


 

Η Αποστολή μας 
Να κάνουμε όλο και 

περισσότερους ανθρώπους να 
ζουν και να νιώθουν καλύτερα!

 

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

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

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 πρώτης γραμμής.

Υπευθυνότητα  
Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις 
πράξεις μας. Νοιαζόμαστε για τους 
ανθρώπους μας, τους πελάτες, την 
κοινωνία και το περιβάλλον. 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 στάτους κβο. 
Ενστερνιζόμαστε την αλλαγή. 
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O κάθε απολογισμός βιώσιμης ανάπτυξης 
πρέπει να παρουσιάζει, στον αναγνώστη: 
• τον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος εντόπισε τις 

σημαντικότερες επιδράσεις του στην οικονο-
μία, το περιβάλλον, την κοινωνία, και το σύ-
νολο των συμμετόχων του (stakeholders) 

• τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε ο Όμι-
λος ώστε να μειώσει τις πιθανές αρνητικές 
επιδράσεις του και να αυξήσει τις θετικές 

 
Με άλλα λόγια, ο Όμιλος οφείλει να δείξει πώς 
πέτυχε την «βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνό-
τητα»: Identify (materiality) > Measure > Manage 
> Change.  
 
 
Με κάθε Απολογισμό Βιωσιμότητας ο Όμιλος 
Χ.Α.Παπαέλληνας έχει ως στόχο: 
• να ανταποκριθεί, με διαφάνεια, στις αυξανό-

μενες ανάγκες πληροφόρησης των συμμετό-
χων του  

• να δείξει πώς ακολουθώντας συγκεκριμένη, 
αυστηρή μεθοδολογία, εντόπισε τις σημαντι-
κότερες επιδράσεις του στο περιβάλλον, την 
κοινωνία και την οικονομία 

• να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο πέ-
τυχε τους στόχους, που κάθε φορά είχαν τεθεί 

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε τον 
Απολογισμό Βιωσιμότητας  
του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας 

Πλοήγηση  
Ο αναγνώστης μπορεί να βρει, στον απολογισμό, τις πληροφορίες που 
τον/την ενδιαφέρουν με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 
• Ανατρέχοντας στον πίνακα περιεχομένων (σ. 3)  
• Κοιτώντας τον πίνακα των ουσιαστικών θεμάτων (material topics) του 

Ομίλου (σ. 22)  
• Ανατρέχοντας στον πίνακα περιεχομένων του GRI (σ. 70)  
 
Μήνυμα από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή  
του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας  
Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας,  
κος Χρήστος Παπαέλληνας, έχει την ευθύνη χάραξης της στρατηγικής  
βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου, καθώς και της στρατηγικής χειρισμού των 
ουσιαστικών θεμάτων του (material topics). 
 
O Όμιλος μας με μια ματιά  
• Ποιοι είμαστε  
• Η αποστολή μας, οι μάρκες λιανικής πώλησης (retail brands) και τα 

προϊ όντα που διαθέτουμε στην κυπριακή αγορά (σ. 12)  
 
Σύνοψη των Στόχων μας 
Στο τετρασέλιδο που ακολουθεί (σ. 6-9) μπορείτε να δείτε όλους τους στό-
χους μας. Τους στόχους που θέσαμε για την τρέχουσα περίοδο αναφοράς 
(2018-19) και το κατά πόσο επιτεύχθηκαν, και αυτούς που θέσαμε για την 
επόμενη περίοδο αναφοράς (2020-21). 
 
Βιώσιμη ανάπτυξη: Η προσέγγισή μας  
Πώς χειριζόμαστε τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου, διακυβέρ-
νηση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης (σ. 17).  
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Ουσιαστικά θέματα και δέσμευση συμμετόχων  
Εξηγούμε πώς εντοπίσαμε, σε συνεργασία με τους συμμέτοχους του 
Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας, τα ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυ-
ξής του (material topics) (σ. 21). 
 
Δομή του απολογισμού 
Ο Απολογισμός Βιωσιμότητας του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας περι-
λαμβάνει 5 κεφάλαια:  

Βιώσιμη ανάπτυξη: Η προσέγγισή μας  
Η Παρουσία μας στην Αγορά  
Οι Άνθρωποί μας, Aσφάλεια & Yγεία  
Περιβάλλον  
Κοινωνία  

 
Κάθε κεφάλαιο ξεκινά με τους στόχους που τέθηκαν για την προ-
ηγούμενη περίοδο αναφοράς, και πώς επιτεύχθηκαν. Παρουσιά-
ζουμε την προσέγγισή μας (management approach) ως προς τα 
ουσιαστικά θέματα που περιλαμβάνει το κεφάλαιο και συνεχίζουμε, 
περιγράφοντας τις ενέργειες στις οποίες προχωρήσαμε ώστε να πε-
τύχουμε τους στόχους μας. Κάθε κεφάλαιο κλείνει με τους στόχους 
που τέθηκαν για την επόμενη περίοδο αναφοράς. 
 
Πληροφορίες για τον Απολογισμό  
Εδώ, ο αναγνώστης θα βρει γενικές πληροφορίες για τον Απολογι-
σμό Βιωσιμότητας του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας και τη μεθοδολο-
γία που ακολουθήθηκε (σ. 68). 

Έκθεση εξωτερικής επαλήθευσης στοιχείων  
Η εξωτερική επαλήθευση του Απολογισμού Βιωσιμότητας του Ομί-
λου Χ.Α.Παπαέλληνας (σ. 83). 
 
Βασικοί Δείκτες Επίδοσης  
Παρουσίαση των βασικών δεικτών επίδοσης (key performance indi-
cators) του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη (σ. 69).  
 
Παραρτήματα  

GRI content index και αντιστοίχιση με το ISO 26000  
και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs)  

Παρουσιάζονται, με λεπτομέρειες, όλα τα Πρότυπα GRI που χρησι-
μοποιήθηκαν (σ. 70). 
 

Γλωσσάρι  
Το Γλωσσάρι (σ. 85) επεξηγεί βασικούς όρους και ορισμούς που χρη-
σιμοποιούνται κατά την υποβολή απολογισμών βιωσιμότητας βάσει 
των GRI Standards καθώς και άλλους εξειδικευμένους όρους.  
 

Γενικές Δημοσιοποιήσεις (GRI General Disclosures)  
Ο πίνακας με όλες τις Γενικές Δημοσιοποιήσεις του Ομίλου  
Χ.Α.Παπαέλληνας (GRI Core Option) παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα 
μας (www.cap.com.cy). 
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Σύνοψη των Στόχων μας 

Η Παρουσία μας στην Αγορά 
 
Οι στόχοι μας για τη διετία 2018-2019 και η υλοποίησή τους:  
1. Επέκταση του δικτύου καταστημάτων του Ομίλου με νέα καταστήματα Holland & Barrett και Yves Rocher                                                    Επιτεύχθηκε 
2. Εφαρμογή νέου εργαλείου B2B για τους πελάτες της PharmacyLine (φαρμακεία και φαρμακαποθήκες)                                                         Επιτεύχθηκε 
3. Αναβάθμιση του συστήματος παραγγελιοληψίας για τα τμήματα καταναλωτικών, φαρμακείου και Butterfly                                                Επιτεύχθηκε 
4. Εγκατάσταση νέου συστήματος CRM B2C για τους πιστούς πελάτες του Ομίλου                                                                                                        Επιτεύχθηκε 
5. Αναβάθμιση του δικτύου των καταστημάτων για social wifi και εγκατάσταση digital signage                                                                               Επιτεύχθηκε 

                                                                                                                                                                                                                                                                        μερικώς 
6. Διεξαγωγή ερευνών πελατών και focus groups για τo Beauty Line                                                                                                                                    Επιτεύχθηκε 
7. Λανσάρισμα νέου Beauty Line App με σκοπό την εξυπηρέτηση των πιστών πελατών                                                                                              Επιτεύχθηκε 
8. Υλοποίηση έργου συνένωσης του συστήματός μας με τα συστήματα των φαρμακαποθηκών για απευθείας                                                Επιτεύχθηκε 

χειρισμό των παραγγελιών καθώς επίσης και των αναφορών, αναλύσεων πωλήσεων μέσω των ομάδων πωλήσεων                                 μερικώς 

Στόχοι 2020-21 
1. Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας - Καταναλω-

τές Beauty Line, Συνεργάτες Υπεραγορές και Φαρμακοποιοί 
2. Υλοποίηση Online shop για Η&Β, Sales Application για το Beauty Line 

και eshop για Selekt 
3. Αύξηση του ποσοστού παραγγελιών με ηλεκτρονικό τρόπο κατά 20%, 

ώστε να γίνει ευκολότερη και αποδοτικότερη η διαδικασία για τους πε-
λάτες 

4. Υλοποίηση έργου συνένωσης του συστήματος μας με τα συστήματα 
των φαρμακαποθηκών για απευθείας χειρισμό των παραγγελιών καθώς 
επίσης και των αναφορών, αναλύσεων πωλήσεων μέσω των ομάδων 
πωλήσεων 

5. Αξιοποίηση εργαλείου B2C-CRM (Customer Relationship Management 
ή Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων), ώστε να διευκολύνoνται οι αλυσί-
δες του Ομίλου κατά την αλληλεπίδρασή τους με τους πελάτες τους, 
αποστέλλοντας προωθητικές ενέργειες που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες τους και επιβραβεύοντας την εμπιστοσύνη τους 
6. Εφαρμογή συστήματος παραγγελιών και αναπλήρωσης καταστημάτων 

με προβλέψεις, τάσεις και διάφορες αναλύσεις (Foresight) 
7. Εφαρμογή εργαλείου Βusiness to Βusiness (B2B), το οποίο παρέχει στο 

δίκτυο συνεργατών μας (φαρμακεία), μεταξύ άλλων, πλήρη προϊοντική 
και εμπορική  ενημέρωση,  γρήγορη διεκπεραίωση  online παραγγε-
λιών και νέες δυνατότητες  που προσφέρουν αξία, εξοικονομούν πολύ-
τιμο χρόνο και διευκολύνουν την ολοκλήρωση εμπορικών συναλλαγών 

8. Υλοποίηση ενεργειών, για πιο προσωποποιημένη εμπειρία του πελάτη 
των καταστημάτων Beauty Line. Μέσω της χρήσης τεχνολογίας (prox-
imity marketing), θα αποστέλλονται στους πελάτες στοχευμένες προ-
σφορές, βάσει της τοποθεσίας τους  

9. Εγκατάσταση εξειδικευμένου συστήματος για Instore analytics που 
χαρτογραφεί την επισκεψιμότητα των πελατών στα καταστήματα 
Beauty Line και αξιολογεί τις κινήσεις εντός του καταστήματος (Dwell 
Time και Hot Zones) 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Σταθερά προσανατολισμένος στην διαρκή βελτίωση των επιδόσεών του σε κάθε έναν από τους στρατηγικούς 
πυλώνες βιωσιμότητας, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας θέτει και επιτυγχάνει συγκεκριμένους στόχους. Η Ομάδα 
Βιωσιμότητας παρακολουθεί τους στόχους μας, την πρόοδο που καταγράφεται ως προς την υλοποίηση κάθε 
στόχου και αναλαμβάνει δράση, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξή τους. Κάθε 
κεφάλαιο του απολογισμού ξεκινά και κλείνει με τους στόχους μας: τόσο τους στόχους που θέσαμε για την 
τρέχουσα περίοδο αναφοράς (2018-19) και το κατά πόσο επιτεύχθηκαν, όσο και αυτούς που θέσαμε για την 
επόμενη περίοδο αναφοράς (2020-21). 
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Οι Άνθρωποί μας 
 
Οι στόχοι μας για τη διετία 2018-2019 και η υλοποίησή τους:  
1. Ενδυνάμωση των γνώσεων των μελών των καταστημάτων του Ομίλου μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας                        Επιτεύχθηκε 
2. Ομαλή ενσωμάτωση εργαζομένων προερχόμενων από εταιρείες οι οποίες εξαγοράστηκαν από τον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας                 Επιτεύχθηκε 
3. Υλοποίηση όλων των προτύπων και διαδικασιών της C.A.P Retail Academy                                                                                                                       Ο στόχος  

                                                                                                                                                                                                                                                                               μεταφέρ θηκε 
                                                                                                                                                                                                                                                                               στο 2020 

4. Δημιουργία και επιτυχής υλοποίηση του HR Mobile Application                                                                                                                                             Επιτεύχθηκε 
5. Δημιουργία συστήματος ανατροφοδότησης                                                                                                                                                                                    Ο στόχος  

                                                                                                                                                                                                                                                                               μεταφέρ θηκε 
                                                                                                                                                                                                                                                                               στο 2020 με την 
                                                                                                                                                                                                                                                                               εφαρμογή σε ηλεκ-
                                                                                                                                                                                                                                                                               τρονική μορφή
                                                                                                                                                                                                                                                                               του νέου συστή- 
                                                                                                                                                                                                                                                                        ματος Success 
                                                                                                                                                                                                                                                                        Factors 

Ασφάλεια & Υγεία  
Οι στόχοι μας για τη διετία 2018-2019 και η υλοποίησή τους:  
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                                                                                                                                                                                          Επιτεύχθηκε  

ISO 9001:2015 για την Αποθήκη της                                                                                                                                                                                                και το νεότερο 
PharmacyLine                                                                                                                                                                                                                                           πρότυπο  
                                                                                                                                                                                                                                                                        ISO 9001:2015 

3. Αγορά μηχανήματος για order picker στην Αποθήκη της PharmacyLine για πιο ασφαλή                                                                                        Επιτεύχθηκε 
συλλογή προϊόντων σε ψηλά σημεία                                                                                                                                                                                                

4. Προσθήκη ανιχνευτών καπνού στην Αποθήκη της PharmacyLine και στα κεντρικά γραφεία                                                                                 Επιτεύχθηκε 
5. Aγορά περισσότερων προστατευτικών υλικών για προστασία των εγκαταστάσεων και του                                                                                  Επιτεύχθηκε 

προσωπικού στο Νέο Κέντρο Διανομής                                                                                                                                                                                          
6. Συνάντηση υπεργολάβων και συνεργατών για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, για εξέταση κακών πρακτικών                                                Επιτεύχθηκε 

που κατεγράφησαν το 2017, με  στόχο την βελτίωση                                                                                                                                                                

Στόχοι 2020-21 
1. Επαναπιστοποίηση του Ομίλου με το Investors in People (Platinum) 
2. Ολοκλήρωση ψηφιακού μετασχηματισμού, με την ενσωμάτωση ψη-

φιακών τεχνολογιών  που μεταμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας του 
οργανισμού με επίκεντρο τους εργαζομένους.  Περιλαμβάνει εφαρμο-
γές και εργαλεία που βοηθούν τους εργαζομένους στον Όμιλο να γί-
νουν πιο αποτελεσματικοί και πιο παραγωγικοί  (HR Mobile App, 
Performance Management, E-Platform, Provident Fund Online Portal) 

3. Καθορισμός Πολιτικής Μισθοδοσίας στη βάση του Grading System (μι-
σθολογικές βαθμίδες) 

4. Ενδυνάμωση των γνώσεων των μελών του προσωπικού με παροχή δια-
δραστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατ-
φόρμας e-learning με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο εκπαίδευσης 

5. Σωστή καθοδήγηση και ανάπτυξη ταλέντων βελτιώνοντας συνεχώς το 
επίπεδο του Ομίλου (Recruitment process, onboarding, performance 
& goals) 

6. Υλοποίηση SAP Jam, ώστε να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι για διά-
φορα νέα που αφορούν τον Όμιλο και την εργοδότησή τους 

7. Διεξαγωγή ερευνών απόψεων και αντιλήψεων των μελών μας 
8. Δημιουργία συστήματος ανατροφοδότησης σε ηλεκτρονική μορφή

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Στόχοι 2020-21 
1. Αναβάθμιση συστημάτων ασφάλειας στο Νέο Κέντρο Διανομής, μέσω 

σύγχρονου κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, καθώς επίσης και 
αναβάθμιση των συστημάτων πυρασφάλειας 

2. Υλοποίηση διαδραστικού διαδυκτιακού προγράμματος εκπαιδεύσεων 
σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας για τους νεοεισερχόμενους στον Όμιλο 

3. Καθιέρωση ενεργών παρατηρητών Ασφάλειας και Υγείας εντός του 
Ομίλου, ώστε να υπάρχει πιο ενεργή συμμετοχή, και παρακίνηση στα 
άτομα που ακολουθούν λανθασμένες πρακτικές κατά τη διάρκεια των 

εργασιών τους 
4. Εφαρμογή και συνεχής αναθεώρηση εσωτερικού πρωτόκολου για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
5. Μείωση των ατυχημάτων στις αποθήκες κατά 10% 
6. Εγκατάσταση επιπλέον Emergency Lights στην αποθήκη Pharmacy 

Line  
7. Προμήθεια σκαλών ασφαλείας με πλατφόρμα και κιγκλιδώματα στην 

αποθήκη Pharmacy Line 
 

Περιβάλλον 
Οι στόχοι μας για τη διετία 2018-2019 και η υλοποίησή τους:  
1. Δράσεις μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας:                                                                                                     Επιτεύχθηκε 

Ι. Να επωφεληθούμε από το νέο κρατικό σχέδιο για εξοικονόμηση ρεύματος (net billing).  Εξετάστηκε η χρηματοοικονομική 
μελέτη, αλλά δεν κρίθηκε συμφέρουσα η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Επίσης υπήρχε και τεχνικό θέμα στην μεγάλη επι-
φάνεια που χρειάζεται να τοποθετηθούν τα πλαίσια. 

ΙΙ. Αντικατάσταση κατά 80% των φωτιστικών  
                στα καταστήματα του Ομίλου με LED                                                    
2. Καμπάνια διαφώτισης πελατών των καταστημάτων λιανικής του Ομίλου για την ανακύκλωση                                                                            Δεν  

και προστασία του περιβάλλοντος                                                                                                                                                                                                   επιτεύχθηκε 
3. Συνέχιση της σταδιακής ανανέωσης του εταιρικού στόλου οχημάτων με νέα, τα οποία                                                                                           Επιτεύχθηκε 

εκπέμπουν χαμηλότερους αέριους ρύπους                                                                                                                                                                                   
4. PharmacyLine: Αντικατάσταση πλαστικών σακούλων με άλλες φιλικές προς το περιβάλλον                                                                                 Επιτεύχθηκε  

✔

✗

✔

✔

Στόχοι 2020-21 
1. Εγκατάσταση Φωτοβολταικ̈ου ́συστημ́ατος 200 kW, που θα καλύπτει το 

40% των συνολικών αναγκών των Κεντρικών Γραφείων του Ομίλου και 
της αποθήκης Pharmacy Line 

2. Μείωση ληγμένων και  σπασμένων στα καταναλωτικά προϊόντα κατά 
7% και στα συμπληρώματα διατροφής κατά 5% 

3. Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών του Νέου Κέντρου Διανομής, με 
τεχνολογία LED, ώστε να επιτευχθεί 30% μείωση στη συνολική κατανά-
λωση ηλεκτρικής ενέργειας  

4. Εγκατάσταση καινούργιου συστήματος κλιματισμού στη Pharmacy 
Line, υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης  

5. Μείωση της χρήσης χαρτιού: Με τη δημιουργία δυνατότητας πάνω στο 
POS για αποστολή ηλεκτρονικών αποδείξεων στους πελάτες. Μέσω της 
εγκατάστασης digital signage μέσα στα καταστήματα του Ομίλου για 
μείωση εκτυπώσεων (π.χ. για προσφορές). Τα περιοδικά του Ομίλου, 

BeautyLine, ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ και ο Απολογισμός Βιωσιμότητας θα εκδί-
δονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή 

6. Μείωση υλικών προετοιμασίας και συσκευασίας παραγγελιών (κατά 
20%) και κατάργηση πλαστικής σακκούλας (κατά 100%) που χρησιμο-
ποιούνται για την διεκπεραίωση των παραγγελιών 

7. Σταδιακή αντικατάσταση αυτοκινήτων του Ομίλου, που έχουν μεγάλη 
κατανάλωση καυσίμου και υψηλούς ρύπους, με υβριδικά και παράλ-
ληλα προετοιμασία υποδομών για προσθήκη στο στόλο μας ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων  

8. Μείωση του πλαστικού, καταργώντας την πλαστική κάρτα Benefits και 
αντικαθιστώντας την πλαστική σακούλα, όπου υπάρχει, με πάνινη. Πα-
ράλληλα, δημιουργία καμπάνιας ευαισθητοποίησης και καλλιέργειας 
περιβαλλοντικής συνείδησης στους εργαζομένους του Ομίλου  

9. Υλοποίηση δράσεων πιο φιλικών προς το περιβάλλον εντός καταστη-
μάτων, με εγκατάσταση οθονών, ώστε να αντικατασταθούν τα foam 
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boards και να μειωθούν οι εκτυπώσεις. Όλες οι εκτυπώσεις στα κατα-
στήματα καλλυντικών του Ομίλου θα γίνονται με μελάνια φιλικά προς 
το περιβάλλον. Επιπλέον, οι τσάντες σε όλα τα καταστήματα καλλυντι-
κών θα είναι από ανακυκλώσιμα υλικά 

10. Μελέτη για κλιματικά ουδέτερο Νέο Κέντρο Διανομής 
11. Κάθε νέο κατάστημα Selekt θα γίνεται βάσει προτύπων βιώσιμης ανά-

πτυξης (έπιπλα, φωτισμός, τσάντες, κουτιά, εγκατάσταση οθονών για 
μείωση εκτυπώσεων, eco friendly προιόντα) 

12. Αξιοποίηση του νερού που θα αφαιρείται από τους αφυγραντήρες 

της PharmacyLine, για σκοπούς άρδευσης των κήπων των Κεντρικών 
Γραφείων 

13. Κατάργηση πλαστικής σακούλας και χρήση  επαναχρησιμοποιήσημων 
κιβωτίων για μεταφορά προϊόντων σε καταστήματα και σε πελάτες του 
Ομίλου 

14. Η διαδικασία πακεταρίσματος των προϊόντων από το Online Shop, 
θα περιλαμβάνει ανακυκλώσιμα υλικά, εξοικονομώντας παράλληλα 
χρόνο από την ετοιμασία των πακέτων 

 

Κοινωνία 
Οι στόχοι μας για τη διετία 2018-2019 και η υλοποίησή τους:  
1. Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους δημότες της περιοχής Λατσιών με την προμήθεια τσαντών                                               Επιτεύχθηκε 

που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για προστασία του περιβάλλοντος                                                                                                                       
2. Επιχορήγηση κατασκευής γέφυρας                                                                                                                                                                                                 Το έργο δεν  

στο Δήμο Λατσιών στη Λεωφόρο                                                                                                                                                                                                    ξεκίνησε ακόμα,  
Γιάννου Κρανιδιώτη, για την                                                                                                                                                                                                                υπάρχει η   
ασφαλή διέλευση των πεζών                                                                                                                                                                                                             δέσμευση του  
                                                                                                                                                                                                                                                                        Ομίλου για  
                                                                                                                                                                                                                                                                        Επιχορήγηση (δό          
                                                                                                                                                                                                                                                                        θηκε στον Δήμο 
                                                                                                                                                                                                                                                                        μέρος του ποσού) 

3. Διαφώτιση του κοινού σε θέματα                                                                                                                                                                                                     Επιτεύχθηκε 
ναρκωτικών και οδικής ασφάλειας                                                                                                                                                                                                   μερικώς.  
                                                                                                                                                                                                                                                                        Έχει επιτευχθεί ο  
                                                                                                                                                                                                                                                                        στόχος στα 
                                                                                                                                                                                                                                                                        θέματα οδικής  
                                                                                                                                                                                                                                                                        ασφάλειας. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        Για το θέμα  
                                                                                                                                                                                                                                                                        των ναρκωτικών,  
                                                                                                                                                                                                                                                                        είναι προγραμμα-

τισμένο να γίνει  
                                                                                                                                                                                                                                                                        το α’ εξάμηνο 
                                                                                                                                                                                                                                                                        2020. 

 

✔

✔

Στόχοι 2020-21 
 
1. Επιχορήγηση κατασκευής γέφυρας στο Δήμο Λατσιών, στη Λεω-

φόρο Γιάννου Κρανιδιώτη, για την ασφαλή διέλευση των πεζών 
2. Μέσω του Ομίλου, διαφώτιση του κοινού σε θέματα ναρκωτικών 

και οδικής ασφάλειας 

3. Αξιοποίηση του νερού από αντλίες όμβριων υδάτων του Νέου Κέν-
τρου Διανομής στη Νήσου, για ενίσχυση του συστήματος άρδευ-
σης της τοπικής κοινότητας  

4. Διαφώτιση του κοινού για θέματα υγιεινής διατροφής 
5. Διαφώτιση του κοινού σχετικά με τον καρκίνο του δέρματος

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Β Ι Ω Σ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α Σ    2 0 1 8 - 1 9
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Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας, εστιάζουμε τις ενέρ-
γειές μας στην υλοποίηση ενός οράματος: Να κά-
νουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν 
και να νιώθουν καλύτερα. Στόχος, μέσα από αυτή την 
προσπάθεια, να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνά-
μεις στη βιώσιμη πρόοδο της τοπικής και της παγκό-
σμιας κοινότητας, με σεβασμό στο περιβάλλον και 
στους πόρους που υποστηρίζουν κάθε μορφή ζωής.   
 
Το ταξίδι αυτό ξεκίνησε πριν έντεκα χρόνια, όταν ο Όμιλος Χ.Α.Πα-
παέλληνας εξέδωσε τον πρώτο του απολογισμό βιωσιμότητας, 
αλλά και τον πρώτο απολογισμό σύμφωνα με τα GRI Standards 
στην Κύπρο.  
 
Από τότε μέχρι σήμερα έχουμε διανύσει πολύ δρόμο και η «ιδεο-
λογία» της Βιωσιμότητας έχει πλέον ωριμάσει στον οργανισμό 
μας. Μπορούμε πια με ασφάλεια να ισχυριστούμε πως η βιώσιμη 
ανάπτυξη είναι πια αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας, όσο 
και της στρατηγικής και της λειτουργίας του Ομίλου μας.  
 
Η δημιουργία δομών που ενσωματώνονται στο οργανόγραμμα 
του οργανισμού μας και υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξή του, 
καθώς και η υιοθέτηση διαδικασιών καταγραφής και μέτρησης 
του αποτυπώματός μας, αλλά και αξιολόγησης των δράσεών μας, 
καταδεικνύουν τη δέσμευση για ένα πραγματικά βιώσιμο και, συ-
νεπώς, ανθεκτικό και εύρωστο οργανισμό.    
 
Μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας, εντοπίζουμε και αξιολογούμε, 
ώστε να τεθούν σε σειρά προτεραιότητας, όλα τα θέματα βιώσι-
μης ανάπτυξης που αφορούν στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας. Στη 
συνέχεια ζητείται η άποψη όλων των ενδιαφερόμενων μερών ως 
προς τις δικές τους προτεραιότητες. 
 
Κατόπιν, προχωρούμε σε ενέργειες για να μειώσουμε τις ενδεχό-
μενες αρνητικές επιδράσεις από τη λειτουργία του Ομίλου στο πε-
ριβάλλον και στην κοινωνία. Παράλληλα, οι ενέργειές μας αυτές 
καθιστούν τον Όμιλό μας ακόμα πιο ανταγωνιστικό και ανθεκτικό 
στις πολλαπλές πιέσεις που δέχεται, σε ένα συνεχώς μεταβαλλό-
μενο και γεμάτο προκλήσεις επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Μήνυμα από τον Ανώτατο  

Εκτελεστικό Διευθυντή

Χρήστος Παπαέλληνας 
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής 
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Η ιδιαίτερη πρόκληση που συνεχίζουμε να βιώνουμε, αυτή την χρονική 
περίοδο, με τον ιό COVID-19, μας βρήκε προετοιμασμένους. Με υποδομές 
ηλεκτρονικού εμπορίου και τηλεργασίας μπορέσαμε, από την πρώτη 
στιγμή, να συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας και να περιορίσουμε τον 
αρνητικό αντίκτυπο της πανδημίας στην επιχειρηματική μας δραστηριό-
τητα. Οι διαχρονικά υψηλού επιπέδου διαδικασίες προστασίας της ασφά-
λειας και της υγείας των ανθρώπων μας υπήρξαν καταλυτικές, ώστε να 
διαφυλάξουμε από την πρώτη στιγμή την υγεία του προσωπικού, των συ-
νεργατών και των πελατών μας. 
 
Κατά το 2018-19 επανεξετάσαμε και επαναπροσδιορίσαμε τα ουσιαστικά 
μας θέματα (material topics), μέσω της διαδικασίας materiality και της επι-
κοινωνίας με τους συμμέτοχους του Ομίλου. Τα κατατάξαμε σε τέσσερις 
στρατηγικούς πυλώνες βιωσιμότητας: 
 
• Εμπιστοσύνη Πελατών και Συνεργατών  
• Οι Άνθρωποί Μας  
• Προστασία Περιβάλλοντος  
• Ηθική και Υπεύθυνη Επιχείρηση 
 
Για κάθε έναν από αυτούς τους πυλώνες έχουμε προσδιορίσει συγκεκρι-
μένα ουσιαστικά θέματα, ώστε να γίνουν πιο ξεκάθαρες και στοχευμένες 
οι ενέργειές μας. Επιπλέον, τις πιο σημαντικές μας επιδράσεις τις συνδέ-
σαμε με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs), ακολουθών-
τας μεθοδολογία που ανέπτυξε το Global Reporting Initiative σε 
συνεργασία με το UN Global Compact.  
 
Ενισχύουμε διαρκώς την διακυβέρνηση του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας σε 
θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, αναθέτοντας ολοένα και περισσότερα καθή-
κοντα, ευθύνες και στόχους, στους ανθρώπους που απαρτίζουν την Επι-
τροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης και στην ομάδα υλοποίησης της στρατηγικής 
βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου. Θέτουμε συγκεκριμένους στόχους και πα-
ρακολουθούμε την υλοποίησή τους. Με τον καθορισμό και την επίτευξη 
των στόχων αυτών επιτυγχάνουμε την βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα. 
 
Οι στόχοι βιωσιμότητας καθορίζονται στη βάση μιας διεργασίας που απο-
τελείται από τέσσερα στάδια:  
 
1) Αναγνώριση των ουσιαστικών θεμάτων και ενοτήτων (ουσιαστικότητα),  
2) Μέτρηση του  αποτυπώματος μας  
3) Διαχείριση της επίδρασης μας, και  
4) Yλοποίηση της Αλλαγής.  
 
Αφορούν δε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο δύο ετών, στο τέλος της 
οποίας εκδίδεται ο σχετικός απολογισμός με τους στόχους, τις δεσμεύσεις 
και τις δράσεις μας.   

Κατά την περίοδο αναφοράς, πετύχαμε: 
• Την υλοποίηση Online Shop για τα καταστήματα Holland & Barrett, Sales 

Application για τα καταστήματα Beauty Line και e-shop για τα καταστή-
ματα Selekt 

• Το λανσάρισμα νέου Beauty Line App με σκοπό την εξυπηρέτηση των 
πιστών πελατών  

• Την ενδυνάμωση των γνώσεων των μελών των καταστημάτων του Ομί-
λου μέσω της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για e-learning  

• Την ομαλή ενσωμάτωση εργαζομένων προερχόμενων από εταιρείες, οι 
οποίες εξαγοράστηκαν από τον Όμιλο X.A.Παπαέλληνας  

• Την δημιουργία και επιτυχή υλοποίηση του HR Mobile Application 
• Την αντικατάσταση -κατά 80%- των φωτιστικών σωμάτων στα καταστή-

ματα του Ομίλου, με LED 
• Τη συνέχιση της σταδιακής ανανέωσης του εταιρικού στόλου οχημάτων 

με νέα, τα οποία εκπέμπουν χαμηλότερους αέριους ρύπους  
• Στην PharmacyLine, την αντικατάσταση πλαστικών σακούλων με επα-

ναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά κιβώτια. 
• Τη δημιουργία ενός νέου concept  καταστημάτων, των Selekt Beauty, με 

πιο οικολογική φιλοσοφία   
 
Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας για την προώθηση και την υλοποίηση  
θετικών αλλαγών σε έναν κόσμο, στον οποίο ανακύπτουν νέες περιβαλ-
λοντικές, οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.  
 
Στον Όμιλο Χ.Α. Παπαέλληνας, πιστεύουμε στην ανάπτυξη με επιχειρημα-
τική ηθική και αντιλαμβανόμαστε τη βιωσιμότητα ως τη μοναδική επιχει-
ρηματική προσέγγιση απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις. Επικεντρώνουμε 
λοιπόν τις προσπάθειές μας στους τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες βιωσι-
μότητας, τους οποίους κρίνουμε ως ζωτικής σημασίας για την μακροπρό-
θεσμη επιτυχία του Ομίλου. Παράλληλα, συμβάλλουμε με όλες μας τις 
δυνάμεις στην διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας, της οικονομικής 
ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Θεωρούμε, στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας, τη βιωσιμότητα 
ως τη μοναδική επιχειρηματική προσέγγιση απέναντι σε 
αυτές τις προκλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό δεσμευόμαστε και 
επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στους τέσσερις 
στρατηγικούς πυλώνες βιωσιμότητας, τους οποίους 
κρίνουμε ως ζωτικής σημασίας για την μακροπρόθεσμη 
επιτυχία του Ομίλου. 

Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Β Ι Ω Σ Ι Μ Ο Τ Η Τ Α Σ    2 0 1 8 - 1 9
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Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας  
Mε μια ματιά

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας, μετά από επιχειρηματική διαδρομή σχε-
δόν ενός αιώνα, έχει κατακτήσει ηγετική θέση στους τομείς που δρα-
στηριοποιείται. Αυτοί αφορούν φαρμακευτικά προϊόντα, καλλυντικά, 
καταναλωτικά είδη και δίκτυο διανομής. Μέσα από τη διαχρονική 
σχέση εμπιστοσύνης με τον κύπριο καταναλωτή, ο Όμιλος υλοποιεί 
τη στρατηγική της μεθοδικής επέκτασής του και ανοίγει νέους δρό-
μους ποιότητας και αξιοπιστίας.  
 
Φαρμακευτικά Προϊόντα  
Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας διανέμει τα προϊόντα των φαρμακευτι-
κών εταιρειών Novartis και Sanofi, και υποστηρίζει τις πωλήσεις και 
το marketing αρκετών άλλων φαρμακευτικών εταιρειών, όπως οι 
παρακάτω:  
• 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  
 
 

Retail Brands  
 
Beauty Line - 15 καταστήματα  
Η Νο.1 αλυσίδα καταστημάτων λια-
νικής επώνυμων καλλυντικών με ηγε-
τική θέση στην Κυπριακή αγορά. 
Διαχρονικό όραμα του είναι να κάνει την κάθε γυναίκα να ζει και να 
αισθάνεται όμορφα παρέχοντας μια μοναδική εμπειρία ομορφιάς. 
 
 
Holland & Barrett -  
14 καταστήματα  
Η  κορυφαία αλυσίδα καταστημά-
των υγείας και ευεξίας από το Ηνω-
μένο Βασίλειο με μεγάλη γκάμα σε συμπληρώματα διατροφής, 
βιταμίνες, φυσικά καλλυντικά και  προϊόντα υγιεινής διατροφής.  
 
 
Yves Rocher - 8 καταστήματα  
Από το 2013 ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλ-
ληνας διανέμει στην Κύπρο τα προ-
ϊόντα της Yves Rocher, της πρώτης 
μάρκας βοτανικών καλλυντικών στη Γαλλία.  
 
 
Selekt - 6 καταστήματα  
Αλυσίδα καταστημάτων προϊόν-
των ομορφιάς και προσωπικής 
φροντίδας που ικανοποιεί τις ανάγκες 
του σύγχρονου καταναλωτή.  
 
Beauty Outlet- 2 καταστήματα 
Αλυσίδα καταστημάτων λιανικής 
πώλησης καλλυντικών κα προϊόντων 
προσωπικής φροντίδας, με μάρκες τις 
οποίες διαθέτει ο Όμιλος στην γκάμα του. 
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Προϊόντα Βρεφικής 
φροντίδας

Τρόφιμα και  
Ποτά

Φροντίδα  
Ενηλίκων

Καλλυντικά και ΑρώματαΚαταναλωτικά Προϊόντα

OTC* 

Χαρτικά

Προϊόντα Οικιακής 
Χρήσης

Προσωπική  
φροντίδα

* OTC: Over the counter  
(φάρμακα χωρίς συνταγή)

Συμπληρώματα 
διατροφής
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Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας  
με μια ματιά

C.A.Papaellinas Logistics Services  
 
Η C.A.Papaellinas Logistics Serv-
ices Ltd παρέχει ποιοτικές, αξιόπι-
στες υπηρεσίες με ευελιξία και 
ασφάλεια, στοχεύοντας στη μεγαλύ-
τερη δυνατή διείσδυση των προϊόντων στην αγορά. Διαθέτει ένα υπερ-
σύγχρονο κέντρο διανομής που παρέχει άριστες υπηρεσίες logistics 
κυρίως στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας, καθώς και σε άλλες εταιρίες. Οι 
υπηρεσίες που παρέχει η C.A.Papaellinas Logistics περιλαμβάνουν την 
αποθήκευση, διανομή και ανασυσκευασία καταναλωτικών προϊόντων. 
 
 
PharmacyLine 
Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα 
διανομής και ανασυσκευασίας 
φαρμάκων, παραφαρμακευτικών 
προϊόντων και καλλυντικών στην 
Κύπρο, εξυπηρετώντας ένα μεγάλο δίκτυο φαρμακείων και κλινικών . 
 
 
Butterfly Cosmetics 

Η εταιρεία αντιπροσωπεύει τα 
προϊόντα της εταιρείας COTY, 
μιας από τις μεγαλύτερες εται-
ρείες προϊόντων ομορφιάς στον 
κόσμο. Η Butterfly Cosmetics διαχειρίζεται την πώληση, διανομή 
και marketing των μαρκών αυτών, σε καταστήματα καλλυντικών 
σε φαρμακεία και υπεραγορές. Μέτοχος της Butterfly Cosmetics 
με 65% είναι  ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας ενώ το 35% ανήκει στην 
εταιρεία House of Beauty.  
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Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας διόρισε στη θέση Sustainability Manager τον Σάββα 
Χατζηγιάγκου, του οποίου μέλημα είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση σε συνερ-
γασία με διάφορα άτομα  του οργανισμού, δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης.  
 
Η ομάδα υλοποίησης της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης  
του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας: 
Ομάδα υλοποίησης της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης 
Στέλιος Φοινικαρίδης – Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Φαρμακευτικών 
Εύη Παπαδοπούλου – Διευθύντρια Χρηματοοικονομικού Ελέγχου 
Χρύσανθος Γιακούπιβ – Αρχιτέκτονας 
Κώστας Κρομμύδας- Επικεφαλής Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
και  Business Intelligence 
Άντρη Κούκου – Senior Director Pharmacies & Supplements (Sector) 
Παναγιώτης Διονυσίου – Διευθυντής Τεχνολογίας 
Σωτήρης Κωνσταντίνου – Διευθυντής Προμηθειών 
Παντελής Παντελή – Γενικός Διευθυντής Προϊόντων Ευρείας Διανομής /  
CAP Logistics 
Εύης Γερμανός – Εμπορικός Διευθυντής Προϊόντων Ευρείας Διανομής  

Ειρήνη Χριστοδούλου – Γενική Διευθύντρια Beauty Line 
Σιμώνη Αβραάμ – Ανώτερη Διευθύντρια Μάρκετινγκ (BeautyLine) 

Μαρία Παπακωνσταντίνου – Ανώτερη Διευθύντρια Δικτύου Καταστη-
μάτων (Beauty Line) 
Κωνσταντίνος Παναγίδης – Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας (H&B) 
Άντρεα Χαραλάμπους – Επικεφαλής Μάρκετινγκ Προϊόντων Ευρείας 
Διανομής (FMCB) 
Κωνσταντίνος Χατζηστεφάνου – Υπεύθυνος Ασφάλειας και Υγείας
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Η βιώσιμη ανάπτυξη, η έμπρακτη περιβαλλοντική και κοι-
νωνική υπευθυνότητα κάθε μικρής ή και μεγαλύτερης επι-
χείρησης αποτελεί, παγκοσμίως, επιτακτική ανάγκη. Ο 
Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας συστηματικά εντοπίζει, σε διαβού-
λευση με τους συμμετόχους του, τις σημαντικότερες επιδρά-
σεις του στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία και 
παρουσιάζει, με κάθε απολογισμό βιωσιμότητας, τις δράσεις 
που αναλαμβάνει ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιδράσεις 
και να αυξηθούν οι θετικές. Στόχος, να χρησιμοποιήσουμε την ισχύ μας 
ώστε να κάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να 
νιώθουν καλύτερα. 
 
Διακυβέρνηση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης 
Μέσα από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου 
Χ.Α.Παπαέλληνας ή κάνοντας χρήση σημείων αναφοράς (bench-
marking), η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλ-
ληνας διαμορφώνει τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου 
εξετάζοντας και αξιολογώντας μεθοδικά κάθε θέμα βιώσιμης ανά-
πτυξης και λαμβάνει, από τους διευθυντές των Επιχειρηματικών Μο-
νάδων, μια ετήσια ενημέρωση προόδου. 
 
Η ομάδα υλοποίησης της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης περιλαμ-
βάνει εκπροσώπους όλων των Επιχειρηματικών Μονάδων του Ομίλου 
Χ.Α.Παπαέλληνας, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη εφαρμογής της 
στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε Επιχειρηματική Μονάδα. Ο 

01. Βιωσιμότητα: Η προσέγγισή μας

Στόχος, να χρησιμοποιήσουμε την 
επιρροή μας ώστε να κάνουμε όλο και  
περισσότερους ανθρώπους να ζουν 
και να νιώθουν καλύτερα.

Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης: 
Χρήστος Παπαέλληνας- Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής 
Μέλανι Μιχαηλίδου – Ανώτερη Διευθύντρια Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού & Βιωσιμότητας 
Σάββας Χατζηγιάγκου – Υπεύθυνος Βιωσιμότητας 
Μαρία Γερμανού - Ανώτατη Γενική Διευθύντρια 
Χρυστάλα Κουρή- Ανώτατη Διευθύντρια Μάρκετινγκ 
Καρολίνα Λοΐζου – Ανώτατη Διευθύντρια Χρηματοοικονομικών 
Δήμητρα Παναγή- Ανώτατη Διευθύντρια Επιχειρησιακής Ανάπτυξης 
Ανδρέας Χρυσηλίου - Διευθυντής Επιχειρηματικού Μετασχηματισμού & 
Καινοτομίας 
Νατάσα Περδίου - Διευθύντρια Ηλεκτρονικού Εμπορίου, Ψηφιακού 
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
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1.1 Κανάλια επικοινωνίας με τα  
ενδιαφερόμενα μέρη 

Μέσω της ανοιχτής, αμφίδρομης επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη του, ο  Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας καταγράφει τα θέματα που τους 
απασχολούν, θέτει προτεραιότητες και ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
τους.  Οι γόνιμες σχέσεις αλληλεπίδρασης μαζί τους αποτελούν ένα 
σημαντικό κρίκο μιας αλυσίδας προστιθέμενης αξίας που ο  
Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας έχει δημιουργήσει λειτουργώντας ηθικά, 

υπεύθυνα και με κεντρική αξία τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο Όμιλος 
Χ.Α.Παπαέλληνας επικοινωνεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του 
μέσα από συγκεκριμένα, στοχευμένα κανάλια επικοινωνίας, που πα-
ρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. Μέσω αυτών των καναλιών 
επικοινωνίας ο Όμιλος καταγράφει, αξιολογεί και ιεραρχεί τις προτε-
ραιότητες και ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων μερών (πίνακας  
σ. 19), ώστε να ληφθούν υπ’ όψη κατά τη χάραξη των στρατηγικών και 
την ανάληψη των δράσεών του.

Εργαζόμενοι  
Απολογισμός Βιωσιμότητας 

Εταιρικές συναντήσεις προσωπικού και τακτικές και έκτακτες 
συναντήσεις ομάδων εργασίας  

Περιοδικό Μεταξύ μας (2 φορές τον χρόνο) 

Ηλεκτρονική αλληλογραφία, Blue Jam και πίνακες 
ανακοινώσεων (καθημερινά) 

Έρευνα προσωπικού (κάθε δύο χρόνια)  

Τμηματικές συναντήσεις (εβδομαδιαίως) 

Εκδηλώσεις προσωπικού  

Ετήσια αξιολόγηση προσωπικού  

Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων 
του Ομίλου (κάθε δύο χρόνια) 

 
Πελάτες - Καταναλωτές  

Απολογισμός Βιωσιμότητας 

Εταιρικό website (live chat), social media (καθημερινά)  

Καθημερινή επαφή με τους υπεύθυνους πωλήσεων στα 
καταστήματά μας  

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (καθημερινά) 

Beauty Line link «Η γνώμη σας είναι πολύτιμη» (καθημερινά) 

Αποστολή ενημερωτικών εντύπων, SMS & διαφημίσεις στα 
ΜΜΕ (καθημερινά 

Beauty Line περιοδικό (2 φορές τον χρόνο) 

Beauty Line application (καθημερινά) 

Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων 
του Ομίλου (κάθε δύο χρόνια) 

Εκθέσεις και εκδηλώσεις λανσαρίσματος νέων προϊόντων  

 
Πελάτες Χονδρικής  

Απολογισμός Βιωσιμότητας 

Συνεχής φυσική και τηλεφωνική επικοινωνία  

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών (καθημερινά) 

Εκδηλώσεις ενημέρωσης για τα νέα προϊόντα / ενημερωτικές 
καμπάνιες  

Εταιρικό website (καθημερινά) 

Πρόγραμμα PharmAdvance (1-2 φορές τον χρόνο) 

Αποστολή ενημερωτικών εντύπων & διαφημίσεις στα ΜΜΕ  

Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών (1 φορά τον χρόνο) 

Περιοδικό Μεταξύ μας (2 φορές τον χρόνο) 

Περιοδικό PharmAdvance (2 φορές τον χρόνο) 

Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων 
του Ομίλου (κάθε δύο χρόνια) 

 
Συνεργάτες - Οίκοι Εξωτερικού  

Απολογισμός Βιωσιμότητας 

Συνεχής επικοινωνία μέσω των υπευθύνων του εμπορικού 
τμήματος 

Παρουσία σε εκθέσεις συνεργατών και εκδηλώσεις (μερικές 
φορές τον χρόνο) 

Περιοδικό Μεταξύ μας (2 φορές τον χρόνο) 

Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων 
του Ομίλου (κάθε δύο χρόνια) 

 
Τοπική Κοινωνία & ΜΚΟ  

Απολογισμός Βιωσιμότητας 

Διαρκής επικοινωνία με τοπικούς φορείς, συλλόγους, 
σωματεία κ.λπ.  

Συμμετοχή σε δραστηριότητες των τοπικών Φορέων και 
Συλλόγων  

Ενημερωτικές καμπάνιες για κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
θέματα  

Περιοδικό Μεταξύ μας  (2 φορές τον χρόνο) 

Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων 
του Ομίλου (κάθε δύο χρόνια) 

Προμηθευτές  
Απολογισμός Βιωσιμότητας 

Παρουσία σε εκθέσεις προμηθευτών και εκδηλώσεις  

Περιοδικό Μεταξύ μας (2 φορές τον χρόνο) 

Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων 
του Ομίλου (κάθε δύο χρόνια) 

 
Πολιτεία-Κράτος-Δημόσιοι Φορείς  

Απολογισμός Βιωσιμότητας 

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 (κάθε δύο χρόνια) 

 
ΜΜΕ  

Απολογισμός Βιωσιμότητας 

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  (κάθε δύο χρόνια) 

 
Μέτοχοι  

Απολογισμός Βιωσιμότητας 

Συναντήσεις ΔΣ ανά τακτά χρονικά διαστήματα  

Συναντήσεις με τους επικεφαλής των Εταιρειών  

Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων 
του Ομίλου  (κάθε δύο χρόνια) 
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Ομάδες Συμμέτοχων  
 
Μέτοχοι 
 
 
 
 
Εργαζόμενοι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πελάτες χονδρικής  
 
 
 
 
 
 
Πελάτες - Καταναλωτές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνεργάτες - Οίκοι Εξωτερικού  
 
 
 
 

Κύρια Θέματα / Προσδοκίες  
 
• Κερδοφορία του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας  
• Ορθή εταιρική διακυβέρνηση  
• Διαφάνεια στις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη  
• Ορθή διαχείριση κινδύνων  
 
• 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  
 
• Επίλυση παραπόνων  
• Ενημερωτικές καμπάνιες για πελάτες  
• Έκδοση τακτικών δελτίων τύπου, ανακοινώσεων και εκθέσεων σχετικά με 

νέα προϊόντα ή υπηρεσίες του Ομίλου  
 
 
 
• Ενημέρωση σχετικά με τα νέα προϊόντα  
• Άμεση ανταπόκριση σε ερωτήματα σχετικά με τα προϊόντα  
• Αποστολή ενημερωτικών εντύπων  
• Συμβουλές ομορφιάς και υγείας 
• Δωρεάν διανομή προϊόντων  
 
 
 
 
 
• Βέλτιστη εικόνα και φήμη  
• Φερεγγυότητα και αξιοπιστία  
• Υψηλό επίπεδο συνεργασίας  
• Οικονομική ευρωστία  
 

Ανταπόκριση / Δράσεις  
 
Το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου περιγράφεται αναλυτικά στις Γε-
νικές Δημοσιοποιήσεις (102-18 Δομή διακυβέρνησης). Επιπλέον, στα «Κανάλια επι-
κοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη» περιγράφεται το πλαίσιο επικοινωνίας με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.  
 
Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας εφαρμόζονται συστηματικά προγράμματα κατάρτισης 
και ανάπτυξης των εργαζομένων, στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής μας προσέγ-
γισης. Αναλυτικά στοιχεία, ανά θεματική ενότητα εκπαίδευσης, παρουσιάζονται στο 
κεφάλαιο «Οι Άνθρωποί μας, Ασφάλεια & Υγεία». Παράλληλα, ο εθελοντισμός απο-
τελεί κεντρική αξία για τον Όμιλο και σε αυτό το πλαίσιο, ενθαρρύνουμε και στηρί-
ζουμε κάθε σχετική δράση των εργαζομένων μας. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις εθελοντικές μας δράσεις περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο «Κοινωνία».  
 
 
Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας 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 Δημο-
σιοποιήσεις (102-2 Δραστηριότητες, μάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες).  
 
 
Στο Όραμά μας –να κάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να 
νιώθουν καλύτερα– αποτυπώνεται η προσέγγισή μας αναφορικά με την ικανοποί-
ηση 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 καλύ-
τερα. Περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας περιλαμ-
βάνονται στο κεφάλαιο «Η Παρουσία μας στην Αγορά», στην ενότητα «Με μια 
ματιά» και στις Γενικές Δημοσιοποιήσεις (102-2 Δραστηριότητες, μάρκες, προϊόντα 
και υπηρεσίες).  
 
Οι προμηθευτές - συνεργάτες μας αποτελούν κεντρικό πυλώνα της επιχειρηματικής 
μας δραστηριότητας και ανάπτυξης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συ-
νεργασία μας με Οίκους του Εξωτερικού, περιλαμβάνονται στην ενότητα «Με μια 
ματιά» και στις Γενικές Δημοσιοποιήσεις (102-2 Δραστηριότητες, μάρκες, προϊόντα 
και υπηρεσίες).  
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Προμηθευτές 
 
 
 
 
Πολιτεία-Κράτος-Δημόσιοι Φορείς  
 
 
 
 
 
 
 
Τοπική Κοινωνία & ΜΚΟ  
 
 
 
 
 
 
 
ΜΜΕ 
 

• Αξιοκρατική και αντικειμενική αξιολόγηση των προμηθευτών  
• Υποστήριξη των τοπικών προμηθευτών  
 
 
 
• Νομιμότητα  
• Οικονομική ευρωστία ώστε να καλύπτονται οι φορολογικές και ασφα-

λιστικές υποχρεώσεις  
• Συμμετοχή σε επαγγελματικές οργανώσεις  
• Συνεργασία και διαβούλευση με θεσμικούς εκπροσώπους της πολιτείας 

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

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 πα-
ρουσιάζονται στο κεφάλαιο «Κοινωνία» (Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας).  
 
Συμμορφωνόμαστε πλήρως με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς και 
φροντίζουμε να είμαστε τυπικοί στις υποχρεώσεις μας απέναντι στο 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).  
 
• Δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς  
• Χορηγίες και προσφορά προϊόντων  
• Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για κοινωνικά και περιβαλ-

λοντικά θέματα, καθώς και για θέματα υγείας  
• Υποστήριξη και συμμετοχή στις δράσεις τοπικών φορέων  
• Υποστήριξη των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους σε δράσεις το-

πικών φορέων  
Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στο κεφάλαιο «Κοινωνία».  
 
Η συνεχής και ειλικρινής επικοινωνία του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας με τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, αποτελεί το θεμέλιο της αντα-
πόκρισής του στα θέματα και τις προσδοκίες τους. 
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1.2 Υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά 
βασισμένη σε στόχους 
Με κάθε απολογισμό βιωσιμότητας, αποδεικνύουμε εμπράκτως 
πώς ανταποκρινόμαστε με επιτυχία στην αποστολή μας, «να κά-
νουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν 
καλύτερα». Στόχος, μέσα από τη μέθοδο Προσδιορίζω > Μετρώ > 
Διαχειρίζομαι > Αλλάζω (Identify > Measure > Manage > Change) 
να επιτύχουμε, με στοχευμένες ενέργειες, «ανάπτυξη που ανταπο-
κρίνεται στις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύεται η ικα-
νότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους 
ανάγκες» (ορισμός βιώσιμης ανάπτυξης GRI). 
 
1.3 Ουσιαστικά θέματα και δέσμευση συμμετόχων  
Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας εντοπίζει και αξιολογεί, ώστε να τεθούν 
σε σειρά προτεραιότητας, όλα τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που 
αφορούν τον ίδιο και τα ενδιαφερόμενα μέρη του. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο, μπορούμε να εστιάσουμε τις ενέργειές μας στα πιο κρίσιμα 
θέματα, σύμφωνα και με τις ανάγκες των συμμέτοχών μας, αξιοποι-
ώντας στοχευμένα τους διαθέσιμους πόρους. 
 
Κάθε απολογισμός βιωσιμότητας του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας συν-
τάσσεται σύμφωνα με τις αρχές των GRI Standards και, ειδικότερα, 
ακολουθώντας δυο από τις σημαντικότερες αρχές τους: την αρχή 
της Ουσιαστικότητας (Materiality) και την αρχή της Συμμετοχικότη-
τας των Ενδιαφερομένων Μερών (Stakeholder Inclusiveness). Περι-
γράφουμε δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο ο Όμιλος 
Χ.Α.Παπαέλληνας, μέσα από διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη του εντόπισε τα ουσιαστικά θέματα (material topics) βιώσιμης 
ανάπτυξης για τα οποία οφείλει να αναλάβει δράση – και τα οποία 
παρουσιάζονται στον απολογισμό βιωσιμότητας. 

 
 
 
Αρχικά, εντοπίσαμε και θέσαμε σε σειρά προτεραιότητας, σε ένα 
materiality workshop στο οποίο συμμετείχε η διευθυντική ομάδα 
του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας και υπό τις οδηγίες των συμβούλων 
μας (FBRH Consultants Ltd, www.fbrh.co.uk), τις σημαντικότερες 
επιδράσεις του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας στο περιβάλλον, την κοι-
νωνία και την οικονομία. Εν συνεχεία, επικοινωνήσαμε με τα ενδια-
φερόμενα μέρη μας προκειμένου, με τη σειρά τους, να ιεραρχήσουν 
τις επιδράσεις αυτές, ανάλογα με τη σοβαρότητά τους. Καρπός 
αυτής της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη του Ομίλου 
Χ.Α.Παπαέλληνας ήταν τα ουσιαστικά θέματα που παρουσιάζονται 
στον απολογισμό (material topics, διάγραμμα σ. 22). 
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Πώς χειριζόμαστε με υπευθυνότητα τα ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης  
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανά-
πτυξης του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας. Στα αριστερά, κάτω από κάθε Στρατηγικό 
Πυλώνα Βιωσιμότητας, παρουσιάζεται η αξιολόγηση των ουσιαστικών θεμάτων 

από τους συμμέτοχούς μας και από τον ίδιο τον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας βάσει της 
σημαντικότητάς τους, σε μια κλίμακα από το 1 (καθόλου σημαντικό) έως το 5 (πολύ 
σημαντικό). Ακολουθούν, δεξιά, τα ουσιαστικά μας θέματα (sustainability topics) 
και, στα δεξιά τους, τα επιμέρους θέματα που κάθε ένα περιλαμβάνει.

Στρατηγικός Πυλώνας Βιωσιμότητας                                                   Ενότητα (Sustainability Topic)                                                 Θέμα (Issue) 
 
Εμπιστοσύνη Πελατών και Συνεργατών (Customer Trust) 
 
 
Συμμέτοχοι            Όμιλος  
                                    
5                                5                                                                                                                                     1. Προϊόντα και υπηρεσίες εμπιστοσύνης                                                      Ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ασφάλεια των προϊόντων μας 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Βιώσιμα προϊόντα 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς προϊόντων 
5                                5                                                                                                                                     2. Πιστότητα και διατήρηση πελατών                                                             Διαχείριση παραπόνων πελατών 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Επικοινωνία με πελάτες 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Έρευνες αντιλήψεων πελατών 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Πρόβλεψη μελλοντικών αναγκών και απαιτήσεων 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Εμπειρία πελατών  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Προγράμματα πιστότητας και επιβράβευσης προτίμησης 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Εκπαίδευση και γνώση των προϊόντων μας 
4                                3                                                                                                                                     3. Υπεύθυνη τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών                             Δίκαιη τιμολόγηση 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αποφυγή υπερκέρδους 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Παροχή δίκαιου περιθωρίου σε ενδιάμεσα κανάλια 
5                                4                                                                                                                                     4. Ασφάλεια και υγεία καταναλωτών                                                                Καταστήματα 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Προϊόντα 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ασφάλεια ασθενών 
4                                4                                                                                                                                     5. Ακεραιότητα στις συναλλαγές και τήρηση δεσμεύσεων                Πελάτες λιανικής 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Καταναλωτές των προϊόντων μας 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Εμπορικοί συνεργάτες και προμηθευτές 
4                                3                                                                                                                                     6. Διαφήμιση και προώθηση                                                                                  Υπευθυνότητα στην διαφήμιση και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Διαφήμιση και προώθηση συμπληρωμάτων και φαρμακευτικών προϊόντων 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ειλικρινής διαφήμιση 
5                                3                                                                                                                                     7. Προστασία προσωπικών δεδομένων & εμπιστευτικότητα          Προστασία προσωπικών δεδομένων προσωπικού 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Προστασία προσωπικών δεδομένων πελατών - ασθενών 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Cyber security 
4                                5                                                                                                                                     8. Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες                                                              Εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Πρόσβαση σε νέες τάσεις και προϊόντα 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Καινοτομία επιχειρηματικού μοντέλου 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 Οι Άνθρωποί μας (Our People) 

5                                5                                                                                                                                     9. Προσέλκυση και ανάπτυξη ταλέντου                                                          Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Πρακτικές αμοιβών 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Όραμα και αξίες 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Επιλογή και πρόσληψη 
4                                3                                                                                                                                     10. Ανθρώπινα δικαιώματα εργαζομένων                                                    Σεβασμός διαφορετικότητας 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Όροι εργοδότησης 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ώρες εργασίας 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αναγκαστική εργασία 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ελευθερία έκφρασης και διαπραγμάτευσης 
5                                4                                                                                                                                     11. Δικαιώματα και ευκαιρίες γυναικών                                                         Ίση αμοιβή 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ίσες ευκαιρίες ανέλιξης 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Εκπαίδευση και δεξιότητες γυναικών 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ασφάλεια γυναικών 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Διευκόλυνση μητρότητας 
5                                4                                                                                                                                     12. Σχέσεις εμπιστοσύνης διοίκησης και εργαζομένων                       Τήρηση δεσμεύσεων 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Διαφάνεια στην διοίκηση σε όλα τα επίπεδα 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αίσθημα δικαιοσύνης 
5                                5                                                                                                                                     13. Ευημερία και ασφάλεια εργαζομένων                                                     Προσφορά Ομίλου στις οικογένειες των ανθρώπων του 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Πρωτοβουλίες για ανάπτυξη οδικής συνείδησης και αποφυγής χρήσης ναρκωτικών 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Οδική ασφάλεια 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Υγεία και ευημερία εργαζομένων 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ταμείο Προνοίας και ιατροφαρμακευτκή περίθαλψη 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Εξισορρόπηση εργασίας και οικογένειας 
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Στρατηγικός Πυλώνας Βιωσιμότητας                                                   Ενότητα (Sustainability Topic)                                                 Θέμα (Issue) 
 
Συμμέτοχοι            Όμιλος  
 
4                                4                                                                                                                                     14. Δίκαιη αμοιβή                                                                                                            Διασφάλιση ελάχιστης αμοιβής διαβίωσης 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ισορροπία αμοιβών μεταξύ εργαζομένων 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Μεγεθος αμοιβής ιδιοκτητών και διευθυντών 
5                                3                                                                                                                                     15. Αίσθημα εργασιακής ασφάλειας                                                                 Διασφάλιση της ευρωστίας και της βιωσιμότητας του οργανισμού 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Πρακτικές αντιμετώπισης εργαζομένων 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Συνεχής ενδυνάμωση δεξιοτήτων και γνώσεων 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Προστασία Περιβάλλοντος (Environmental Protection) 
 
4                                  3                                                                                                                                             16. Δράση για την κλιματική αλλαγή  - Μείωση της κλιματικής          Στόλος οχημάτων - Καύσιμα 
                                                                                                                                                                                             επίδρασης της δραστηριότητάς μας                                                             Λειτουργία Κέντρων Διανομής 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Πρόσβαση σε βιώσιμες πηγές ενέργειας 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ρύποι από τις δραστηριότητές μας 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ρύποι από την διακίνηση προσωπικού 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Κατανάλωση νερού 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 
4                                5                                                                                                                                     17. Μείωση σπατάλης                                                                                                 Μείωση στην χρήση υλικών συσκευασίας 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Επιστροφές και καταστροφή ληγμένων προϊόντων 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Απόβλητα γραφείων 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Απόβλητα καταστημάτων 
4                                4                                                                                                                                     18. Ανακύκλωση                                                                                                             Συσκευασία προϊόντων που διανέμονται 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Πακετάρισμα προϊόντων στα καταστήματα 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ανακύκλωση συσκευασιών  
4                                4                                                                                                                                     19. Εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων προϊόντων                               Βιολογικά τρόφιμα 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Βιώσιμα προϊόντα 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Οργανικά καλλυντικά 
4                                  3                                                                                                                                             20. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα βιωσιμότητας      Πρωτοβουλίες για ενημέρωση πελατών και συνεργατών 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ενημέρωση πελατών καταστημάτων 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Περιβαλλοντικές δράσεις ευαισθητοποίησης 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Προώθηση βιώσιμης καταναλωτικής συμπεριφοράς 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Έκδοση Απολογισμού Βιωσιμότητας 
                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ηθική και Υπεύθυνη Επιχείρηση (Ethical & Responsible Business) 
 
4                                4                                                                                                                                     21. Ήθος, αξίες και κουλτούρα οργανισμού                                                 Αξίες οργανισμού 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Κουλτούρα εργαζομένων 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Εμπλοκή εργαζομένων στην βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου, αλλά και στην διαχείριση των επιδράσεων 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (που έχει ο Όμιλος) στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Αντι-μονοπωλιακή συμπεριφορά 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Στάση έναντι ανταγωνισμού 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Συμμόρφωση με κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Διαφάνεια στην σχέση με τους θεσμούς 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Διαφάνεια στην διαχείριση των οικονομικών 
5                                4                                                                                                                                     22. Προσφορά του Ομίλου στην κοινωνία                                                    Δωρεές Ομίλου σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και οργανώσεις, σωματεία 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Εθελοντισμός μελών προσωπικού  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Δράσεις για την παιδεία - υγεία κλπ.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Εργοδότηση προσωπικού με ειδικές ικανότητες 
5                                3                                                                                                                                     23. Θετική επίδραση στους προμηθευτές μας                                           Συνθήκες εργασίας 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Τήρηση κανονισμών και νομοθεσίας 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Διασφάλιση κανόνων ηθικής και διαφάνειας 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Προστασία του περιβάλλοντος 
4                                4                                                                                                                                     24. Υποστήριξη τοπικής οικονομίας                                                                 Στελέχωση από την τοπική κοινωνία 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Συνεργασία με τοπικά πανεπιστήμια 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Υποστήριξη τοπικών παραγωγών 
4                                4                                                                                                                                     25. Υπεύθυνο μάρκετινγκ και προώθηση προϊόντων                           Προώθηση φαρμάκων - ενημέρωση επιστημονικών συνεργατών 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Υπεύθυνη και ειλικρινής διαφήμιση 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Προώθηση προϊόντων Fair Trade 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Προώθηση και ανάπτυξη προϊόντων με Αποστολή (Purpose) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Σεβασμός ειδικών ομάδων πληθυσμού 
4                                5                                                                                                                                     26. Προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής (Υγεία και Ευεξία)                   Υγιεινή διατροφή 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Οργανικά τρόφιμα 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Φυσικά καλλυντικά 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Φυσικές θεραπείες και συμπληρώματα διατροφής 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Υπερκατανάλωση φαρμάκων 
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Καλή Υγεία και 
Ευημερία 
 
   
Ισότητα  των 
Φύλων 
 
 
 
Αξιοπρεπής 
Εργασία και 
Οικονομική 
Ανάπτυξη 
 

 
 
 
Λιγότερες  
Ανισότητες 
 
 
Δράση για το 
κλίμα

Περισσότερες και λεπτομερέστερες πληροφορίες ως προς τις πρωτοβουλίες και ενέργειες του Ομίλου 
Χ.Α.Παπαέλληνας για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, περιλαμβάνονται στο GRI 
content index (σ. 70).

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

1.5 Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης  
Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να 
συμβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει ο 
ΟΗΕ (Sustainable Development Goals – SDGs), μέσα και από τη χρήση των 
GRI Standards –  τα οποία συνιστά το UN Global Compact για τη σύνταξη 
απολογισμών βιωσιμότητας. Προτεραιότητα αποτελούν οι Στόχοι που συμ-
βαδίζουν με τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλλη-
νας και, σε αυτά τα πλαίσια, επιδιώκουμε: 
• να θωρακίσουμε την υγεία και ευημερία των ανθρώπων μας, προωθώντας 

ταυτόχρονα την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών (Στόχοι 3 και 5) 
• να διασφαλίσουμε τη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των τοπικών κοι-

νωνιών δημιουργώντας ευκαιρίες εργασίας για όλους (Στόχοι 8 και 10) 
• να συμβάλλουμε στην επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για τον περιο-

ρισμό της κλιματικής αλλαγής (Στόχος 13) 
 
Ενότητες/ σελίδες στον Απολογισμό  
Δείκτες επίδοσης στην Ασφάλεια και την Υγεία (σ. 49), Η προσέγγισή μας στην 
προστασία του περιβάλλοντος (σ. 53), Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και 
κλιματική αλλαγή (σ. 53), Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις (σ. 54), 
Χρησιμοποιούμενα υλικά, ανακύκλωση, διαχείριση αποβλήτων/ Ανακύ-
κλωση και υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων (σ. 56), Κοινωνία (Υποστή-
ριξη της τοπικής οικονομίας, σ. 63)  
 
Γνωρίστε μας καλύτερα (σ. 38), Διαδικασία προσέλκυσης ταλέντων (σ. 41), 
Παροχές εργαζομένων (σ. 41), Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων  
(σ. 46),  Η οικονομική συμβολή μας – κοινωνικό προϊόν (σ. 61)  
 
Γνωρίστε μας καλύτερα (σ. 38), Διαδικασία προσέλκυσης ταλέντων (σ. 41), 
Παροχές εργαζομένων (σ. 41), Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων  
(σ. 46), Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας (σ. 48), Σύστημα και Πολιτική για την 
Ασφάλεια και την Υγεία (σ. 48), Δείκτες επίδοσης στην Ασφάλεια και την Υγεία 
(σ. 49), Θέματα Ασφάλειας και Υγείας που καλύπτονται στις συμβάσεις εργα-
σίας (σ. 50), Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος/ Πρό-
γραμμα Πράσινης Ανάπτυξης (σ. 53), Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και 
κλιματική αλλαγή (σ. 53), Χρησιμοποιούμενα υλικά, ανακύκλωση, διαχείριση 
αποβλήτων/ Πρώτες και βοηθητικές ύλες (σ. 56), Η οικονομική συμβολή μας 
– κοινωνικό προϊόν (σ. 61), Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας (σ. 63)  
 
Διαδικασία προσέλκυσης ταλέντων (σ. 41), Παροχές εργαζομένων (σ. 41),  
Κοινωνία (σ. 61)  
 
 
Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος (σ. 53), Εκπομπές, κα-
τανάλωση ενέργειας και κλιματική αλλαγή (σ. 53)

ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

ΦΤΗΝΗ 
ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ
ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΖΩΗ ΣΤΟ
ΝΕΡΟ

ΖΩΗ ΣΤΗ 
ΣΤΕΡΙΑ

ΕΙΡΗΝΗ,
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΜΗΔΕΝΙΚΗ
ΠΕΙΝΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
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1.6 Σημαντικές διακρίσεις του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας 
Κατά  τη διετία 2018-2019 και ως επισφράγιση των πρωτοβουλιών που δια-
χρονικά λαμβάνει σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλλη-
νας απέσπασε τα ακόλουθα τιμητικά βραβεία: 
 
Gold και Bronze βραβεία στα Cyprus Responsible Business Awards 2019 
Τα βραβεία «Cyprus Responsible Business Awards ’19» έχουν ως στόχο την 
ανάδειξη των άριστων πρακτικών και καινοτόμων δράσεων κάθε υπεύθυνης 
επιχείρησης η οποία ακολουθεί και εφαρμόζει στην πράξη τις αρχές της βιώ-
σιμης ανάπτυξης. Στην τελετή απονομής των Cyprus Responsible Business 

Awards 2019 που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 10 
Οκτωβρίου 2019 στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό 

την αιγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμ-

μάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, ο Όμι-
λος Χ.Α.Παπαέλληνας παρέλαβε τιμητικά 
βραβεία στις κατηγορίες «Κοινωνικές 
Δράσεις» και «Εκπαίδευση-Υποτροφίες»: 
• Στην κατηγορία «Κοινωνικές Δράσεις» ο 

Όμιλος τιμήθηκε με Gold βραβείο για το 
πολύπλευρο πρόγραμμα κοινωνικών δρά-

σεων που υλοποιεί στους τομείς του αθλητι-
σμού, της παιδείας, της υγείας, του 

εθελοντισμού, της οδικής ασφάλειας και της στήρι-
ξης των τοπικών κοινωνιών. 

• Στην κατηγορία «Εκπαίδευση-Υποτροφίες» ο Όμιλος τιμήθηκε με Bronze 
βραβείο για τον τρόπο με τον οποίο επενδύει σταθερά στην εκπαίδευση 
και ανάπτυξη των ανθρώπων του, παρέχοντας συστηματικά προγράμ-
ματα διαρκούς ανάπτυξης καριέρας και ανάδειξης ταλέντων μέσω δια-
φορετικών μορφών εκπαίδευσης όπως e-learning, σεμιναρίων στην 
Κύπρο και το εξωτερικό, εκπαιδευτικών εργαστηρίων, συμμετοχών σε 
συνέδρια, Coaching and Mentoring, on-the-job training, καθώς και μέσω 
της απόκτησης Ακαδημαϊκών και Επαγγελματικών Τίτλων. 

 

Gold και Bronze βραβεία στα Cyprus HR 
Awards 2019 
Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου στο 
Lemon Park στην Λευκωσία, πραγμα-
τοποιήθηκε η τελετή απονομής των 
Cyprus HR Awards 2019. Τα βραβεία 
έφεραν στο προσκήνιο τις πρωτοβου-
λίες και δράσεις που υλοποίησαν επιχει-
ρήσεις και οργανισμοί για το 
σημαντικότερο κεφάλαιό τους: τους ανθρώ-
πους τους. Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας διακρί-
θηκε με το Gold βραβείο στην κατηγορία Excellence 
in Leadership Development και το Bronze βραβείο στην κατηγορία Innova-
tive Use of HR Technologies.  
 
1.7 O Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας στην ψηφιακή εποχή 

Ο Όμιλος X.A.Παπαέλληνας έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή Ψηφιακoύ Μετασχη-
ματισμού (Digital Transformation), η οποία αγγίζει όλες τις δραστηριότητές του. 
 
Ο Όμιλος ξεκίνησε τον ψηφιακό μετασχηματισμό του από τις δραστηριότητες 
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), η οποία έχει τις πολύ σημαντικές 
αρμοδιότητες που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό του και το οποίο, έμπρα-
κτα, αποτελεί το σημαντικότερο κεφάλαιό του. 
 
Πρώτο βήμα ήταν η εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning, με 
απώτερο στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση των γνώσεων και ικανοτήτων των 
μελών του προσωπικού των καταστημάτων μας. Ακολούθως, η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα υιοθετήθηκε και από άλλα τμήματα του Ομίλου. 
 
Επίσης, τον Νοέμβριο 2019 τέθηκαν σε εφαρμογή και άλλα ψηφιακά εργαλεία 
όπως είναι το HR Mobile Application, το Blue Jam, το SAP Qualtrics, καθώς επί-
σης και η πλατφόρμα Διαχείρισης του Ταμείου Προνοίας. 
 

#3e5a7a #78a840#8e9192
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Οι στόχοι μας για τη διετία 2018-2019 και η υλοποίησή τους:  
 
1. Επέκταση του δικτύου καταστημάτων του Ομί-

λου με νέα καταστήματα Holland & Barrett και  
Yves Rocher                                                                         Επιτεύχθηκε 

2. Εφαρμογή νέου εργαλείου B2B για τους πελάτες 
της PharmacyLine (φαρμακεία και φαρμακαπο- 
θήκες)                                                                                    Επιτεύχθηκε 

3. Αναβάθμιση του συστήματος παραγγελιολη-
ψίας για τα τμήματα καταναλωτικών, φαρμα- 
κείου και Butterfly                                                             Επιτεύχθηκε 

4. Εγκατάσταση νέου συστήματος CRM B2C για  
τους πιστούς πελάτες του Ομίλου                                Επιτεύχθηκε 

 
5. Αναβάθμιση του δικτύου των καταστημάτων για    Επιτεύχθηκε 

social wifi και εγκατάσταση digital signage                      μερικώς 

6. Διεξαγωγή ερευνών πελατών και focus groups  
για τo Beauty Line                                                             Επιτεύχθηκε 

7. Λανσάρισμα νέου Beauty Line App με σκοπό 
την εξυπηρέτηση των πιστών πελατών                      Επιτεύχθηκε 

8. Υλοποίηση έργου συνένωσης του συστήματός 
μας με τα συστήματα των φαρμακαποθηκών για 
απευθείας χειρισμό των παραγγελιών καθώς 
επίσης και των αναφορών, αναλύσεων πωλή-          Επιτεύχθηκε 
σεων μέσω των ομάδων πωλήσεων                                    μερικώς 

 
H οικονομική ευρωστία του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας αποτελεί ανα-
γκαία συνθήκη προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε, με 
στοχευμένες ενέργειες, τη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης που 
έχουμε χαράξει. Η κερδοφορία, την οποία επιδιώκουμε με διαφά-
νεια και ακεραιότητα στις δραστηριότητές μας, αποτελεί σταθερή 
προτεραιότητα, πάντα όμως με υπευθυνότητα απέναντι στο περι-
βάλλον και την κοινωνία. Στηρίζουμε την τοπική επιχειρηματικό-
τητα, προάγοντας τη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των τοπικών 
κοινωνιών και δημιουργώντας ευκαιρίες εργασίας για όλους. Πα-
ράλληλα, λαμβάνουμε σοβαρά υπ’ όψη, με στόχο την ελαχιστοποί-
ησή τους, τις συνέπειες των δραστηριοτήτων μας στο περιβάλλον. 
 
2.1 Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας  
Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας ξεκίνησε τις δραστηριότητές του στην 

Κυπριακή αγορά το 1929. Η επωνυμία της επιχείρησης ήταν Χ.Α.Πα-
παέλληνας & Σία Λτδ, και δραστηριοποιοείτο ως αντιπρόσωπος φαρ-
μακευτικών προι ̈όντων. Με το πέρασμα των χρόνων, ο Όμιλος 
Χ.Α.Παπαέλληνας επέκτεινε τις δραστηριότητές του στους τομείς των 
καλλυντικών και καταναλωτικών προϊόντων, εμπλουτίζοντας βαθμι-
αία το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και υπηρεσιών του. Τα τελευταία 
χρόνια ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας αναπτύχθηκε στους τομείς της λια-
νικής πώλησης, των φαρμάκων και της διανομής, εστιάζοντας περισ-
σότερο στη λιανική πώληση και διευρύνοντας διαρκώς το δίκτυο των 
καταστημάτων του. 
 
O Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας, προχώρησε το 2019, στην εξαγορά του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Karpasia Health Products Ltd. Η 
εταιρεία Karpasia Health Products Ltd ιδρύθηκε το 1985, με αποστολή 
τη διάθεση στον Κύπριο καταναλωτή και στο Φαρμακοποιό-συνερ-
γάτη, ποιοτικών προϊόντων σε προσιτές τιμές, προερχόμενων από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες διεθνώς, σε επίπεδο εμπειρίας, επιστημονικής 
έρευνας και κάλυψης αναγκών. Αντιπροσωπεύει καταξιωμένα  ονό-
ματα όπως: η G.R. Lanes Health Products Ltd, Lifeplan, 'Ομιλος Σα-
ράντη, ISOPLUS Α.Ε., YOGI TEA, Se-cure Pharmaceuticals Ltd, Natural 
Balance, Optima Health & Solutions, Ιnternational Health Solutions, 
Absolute Aromas, Ν.ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, Ainsworths, The Heatpack 
Company, Burkhard's Herbal. 
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Στρατηγικό Πλάνο Ανάπτυξης  
Οι ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών του, διαδραματίζουν κεν-
τρικό ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής του Ομίλου Χ.Α.Πα-
παέλληνας. Αφουγκραζόμενος τις ανάγκες αυτές, o Όμιλος 
Χ.Α.Παπαέλληνας στηρίζει σταθερά τα κυπριακά προϊόντα και τις 
κυπριακές επιχειρήσεις. Τα θεμέλια της Εταιρικής μας Στρατηγικής: 
• Ανάπτυξη Συνεργασιών 
• Ευρύ Δίκτυο Καταστημάτων 
• One-to-one επικοινωνία με τον Πελάτη  
• Βιώσιμη Ανάπτυξη 
• Διαχείριση, Αποθήκευση και Διανομή 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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1929 
• Ίδρυση της μητρικής  

Εταιρείας C.A.  
Papaellinas Ltd 

 

1931 
• Έναρξη συνεργασίας  

με την Εταιρεία  
Sandoz Chemicals 

 

1933 
• Έναρξη συνεργασίας  

με την Εταιρεία Organon  
Pharmaceuticals 

 
1948 
• Εισαγωγή στην Κύπρο  

των καλλυντικών  
Max Factor 

 

1954 
• Έναρξη συνεργασίας  

με την Kimberly Clark  
και εισαγωγή στην 
Κύπρο του Kleenex 

 

1960  
• Επέκταση των δραστη-

ριοτήτων της Εταιρείας 
στους τομείς των κατα-
ναλωτικών και καλλυντι-
κών προϊόντων 

 

1963 
• Συνεργασία με την  

Εταιρεία φαρμάκων 
Beecham και εισαγωγή 
του πρώτου αντιβιοτι-
κού πενικιλίνης, 
«Penbritin». 

 

1965 
• Επέκταση συνεργασίας 

με την Εταιρεία Beecham 
Καταναλωτικά  
(Brillcream, Vozin) 

 

1997 
• Άνοιγμα του πρώτου  

καταστήματος  
Beauty Line  

• Δημιουργία Κοινοπρα-
ξίας Δημητριάδης  
& Παπαέλληνας 

 

2002 
• Ίδρυση της Εταιρείας  

PharmacyLine 

• Δημιουργία Κοινοπρα-
ξίας και σύσταση της 
Εταιρείας με την  
επωνυμία «Καπακιώτης 
& Παπαέλληνας» 

 

2008 
• 1η Έκδοση του  

περιοδικού Μεταξύ μας 
 

2010 
• Εξαγορά της Εταιρείας 

Δημητριάδης  
& Παπαέλληνας 

• Ίδρυση της Εταιρείας 
HealthLine 

• Λειτουργία Νέου  
Κέντρου Διανομής  
Καταναλωτικών  
Προϊόντων  

 

2011 
• Έναρξη λειτουργίας  

των Καταστημάτων  
Holland and Barrett 

 

2013 
• Νέα καταστήματα  

Yves Rocher στην αγορά 
με βοτανικά προϊόντα 
ομορφιάς 

• Λειτουργία Νέας  
Μονάδας Διανομής  
και Ανασυσκευασίας 
Φαρμάκων  
PharmacyLine 

 

2014 
• Στρατηγική Συνεργασία 

στον τομέα παροχής 
υπηρεσιών 3PL  
με τη Diakinisis 

• Βραβείο Εξαιρετικής  
Επίδοσης στα Transport 
& Logistics Awards 

• Νέα σύγχρονη παραγω-
γική μονάδα προϊόντων 
KLEENEX 

 

2015 
• Νέα αλυσίδα  

καταστημάτων  
SELEKT 

• Λειτουργία 1oυ  
καταστήματος  
Make up Studio 

 

2016 
• H&B: 2 νέα καταστήματα  

(1 Λευκωσία  
και 1 Λεμεσό) 

• Beauty Line: 1 νέο  
κατάστημα (Λευκωσία) 

 

 

 
2017 

• Selekt: 2 νέα  
καταστήματα  
στη Λεμεσό 

• Ίδρυση της ΒC Butterfly  
Cosmetics Ltd 
 

2018 

• Νέα καταστήματα  
Beauty Line, Holland &  
Barrett, Selekt και Yves  
Rocher στο Nicosia Mall 

 

2019 

2.2 Ιστορική Αναδρομή  

• Εξαγορά του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας  
Karpasia Health Products Ltd 

• Προσθήκη της μάρκας καλ- 
λυντικών  Shiseido  

• Δημιουργία νέας αλυσίδας  
καλλυντικών  
Beauty Outlet
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Στοχευμένες δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης 

 
Τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας υλοποιεί στοχευμένες δράσεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, 

ξεκινώντας από την έκδοση απολογισμών βιωσιμότητας σε διετή βάση – ο πρώτος απολογισμός βιωσιμότητας του Ομίλου εκδόθηκε το 
2009. Επιπλέον, ο Όμιλος προχωρά σε πρωτοβουλίες που στόχο τους έχουν την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας γύρω από θέματα 

βιωσιμότητας, όπως η διοργάνωση του «Μήνα Βιώσιμης Ανάπτυξης» (ο Φεβρουάριος του 2013 ήταν ο 1ος Μήνας Βιώσιμης Ανάπτυξης).  
 
Ταυτόχρονα, σταθερά προσηλωμένος στη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας ολοκλήρωσε, το 2015, 
την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στις κεντρικές εγκαταστάσεις του στα Λατσιά, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση στην κατανάλωση 
ενέργειας 160k (περίπου 22% κάλυψη) κατά τη διετία 2018-2019. Στόχος μας, να καλυφθεί το 50% της κατανάλωσης ενέργειας του Ομίλου από 
φωτοβολταϊκά συστήματα. Κατά τη διετία αυτή, αντικαταστάθηκε το 80% των λαμπτήρων του Ομίλου με LED, μειώθηκε η χρήση πλαστικού στις 
εγκαταστάσεις μας και δημιουργήθηκε Ομάδα Βιωσιμότητας. 
 
Ειδικότερα ως προς το περιβάλλον ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας έχει θέσει συγκεκριμένους στόχους, για την επίτευξη των οποίων ήδη 
δραστηριοποιούμαστε. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα εξής: 
• Eco friendly καταστήματα 
• Περισσότερα υβριδικά οχήματα  
• Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος 200 kW, που θα καλύπτει το 40% των συνολικών αναγκών των Κεντρικών Γραφείων του Ομίλου και 

της αποθήκης PharmacyLine 
•   Μείωση της χρήσης χαρτιού 

•   Μείωση υλικών προετοιμασίας και συσκευασίας παραγγελιών (κατά 20%) και κατάργηση πλαστικής σακούλας (κατά 100%) 
•  Αξιοποίηση του νερού που θα αφαιρείται από τους αφυγραντήρες της PharmacyLine για άρδευση των κήπων των Κεντρικών Γραφείων 
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2.3 Διαχείριση Παραπόνων  
Κάθε παράπονο πελάτη, συνεργάτη ή προμηθευτή μας βοηθά να γί-
νουμε καλύτεροι. Φροντίζουμε όλα τα παράπονα να καταγράφονται 
και να αντιμετωπίζονται άμεσα από το αρμόδιο κάθε φορά τμήμα. Πα-
ράπονα λαμβάνουμε μέσω των πωλητών, των εργαζομένων στα κα-
ταστήματα, των ιατρικών επισκεπτών και των διανομέων μας, αλλά 
και μέσω του τηλεφωνικού κέντρου και του ηλεκτρονικού μας ταχυ-
δρομείου.  
 
Beauty Line: 
Ανταποκρινόμαστε σε ενδεχόμενα παράπονα εντός 24 ωρών. Τα πα-
ράπονα των πελατών των καταστημάτων ανήλθαν σε 64 για το 2018 
και 72 για το 2019.  
 
Holland & Barrett:  
Το 2015 συγκροτήθηκε μια κεντρική ομάδα καταγραφής παραπόνων, 
με αποστολή της τη διαχείριση των παραπόνων των πελατών των κα-
ταστημάτων Holland & Barrett.  
 
Καταναλωτικά Προϊόντα:  
Ανταποκρινόμαστε σε ενδεχόμενα παράπονα εντός 24 ωρών. Το 2018, 
τα παράπονα ανήλθαν σε 7, ενώ το 2019 σε 11. Όσον αφορά τα 
προιο̈ν́τα Nannys & Huggies, καταγράφουμε τυχόν παράπονα σε ειδικό 
έντυπο «Παραπόνων / Επιστροφών».  
 
PharmacyLine:  
Ανταποκρινόμαστε σε ενδεχόμενα παράπονα εντός 24 ωρών. Το 2018 
και το 2019 εκτελέστηκαν περίπου 104.300 παραγγελίες, για τις οποίες 
λάβαμε και καταγράψαμε συνολικά 730 παράπονα που αφορούσαν 
την εξυπηρέτηση – τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 1 παράπονο ανά 
εργάσιμη ημέρα (ποσοστό 0.7%). 
 
2.4 Έρευνες απόψεων και αντιλήψεων πελατών 
Έρευνα Μυστικού Επισκέπτη  
Επίκεντρο της Έρευνας Μυστικού Επισκέπτη (Mystery Shopper) απο-
τελεί ο πελάτης-καταναλωτής και οι εμπειρίες του/της στους χώρους 
των καταστημάτων. Ο Μυστικός Επισκέπτης αξιολογεί, μέσα από τα 
μάτια ενός «πελάτη», τις υπηρεσίες που παρέχει το προσωπικό κάθε 
καταστήματος, σύμφωνα με ένα προσυμφωνημένο ερωτηματολό-
γιο. Κατ’ αυτό τον τρόπο, διερευνάται η ικανοποίηση των πελατών 
από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, με στόχο αυτές να βελτιωθούν. 
Η Έρευνα Μυστικού Επισκέπτη πραγματοποιείται τέσσερις φορές 
ανά έτος σε όλο το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλ-
ληνας αλλά και σε καταστήματα του ανταγωνισμού, με 8 επισκέψεις 
ετησίως σε κάθε κατάστημα.

2.5 Εργαλείο CEM – Customer Experience  
Management  
Μέσα από την πλατφόρμα CEM, κάθε πελάτης μπορεί να αξιολογήσει 
την τελευταία του επίσκεψη σε οποιοδήποτε κατάστημα Beauty Line. 
Η πλατφόρμα ξεκίνησε να λειτουργεί το 2014 και περιλαμβάνει ερω-
τήσεις επιλογής, αλλά και ερωτήσεις ανοικτού τύπου. Σύμβουλοι ομορ-
φιάς και ταμίες ενημερώνουν τους πελάτες, όταν αυτοί έχουν 
ολοκληρώσει τις αγορές τους, ότι με τον κωδικό που θα βρουν στην 
απόδειξη της συναλλαγής που προηγήθηκε μπορούν, διαδικτυακά, να 
καταγράψουν τις εντυπώσεις τους από την επίσκεψή τους στο κατά-
στημα. Επιπλέον, με τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου, 
οι πελάτες αυτομάτως συμμετέχουν σε μηνιαία κλήρωση για να κερδί-
σουν μια δωροεπιταγή αξίας €100 για τα καταστήματα Beauty Line. Η 
πληροφόρηση που λαμβάνουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία βοηθά 
να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε, αλλά και να επιλυθούν 
τυχόν προβλήματα. 
 
Online Customer Feedback IN MOMMENT: Από το 2016, πραγματο-
ποιείται ειδική διαδικτυακή έρευνα μεταξύ των πελατών των κατα-
στημάτων Holland & Barrett. Μέσω της έρευνας, καταγράφεται η 
άποψή τους για την εικόνα των καταστημάτων και το επίπεδο εξυ-
πηρέτησης, την εμπειρία αγοράς τους, καθώς και για το τι περισσό-
τερο θα ήθελαν να δουν.
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1. Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας - Καταναλωτές Beauty Line, Συνεργάτες Υπεραγορές και Φαρμακοποιοί 
2. Υλοποίηση Online shop για Η&Β, Sales Application για το Beauty Line και eshop για Selekt 
3. Αύξηση του ποσοστού παραγγελιών με ηλεκτρονικό τρόπο κατά 20%, ώστε να γίνει ευκολότερη και αποδοτικότερη η διαδικασία για τους πελάτες 
4. Υλοποίηση έργου συνένωσης του συστήματος μας με τα συστήματα των φαρμακαποθηκών για απευθείας χειρισμό των παραγγελιών καθώς 

επίσης και των αναφορών, αναλύσεων πωλήσεων μέσω των ομάδων πωλήσεων 
5. Αξιοποίηση εργαλείου B2C-CRM (Customer Relationship Management ή Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων), ώστε να διευκολύνoνται οι αλυ-

σίδες του Ομίλου κατά την αλληλεπίδρασή τους με τους πελάτες τους, αποστέλλοντας προωθητικές ενέργειες που ανταποκρίνονται στις ανάγ-
κες τους και επιβραβεύοντας την εμπιστοσύνη τους 

6. Εφαρμογή συστήματος παραγγελιών και αναπλήρωσης καταστημάτων με προβλέψεις, τάσεις και διάφορες αναλύσεις (Foresight) 
7. Εφαρμογή εργαλείου Βusiness to Βusiness (B2B), το οποίο παρέχει στο δίκτυο συνεργατών μας (φαρμακεία), μεταξύ άλλων, πλήρη προϊοντική 

και εμπορική  ενημέρωση,  γρήγορη διεκπεραίωση  online παραγγελιών και νέες δυνατότητες  που προσφέρουν αξία, εξοικονομούν πολύτιμο 
χρόνο και διευκολύνουν την ολοκλήρωση εμπορικών συναλλαγών 

8. Υλοποίηση ενεργειών, για πιο προσωποποιημένη εμπειρία του πελάτη των καταστημάτων Beauty Line. Μέσω της χρήσης τεχνολογίας (proximity 
marketing), θα αποστέλλονται στους πελάτες στοχευμένες προσφορές, βάσει της τοποθεσίας τους  

9. Εγκατάσταση εξειδικευμένου συστήματος για Instore analytics που χαρτογραφεί την επισκεψιμότητα των πελατών στα καταστήματα Beauty 
Line και αξιολογεί τις κινήσεις εντός του καταστήματος (Dwell Time και Hot Zones)

2.6 Customer Relationship Management  
Εργαλείο CRM- Customer Relationship Management: Το εργαλείο CRM 
δημιουργήθηκε για να αυξηθεί ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών 
όλων των αλυσίδων του Ομίλου, με κυριότερά του σημεία: 
• πιο στοχευμένες ενέργειες marketing βασισμένες στα ενδιαφέ-

ροντα και τις ανάγκες του πελάτη, αποφεύγοντας την άσκοπη επι-
κοινωνία μαζί του 

• βελτιωμένη τμηματοποίηση των πελατών (customer segmentation) 
• βελτιωμένη εμπειρία αγοράς, τόσο εντός των καταστημάτων όσο 

και διαδικτυακά 
Το 2017 δημιουργήθηκε στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας θέση CRM Man-
ager, ώστε να επιτευχθούν ταχύτερα οι σχετικοί στόχοι. 
 
2.7 Περιοδικό PharmAdvance  

Το περιοδικό PharmAdvance 
εκδόθηκε από τον Όμιλο 
Χ.Α.Παπαέλληνας για πρώτη 
φορά τον Ιούλιο του 2014 και, 
έκτοτε, εκδίδεται δυο φορές το 

χρόνο. Ο αναγνώστης μπορεί να βρει άρθρα διακεκριμένων επιστημόνων 
γύρω από το Marketing Φαρμακείου και τη Φαρμακευτική Φροντίδα, αλλά 
και θέματα ποικίλης ύλης. Στόχος του περιοδικού, η διαρκής και έγκυρη 
ενημέρωση του Κύπριου φαρμακοποιού αλλά και η ενδυνάμωση της συ-
νεργασίας των φαρμακοποιών με τον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας.

Στόχοι 2020-21
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Καταστήματα          BeautyLine Holland & Barrett 
Λευκωσία                                                                        6 8 
Λεμεσός                                                                          4 3 
Λάρνακα                                                                          2 1 
Αμμόχωστος                                                                   1 1 
Πάφος                                                                        2 1 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                 15 14

 
                                      Yves Rocher Selekt Beauty Outlet  

Λευκωσία                                                                        4 2 1 
Λεμεσός                                                                          2 3 1 
Λάρνακα                                                                          1 - - 
Αμμόχωστος                                                                   - - - 
Πάφος                                                                        1 1 - 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                  8 6 2
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02. Η Παρουσία μας στην Αγορά

Πάφος
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Λευκωσία

Κεντρικά  
γραφεία

Κέντρο 
Διανομής

Αμμόχωστος

Λάρνακα

Λεμεσός
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Οι στόχοι μας για τη διετία 2018-2019 και η υλοποίησή τους:  
 
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ  
1. Ενδυνάμωση των γνώσεων των μελών των κα-

ταστημάτων του Ομίλου μέσω της χρήσης της  
ηλεκτρονικής πλατφόρμας                                             Επιτεύχθηκε 

2. Ομαλή ενσωμάτωση εργαζομένων προερχόμε-
νων από εταιρείες οι οποίες εξαγοράστηκαν από  
τον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας                                           Επιτεύχθηκε 

3. Υλοποίηση όλων των προτύπων             Ο στόχος μεταφέρθηκε 
και διαδικασιών της C.A.P Retail Academy                      στο 2020 

4. Δημιουργία και επιτυχής υλοποίηση του HR  
Mobile Application                                                                   Επιτεύχθηκε 

5. Δημιουργία συστήματος                            Ο στόχος μεταφέρθηκε  
ανατροφοδότησης                               στο 2020 με την εφαρμογή  
σε ηλεκτρονική μορφή                                  του νέου συστήματος  
                                                                                           Success Factors 

 

 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ  
1. Σύνδεση των συστημάτων ασφαλείας των κατα-

στημάτων του Ομίλου με κεντρικό σταθμό Se-
curity, με στόχο την αύξηση των επιπέδων  
ασφάλειας των πελατών και των εργαζομένων μας      Επιτεύχθηκε  

2. Πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο  
ISO 9001:2015 για την Αποθήκη της                     Επιτεύχθηκε και 
PharmacyLine                                                      το νεότερο πρότυπο  
                                                                                             ISO 9001:2015 

3. Αγορά μηχανήματος για order picker στην Απο-
θήκη της PharmacyLine για πιο ασφαλή  
συλλογή προϊόντων σε ψηλά σημεία                          Επιτεύχθηκε 

4. Προσθήκη ανιχνευτών καπνού στην Αποθήκη  
της PharmacyLine και στα κεντρικά γραφεία           Επιτεύχθηκε 

5. Aγορά περισσότερων προστατευτικών υλικών 
για προστασία των εγκαταστάσεων και του  
προσωπικού στο Νέο Κέντρο Διανομής                     Επιτεύχθηκε 

6. Συνάντηση υπεργολάβων και συνεργατών για 
θέματα Ασφάλειας και Υγείας, για εξέταση 
κακών πρακτικών που κατεγράφησαν το 2017,  
με στόχο την βελτίωση                                                    Επιτεύχθηκε 

 

03. Οι Άνθρωποί μας

Η παροχή εργασιακής ασφάλειας στους ανθρώπους μας, η ικανο-
ποίησή τους από την εργασία τους, η εδραίωση ενός εργασιακού 
κλίματος απαλλαγμένου από κάθε είδους διακρίσεις, σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με ίσες ευκαιρίες για όλους, 
αποτελούν σταθερές μας προτεραιότητες. Την ίδια στιγμή, κατα-
βάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαφυλάξουμε την 

ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων και των πελατών μας μέσα 
από τη συνεχή κατάρτιση, την πρόληψη, τη διαρκή μέριμνα για 
τον εντοπισμό και εξουδετέρωση κάθε κινδύνου που πηγάζει από 
τις δραστηριότητές μας, τη σταθερά υψηλή ποιότητα των προ-
ϊόντων που διανέμουμε και εμπορευόμαστε. 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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3.1 Γνωρίστε μας καλύτερα  
Το προσωπικό μας ανά ιεραρχική βαθμίδα, φύλο και περιοχή εργασίας 
 

Ανά ιεραρχική βαθμίδα                                       2017 2018 2019 
 
Iεραρχική βαθμίδα                             Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες  
Ανώτερη Διευθυντική                                                                                               5 8 6 8 6 8 

Διευθυντική                                                                                                                4 10 10 16 11 18 

Εποπτική                                                                                                                     17 30 13 34 13 40  

Λοιπό Προσωπικό                                                                                                    74 246 165 295 133 312 

Σύνολο                                                                                                            100 294 194 353 163 378  

 

Ανά φύλο                                           2017         2018           2019 
Άνδρες                                                                                                       100                            194                              163 

Γυναίκες                                                                                                     294                            353                              378 

Σύνολο                                                                                            394                         547                           541

Ανά περιοχή εργασίας                2017         2018           2019 
Λευκωσία                                                                                                 263                            306                              324 

Λάρνακα                                                                                                     27                              91                                 85 

Λεμεσός                                                                                                      78                              99                                 85

Αμμόχωστος                                                                                               9                                15                                 14 

Πάφος                                                                                                         17                              36                                 33 

Σύνολο                                                                                            394                         547                           541 
Στοιχεία για τους Ανθρώπους μας (*)  
 
 

Προσλήψεις 2018: 154                                   18-20 20-25 25-35 35-45 45-55 Άνω των 55  
Άνδρες                                                                                                                                                4 6 12 13 6 5 

Γυναίκες                                                                                                                                             1 39 52 12 2 2 

Σύνολο                                                                                                                                   5 45 64 25 8 7 

 

Προσλήψεις 2019: 159                                   18-20 20-25 25-35 35-45 45-55 Άνω των 55  
Άνδρες                                                                                                                                                1 9 31 8 2 4 

Γυναίκες                                                                                                                                             5 30 38 19 5 7 

Σύνολο                                                                                                                                   6 39 69 27 7 11  

 

Αποχωρήσεις 2018: 91                                   18-20 20-25 25-35 35-45 45-55 Άνω των 55  
Άνδρες                                                                                                                                                1 3 14 12 3 1 

Γυναίκες                                                                                                                                             1 17 31 5 3 0 

Σύνολο                                                                                                                                   2 20 45 17 6 1
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Αποχωρήσεις 2019: 100 18-20 20-25 25-35 35-45 45-55  

Άνδρες 2 2 12 7 3 

Γυναίκες 1 17 43 11 2 

Σύνολο 3 19 55 18 5 
 

 

                                                                         Προσλήψεις 2018 ανά περιοχή Αποχωρήσεις 2018 ανά περιοχή 
 

                                                                        Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 
Λευκωσία                                                                                                                           21 62 17 27 

Λάρνακα                                                                                                                             10 2 9 4 

Λεμεσός                                                                                                                              13 27 7 18 

Αμμόχωστος                                                                                                                       - 1 0 1 

Πάφος                                                                                                                                   2 16 1 7 

Σύνολο                                                                                                                    46 108 34 57 
 

 

                                                                         Προσλήψεις 2019 ανά περιοχή Αποχωρήσεις 2019 ανά περιοχή 
 
                                                                        Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

Λευκωσία                                                                                                                           33 55 15 30 

Λάρνακα                                                                                                                             15 10 6 12 

Λεμεσός                                                                                                                                4 20 4 18 

Αμμόχωστος                                                                                                                       1 3 0 4 

Πάφος                                                                                                                                   2 16 1 10  

Σύνολο                                                                                                                    55 104 26 74 
 
(*) Σημείωση: Οι πίνακες αφορούν μόνο στο μόνιμο προσωπικό του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας. Δεν περιλαμβάνονται οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι 
και εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης. Στις αποχωρήσεις συμπεριλαμβάνεται και η ομάδα της C.A.P Logistics 
 

62% το ποσοστό των γυναικών στην Ανώτερη Διευθυντική Ομάδα 
37% το ποσοστό των γυναικών στην Διευθυντική Ομάδα 

Στοιχεία προσλήψεων και αποχωρήσεων  
Προσλήψεις και Αποχωρήσεις 2018-2019  
 
313 Νέες προσλήψεις κατά τη διετία 2018-2019 
  
219 νεοπροσληφθέντες είναι μεταξύ 25 και 35 ετών 

Προσλήψεις Αποχωρήσεις  
(πχ. σύνταξη, λήξη  

σύμβασης)

  2018        2019

154 159

91 100
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Τύπος απασχόλησης 2018 

                                            Άνδρες          Γυναίκες          Σύνολο 
Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου                     194                                        353                                        547 

(μόνιμο προσωπικό)  

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου                      4                                            53                                           57 

 

                                            Άνδρες          Γυναίκες          Σύνολο 
Πλήρους απασχόλησης                                               194                                        344                                        538 

Μερικής απασχόλησης                                                  0                                             9                                             9 

Ωρομίσθιας απασχόλησης                                            4                                            53                                           57 

 

 

 
Τύπος απασχόλησης 2019 

                                            Άνδρες          Γυναίκες          Σύνολο 
Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου                     163                                        378                                        541 

(μόνιμο προσωπικό)  

Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου                      5                                            49                                           54 

 

                                            Άνδρες          Γυναίκες          Σύνολο 
Πλήρους απασχόλησης                                               163                                        362                                        525 

Μερικής απασχόλησης                                                  0                                            16                                           16 

Ωρομίσθιας απασχόλησης                                            5                                            49                                           54 
 
 

 

Γονικές άδειες 
 

                                                                                                                      2017 2018 2019 
Εργαζόμενες που έλαβαν γονική άδεια                                                                                                                                                 16 17 12 

Ποσοστό παραμονής στην εργασία μετά τη λήξη της γονικής άδειας                                                                                     100% 100% 100% 
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3.2 Φροντίζουμε τους Ανθρώπους του Ομίλου  
 
Διαδικασία προσέλκυσης ταλέντων 
O Όμιλος δίδει μεγάλη σημασία στην προσέλκυση υψηλού επιπέδου 
ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις θέσεις του οργανισμού. Η επιλογή 
για πρόσληψη γίνεται με μοναδικό κριτήριο την ικανότητα των ατό-
μων να αποδώσουν στον εργασιακό τους ρόλο και να έχουν τη θέ-
ληση και την ικανότητα, αναπτύσσοντας τις γνώσεις τους, να 
συμβάλλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας του τμήματος στο 
οποίο εντάσσονται. Η διαδικασία πρόσληψης γίνεται με κάθε αντικει-
μενικότητα και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζεται από παράγον-
τες όπως το φύλο, το θρήσκευμα, η εθνικότητα ή άλλα 
χαρακτηριστικά διαφορετικότητας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο Όμιλος 
Χ.Α.Παπαέλληνας συστηματικά κτίζει ένα εργασιακό περιβάλλον που 
το χαρακτηρίζουν η αξιοκρατία, η διαφάνεια και οι ίσες ευκαιρίες 
ανάπτυξης για όλους. 
 
Παροχές εργαζομένων 
Με στόχο την ικανοποίηση των ανθρώπων του από την εργασία 
τους, ο Όμιλος παρέχει στα μέλη του σημαντικά ωφελήματα, πέραν 
όσων η νομοθεσία προβλέπει. Ενδεικτικά, παρέχονται: 
 
• 13ος μισθός 
• Ταμείο Προνοίας 
• Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για τον εργαζόμενο και την οι-

κογένειά του 
• Ασφάλεια Ζωής και Μόνιμης Ολικής Ανικανότη-

τας 
• Εκπτώσεις στα προϊόντα του Ομίλου 
• Επίδομα Τέκνου 
• Χρηματικά βραβεία για παιδιά συναδέλ-

φων που αριστεύουν 
• Δώρο Γάμου 
  
Ο Όμιλος ενισχύει το θεσμό της οικο-
γένειας 
Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της 
δημιουργίας ενός υγιούς περιβάλλον-
τος εργασίας, στο οποίο η συμφιλίωση 
της επαγγελματικής καριέρας με την 
οικογενειακή ζωή αποτελεί προτεραι-
ότητα για τις γυναίκες εργαζόμενες, ο 
Όμιλος υιοθετεί τις ακόλουθες πρακτι-
κές για την υποστήριξη του θεσμού της 
οικογένειας: 
• Επέκταση της Άδειας Μητρότητας 

στις 24 εβδομάδες (αντί στις 18 
εβδομάδες που προβλέπει η νομοθε-

σία). Οι νεαρές μητέρες μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν 
άδεια πέραν των 18 εβδομάδων, λαμβάνοντας για το υπόλοιπο 
το ήμισυ των απολαβών τους.  

• Κάλυψη των Εξόδων Φαρμακευτικής Αγωγής σε όσα μέλη του 
προσωπικού αντιμετωπίζουν προβλήματα τεκνοποίησης. 

• Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με 50% συμμετοχή του εργο-
δότη για τον εργαζόμενο, τον/τη σύζυγο ή σύντροφο και τα 
εξαρτώμενα μέλη του. 

• Επίδομα Τέκνου ύψους 80 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί, για 
αγορά παιδικών προϊόντων μέχρι το παιδί να φθάσει την ηλικία 
των 2,5 ετών. Επιπλέον, ο Όμιλος προσφέρει για κάθε νεογέν-
νητο ένα παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου. 

• Χρηματικά βραβεία για τα αριστούχα παιδιά του προσωπικού: 
Ο Όμιλος επιβραβεύει την υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση, προ-
σφέροντας κάθε χρόνο στα παιδιά των εργαζομένων του που 
αρίστευσαν στο Λύκειο, χρηματικά βραβεία ύψους 1000€ στους 
τελειόφοιτους και 500€ στους αριστούχους μαθητές της Α’ και 
Β’ Λυκείου.  

• Ευέλικτο ωράριο εργασίας: Ο Όμιλος δίδει την επιλογή ευελιξίας 
όσον αφορά τον χρόνο προσέλευσης και αποχώρησης από την 
εργασία μέχρι και κατά μιάμιση ώρα, ώστε οι εργαζόμενοι/ες να 
μπορούν να εξισορροπήσουν τις επαγγελματικές με τις οικογε-
νειακές τους υποχρεώσεις.  

  
Σχολή Γονέων 
Ο Όμιλος ίδρυσε το 2017 τη Σχολή Γονέων, με στόχο να προσφέρει 
στους γονείς/εργαζομένους, καθοδήγηση από ειδικούς ψυχολόγους 

για την καλύτερη αντιμετώπιση των θεμάτων που τους απασχο-
λούν. Επιπλέον, ο Όμιλος δίδει μεγάλη έμφαση στον τομέα 

της οδικής ασφάλειας και έχει θέσει ως στόχο, κανένας 
εργαζόμενος να μην θρηνήσει άτομο της οικογέ-

νειάς του. Έτσι, διοργάνωσε το 2019 ειδικό σε-
μινάριο για τα παιδιά των μελών του τα 

οποία είτε εξασφάλισαν άδεια οδήγη-
σης ή θα εξασφαλίσουν σύντομα, με 

στόχο την καλλιέργεια οδικής συ-
νείδησης. 
  
Ταμείο Υποστήριξης  

Προσωπικού 
Στον Όμιλο έχουμε ιδρύσει το Τα-

μείο Υποστήριξης Προσωπικού με 
στόχο την οικονομική ενίσχυση των 

εργαζομένων και των εξαρτωμένων 
τους για ιατρικά κυρίως θέματα.   

Το εισόδημα του Ταμείου προέρχεται 
από δύο κύριες πηγές: 
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Η πρώτη είναι τα μέλη του Ταμείου, τα οποία καταβάλλουν μηνιαία ει-
σφορά και η δεύτερη η διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων που γίνον-
ται σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως είναι τα παζαράκια. Στα 
παζαράκια, διατίθενται προς πώληση καλλυντικά και άλλα είδη με 
σκοπό να πωληθούν και να συγκεντρωθούν χρήματα για ενίσχυση του 
Ταμείου.  
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά τα τελευταία τρία χρόνια το Τα-
μείο Υποστήριξης Προσωπικού, διέθεσε συνολικά το ποσό των 24640 
ευρώ σε 24 συναδέλφους μας που αντιμετώπισαν κάποιο ιατρικό πρό-
βλημα.  
Κατά τα τελευταία επτά χρόνια, το Ταμείο Υποστήριξης Προσωπικού 
έχει διαθέσει συνολικά το ποσό των 50.500 ευρώ, σε 57 περιπτώσεις 
συναδέλφων που αντιμετώπισαν κάποιο ιατρικό θέμα.  
 
Πώς επικοινωνούμε εσωτερικά  
Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας χτίζουμε καθημερινά ένα κλίμα εμπιστο-
σύνης, μέσα από την ανοιχτή επικοινωνία και διαβούλευση μεταξύ δι-
οίκησης και εργαζομένων. Τα σημαντικότερα κανάλια ανταλλαγής 
απόψεων και εσωτερικής επικοινωνίας είναι: 
• Περιοδικό «Μεταξύ μας»: Το κυριότερο κανάλι εσωτερικής επικοι-

νωνίας. Από το 2006 που ξεκίνησε η διανομή του, το περιοδικό «Με-
ταξύ μας» ενημερώνει τους εργαζόμενους γύρω από εταιρικά νέα, 
νέες συνεργασίες, διακρίσεις του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας, αλλά 
και πρωτοβουλίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Κάθε εργαζόμενος έχει 
την ευκαιρία να αρθρογραφήσει πάνω σε διάφορα θέματα –υγεία 
και ασφάλεια, υγιεινή διατροφή κ.α.– και να εκφράσει, μέσα από το 
περιοδικό, απόψεις και προβληματισμούς. 

• Blue Jam: Μια ψηφιακή πύλη HR self service όπου οι συνάδελφοι, 
μεταξύ άλλων, μιλούν μεταξύ τους δημιουργώντας chat groups. 

• HR Mobile application: Συνάδελφοι διαθέτουν προσωπικό λογαρια-
σμό, βλέπουν διάφορες πληροφορίες που τους αφορούν σε  
σχέση με την εργοδότησή τους και λαμβάνουν ενημερώσεις από 
τον Όμιλο. 

• Τακτικές ομαδικές συναντήσεις μεταξύ εργαζομένων από διάφορα 
τμήματα του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας ή του ίδιου τμήματος, εκδη-
λώσεις και συναντήσεις 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 τις σελίδες του οποίου οι 

εργαζόμενοι ενημερώνονται γύρω από τις δράσεις του Ομίλου 
Χ.Α.Παπαέλληνας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.
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Case study: O Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Digital 
Transformation) του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας 
 
Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας εισήλθε σε μια νέα εποχή Ψηφιακoύ Με-
τασχηματισμού (Digital Transformation), η οποία επηρεάζει κάθε του 
δραστηριότητα. Τι σημαίνει  ψηφιακός μετασχηματισμός; Πρόκειται 
για την υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας για την διαμόρφωση και 
αντικατάσταση διαδικασιών, λειτουργιών και υπηρεσιών του Ομίλου 
με ψηφιακές, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρουν το διαδίκτυο, τα ψηφιακά μέσα και οι νέες τεχνολογίες.  
 
Αφετηρία για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Ομίλου έγιναν οι 
δραστηριότητες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, εστιάζον-
τας στις ακόλουθες εφαρμογές, προκειμένου ο Όμιλος να διασφαλί-
σει την μεγαλύτερη αποδοτικότητα και απλοποίηση των εργασιών, 
καθώς και την αυτοεξυπηρέτηση των εργαζομένων: 
 
• HR Mobile Application: Τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 
2019. Οι συνάδελφοι διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό με τα 
στοιχεία τους και μπορούν, μέσω του κινητού τους τηλεφώνου, να 
στείλουν τις αιτήσεις των αδειών τους προς έγκριση στον προϊστά-
μενό τους, να δουν την κατάσταση μισθοδοσίας τους, το υπόλοιπο 
των αδειών τους και τις ώρες εργασίας τους, καθώς και να λαμβά-
νουν ενημερώσεις από τον Όμιλο.  
 
• Blue Jam: Πρόκειται για μια ψηφιακή πύλη HR self-service. Μέσω 
του Blue Jam οι συνάδελφοι έχουν πρόσβαση σε όλη την πληροφό-
ρηση γύρω από την εργοδότησή τους, όπως: μισθοδοσία, ασφάλειες, 
Ταμείο Προνοίας, ωφελήματα για την οικογένεια, και τις εκπτώσεις 
στα προϊόντα του Ομίλου. Επιπλέον, διαθέτουν πρόσβαση σε εγχει-
ρίδια που αφορούν τη χρήση προγραμμάτων και λογισμικών ενώ 
ενημερώνονται για τα νέα του Ομίλου, εκδηλώσεις, νέες θέσεις ερ-

γασίας, ακόμα και για το μενού της ημέρας στο εστιατόριο που ο Όμι-
λος διαθέτει. Αν το επιθυμούν, μέσω του Blue Jam οι συνάδελφοι 
μπορούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, δημιουργώντας chat 
groups. 
 
• Ηλεκτρονική πλατφόρμα e-learning: Μέσα από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα e-learning εμπλουτίζονται οι γνώσεις και ικανότητες των 
συναδέλφων. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να μαθαίνουν εξ αποστά-
σεως, ηλεκτρονικά, στον δικό τους χρόνο και ρυθμό, χωρίς να απαι-
τείται η φυσική τους παρουσία στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου.  Τα 
tests και οι ετήσιες εξετάσεις που διοργανώνει ο Όμιλος γίνονται, 
πλέον, μέσω αυτής της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, εξοικονομώντας 
χρόνο. 
 
• Πλατφόρμα Διαχείρισης του Ταμείου Προνοίας: Ένα άλλο διαθέ-
σιμο ψηφιακό εργαλείο είναι η Πλατφόρμα Διαχείρισης του Ταμείου 
Προνοίας. Μέσω της εν λόγω πλατφόρμας, οι συνάδελφοι έχουν πρό-
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σβαση στον προσωπικό τους λογαριασμό, με όλη την πληροφόρηση 
για την κατάσταση του Ταμείου Προνοίας τους. Μεταξύ άλλων, βλέ-
πουν την κατάσταση του λογαριασμού τους σε μηνιαία και σε ετήσια 
βάση, το ποσοστό και το ύψος των εισφορών τόσο του δικού τους 
μέρους όσο και του Εργοδότη. Επίσης, έχουν την δυνατότητα να κά-
νουν αίτηση για δάνειο, να αλλάζουν το ποσοστό της εισφοράς τους, 
καθώς και να βλέπουν ποια θα είναι η κατάσταση του λογαριασμού 
τους εάν αλλάξουν το ποσοστό εισφοράς τους.  
 
Τα οφέλη από την αξιοποίηση αυτών των εφαρμογών είναι πολλαπλά: 
 
• Μέσω του HR Digital Transformation ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας 

ενισχύει την επιχειρηματική του δραστηριότητα προσελκύοντας, 
διατηρώντας και αναπτύσσοντας ικανούς και ταλαντούχους 
επαγγελματίες.  

 
• Μειώθηκε η σπατάλη χαρτιού, εφόσον καταργήθηκε η εκτύ-

πωση διαφόρων εντύπων όπως της μισθοδοσίας, των αδειών, 
των time statements, του IR63. Επιπλέον, μειώθηκε για τον Όμιλο 
και το administration cost, αφού έγινε σημαντική απλοποίηση 
των εργασιών.  

 
• Παρέχεται εύκολη και άμεση πρόσβαση στην πληροφόρηση για 

όλους, ενισχύοντας τη δέσμευση των εργαζομένων απέναντι 
στον Όμιλο. 
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3.3 Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας και ανθρώπινα  
δικαιώματα  
 
Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας περιγρά-
φει τον τρόπο λειτουργίας μας και απαγορεύει κάθε διάκριση βάσει εθνικό-
τητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, θρησκεύματος, ή άλλου 
χαρακτηριστικού διαφορετικότητας. Επιπλέον, σταθερά προσανατολισμένος 
στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας 
καταδικάζει απερίφραστα και καταπολεμά κάθε μορφή καταναγκαστικής ή 
παιδικής εργασίας. Ως αποτέλεσμα αυτής της στάσης μας δεν έχει, μέχρι και 
σήμερα, αναφερθεί ή προκύψει, στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας, κανένα περι-
στατικό καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η παραβίαση, από τους συ-
νεργάτες μας, όσων ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας προβλέπει, μπορεί 
να οδηγήσει και στον τερματισμό της εκάστοτε συνεργασίας μας. Στόχος του 
Κώδικα, είναι να ευαισθητοποιήσει και να καθοδηγήσει εργαζόμενους και συ-
νεργάτες σε θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να δια-
σφαλίσει ένα ηθικό πλαίσιο λειτουργίας για τον Όμιλο.  
 
3.4 Investors in People Platinum  
 
Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας κατακτά την υψηλότερη διεθνή διάκριση στον 
τομέα του ανθρώπινου δυναμικού. 
Μετά την ανεξάρτητη αξιολόγησή του βάσει του διεθνούς προτύπου In-
vestors in People (IIP), ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας απέσπασε τη διάκριση In-
vestors In People Platinum. Η διάκριση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα των 
προσπαθειών που διαχρονικά καταβάλλει και των πρωτοβουλιών που λαμ-
βάνει ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας σε θέματα εργασιακού περιβάλλοντος και 
ανθρωπίνων πόρων. Επίσης, στην τελετή απονομής των βραβείων Investors 
in People 2018, ο Όμιλος ήταν υποψήφιος στην κατηγορία Platinum Em-
ployer of the Year, στην οποία διαγωνίστηκε με άλλες επιχειρήσεις σε διεθνές 
επίπεδο. 
 

3.5 Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων  
 
Οι άνθρωποί μας, αποτελούν την κινητήριο δύναμη πίσω από την σταθερά 
επιτυχημένη πορεία του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας. Η διαρκής, συστηματική 
κατάρτισή τους και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και δυνατοτήτων τους, συμ-
βάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων. Ο Όμι-
λος Χ.Α.Παπαέλληνας επενδύει μεθοδικά στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των 
ανθρώπων του, με απώτερη επιδίωξη την επίτευξη των στόχων του Ομίλου 
για μακροπρόθεσμη, βιώσιμη επιτυχία. 
 
Θεματικές και μέθοδοι εκπαίδευσης εργαζομένων 
Τόσο το 2018 όσο και το 2019 υλοποιήσαμε εκπαιδευτικά προγράμματα 
πάνω σε διαφορετικές θεματικές ενότητες οι οποίες παρουσιάζονται παρα-
κάτω, με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.
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Θεματικές εκπαίδευσης  
• 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  
 

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  
 
Συνολικά, το 2018 και το 2019, υλοποιήθηκαν 18.338 ώρες ενδοεπι-
χειρησιακών εκπαιδεύσεων στο Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ομίλου. 
Εκτός των εγκαταστάσεών μας, υλοποιήθηκαν 2.553 ώρες εκπαιδεύ-
σεων. 
 
 

                                                                                        2018 2019 
 
                                                  Ημέρες           Σύνολο Ωρών Αρ. Εργ/νων*         Ημέρες         Σύνολο Ωρών      Αρ. Εργ/νων* 

Ενδοεπιχειρησιακά                                                                1690                                                 9.918 348                                               1465                                             8.420                                                     286 

Εκτός εταιρείας                                                                         88                                                     622 47                                                  253                                              1.931                                                      95 

 
* Αρ. Εργαζομένων: υπολογίζεται η συμμετοχή ενός εργαζόμενου σε ένα μόνο πρόγραμμα. 
 
 
Ώρες εκπαίδευσης ανά θεματική ενότητα  
 

                                                                             2018               2019 
Ενδοεπιχειρησιακά  Administrational (ταμείο, tablet, JCC)                                 400                                       444 

Εξυπηρέτηση Πελατών                                                                                                   750                                       820 

Βιώσιμη Ανάπτυξη                                                                                                              6                                            6 

Induction training                                                                                                           1863                                    2250 

Make up skills                                                                                                                     605                                       920 

Εφοδιαστική αλυσίδα                                                                                                      255                                       310 

Τεχνικές Ανάπτυξης Πωλήσεων & Marketing                                                         1215                                     840 

Νομοθεσία & Χρηματοοικονομικά Θέματα                                                                80                                         50 

Συνέδρια                                                                                                                             120                                        96 

Πληροφορική/ Τεχνολογία                                                                                              80                                       700 

Ασφάλεια & Υγεία                                                                                                             641                                       545 

Προϊοντική κατάρτιση                                                                                                   2950                                    2970 

Ανάπτυξη Διευθυντικών Ικανοτήτων, Soft skills                                                    1575                                     400 

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                10540                             10351 

 

Ποσοστό ωρών εκπαίδευσης ανά ιεραρχική βαθμίδα 
 

                                                                             2018               2019 
 

Ανώτερη Διευθυντική                                                                                                      2%                                      1,8% 

Διευθυντική                                                                                                                     10,3%                                   4,5% 

Εποπτική                                                                                                                             17%                                   11,5% 

Λοιπό προσωπικό                                                                                                           70,7%                                 81,1% 
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Μέσα από αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα πετυχαίνουμε τους 
ακόλουθους στόχους: 
• Καλλιεργείται μια διαχρονική, ολοκληρωμένη κουλτούρα μάθησης  
• Επιτυγχάνονται οι επιχειρηματικοί στόχοι του Ομίλου με τη συμ-

βολή ενός άριστα καταρτισμένου προσωπικού  
• Μεγιστοποιείται η απόδοση και θεμελιώνεται η διαρκής ανάπτυξη 

των εργαζομένων, ανεξαρτήτως θέσης εργασίας και ιεραρχικής 
βαθμίδας 

• Προωθούνται και αναδεικνύονται οι εργαζόμενοι σε νέους, πιο 
κατάλληλους ρόλους στον Όμιλο  

 
Αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων  
Εφαρμόζουμε μια αντικειμενική, ευέλικτη διαδικασία αξιολόγησης 
των εργαζομένων μας με στόχο να βελτιστοποιηθεί η παραγωγικό-
τητά τους και να εξασφαλιστεί η ανάπτυξή τους. Τα βασικά της στά-
δια: Προσωπική Συνάντηση του υπό αξιολόγηση εργαζόμενου με τον 
Υπεύθυνο, Ανατροφοδότηση και καθοδήγηση, Αξιολόγηση της από-
δοσης του εργαζόμενου, Προγραμματισμός της απόδοσης, Στοχοθε-
σία και Προετοιμασία για την επόμενη προσωπική συνάντηση. 
 
3.6 Ασφάλεια και Υγεία  
 
Υπευθυνότητα για την Ασφάλεια και την Υγεία  
Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
ώστε να διασφαλίσει ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον 
για τους ανθρώπους του. Έχουμε εντοπίσει τους σημαντικότερους 
κινδύνους που απορρέουν από τις δραστηριότητές μας –αφορούν 
κυρίως την παραγωγική διαδικασία και τη μεταφορά προϊόντων– και 
λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισής 
τους. Επιπλέον, έχουμε ως διαχρονικό στόχο να εξαλειφθούν οι πα-
ράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε επαγγελματικές ασθένειες 
ή ατυχήματα, μέσα από μέτρα πρόληψης αλλά και τη συνεχή κατάρ-
τιση των εργαζομένων. 
 
Κουλτούρα πρόληψης για την Ασφάλεια και την Υγεία  
Κλειδί στην προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων 
αποτελεί η πρόληψη και, σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλ-
ληνας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προχωρά σε δράσεις που 
στόχο έχουν να αλλάξουν τη νοοτροπία εργαζομένων, συνεργατών 
και προμηθευτών σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, 
προωθώντας παράλληλα καλές πρακτικές Ασφάλειας και Υγείας.  
 

Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας  
Με στόχο τη διαρκή βελτίωση της απόδοσής μας σε θέματα Ασφά-
λειας και Υγείας, συγκροτήσαμε Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας. Στην 
επιτροπή, εκτός από εκπροσώπους του Ομίλου, συμμετέχουν και ερ-
γαζόμενοι από κάθε εγκατάσταση του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας. Η 
επιτροπή συνεδριάζει ανά τρίμηνο ή όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, 
και έχει ως στόχο της την ενεργό δέσμευση και διαβούλευση όλων 
των εργαζομένων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Οι 
κύριες αρμοδιότητές της: 
• Εξετάζει τα αίτια ατυχημάτων ή σοβαρών περιστατικών ασφά-

λειας  
• Προτείνει μέτρα για την εξάλειψη των επαγγελματικών κινδύνων  
• Καταγράφει τις παρατηρήσεις των εργαζομένων σε θέματα Ασφά-

λειας 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  
 
Σύστημα και Πολιτική για την Ασφάλεια και την Υγεία  
Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο Σύ-
στημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, σύμφωνα με 
τα πρότυπα OHSAS 18001 και ISO 45001. Μέσω του συστήματος κα-
ταγράφουμε, παρακολουθούμε και προλαμβάνουμε περιστατικά 
ασφάλειας, ατυχήματα και ασθένειες, ενισχύοντας την κουλτούρα 
ασφάλειας και υγείας μεταξύ συνεργατών και εργαζομένων. Ταυτό-
χρονα, με την αναθεωρημένη Πολιτική για την Ασφάλεια και την Υγεία 
ευαισθητοποιούμε τους εργαζόμενους γύρω από θέματα επαγγελμα-
τικών κινδύνων, θέτουμε στόχους και διασφαλίζουμε τη συμμόρ-
φωση του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας με την κυπριακή και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, καθώς και με τα διεθνή πρότυπα Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία. Κάθε εργαζόμενος, ανεξαρτήτως θέσης εργασίας και 
ιεραρχικής βαθμίδας, οφείλει να ακολουθεί την Πολιτική για την 
Ασφάλεια και την Υγεία σε κάθε δραστηριότητα.  
 
Φροντίζουμε για την Ασφάλεια και την Υγεία στις συνεργασίες μας  
Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες 
Ασφάλειας και Υγείας, τους οποίους υπεργολάβοι και συνεργάτες 
οφείλουν να τηρήσουν. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκάστοτε 
συνεργασίας πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις στους χώρους εργα-
σίας τους και κάθε χρόνο αξιολογούνται, βάσει αυστηρών κριτηρίων 
επαγγελματικής ασφάλειας (όπως τα Μέσα Ατομικής Προστασίας), 
αλλά και ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα σχετικά διεθνή πρότυπα 
(ISO 22000, ISO 9001, OHSAS 18001).  
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Εστιάζουμε στον εργαζόμενο  
Σε ετήσια βάση ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας υλοποιεί εξειδικευμένο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, καταρτίζοντας τους εργαζόμενους σε θέ-
ματα Ασφάλειας και Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διετία 2018-
2019 πραγματοποιήθηκαν: 
• Εκπαιδευτικά σεμινάρια Α’ Βοηθειών και ετήσια εκπαίδευση αυ-

τόματου 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 
 
Επιπλέον, κάθε νέος εργαζόμενος του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας 
κατά τη διάρκεια του induction program, ενημερώνεται άμεσα για 
όλους τους σημαντικούς επαγγελματικούς κινδύνους που συνδέον-
ται με τη θέση εργασίας του/της και καταρτίζεται στους κανόνες 
Ασφάλειας και Υγείας του Ομίλου. 
 
Δαπάνες και επενδύσεις  
Όπως τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και κατά τη διετία 2018- 2019 ο 
Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας επένδυσε στην ασφάλεια και την υγεία 
των εργαζομένων του, ανάλογα, κάθε φορά, με τις δεδομένες προ-
τεραιότητες και ανάγκες.  
 
Δαπάνες για την Ασφάλεια και την Υγεία  
 

                                                                                 2018          2019 
Έργα αναβάθμισης ασφάλειας                                                                                          10.862                        6.185 

Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία             5.538                          8.981 

Έργα καθαριότητας χώρων                                                                                               193.564                     190.192 

Πυρασφάλεια (συντήρηση / αναβάθμιση εξοπλισμού πυροπροστασίας)             8.180                          5.456 

 
Δείκτες επίδοσης στην Ασφάλεια και την Υγεία  
Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας παρακολουθούμε συστηματικά την 
επίδοσή μας σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας και την αποτελεσμα-
τικότητα των ενεργειών μας μέσω συγκεκριμένων δεικτών. Οι δεί-
κτες επίδοσης στην Ασφάλεια και την Υγεία μας βοηθούν να 
εντοπίσουμε σημεία στα οποία απαιτείται βελτίωση, καθώς και να 
σχεδιάσουμε νέες δράσεις και πρωτοβουλίες. 
 
Σύμφωνα με τους δείκτες που καταγράφουμε, το 2019 σημειώθηκε 
αύξηση 5.46 % στα ατυχήματα σε σύγκριση με το 2018. Ειδικότερα, 
το 2019 καταγράφηκαν συνολικά 55 ατυχήματα (περιλαμβάνονται 
και τα παρ’ ολίγον ατυχήματα) συμπεριλαμβανομένης της C.A.Pa-
paellinas Logistics, ενώ το 2018 είχαν καταγραφεί 52.  

Ως προς τις απουσίες λόγω ασθενειών, το 2019 σημειώθηκαν περισ-
σότερες ημέρες απουσίας σε σύγκριση με το 2018. 
 
Σημειώσεις:  
1. Στον Όμιλο καταγράφονται τα παρ’ ολίγον ατυχήματα (near 

misses) και οι μικροτραυματισμοί (minor accidents).  
2. Στον υπολογισμό των δεικτών περιλαμβάνεται μόνο το μόνιμο προ-

σωπικό του Ομίλου.  
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 2016-2019.  

4.   Ο υπολογισμός των δεικτών βασίζεται στους ακόλουθους τύ-
πους:  
Α. 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. 

Β. Δείκτης Απολεσθεισών Ημερών (Lost Day Rate, LDR) = 
(Αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία εξαιτίας ατυ-
χήματος των εργαζομένων) x 795.000,00 / Ετήσιος αριθμός 
ανθρωποωρών εργασίας.  

Γ. Δείκτης Απουσιών (Absentee Rate, AR) = (Αριθμός ημερών 
απουσίας από την εργασία εξαιτίας οποιασδήποτε αδυνα-
μίας των εργαζομένων) x 795.000,00 / Ετήσιος αριθμός αν-
θρωποωρών εργασίας. 

 
Δείκτης Τραυματισμών (IR)  
 

                                     Άνδρες            Γυναίκες             Σύνολο  
2018                                                                      8.3                                              1.9                                              10.3 

2019                                                                      6.9                                              3.5                                              10.5 

 
Δείκτης Απολεσθεισών Ημερών (LDR)  
 

                                                                                                 Σύνολο  
2018                                                                                                                                                                              30.9 

2019                                                                                                                                                                                32  

 
Δείκτης Απουσιών (ΑR)  
 

                                     Άνδρες            Γυναίκες             Σύνολο  
2018                                                                  20.226                                       18.574                                        37.800 

2019                                                                  10.338                                       20.242                                        30.580 
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Ασφάλεια στους χώρους εργασίας  
Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας λαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των ανθρώπων του 
στους χώρους εργασίας, όπως οι ακόλουθες: 
• Έχουν εγκατασταθεί εξωτερικές πυροσβεστικές φωλιές σε τρία 

σημεία κάθε εγκατάστασης  
• Πραγματοποιούνται, σε κάθε χώρο εργασίας, εσωτερικές επιθε-

ωρήσεις, καταγράφονται πιθανοί κίνδυνοι, ενημερώνονται οι 
ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι και λαμβάνονται διορθωτικά 
μέτρα και μέτρα πρόληψης  

• Παρέχονται, σε χώρους εργασίας με αυξημένη επικινδυνότητα, 
ειδικά εγχειρίδια Ασφάλειας και Υγείας  

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

• Έχουν δημιουργηθεί, στους εξωτερικούς χώρους κάθε εγκατάστα-
σης, ειδικά μονοπάτια για πεζούς και οχήματα με σήμανση ανώτα-
του 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 
Έχουμε εκτιμήσει τον συγκεκριμένο κίνδυνο για κάθε θέση εργασίας, 
όχι μόνον για τους εργαζομένους μας αλλά και για υπεργολάβους και 
συνεργάτες και έχουμε ενημερώσει, μέσω σχετικής έκθεσης της Επι-
τροπής Ασφάλειας και Υγείας, εργαζόμενους, συνεργάτες και υπεργο-
λάβους γύρω από την επικινδυνότητα της εργασίας σε ύψος.  
 

Θέματα Ασφάλειας και Υγείας που καλύπτονται στις συμβάσεις  
εργασίας 
 

                                                                   2017       2018     2019 
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 Ασφάλειας & Υγείας                                      ✓                           ✓                       ✓ 

(ως εκπροσώπου των εργαζομένων) στις επιθεωρήσεις 

ασφάλειας και υγείας, στους ελέγχους και τις έρευνες για  

ατυχήματα (στις έρευνες συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι  

που ήταν παρόντες στο συμβάν)  

Μηχανισμός υποβολής παραπόνων                                                              ✓                           ✓                       ✓ 

Δικαίωμα άρνησης εκτέλεσης μη ασφαλούς εργασίας *                        ✓                           ✓                       ✓ 

Κατάρτιση και εκπαίδευση                                                                              ✓                           ✓                       ✓ 

Περιοδικές επιθεωρήσεις                                                                                ✓                           ✓                       ✓ 

Συμμόρφωση με τις συμβάσεις του                                                              ✓                           ✓                          ✓ 

Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO)  

Δεσμεύσεις σχετικά με τα πρότυπα για τους στόχους                              ✓                           ✓                          ✓ 

επίδοσης ή το επίπεδο της πρακτικής που εφαρμόζεται  

 

* 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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Κατά το 2018-2019 πραγματοποιήθηκαν κατά μέσο όρο οι παρα-
κάτω εσωτερικές επιθεωρήσεις στα καταστήματα:  
 
Μέσος όρος (Μ.Ο.) εσωτερικών επιθεωρήσεων στα καταστήματα 
 

                                                                   2018                       2019 
Beauty Line                                                                                                        212                                                     200 

Holland & Barrett                                                                                             160                                                     156 

Yves Rocher                                                                                                          49                                                       55 

Selekt                                                                                                                    37                                                       40 
 

Στόχοι 2020-21
 
Οι Άνθρωποί μας  
1. Επαναπιστοποίηση του Ομίλου με το Investors in People (Platinum) 
2. Ολοκλήρωση ψηφιακού μετασχηματισμού, με την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών  που μεταμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας του οργα-

νισμού με επίκεντρο τους εργαζομένους.  Περιλαμβάνει εφαρμογές και εργαλεία που βοηθούν τους εργαζομένους στον Όμιλο να γίνουν πιο απο-
τελεσματικοί και πιο παραγωγικοί  (HR Mobile App, Performance Management, E-Platform, Provident Fund Online Portal) 

3. Καθορισμός Πολιτικής Μισθοδοσίας στη βάση του Grading System (μισθολογικές βαθμίδες) 
4. Ενδυνάμωση των γνώσεων των μελών του προσωπικού με παροχή διαδραστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατ-

φόρμας e-learning με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο εκπαίδευσης 
5. Σωστή καθοδήγηση και ανάπτυξη ταλέντων βελτιώνοντας συνεχώς το επίπεδο του Ομίλου (Recruitment process, onboarding, performance & 

goals) 
6. Υλοποίηση SAP Jam, ώστε να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι για διάφορα νέα που αφορούν τον Όμιλο και την εργοδότησή τους 
7. Διεξαγωγή ερευνών απόψεων και αντιλήψεων των μελών μας 
8. Δημιουργία συστήματος ανατροφοδότησης σε ηλεκτρονική μορφή 
 
Ασφάλεια & Υγεία  
1. Αναβάθμιση συστημάτων ασφάλειας στο Νέο Κέντρο Διανομής, μέσω σύγχρονου κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, καθώς επίσης και 

αναβάθμιση των συστημάτων πυρασφάλειας 
2. Υλοποίηση διαδραστικού διαδυκτιακού προγράμματος εκπαιδεύσεων σε θέματα Ασφάλειας & Υγείας για τους νεοεισερχόμενους στον Όμιλο 
3. Καθιέρωση ενεργών παρατηρητών Ασφάλειας και Υγείας εντός του Ομίλου, ώστε να υπάρχει πιο ενεργή συμμετοχή, καθώς και παρακίνηση στα 

άτομα που ακολουθούν λανθασμένες πρακτικές κατά τη διάρκεια των εργασιών τους 
4. Εφαρμογή και συνεχής αναθεώρηση εσωτερικού πρωτόκολου για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
5. Μείωση των ατυχημάτων στις αποθήκες κατά 10% 
6. Εγκατάσταση επιπλέον Emergency Lights στην αποθήκη Pharmacy Line  
7. Προμήθεια σκαλών ασφαλείας με πλατφόρμα και κιγκλιδώματα στην αποθήκη Pharmacy Line
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Οι στόχοι μας για τη διετία 2018-2019 και η υλοποίησή τους:  
 
1. Δράσεις μείωσης του ενεργειακού αποτυπώμα-

τος του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας:  
Ι. Να επωφεληθούμε από το νέο κρατικό σχέδιο 

για εξοικονόμηση ρεύματος (net billing). Εξε-
τάστηκε η χρηματοοικονομική μελέτη, αλλά 
δεν κρίθηκε συμφέρουσα η εγκατάσταση φω-
τοβολταϊκών. Επίσης υπήρχε και τεχνικό θέμα 
στην μεγάλη επιφάνεια που χρειάζεται να το-
ποθετηθούν τα πλαίσια. 

ΙΙ. Αντικατάσταση κατά 80% των φωτιστικών  
               στα καταστήματα του Ομίλου με LED                  Επιτεύχθηκε 
2. Καμπάνια διαφώτισης πελατών των καταστημά-

των λιανικής του Ομίλου για την ανακύκλωση  
και προστασία του περιβάλλοντος                       Δεν επιτεύχθηκε 

3. Συνέχιση της σταδιακής ανανέωσης του εταιρι-
κού στόλου οχημάτων με νέα, τα οποία  
εκπέμπουν χαμηλότερους αέριους ρύπους              Επιτεύχθηκε 

4. PharmacyLine: Αντικατάσταση πλαστικών  
σακούλων με άλλες φιλικές προς το περιβάλλον    Επιτεύχθηκε 

 
 
Η κλιματική αλλαγή, η υπερθέρμανση του πλανήτη και, συνολικό-
τερα, οι καταστροφικές για το περιβάλλον συνέπειες της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, γίνονται ολοένα και πιο αισθητές στην κοινωνία, 
αλλά και την οικονομία και τις επιχειρήσεις. Ειδικά η κλιματική αλ-
λαγή, αποτελεί το κρισιμότερο περιβαλλοντικό θέμα του καιρού μας 
και βρισκόμαστε, ως προς την αντιμετώπισή της, σε ένα σημείο καμ-
πής και δύσκολων αποφάσεων (http://www.un.org/en/sections/is-
sues-depth/climate-change/index.html).  
 
Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας έχουμε αντιληφθεί τη σοβαρότητα και 
κρισιμότητα του θέματος, ειδικά για τις νέες γενιές, και με συντονισμέ-
νες πρωτοβουλίες και δράσεις συμβάλλουμε στην παγκόσμια κινητο-

ποίηση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Σε αυτό το πλαί-
σιο, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε, χρόνο με το χρόνο, 
να μειώνουμε περισσότερο το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. 
 
4.1 Η προσέγγισή μας στην προστασία του περι-
βάλλοντος  
Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί, για τον Όμιλο 
Χ.Α.Παπαέλληνας, κεντρική προτεραιότητα. Διεκπεραιώνουμε ενέρ-
γειες πέραν όσων προβλέπει η κυπριακή και κοινοτική νομοθεσία, 
με σταθερό στόχο να ελαχιστοποιηθεί το  περιβαλλοντικό μας απο-
τύπωμα. Εφαρμόζουμε την αρχή της πρόληψης και φροντίζουμε: 
• να λαμβάνουμε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης ενέργειας  
• να κάνουμε λελογισμένη χρήση των φυσικών πόρων  
• να καταγράφουμε τους ρύπους που εκπέμπονται από τις εγκα-

ταστάσεις μας 
 
Πρόγραμμα Πράσινης Ανάπτυξης 
Από το 2010 έχουμε αναπτύξει και εφαρμόζουμε πρόγραμμα πράσι-
νης ανάπτυξης, με βάση το τρίπτυχο «ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, 
δράση». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων περιβαλ-
λοντικής προστασίας και έχει, ως βασικούς στόχους του, τη μείωση 
του ενεργειακού μας αποτυπώματος και την εξοικονόμηση πόρων. 
 
4.2 Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιμα-
τική αλλαγή 
Η κλιματική αλλαγή – με τις βαρύτατες, σε κάθε επίπεδο, επιπτώσεις 
της–  έχει καταστεί το κρισιμότερο περιβαλλοντικό θέμα στον πλα-
νήτη. Προσφέρει όμως και πλήθος ευκαιριών, για τις επιχειρήσεις 
που αντιλαμβανόμενες την κρισιμότητα των περιστάσεων αναλαμ-
βάνουν πρωτοβουλίες μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων τους. 
Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας συμμορφωνόμαστε πλήρως με την 
ισχύουσα νομοθεσία και τα προβλεπόμενα ανώτατα όρια εκπομπών 
ρύπων και υλοποιούμε διαρκώς νέες, στοχευμένες δράσεις, με 
στόχο την περαιτέρω μείωση των εκπομπών μας. 

04. Περιβάλλον

Στα καταστήματα Holland & Barrett, σε περισσότερα από 
1.000 σκευάσματα, άλλαξε η εξωτερική τους μεμβράνη 
από ζωική σε φυτική.

✔

✗

✔

✔
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Κατανάλωση και εξοικονόμηση ενέργειας 
Έχουμε ως απόλυτη προτεραιότητα τη συνεχή μείωση της κατανάλω-
σης ηλεκτρικής ενέργειας στις δραστηριότητές μας και, κατά τη διετία 
2018-2019, αναλάβαμε καινούργιες πρωτοβουλίες για την επίτευξη 
αυτού του στόχου. 
 
Υπολογισμός ενεργειακού αποτυπώματος  
Χρησιμοποιήσαμε συγκεκριμένη μεθοδολογία υπολογισμού εκπομ-
πών προκειμένου να υπολογίσουμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα 
αναφορικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από την πα-
ραγωγή/ κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις και τα κτίριά μας:  
 
0,721 Kg CO2 ανά kWh1  
Εξοικονόμηση 224 τόνων από την χρήση φωτοβολταϊκών 
  
*Βάσει στοιχείων από το Τμήμα Περιβάλλοντος του υπουργείου 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.  
 
Μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Κύπρου 2019:  
Συμβατικά Καύσιμα: 90,5%  
Αιολικά Πάρκα, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Συστήματα Βιομάζας: 9,5%  
 
Εκπομπές από τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα 
κτίρια και τα καταστήματα*  
 

                                                                                 2018         2019 
Τόνοι CO2                                                                                                                                    1.325                         1.244 

 
Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από μεταφορές  
Καθημερινά, χρησιμοποιούμε μεταφορικά μέσα για τη μεταφορά των 
προϊόντων μας μεταξύ των εγκαταστάσεών μας, των καταστημάτων και 
των πελατών μας. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις μεταφο-
ρές προϊόντων μέσω του στόλου οχημάτων του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλλη-
νας ανήλθαν, το 2018, σε 1.208 τόνους και το 2019 σε 1.216 τόνους, 
παρουσιάζοντας μικρή αύξηση. Οι εκπομπές υπολογίζονται σύμφωνα με 
το Πρωτόκολλο Αερίων του Θερμοκηπίου (Greenhouse Gas Protocol) 
του διεθνούς οργανισμού World Resources Institute (WRI). Επιπλέον, προ-
κειμένου να μειώσουμε τις εκπομπές αυτές ακόμη περισσότερο, αρχί-
σαμε την αντικατάσταση παλαιών φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς 
προϊόντων με φορτηγά αυτοκίνητα νεότερης τεχνολογίας και, το 2019, 
ο Όμιλος απέκτησε το πρώτο του ολοκαίνουργιο υβριδικό φορτηγό αυ-
τοκίνητο –το Fuso Canter Eco Hybrid– με στόχο, την σταδιακή αντικατά-
σταση όλων των φορτηγών αυτοκινήτων με υβριδικά. Το Fuso Canter Eco 
Hybrid έχει εξοπλιστεί με σύστημα start-stop εξοικονόμησης καυσίμου 
μέχρι και 23%, ώστε εκτός από καθαρότερο και φιλικότερο προς το πε-
ριβάλλον, να καθίσταται και οικονομικότερο στη χρήση του. Όταν κινείται 
σε χαμηλές ταχύτητες, έως τα 10 χλμ./ώρα, το Fuso Canter Eco Hybrid χρη-

σιμοποιεί μόνο ηλεκτρική ισχύ, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιεί συνδυα-
στικά τον ηλεκτροκινητήρα με τον πετρελαιοκινητήρα.  
 
4.3 Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις 
Πέραν όλων των άλλων μέτρων που λαμβάνουμε, καταβάλουμε προσπά-
θειες ώστε να καλλιεργήσουμε και να εδραιώσουμε, μεταξύ των εργαζο-
μένων μας και των οικογενειών τους αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, 
μια κουλτούρα περιβαλλοντικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, προχω-
ρήσαμε στις εξής πρωτοβουλίες:  

 

Νέο concept Selekt Beauty  
Το νέο concept των καταστη-
μάτων Selekt Beauty δημιουρ-
γήθηκε για να προωθήσει μια 
ολοκαίνουρια φιλοσοφία ομορ-
φιάς στην Κύπρο, δίνοντας με-
γάλη έμφαση στην εμπειρία 
του πελάτη, με την προσφορά  
γνωστών μαρκών απ’ όλο τον 
κόσμο και εντάσσοντας οικολο-
γικές λύσεις και λεπτομέρειες 
στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων. Το πρώτο κατάστημα 
με το νέο concept Selekt Beauty άνοιξε τον Νοέμβριο 2019 και όλα τα 
νέα καταστήματα θα ακολουθήσουν την ίδια γραμμή, με μια πιο οικολο-
γική φιλοσοφία. Στο κατάστημα έχουν χρησιμοποιηθεί υλικά τα οποία 
μπορούν να ανακυκλωθούν, όπως μέταλλο και συμπιεσμένο ξύλο, ενώ 
τα επιχρίσματα του καταστήματος έγιναν με μη τοξικές μπογιές. Οι τσάν-
τες και τα κουτιά δώρων είναι από ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ οι εκτυπώ-
σεις για το διαφημιστικό υλικό γίνονται πλέον σε καμβά για μείωση της 
κατανάλωσης χαρτιού. Επίσης, στην γκάμα των προϊόντων έχουν προ-
στεθεί προϊόντα vegan καθώς και προϊόντα η παραγωγή των οποίων δεν 
περιλαμβάνει πειράματα σε ζώα.  

 

Πες Όχι στο Πλαστικό 

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας, θέλοντας να 
συμβάλει στην προστασία του περιβάλ-
λοντος, έθεσε ως στόχο την ελαχιστοποί-
ηση της χρήσης πλαστικού. Με σύνθημα 
«Πες Όχι στο Πλαστικό», καταργήθηκε η 
χρήση πλαστικών ποτηριών στους χώρους 
του Ομίλου. Όλοι οι συνάδελφοι έλαβαν ως 
δώρο ένα ποτήρι το οποίο επαναχρησιμο-
ποιείται για τον καφέ, το τσάι και το νερό 
τους, ώστε να μειωθεί η χρήση πλαστικών 
ποτηριών. Επιπλέον, υλοποιήθηκε ειδική 
καμπάνια μεταξύ των μελών του προσωπι-
κού για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης. 
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Pharmacyline - επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά κιβώτια 
Tο 2019 η PharmacyLine αντικατέστησε όλες τις πλαστικές  
σακούλες με τις οποίες αποστέλ λονταν προϊόντα στους συνεργάτες φαρ-
μακοποιούς με επαναχρησιμοποιήσιμα πλαστικά κιβώτια. Η εξοικονό-
μηση που επιτυγχάνουμε σε τεμάχια είναι περίπου 80,000. 

 

«Πράσινα» προϊόντα 

O Όμιλος έχει προσθέσει στην 
γκάμα προϊόντων του προϊόντα 
πράσινα και vegan όπως καλ-
λυντικά, προϊόντα περιποίησης 
μαλλιών και οδοντόβουρτσες.  

 

Βοηθούμε τους δημότες των 
Λατσιών να μειώσουν τη 
χρήση πλαστικών τσαντών 
Ο Όμιλος C.A.Papapellinas προσέφερε στον Δήμο Λατσιών 6.000 τσάντες 
για τους δημότες του, τις οποίες μπορούν να επαναχρησιμοποιούν για τα 
ψώνια τους. Οι τσάντες έρχονται και αυτές να συμβάλουν στην μείωση της 
χρήσης των πλαστικών τσαντών και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Δενδροφύτευση 

Τον Νοέμβριο του 2019, το Hol-
land & Barrett Κύπρου πραγμα-
τοποίησε δενδροφύτευση. Με 
σύνθημα «Κάνε τη διαφορά! 
Αγάπησε τον πλανήτη» τα μέλη 
του προσωπικού μας κάλεσαν 
την κοινότητα Λατσιών αλλά και 
όλους τους ευαισθητοποιημέ-
νους συμπολίτες μας, σε εθελον-
τική δενδροφύτευση στην οδό 
Δημήτρη Σταύρου στα Λατσιά. 
Φυτεύτηκαν 40 νέα δένδρα στην κοινότητα, δημιουργώντας έτσι έναν νέο 
χώρο πρασίνου για τους δημότες. 

 

Tηγανοκίνηση: Μετατρέποντας το τηγανέλαιο από απόβλητο σε 
βιοντίζελ 
Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας συμμετέχει στο πρόγραμμα 
«Tηγανοκίνηση». Η Τηγανοκίνηση είναι ένα εκπαιδευτικό, περιβαλλον-
τικό πρόγραμμα συλλογής χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών που 
εφαρμόζεται με επιτυχία σε περισσότερα από 400 σχολεία στην Κύπρο. 
Μέσω της «Τηγανοκίνησης» το τηγανέλαιο μετατρέπεται από απόβλητο 
σε βιοντίζελ και δίδονται πόροι για δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευ-
σης και τη στήριξη περιβαλλοντικών υποδομών για τα σχολεία και τους 

μαθητές σε όλη την Κύπρο! Το 
πρόγραμμα τελεί υπό την αι-
γίδα του Υπουργείου Παιδείας 
και υλοποιείται σε συνεργασία 
με το Υπουργείο, το Παιδαγω-
γικό Ινστιτούτο και τον Μη Κερ-
δοσκοπικό Οργανισμό ΑΚΤΗ, 
Κέντρο Μελετών και Έρευνας. 
Την συλλογή των λαδιών ανα-
λαμβάνει η «Ακτή» με στόχο τη 
δημιουργία ενός δικτύου συνεργατών και εθελοντών, την καλλιέργεια 
περιβαλλοντικής συνείδησης και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης. Το 2019 και το 2020 ο Όμιλος X.A.Παπαέλληνας παρέδωσε 1.369 
και 340 Κg λάδι αντίστοιχα και το ποσό των 858€ (για το 2019) σε δυο 
σχολεία της Λευκωσίας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση 
των περιβαλλοντικών δράσεων των σχολείων. 
 

4.4 Χρησιμοποιούμενα υλικά, ανακύκλωση, διαχεί-
ριση αποβλήτων  
Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας η προστασία του περιβάλλοντος και η λε-
λογισμένη χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη αποτελούν κορυ-
φαία προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, καταβάλλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη χρήση των υλικών που 
χρησιμοποιούμε στις δραστηριότητές μας. 
 
Πρώτες και βοηθητικές ύλες  
O Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας φροντίζει ώστε να χρησιμοποιεί, σε μόνιμη 
βάση, βιοδιασπώμενες τσάντες και υλικά συσκευασίας. Λειτουργώντας 
με σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον, σταδιακά αντικαθιστούμε τις 
χάρτινες συσκευασίες με βιοδιασπώμενες. 
 
Ανακύκλωση και υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων  
Στoν Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών, πλαστικού, χαρτιού, μπαταριών 
και δοχείων μελανιού. Ταυτόχρονα, συμμετέχουμε στο Green Dot Κύ-
πρου, ένα συλλογικό σύστημα ανάκτησης και ανακύκλωσης συσκευα-
σιών των κυπριακών επιχειρήσεων. Επιπλέον, με στόχο την υπεύθυνη 
διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές 
μας, συμμορφωνόμαστε, στη διαχείριση των αποβλήτων μας, με τη σχε-
τική νομοθεσία, μειώνοντας ακόμη περισσότερο το περιβαλλοντικό μας 
αποτύπωμα. Το 2018 ανακυκλώσαμε 24 κιλά μπαταριών, ενώ το 2019 
ανακυκλώθηκαν 38 κιλά μπαταριών.
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Case study: Ευθυγραμμιζόμαστε με την πολιτική 
της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050

Στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξής του, ο Όμιλος 
Χ.Α.Παπαέλληνας προχωρά σε δράσεις ώστε να ευθυγραμμιστεί 
με τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για την κλιματική ουδετερότητα 
που στόχο της έχει να γίνει, η Ευρώπη, η πρώτη κλιματικά ουδέ-
τερη ήπειρος έως το 2050. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, η 
πίεση προς τον Όμιλο, τόσο από την ΕΕ όσο και από τις εταιρείες 
τα προϊόντα των οποίων διανέμει, συνεχώς αυξάνεται. Εταιρείες 
του εξωτερικού ζητούν στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνουν ότι ο 
Όμιλος προχωρά σε ενέργειες γύρω από τη βιωσιμότητα.  
Επιπλέον, έως τον Σεπτέμβριο του 2023 και στη συνέχεια ανά πεν-
ταετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει τα σχετικά μέτρα 
που λαμβάνονται και το κατά πόσον ανταποκρίνονται στον στόχο 
της κλιματικής ουδετερότητας. 
 
Σε αυτή τη βάση, και με στόχο να μειώσουμε τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα από το στόλο οχημάτων του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας, 

τον Ιανουάριο του 2019 
συμπεριλάβαμε στον στόλο 
του Ομίλου μας ένα ολο-
καίνουργιο φορτηγό Fuso 
Canter Eco Hybrid. Το Fuso 
Canter Eco Hybrid χρησι-
μοποιεί μόνο ηλεκτρική 
ισχύ σε χαμηλές ταχύτη-
τες, ενώ στη συνέχεια με-
ταβαίνει σε έναν συνδυασμό ντίζελ και ηλεκτρικής λειτουργίας. 
Παράλληλα, είναι εξοπλισμένο με σύστημα αδράνειας Start-Stop, το 
οποίο συμβάλει στην εξοικονόμηση καυσίμου έως και 23%. Κατά συ-
νέπεια, το Fuso Canter Eco Hybrid εκπέμπει λιγότερο διοξείδιο του 
άνθρακα και επιπλέον καθίσταται οικονομικότερο στη χρήση του, 
ενώ ταυτόχρονα παρέχει υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας, αξιοπι-
στίας και ασφάλειας. 
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Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος (σε ευρώ)  
 

                                                   2016       2017       2018     2019 
Διαχείριση αποβλήτων σε κατάλληλα                         43.057                  44.265                 22.961              23.440 

αδειοδοτημένους εργολάβους 

Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας                              30.939                  33.442                 43.499              82.899 

(αντικατάσταση λαμπτήρων, σύστημα 

PowerStar, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών)  

Σύνολο                                                                        43.057               44.265              66.460          104.339  

 

Υλικά συσκευασίας που καταναλώθηκαν  
 

                                                                               2018           2019 
Χάρτινες τσάντες Beauty Line                                                                                         484 χιλ                         537 χιλ  

Χάρτινες τσάντες Holland & Barrett                                                                              229 χιλ                         339 χιλ 

Σύνολο                                                                                                                                    713 χιλ                         876 χιλ 

Πλαστικές τσάντες PharmacyLine                                                                                  75 χιλ                           89 χιλ 

Πλαστικές Τσάντες του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας                                                       3 χιλ                              2 χιλ 

Σύνολο                                                                                                                        78 χιλ                       91 χιλ 

 
Υλικά 
 

                                                                                                         Μέθοδος διαχείρισης                                                      2018           2019 
Χαρτί/ Χαρτόνι                                                                       (ποσότητες σε kg)                                                                                   ανακύκλωση                                                                                                                              44.040                         44.460 

Πλαστικό (PET, HDPE, C-PLASTIC)                                    (ποσότητες σε kg)                                                                                   ανακύκλωση                                                                                                                              2.990*                         3.210* 

Toners                                                                                                Τεμάχια                                                                                             ανακύκλωση                                                                                                                              15 τεμ.                         12 τεμ. 

Μπαταρίες                                                                              (ποσότητες σε kg)                                                                                   ανακύκλωση                                                                                                                                  24                                 38 

 
* Εκτίμηση. Η εταιρεία ανακύκλωσης δεν παρέχει στοιχεία. 

4.5 Διαχείριση νερού  
Κατά τη διετία 2018-2019, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, διατηρή-
σαμε την κατανάλωση νερού σε χαμηλά επίπεδα. Παρ’ όλα αυτά, εκτι-
μώντας τη σπουδαιότητα του νερού ως πολύτιμου φυσικού πόρου, 
αναλαμβάνουμε συνεχώς ενέργειες εξοικονόμησης νερού στις δρα-
στηριότητές μας διασφαλίζοντας τη σωστή συντήρηση και τον τακτικό 
έλεγχο των εγκαταστάσεων παροχής νερού, ώστε να ελαχιστοποιούν-
ται οι απώλειες.

 

Κατανάλωση Νερού                                       2018         2019 
Ποσότητες σε m3                                                                                                                      3533                          3220 

 
* Η κατανάλωση του νερού δεν περιλαμβάνει τα καταστήματα στα 
εμπορικά κέντρα (mall), λόγω έλλειψης σχετικών στοιχείων από τους 
διαχειριστές τους. Για λόγους σωστής παρουσίασης και συγκρισιμότητας, 
δεν περιλαμβάνεται η κατανάλωση κατά τα προηγούμενα έτη.
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1. Εγκατα ́σταση Φωτοβολται ̈κού συστη ́ματος 200 kW, που θα καλύπτει το 40% των συνολικών αναγκών των Κεντρικών Γραφείων του Ομίλου και της απο-
θήκης Pharmacy Line 

2. Μείωση ληγμένων και  σπασμένων στα καταναλωτικά προϊόντα κατά 7% και στα συμπληρώματα διατροφής κατά 5% 
3. Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών του Νέου Κέντρου Διανομής, με τεχνολογία LED, ώστε να επιτευχθεί 30% μείωση στη συνολική κατανάλωση ηλε-

κτρικής ενέργειας  
4. Εγκατάσταση καινούργιου συστήματος κλιματισμού στη Pharmacy Line, υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης  
5. Μείωση της χρήσης χαρτιού: Με τη δημιουργία δυνατότητας πάνω στο POS για αποστολή ηλεκτρονικών αποδείξεων στους πελάτες. Μέσω της εγκατά-

στασης digital signage μέσα στα καταστήματα του Ομίλου για μείωση εκτυπώσεων (π.χ. για προσφορές). Τα περιοδικά του Ομίλου, BeautyLine, ΜΕΤΑΞΥ 
ΜΑΣ και ο Απολογισμός Βιωσιμότητας θα εκδίδονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή 

6. Μείωση υλικών προετοιμασίας και συσκευασίας παραγγελιών (κατά 20%) και κατάργηση πλαστικής σακούλας (κατά 100%) που χρησιμοποιούνται για 
την διεκπεραίωση των παραγγελιών 

7. Σταδιακή αντικατάσταση αυτοκινήτων του Ομίλου, που έχουν μεγάλη κατανάλωση καυσίμου και υψηλούς ρύπους, με υβριδικά και παράλληλα προετοι-
μασία υποδομών για προσθήκη στο στόλο μας ηλεκτρικών αυτοκινήτων  

8. Μείωση του πλαστικού, καταργώντας την πλαστική κάρτα Benefits και αντικαθιστώντας την πλαστική σακούλα, όπου υπάρχει, με πάνινη. Παράλληλα, 
δημιουργία καμπάνιας ευαισθητοποίησης και καλλιέργειας περιβαλλοντικής συνείδησης στους εργαζομένους του Ομίλου  

9. Υλοποίηση δράσεων πιο φιλικών προς το περιβάλλον εντός καταστημάτων, με εγκατάσταση οθονών, ώστε να αντικατασταθούν τα foam boards και να 
μειωθούν οι εκτυπώσεις. Όλες οι εκτυπώσεις στα καταστήματα καλλυντικών του Ομίλου θα γίνονται με μελάνια φιλικά προς το περιβάλλον. Επιπλέον, οι 
τσάντες σε όλα τα καταστήματα καλλυντικών θα είναι από ανακυκλώσιμα υλικά 

10. Μελέτη για κλιματικά ουδέτερο Νέο Κέντρο Διανομής 
11. Κάθε νέο κατάστημα Selekt θα γίνεται βάσει προτύπων βιώσιμης ανάπτυξης (έπιπλα, φωτισμός, τσάντες, κουτιά, εγκατάσταση οθονών για μείωση εκτυ-

πώσεων, eco friendly προιόντα) 
12. Αξιοποίηση του νερού που θα αφαιρείται από τους αφυγραντήρες της PharmacyLine, για σκοπούς άρδευσης των κήπων των Κεντρικών Γραφείων 
13. Κατάργηση πλαστικής σακούλας και χρήση  επαναχρησιμοποιήσημων κιβωτίων για μεταφορά προϊόντων σε καταστήματα και σε πελάτες του Ομίλου 
14. Η διαδικασία πακεταρίσματος των προϊόντων από το Online Shop, θα περιλαμβάνει ανακυκλώσιμα υλικά, εξοικονομώντας παράλληλα χρόνο από την 

ετοιμασία των πακέτων

Στόχοι 2020-21
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Οι στόχοι μας για τη διετία 2018-2019 και η υλοποίησή τους:  
 
1. Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους 

δημότες της περιοχής Λατσιών με την προμή-
θεια τσαντών που ανταποκρίνονται στις  
απαιτήσεις για προστασία του περιβάλλοντος        Επιτεύχθηκε  

2. Επιχορήγηση κατασκευής γέφυρας           Το έργο δεν ξεκίνησε  
στο Δήμο Λατσιών στη Λεωφόρο                       ακόμα, υπάρχει η  
Γιάννου Κρανιδιώτη, για την                        δέσμευση του Ομίλου  
ασφαλή διέλευση των πεζών                                 για Επιχορήγηση           
                                                                                              (δόθηκε στον Δήμο 
                                                                                                  μέρος του ποσού) 

3. Διαφώτιση του κοινού σε θέματα  
ναρκωτικών και οδικής ασφάλειας            Επιτεύχθηκε μερικώς.  
                                                                          Έχει επιτευχθεί ο στόχος  
                                                                                    στα θέματα οδικής  
                                                                            ασφάλειας. Για το θέμα  
                                                                              των ναρκωτικών, είναι  
                                                                   προγραμματισμένο να γίνει  
                                                                                   το α’ εξάμηνο 2020. 

 
5.1 Η οικονομική συμβολή μας – κοινωνικό προϊόν 
Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας έχει ως διαρκή προτεραιότητα τη συμ-
βολή του στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, στις 
οποίες δραστηριοποιείται. Παρέχουμε απασχόληση, καταβάλλουμε 
φόρους και δικαιώματα, συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές μας 
και πραγματοποιούμε κοινωνικές επενδύσεις, δημιουργώντας αξία 
για όλους τους συμμετόχους μας. Η διανομή οικονομικής αξίας προς 
τους συμμετόχους μας παρουσιάζεται στο διάγραμμα που ακολου-
θεί, καθώς και στον παρακάτω πίνακα. 

05. Κοινωνία

Διάγραμμα: Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και διανέμεται - EVG&D 
(Κοινωνικό Προϊόν) 
 
Κατανομή Κοινωνικού Προϊόντος (%) 
Πληρωμές για μισθοδοσία (μεικτές αποδοχές εργαζομένων)                      10.3 
Πληρωμές για ασφάλεια εργαζομένων                                                                 0.3 
(εργοδοτικές εισφορές και ιδιωτική ασφάλιση)                                                         
Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου (τόκοι και δόσεις δανείων)                    3.8 
Καταβεβλημένοι φόροι                                                                                               0.4 
Συνολικές επενδύσεις                                                                                                  0.5 
Πληρωμές προς εγχώριους προμηθευτές (συμπερ. ΦΠΑ)                            38.6 
Πληρωμές προς προμηθευτές εξωτερικού                                                        46.0 
Κόστος Προγράμματος Κοινωνικών Δράσεων                                                    0.1 
 

10.3% 0.3%
Καταβεβλημένοι 
φόροι

Πληρωμές προς 
προμηθευτές 
εξωτερικού

Πληρωμές για ασφάλεια εργαζομένων

3.8%Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου 
(τόκοι και δόσεις δανείων)

0.4%Καταβεβλημένοι φόροι

0.5%Συνολικές επενδύσεις

0.1%

38.6%

Κόστος Προγράμματος  
Κοινωνικών Δράσεων

Πληρωμές προς εγχώριους 
προμηθευτές (συμπερ. ΦΠΑ)

✔

✔

46.0%
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ 2015-2019 (€)                                                                                     2018            2019               2018-19         % 
Πληρωμές για μισθοδοσία (μεικτές αποδοχές εργαζομένων)                                                                                                                                                                    11.148.273                 11.638.900                                     22.787.181                 10.3 

Πληρωμές για ασφάλεια εργαζομένων                                                                                                                                                                                                                   353.836                       358.938                                           712.774                   0.3 

(εργοδοτικές εισφορές και ιδιωτική ασφάλιση) 

Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου (τόκοι και δόσεις δανείων)                                                                                                                                                                     -265.832                 1.290.458*                                       8.452.905                   3.8 

Καταβεβλημένοι φόροι                                                                                                                                                                                                                                                531.031                       312.936                                           843.967                   0.4 

Συνολικές επενδύσεις                                                                                                                                                                                                                                                4.290.961                    4.161.944                                        1024.626                   0.5 

Πληρωμές προς εγχώριους προμηθευτές (συμπερ. ΦΠΑ)                                                                                                                                                                           30.642.586                 54.832.033                                     85.474.619                 38.6 

Πληρωμές προς προμηθευτές εξωτερικού                                                                                                                                                                                                       47.037.634                 54.832.033                                  101.869.667                 46.0 

Κόστος Προγράμματος Κοινωνικών Δράσεων                                                                                                                                                                                                      137.400                       109.670                                           247.070                   0.1  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ                                                                                                                                                                                                        93.875.889            127.536.920                               221.412.809             100.0 

 
*  Σημείωση: Το 2018 ο Όμιλος εισήγαγε νέες Δανειακές διευκολύνσεις για το άνοιγμα νέων καταστημάτων και την αναβάθμιση των υποδομών του.
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5.2 Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας   
 
Επιλέγουμε το διευθυντικό μας προσωπικό από την τοπική κοινωνία 
Το διευθυντικό προσωπικό του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας προέρχε-
ται εξ ολοκλήρου από άτομα που διαμένουν στην Κύπρο. Κατ΄ αυτό 
τον τρόπο, στηρίζουμε την απασχόληση και την οικονομία κάθε το-
πικής κοινωνίας. Η επιλογή μας αυτή σημαίνει, επιπλέον, ότι οι δι-
ευθυντικές μας ομάδες έχουν την αρτιότερη δυνατή αντίληψη των 
κυπριακών κοινωνικοπολιτικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων. 
Μπορούν, επομένως, να συμβάλλουν στοχευμένα και αποτελεσμα-
τικά στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του Ομίλου. 
 
Στηρίζουμε τους τοπικούς προμηθευτές 
Επιλέγουμε και υποστηρίζουμε σταθερά τους τοπικούς προμηθευ-
τές, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική επιχειρηματικότητα.  
Επιπλέον, μέσα από τη συνεργασία τους με τον Όμιλο  
Χ.Α.Παπαέλληνας, οι προμηθευτές μας: 
• μπορούν να επαναπροσδιορίσουν, σε νέες βάσεις, την επιχειρη-

ματική τους δραστηριότητα και την αναπτυξιακή τους τροχιά 
• με τη στήριξη του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας θα μπορέσουν να 

βελτιστοποιήσουν την παραγωγή τους, αναπτύσσοντας και 
εφαρμόζοντας νέα πρότυπα ποιότητας και καινοτομίας. 

 
Οι τοπικοί μας προμηθευτές για τον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας: 
 
Μέλι Τζιβέρτι  
“Η συνεργασία μας με τον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας μας βοήθησε 
πολύ. Για μια μικρή, τοπική εταιρία 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 τον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας μας πρόσφερε σταθερότητα και 
σιγουριά. Έχουμε έναν σοβαρό, πολύτιμο συνεργάτη και μαζί του 
μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία.” 
 
Ελαιόλαδο Ολέαστρο 
“Η κίνηση στην οποία προβήκαμε το 2013, να συνεργαστούμε με 
τον Όμιλο C.A. Papaellinas, άνοιξε τους ορίζοντές μας και μας πρό-
σφερε οικονομική σταθερότητα. Ευτυχώς βρέθηκε ο Όμιλος 
Χ.Α.Παπαέλληνας και από το μετέωρο που αισθανόμασταν ότι βρι-
σκόμαστε, βρεθήκαμε στη σιγουριά και τη σταθερότητα. Η συνερ-
γασία 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 κυ-
πριακές επιχειρήσεις το 2013, ήταν για εμάς πολύ σημαντική και 

σίγουρα δικαιώθηκε η στρατηγική του να επενδύσει στον τομέα 
της βιωσιμότητας.” 
 
Παξιμάδια Έλενας 
“Η συνεργασία μας με τον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας ξεκίνησε το 2013, 
όταν μετά τη μεγάλη οικονομική κρίση, αποφάσισε να στηρίξει κυ-
πριακές εταιρίες,  προωθώντας τα προϊόντα τους στην αγορά. Επι-
λέγοντας τα καλύτερα προϊόντα, πλησίασε και την εταιρία μας 
προτείνοντάς μας συνεργασία. Έτσι, από τότε μέχρι και σήμερα 
υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία και υποστήριξη από μέρους του 
Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας. Μαζί φτιάξαμε την πρώτη διαφήμιση των 
Παξιμαδιών Έλενας και ενισχύσαμε τη δυναμική της εταιρίας με πολ-
λές προωθητικές ενέργειες. Ο σεβασμός και η στήριξη του Ομίλου 
Χ.Α.Παπαέλληνας προς τις κυπριακές οικογενειακές επιχειρήσεις 
έδωσε ανάπτυξη στην κυπριακή αγορά. Εκτιμούμε τα μέγιστα τη 
στήριξη που μας πρόσφερε, ιδιαίτερα στις δύσκολες μέρες που πέ-
ρασε η οικονομία της χώρας. Ευελπιστούμε σε μια μακρόχρονη συ-
νεργασία, που θα έχει μόνο θετικά αποτελέσματα και για τις δυο 
επιχειρήσεις.” 
 
5.3 Δράσεις για τον Αθλητισμό 
Πιστεύοντας στις αξίες και τα οφέλη του, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας 
στηρίζει ενεργά τον αθλητισμό. Ενισχύουμε εθνικούς και τοπικούς 
φορείς, συλλόγους και ομάδες, διατηρώντας την ακλόνητη πεποί-
θηση ότι μέσα από τον αθλητισμό οι νέες γενιές διδάσκονται τον 
υγιή συναγωνισμό, την ομαδικότητα, τον σεβασμό στα δικαιώματα 
των άλλων, μαθαίνοντας ταυτόχρονα να αντιμετωπίζουν κακοτυχίες 
ή απογοητεύσεις. 
 
Εθνικός Λατσιών  
Τα τελευταία χρόνια ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας στηρίζει και ενι-
σχύει χορηγικά τον Εθνικό Λατσιών. Μέσα από αυτή τη χορηγία ενι-
σχύουμε 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 όλων των ηλικιών.  
 
Ολυμπιάδα Νεαπολέως  
Όπως τα προηγούμενα χρόνια έτσι και τη διετία 2018-2019, ο Όμι-
λος Χ.Α.Παπαέλληνας ενίσχυσε χορηγικά το σωματείο Ολυμπιάδα 
Νεαπόλεως. Η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως ιδρύθηκε το 1951 και αποτε-
λεί προσφυγικό σωματείο με σημαντική δράση, τόσο αθλητική, όσο 
και κοινωνική. Παρότι αντιμετώπισε δυσκολίες μετά τον εκτοπισμό 
της από την κατεχόμενη Νεάπολη, η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως συμ-
μετέχει στα πρωταθλήματα επιτραπέζιας αντισφαίρισης και ποδη-
λασίας, καθώς και στα παγκύπρια πρωταθλήματα πετοσφαίρισης με 
οκτώ ομάδες. Επιπλέον, διαθέτει Ακαδημία για παιδιά. 
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φίδη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου, και των συνδιευθυντών 
του Προγράμματος ΜΒΑ, Καθηγητών κου Νίκου Βαφέα και κου Ηρα-
κλή Βλαδιμήρου. 
 
Οι υποτροφίες, συνολικού ύψους 10.250 ευρώ, προσφέρθηκαν 
βάσει ακαδημαϊκών και κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων στην κα 
Δέσποινα Γιανναδάκη και σε φοιτητές του Προγράμματος με απο-
δεδειγμένες οικονομικές δυσκολίες. Η συνεχής, αδιάλειπτη στήριξη 
της παιδείας από τον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας αποτελεί ένα σημαν-
τικό βήμα προόδου και εκσυγχρονισμού. Επενδύοντας σταθερά 
στην κυπριακή κοινωνία, ο επιχειρηματικός κόσμος βάζει τα θεμέλια 
της μακροχρόνιας ανάπτυξης του τόπου μας. 
 
 
Βράβευση των αριστούχων παιδιών του προσωπικού  
Βράβευση των αριστούχων παιδιών του προσωπικού Στις 9 Ιουλίου 
2018 και στις 9 Ιουλίου 2019, στα κεντρικά μας γραφεία, πραγματο-
ποιήθηκε η καθιερωμένη τελετή βράβευσης των αριστούχων παι-
διών του προσωπικού. Το 2018  βραβεύτηκαν για τις υψηλές 
ακαδημαϊκές τους επιδόσεις πέντε παιδιά, το ίδιο και το 2019. Ο 
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου κος Χρήστος Παπα-
έλληνας, επαίνεσε τα παιδιά για τις προσπάθειές τους και τις ακαδη-
μαϊκές επιδόσεις τους, συγχαίροντας παράλληλα και τους γονείς 
τους. Απευθυνόμενος στα παιδιά, ο κος Παπαέλληνας τα ενθάρρυνε 
να έχουν πίστη στις δυνατότητές τους και να μην τα παρατούν. 

Στηρίζουμε τον Νικόλα Βασιλείου για νέες επιτυχίες 
O Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας είναι υπερήφανος υποστηρικτής του Νι-
κόλα Βασιλείου. Μεταξύ των κορυφαίων του αθλήματος της σκοπο-
βολής, ο Νικόλας κερδίζει διακρίσεις όχι μόνο σε κυπριακό επίπεδο, 

αλλά και σε διεθνές. Το 2018 κατέλαβε την 1η 
θέση στους Παγκύπριους Αγώνες και συμ-

μετείχε στην Εθνική Ομάδα, στο Παγκό-
σμιο Πρωτάθλημα στην Κορέα. Το 

2019 κατέκτησε την 1η θέση στους 
Παγκύπριους Αγώνες και συμ-

μετείχε στο Παγκόσμιο Πρω-
τάθλημα στο Μεξικό. Ο 

Όμιλος Χ.Α.Παπαέλλη-
νας στηρίζει στα-

θερά τον Νικόλα 
και υπόσχεται να 
εξακολουθήσει 
να βρίσκεται 
δίπλα του βοη-
θώντας τον να 

πετύχει ακόμα 
μεγαλύτερες δια-

κρίσεις, τόσο στην 
Κύπρο όσο και στο 

εξωτερικό. 
 

 
 

 
 

5.4 Δράσεις για την Παιδεία 
 
Υποτροφίες σε αριστούχους του Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπι-
στημίου Κύπρου 
Για δέκατη συνεχή χρονιά, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας, στα πλαίσια της 
σταθερής συνεργασίας του με το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, προσέφερε υποτροφίες σε φοιτητές του Προγράμματος. 
 
Η τελετή απονομής των υποτροφιών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 
19 Ιουνίου 2018 στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας 
στα Λατσιά, παρουσία του Εκτελεστικού Διευθυντή του Ομίλου κου 
Χρήστου Παπαέλληνα, του Καθηγητή κου Κωνσταντίνου Χριστο-
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5.5 Δράσεις Εθελοντισμού και Προσφοράς του 
Προσωπικού μας 
 
Αιμοδοσία στη μνήμη συναδέλφων 
Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη 
επιτυχία, η καθιερωμένη εκδήλωση αιμοδοσίας στις κεντρικές εγ-
καταστάσεις του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας. Η αιμοδοσία ήταν αφιε-
ρωμένη στη μνήμη των συναδέλφων Νέδης Στυλιανού και Μαρίας 
Νικολάου και η ανταπόκριση των συναδέλφων, ήταν μεγάλη: προ-
σήλθαν 31 άτομα και συνελέγησαν 28 φιάλες αίματος. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος πραγματοποιεί αιμοδοσίες δυο 
φορές ετησίως, στα κεντρικά γραφεία. Κατά τη διάρκεια του 2018-
2019 πραγματοποιήθηκαν τέσσερις αιμοδοσίες, με τους συναδέλφους 
να ανταποκρίνονται θετικά στο κάλεσμα για προσφορά αίματος. 
 

5.6 Δράσεις για την Υγεία 
 
Beauty Line: Σταθερά κοντά στη Europa Donna Κύπρου 
Τα καταστήματα Beauty Line και η Europa Donna Κύπρου μοιρά-
ζονται και υπηρετούν έναν κοινό στόχο: να κάνουν, την κάθε γυ-
ναίκα που περνάει από τη δοκιμασία καρκίνου του μαστού, να ζει 
και να αισθάνεται καλύτερα. Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, 
έτσι και κατά το 2018-2019 τα καταστήματα Beauty Line στήριξαν 
ενεργά το έργο της Europa Donna Κύπρου, και το πρόγραμμα «Επι-
στήθιες Φίλες». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχει  οικονομική 
υποστήριξη για αγορά ειδικών στηθόδεσμων, περουκών και προ-
σθετικών σιλικόνης σε γυναίκες που έχουν νοσήσει από καρκίνο του 
μαστού, στοχεύοντας επιπλέον στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, 
στήριξη και αποκατάστασή τους. 
 
Αγοράζοντας, στη συμβολική τιμή του ενός ευρώ, το Beauty Line 
Magazine, οι πελάτες των καταστημάτων Beauty Line βοήθησαν έμ-
πρακτα ώστε να συγκεντρωθεί συνολικό χρηματικό ποσό ύψους 
35.220 ευρώ σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο 
του 2018 και του 2019, αντίστοιχα.
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Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας στηρίζει τον Παγκύπριο Σύνδεσμο 
Φίλων Νεφροπαθών 
Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Φίλων Νεφροπαθών παρέχει οικονομική 
βοήθεια και υποστήριξη στους νεφροπαθείς και τις οικογένειές 
τους. Επιπλέον, ενημερώνει για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης 
και στηρίζει το τμήμα Νεφρολογίας του Γενικού Νοσοκομείου Λευ-
κωσίας αλλά και τις μονάδες αιμοκάθαρσης άλλων πόλεων. 
 
Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας, κύριοs χορnγόs του Παγκύπριου Συν-
δέσμου Φίλων Νεφροπαθών, συνδράμει το έργο του, αποδεικνύον-
τας  έμπρακτα την υπευθυνότητα και αλληλεγγύη της απέναντι στις 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 
 
Όμορφες στιγμές στη Σχολή Τυφλών 
Στις 19 Δεκεμβρίου 2018 διοργανώθηκε η Χριστουγεννιάτικη 
Γιορτή της Σχολής Τυφλών και οι συνάδελφοι Νίκη Κωνσταντίνου 
και Ιωάννα Κατσουρίδη ανταποκρίθηκαν, με μεγάλο ενθουσιασμό, 
στο κάλεσμα να μακιγιάρουν τα άτομα που θα συμμετείχαν στην 
εκδήλωση. Βιώνοντας στη Σχολή Τυφλών όμορφες, ανθρώπινες 
στιγμές, οι συνάδελφοι περιμένουν την επόμενη συνεργασία με 
τους μοναδικούς αυτούς ανθρώπους. 

Βραδινός ημιμαραθώνιος «Running Under The Moon» 
O Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας συμμετείχε, ως μέγας χορηγός, στον 
βραδινό αγώνα ημιμαραθώνιου δρόμου «Running Under The 
Moon», με συμμετοχή μεγάλου αριθμού εργαζομένων και των οι-
κογενειών τους. Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Ιου-
νίου 2018 και είχε φιλανθρωπικό σκοπό. Τόσο με μέρος των 
εισπράξεων όσο και με παράλληλες εκδηλώσεις, στηρίζει την ορ-
γάνωση «Magic Always Happens» που στόχο της έχει την ευαισθη-
τοποίηση γύρω από τον αυτισμό, προάγοντας τη συνεχή έρευνα και 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των εμπλεκομένων. Ο Όμιλος 
Χ.Α.Παπαέλληνας βραβεύτηκε για την ανελλιπή συμμετοχή του στη 
διοργάνωση, ως χρυσός συνεργάτης του αγώνα.  
 
ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS ONE – Τρέχουμε για τα παιδιά μας! 
Με εξαιρετικά μεγάλη συμμετοχή δρομέων πραγματοποιήθηκε, την 
Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019, ο αγώνας δρόμου ΑΛΦΑΜΕΓΑ RUN AS 

ONE, ο οποίος συμπληρώνει 
πλέον τέσσερα χρόνια επιτυ-
χούς διοργάνωσης, σε συνερ-
γασία με τον Σύνδεσμο 
Διαιτολόγων & Διατροφολό-
γων Κύπρου. Μικροί και μεγά-
λοι έτρεξαν, διασκέδασαν, και 

ενίσχυσαν το πρόγραμμα των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ «Παιδί, Δια-
τροφή & Υγεία». 
 
Εκδήλωση για τον καρκίνο του δέρματος 
Την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας διοργάνωσε 
ανοικτή εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Λατσιών με θέμα «Καρκίνος 
του Δέρματος: Η σημασία της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης». Ομι-
λητής στην εκδήλωση ήταν ο Δρ. Κωνσταντίνος Δημητρίου, Πρόεδρος 
της Δερματολογικής Εταιρείας Κύπρου και Μέλος της Διοικητικής Επι-
τροπής της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας. 
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήσεις, βοηθώντας 
έτσι να καλυφθεί πληρέστερα το θέμα. 
 
Με τις μαθήτριες του Ειδικού Σχολείου Αγίου Σπυρίδωνα 
Μετά από πρόσκληση του Σχολείου, την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 
2018 ο Chief Make Up Artist Μιχάλης Ορφανίδης και η Senior Make 
Up Artist Νικόλ Περίκου των καταστημάτων BeautyLine, πέρασαν 
ένα χαρούμενο πρωινό με τις μαθήτριες του Ειδικού Σχολείου Αγίου 
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Σπυρίδωνα Λάρνακας, που διψούσαν να μάθουν τα μυστικά του 
επαγγελματικού μακιγιάζ! 
 
 
5.7 Δράσεις για την Οδική Ασφάλεια 
Κατά τη διετία 2018-2019 ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας προχώρησε 
στις παρακάτω δράσεις Οδικής Ασφάλειας: 
 
• Εκπαίδευση οδικής ασφάλειας των διανομέων της C.Α.Papaelli-

nas Logistics Services Ltd (απο εξωτερικό συνεργάτη). 
• Εφαρμογή σύντομης ενημέρωσης σε θέματα οδικής ασφάλειας 

στους διανομείς της PharmacyLine (2 φορές ανά έτος). 
• Μέγας χορηγός σε εκστρατείες ενημέρωσης για την οδική  

ασφάλεια.

1. Επιχορήγηση κατασκευής γέφυρας στο Δήμο Λατσιών, στη Λεωφόρο Γιάννου Κρανιδιώτη, για την ασφαλή διέλευση των πεζών 
2. Μέσω του Ομίλου, διαφώτιση του κοινού σε θέματα ναρκωτικών και οδικής ασφάλειας 
3. Αξιοποίηση του νερού από αντλίες όμβριων υδάτων του Νέου Κέντρου Διανομής στη Νήσου, για ενίσχυση του συστήματος άρδευσης της τοπικής κοινότητας  
4. Διαφώτιση του κοινού για θέματα υγιεινής διατροφής 
5. Διαφώτιση του κοινού σχετικά με τον καρκίνο του δέρματος

Στόχοι 2020-21
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Πληροφορίες για τον Απολογισμό 
 
Ο Απολογισμός Βιωσιμότητας 2018-19 είναι ο πέμπτος που συνέταξε 
ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας και καταρτίστηκε σύμφωνα με τα ενημε-
ρωμένα πρότυπα GRI και, ειδικότερα, με την επιλογή Core των προ-
τύπων GRI. Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας 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 αποτελεσμα-
τικά στις επιθυμίες και ανάγκες τους.  
 
Αυτός ο απολογισμός καλύπτει όλες τις λειτουργίες του Ομίλου Χ.Α.Παπα-
έλληνας. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία προέρχονται από τις ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις μας και από τα εσωτερικά συστήματα της εται-
ρείας. Ο παρών απολογισμός δεν περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των 
προμηθευτών του Ομιλου η άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο συνεργα-
σιών, κοινοπραξιών ή από τρίτους. Ο όρος «Όμιλος» παραπέμπει στο σύ-
νολο των εταιρειών του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας στην Κύπρο (εκτός αν 
σε κάποια σημεία επισημαίνεται διαφορετικά). Σε περιπτώσεις όπου πραγ-
ματοποιούνται υπολογισμοί και υποθέσεις, οι κύριες μέθοδοι επεξεργα-
σίας, υπολογισμού και παρουσίασης των δεδομένων ακολουθούν τις 
κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative - GRI Standards. 
 
Για τον καθορισμό του περιεχομένου του Απολογισμού εφαρμόστη-
καν οι ακόλουθες Αρχές των GRI Standards: 
 
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. 
 
Πλαίσιο Βιώσιμης Ανάπτυξης 
Ο απολογισμός θα πρέπει να παρουσιάζει την επίδοση του οργανι-
σμού 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, πε-
ριβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις του οργανισμού και να επι-
τρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογήσουν την επίδοσή του 
κατά την περίοδο αναφοράς. 
 
Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας 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 περιορι-
σμούς ως προς το πεδίο ή το όριο του Απολογισμού. Σε σύγκριση με 
τον προηγούμενο Απολογισμό Βιωσιμότητας, δεν παρατηρούνται αλ-
λαγές στο πεδίο ή στις μεθόδους εκτίμησης των δεδομένων που πα-
ρουσιάζονται. Σε περιπτώσεις όπου έχουν πραγματοποιηθεί 
αναθεωρήσεις πληροφοριών, αυτές επισημαίνονται καταλλήλως.  
 
Για τη σύνταξη του Απολογισμού Βιωσιμότητας 2018-19 του Ομίλου 
Χ.Α.Παπαέλληνας συστάθηκε ομάδα στελεχών από όλες τις εμπλε-
κόμενες Διευθύνσεις και Τμήματα. Βασικό έργο της ομάδας αποτέ-
λεσε η συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών που 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 Μέ-
λανι Μιχαηλίδου.  
 
Η ανάπτυξη του Απολογισμού Βιωσιμότητας 2018-2019 του Ομίλου 
Χ.Α.Παπαέλληνας πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Εται-
ρείας FBRH Consultants Ltd (www.fbrh.co.uk). 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας  
Καλωσορίζουμε οποιαδήποτε ερώτηση, απορία, παρατήρηση ή πρό-
ταση για βελτίωση. Η γνώμη σας, έχει μεγάλη αξία για εμάς. Παρακα-
λούμε αποστείλατε παρατηρήσεις ή σχόλια στην ακόλουθη 
διεύθυνση, συμβάλλοντας ενεργά στη βελτίωση και περαιτέρω ανά-
πτυξή μας:  
 
Χ.Α.Παπαέλληνας  
Μέλανι Μιχαηλίδου 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού   
Λεωφόρος I. Κρανιδιώτη 179 
Λατσιά, Τ.Κ. 2235, Λευκωσία  
 
Ο Απολογισμός Βιωσιμότητας 2018-19 του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας 
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 Χ.Α.Παπαέλληνας, ανά άξονα Βιώσιμης Ανάπτυξης για την διετία 2018-19

 
                                                                                                                                                                                                                                             2018             2019  
 
Οικονομική Ανάπτυξη 

Κύκλος εργασιών (σε εκατ. ευρώ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   93                                  114 

Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου (σε χιλ. ευρώ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -265.832                      1.290.458 

Καταβεβλημένοι φόροι (σε χιλ. ευρώ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                531.031                          312.936 

Συνολικές επενδύσεις (σε χιλ. ευρώ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               4.290.961                      4.161.944  

Πληρωμές για μισθοδοσία (μεικτές αποδοχές εργαζομένων) (σε χιλ. ευρώ)                                                                                                                                                                                                                                                                                    11.148.273                   11.638.900 

Πληρωμές για ασφάλεια εργαζομένων (εργοδοτικές εισφορές και ιδιωτική ασφάλιση) (σε χιλ. ευρώ)                                                                                                                                                                                                                                         353.836                          358.938 

Αγορά 

Πληρωμές προς εγχώριους προμηθευτές (συμπερ. ΦΠΑ) (σε χιλ. ευρώ)                                                                                                                                                                                                                                                                                           30.642.586                   54,832,033 

Πληρωμές προς προμηθευτές εξωτερικού (σε χιλ. ευρώ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      47.037.634                   54.832.033 

Ανθρώπινο Δυναμικό 

Αριθμός εργαζομένων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      550                                  557 

 

Ποσοστό εργαζόμενων γυναικών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                65%                                70% 

Αριθμός προσλήψεων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      154                                  159 

Συνολικές ώρες εκπαίδευσης                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   10.540                            10.351 

Αριθμός εργαζομένων γυναικών που έλαβαν γονική άδεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    17                                     12 

Ποσοστό παραμονής στην εργασία μετά τη λήξη της γονικής άδειας                                                                                                                                                                                                                                                                                                            100%                              100% 

Αριθμός επαγγελματικών ασθενειών                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                0                                       0 

Αριθμός δυστυχημάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0                                       0 

Περιβάλλον 

Ποσότητα χαρτιού και χαρτονιού που ανακυκλώθηκε (kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             44.040                            44.460 

Κατανάλωση νερού (κυβ. μέτρα)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3.533                              3.220 

Eκπομπές CO2 (tn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          1.325                              1.244 

Eκπομπές CO2 από οχήματα (tn)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1.208                              1.217 

Κατανάλωση ενέργειας (KWh)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.812.805*                   1.749.061* 

Κοινωνία 

Εργαζόμενοι από την τοπική κοινωνία (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            100%                              100% 

Τοπικοί Προμηθευτές                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        520                                  520 

Αριθμός φιαλών αίματος που συλλέχθηκαν από την εθελοντική αιμοδοσία                                                                                                                                                                                                                                                                                                      16                                     69 

Συνολικό ύψος χορηγικού προγράμματος (σε ευρώ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     137.400                          109.670 

* Τα καταστήματα των Malls δεν περιλαμβάνονται
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GRI content index και αντιστοίχιση με το ISO 26000 και τους Στόχους Βιώσιμης  
Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs)

Πρότυπο GRI/                                    Δημοσιοποίηση                                             Σελίδα/ ες στον                                                   Παράλειψη       ISO 26000         Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης  Εξωτερική 
GRI Standard                                     / Disclosure                                                      Απολ. /Σημειώσεις                                                                                                                              ΟΗΕ/ SDGs                     Επαλήθευση 

Γενικές Δημοσιοποιήσεις 

GRI 102: Γενικές Δημοσιοποιήσεις                   Στο παράρτημα Γενικές Δημοσιοποιήσεις                      www.cap.com.cy                                                                                                                6.4, 6.4.3, 6.4.1, 6.4.2, 6.2,           8, 16                                             

                                                                                   (GRI General Disclosures) περιλαμβάνεται                                                                                                                                                                       4.7, 7.4.2, 4.4, 7.4.3, 5.3,                
                                                                                   πίνακας με όλες τις γενικές δημοσιοποιήσεις                                                                                                                                                                  6.4.4, 6.4.5, 6.3.10, 7.3.2,  
                                                                                   του Ομίλου (GRI core option)                                                                                                                                                                                               7.3.3, 7.3.4, 7.5.3, 7.6.2 

Ουσιαστικά θέματα 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Σημαντικό θέμα: Οικονομική Επίδοση 

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 29, Μήνυμα από τον Ανώτατο Εκτελεστικό                                                            6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14,   
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          Διευθυντή (σ. 10), Βιωσιμότητα: Η προσέγγισή                                                         7.7.3, 7.7.5                                          15, 16 
                                                                                                                                                                                      μας (σ. 17), Η Παρουσία μας στην Αγορά /  
                                                                                                                                                                                      Στόχοι (σ. 6, 29, 33), Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας  
                                                                                                                                                                                      και ανθρώπινα δικαιώματα (σ. 46),  
                                                                                                                                                                                      Κοινωνία (σ. 61-67). 
Προσφορά του Ομίλου στην κοινωνία 
GRI 201: Οικονομική Επίδοση                           201-1 Άμεση οικονομική αξία που                                  Η οικονομική συμβολή μας – κοινωνικό προϊόν (σ. 61),                                         6.8.1-6.8.3, 6.8.7, 6.8.9                  2, 5, 7, 8, 9 
                                                                                   παράγεται και διανέμεται                                                   Κοινωνία (σ. 63-67), Πίνακας Βασικών Στοιχείων  
                                                                                                                                                                                      Επίδοσης στην Βιώσιμη Ανάπτυξη (σ. 69). 
Υποστήριξη τοπικής οικονομίας 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
GRI 201: Οικονομική Επίδοση                           201-1 Άμεση οικονομική αξία που                                  Η οικονομική συμβολή μας – κοινωνικό προϊόν (σ. 61),                                         6.8.1-6.8.3, 6.8.7, 6.8.9                  2, 5, 7, 8, 9                                  
                                                                                   παράγεται και διανέμεται                                                   Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας (σ. 63), Πίνακας Βασικών  
                                                                                                                                                                                      Στοιχείων Επίδοσης στην Βιώσιμη Ανάπτυξη (σ. 69). 

 Σημαντικό θέμα: Παρουσία στην Αγορά                                                                                                                                                                                                                                                                     

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 29, Μήνυμα από τον Ανώτατο Εκτελεστικό                                                            6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          Διευθυντή (σ. 10), Η Παρουσία μας στην Αγορά (σ. 29-35).                                 7.7.3, 7.7.5 
Δίκαιη αμοιβή  
GRI 202: Παρουσία στην Αγορά                       202-1 Η αναλογία του τυπικού πρώτου μισθού          Οι Άνθρωποί μας (σ. 37).                                                                                                    6.3.7, 6.3.10, 6.4.3-6.4.4,              1, 5, 8 
                                                                                   κατά φύλο προς τον τοπικό κατώτατο μισθό                Σημειώνεται ότι ο Όμιλος παρέχει ακόμη και στους                                                  6.8.1-6.8.2 
                                                                                                                                                                                      νέους που εργάζονται για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε  
                                                                                                                                                                                      από τις εγκαταστάαεις του, αμοιβές μεγαλύτερες από τις  
                                                                                                                                                                                      προβλεπόμενες στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.                                                               
Υποστήριξη τοπικής οικονομίας 
GRI 202: Παρουσία στην Αγορά                       202-2 Ποσοστό ανώτερων στελεχών που                     Γνωρίστε μας καλύτερα (σ. 37), Υποστήριξη της                                                       6.8.1-6.8.2, 6.4.3,                            8 
                                                                                   προσλαμβάνονται από την τοπική κοινότητα              τοπικής οικονομίας / Επιλέγουμε το διευθυντικό μας  προσωπικό                       6.8.5, 6.8.7 
                                                                                                                                                                                      από την τοπική κοινωνία (σ. 63). Στον Όμιλο  
                                                                                                                                                                                      C.A.Papaellinas προτιμώνται εργαζόμενοι  
                                                                                                                                                                                      από την τοπική κοινωνία στις περιοχές στις  
                                                                                                                                                                                      οποίες δραστηριοποιείται. 
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Σημαντικό θέμα: Έμμεσες Οικονομικές Επιδράσεις 

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2,                                                                         σ. 29, Κοινωνία (σ. 61-67).                                                                                                6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                                                                                                                                                                            7.7.3, 7.7.5 
Προσφορά του Ομίλου στην κοινωνία  
GRI 203: Έμμεσες Οικονομικές                         203-2 Σημαντικές έμμεσες οικονομικές                        Κοινωνία (σ. 61).                                                                                                                  6.3.9, 6.6.6, 6.6.7, 6.7.8,                1, 2, 3, 8, 10 
Επιδράσεις                                                              επιδράσεις                                                                                                                                                                                                                                 6.8.1-6.8.2, 6.8.5, 6.8.7, 6.8.9 

Σημαντικό θέμα: Πρακτικές Προμηθειών                                                                                                                                                                                                                                      

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 29, Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας (σ. 63).                                                   6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                                                                                                                                                                            7.7.3, 7.7.5                                           
Θετική επίδραση στους προμηθευτές μας 
GRI 204: Πρακτικές Προμηθειών                     204-1 Ποσοστό δαπανών σε τοπικούς                           Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας / Στηρίζουμε τους τοπικούς                        6.4.3, 6.6.6, 6.8.1-6.8.2,                12 
                                                                                   προμηθευτές                                                                          προμηθευτές (σ. 63), Πίνακας Βασικών Στοιχείων                                                    6.8.7 
                                                                                                                                                                                      Επίδοσης στην Βιώσιμη Ανάπτυξη (σ. 69).                            

Σημαντικό θέμα: Καταπολέμηση της Διαφθοράς                                                                                                                                                                                                                                                   

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 29, Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας και                                                              6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16 
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          ανθρώπινα δικαιώματα (σ. 46).                                                                                       7.7.3, 7.7.5                                           
Ήθος, αξίες και κουλτούρα οργανισμού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
GRI 205: Καταπολέμηση της Διαφθοράς       205-2 Επικοινωνία και κατάρτιση σχετικά                    Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς του                                                          6.6.1-6.6.2, 6.6.3, 6.6.6                  16 
                                                                                   με τις πολιτικές και τις διαδικασίες                                 Απολογισμού δεν πραγματοποιήθηκε κάτι επιπλέον. 
                                                                                   καταπολέμησης της διαφθοράς 
                                                                                   205-3 Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς           Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς του                                                          6.6.1-6.6.2, 6.6.3                             16 
                                                                                   και ενέργειες που αναλήφθηκαν                                      Απολογισμού δεν υπήρξε περιστατικό διαφθοράς στον  
                                                                                                                                                                                      Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας, ούτε σχετική επίδικη υπόθεση. 

Σημαντικό θέμα: Αντιανταγωνιστική Συμπεριφορά                                                                                                                                                                                                                                             

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2,                                                                         σ. 29, Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας και                                                              6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14,   
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          ανθρώπινα δικαιώματα (σ. 46).                                                                                       7.7.3, 7.7.5                                          15, 16 
Ήθος, αξίες και κουλτούρα οργανισμού 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
GRI 206: Αντιανταγωνιστική                             206-1 Συνολικός αριθμός διώξεων για                          Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς του                                                          6.6.1-6.6.2, 6.6.5, 6.6.7                  16 
Συμπεριφορά                                                         αντιανταγωνιστική συμπεριφορά,                                  Απολογισμού δεν προέκυψαν δικαστικές  
                                                                                   αντιμονοπωλιακές και μονοπωλιακές                            προσφυγές.                                                                                                                                                                                            
                                                                                   πρακτικές 
Υπεύθυνη τιμολόγηση προϊόντων  
και υπηρεσιών 
GRI 206: Αντιανταγωνιστική                             206-1 Συνολικός αριθμός διώξεων για                          Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς του                                                          6.6.1-6.6.2, 6.6.5, 6.6.7                  16 
Συμπεριφορά                                                         αντιανταγωνιστική συμπεριφορά,                                  Απολογισμού δεν προέκυψαν δικαστικές  
                                                                                   αντιμονοπωλιακές και μονοπωλιακές                            προσφυγές.                                                                                                                                                                                            
                                                                                   πρακτικές                                                                                
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Σημαντικό θέμα: Υλικά                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 53, Η προσέγγισή μας στην προστασία του                                                            6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          περιβάλλοντος (σ. 53), Χρησιμοποιούμενα υλικά,                                                    7.7.3, 7.7.5 
                                                                                                                                                                                      ανακύκλωση, διαχείριση αποβλήτων (σ. 56),   
                                                                                                                                                                                      Περιβάλλον / Στόχοι (σ. 8, 53, 59). 
Μείωση σπατάλης 
GRI 301: Υλικά                                                       301-1 Υλικά που χρησιμοποιούνται                                Χρησιμοποιούμενα υλικά, ανακύκλωση,                                                                      6.5.4                                                      8, 12 
                                                                                   κατά βάρος ή όγκο                                                               διαχείριση αποβλήτων  (σ. 56). 
Ανακύκλωση 
GRI 301: Υλικά                                                       301-2 Ανακυκλωμένα υλικά εισροής που                     Χρησιμοποιούμενα υλικά, ανακύκλωση,                                                                      6.5.4                                                      8, 12 
                                                                                   χρησιμοποιούνται                                                                 διαχείριση αποβλήτων (σ. 56).  

Σημαντικό θέμα: Προϊόντα και Υπηρεσίες 

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 53, Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος                               6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          (σ. 53), Χρησιμοποιούμενα υλικά, ανακύκλωση, διαχείριση                                  7.7.3, 7.7.5 
                                                                                                                                                                                       αποβλήτων (σ. 56),  Περιβάλλον / Στόχοι (σ. 8, 53, 59). 
Μείωση σπατάλης 
GRI 301: Υλικά                                                       301-3 Προϊόντα που ανακτήθηκαν και                          Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος /                                        6.5.3, 6.5.4, 6.7.5                             8, 12 
                                                                                   τα υλικά συσκευασίας τους                                                Πρόγραμμα Πράσινης Ανάπτυξης (σ. 53) 

Σημαντικό θέμα: Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 53, Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος                               6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          (σ. 53), Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική                                        7.7.3, 7.7.5 
                                                                                                                                                                                      αλλαγή (σ. 53), Περιβάλλον / Στόχοι (σ. 8, 53, 59). 
Δράση για την κλιματική αλλαγή  -  
Μείωση της κλιματικής επίδρασης  
της δραστηριότητάς μας 
GRI 302: Ενέργεια                                                 302-1 Κατανάλωση ενέργειας εντός του                       Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική αλλαγή/                                      6.5.4                                                      7, 8, 12, 13 
                                                                                   οργανισμού                                                                             Κατανάλωση και εξοικονόμηση ενέργειας (σ. 54). 
                                                                                   302-2 Κατανάλωση ενέργειας εκτός του                       Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική αλλαγή (σ. 53).                         6.5.4                                                      7, 8, 12, 13 
                                                                                   οργανισμού 
                                                                                   302-3 Ενεργειακή ένταση                                                   Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική αλλαγή (σ. 53).                         6.5.4                                                      7, 8, 12, 13 

Σημαντικό θέμα: Νερό                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 53, Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος (σ. 53),                6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          Διαχείριση νερού (σ. 58), Περιβάλλον / Στόχοι (σ. 8, 53, 59).                                7.7.3, 7.7.5 
Δράση για την κλιματική αλλαγή  -  
Μείωση της κλιματικής επίδρασης  
της δραστηριότητάς μας 
GRI 303: Νερό                                                        303-1 Άντληση νερού κατά πηγή                                     Διαχείριση νερού (σ. 58).                                                                                                   6.5.4                                                      6 
                                                                                   303-2 Πηγές νερού που επηρεάζονται                           Καθώς η κατανάλωση νερού από τον Όμιλο είναι                                                      6.5.4                                                      6 
                                                                                   σημαντικά από την άντληση νερού                                 σε περιορισμένη έκταση, δεν αξιολογείται ως  
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                                                                                   σημαντική η επίδραση σε πηγές νερού. 
                                                                                   303-3 Νερό που ανακυκλώνεται και                               Δεν ανακυκλώνεται ή επαναχρησιμοποιείται                                                             6.5.4                                                      6, 8, 12 
                                                                                   επαναχρησιμοποιείται                                                         κάποια ποσότητα νερού. 

Σημαντικό θέμα: Εκπομπές                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 53, Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος                               6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14,   
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          (σ. 53), Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική                                        7.7.3, 7.7.5                                          15, 16 
                                                                                                                                                                                      αλλαγή (σ. 53), Περιβάλλον / Στόχοι (σ. 8, 53, 59). 
Δράση για την κλιματική αλλαγή  -  
Μείωση της κλιματικής επίδρασης  
της δραστηριότητάς μας 
GRI 305: Εκπομπές                                               305-1 Άμεσες εκπομπές  αερίων του                              Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική αλλαγή (σ. 53)                          6.5.5                                                      3, 12, 13, 14, 15 
                                                                                   θερμοκηπίου (Κατηγορία 1)                                               
                                                                                   305-2 Ενεργειακές έμμεσες εκπομπές αερίων             Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος (σ. 53),                            6.5.5                                                      3, 12, 13, 14, 15 
                                                                                   του θερμοκηπίου (Κατηγορία 2)                                      Εκπομπές, κατανάλωσε ενέργειας και κλίματική αλλαγή (σ. 53) 
                                                                                   305-3 Άλλες έμμεσες εκπομπές αερίων του                 Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος (σ. 53),                            6.5.5                                                      3, 12, 13, 14, 15 
                                                                                   θερμοκηπίου (Κατηγορία 3)                                              Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική αλλαγή (σ. 53) 
                                                                                   305-5 Μείωση εκπομπών αερίων του                            Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος (σ. 53),                            6.5.5                                                      13, 14, 15 
                                                                                   θερμοκηπίου                                                                          Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και κλιματική αλλαγή (σ. 53) 
                                                                                   305-6 Εκπομπές ουσιών που καταστρέφουν               Δεν υπάρχουν, από τον Όμιλο, εκπομπές ουσιών που                                              6.5.3, 6.5.5                                          3, 12, 13  
                                                                                   τη στιβάδα του όζοντος                                                      καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. 
                                                                                   305-7 NOx, SOx και άλλες σημαντικές αέριες              Δεν εκλύονται, από τις εγκαταστάσεις του Ομίλου, παραμένοντες                       6.5.3                                                      3, 12, 13, 14, 15 
                                                                                   εκπομπές                                                                                 οργανικοί ρύποι (Persistent Organic Pollutants, POPs), βλαπτικοί 
                                                                                                                                                                                      αέριοι ρύποι (Hazardous Air Pollutants, HAPs) ή εκπομπές καμινάδας. 

Σημαντικό θέμα: Υγρές Εκροές και Απόβλητα                                                                                                                                                                                                                                                         

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 53, Η προσέγγισή μας στην προστασία του                                                             6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          περιβάλλοντος (σ. 53), Χρησιμοποιούμενα υλικά,                                                    7.7.3, 7.7.5 
                                                                                                                                                                                      ανακύκλωση, διαχείριση αποβλήτων (σ. 56),   
                                                                                                                                                                                      Περιβάλλον / Στόχοι (σ. 8, 53, 59) 
 Μείωση σπατάλης 
 GRI 306: Υγρές Εκροές και Απόβλητα           306-2 Συνολικό βάρος αποβλήτων κατά                       Χρησιμοποιούμενα υλικά, ανακύκλωση, διαχείριση αποβλήτων/                        6.5.3                                                      3, 6, 12 
                                                                                   τύπο και μέθοδο απόρριψης                                              Ανακύκλωση και υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων (σ. 56) 
                                                                                   306-3 Σημαντικές διαρροές                                               Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς του Απολογισμού,                               6.5.3                                                      3, 6, 12, 14, 15 
                                                                                                                                                                                      δεν υπήρξαν διαρροές. 
                                                                                   306-4 Διακίνηση επικίνδυνων αποβλήτων                   Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας δεν διακινεί, εισάγει ή                                                   6.5.3                                                     3, 12 
                                                                                                                                                                                      μεταφέρει κανενός είδους απόβλητα. 
                                                                                   306-5 Υδάτινοι φορείς που επηρεάζονται                    Δεν υπάρχουν απορρίψεις υδατικών αποβλήτων                                                      6.5.3, 6.5.4, 6.5.6                              6, 15 
                                                                                   από τις υδάτινες απορρίψεις και τις                                του Ομίλου που να επηρεάζουν τον ορίζοντα. 
                                                                                   απορροές του οργανισμού 

Σημαντικό θέμα: Συμμόρφωση 

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 53, Η προσέγγισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος                               6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          (σ. 53), Περιβάλλον / Στόχοι (σ. 8, 53, 59)                                                                    7.7.3, 7.7.5 
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Ήθος, αξίες και κουλτούρα οργανισμού 
GRI 307: Περιβαλλοντική Συμμόρφωση        307-1 Μη συμμόρφωση με την                                        Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς του Απολογισμού                                4.6                                                         16 
                                                                                   περιβαλλοντική νομοθεσία και τους                               δεν υπήρξαν περιπτώσεις προστίμων ή κυρώσεων λόγω  
                                                                                   κανονισμούς                                                                           μη συμμόρφωσης του Ομίλου με την περιβαλλοντική  
                                                                                                                                                                                      νομοθεσία και τους κανονισμούς. 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Σημαντικό θέμα: Απασχόληση 

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 37, Κανάλια επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη                                        6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          (σ. 18-20), Φροντίζουμε τους ανθρώπους του Ομίλου / Διαδικασία                    7.7.3, 7.7.5 
                                                                                                                                                                                      προσέλκυσης ταλέντων (σ. 41), Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας  
                                                                                                                                                                                      και ανθρώπινα δικαιώματα (σ. 46), Οι Άνθρωποί μας, Ασφάλεια   
                                                                                                                                                                                      & Υγεία / Στόχοι (σ. 7, 37, 51). 
Προσέλκυση και ανάπτυξη ταλέντου  
GRI 401: Απασχόληση                                         401-1 Συνολικός αριθμός και ποσοστό κίνησης          Γνωρίστε μας καλύτερα (σ. 38).                                                                                       6.4.3                                                      5, 8                                                

                                                                                   (προσλήψεις, αποχωρήσεις) προσωπικού 
                                                                                   401-2 Παροχές που προσφέρονται στους                     Φροντίζουμε τους ανθρώπους του Ομίλου / Παροχές εργαζομένων,                  6.4.4, 6.8.7                                          8 
                                                                                   πλήρως απασχολουμένους του οργανισμού και          Ο Όμιλος ενισχύει το θεσμό της οικογένειας, Σχολή Γονέων,  
                                                                                   δεν παρέχονται στους προσωρινούς                               Ταμείο Υποστήριξης Προσωπικού (σ. 41-42). 
                                                                                   εργαζομένους ή στους μερικώς απασχολουμένους 
Ευημερία και ασφάλεια εργαζομένων 
 GRI 401: Απασχόληση                                        401-2 Παροχές που προσφέρονται στους                     Φροντίζουμε τους ανθρώπους του Ομίλου / Παροχές εργαζομένων,                  6.4.4, 6.8.7                                          8 
                                                                                   πλήρως απασχολουμένους του οργανισμού και          Ο Όμιλος ενισχύει το θεσμό της οικογένειας, Σχολή Γονέων,  
                                                                                   δεν παρέχονται στους προσωρινούς                               Ταμείο Υποστήριξης Προσωπικού (σ. 41-42). 
                                                                                   εργαζομένους ή στους μερικώς απασχολουμένους 
Αίσθημα εργασιακής ασφάλειας 
GRI 401: Απασχόληση                                         401-2 Παροχές που προσφέρονται στους πλήρως     Φροντίζουμε τους ανθρώπους του Ομίλου / Παροχές εργαζομένων,                  6.4.4, 6.8.7                                          8 
                                                                                   απασχολουμένους του οργανισμού και δεν                  Ο Όμιλος ενισχύει το θεσμό της οικογένειας, Σχολή Γονέων,  
                                                                                   παρέχονται στους προσωρινούς εργαζομένους          Ταμείο Υποστήριξης Προσωπικού (σ. 41-42). 
                                                                                   ή στους μερικώς απασχολουμένους 
                                                                                   401-3 Γονική άδεια                                                               Πίνακας Βασικών Στοιχείων Επίδοσης                                                                          6.4.4                                                      5, 8 
                                                                                                                                                                                      στην Βιώσιμη Ανάπτυξη (σ. 69). 

Σημαντικό θέμα: Σχέσεις Εργαζομένων/Διοίκησης 

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 37, Κανάλια επικοινωνίας με τα                                                                                  6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          ενδιαφερόμενα μέρη (σ. 18-20),                                                                                    7.7.3, 7.7.5 
                                                                                                                                                                                      Φροντίζουμε τους ανθρώπους του Ομίλου (σ. 41-42), Οι Άνθρωποί μας,  
                                                                                                                                                                                      Ασφάλεια & Υγεία / Στόχοι (σ. 7, 37, 51). 
Σχέσεις εμπιστοσύνης διοίκησης  
και εργαζομένων 
GRI 402: Σχέσεις                                                   402-1 Ελάχιστες περίοδοι                                                  Φροντίζουμε τους ανθρώπους του Ομίλου /                                                               6.4, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5                     8 
Εργαζομένων/Διοίκησης                                    προειδοποίησης σχετικά με                                               Πώς επικοινωνούμε εσωτερικά (σ. 42). 
                                                                                   λειτουργικές αλλαγές 
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Σημαντικό θέμα: Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 37, Υπευθυνότητα για την Ασφάλεια και την                                                          6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          Υγεία (σ. 48), Κουλτούρα πρόληψης για την                                                               7.7.3, 7.7.5 
                                                                                                                                                                                      Ασφάλεια και την Υγεία (σ. 48), Σύστημα και Πολιτική για την Ασφάλεια                                                                          
                                                                                                                                                                                      και την Υγεία (σ. 48) , Οι Άνθρωποί μας,  
                                                                                                                                                                                      Ασφάλεια & Υγεία / Στόχοι (σ. 7, 37, 51). 
Ευημερία και ασφάλεια εργαζομένων 
GRI 403: Υγεία και Ασφάλεια                            403-1 Εργατικό δυναμικό που εκπροσωπείται            Επιτροπή Ασφάλειας και Υγείας (σ. 48), Σύστημα και                                              6.4.6                                                      8 
στην Εργασία                                                         στις επίσημες μικτές (διοίκηση-εργαζόμενοι)             Πολιτική για την Ασφάλεια και την Υγεία (σ. 48). 
                                                                                   επιτροπές υγείας και ασφάλειας 
                                                                                   403-2 Τύποι τραυματισμών και ποσοστά                      Δείκτες επίδοσης στην Ασφάλεια και την Υγεία (σ. 49).                                           6.4.6                                                      3, 8                                                
                                                                                   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                  Δείκτες επίδοσης στην Ασφάλεια και την Υγεία (σ. 49).                                           6.4.6, 6.8.8                                          3, 8 
                                                                                   υψηλό κίνδυνο ασθενειών που σχετίζονται  
                                                                                   με το επάγγελμά τους 
                                                                                   403-4 Θέματα υγείας και ασφάλειας που                      Θέματα Ασφάλειας και Υγείας που καλύπτονται                                                        6.4.6                                                      8 
                                                                                   καλύπτονται σε επίσημες συμφωνίες                             στις συμβάσεις εργασίας (σ. 50). 
                                                                                   με τα εργατικά σωματεία 

Σημαντικό θέμα: Κατάρτιση και Εκπαίδευση 

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 37, Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων                                                          6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          (σ. 46), Οι Άνθρωποί μας, Ασφάλεια & Υγεία /                                                            7.7.3, 7.7.5 
                                                                                                                                                                                      Στόχοι (σ. 7, 37, 51). 
Προσέλκυση και ανάπτυξη ταλέντου 
GRI 404: Κατάρτιση και Εκπαίδευση               404-1 Μέσος όρος ωρών κατάρτισης ανά                    Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων (σ. 46).                                                       6.4.7                                                      4, 5, 8                                           
                                                                                   έτος ανά εργαζόμενο                                                           Σημειώνεται ότι οι ώρες εκπαίδευσης που αναφέρονται  
                                                                                                                                                                                      δεν συμπεριλαμβάνουν τις ώρες εκπαίδευσης των  
                                                                                                                                                                                      εταιρειών καλλυντικών στα καταστήματα. Το ποσοστό  
                                                                                                                                                                                      εκπαίδευσης ανά κατηγορία εργαζομένων είναι: 
                                                                                                                                                                                      • Ανώτερη διευθυντική ομάδα: 2% (2018), 1,8 (2019) 
                                                                                                                                                                                      • Διευθυντική ομάδα: 10,3% (2018), 4,5 (2019) 
                                                                                                                                                                                      • Εποπτική: 17%  (2018), 11,5% (2019) 
                                                                                                                                                                                      • Λοιπό προσωπικό: 70,7% (2018), 81,1% (2019) 
                                                                                   404-2 Προγράμματα για την αναβάθμιση                     Φροντίζουμε τους ανθρώπους του Ομίλου / Παροχές εργαζομένων                   6.4.7, 6.8.5                                          8 
                                                                                   των δεξιοτήτων των εργαζομένων και                          (σ. 41), Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων (σ. 46). 
                                                                                   προγράμματα που υποστηρίζουν τη συνεχή                Το Ταμείο Πρόνοιας αποτελεί έναν τρόπο 
                                                                                   απασχολησιμότητα των εργαζομένων και                    (οικονομικής κυρίως) υποστήριξης των εργαζομένων  
                                                                                   βοηθούν στη διαχείριση της λήξης της                          κατά τη συνταξιοδότησή τους. 
                                                                                   σταδιοδρομίας τους                                                              
                                                                                   404-3 Ποσοστό των εργαζομένων  που                         Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων /                                                                   6.4.7                                                      5, 8 
                                                                                   ενημερώνονται τακτικά για την επίδοσή τους             Αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων (σ. 48). 
                                                                                   και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους 
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Αίσθημα εργασιακής ασφάλειας 
GRI 404: Κατάρτιση και Εκπαίδευση               404-1 Μέσος όρος ωρών κατάρτισης ανά                    Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων (σ. 46).                                                       6.4.7                                                      4, 5, 8                                           
                                                                                   έτος ανά εργαζόμενο                                                           Σημειώνεται ότι οι ώρες εκπαίδευσης που αναφέρονται  
                                                                                                                                                                                      δεν συμπεριλαμβάνουν τις ώρες εκπαίδευσης των  
                                                                                                                                                                                      εταιρειών καλλυντικών στα καταστήματα. Το ποσοστό  
                                                                                                                                                                                      εκπαίδευσης ανά κατηγορία εργαζομένων είναι: 
                                                                                                                                                                                      • Ανώτερη διευθυντική ομάδα: 2% (2018), 1,8 (2019) 
                                                                                                                                                                                      • Διευθυντική ομάδα: 10,3% (2018), 4,5 (2019) 
                                                                                                                                                                                      • Εποπτική: 17%  (2018), 11,5% (2019) 
                                                                                                                                                                                      • Λοιπό προσωπικό: 70,7% (2018), 81,1% (2019)    
                                                                                   404-2 Προγράμματα για την αναβάθμιση                     Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων (σ. 46),                                                       6.4.7, 6.8.5                                          8 
                                                                                   των δεξιοτήτων των εργαζομένων και                          Φροντίζουμε τους ανθρώπους του Ομίλου /  
                                                                                   προγράμματα που υποστηρίζουν τη συνεχή                Παροχές εργαζομένων (σ. 41). 
                                                                                   απασχολησιμότητα των εργαζομένων και                    Το Ταμείο Πρόνοιας αποτελεί έναν τρόπο  
                                                                                   βοηθούν στη διαχείριση της λήξης της                          (οικονομικής κυρίως) υποστήριξης των εργαζομένων  
                                                                                   σταδιοδρομίας τους                                                             κατά τη συνταξιοδότησή τους. 

Σημαντικό θέμα: Διαφορετικότητα και Ίσες Ευκαιρίες 

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 37, Φροντίζουμε τους ανθρώπους του Ομίλου /                                                   6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3                         1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16 
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          Διαδικασία προσέλκυσης ταλέντων (σ. 41),                                                                 7.7.3, 7.7.5                                           
                                                                                                                                                                                      Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας και ανθρώπινα                                                     
                                                                                                                                                                                      δικαιώματα (σ. 46 και 49). 
Προσέλκυση και ανάπτυξη ταλέντου 
GRI 405: Διαφορετικότητα και                         405-1 Σύνθεση των οργάνων διοίκησης και                Γνωρίστε μας καλύτερα (σ. 38).                                                                                       6.2.3, 6.3.7, 6.3.10,                         5, 8 
Ίσες Ευκαιρίες                                                        ανάλυση των εργαζομένων ως προς το φύλο,                                                                                                                                                               6.4.3 
                                                                                   την ηλικιακή ομάδα και άλλους δείκτες  
                                                                                   διαφορετικότητας 
Ανθρώπινα δικαιώματα εργαζομένων 
GRI 405: Διαφορετικότητα και                         405-1 Σύνθεση των οργάνων διοίκησης και                Γνωρίστε μας καλύτερα (σ. 38).                                                                                       6.2.3, 6.3.7, 6.3.10,                         5, 8 
Ίσες Ευκαιρίες                                                        ανάλυση των εργαζομένων ως προς το φύλο,                                                                                                                                                               6.4.3 
                                                                                   την ηλικιακή ομάδα και άλλους δείκτες  
                                                                                   διαφορετικότητας 
Δικαιώματα και ευκαιρίες γυναικών 
GRI 405: Διαφορετικότητα και                         405-1 Σύνθεση των οργάνων διοίκησης και                Γνωρίστε μας καλύτερα (σ. 38).                                                                                       6.2.3, 6.3.7, 6.3.10,                         5, 8 
Ίσες Ευκαιρίες                                                        ανάλυση των εργαζομένων ως προς το φύλο,                                                                                                                                                               6.4.3 
                                                                                   την ηλικιακή ομάδα και άλλους δείκτες  
                                                                                   διαφορετικότητας 

Σημαντικό θέμα: Ίση Αμοιβή για Γυναίκες και Άνδρες 

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 37, Φροντίζουμε τους ανθρώπους του Ομίλου / Διαδικασία                             6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3                        1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          προσέλκυσης ταλέντων (σ. 41),                                                                                       7.7.3, 7.7.5                                           
                                                                                                                                                                                      Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας και ανθρώπινα                                                     
                                                                                                                                                                                      δικαιώματα (σ. 46).
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Προσέλκυση και ανάπτυξη ταλέντου 
GRI 405: Διαφορετικότητα και                         405-2 Αναλογία του βασικού μισθού και της               Φροντίζουμε τους ανθρώπους του Ομίλου /                                                               6.3.7, 6.3.10, 6.4.3                           5, 8, 10 
Ίσες Ευκαιρίες                                                        αμοιβής των γυναικών προς αυτά των ανδρών           Διαδικασία προσέλκυσης ταλέντων (σ. 41),                                                                 6.4.4 
                                                                                                                                                                                      Παροχές εργαζομένων (σ. 41).  
                                                                                                                                                                                      Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας είναι αντίθετος σε  
                                                                                                                                                                                      οποιασδήποτε μορφής διάκριση στις αμοιβές και  
                                                                                                                                                                                      αποζημιώσεις των εργαζομένων. 
Δικαιώματα και ευκαιρίες γυναικών 
GRI 405: Διαφορετικότητα και                         405-2 Αναλογία του βασικού μισθού και της               Φροντίζουμε τους ανθρώπους του Ομίλου /                                                               6.3.7, 6.3.10, 6.4.3,                         5, 8, 10 
Ίσες Ευκαιρίες                                                        αμοιβής των γυναικών προς αυτά των ανδρών           Διαδικασία προσέλκυσης ταλέντων (σ. 41),                                                                 6.4.4 
                                                                                                                                                                                      Παροχές εργαζομένων (σ. 41).  
                                                                                                                                                                                      Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας είναι αντίθετος σε  
                                                                                                                                                                                      οποιασδήποτε μορφής διάκριση στις αμοιβές και  
                                                                                                                                                                                      αποζημιώσεις των εργαζομένων. 
Δίκαιη αμοιβή 
GRI 405: Διαφορετικότητα και                         405-2 Αναλογία του βασικού μισθού και της               Φροντίζουμε τους ανθρώπους του Ομίλου /                                                               6.3.7, 6.3.10, 6.4.3,                         5, 8, 10 
Ίσες Ευκαιρίες                                                        αμοιβής των γυναικών προς αυτά των ανδρών           Διαδικασία προσέλκυσης ταλέντων (σ. 41),                                                                 6.4.4 
                                                                                                                                                                                      Παροχές εργαζομένων (σ. 41).  
                                                                                                                                                                                      Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας είναι αντίθετος σε  
                                                                                                                                                                                      οποιασδήποτε μορφής διάκριση στις αμοιβές και  
                                                                                                                                                                                      αποζημιώσεις των εργαζομένων. 

Σημαντικό θέμα: Αποφυγή Διακρίσεων 

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 37, Βιωσιμότητα: Η προσέγγισή μας (σ. 17),                                                          6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          Φροντίζουμε τους ανθρώπους του Ομίλου / Διαδικασία προσέλκυσης              7.7.3, 7.7.5 
                                                                                                                                                                                      ταλέντων (σ. 41), Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας και ανθρώπινα  
                                                                                                                                                                                      δικαιώματα (σ. 46). 
Ανθρώπινα δικαιώματα εργαζομένων 
GRI 406: Αποφυγή Διακρίσεων                        406-1 Συνολικός αριθμός περιστατικών                       Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας ουδέποτε έχει προκύψει                                           6.3.6, 6.3.7, 6.3.10, 6.4.3               5, 8, 16 
                                                                                   διάκρισης και διορθωτικές ενέργειες                             περιστατικό διάκρισης και κατά συνέπεια, δεν  
                                                                                   που αναλήφθηκαν                                                                προέκυψε ανάγκη για την λήψη διορθωτικών ενεργειών. 
Δικαιώματα και ευκαιρίες γυναικών 
GRI 406: Αποφυγή Διακρίσεων                        406-1 Συνολικός αριθμός περιστατικών                       Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας ουδέποτε έχει προκύψει                                           6.3.6, 6.3.7, 6.3.10, 6.4.3               5, 8, 16 
                                                                                   διάκρισης και διορθωτικές ενέργειες                             περιστατικό διάκρισης και κατά συνέπεια, δεν  
                                                                                   που αναλήφθηκαν                                                                προέκυψε ανάγκη για την λήψη διορθωτικών ενεργειών. 

Σημαντικό θέμα: Επένδυση (Υποκατηγορία: Ανθρώπινα Δικαιώματα) 

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 37, Βιωσιμότητα: Η προσέγγισή μας (σ. 17),                                                          6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          Φροντίζουμε τους ανθρώπους του Ομίλου (σ. 41-42),                                            7.7.3, 7.7.5 
                                                                                                                                                                                      Εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων (σ. 46), 
                                                                                                                                                                                      Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας και ανθρώπινα  
                                                                                                                                                                                      δικαιώματα (σ. 46). 
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Ήθος, αξίες και κουλτούρα οργανισμού 
GRI 412: Αξιολόγηση Ανθρωπίνων                 412-2 Kατάρτιση εργαζομένων σχετικά με                  Κατά την περίοδο 2018-2019 δεν                                                                                  6.3.5                                                      
Δικαιωμάτων                                                         τις πολιτικές ή τις διαδικασίες για τα                              πραγματοποιήθηκε κάποια εκπαίδευση σχετικά  
                                                                                   ανθρώπινα δικαιώματα                                                       με τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
                                                                                   412-3 Σημαντικές επενδυτικές συμφωνίες και            Οι συνεργάτες μας στην πλειοψηφία τους υποβάλλονται                                       6.3.3, 6.3.5, 6.6.6                              
                                                                                   συμβάσεις που περιλαμβάνουν διατάξεις για              σε έλεγχο στους τομείς της ασφάλειας και της υγείας  
                                                                                   τα ανθρώπινα δικαιώματα ή που                                     στο χώρο εργασίας και της τήρησης των νομικών  
                                                                                   υποβλήθηκαν σε σχετικό έλεγχο                                      υποχρεώσεών τους στα εργασιακά θέματα.  

Σημαντικό θέμα: Υγεία και Ασφάλεια Πελατών 

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ.  37, Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας Mε μια ματιά (σ. 12).                                         6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                                                                                                                                                                            7.7.3, 7.7.5 
Προϊόντα και υπηρεσίες εμπιστοσύνης  
GRI 416: Υγεία και Ασφάλεια Πελατών           416-1 Αξιολόγηση των επιδράσεων στην                     Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των πελατών,                                                             6.7.1-6.7.2, 6.7.4, 6.7.5,  
                                                                                   υγεία και την ασφάλεια κατηγοριών                               στην απευθείας επικοινωνία τους με τον Όμιλο,                                                        6.8.8 
                                                                                   προϊόντων και υπηρεσιών                                                  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 Χ.Α.Παπαέλληνας  
                                                                                                                                                                                      (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 Κυκλοφορίας, και έμμεσα από τους  
                                                                                                                                                                                      ασθενείς, μέσω των Επαγγελματιών Υγείας. 
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                                                                                   416-2 Περιστατικά μη συμμόρφωσης όσον                 Δεν υπήρξε περιστατικό μη συμμόρφωσης όσον αφορά                                        4.6, 6.7, 6.7.4, 6.7.5,                       16 
                                                                                   αφορά τις επιδράσεις προϊόντων και                             τις επιδράσεις προϊόντων και υπηρεσιών στην υγεία                                               6.8.8 
                                                                                   υπηρεσιών στην υγεία και την ασφάλεια                       και την ασφάλεια. 
Ασφάλεια και υγεία καταναλωτών 
GRI 416: Υγεία και Ασφάλεια Πελατών           416-1 Αξιολόγηση των επιδράσεων                               Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των πελατών, στην απευθείας                              6.7.1-6.7.2, 6.7.4, 6.7.5,                  
                                                                                   στην υγεία και την ασφάλεια κατηγοριών                     επικοινωνία τους με τον Όμιλο, συμβάλλουν στη διαρκήβελτίωση                       6.8.8 
                                                                                   προϊόντων και υπηρεσιών                                                  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 Χ.Α.Παπαέλληνας (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  
                                                                                                                                                                                      Κυκλοφορίας , και έμμεσα από τους ασθενείς, μέσω των  
                                                                                                                                                                                      Επαγγελματιών Υγείας. 
                                                                                   416-2 Περιστατικά μη συμμόρφωσης όσον                 Δεν υπήρξε περιστατικό μη συμμόρφωσης όσον αφορά                                        4.6, 6.7, 6.7.4, 6.7.5,                       16 
                                                                                   αφορά τις επιδράσεις προϊόντων και υπηρεσιών       τις επιδράσεις προϊόντων και υπηρεσιών στην υγεία                                               6.8.8 
                                                                                   στην υγεία και την ασφάλεια                                             και την ασφάλεια. 
Ήθος, αξίες και κουλτούρα οργανισμού 
GRI 416: Υγεία και Ασφάλεια Πελατών           416-2 Περιστατικά μη συμμόρφωσης όσον                 Δεν υπήρξε περιστατικό μη συμμόρφωσης όσον αφορά                                        4.6, 6.7, 6.7.4, 6.7.5,                       16 
                                                                                   αφορά τις επιδράσεις προϊόντων και                             τις επιδράσεις προϊόντων και υπηρεσιών στην υγεία                                               6.8.8 
                                                                                   υπηρεσιών στην υγεία και την ασφάλεια                      και την ασφάλεια. 

Σημαντικό θέμα: Σήμανση Προϊόντων και Υπηρεσιών 

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 37, Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας Mε μια ματιά (σ. 12).                                          6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                                                                                                                                                                            7.7.3, 7.7.5 
Διαφήμιση και προώθηση  
GRI 417: Μάρκετινγκ και Σήμανση                 417-1 Aπαιτούμενη πληροφόρηση για προϊόντα       Όλα τα προϊόντα του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας (ανάλογα                                       6.7.3, 6.7.4, 6.7.5, 6.7.9,                12, 16 
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Προϊόντων και Υπηρεσιών                                 και υπηρεσίες και απαιτούμενη σήμανση                     με το είδος και την εταιρεία παραγωγής τους) φέρουν ειδικές                              6.7.1-6.7.2  
                                                                                   προϊόντων και υπηρεσιών                                                  σημάνσεις, ακολουθώντας όσα προβλέπονται από την 
                                                                                                                                                                                      κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επιπλέον, 
                                                                                                                                                                                      ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας 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                                     4.6, 6.7.1-6.7.2, 6.7.3,                    16 
                                                                                   κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες                         με τη νομοθεσία, κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες                                      6.7.4, 6.7.5, 6.7.9 
                                                                                   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. 
Υπεύθυνο μάρκετινγκ και  
προώθηση προϊόντων 
GRI 417: Μάρκετινγκ και Σήμανση                 417-1 Aπαιτούμενη πληροφόρηση για προϊόντα       Όλα τα προϊόντα του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας (ανάλογα                                       6.7.3, 6.7.4, 6.7.5, 6.7.9,                12, 16 
Προϊόντων και Υπηρεσιών                                 και υπηρεσίες και απαιτούμενη σήμανση                     με το είδος και την εταιρεία παραγωγής τους) φέρουν ειδικές                              6.7.1-6.7.2  
                                                                                   προϊόντων και υπηρεσιών                                                  σημάνσεις, ακολουθώντας όσα προβλέπονται από την 
                                                                                                                                                                                      κυπριακή και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επιπλέον, 
                                                                                                                                                                                      ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας 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                                     4.6, 6.7.1-6.7.2, 6.7.3,                    16 
                                                                                   κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες                         με τη νομοθεσία, κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες                                      6.7.4, 6.7.5, 6.7.9 
                                                                                   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. 
Ήθος, αξίες και κουλτούρα οργανισμού 
 GRI 417: Μάρκετινγκ και Σήμανση                417-2 Περιστατικά μη συμμόρφωσης με                      Kανένα πρόστιμο δεν έχει επιβληθεί για μη συμμόρφωση                                     4.6, 6.7.1-6.7.2, 6.7.3,                    16 
 Προϊόντων και Υπηρεσιών                               κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες                         με τη νομοθεσία, κανονισμούς και εθελοντικούς κώδικες                                      6.7.4, 6.7.5, 6.7.9 
                                                                                   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                            103-1, 103-2                                                                          σ. 37, Διαχείριση Παραπόνων (σ. 32),                                                                           6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          Έρευνες απόψεων και αντιλήψεων πελατών (σ. 32).                                                7.7.3, 7.7.5 
Προστασία προσωπικών δεδομένων  
και εμπιστευτικότητα  
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 Πρότυπο GRI/                                  Δημοσιοποίηση                                             Σελίδα/ ες στον                                                   Παράλειψη       ISO 26000       Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης    Εξωτερική 
GRI Standard                                     / Disclosure                                                      Απολ. /Σημειώσεις                                                                                                                              ΟΗΕ/ SDGs                     Επαλήθευση 

GRI 418: Ιδιωτικότητα Πελατών                       418-1 Tεκμηριωμένα παράπονα που αφορούν           Δεν υπήρξαν παράπονα που να αφορούν παραβιάσεις                                           6.7.1-6.7.2, 6.7.7                              16 
                                                                                   σε παραβιάσεις της ιδιωτικότητας των πελατών        της ιδιωτικότητας των πελατών και απώλειες  
                                                                                   και σε απώλειες δεδομένων πελατών                             προσωπικών τους δεδομένων. 

Σημαντικό θέμα: Συμμόρφωση 

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 37, Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας και                                                              6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                          ανθρώπινα δικαιώματα (σ. 46).                                                                                       7.7.3, 7.7.5 
Ήθος, αξίες και κουλτούρα οργανισμού 
GRI 419: Κοινωνικοοικονομική                        419-1 Μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία                     Δεν υπήρξαν πρόστιμα ή μη χρηματικές κυρώσεις                                                   4.6                                                         16 
Συμμόρφωση                                                         και τους κανονισμούς σε                                                     για μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους  
                                                                                   κοινωνικοοικονομικά θέματα                                            κανονισμούς σε κοινωνικοοικονομικά θέματα. 

Ουσιαστικά θέματα τα οποία δεν στάθηκε δυνατό να αντιστοιχηθούν με συγκεκριμένα GRI Standards 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 29, Κανάλια επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη (σ. 18-20),                   6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                           Η Παρουσία μας στην Αγορά (σ. 29-35).                                                                       7.7.3, 7.7.5                                           
Πιστότητα και διατήρηση πελατών 
GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 29, Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας Mε μια ματιά (σ. 12-14).                                    6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                                                                                                                                                                             7.7.3, 7.7.5                                           
Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 53, Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας Mε μια ματιά (σ. 12-14).                                    6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                                                                                                                                                                             7.7.3, 7.7.5 
Εισαγωγή και προώθηση  
βιώσιμων προϊόντων 
GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 53, Περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και δράσεις (σ. 54).                                     6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                                                                                                                                                                             7.7.3, 7.7.5 
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση  
για θέματα βιωσιμότητας 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 37, Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας και                                                              6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                           ανθρώπινα δικαιώματα (σ. 46).                                                                                       7.7.3, 7.7.5 
Ακεραιότητα στις συναλλαγές  
και τήρηση δεσμεύσεων 
GRI 103 Διοικητική πρακτική                            103-1, 103-2                                                                          σ. 37, Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας Mε μια ματιά (σ. 12-14).                                    6.2, 6.8, 7.3.1, 7.4.3,                       1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16  
                                                                                   103-3 (σ. 17)                                                                                                                                                                                                                             7.7.3, 7.7.5 
Προώθηση υγιεινού τρόπου ζωής 
(Υγεία και Ευεξία) 
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Έκθεση εξωτερικής επαλήθευσης στοιχείων SUSTAINABILITY
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Προς: Διοίκηση του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας  
 
1. Έκθεση Εξωτερικής Επαλήθευσης 
Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας ανέθεσε στην TÜV HELLAS (TÜV NORD) AE (κα-
λούμενη εφ’ εξής TÜV HELLAS) την εξωτερική επαλήθευση περιορισμένου 
εύρους των στοιχείων του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης, ο οποίος κα-
λύπτει την περίοδο 1/1/2018-31/12/2019.   
 
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 Ανάπτυ-
ξης της εταιρείας για τα έτη 2018-2019.  
 
Ο Έλεγχος του Επιπέδου Εφαρμογής πραγματοποιήθηκε βάσει του πίνακα αν-
τιστοίχισης Δεικτών GRI Standards που κατάρτισε ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας 
στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης με σκοπό την επιβεβαίωση της συμμόρ-
φωσης με τις απαιτήσεις του επιπέδου εφαρμογής «ΒΑΣΙΚΟ» των GRI Standards. 
 
3. Τα συμπεράσματα της TÜV HELLAS AE 
Με βάση το αντικείμενο του έργου και στο πλαίσιο των διαδικασιών επαλή-
θευσης 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 πλη-
ροί τις απαιτήσεις των GRI Standards επιλογής «ΒΑΣΙΚΟ» (In accordance_”Core”), 
όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα Περιεχομένων GRI Standards του Απολογισμού. 
 
4. Περιορισμοί επισκόπησης 
Το εύρος της επισκόπησης περιορίστηκε στην δραστηριότητες του Ομίλου 
Χ.Α.Παπαέλληνας στην Κύπρο. Δεν πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και συ-
νεντεύξεις σε θυγατρικές εταιρείες και συμμετόχους του Ομίλου Χ.Α.Παπα-
έλληνας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας στην μετάφραση μεταξύ 
της Ελληνικής και Αγγλικής έκδοσης του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης 
υπερισχύει η έκδοση όσον αφορά το Ελληνικό Κείμενο. 
 
5.Μεθοδολογία επισκόπησης 
Προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα η ομάδα εξωτερικής διασφά-
λισης της TÜV HELLAS ακολούθησε (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τις πα-
ρακάτω διαδικασίες: 
• Επισκοπήθηκαν οι διαδικασίες που ακολούθησε του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας 

για να εντοπίσει και να καθορίσει τα σημαντικά θέματα βιωσιμότητας προκει-
μένου αυτά να συμπεριληφθούν στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

• Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με επιλεγμένα στελέχη του Ομίλου 
Χ.Α.Παπαέλληνας 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 του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη της μέσω συνεντεύξεων με στελέχη που είναι 
υπεύθυνα για την επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο εται-
ρίας και επισκόπησης επιλεγμένων εγγράφων. 

 
6. Ευθύνες και Αρμοδιότητες 
Η Ομάδα Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας είναι απο-
κλειστικά υπεύθυνη για τη συλλογή των στοιχείων και τις πληροφορίες και 
δηλώσεις που περιέχονται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο Έλεγχος 
Επιπέδου Εφαρμογής δεν αντιπροσωπεύει την άποψη της TÜV HELLAS ανα-
φορικά με την ποιότητα του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης και των πε-
ριεχομένων 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 του Ομίλου 
Χ.Α.Παπαέλληνας εκείνα τα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα έκθεση 
και για κανένα άλλο σκοπό.  
 
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 
του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας. 
 
H TÜV HELLAS δεν έχει αναλάβει έργο με τον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας 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 στοι-
χείων που παρουσιάζονται στον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομί-
λου Χ.Α.Παπαέλληνας.  
 
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2020 
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 βιωσιμό-
τητας χωρίζονται σε δυο ομάδες: τις Αρχές Καθορισμού του Περιε-
χομένου 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 ανά-
πτυξη-«Επιτροπή Brundtland», 1987.) 
 
Γενικές Δημοσιοποιήσεις  
Οι Γενικές Δημοσιοποιήσεις περιγράφουν τον οργανισμό και τη δια-
δικασία σύνταξης του απολογισμού. 
 
Ενδιαφερόμενα μέρη/ συμμέτοχοι 
Ως ενδιαφερόμενα μέρη/ συμμέτοχοι ενός οργανισμού ορίζονται 
οντότητες ή πρόσωπα που εύλογα θεωρούνται ότι θα επηρεαστούν 
σημαντικά από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
του, καθώς και φορείς ή πρόσωπα των οποίων οι ενέργειες εύλογα 
θεωρούνται ότι θα επηρεάσουν την ικανότητα του οργανισμού να 
υλοποιεί με επιτυχία τις στρατηγικές του και να επιτυγχάνει τους 
στόχους του. Στα ενδιαφερόμενα μέρη συμπεριλαμβάνονται οντό-
τητες ή πρόσωπα που σύμφωνα με τον νόμο ή διεθνείς συνθήκες,  

 
 
 
 
δικαιούνται να έχουν νόμιμες αξιώσεις έναντι του οργανισμού.  
 
Στα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί να περιλαμβάνονται όσοι έχουν 
άμεση σχέση με τον οργανισμό (π.χ. εργαζόμενοι, μέτοχοι, προμη-
θευτές), 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, περι-
βαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις που είναι: θετικές, αρνητι-
κές, υφιστάμενες, δυνητικές, άμεσες, έμμεσες, βραχυπρόθεσμες, 
μακροπρόθεσμες, εκούσιες, ακούσιες.  
 
Όριο Θέματος  
Αφορά στην περιγραφή σχετικά με το πού αναγνωρίζονται οι επι-
δράσεις για κάθε ουσιαστικό Θέμα. Κατά τον καθορισμό των Ορίων 
των Θεμάτων, ο οργανισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη επιδρά-
σεις εντός και εκτός του οργανισμού. Τα Όρια των Θεμάτων διαφέ-
ρουν, ανάλογα με τα Θέματα που περιλαμβάνονται στον 
απολογισμό.  
 
Ουσιαστικά Θέματα  
Ουσιαστικά Θέματα είναι τα θέματα που αντανακλούν τις οικονομι-
κές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις του οργανισμού ή 
επηρεάζουν σημαντικά τις αξιολογήσεις και τις αποφάσεις των εν-
διαφερομένων 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 πλη-
ροφόρηση που παρέχεται στον απολογισμό.
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*         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.

Με τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου, μπορείτε να συμβάλετε ουσιαστικά στη βελτίωση του Απολογισμού μας καθώς και των δράσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης  
του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας. 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 

Βιωσιμότητα: Η προσέγγισή μας 
Η Παρουσία μας στην Αγορά 
Οι Άνθρωποί μας, Ασφάλεια & Υγεία 
Περιβάλλον 
Κοινωνία 
Συνολική εικόνα του Απολογισμού 
 
2. Πώς θα αξιολογούσατε: Εξαιρετική Καλή Μέτρια Χρειάζεται βελτίωση 
Τον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας 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 Χ.Α.Παπαέλληνας; 

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!

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Απολογισμού Βιωσιμότητας

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο: 

• Ηλεκτρονική διεύθυνση: melanie@papaellinas.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:..............................................................................................................................................................
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