.3

16

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης Εξωτερική
ΟΗΕ/ SDGs
Επαλήθευση

103-1, 103-2,
103-3 (σ. 13)

σ. 21, Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας και
ανθρώπινα δικαιώματα (σ. 32 και 39).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14,
15, 16

206-1 Συνολικός αριθμός διώξεων για
αντιανταγωνιστική συμπεριφορά,
αντιμονοπωλιακές και μονοπωλιακές
πρακτικές

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς του
Απολογισμού δεν προέκυψαν δικαστικές
προσφυγές.

6.6.1-6.6.2, 6.6.5, 6.6.7

16

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 43, Η προσέγγισή μας στην προστασία του
περιβάλλοντος (σ. 43), Χρησιμοποιούμενα υλικά,
ανακύκλωση, διαχείριση αποβλήτων (σ. 44-45),
Περιβάλλον / Στόχοι (σ. 43 και 46).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

301-1 Υλικά που χρησιμοποιούνται
κατά βάρος ή όγκο
301-2 Ανακυκλωμένα υλικά εισροής που
χρησιμοποιούνται

Χρησιμοποιούμενα υλικά, ανακύκλωση, διαχείριση αποβλήτων/
Πρώτες και βοηθητικές ύλες (σ. 44).
Χρησιμοποιούμενα υλικά, ανακύκλωση, διαχείριση αποβλήτων/
Πρώτες και βοηθητικές ύλες (σ. 44).

6.5.4

8, 12

6.5.4

8, 12

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 43, Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος
(σ. 43), Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική
αλλαγή (σ. 45), Περιβάλλον / Στόχοι (σ. 43 και 46).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

302-1 Κατανάλωση ενέργειας εντός του
οργανισμού
302-2 Κατανάλωση ενέργειας εκτός του
οργανισμού
302-3 Ενεργειακή ένταση

Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική αλλαγή/
Κατανάλωση και εξοικονόμηση ενέργειας (σ. 45).
Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική αλλαγή (σ. 45).

6.5.4

7, 8, 12, 13

6.5.4

7, 8, 12, 13

Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική αλλαγή (σ. 45).

6.5.4

7, 8, 12, 13

Σημαντικό θέμα: Αντιανταγωνιστική Συμπεριφορά
GRI 103 Διοικητική πρακτική
Διαφάνεια στη διοίκηση του
Ομίλου C.A.Papaellinas
GRI 206: Αντιανταγωνιστική
Συμπεριφορά

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σημαντικό θέμα: Υλικά
GRI 103 Διοικητική πρακτική

Σεβασμός στο περιβάλλον και
υιοθέτηση ενεργειών
με στόχο την προστασία του
GRI 301: Υλικά

Σημαντικό θέμα: Ενέργεια
GRI 103 Διοικητική πρακτική

Σεβασμός στο περιβάλλον και
υιοθέτηση ενεργειών
με στόχο την προστασία του
GRI 302: Ενέργεια
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ISO 26000

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης Εξωτερική
ΟΗΕ/ SDGs
Επαλήθευση

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 43, Η προσέγγισή μας στην προστασία του
περιβάλλοντος (σ. 43), Διαχείριση νερού (σ. 46),
Περιβάλλον / Στόχοι (σ. 43 και 46).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

303-1 Άντληση νερού κατά πηγή
303-2 Πηγές νερού που επηρεάζονται
σημαντικά από την άντληση νερού

Διαχείριση νερού (σ. 46).
Καθώς η κατανάλωση νερού από τον Όμιλο είναι
σε περιορισμένη έκταση, δεν αξιολογείται ως
σημαντική η επίδραση σε πηγές νερού.
Δεν ανακυκλώνεται ή επαναχρησιμοποιείται
κάποια ποσότητα νερού.

6.5.4
6.5.4

6
6

6.5.4

6, 8, 12

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 43, Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος
(σ. 43), Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική
αλλαγή (σ. 45), Περιβάλλον / Στόχοι (σ. 43 και 46).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14,
15, 16

305-1 Άμεσες εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου (Κατηγορία 1)
305-2 Ενεργειακές έμμεσες εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου (Κατηγορία 2)
305-3 Άλλες έμμεσες εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου (Κατηγορία 3)
305-5 Μείωση εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου
305-6 Εκπομπές ουσιών που καταστρέφουν
τη στιβάδα του όζοντος
305-7 NOx, SOx και άλλες σημαντικές αέριες
εκπομπές

Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική αλλαγή (σ. 45).
Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική αλλαγή (σ. 45).
Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος (σ. 43),

6.5.5

3, 12, 13, 14, 15

6.5.5

3, 12, 13, 14, 15

Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος (σ. 43),
Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική αλλαγή (σ. 45).
Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος (σ. 43),
Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική αλλαγή (σ. 45).
Δεν υπάρχουν, από τον Όμιλο, εκπομπές ουσιών που
καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.
Δεν εκλύονται, από τις εγκαταστάσεις του Ομίλου, παραμένοντες
οργανικοί ρύποι (Persistent Organic Pollutants, POPs), βλαπτικοί
αέριοι ρύποι (Hazardous Air Pollutants, HAPs) ή εκπομπές καμινάδας.

6.5.5

3, 12, 13, 14, 15

6.5.5

13, 14, 15

6.5.3, 6.5.5

3, 12, 13

6.5.3

3, 12, 13, 14, 15

σ. 43, Η προσέγγισή μας στην προστασία του
περιβάλλοντος (σ. 43), Χρησιμοποιούμενα υλικά,
ανακύκλωση, διαχείριση αποβλήτων (σ. 44-45),
Περιβάλλον / Στόχοι (σ. 43 και 46).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

Σημαντικό θέμα: Νερό
GRI 103 Διοικητική πρακτική

Σεβασμός στο περιβάλλον και
υιοθέτηση ενεργειών
με στόχο την προστασία του
GRI 303: Νερό

303-3 Νερό που ανακυκλώνεται και
επαναχρησιμοποιείται
Σημαντικό θέμα: Εκπομπές
GRI 103 Διοικητική πρακτική

Σεβασμός στο περιβάλλον
και υιοθέτηση ενεργειών
με στόχο την προστασία του
GRI 305: Εκπομπές

Σημαντικό θέμα: Υγρές Εκροές και Απόβλητα
GRI 103 Διοικητική πρακτική

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

Σεβασμός στο περιβάλλον
και υιοθέτηση ενεργειών
με στόχο την προστασία του
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GRI 306: Υγρές Εκροές και Απόβλητα

306-2 Συνολικό βάρος αποβλήτων κατά
τύπο και μέθοδο απόρριψης
306-3 Σημαντικές διαρροές

Χρησιμοποιούμενα υλικά, ανακύκλωση, διαχείριση αποβλήτων/
Ανακύκλωση και υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων (σ. 44).
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς του Απολογισμού,
δεν υπήρξαν διαρροές.
Ο Όμιλος C.A.Papaellinas δεν διακινεί, εισάγει ή
μεταφέρει κανενός είδους απόβλητα.
Δεν υπάρχουν απορρίψεις υδατικών αποβλήτων
του Ομίλου που να επηρεάζουν τον ορίζοντα.

6.5.3

3, 6, 12

6.5.3

3, 6, 12, 14, 15

6.5.3

3, 12

6.5.3, 6.5.4, 6.5.6

6, 15

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 43, Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος
(σ. 43), Χρησιμοποιούμενα υλικά, ανακύκλωση, διαχείριση
αποβλήτων (σ. 44-45), Περιβάλλον / Στόχοι (σ. 43 και 46).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

301-3 Προϊόντα που ανακτήθηκαν και
τα υλικά συσκευασίας τους

Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος /
Πρόγραμμα Πράσινης Ανάπτυξης (σ. 43).

6.5.3, 6.5.4, 6.7.5

8, 12

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 43, Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος
(σ. 43), Περιβάλλον / Στόχοι (σ. 43 και 46).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

307-1 Μη συμμόρφωση με την
περιβαλλοντική νομοθεσία και τους
κανονισμούς

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς του Απολογισμού
δεν υπήρξαν περιπτώσεις προστίμων ή κυρώσεων λόγω
μη συμμόρφωσης του Ομίλου με την περιβαλλοντική
νομοθεσία και τους κανονισμούς.

4.6

16

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 29, Κανάλια επικοινωνίας με τις ομάδες ενδιαφερομένων
μερών (σ. 17-19), Προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων (σ. 30),
Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας και ανθρώπινα δικαιώματα
(σ. 32 και 39), Οι Άνθρωποί μας, Ασφάλεια & Υγεία /
Στόχοι (σ. 29 και 41).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16
7.7.3, 7.7.5

401-1 Συνολικός αριθμός και ποσοστό κίνησης
(προσλήψεις, αποχωρήσεις) προσωπικού

Γνωρίστε μας καλύτερα (σ. 33).

6.4.3

5, 8

306-4 Διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων
306-5 Υδάτινοι φορείς που επηρεάζονται
από τις υδάτινες απορρίψεις και τις
απορροές του οργανισμού
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ISO 26000

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης Εξωτερική
ΟΗΕ/ SDGs
Επαλήθευση

Σημαντικό θέμα: Προϊόντα και Υπηρεσίες
GRI 103 Διοικητική πρακτική

Σεβασμός στο περιβάλλον
και υιοθέτηση ενεργειών
με στόχο την προστασία του
GRI 301: Υλικά

Σημαντικό θέμα: Συμμόρφωση
GRI 103 Διοικητική πρακτική
Συμμόρφωση με κανονισμούς
και εθελοντικούς κώδικες
GRI 307: Περιβαλλοντική Συμμόρφωση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σημαντικό θέμα: Απασχόληση
GRI 103 Διοικητική πρακτική

Προσέλκυση και διακράτηση
ταλαντούχων εργαζομένων
στον Όμιλο C.A.Papaellinas
GRI 401: Απασχόληση
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Πρότυπο GRI/
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Παροχές και επιπλέον ωφελήματα
που προσφέρονται στους εργαζόμενους
του Ομίλου C.A.Papaellinas
GRI 401: Απασχόληση

Αίσθηση εργασιακής ασφάλειας
GRI 401: Απασχόληση

Δημοσιοποίηση
/ Disclosure

Σελίδα/ ες στον
Απολ. /Σημειώσεις

Παράλειψη

ISO 26000

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης Εξωτερική
ΟΗΕ/ SDGs
Επαλήθευση

401-2 Παροχές που προσφέρονται στους
πλήρως απασχολουμένους του οργανισμού
και δεν παρέχονται στους προσωρινούς
εργαζομένους ή στους μερικώς
απασχολουμένους

Εσωτερική επικοινωνία και παροχές/
Παροχές εργαζομένων (σ. 32).

6.4.4, 6.8.7

8

401-2 Παροχές που προσφέρονται στους
Εσωτερική επικοινωνία και παροχές/
πλήρως απασχολουμένους του οργανισμού και
Παροχές εργαζομένων (σ. 32).
δεν παρέχονται στους προσωρινούς
εργαζομένους ή στους μερικώς απασχολουμένους

6.4.4, 6.8.7

8

401-2 Παροχές που προσφέρονται στους πλήρως Εσωτερική επικοινωνία και παροχές/
απασχολουμένους του οργανισμού και δεν
Παροχές εργαζομένων (σ. 32).
παρέχονται στους προσωρινούς εργαζομένους
ή στους μερικώς απασχολουμένους
401-3 Γονική άδεια
Πίνακας Βασικών Στοιχείων Επίδοσης
στην Βιώσιμη Ανάπτυξη (σ. 59).

6.4.4, 6.8.7

8

6.4.4

5, 8

σ. 29, Κανάλια επικοινωνίας με τις ομάδες
ενδιαφερομένων μερών (σ. 17-19), Εσωτερική
επικοινωνία και παροχές (σ. 32), Οι Άνθρωποί μας,
Ασφάλεια & Υγεία / Στόχοι (σ. 29 και 41).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

Εσωτερική επικοινωνία και παροχές/
Πώς επικοινωνούμε εσωτερικά (σ. 32).

6.4, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5

8

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 29, Υπευθυνότητα για την Ασφάλεια και την
Υγεία (σ. 36), Σύστημα και Πολιτική για την Ασφάλεια
και την Υγεία (σ. 36), Κουλτούρα πρόληψης για την
Ασφάλεια και την Υγεία (σ. 37), Οι Άνθρωποί μας,
Ασφάλεια & Υγεία / Στόχοι (σ. 29 και 41).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

403-1 Εργατικό δυναμικό που εκπροσωπείται
στις επίσημες μικτές (διοίκηση-εργαζόμενοι)
επιτροπές υγείας και ασφάλειας

Σύστημα και Πολιτική για την Ασφάλεια και την Υγεία/
Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας (σ. 37).

6.4.6

8

Σημαντικό θέμα: Σχέσεις Εργαζομένων/Διοίκησης
GRI 103 Διοικητική πρακτική

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

Οι σχέσεις της διοίκησης με
το προσωπικό
GRI 402: Σχέσεις Εργαζομένων/Διοίκησης 402-1 Ελάχιστες περίοδοι
προειδοποίησης σχετικά με
λειτουργικές αλλαγές
Σημαντικό θέμα: Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
GRI 103 Διοικητική πρακτική

Θέματα υγείας και ασφάλειας
στην εργασία
GRI 403: Υγεία και Ασφάλεια
στην Εργασία

65

FULL
SCREEN

GRI CONTENT
INDEX

Πρότυπο GRI/
GRI Standard

PREVIOUS
VIEW

Παράλειψη

REPORT
CONTENTS

Δημοσιοποίηση
/ Disclosure

Σελίδα/ ες στον
Απολ. /Σημειώσεις

403-2 Τύποι τραυματισμών και ποσοστά
τραυματισμών, επαγγελματικών ασθενειών,
χαμένων ημερών και αδικαιολόγητων απουσιών,
και ο αριθμός των θανάτων που σχετίζονται
με την εργασία
403-3 Εργαζόμενοι με υψηλή συχνότητα ή
υψηλό κίνδυνο ασθενειών που σχετίζονται
με το επάγγελμά τους
403-4 Θέματα υγείας και ασφάλειας που
καλύπτονται σε επίσημες συμφωνίες
με τα εργατικά σωματεία

Δείκτες επίδοσης στην Ασφάλεια και την Υγεία (σ. 40).

6.4.6

3, 8

Δείκτες επίδοσης στην Ασφάλεια και την Υγεία (σ. 40).

6.4.6, 6.8.8

3, 8

Θέματα Ασφάλειας και Υγείας που καλύπτονται
στις συμβάσεις εργασίας (σ. 38).

6.4.6

8

ISO 26000 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης Εξωτερική
ΟΗΕ/ SDGs
Επαλήθευση

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 29, Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων
(σ. 31-32), Οι Άνθρωποί μας, Ασφάλεια & Υγεία /
Στόχοι (σ. 29 και 41).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

404-1 Μέσος όρος ωρών κατάρτισης ανά
έτος ανά εργαζόμενο

Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων (σ. 31-32).
Σημειώνεται ότι οι ώρες εκπαίδευσης που αναφέρονται
δεν συμπεριλαμβάνουν τις ώρες εκπαίδευσης των
εταιρειών καλλυντικών στα καταστήματα. Ο Μ.Ο. ωρών
εκπαίδευσης ανά κατηγορία εργαζομένων είναι:
• Ανώτερη διευθυντική ομάδα: 1005 ώρες (2016), 894 ώρες (2017)
• Διευθυντική ομάδα: 1120 ώρες (2016), 1528 ώρες (2017)
Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων (σ. 31-32),
Εσωτερική επικοινωνία και παροχές/
Παροχές εργαζομένων (σ. 32).
Το Ταμείο Πρόνοιας αποτελεί έναν τρόπο
(οικονομικής κυρίως) υποστήριξης των εργαζομένων
κατά τη συνταξιοδότησή τους.
Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων/
Αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων (σ. 32).

6.4.7

4, 5, 8

6.4.7, 6.8.5

8

6.4.7

5, 8

σ. 29, Προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων (σ. 30),
Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας και ανθρώπινα
δικαιώματα (σ. 32 και 39).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

Σημαντικό θέμα: Κατάρτιση και Εκπαίδευση
GRI 103 Διοικητική πρακτική

Κατάρτιση, εκπαίδευση και
ανάπτυξη των εργαζομένων
GRI 404: Κατάρτιση και Εκπαίδευση

404-2 Προγράμματα για την αναβάθμιση
των δεξιοτήτων των εργαζομένων και
προγράμματα που υποστηρίζουν τη συνεχή
απασχολησιμότητα των εργαζομένων και
βοηθούν στη διαχείριση της λήξης της
σταδιοδρομίας τους
404-3 Ποσοστό των εργαζομένων που
ενημερώνονται τακτικά για την επίδοσή τους
και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους
Σημαντικό θέμα: Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες
GRI 103 Διοικητική πρακτική

Προσέλκυση και διακράτηση
ταλαντούχων εργαζομένων
στον Όμιλο C.A.Papaellinas
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Παράλειψη

ISO 26000 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης Εξωτερική
ΟΗΕ/ SDGs
Επαλήθευση

GRI 405: Διαφορετικότητα και
Ίσες Ευκαιρίες

405-1 Σύνθεση των οργάνων διοίκησης και
ανάλυση των εργαζομένων ως προς το φύλο,
την ηλικιακή ομάδα και άλλους δείκτες
διαφορετικότητας

Γνωρίστε μας καλύτερα (σ. 33).

6.2.3, 6.3.7, 6.3.10,
6.4.3

5, 8

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 29, Προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων (σ. 30),
Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας και ανθρώπινα
δικαιώματα (σ. 32 και 39).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

405-2 Αναλογία του βασικού μισθού και της
αμοιβής των γυναικών προς αυτά των ανδρών

Προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων (σ. 30),
Εσωτερική επικοινωνία και παροχές/
Παροχές εργαζομένων (σ. 32).
Ο Όμιλος C.A.Papaellinas είναι αντίθετος σε
οποιασδήποτε μορφής διάκριση στις αμοιβές και
αποζημιώσεις των εργαζομένων.

6.3.7, 6.3.10, 6.4.3,
6.4.4

5, 8, 10

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

Σημαντικό θέμα: Ίση Αμοιβή για Γυναίκες και Άνδρες
GRI 103 Διοικητική πρακτική

Προσέλκυση και διακράτηση
ταλαντούχων εργαζομένων
στον Όμιλο C.A.Papaellinas
GRI 405: Διαφορετικότητα και
Ίσες Ευκαιρίες

Σημαντικό θέμα: Επένδυση (Υποκατηγορία: Ανθρώπινα Δικαιώματα)
GRI 103 Διοικητική πρακτική

Υπεύθυνη μελλοντική
ανάπτυξη του Ομίλου
C.A.Papaellinas (βιώσιμη ανάπτυξη)
GRI 412: Αξιολόγηση Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 29, Βιώσιμη ανάπτυξη: Η προσέγγισή μας (σ. 12-13),
Προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων (σ. 30),
Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων (σ. 31-32),
Εσωτερική επικοινωνία και παροχές (σ. 32),
Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας και ανθρώπινα
δικαιώματα (σ. 32 και 39).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

412-2 Kατάρτιση εργαζομένων σχετικά με
τις πολιτικές ή τις διαδικασίες για τα
ανθρώπινα δικαιώματα
412-3 Σημαντικές επενδυτικές συμφωνίες και
συμβάσεις που περιλαμβάνουν διατάξεις για
τα ανθρώπινα δικαιώματα ή που
υποβλήθηκαν σε σχετικό έλεγχο

Κατά την περίοδο 2016-2017 δεν
πραγματοποιήθηκε κάποια εκπαίδευση σχετικά
με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Οι συνεργάτες μας στην πλειοψηφία τους υποβάλλονται
σε έλεγχο στους τομείς της ασφάλειας και της υγείας
στο χώρο εργασίας και της τήρησης των νομικών
υποχρεώσεών τους στα εργασιακά θέματα.

6.3.5

σ. 29, Βιώσιμη ανάπτυξη: Η προσέγγισή μας (σ. 12-13),
Προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων / Διαδικασία
προσέλκυσης ταλέντων (σ. 30), Κώδικας Ηθικής
και Δεοντολογίας και ανθρώπινα δικαιώματα
(σ. 32 και 39).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

6.3.3, 6.3.5, 6.6.6

Σημαντικό θέμα: Αποφυγή Διακρίσεων
GRI 103 Διοικητική πρακτική

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16
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ISO 26000

406-1 Συνολικός αριθμός περιστατικών
διάκρισης και διορθωτικές ενέργειες
που αναλήφθηκαν

Στον Όμιλο C.A.Papaellinas ουδέποτε έχει προκύψει
περιστατικό διάκρισης και κατά συνέπεια, δεν
προέκυψε ανάγκη για την λήψη διορθωτικών ενεργειών.

6.3.6, 6.3.7, 6.3.10, 6.4.3

5, 8, 16

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης Εξωτερική
ΟΗΕ/ SDGs
Επαλήθευση

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 29, Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας και
ανθρώπινα δικαιώματα (σ. 32 και 39).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

419-1 Μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία
και τους κανονισμούς σε
κοινωνικοοικονομικά θέματα

Δεν υπήρξαν πρόστιμα ή μη χρηματικές κυρώσεις
για μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους
κανονισμούς σε κοινωνικοοικονομικά θέματα.

4.6

16

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 29, Ο Όμιλος C.A.Papaellinas Mε μια ματιά (σ. 8-11).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

416-1 Αξιολόγηση των επιδράσεων στην
υγεία και την ασφάλεια κατηγοριών
προϊόντων και υπηρεσιών

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των πελατών,
στην απευθείας επικοινωνία τους με τον Όμιλο,
συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση των προϊόντων
και υπηρεσιών μας. Oι πελάτες του Ομίλου
καλούνται να συμπληρώνουν το «Έντυπο
Ανατροφοδότησης για Αλλαγή Προϊόντων»,
διευκρινίζοντας κατά πόσο μια επιστροφή οφείλεται
σε αντίδραση του δέρματος κατά/μετά τη χρήση
του προϊόντος και παρέχοντας περισσότερες
πληροφορίες γύρω από ένα πιθανό συμβάν. Εν συνεχεία,
ο Όμιλος ενημερώνει τις εταιρείες παραγωγής των
προϊόντων ώστε να προχωρήσουν στις ανάλογες δράσεις.
Όλα τα προϊόντα του Ομίλου C.A.Papaellinas
(ανάλογα με το είδος και την εταιρεία παραγωγής τους)
φέρουν ειδικές σημάνσεις, ακολουθώντας όσα
προβλέπονται από την κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Επιπλέον, η εταιρεία PharmacyLine επιθεωρείται συχνά
από το υπουργείο Υγείας αλλά και από τις εταιρείες Amgen,
GSK, Novartis και Sanofi Aventis και παρακολουθεί τα
δεδομένα ασφάλειας και τις ημερομηνίες λήξης των
φαρμάκων στις αποθήκες της, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση,
υπεύθυνη και σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην κυπριακή

6.7.1-6.7.2, 6.7.4, 6.7.5,
6.8.8

Σημαντικό θέμα: Συμμόρφωση
GRI 103 Διοικητική πρακτική
Συμμόρφωση με κανονισμούς
και εθελοντικούς κώδικες
GRI 419: Κοινωνικοοικονομική
Συμμόρφωση

Σημαντικό θέμα: Υγεία και Ασφάλεια Πελατών
GRI 103 Διοικητική πρακτική
H προστασία της ασφάλειας και
υγείας των καταναλωτών
GRI 416: Υγεία και Ασφάλεια Πελατών

68

ENTER
EXIT

FULL
SCREEN

GRI CONTENT
INDEX

PREVIOUS
VIEW

REPORT
CONTENTS

ENTER
EXIT

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2016-17

Πρότυπο GRI/
GRI Standard

Η ποιότητα των προϊόντων μας
GRI 416: Υγεία και Ασφάλεια Πελατών

Δημοσιοποίηση
/ Disclosure

Σελίδα/ ες στον
Απολ. /Σημειώσεις

416-2 Περιστατικά μη συμμόρφωσης όσον
αφορά τις επιδράσεις προϊόντων και
υπηρεσιών στην υγεία και την ασφάλεια

και ευρωπαϊκή νομοθεσία διαχείρισή τους. Μέσα από το
σύστημα της Φαρμακοεπαγρύπνησης, στοχεύουμε στη συνεχή
παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων που
διανέμουμε, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της υγείας
των ασθενών μας. Η ενημέρωση γύρω από την εμφάνιση
ανεπιθύμητων ενεργειών γίνεται άμεσα από τους Επαγγελματίες
Υγείας (Φαρμακοποιούς, Γιατρούς, Νοσηλευτές) ή/και μέσω
των Κατόχων Αδειών Κυκλοφορίας, και έμμεσα από τους
ασθενείς, μέσω των Επαγγελματιών Υγείας.
Δεν υπήρξε περιστατικό μη συμμόρφωσης όσον αφορά
τις επιδράσεις προϊόντων και υπηρεσιών στην υγεία
και την ασφάλεια.

416-1 Αξιολόγηση των επιδράσεων
στην υγεία και την ασφάλεια κατηγοριών
προϊόντων και υπηρεσιών

Παράλειψη

Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των πελατών,
στην απευθείας επικοινωνία τους με τον Όμιλο,
συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση των προϊόντων
και υπηρεσιών μας. Oι πελάτες του Ομίλου καλούνται
να συμπληρώνουν το «Έντυπο Ανατροφοδότησης για
Αλλαγή Προϊόντων», διευκρινίζοντας κατά πόσο μια
επιστροφή οφείλεται σε αντίδραση του δέρματος
κατά/μετά τη χρήση του προϊόντος και παρέχοντας
περισσότερες πληροφορίες γύρω από ένα πιθανό
συμβάν. Εν συνεχεία, ο Όμιλος ενημερώνει τις εταιρείες
παραγωγής των προϊόντων ώστε να προχωρήσουν
στις ανάλογες δράσεις. Όλα τα προϊόντα του Ομίλου
C.A.Papaellinas (ανάλογα με το είδος και την εταιρεία
παραγωγής τους) φέρουν ειδικές σημάνσεις,
ακολουθώντας όσα προβλέπονται από την κυπριακή
και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επιπλέον, η εταιρεία
PharmacyLine επιθεωρείται συχνά από το υπουργείο
Υγείας αλλά και από τις εταιρείες Amgen, GSK, Novartis
και Sanofi Aventis και παρακολουθεί τα δεδομένα
ασφάλειας και τις ημερομηνίες λήξης των φαρμάκων
στις αποθήκες της, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση,
υπεύθυνη και σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στην κυπριακή
και ευρωπαϊκή νομοθεσία διαχείρισή τους. Μέσα από το
σύστημα της Φαρμακοεπαγρύπνησης, στοχεύουμε στη
συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειας των φαρμάκων
που διανέμουμε, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της
υγείας των ασθενών μας. Η ενημέρωση γύρω από την
εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών γίνεται άμεσα από
τους Επαγγελματίες Υγείας (Φαρμακοποιούς, Γιατρούς,
Νοσηλευτές) ή/και μέσω των Κατόχων Αδειών

ISO 26000

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης Εξωτερική
ΟΗΕ/ SDGs
Επαλήθευση
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416-2 Περιστατικά μη συμμόρφωσης όσον
αφορά τις επιδράσεις προϊόντων και υπηρεσιών
στην υγεία και την ασφάλεια

Κυκλοφορίας , και έμμεσα από τους ασθενείς, μέσω των
Επαγγελματιών Υγείας.
Δεν υπήρξε περιστατικό μη συμμόρφωσης όσον αφορά
τις επιδράσεις προϊόντων και υπηρεσιών στην υγεία
και την ασφάλεια.

416-2 Περιστατικά μη συμμόρφωσης όσον
αφορά τις επιδράσεις προϊόντων και
υπηρεσιών στην υγεία και την ασφάλεια
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Υπεύθυνη προώθηση των
προϊόντων και των υπηρεσιών
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GRI 417: Μάρκετινγκ και Σήμανση
Προϊόντων και Υπηρεσιών

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

417-1 Aπαιτούμενη πληροφόρηση για προϊόντα
και υπηρεσίες και απαιτούμενη σήμανση
προϊόντων και υπηρεσιών

Όλα τα προϊόντα του Ομίλου C.A.Papaellinas (ανάλογα
με το είδος και την εταιρεία παραγωγής τους) φέρουν ειδικές
σημάνσεις, ακολουθώντας όσα προβλέπονται από
κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επιπλέον,
ο Όμιλος C.A.Papaellinas φροντίζει ώστε οι διαφημιστικές
καταχωρήσεις και οι προωθητικές του ενέργειες να
συμμορφώνονται με όσα προβλέπονται στο Νόμο 103(Ι)/2007
περί Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών των Επιχειρήσεων
προς τους Καταναλωτές και το τμήμα Marketing, σε κάθε
είδους προβολή, διασφαλίζει ότι το διαφημιζόμενο προϊόν ή
η διαφημιζόμενη υπηρεσία προσδιορίζονται με σαφήνεια,
χωρίς παραπλανητικές ενδείξεις ή ανακρίβειες.
417-2 Περιστατικά μη συμμόρφωσης με
Kανένα πρόστιμο δεν έχει επιβληθεί για μη συμμόρφωση
κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες
με τη νομοθεσία, κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες
που αφορούν την πληροφόρηση για τα προϊόντα που αφορούν ενέργειες επικοινωνίας και μάρκετινγκ, την
και τις υπηρεσίες και τη σήμανση
πληροφόρηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες και τη σήμανση.

Σημαντικό θέμα: Ιδιωτικότητα Πελατών
GRI 103 Διοικητική πρακτική
Η προστασία των προσωπικών
δεδομένων των πελατών
του Ομίλου
GRI 418: Ιδιωτικότητα Πελατών
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Δημοσιοποίηση
/ Disclosure

Σελίδα/ ες στον
Απολ. /Σημειώσεις

Παράλειψη

ISO 26000

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης Εξωτερική
ΟΗΕ/ SDGs
Επαλήθευση

Ουσιαστικά θέματα τα οποία δεν στάθηκε δυνατό να αντιστοιχηθούν με συγκεκριμένα GRI Standards
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
GRI 103 Διοικητική πρακτική
H γκάμα των προϊόντων και
των υπηρεσιών μας
GRI 103 Διοικητική πρακτική

Η δέσμευση και συνέπεια
της διοίκησης του Ομίλου
C.A.Papaellinas σε θέματα
βιώσιμης ανάπτυξης
GRI 103 Διοικητική πρακτική

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 21, Ο Όμιλος C.A.Papaellinas Mε μια ματιά (σ. 8-11).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 21, Μήνυμα από τον Ανώτατο Εκτελεστικό
Διευθυντή (σ. 6-7), Βιώσιμη ανάπτυξη:
Η προσέγγισή μας (σ. 12-13).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 21, Ο Όμιλος C.A.Papaellinas Mε μια ματιά (σ. 8-11).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 29, Ο Όμιλος C.A.Papaellinas Mε μια ματιά (σ. 8-11),
Έρευνες απόψεων και αντιλήψεων πελατών (σ. 22),
Διαχείριση Παραπόνων (σ. 22-23).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 29, Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας και
ανθρώπινα δικαιώματα (σ. 32 και 39).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

103-1, 103-2
103-3 (σ. 13)

σ. 29, Βιώσιμη ανάπτυξη: Η προσέγγισή μας (σ. 12-13).

6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,
7.7.3, 7.7.5

1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16

Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
GRI 103 Διοικητική πρακτική

Ποιότητα εξυπηρέτησης
καταναλωτών
GRI 103 Διοικητική πρακτική
Τήρηση των δεσμεύσεων
του Ομίλου C.A.Papaellinas
προς τους πελάτες / συνεργάτες
GRI 103 Διοικητική πρακτική
Πρωτοβουλίες του Ομίλου
C.A.Papaellinas για ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση των πολιτών
σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης
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Έκθεση εξωτερικής
επαλήθευσης στοιχείων
Προς: Διοίκηση της C.A.PAPAELLINAS
1. Έκθεση Εξωτερικής Επαλήθευσης
Η εταιρεία C.A.PAPAELLINAS AE (καλούμενη εφ’ εξής
C.A.PAPAELLINAS) ανέθεσε στην TÜV HELLAS (TÜV
NORD) AE (καλούμενη εφ’ εξής TÜV HELLAS) την εξωτερική επαλήθευση περιορισμένου εύρους των στοιχείων του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο οποίος
καλύπτει την περίοδο 1/1/2016-31/12/2017.

3. Τα συμπεράσματα της TÜV HELLAS
Με βάση το αντικείμενο του έργου και στο πλαίσιο των
διαδικασιών επαλήθευσης που ακολούθησε η TÜV
HELLAS τα συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα:
• Κατά την επισκόπηση που διενεργήθηκε, τίποτα δεν περιήλθε στην αντίληψή της TÜV HELLAS το οποίο θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι ο Απολογισμός δεν πληροί
τις απαιτήσεις των GRI Standards επιλογής «ΒΑΣΙΚΟ» (In
accordance_”Core”), όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα
Περιεχομένων GRI Standards του Απολογισμού.
• Δεν περιήλθε στην αντίληψη της TÜV HELLAS τίποτα που θα οδηγούσε στο συμπέρασμα της λανθασμένης συγκέντρωσης ή μεταφοράς δεδομένων
σχετικά με τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται
στον δείκτη GRI 401-1 «Προσωπικό».

5. Μεθοδολογία επισκόπησης
Προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα η ομάδα εξωτερικής διασφάλισης της TÜV HELLAS ακολούθησε
(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά)
τις παρακάτω διαδικασίες:
• Επισκοπήθηκαν οι διαδικασίες
US
που ακολούθησε η C.A.PAPAELTA I N B I L I T Y
A
LINAS για να εντοπίσει και να καθορίσει τα σημαντικά θέματα
βιωσιμότητας προκειμένου αυτά να συμπεριληφθούν στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης.
• Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με επιλεγμένα
στελέχη της C.A.PAPAELLINAS που έχουν την λειτουργική ευθύνη σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης με
στόχο την κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης
των δραστηριοτήτων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της
προόδου που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της υπό
αναφοράς περιόδου.
• Επισκοπήθηκε η προσέγγιση σύνδεσης της C.A.PAPAELLINAS με τα ενδιαφερόμενα μέρη της μέσω συνεντεύξεων με στελέχη που είναι υπεύθυνα για την
επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο
εταιρείας και επισκόπησης επιλεγμένων εγγράφων.
• Επισκοπήθηκαν τα δεδομένα που διατυπώνονται
στον δείκτη GRI 401-1 «Προσωπικό», σε σχέση με τα
ευρήματα από τα προαναφερθέντα βήματα και εισηγήθηκαν βελτιώσεις στον Απολογισμό Βιώσιμης
Ανάπτυξης όπου κρίθηκε απαραίτητο.

τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιέχονται στον
Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο Έλεγχος Επιπέδου
Εφαρμογής, καθώς και η επαλήθευση της ακρίβειας
των ισχυρισμών που διατυπώνονται στον δείκτη GRI
401-1 «Προσωπικό», δεν αντιπροσωπεύουν την
άποψη της TÜV HELLAS αναφορικά με την ποιότητα
του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης και των περιεχομένων του.
Ευθύνη της TÜV HELLAS είναι να εκφράσει τα ανεξάρτητα συμπεράσματα σχετικά με τα θέματα όπως αυτά
ορίζονται στο αντικείμενο του έργου και σύμφωνα με
την σχετική σύμβαση έργου. Το έργο διενεργήθηκε με
τέτοιο τρόπο ώστε η TÜV HELLAS να παρουσιάσει
στην Διοίκηση της C.A.PAPAELLINAS εκείνα τα θέματα
που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση και για κανένα άλλο σκοπό.

S

2. Αντικείμενο του έργου εξωτερικής επαλήθευσης
του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης
Αντικείμενο του έργου αποτελεί ο Έλεγχος Επιπέδου
Εφαρμογής σύμφωνα με τις Οδηγίες Απολογισμών
Αειφορίας των GRI Sustainability Reporting Standards
(GRI Standards), αναφορικά με τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας για τα έτη 2016-2017,
καθώς και η επαλήθευση της ακρίβειας των ισχυρισμών που αναφέρονται στον δείκτη GRI 401-1 «Προσωπικό».
Ο Έλεγχος του Επιπέδου Εφαρμογής και των Ουσιαστικών Θεμάτων πραγματοποιήθηκε βάσει του πίνακα
αντιστοίχισης Δεικτών GRI Standards που κατάρτισε η
C.A.PAPAELLINAS στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης με σκοπό την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με
τις απαιτήσεις του επιπέδου εφαρμογής «ΒΑΣΙΚΟ» των
GRI Standards.

4. Περιορισμοί επισκόπησης
Το εύρος της επισκόπησης περιορίστηκε στην δραστηριότητες της C.A.PAPAELLINAS στην Κύπρο. Δεν
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και συνεντεύξεις σε
θυγατρικές εταιρείες και συμμετόχους της C.A.PAPAELLINAS. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας στην
μετάφραση μεταξύ της Ελληνικής και Αγγλικής έκδοσης του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης υπερισχύει
η έκδοση όσον αφορά το Ελληνικό Κείμενο.

6. Ευθύνες και Αρμοδιότητες
Η Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας της C.A.PAPAELLINAS είναι υπεύθυνη για τη συλλογή των στοιχείων και

7. Αμεροληψία και Ανεξαρτησία τη ομάδας εξωτερικής επαλήθευσης
Η TÜV HELLAS δηλώνει την αμεροληψία και την ανεξαρτησία της, σε σχέση με το έργο εξωτερικής επαλήθευσης του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης της
C.A.PAPAELLINAS. H TÜV HELLAS δεν έχει αναλάβει
έργο με την C.A.PAPAELLINAS και δεν έχει οποιαδήποτε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα
μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία ή την
αμεροληψία των ευρημάτων, των συμπερασμάτων ή
συστάσεων της. Η TÜV HELLAS δεν συμμετείχε στην
προετοιμασία του κειμένου και των στοιχείων που παρουσιάζονται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης
της C.A.PAPAELLINAS.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2019
Για την TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE

Νέστωρ Παπαρούπας
Sustainability Product Manager
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Γλωσσάρι
Αρχές Σύνταξης Απολογισμού
Έννοιες που περιγράφουν τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτύχει ένας απολογισμός και καθορίζουν τις
αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη σύνταξή του,
όπως ποιοι Δείκτες πρέπει να αναφερθούν και πως.
Αρχές των GRI Standards
Οι Αρχες των GRI Standards για τη σύνταξη απολογισμών βιωσιμότητας χωρίζονται σε δυο ομάδες: τις
Αρχές Καθορισμού του Περιεχομένου του Απολογισμού και τις Αρχές Καθορισμού της Ποιότητας του
Απολογισμού.
Οι Αρχές Καθορισμού του Περιεχομένου του Απολογισμού:
• Συμμετοχικότητα Ενδιαφερομένων Μερών
• Πλαίσιο Βιώσιμης ανάπτυξης
• Ουσιαστικότητα
• Πληρότητα
Οι Αρχές Καθορισμού της Ποιότητας του Απολογισμού:
• Ισορροπία
• Συγκρισιμότητα
• Ακρίβεια
• Τακτική και Έγκαιρη Ενημέρωση
• Σαφήνεια
• Αξιοπιστία
Βιώσιμη ανάπτυξη/ αειφόρος ανάπτυξη
Ως βιώσιμη ανάπτυξη ή αειφόρος ανάπτυξη ορίζεται
η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους
ανάγκες. (Παγκόσμια επιτροπή για το περιβάλλον και
την ανάπτυξη-«Επιτροπή Brundtland», 1987.)

Γενικές Δημοσιοποιήσεις
Οι Γενικές Δημοσιοποιήσεις περιγράφουν τον οργανισμό και τη διαδικασία σύνταξης του απολογισμού.
Ενδιαφερόμενα μέρη/ συμμέτοχοι
Ως ενδιαφερόμενα μέρη/ συμμέτοχοι ενός οργανισμού ορίζονται οντότητες ή πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι θα επηρεαστούν σημαντικά από τις
δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του,
καθώς και φορείς η πρόσωπα των οποίων οι ενέργειες
εύλογα θεωρείται ότι θα επηρεάσουν την ικανότητα
του οργανισμού να υλοποιεί με επιτυχία τις στρατηγικές του και να επιτυγχάνει τους στόχους του. Στα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβάνονται οντότητες ή
πρόσωπα που σύμφωνα με τον νόμο ή διεθνείς συνθήκες, δικαιούνται να έχουν νόμιμες αξιώσεις έναντι
του οργανισμού.

σμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη επιδράσεις εντός
και εκτός του οργανισμού. Τα Όρια των Θεμάτων διαφέρουν, ανάλογα με τα Θέματα που περιλαμβάνονται
στον απολογισμό.
Ουσιαστικά Θέματα
Ουσιαστικά Θέματα είναι τα θέματα που αντανακλούν
τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις του οργανισμού ή επηρεάζουν σημαντικά τις
αξιολογήσεις και τις αποφάσεις των ενδιαφερομένων
μερών. Κατά συνέπεια, για να αποφασιστεί εάν ένα
Θέμα είναι ουσιαστικό, απαιτούνται ποιοτική ανάλυση, ποσοτική αξιολόγηση και συζήτηση.
Περίοδος αναφοράς
Περίοδος αναφοράς είναι η χρονική περίοδος που καλύπτει η πληροφόρηση που παρέχεται στον απολογισμό.

Στα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να περιλαμβάνονται
όσοι έχουν άμεση σχέση με τον οργανισμό (π.χ. εργαζόμενοι, μέτοχοι, προμηθευτές), αλλά και όσοι έχουν
άλλες σχέσεις με τον οργανισμό (π.χ. ευάλωτες ομάδες
στις τοπικές κοινότητες, κοινωνία των πολιτών).
Επιδράσεις
Ο όρος «επιδράσεις» αναφέρεται σε σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις
που είναι: θετικές, αρνητικές, υφιστάμενες, δυνητικές,
άμεσες, έμμεσες, βραχυπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες,
εκούσιες, ακούσιες.
Όριο Θέματος
Αφορά στην περιγραφή σχετικά με το πού αναγνωρίζονται οι επιδράσεις για κάθε ουσιαστικό Θέμα. Κατά
τον καθορισμό των Ορίων των Θεμάτων, ο οργανι-
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Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Απολογισμού Βιωσιμότητας
Με τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου, μπορείτε να συμβάλετε ουσιαστικά στη βελτίωση του Απολογισμού μας καθώς και των δράσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης
του Ομίλου C.A.Papaellinas. Βοηθήστε μας να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προσδοκίες σας!
1. Ποια είναι η εντύπωσή σας για τον Απολογισμό συνολικά, καθώς και για κάθε μία από τις ενότητές του;
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Εξαιρετική

Καλή

Μέτρια

Χρειάζεται βελτίωση

Εξαιρετική

Καλή

Μέτρια

Χρειάζεται βελτίωση

Βιώσιμη ανάπτυξη: Η προσέγγισή μας
Η Παρουσία μας στην Αγορά
Οι Άνθρωποί μας, Ασφάλεια & Υγεία
Περιβάλλον
Κοινωνία
Συνολική εικόνα του Απολογισμού
2. Πώς θα αξιολογούσατε:
Τον Όμιλο C.A.Papaellinas ως Κοινωνικά Υπεύθυνο
Όμιλο Εταιρειών
Τη σύνταξη των κειμένων του Απολογισμού
Την εικαστική παρουσίασή τους
Την ισορροπία μεταξύ των ενοτήτων
Την κάλυψη των σημαντικών θεμάτων του Ομίλου

3. Τι είδους συνεργασία ή επαφή έχετε με τον Όμιλο C.A.Papaellinas;
Εργαζόμενος
Κάτοικος από την Τοπική Κοινότητα
Προμηθευτής
Εκπρόσωπος ΜΚΟ
Πελάτης λιανικής
Εκπρόσωπος ΜΜΕ
Πελάτης χονδρικής
Εκπρόσωπος κρατικού φορέα / οργανισμού
Συνεργάτης
Άλλο, Παρακαλώ περιγράψτε:
4. Μέσω του Απολογισμού αποκομίσατε ολοκληρωμένη εικόνα για τη δραστηριοποίηση του Ομίλου μας;
Ναι

Όχι ακριβώς

5. Υπάρχει κάποιο θέμα ή κάποια πληροφορία που θα θέλατε να αναφέρουμε ή και να αναπτύξουμε πιο αναλυτικά στον επόμενο Απολογισμό μας;
Παρακαλώ περιγράψτε: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Υπάρχουν άλλα σχόλια / προτάσεις που θα θέλατε να μας μεταφέρετε;
Παρακαλώ περιγράψτε: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας!
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο:
•
•

*

Ηλεκτρονική διεύθυνση: melanie@cap.com.cy
ή
στη Διεύθυνση: Υπόψη Μ. Μιχαηλίδου
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,
Λεωφόρος I. Κρανιδιώτη 179,
Λατσιά, Τ.Κ. 2235, Λευκωσία

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά)*:
Ονομ/νυμο: ..................................................................................................................................................
Εταιρεία/ Οργανισμός: ..............................................................................................................................
Διεύθυνση:.....................................................................................................................................................
Tηλ./Fax:..........................................................................................................................................................
E-mail:..............................................................................................................................................................

Το σύνολο των στοιχείων που θα αποκομισθούν από το παρόν ερωτηματολόγιο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για εσωτερική αξιολόγηση από την αρμόδια ομάδα διαχείρισης.
Επίσης, η διαχείριση των απόψεων και των στοιχείων σας διέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί προσωπικού απορρήτου.
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