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Σημαντικα Στόιχεια για τόν όμιλό 2020 - 2021

Η Παρουσία μασ 
στΗν αγορα

42 
Καταστήματα σε 
όλη την Κύπρο

18.812 
Χρήστες κατέβασαν το Beauty Line App το 2021

B2B 
Για παραγγελίες, εφαρμογή νέου εργαλείου 
Βusiness to Βusiness

100% 
Tων παραπόνων επιλύθηκαν εντός 24 ωρών

B2B 
Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
PharmacyLine. 
2021: 261 ενεργοί χρήστες  
2022: 345 ενεργοί χρήστες

3.879 
Συναλλαγές το 2021 
με Mobile pos

οί ανθρωΠοί 
μασ

ΒραΒεία 2021 
InvesToRs In PeoPLe (PLaTInuM) 
BesT WoRkPLace

Επενδύσεις για την Ασφάλεια 
και Υγεία  
2021: €265.143 
2020: €242.896

ΑΝθρώΠιΝΟ ΔΥΝΑΜιΚΟ 
ΑΝΑ φΥΛΟ 2021: 
Άνδρες 31% 
Γυναίκες 69%

γία το Περίβαλλον 
μασ

20% 
Μείωση υλικών προετοιμασίας 
και συσκευασίας παραγγελιών

26% 
Μείωση στην κατανάλωση βενζίνης 
ανά χιλιόμετρο στα επιβατικά οχήματα 
του Ομίλου το 2021 σε σχέση με το 2020

46% 
Αύξηση σε δαπάνες για την προστασία 
του περιβάλλοντος σε σχέση με την 
προηγούμενη διετία

€378.642 
επενδύσεις για το περιβάλλον

0% 
Χρήστες πλαστικού σε πλαστι-
κές σακούλες για τη διεκπεραίω-
ση των παραγγελιών

εξοικονόμηση 1.140,831 kWh ή 
800 τόνοι co

2
 από το 2015 μέχρι 

σήμερα από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας

γία τΗν Κοίνωνία 
μασ

€234.255 
Κοινωνικό προϊόν

€199.110 
Φιλανθρωπικές δράσεις

Έμπρακτη υποστήριξη 
τοπικών προμηθευτών

Διαχρονική στήριξη ΜΚΟ 
και του έργου που επιτελούν
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Προφίλ 
όμίλου

τα Προϊόντα &
οι Δραστηριότητές μας

εταιρική 
Διακυβέρνηση

Βιώσιμη 
ανάπτυξη

για το 
περιβάλλον 

για την 
κοινωνία 

η παρουσία μας 
στην αγορά

για τους 
ανθρώπους μας

Σχετικά με τον 
απολογισμό

ευρετήριο 
Περιεχομένου GRI

Έκθεση ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου 

μήνυμα από τον ανώτατο 
εκτελεστικό Διευθυντή 

Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας, η προσήλωσή μας στη Βιώσι-
μη Ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μακροπρόθε-
σμη επιχειρηματική μας κουλτούρα, τον κοινωνικό ρόλο και 
την επιχειρηματική μας ευθύνη. Πιστεύουμε πως η Βιώσιμη 
Ανάπτυξη έχει νόημα και ουσία, μόνο αν στηρίζεται στην επι-
χειρηματική ηθική, την κοινωνική αλληλεγγύη και το σεβασμό 
στο περιβάλλον. 

Μετά από μια επιτυχημένη διαδρομή ενός περίπου αιώνα, 
καταφέραμε ως Όμιλος να κατακτήσουμε  ηγετική θέση 
στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε. Πυξίδα στη διαδρο-
μή αυτή είναι η αποστολή μας “να κάνουμε όλο και περισσό-
τερους ανθρώπους να ζουν και να νιώθουν καλύτερα” που, 
μαζί με τις αξίες μας “ακεραιότητα, υπευθυνότητα, πρωτοπο-
ρία, πάθος, απλότητα”, καθοδηγούν κάθε επιχειρηματική μας 
απόφαση και δράση. 

Όλες οι ενέργειες του Ομίλου μας, σχεδιάζονται και εφαρμό-
ζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να συγκλίνουν στην έννοια της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, που αποτελεί απάντηση στις σύγχρονες 
προκλήσεις και ευκαιρία για εξεύρεση καινοτόμων λύσεων 

και νέων επιχειρηματικών ιδεών. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε 
δεσμευτεί να παρακολουθούμε συστηματικά τις επιδόσεις 
μας σύμφωνα με τα κριτήρια esG, Περιβάλλον, Κοινωνία, 
Εταιρική Διακυβέρνηση,  αναπτύσσοντας   πρωτοβουλίες 
οι οποίες επικεντρώνονται  στους τέσσερις στρατηγικούς 
πυλώνες, που έχουμε αξιολογήσει ως ζωτικής σημασίας 
για τη συνολική λειτουργία μας. Οι πυλώνες αυτοί είναι οι 
εξής: Η  εμπιστοσύνη πελατών και συνεργατών, η εξέλιξη των 
εργαζομένων μας, η ευημερία της κοινωνίας, και η προστασία 
του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα επιτυγχάνουμε την έγκαιρη 
διαχείριση κινδύνων και τον αποτελεσματικό εντοπισμό των 
ευκαιριών που προκύπτουν. 

Τη διετία 2020-2021, υλοποιήσαμε ενέργειες που υπηρετούν 
τη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου μας, όπως η 
διαρκής επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η διαρκής και 
μετρήσιμη προσπάθεια μείωσης του ανθρακικού μας αποτυ-
πώματος, καθώς και η συνεχής ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των διαδικτυακών πωλήσεων, με στόχο την όσο 
το δυνατόν αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση 
των πελατών μας.

Βιώσιμη Ανάπτυξη με επιχειρηματική ηθική, κοινωνική αλληλεγγύη και σεβασμό 
στο περιβάλλον

μΗνυμα αΠο τον ανωτατο εΚτελεστίΚο 
ΔίευθυντΗ 
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Στον τομέα της αγοράς, επενδύσαμε στην ψηφιακή αναβάθ-
μιση υπηρεσιών και συστημάτων, με στόχο τη βελτίωση της 
εμπειρίας των πελατών και των συνεργατών μας, καταγρά-
φοντας, αξιολογώντας και αναβαθμίζοντας συνεχώς την 
ανταπόκριση μας στα αιτήματα που λαμβάνουμε. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα B2B 
της PHaRMacYLIne και η επίλυση όλων των θεμάτων των 
πελατών μας εντός 24 ωρών.

Στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, ο ανθρωποκεντρικός 
χαρακτήρας, η εργασιακή κουλτούρα και η ανάπτυξη των 
ανθρώπων μας, αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα. Στο 
πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου, το τμή-
μα Ανθρώπινου Δυναμικού έθεσε σε λειτουργία επτά (7) νέα 
ψηφιακά εργαλεία, που σκοπεύουν στη βελτίωση της αποδο-
τικότητας των εργασιών του τμήματος, μέσω της απλοποίησης 
των διαδικασιών, της αυτοματοποίησης των λειτουργιών και 
της εξυπηρέτησης των εργαζομένων. Τέλος, ο Όμιλός μας πέ-
τυχε κατά την περίοδο αναφοράς δύο σημαντικές διακρίσεις: 
Investors in People (Platinum) και Best Workplace.

Στον τομέα της κοινωνίας, στηρίξαμε τοπικούς παραγωγούς, 
ενισχύοντας την  επιχειρηματικότητα του τόπου. Την ίδια στιγ-
μή, ενθαρρύνοντας την εθελοντική προσφορά των εργαζομέ-
νων μας, σταθήκαμε στο πλευρό φορέων και συνδέσμων με 
σημαντικό κοινωφελές έργο, που προβάλλουν την αξία της 
αλληλεγγύης.  

Στον τομέα του περιβάλλοντος, συνεχίσαμε να εργαζόμαστε 
για την ελαχιστοποίηση του συνολικού περιβαλλοντικού 
μας αποτυπώματος. Υιοθετήσαμε πρακτικές εξοικονόμησης 
ενέργειας και κυκλικής οικονομίας, όπως τη χρήση ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας και τη μείωση χρήσης φυσικών πόρων.  
Παράλληλα αυξήσαμε κατά 46% τις επενδύσεις μας για την 
προστασία του περιβάλλοντος, σε σχέση με την προηγούμε-
νη διετία. 

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, όπως αυτή που σημάδε-
ψε η πανδημία, ο Όμιλος ανέδειξε ισχυρά χαρακτηριστικά 
προσαρμοστικότητας, ανθεκτικότητας και ευελιξίας, απέναντι 
στις προκλήσεις., Στο πλαίσιο ενός αβέβαιου περιβάλλοντος, 
η βιωσιμότητα αποτελεί μια στρατηγική βεβαιότητα. Γιατί μέσα 
από αυτή, εξελισσόμαστε επιχειρηματικά, γινόμαστε καλύτε-
ροι λειτουργικά και νοιαζόμαστε υπεύθυνα για την κοινωνία 
και το περιβάλλον. 

Αν κάτι ξεχωρίζει σε όλη αυτή τη διαδρομή του Ομίλου 
Χ.Α.Παπαέλληνας, τούτο είναι η αφοσίωση των ανθρώπων 
του σε μια  κοινή δέσμευση προς την κατεύθυνση της Βιώσι-
μης Ανάπτυξης. Γιατί πέρα και πάνω απ’ όλα, στο τέλος της 
ημέρας, είναι οι άνθρωποι που μετουσιώνουν σε αποτέλεσμα 
κάθε έννοια αξιών και οράματος.  

ΧρΗστοσ ΠαΠαελλΗνασ
ανώτατΟΣ εΚτελεΣτίΚΟΣ ΔίευθυντήΣ
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Οι τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου αφορούν την 
προώθηση και διανομή φαρμάκων, καλλυντικών και 
καταναλωτικών προϊόντων, ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων 
καθώς και υπηρεσίες διακίνησης.

 Σήμερα, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας εμπορεύεται πέραν 
των 220 μαρκών (brands) που αντιπροσωπεύουν προϊόντα 
φαρμακευτικά, καταναλωτικά και προϊόντα ομορφιάς, από 
159 προμηθευτές, που χρησιμοποιούν οι Κύπριοι καταναλωτές 
για να αισθάνονται υγιείς, όμορφα και να απολαμβάνουν τη 
ζωή στο έπακρο.

 Προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των 
καταναλωτών, ο Όμιλος διευρύνει διαρκώς την γκάμα των 
προϊόντων του, διατηρώντας παράλληλα υψηλή ποιότητα 
υπηρεσιών. Την ίδια στιγμή, ανταποκρίνεται στο αυξανόμενο 
ενδιαφέρον των καταναλωτών για πιο υγιεινές επιλογές και 
επεκτείνεται σε νέες κατηγορίες. 

Όλα τα καταναλωτικά προϊόντα του Ομίλου προωθούνται, 
πωλούνται και διανέμονται στον τομέα της μαζικής εστίασης 
και των κλάδων των ξενοδοχείων (HoReca) από τη 
συνεργάτιδα εταιρεία, suRe FooD LTD.

 Μέσα από τη διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης με τον κύπριο 
καταναλωτή, ο Όμιλος υλοποιεί τη στρατηγική της μεθοδικής 
του επέκτασης και ανοίγει νέους δρόμους ποιότητας και 
αξιοπιστίας, έχοντας ήδη καθιερωθεί ως ο ισχυρότερος 
Όμιλος προϊόντων υγείας και ομορφιάς στην Κύπρο.

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας ιδρύθηκε το 1929 και μέσα από διαδρομή σχεδόν ενός 
αιώνα έχει κατακτήσει ηγετική θέση στους τομείς που δραστηριοποιείται, αντιμετωπίζο-
ντας πολλές και σημαντικές προκλήσεις οι οποίες καθόρισαν την ανάπτυξή του μέσα 
από σημαντικούς σταθμούς και επιχειρηματικές επιτυχίες.

Πρόφιλ όμιλόυ
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ιΣτόρικη αναΔρόμη

1929 1954

1931 1948

1933

1960

1963

Ίδρυση της μητρικής εταιρείας 
Χ.Α.παπαέλληνας

Έναρξη συνεργασίας με 
την Kimperly Clark και 
εισαγωγή του Kleenex 
στην Κύπρο

Έναρξη συνεργασίας με την 
εταιρεία Sandoz Chemicals

Εισαγωγή των καλλυντικών 
Max Factor στην Κύπρο

Έναρξη συνεργασίας με 
την εταιρεία Organon 
Pharmaceuticals

Επέκταση των 
δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας στους το-
μείς των καταναλωτι-
κών και καλλυντικών 
προϊόντων Συνεργασία με την εταιρεία 

φαρμάκων Beecham και 
εισαγωγή του πρώτου 
αντιβιοτικού πενικιλίνης, 
“Penbritin”

1965
Επέκταση συνεργασίας 
με την εταιρεία Beecham 
στα καταναλωτικά προϊ-
όντα (Brycleem, Vozin)

1973
Λειτουργία του 
εργοστασίου 
Kleenex

1997
Άνοιγμα του πρώ-
του καταστήματος 
Beautyline

2002
Ίδρυση της εταιρείας 
Pharmacy Line, δημιουργία 
κοινοπραξίας και σύσταση 
εταιρείας με την επωνυμία 
«Καπακιώτης & παπαέλληνας»
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2009

2010

2011
2013

Έκδοση πρώτου 
Απολογισμού 
Βιωσιμότητας

Εξαγορά της εταιρείας 
«Δημητριάδης & 
παπαέλληνας», ίδρυση 
της εταιρείας HealthLine, 
λειτουργία Νέου Κέντρου 
Διανομής Καταναλωτικών 
προϊόντων

Έναρξη λειτουργίας των 
καταστημάτων Holland & Barret 

Έναρξη λειτουργίας των 
καταστημάτων Yves Rocher, 
λειτουργία νέας μονάδας 
Διανομής και Ανασυσκευ-
σίας Φαρμάκων Pharmacy 
Line

2015
Διαμόρφωση της Επιτροπής 
Βιωσιμότητας του ομίλου 
Χ.Α.παπαέλληνας

2015
Ίδρυση νέας αλυσίδας 
καταστημάτων Selekt 
Beauty 

2015
τοποθέτηση 
φωτοβολταϊκών 
στις κεντρικές 
εγκαταστάσεις 
του Ομίλου

2015
πρώτη έκδοση του 
ενδοομιλικού περιο-
δικού «Μεταξύ μας»

2019
Εξαγορά της Karpasia 
Health Products Ltd

2019
Άνοιγμα του πρώτου 
καταστήματος Beauty 
Outlet 

2019
Αγορά του πρώτου 
υβριδικού οχήματος

2020
Κατάργηση της πλα-
στικής σακούλας

2021

2021

Αγορά του πρώτου 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Ενεργειακός έλεγχος 
σε υποστατικά και στόλο 
του Ομίλου
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όι αξιεΣ και η αΠόΣτόλη μαΣ

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

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.

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.

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.

H Αποστολή μας
Να κάνουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους 
να ζουν και να νιώθουν καλύτερα. Ο στόχος 
αυτός είναι τόσο σημαντικός, που ενθαρρύνει 
τους ανθρώπους μας να συμβάλλουν ουσιαστικά 
– όχι μόνο στην εταιρεία, αλλά και στην ευρύτερη 
κοινωνία. Γιατί η αισιοδοξία μας είναι αυτή που 
εξυψώνει τις φιλοδοξίες και τις προσδοκίες μας 
για έναν καλύτερο κόσμο.

Αυτό είναι αρκετό για να θέσουμε, στο πλαίσιο 
της αναπτυξιακής στρατηγικής μας, και έναν 
ακόμα μεγαλύτερο στόχο: να βάλουμε στο 
επίκεντρο κάθε επιχειρηματικής διαδικασίας και 
απόφασης τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ταυτίζοντας τους 
επιχειρηματικούς μας στόχους με την ευημερία των 
ανθρώπων μας, την προστασία του περιβάλλοντος, 
την ανάπτυξη των πελατών και συνεργατών μας, 
καθώς και της κοινωνίας γενικότερα.
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αιώνα, έχει κατακτήσει ηγετική θέση στους τομείς που δρα-
στηριοποιείται: προϊόντα ομορφιάς, φαρμακευτικά προϊό-
ντα, 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 δρόμους ποιότητας και αξιοπιστίας. 
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ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
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ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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τομείς Δραστηριοποίησης

Προϊοντα ομορφίασ

Προϊόντα ομορφιάς από τις πιο μεγάλες 
και ιστορικές μάρκες, όπως chanel, La 
Prairie, shiseido και Hermes, μέχρι τις 
ανερχόμενες μάρκες καλλυντικών που 
δημιουργούν σήμερα τις παγκόσμιες 
τάσεις ομορφιάς, όπως sisley, anastasia 
Beverly Hills, Diego Dalla Palma και 
acqua Di Parma. 

φαρμαΚευτίΚα Προϊοντα 

φαρμακευτικά προϊόντα για τη βελτίω-
ση της υγείας και της ευεξίας σε κάθε 
στάδιο της ζωής. Το διευρυμένο χαρτο-
φυλάκιο που διαθέτουμε περιλαμβάνει 
συνταγογραφούμενα και μη συνταγογρα-
φούμενα προϊόντα, προϊόντα φροντίδας 
και συμπληρώματα διατροφής από τις 
πιο γνωστές μάρκες παγκοσμίως στους 
τομείς της προσωπικής φροντίδας και 
υγιεινής.

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας διανέμει 
τις μάρκες της φαρμακευτικής εταιρείας 
ΝovaRTIs, ενώ υποστηρίζει τις πωλήσεις 
και το marketing αρκετών άλλων φαρμα-
κευτικών εταιρειών, όπως οι: aMGen, 
aDvanZ,aBc Farmaceutici, aRRIanI, 
BaXTeR, ceLLTRIon HeaLTHcaRe, 
Faes FaRMa sa, GaLenIca, 
GLaXosMITHkLIne, IPsen ePe, ITF 
HeLLas ae, 

ΚΑΤΑΝΑΛώΤιΚΑ ΠρΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕιΑΣ 
ΕΛΛΑΣ ΑΝώΝΥΜΗ ΕΤΑιρΕιΑ (Gsk cH 
ΕΛΛΑΣ ΑΕ), kYoWa kIRIn HoLDInGs 
B.v., Les LaBoRaToIRes seRvIeR, 
MeDIaPHaRM, noRGIne, oMeGa 
PHaRMa HeLLas sa, PHaRMa, 
sanoFI, sanDoZ, seQIRus, Teva B.v., 
veRιsFIeLD (uk) LTD, vIaneX sa.

ΚαταναλωτίΚα Προϊοντα

Καταναλωτικά προϊόντα προσωπικής φρο-
ντίδας όπως kleenex, Dr. Fischer, nannys 
Fresh, aquafresh, και οικιακής χρήσης 
όπως, Ελιοχώρι, Το Τζιβέρτι, Ribena 
κ.ά.. Οι μάρκες αυτές χρησιμοποιούνται 
καθημερινά από χιλιάδες καταναλωτές 
στην Κύπρο, οι οποίοι μας εμπιστεύονται 
γιατί τους προσφέρουμε ασφαλή προϊό-
ντα τόσο για τους ιδίους όσο και για τις 
οικογένειές τους αλλά και το περιβάλλον.

ΔίΚτυο ΔίανομΗσ

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας, διαθέ-
τει οργανωμένο δίκτυο διανομής που 
περιλαμβάνει την αποθήκευση και 
διανομή φαρμακευτικών προϊόντων με 
την ονομασία PharmacyLine, και την 
αποθήκευση και διανομή των λοιπών 
προϊόντων που παρέχει ο Όμιλος στους 
πελάτες του παγκυπρίως, με την ονομασία 
c.a.Papaellinas Logistics services Ltd.  

PharmacyLine

Η διανομή φαρμακευτικών προϊόντων 
είναι μια σημαντική λειτουργία στην 
αλυσίδα εφοδιασμού των φαρμακευτικών 
προϊόντων. Οι σχετικές δραστηριότητες 
πρέπει πάντα να εγκρίνονται από τις 
αρμόδιες αρχές κάθε χώρας. Το κέντρο 
διανομής φαρμακευτικών προϊόντων του 
Ομίλου, PharmacyLine, έχει καταλλήλως 
εξουσιοδοτηθεί από τις φαρμακευτικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας της 
Κύπρου για τη διανομή φαρμακευτικών 
προϊόντων. Η Pharmacyline ελέγχεται τα-
κτικά από τους κύριους προμηθευτές του 
Ομίλου με εξαιρετικά αποτελέσματα.

C.A.PAPAellinAs logistiCs 
serviCes ltd

Η c.a.Papaellinas Logistics services Ltd 
διαθέτει σύγχρονους αποθηκευτικούς 
χώρους 14.000 τ.μ. και διαχειρίζεται τη 
διανομή των προϊόντων των πελατών της 
παγκυπρίως. Διαθέτει, επίσης, μια από τις 
πιο σύγχρονες μονάδες ανασυσκευασί-
ας. Στόχος της c.a.Papaellinas Logistics 
services Ltd είναι να παρέχει αξιόπιστες, 
ποιοτικές υπηρεσίες και αποτελεσματικές 
λύσεις στον κλάδο της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, ώστε να ανταποκρίνεται άμεσα 
στις ανάγκες των πελατών της. Αποστολή 
της c.a.Papaellinas Logistics services 
Ltd είναι να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες 
με αξιοπιστία, ευελιξία και ασφάλεια, με 
στόχο την αύξηση των πωλήσεων και τη 
διείσδυση των προϊόντων στην αγορά.

αΠοθΗΚευσΗ 

Ο Όμιλος διαθέτει 1 αποθήκη στη βιο-
μηχανική περιοχή της Νήσου με αποθη-
κευτικούς χώρους συνολικής έκτασης 
στεγασμένων χώρων 10.000 τ.μ. και 
9,600 παλετοθέσεις. Το 2019 ο Όμιλος 
έκλεισε τις αποθήκες του στη Λεμεσό και 
στην Πάφο.

ΔίανομΗ & αΠοθΗΚευσΗ

Η διανομή πραγματοποιείται με σύγ-
χρονο στόλο οχημάτων. Συγκεκριμένα, 
η Pharmacy Line c.a. Papaellinas Ltd 
διαθέτει 15 εμπορικά οχήματα διανομής 
ενώ. η c.a. Papaellinas Logistics services 
Ltd διαθέτει 20 ιδιόκτητα και 3 ενοικιαζό-
μενα φορτηγά.

Η c.a.Papaellinas Logistics services Ltd 
διαθέτει μια από τις πιο σύγχρονες μονά-
δες ανασυσκευασίας, η οποία στεγάζεται 
σε χώρους συνολικού εμβαδού 500 τ.μ., 
εκ των οποίων τα 120 τ.μ. είναι κλιματιζό-
μενα. Η άριστη οργάνωση της μονάδας 
επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση σε έκτα-
κτες ανάγκες της αγοράς και των συνερ-
γατών μας, εξασφαλίζοντας την πλήρη 
κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.
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Brands
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τα Καταστήματά μας
Ο Όμιλος Χ.Α. Παπαέλληνας κατέχει κο-
ρυφαία θέση στο λιανικό εμπόριο στους 
τομείς των καλλυντικών, της υγείας και 
ευεξίας στην Κύπρο. Με ένα ισχυρό δί-
κτυο καταστημάτων που περιλαμβάνει τις 
αλυσίδες Beauty Line, Holland & Barrett, 
Yves Rocher, selekt Beauty και Beauty 
outlet, χτίζουμε διαχρονικές σχέσεις 
εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

BeAuty line 
17 Καταστήματα 

Η Νο.1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής 
επώνυμων καλλυντικών με ηγετική θέση 
στην κυπριακή αγορά. 

HollAnd & BArrett 
14 Καταστήματα

Η κορυφαία αλυσίδα καταστημάτων 
Υγείας και Ευεξίας από το Ηνωμένο 
Βασίλειο με μεγάλη γκάμα σε συμπλη-
ρώματα διατροφής, βιταμίνες, αθλητικά 
συμπληρώματα, βιολογικά καλλυντικά και 
προϊόντα υγιεινής διατροφής.

yves roCHer  
4 Καταστήματα 

Από το 2013 ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλλη-
νας διανέμει στην Κύπρο τα προϊόντα της 
Yves Rocher, της πρώτης μάρκας βοτανι-
κών καλλυντικών στη Γαλλία. 

selekt  
3 Καταστήματα 

Αλυσίδα καταστημάτων προϊόντων 
ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας που 
ικανοποιεί τις ανάγκες του σύγχρονου 
καταναλωτή. 

BeAuty outlet 
4 Καταστήματα 

Αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλη-
σης καλλυντικών και προϊόντων προσω-
πικής φροντίδας με μάρκες τις οποίες 
διαθέτει ο Όμιλος.

λαρναΚα
•Beauty Line: 3
•Holland & Barrett: 2
•Beauty outlet: 1

λεμεσοσ
•Beauty Line: 4
•Holland & Barrett: 3
•Yves Rocher: 1
•selekt Beauty: 1
•Beauty outlet: 1

λευΚωσία
•Beauty Line: 7
•Holland & Barrett: 7
•Yves Rocher: 2
•selekt Beauty: 1
•Beauty outlet: 2

Παφοσ
•Beauty Line: 2
•Holland & Barrett: 1
•Yves Rocher: 1
•selekt Beauty: 1

αμμοΧωστοσ
•Beauty Line: 1
•Holland & Barrett: 1
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εργαζομένων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους.

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας έχει διαμορφώσει πρακτικές 
Εταιρικής Διακυβέρνησης βάσει τεσσάρων πυλώνων, ταυτί-
ζοντας τους επιχειρηματικούς στόχους με την ευημερία των 
ανθρώπων του, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανά-
πτυξη των πελατών και συνεργατών του, καθώς και της κοινω-
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ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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Διοικητικό Συμβούλιο  
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το 
όργανο διακυβέρνησης του Ομίλου, που 
είναι υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων 
για εταιρικά θέματα και στόχους, και για 
τον προσδιορισμό και τη διαχείριση των 
οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινω-
νικών επιπτώσεων, κινδύνων και ευκαιριών. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχει ενερ-
γά στον προσδιορισμό της στρατηγικής 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω του προσδιο-
ρισμού και της διαχείρισης των οικονο-
μικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

επιπτώσεων από τις δραστηριότητες του 
Ομίλου. Επίσης, συμμετέχει στην υλοποίη-
ση του Απολογισμού Βιωσιμότητας μέσω 
της ιεράρχησης των ενδιαφερόμενων 
μερών αλλά και του προσδιορισμού των 
ουσιαστικών θεμάτων υποστήριξης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 
4 μέλη. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου είναι Κύπριοι, διασφαλίζοντας 
με αυτήν την επιλογή την ομοιογένεια αντί-
ληψης των κυπριακών κοινωνικοπολιτικών 
και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων.

0 20 

συνθεσΗ ΔίοίΚΗτίΚου συμβουλίου ανα φυλλο

<30 30-50 50+

0 20

<30 30-50 50+

ανδρέας Παπαέλληνας 
Πρόεδρος Δ.Σ.  
Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Ανεξάρτητο Μέλος

Χρήστος Παπαέλληνας 
Εκτελεστικό Μέλος 
Μη Ανεξάρτητο Μέλος 

Μαρίνα Δημάδη 
Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Μη Ανεξάρτητο Μέλος

Κάτια θεοδότου 
Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Μη Ανεξάρτητο Μέλος

συνθεσΗ ΔίοίΚΗτίΚου συμβουλίου
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Οργανωτική Δομή

Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής

Business Development 
Director

chief Financial officer

Finance Director

General Manager 
Business Division 

FMcB

Head of 
Business unit 
Health Line

Head of 
Business unit 

Pharmacy Line

Head of 
Business unit 
caP Logistics 

services

Head of 
Business 

unit Butterfly

Head of 
Business unit 

karpasia 
Health

Head of 
Business unit 

Prestige Beauty 
Brands 

Head of 
Business 

unit selekt 
Beauty

General Manager 
Business Division 

BeautyLine

General Manager 
Business Division
Pharmacy Brands

General Manager 
Business Division
Pharmaceuticals

Financial controller Technology Director Marketing Teams

chief Business officer
chief Transformation 

officer
senior General 

Manager Pharma
chief Marketing officer

corporate communications 
Director

senior Director 
HR & sustainability

ΔίοίΚΗτίΚο συμβουλίο
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Επιτροπή Βιώσιμης 
Ανάπτυξης   
Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας συστάθηκε 
το 2015 με βασική αρμοδιότητα τον 
σχεδιασμό της στρατηγικής Βιωσιμότητας 
του Ομίλου και την υλοποίηση δράσεων 
σε θέματα που αφορούν το κοινωνικό 
σύνολο, το περιβάλλον, την αγορά και 
τους εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφε-
ρομένων μερών. Στην Επιτροπή συμμετέχει 
ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής και 
στελέχη όλων των επιχειρηματικών μο-
νάδων του Ομίλου, τα οποία φέρουν την 
ευθύνη εφαρμογής της στρατηγικής Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης σε κάθε επιχειρηματική 
μονάδα, καταδεικνύοντας με τον τρόπο 
αυτό τη βαρύτητα που δίνει ο Όμιλος σε 
θέματα Βιωσιμότητας.

εΠίτροΠΗ βίωσίμοτΗτασ του ομίλου Χ.α.ΠαΠαελλΗνασ 
2020-2021

Χρήστος Παπαέλληνας 
Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής 

Μέλανι Μιχαηλίδου 
Ανώτερη Διευθύντρια Ανθρώπινου 
Δυναμικού & Βιωσιμότητας  

Σάββας Χατζηγιάγκου 
Υπεύθυνος Βιωσιμότητας

Μαριτίνα Ψαρά 
Διευθύντρια Εταιρικής 
Επικοινωνίας

Μαρία Γερμανού 
Ανώτατη Διευθύντρια 
Επιχειρηματικού Μετασχηματισμού

Χρυστάλλα Κουρή 
Ανώτατη Διευθύντρια Μάρκετινγκ 

ειρήνη Χριστοδούλου 
Γενική Διευθύντρια Beauty Line

Στέλιος Φοινικαρίδης 
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής 
φαρμάκων

Δήμητρα Παναγή 
Ανώτατη Διευθύντρια 
Επιχειρησιακής Ανάπτυξης

Κώστας Κρομμύδας 
Επικεφαλής Επιχείρηματικής 
Μονάδος - PharmacyLine

2 52 0 0 1 

εΠίτροΠΗ βίωσίμοτΗτασ του ομίλου Χ.α.ΠαΠαελλΗνασ 2020-2021

<30 <3030-50 30-5050+ 50+
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ΚωΔίΚασ ΗθίΚΗσ Καί 
Δεοντολογίασ 

Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας του 
Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας περιγράφει 
τον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού 
και χρησιμοποιείται ως στοιχείο αναφο-
ράς και διασφάλισης του σεβασμού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο από τους 
εργαζομένους όσο και από τους συνερ-
γάτες μας. Ο Κώδικας απαγορεύει κάθε 
διάκριση βάσει εθνικότητας, σεξουαλικού 
προσανατολισμού, φύλου, θρησκεύμα-
τος, ή άλλου χαρακτηριστικού διαφορε-
τικότητας, και είναι προσανατολισμένος 
ως προς τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. Η παραβίαση -από τους 
συνεργάτες μας- όσων ο Κώδικας Ηθικής 
και Δεοντολογίας προβλέπει, μπορεί να 
οδηγήσει ακόμη και στον τερματισμό της 
εκάστοτε συνεργασίας μας. Στόχος του 
Κώδικα είναι να ευαισθητοποιήσει και να 
καθοδηγήσει εργαζόμενους και συνεργά-
τες σε θέματα προστασίας των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων και να διασφαλίσει ένα 
ηθικό πλαίσιο λειτουργίας για τον Όμιλο. 
Κατά την περίοδο αναφοράς, δεν σημει-
ώθηκε κανένα περιστατικό διαφθοράς 
στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας. 

οΔΗγίεσ εΠίΧείρΗματίΚΗσ 
ΗθίΚΗσ, ΔωρεοΔοΧων, 
Δίαφθορασ Καί 
ΔίασΚεΔασΗσ 

Το έγγραφο αφορά κατευθυντήριες 
γραμμές οι οποίες αποτελούν καθοδή-
γηση σχετικά με ορισμένες πτυχές της 
επιχειρηματικής Δεοντολογίας, σύμφωνα 
με τις πολιτικές Κοινωνικής Ευθύνης και 
τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 
6 του Κώδικα Δεοντολογίας του Ομίλου 
Χ.Α.Παπαέλληνας.

ΚατευθυντΗρίεσ οΔΗγίεσ γία 
τΗν ΠολίτίΚΗ συγΚρουσΗσ 
συμφεροντων 

Αυτή η Πολιτική παρέχει κατευθυντήριες 
οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι διευθυντές, οι προϊστάμενοι, τα 
στελέχη και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι 
στον Όμιλο αποφεύγουν ή διαχειρίζονται 
καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων.
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πιστοποιήσεις και πρότυπα

IsO 22000:2018

Επαναπιστοποίηση του συστήματος Δια-
χείρισης Ασφάλειας Τροφίμων 
Iso 22000:2018 που αφορά στην 
παραλαβή, αποθήκευση, ανασυσκευασία 
και διανομή τροφίμων σε θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος για την εταιρεία 
c.a. Papaellinas Logistic services Ltd. 

LaCOn 

Επαναπιστοποίηση αποθήκευσης, ανασυ-
σκευασίας και διανομής προσυσκευασμέ-
νων βιολογικών προϊόντων από τη Lacon. 
Tο πιστοποιητικό αφορά τις εταιρείες 
c.a.Papaellinas Ltd και c.a.Papaellinas 
Logistics services Ltd.

Great Place to Work®

Πιστοποίηση στον τομέα του Ανθρώπινου 
Δυναμικού. Η πιστοποίηση εστιάζει σε 
πέντε σημαντικές παραμέτρους οι οποίες 
συνθέτουν την συνολική εμπειρία που 
βιώνουν οι εργαζόμενοι στον εργασιακό 
χώρο:

•aξιοπιστία της διοίκησης

•Σεβασμός προς τους εργαζομένους

•Αίσθημα δικαιοσύνης 

•Υπερηφάνεια την οποία νιώθουν οι 
 εργαζόμενοι

•Συντροφικότητα που αναπτύσσεται 
 στον εργασιακό χώρο.

Investors in People 
(IίP Platinum)

Επαναπιστοποίηση της σημαντικότερης 
διεθνούς διάκρισης για το Ανθρώπινο 
Δυναμικό. Ο Όμιλος πέτυχε για δεύτερη 
συνεχόμενη φορά τη διάκριση αυτή, με 
προβλεπόμενη τριετή ισχύ.
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Βραβεία και Διακρίσεις 
Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας διακρίθηκε το διάστημα 2020-2021 με μια σειρά βραβείων:

Cyprus Customer Excellence 
awards 2021  
Holland & Barrett

Bronze Διάκριση για την αναβαθμι-
σμένη Εξυπηρέτηση πελατών

Τα Holland & Barrett απέσπασαν την 
Bronze διάκριση στην κατηγορία “Best 
customer experience in covID-19 
crisis 2021” για την εξυπηρέτηση που 
παρείχαν μέσα από το Live chat τους 
όσο διήρκησαν τα περιοριστικά μέτρα 
κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας.

Beauty Line

Bronze Διάκριση στην κατηγορία 
«Best Omnichannel Loyalty Initiative»

Τα καταστήματα Beauty Line απέσπασαν 
τη διάκριση αυτή για την άρτια εξυπηρέ-
τηση που παρέχουν στους πελάτες τους, 
ανεξαρτήτως του καναλιού από το οποίο 
εξυπηρετούνται. Εκτός των καταστη-
μάτων, τα Beauty Line είναι κοντά στον 
πελάτη και μέσω των καναλιών e-shop, 
app, social media και cRM. 

Cyprus responsible Business 
awards 2021 

Silver Βραβείο για την ηλεκτρονική/
Έντυπη Έκδοση του Απολογισμού 
Βιωσιμότητας του Ομίλου 

Ο Όμιλος Χ. Α.Παπαέλληνας είναι από 
τους πρώτους οργανισμούς στην Κύ-
πρου που θεσμοθέτησε την έκδοση του 
δημόσιου απολογισμού για τις δράσεις 
Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Best in Pharmacy awards 

Silver Βραβείο στην κατηγορία 
«Καινοτόμο Καλλυντικό της Χρονιάς» 

Το βραβείο απονεμήθηκε στη nuxe 
Bio, την πιστοποιημένη οργανική σειρά 
καλλυντικών περιποίησης δέρματος, 
μια σειρά κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
υπεύθυνη, από το περιτύλιγμα και τη 
συσκευασία του προϊόντος μέχρι και τη 
σύνθεσή του.

Bronze Βραβείο στην κατηγορία 
«Καλύτερη εκπαίδευση σε Προϊόν 
Φαρμακείου» 

Επιβραβεύθηκε η σειρά εκπαιδεύσεων 
που έγινε σε φαρμακοποιούς για την 
εμμηνόπαυση και το προϊόν Femarelle. 

Bronze Βραβείο στην κατηγορία των 
Συμπληρωμάτων Διατροφής «Καλύτε-
ρο επαναλανσάρισμα» 

Επιβραβεύθηκε η σειρά συμπληρωμάτων 
διατροφής Lanes cyprus η οποία βρί-
σκεται στον χώρο για περισσότερα από 
30 χρόνια. Μετά την εξαγορά της από 
τον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας, το 2019, 
η ενίσχυση των ενεργειών μάρκετινγκ, 
η επικοινωνία με τον καταναλωτή και η 
αναβάθμιση στα σημεία πώλησης, την 
ανέδειξαν ως κορυφαία μάρκα στις προτι-
μήσεις των καταναλωτών.

supply Chain Operations awards  
silver Βραβείο στην κατηγορία 
Καινοτομία στη Μεταφορά-Διανομή 

Η διάκριση αφορά στην σταδιακή 
αντικατάσταση των παλαιών φορτηγών 
μεταφοράς με υβριδικά/ηλεκτρικά 
οχήματα/οχήματα υδρογόνου. 

2021
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2020 2022

Bronze διάκριση EcoVadis 

Τον φεβρουάριο του 2022, ο Όμιλος 
έλαβε τη χάλκινη (bronze) διάκριση 
ecovadis,,που  αντικατοπτρίζει την 
ποιότητα του συστήματος Διαχείρισης 
Βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσί-
δας του οργανισμού.

7α ΚεΒε Business Leader awards

Business Leader στην κατηγορία 
Εμπόριο 

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής 
του Ομίλου, κος Χρήστος Παπαέλληνας, 
απέσπασε το βραβείο Business Leader 
στην κατηγορία Εμπόριο, στα 7α ΚΕΒΕ 
Business Leader awards. 

Business IT Excellence (BITE) awards 

Silver Award στην κατηγορία Νέες 
τεχνολογικές τάσεις σε Εφαρμογές 
και Υπηρεσίες

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας απέσπα-
σε το silver award στην κατηγορία 
Νέες Τεχνολογικές Τάσεις σε Εφαρ-
μογές και Υπηρεσίες στα Business 
IT excellence (BITe) awards 2021, 
για την αξιοποίηση του λογισμικού 
“Robotic Process automation (RPa)”.

Cyprus Hr awards 2020

Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Most 
Innovative Use of Technology in HR 

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας απέσπασε 
το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Most 
Innovative use of Technology in HR, στα 
cyprus HR awards 2020. Η συμμετοχή 
του Ομίλου αφορούσε στον ψηφιακό με-
τασχηματισμό και στην άριστη χρήση της 
τεχνολογίας από τη Διεύθυνση Ανθρώπι-
νου Δυναμικού.

Cyprus Hr awards 2020

Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία 
Excellence in Workplace Well-being 

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας απέσπα-
σε το χρυσό βραβείο στην κατηγορία 
excellence in Workplace Well-being στα 
cyprus HR awards 2020 για την υποστή-
ριξη του θεσμού της οικογένειας και τη 
δημιουργία ενός υγιούς περιβάλλοντος 
εργασίας.
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ΒιώΣιμη 
αναΠτυξη 
Στον Όμιλο Χ.Α. Παπαέλληνας πρεσβεύουμε ότι ο μοναδι-
κός δρόμος για τη Βιωσιμότητα είναι η ταύτιση των επιχειρη-
ματικών μας στόχων με την ευημερία των ανθρώπων μας, την 
προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη των πελατών και 
των συνεργατών μας, και της κοινωνίας εν γένει.

ΚΕφΑΛΑιΟ 3

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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Προφίλ 
όμίλου

τα Προϊόντα &
οι Δραστηριότητές μας

εταιρική 
Διακυβέρνηση

Βιώσιμη 
ανάπτυξη

για το 
περιβάλλον 

για την 
κοινωνία 

η παρουσία μας 
στην αγορά

για τους 
ανθρώπους μας

Σχετικά με τον 
απολογισμό

ευρετήριο 
Περιεχομένου GRI

Έκθεση ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου 

μήνυμα από τον ανώτατο 
εκτελεστικό Διευθυντή 

η προσέγγισή μας
Με επίκεντρο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, εργα-
ζόμαστε με αυθεντικότητα, συνέπεια και 
ευθύνη για την αναγνώριση και ελαχιστο-
ποίηση του τυχόν αρνητικού αντίκτυπου 
από τη λειτουργία μας, καθώς και τη 
διαρκή αύξηση της κοινωνικής αξίας την 
οποία παράγουμε. Πιστοί στις δεσμεύ-

σεις μας, εκδίδουμε Απολογισμό Βιωσι-
μότητας κάθε διετία, και παρουσιάζουμε 
τις σημαντικότερες δράσεις, επιδράσεις, 
στρατηγικές και επιτεύγματα στους τομείς 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οι-
κονομικής Υπευθυνότητας, λαμβάνοντας 
πάντοτε υπόψη τις ανάγκες και προσδοκί-
ες των ενδιαφερομένων μερών. 

οί Πυλωνεσ μασ οί Πελατεσ & Καταναλωτεσ οί ανθρωΠοί μασ Περίβαλλον Κοίνωνία

Η ΠροσεγγίσΗ 
μασ 

Καθημερινά, χιλιάδες καταναλωτές 
χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας 
για να αισθάνονται καλά και να 
απολαμβάνουν τη ζωή στο έπακρο

επενδύουμε διαρκώς στην 
εκπαίδευση, εξασφαλίζουμε 
παροχές, σύγχρονο και ασφαλές 
περιβάλλον εργασίας το 
οποίο σέβεται τις ανάγκες των 
εργαζόμενων

Η προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος αποτελεί για τον 
Όμιλό μας διαρκή και κεντρική 
προτεραιότητα

Πιστεύουμε ότι ο δρόμος για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη προϋποθέτει την 
εναρμόνιση των επιχειρηματικών 
μας στόχων με την ευημερία της 
κοινωνίας, η οποία μας επιτρέπει να 
πραγματώνουμε τον επιχειρηματικό 
μας σκοπό και όραμα

οί Δεσμευσείσ 
Καί στοΧοί μασ

• Διαρκής και αμφίδρομη 
   επικοινωνία με τους πελάτες μας  

• Διεύρυνση της γκάμας των 
   προϊόντων μας, σύμφωνα με τις 
   ανάγκες τους 

• Δημιουργία σχέσεων 
   εμπιστοσύνης με τους 
   συνεργάτες μας και εύρεση νέων 
   τρόπων ώστε να κερδίζουμε μαζί 
   στην αγορά

• ανάπτυξη των εργαζόμενών μας

• Προσέλκυση ταλέντων και 
    ανάδειξη ικανών στελεχών, 
    προσφέροντας δυναμικά 
    προγράμματα διαρκούς 
    ανάπτυξης καριέρας

• Σεβασμός της ισορροπίας 
   οικογενειακής-εργασιακής ζωής

ελαχιστοποίηση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
από τις δραστηριότητές μας και 
διασφάλιση μιας ποιοτικής ζωής για 
τις επόμενες γενιές

Οικονομική συμβολή προς 
την κοινωνία, μέσα στην οποία 
δραστηριοποιούμαστε:

• Ενίσχυση των τοπικών 
    προμηθευτών 

• Ενίσχυση συνεργασιών και 
    υποστήριξη εθελοντικών 
    δράσεων

sustainable Development Report 2022 / 23



Απολογισμός Βιωσιμότητας 2020-2021 / 24Απολογισμός Βιωσιμότητας 2020-2021 / 24

Προφίλ 
όμίλου

τα Προϊόντα &
οι Δραστηριότητές μας

εταιρική 
Διακυβέρνηση

Βιώσιμη 
ανάπτυξη

για το 
περιβάλλον 

για την 
κοινωνία 

η παρουσία μας 
στην αγορά

για τους 
ανθρώπους μας

Σχετικά με τον 
απολογισμό

ευρετήριο 
Περιεχομένου GRI

Έκθεση ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου 

μήνυμα από τον ανώτατο 
εκτελεστικό Διευθυντή 

Επικοινωνία με τα 
Eνδιαφερόμενα Mέρη 
Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας αξιολο-
γούμε, σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

την συνολική στρατηγική προσέγγιση 
Βιωσιμότητας μέσω της ανοιχτής και 
αμφίδρομης επικοινωνίας με τα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη μας. Οι γόνιμες, ειλικρινείς 
και ουσιαστικές σχέσεις που έχουμε 
συνάψει αποτελούν έναν σημαντικό κρίκο 

της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας που 
ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας έχει δημι-
ουργήσει λειτουργώντας ηθικά, υπεύθυνα 
και θέτοντας ως επίκεντρο τις αξίες της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο πιο κάτω πίνακας 
αποτυπώνει αναλυτικά στις προσδοκίες 

των ενδιαφερόμενων μερών, τα κυριότερα 
θέματα ενδιαφέροντός τους και τους τρό-
πους με τους οποίους ο Όμιλος Χ.Α.Πα-
παέλληνας ανταποκρίνεται σε αυτά.

ενΔίαφερομενα 
MερΗ Κυρία θεματα/ΠροσΔοΚίεσ ανταΠοΚρίσΗ στίσ ΠροσΔοΚίεσ μεθοΔοσ εΠίΚοίνωνίασ

Μέτοχοι

Τακτική Επικοινωνία

• Οικονομική επίδοση Ομίλου
• Ορθή Εταιρική Διακυβέρνηση
• Διαφάνεια στη λειτουργία και στις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη
• Αποτελέσματα μηχανισμών διακυβέρνησης 
• Ορθή διαχείριση κινδύνων

• Λεπτομερής καταγραφή του αποτυπώματος του Ομίλου 
και γνωστοποίησή του μέσω του Απολογισμού Βιωσιμότητας 

• Υιοθέτηση νέων πρακτικών, καλύτερη διαχείριση ρίσκου και πόρων, και 
βελτιωμένη ανταπόκριση σε κρίσεις

• Διοικητικά Συμβούλια 
• ιστοσελίδα του Ομίλου
• Απολογισμός Βιωσιμότητας  
• Συναντήσεις για τον καθορισμό oυσιαστικών θεμάτων
• Συναντήσεις με επικεφαλής των Εταιρειών 
• Αλληλογραφία και συναντήσεις εργασίας

εργαζόμενοι 
(και οι οικογένειές 
τους)

Συνεχής επικοινωνία

• Υγιές και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
• Δίκαιη αμοιβή/αναγνώριση
• Εκπαίδευση και προσωπική ανάπτυξη
• Υψηλό επίπεδο συνεργασίας
• θέματα Ασφάλειας και Υγείας
• Σεβασμός, ισότητα και αξιοκρατία 
• Σεβασμός της προσωπικής και οικογενειακής ζωής 
• Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις

• Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης των γνώσεων των 
εργαζόμενων στο πλαίσιο  ανθρωποκεντρικής προσέγγισης του Ομίλου   

• Υιοθέτηση πολιτικών Ασφάλειας και Υγείας
• Ενίσχυση δέσμευσης του προσωπικού
• Καλύτερη διάχυση πληροφορίας και ενημέρωση
• Αξιοκρατική αξιολόγηση της επίδοσης

• Απολογισμός Βιωσιμότητας 
• Εταιρικές συναντήσεις προσωπικού, και τακτικές και έκτακτες συναντήσεις 

ομάδων εργασίας              
• Περιοδικό «Μεταξύ μας»   
•  Μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο του Ομίλου
•  Μηναίο Ενημερωτικό Δελτίο του Beauty Line 
• Ηλεκτρονική αλληλογραφία από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
• Blue Jam και πίνακες ανακοινώσεων (καθημερινά) 
• Έρευνα προσωπικού (κάθε 2 χρόνια)            
• Τμηματικές συναντήσεις (εβδομαδιαίως)          
• Εκδηλώσεις εργαζομένων      
• Ετήσια ανατροφοδότηση απόδοσης     
• Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων του Ομίλου (κάθε 2 χρόνια 

ή συχνότερα, εάν κριθεί αναγκαίο)

Πελάτες Χονδρικής

Συνεχής επικοινωνία

• Εξυπηρέτηση - eπίλυση παραπόνων
• Ενημέρωση για τα προϊόντα και υπηρεσίες

• Τήρηση όρων συμφωνίας και προθεσμίες 
• Εφαρμογή εγχειριδίων προμηθειών 
• Άμεση ανταπόκριση σε πιθανά αιτήματα 
• Βελτίωση σχέσεων, ποιότητας και συνεργασίας

• 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 και διαφημίσεις στα ΜΜΕ
• Έρευνα ικανοποίησης Πελατών (ετήσια) 
• Περιοδικό «Μεταξύ μας» (2 φορές τον χρόνο)                            
• Περιοδικό Pharmadvance (2 φορές τον χρόνο) 
• Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων του Ομίλου (κάθε 2 χρόνια 

ή συχνότερα, εάν κριθεί αναγκαίο)

Καταναλωτές

Συνεχής επικοινωνία

• Ασφαλή προϊόντα
• Άμεση ανταπόκριση σε ερωτήματα σχετικά με τα προϊόντα, συμβουλές 

ομορφιάς και ευεξίας
• Καλή σχέση ποιότητας-τιμής

• Παροχή ασφαλών και αξιόπιστων προϊόντων 
• Συνεχής βελτίωση της διάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών έτσι 

ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταναλωτών για βελτίωση της 
ζωής τους

• Συνεχής επικοινωνία με τους καταναλωτές και αντιμετώπιση των 
παραπόνων και των αιτημάτων τους

• 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 και διαφημίσεις στα ΜΜΕ (καθημερινά) 
• Περιοδικό Beauty Line 
• application Beauty Line (καθημερινά)   
• Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων του Ομίλου (κάθε 2 

χρόνια) 
• Εκθέσεις και εκδηλώσεις λανσαρίσματος νέων προϊόντων
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Στρατηγικοί 
Συνεργάτες, 
Οίκοι εξωτερικού και 
Προμηθευτές

Τακτική επικοινωνία

• Βέλτιστη εικόνα και φήμη 
• φερεγγυότητα και αξιοπιστία  
• Υψηλό επίπεδο συνεργασίας 
• Οικονομική επίδοση του Ομίλου
• Πιστή εφαρμογή των συμφωνηθέντων όρων συνεργασίας και εκπλήρωση 

υποχρεώσεων            
• Αποτελεσματική επικοινωνία 
• Υπεύθυνες προμήθειες  
• Ευελιξία και διαθεσιμότητα

• Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες-προμηθευτές 
μέσω διαφόρων καναλιών επικοινωνίας

• Τήρηση των συμβάσεων 
• Άμεση αντιμετώπιση τυχόν παραπόνων και αιτημάτων 
• Συνεχής ανατροφοδότηση μέσω του Εμπορικού Τμήματος

• Απολογισμός Βιωσιμότητας                   
• Επικοινωνία με το Εμπορικό Τμήμα               
• Παρουσία σε εκθέσεις συνεργατών και εκδηλώσεις 

(μερικές φορές τον χρόνο)             
• Περιοδικό «Μεταξύ μας» (2 φορές το έτος) 
• Επικοινωνία για τον καθορισμό των ουσιαστικών θεμάτων 

του Ομίλου (κάθε 2 έτη) 
• Αλληλογραφία, τηλεφωνική επικοινωνία, συναντήσεις

τοπικές κοινωνίες

Τακτική επικοινωνία

• Ενίσχυση μέσω χορηγιών/δωρεών
• Συμμετοχή σε κοινές δράσεις

• Δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς 
• Χορηγίες και προσφορά προϊόντων
• Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για κοινωνικά και περιβαλλοντι-

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

φορέων

• φιλανθρωπικές δράσεις και προγράμματα χορηγιών 
• Σεβασμός και προστασία του τοπικού περιβαλλοντικού πλούτου 
• Διατήρηση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών
• Άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης 
• Ενημερωτικές εκστρατείες για κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και 

για θέματα Ασφάλειας και Υγείας  
• Συμμετοχή σε κοινές δράσεις

Μη Κυβερνητικές/
Μη Κερδοσκοπικές 
Οργανώσεις (ΜΚΟ)

Τακτική επικοινωνία

• Συνδρομή στους στόχους των ΜΚΟ 
• Οικονομική στήριξη Χορηγίες /δωρεές προϊόντων              
• Ευαισθητοποίηση του κοινού 
• Συμμετοχή σε κοινές δράσεις

• Κοινές δράσεις ευαισθητοποίησης
• Ενίσχυση κοινωνικού προφίλ 
• Σύνδεση λειτουργίας με κοινωνικούς σκοπούς
• Χορηγίες και προσφορά προϊόντων -Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώ-

σεων για κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και για θέματα 
υγείας               

• Υποστήριξη των εργαζόμενων για τη συμμετοχή τους σε δράσεις τοπικών 
φορέων

• Απολογισμός Βιωσιμότητας 
• Διαρκής επικοινωνία με τοπικούς φορείς, συλλόγους, σωματεία κλπ. 
• 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 2 

χρόνια ή συχνότερα, εάν κριθεί αναγκαίο)

Κυβερνητικοί Φορείς/ 
Δημόσιος τομέας

Τακτική επικοινωνία

• Οικονομική ευρωστία και κάλυψη φορολογικών και ασφαλιστικών 
υποχρεώσεις

• Πλήρης συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, και τις 
υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος και τους κρατικούς φορείς

• Αλληλογραφία, τηλεφωνική επικοινωνία και συναντήσεις εργασίας                  
• Ημερίδες/Συναντήσεις εκπροσώπων 
• Επίσημες εκθέσεις και αναφορές 
• Επισκέψεις, επιθεωρήσεις 
• Απολογισμός Βιωσιμότητας

Μέσα Μαζικής 
ενημέρωσης 
(ΜΜε)

Τακτική επικοινωνία

• Ξεκάθαρο στρατηγικό πλάνο στο οποίο εντάσσονται οι σχέσεις με 
δημοσιογράφους και ΜΜΕ 

• Διαρκής ενημέρωση και αποκλειστικά αφιερώματα 
• Διαφημιστικές δαπάνες

• Στενή συνεργασία και επικοινωνία ιδιαίτερα με μεγάλους οίκους ΜΜΕ
• Συναντήσεις για συζήτηση κονδυλιών 
• Αποστολή ενημερωτικών εντύπων και δελτίων Τύπου  
• Διοργάνωση ειδικών εκδηλώσεων παρουσίασης νέων προϊόντων 
• Επαγγελματικών γευμάτων

• Αποστολή ερωτηματολογίων στα ΜΜΕ για την Ανάλυση Ουσιαστικότητας του 
Ομίλου

• Συνεντεύξεις στελεχών για θέματα που απασχολούν το κοινό και θέτουν τα ΜΜΕ 
• Χορηγία ενθέτων 
• Ομιλίες στελεχών σε συνέδρια 
• Αποστολή δελτίων Τύπου για τα νέα του Ομίλου 
• Απολογισμός Βιωσιμότητας
• Παρουσία σε εκδηλώσεις ΜΜΕ

Χρηματοπιστωτικά 
ίδρύματα και 
ασφαλιστικές εταιρείες

Τακτική επικοινωνία

• Βέλτιστη εικόνα και φήμη    
• φερεγγυότητα και αξιοπιστία
• Υψηλό επίπεδο συνεργασίας
• Οικονομική ευρωστία
• Πλήρης ενημέρωση για την επίδοση της εταιρείας 
• Τήρηση νομοθετικού πλαισίου, συμβατικών υποχρεώσεων
• Ορθή και δίκαιη διακυβέρνηση, και χρηματοοικονομικός έλεγχος 
• Διαχείριση κινδύνων και προοπτικές εξέλιξης της εταιρείας 
• Τήρηση προϋπολογισμών 
• Πρόσβαση σε πληροφορίες

• Αυστηρή τήρηση της νομοθεσίας 
• Απολογισμός Βιωσιμότητας
• Ομαλή εξόφληση πληρωμών προμηθευτών 
• θετική δημοσιότητα 
• Έγκαιρη επίλυση θεμάτων
• Οικονομική ευρωστία και πλάνο ανάπτυξης του Ομίλου
• Εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση ρίσκου

• Αλληλογραφία, τηλεφωνική επικοινωνία, 
• Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο Ομίλου
• Συναντήσεις και εκθέσεις 
• Επίσημες αναφορές           
• Απολογισμός Βιωσιμότητας 
• Ανάλυση Ουσιαστικότητας του Ομίλου

εμπορικές Οργανώ-
σεις, 
ερευνητικοί Φορείς, 
ακαδημαϊκά ίδρύματα

Τακτική επικοινωνία

• Συμμετοχή σε εμπορικές οργανώσεις
• Συνεργασία και στήριξη       
• Συμμετοχή σε δράσεις για σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ του ακαδημαϊ-

κού και επαγγελματικού κόσμου

• Συμμετοχή σε εμπορικές οργανώσεις
• Στήριξη ακαδημαϊκών ιδρυμάτων μέσω της παροχής υποτροφιών σε 

εργαζόμενους του Ομίλου για απόκτηση ακαδημαϊκών τίτλων
• Λειτουργία προγράμματος Internship για φοιτητές
• Διαλέξεις στο κοινό

• Συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια
• Συμμετοχή σε εκθέσεις 
• Μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων 
• Μέσω προγραμμάτων σύνδεσης με την αγορά εργασίας
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Έκθεση ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου 

μήνυμα από τον ανώτατο 
εκτελεστικό Διευθυντή 

Το 2020, ο Όμιλος προχώρησε σε μια 
-πιο εις βάθος- ιεράρχηση των ενδια-
φερόμενων μερών του, με στόχο την 
στοχευμένη και υπεύθυνη ανταπόκριση 
στις ανάγκες τους. Η αναγνώριση και 
ανταπόκριση στις ανάγκες των ενδιαφε-
ρόμενων μερών συνδέεται άμεσα με την 
επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής 
Βιωσιμότητας και της λειτουργίας του 
Ομίλου. Στη διαδικασία της ιεράρχησης 
των ενδιαφερόμενων μερών συμμετείχαν 
10 μέλη της διοικητικής ομάδας του 
Ομίλου. Η ιεράρχηση περιελάβανε την 
αξιολόγηση των αναγνωρισμένων ομάδων 
ενδιαφερόμενων μερών, με βάση:

• την τρέχουσα σχέση τους με τον 
 Όμιλο 

• το επίπεδο της προθυμίας και 
 της γνώσης τους προκειμένου να 
 συμετάσχουν στο διάλογο για θέματα 
 στρατηγικής Βιωσιμότητας.

Οι ομάδες των ενδιαφερομένων μερών 
ταξινομήθηκαν σε 5 επίπεδα, επιτρέποντας 
στον Όμιλο να μπορέσει να προσαρμόσει 
αναλόγως την προσέγγιση και συχνότητα 
επικοινωνίας μαζί τους, ώστε να ανταποκρι-
θεί στις προσδοκίες τους. 

Έρευνα Ουσιαστικότητας 
Το 2021, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας 
πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα με 
σκοπό την επιβεβαίωση, ανανέωση ή και 
αναθεώρηση των ουσιαστικών θεμάτων. 
Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος -με τη 
συμβολή εξειδικευμένου εξωτερικού 
συνεργάτη- υλοποίησε έρευνα γνώμης 
που διεξήχθη με την αποστολή διαδικτυα-
κών ερωτηματολογίων. Στην έρευνα αυτήν 
απάντησαν 303 άτομα και οι απαντήσεις 
συλλέχθηκαν σε περίοδο 2 μηνών. Στους 
πίνακες παρουσιάζονται τα δημογραφικά 
χαρακτηριστικά και η κατηγορία στην 
οποία ανήκουν τα ενδιαφερόμενα μέρη 
που συμμετείχαν στην έρευνα.

Άντρες      Γυναίκες      Δεν απάντησαν

54   246             3

Εργαζόμενοι      Πελάτες/Τελικοί καταναλωτές      Άλλοι

128                           142                             33

ερευνα ουσίαστίΚοτΗτασ

φυλο

ΚατΗγορία ενΔίαφερομενων μερων
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μήνυμα από τον ανώτατο 
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Ανάλυση Ουσιαστικότητας 
Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας εντοπίζει 
και αξιολογεί όλα τα πιθανά θέματα Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης που αφορούν τον ίδιο 
και τα ενδιαφερόμενα μέρη του, ώστε να 
εστιάζει τις ενέργειές του στα πιο κρίσιμα 
θέματα, αξιοποιώντας στοχευμένα τους 
διαθέσιμους πόρους. Για τον λόγο αυτόν, 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εντοπίζει 
εγκαίρως τις σημαντικότερες επιδράσεις 
του στην οικονομία, το περιβάλλον, το 

προσωπικό, την κοινωνία και τους πελά-
τες/καταναλωτές. 

Το 2021 ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας 
επανέλαβε την Ανάλυση Ουσιαστικότη-
τας, η οποία πραγματοποιείται κάθε 2 έτη, 
στο πλαίσιο της έκδοσης του Απολογι-
σμού. Επίκεντρό της ήταν η επικαιροποί-
ηση των ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης που αποτελούν και το περι-
εχόμενο του παρόντος Απολογισμού 
Βιωσιμότητας. 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Ανάλυ-
σης Ουσιαστικότητας για τον παρόντα 
Απολογισμό, τηρήθηκε η διαδικασία 
αναγνώρισης, ιεράρχησης και επιβεβαί-
ωσης των σημαντικών θεμάτων τα οποία 
συμπεριλαμβάνονται στον Απολογισμό 
και εντάσσονται στη στρατηγική του 
Ομίλου.

Συγκεκριμένα, η μεθοδολογία περιέλαβε 
τα εξής βήματα:

βΗμα 1

αναγνωρίσΗ Καί 
ΚαταγραφΗ

Αναγνώριση και καταγραφή των 
θεμάτων που κρίνονται ως πιο 
σημαντικά, για τον Όμιλο.

βΗμα 2

ερευνα ενΔίαφερομενων 
μερων Καί ίεραρΧίσΗ 
θεματων

ιεράρχηση ουσιαστικών θεμάτων 
του Ομίλου με κριτήριο την 
επίδρασή τους στη Βιωσιμότητα ανά 
πυλώνα Βιωσιμότητας.
Στην διαδικασία ιεράρχησης 
των θεμάτων Ουσιαστικότητας 
συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλες 
τις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών 
του Ομίλου.

βΗμα 3

εΠίΚυρωσΗ θεματων Καί 
ανανεωσΗ ΠερίεΧομενου 
αΠολογίσμου Καί 
στρατΗγίΚΗσ

Επικύρωση των θεμάτων, 
προκειμένου το περιεχόμενο του 
Απολογισμού να περιλαμβάνει 
τις σημαντικές οικονομικές, 
περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιδράσεις του Ομίλου, να επιτρέπει 
στα ενδιαφερόμενα μέρη να 
αξιολογήσουν την επίδοσή του και 
να διευκολύνει τη λήψη στρατηγικών 
αποφάσεων Βιωσιμότητας.

βΗμα 4

ΔίαρΚΗσ εΠίΚοίνωνία Καί 
ανατροφοΔοτΗσΗ μεσω 
ΠολλαΠλων Καναλίων

Επικοινωνία με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και διαρκής 
αναζήτηση ανατροφοδότησης, 
μέσω του Απολογισμού 
Βιωσιμότητας και άλλων εταιρικών 
καναλιών.

αναλυσΗ ουσίαστίΚοτΗτασ
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Η ανάλυση ανέδειξε τα σημαντικά 
θέματα για τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
τον Όμιλο, η σημαντικότητα των οποίων 
αποτυπώνεται σχηματικά στα αντίστοιχα 
διαγράμματα. Τα αποτελέσματα αποτε-
λούν τον μέσο όρο των απαντήσεων για 
κάθε ουσιαστικό θέμα ξεχωριστά. 

Σημαντική εξέλιξη στη διαδικασία που 
ακολουθήθηκε αποτελεί η εις βάθος 
ανάλυση των θεμάτων ανά πυλώνα Βιώσι-
μης Ανάπτυξης. H ανάλυση των θεμάτων 
ανά πυλώνα επιτρέπει την πιο αξιόπιστη 
ιεράρχησή τους, την συγκριτική ανάλυση 
με ομοειδή θέματα, την τεκμηριωμένη 
ανάλυση και κατ’ επέκταση πιο αξιόπιστα 
αποτελέσματα. 

Ο κάθε πυλώνας αναλύεται αυτόνομα και 
απεικονίζεται σε διακριτά διαγράμματα 
με τα αντίστοιχα ουσιαστικά θέματα που 
υπάγονται σε αυτόν. Στα διαγράμματα 

απεικονίζεται σχηματικά η ιεράρχηση των 
θεμάτων από τα ενδιαφερόμενα μέρη του 
Ομίλου (κάθετος άξονας) και από τον ίδιο 
τον Όμιλο (οριζόντιος άξονας). Επιπρο-
σθέτως, παρατίθεται εδώ και η συγκριτική 
αξιολόγηση/ιεράρχηση όλων των θεμάτων 
του κάθε πυλώνα συνολικά. Αποτυπώνεται, 
έτσι, ξεκάθαρα η σημαντικότητα του κάθε 
θέματος σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα 
του πυλώνα. 

Με τον τρόπο αυτόν, ο Όμιλος κατόρ-
θωσε να αναλύσει εις βάθος τον κάθε 
πυλώνα, αξιοποιώντας περαιτέρω τα 
αποτελέσματα που προέκυψαν και στη 
στρατηγική Βιωσιμότητάς του. 

Παρακάτω, αποτυπώνονται σχηματικά τα 
βασικά αποτελέσματα όπως προέκυψαν 
από την ανάλυση Ουσιαστικότητας, ανά 
πυλώνα:

Τα θέματα που αναδείχθηκαν ως πιο σημαντικά στον πυλώνα Οικονομική Ανάπτυξη, 
Βιωσιμότητα, Απόδοση και Διακυβέρνηση είναι, ανά σειρά προτεραιότητας: 
• Ήθος, αξίες και κουλτούρα Ομίλου 
• Επιχειρηματική συνέχεια 
• Ψηφιακός μετασχηματισμός

Πυλωνασ 1 - οίΚονομίΚΗ αναΠτυξΗ, βίωσίμοτΗτα, αΠοΔοσΗ Καί 
ΔίαΚυβερνΗσΗ
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μετασχηματισμός

Εταιρική διακυβέρνηση 
και διαχείριση κινδύνωνΟικονομική 

επίδοση, 
ευρωστία και 
ανάπτυξη

Αναπτυξιακή 
στρατηγική
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Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ

0,57
Ήθος, αξίες και 
κουλτούρα Ομίλου

0,55
Επιχειρηματική 
συνέχεια

0,5
Ψηφιακός 
μετασχηματισμός

0,48
Εταιρική διακυβέρνηση 
και διαχείριση κινδύνων

0,46
Αναπτυξιακή 
Στρατηγική

0,44
Οικονομική 
επίδοση, ευρωστία 
και ανάπτυξη
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Προφίλ 
όμίλου

τα Προϊόντα &
οι Δραστηριότητές μας

εταιρική 
Διακυβέρνηση

Βιώσιμη 
ανάπτυξη

για το 
περιβάλλον 

για την 
κοινωνία 

η παρουσία μας 
στην αγορά

για τους 
ανθρώπους μας

Σχετικά με τον 
απολογισμό

ευρετήριο 
Περιεχομένου GRI

Έκθεση ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου 

μήνυμα από τον ανώτατο 
εκτελεστικό Διευθυντή 

Τα θέματα που αναδείχθηκαν στον πυλώνα Πελάτες/Καταναλωτές είναι, ανά 
σειρά προτεραιότητας: 
• Ασφάλεια προϊόντων και προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής 
• Εξυπηρέτηση και ικανοποίηση πελατών 
• Προστασία προσωπικών δεδομένων

Πυλωνασ 2 - Πελατεσ/Καταναλωτεσ

4,30           4,50           4,70           4,90         5,10            5,30          5,50          5,70            5,90

5,90

5,70

5,50

5,30

5,10

4,90

4,70

4,50

4,30

Ασφάλεια προϊόντων 
και προώθηση ενός 
υγιεινού τρόπου ζωής

Εξυπηρέτηση  και ικα-
νοποίηση  πελατών

Προστασία προσωπι-
κών δεδομένων

Υπεύθυνες πρακτικές 
μάρκετινγκ, εκπαίδευση 
και ενημέρωση πελατών

Υπεύθυνη 
αλυσίδα 
αξίας

Καινοτόμα προϊόντα 
και υπηρεσίες

Πρόσβαση σε προϊό-
ντα υψηλής ποιότητας 
για όλους

Υπεύθυνη τιμολόγηση 
και ακεραιότητα συναλ-
λαγών

0,44
Υπεύθυνη 
αλυσίδα 
αξίας

0,5
Πρόσβαση σε 
προϊόντα υψη-
λής ποιότητας 
για όλους

0,55
Πρόσβαση σε προϊό-
ντα υψηλής ποιότητας 
για όλους

0,46
Υπεύθυνες πρακτικές 
μάρκετινγκ, εκπαίδευση 
και ενημέρωση 

0,47
Καινοτόμα 
προϊόντα και 
υπηρεσίες 

0,51
Προστασία 
προσωπικών 
δεδομένων

0,52
Υπεύθυνη τιμολόγηση και 
ακεραιότητα συναλλαγών

0,53
Εξυπηρέτηση 
και ικανοποίηση  
πελατών

0,56
Ασφάλεια προϊόντων 
και προώθηση ενός 
υγιεινού τρόπου ζωής
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Τα θέματα που αναδείχθηκαν στον πυλώνα Περιβάλλον είναι, ανά σειρά προτεραιότητας: 
• Προγράμματα διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων 
• Υλικά συσκευασίας 
• Μείωση σπατάλης πόρων

Πυλωνασ 3 - Περίβαλλον

4,30                                     4,80                                      5,30                                   5,80

5,90

5,70

5,50

5,30

5,10

4,90

4,70

4,50

4,30

Διαχείριση απορριμμάτων και 
αποβλήτων και προγράμματα 
ανακύκλωσης

Υλικά συσκευασίας

Μείωση της 
σπατάλης πόρων

Κατανάλωση και 
χρήση νερού

Προστασία της 
βιοποικιλότητας

Κυκλική 
οικονομία

Χρήση ενέργειας 
και κλιματική 
αλλαγή

0,56
Διαχείριση απορριμμάτων 
και αποβλήτων και προ-
γράμματα ανακύκλωσης

0,52
Υλικά  
υσκευασίας

0,51
Μείωση 
σπατάλης πόρων

0,49
Προστασία της 
βιοποικιλότητας

0,49
Κατανάλωση και 
χρήση νερού

0,47
Κυκλική 
οικονομία

0,45
Χρήση ενέργειας 
και κλιματική 
αλλαγή 
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Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ
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Προφίλ 
όμίλου

τα Προϊόντα &
οι Δραστηριότητές μας

εταιρική 
Διακυβέρνηση

Βιώσιμη 
ανάπτυξη

για το 
περιβάλλον 

για την 
κοινωνία 

η παρουσία μας 
στην αγορά

για τους 
ανθρώπους μας

Σχετικά με τον 
απολογισμό

ευρετήριο 
Περιεχομένου GRI

Έκθεση ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου 

μήνυμα από τον ανώτατο 
εκτελεστικό Διευθυντή 

Τα θέματα που αναδείχθηκαν στον πυλώνα Εργαζόμενοι είναι, ανά σειρά προτεραιότητας: 
• Ίσες ευκαιρίες και διαφορετικότητα 
• Κατάρτιση, εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού 
• Εργασιακές σχέσεις και διαδικασίες για τον εντοπισμό παραπόνων και παρατυπιών

Πυλωνασ 4 - εργαζομενοί

4,30                                      4,80                                     5,30                                    5,80

5,90

5,70

5,50

5,30

5,10

4,90

4,70

4,50

4,30

Ίσες ευκαιρίες και 
διαφορετικότητα

Κατάρτιση, εκπαίδευση και 
ανάπτυξη προσωπικού

Εργασιακές σχέσεις και 
διαδικασίες για τον εντοπισμό 
παραπόνων και παρατυπιών

Προσέλκυση και διατήρηση 
εξειδικευμένου ανθρώπινου 
δυναμικού

Ασφάλεια & Υγεία στην 
εργασία και ευημερία 
των εργαζομένων

Αξιολόγηση απόδοσης 
εργαζομένων

0,44
Αξιολόγηση 
απόδοσης 
εργαζομένων

0,46
Προσέλκυση και δια-
τήρηση εξειδικευμένου 
ανθρώπινου δυναμικού

0,49
Εργασιακές σχέσεις 
και διαδικασίες για τον 
εντοπισμό παραπόνων 
και παρατυπιών

0,52
Ασφάλεια & Υγεία στην 
εργασία και ευημερία 
των εργαζομένων

0,56
Ίσες ευκαιρίες και 
διαφορετικότητα

0,52
Κατάρτιση, εκπαίδευση και 
ανάπτυξη προσωπικού
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Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ

Τα θέματα που αναδείχθηκαν στον πυλώνα Κοινωνία είναι, ανά σειρά προτεραιότητας: 
• Ανάπτυξη προγραμμάτων υγείας, ευεξίας και υγιούς τρόπου ζωής 
• Στήριξη της τοπικής κοινωνίας, οικονομίας και επιχειρηματικότητας 
• Συνεργασία με Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς φορείς

Πυλωνασ 5 - Κοίνωνία

4,30                                     4,80                                      5,30                                   5,80

5,90

5,70

5,50

5,30

5,10

4,90

4,70

4,50

4,30

Ανάπτυξη προγραμμάτων 
υγείας, ευεξίας και υγιούς 
τρόπου ζωής

Στήριξη οργανισμών, φορέων και ΜΚΟ και 
καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης 
και κοινωνικής ευαισθησίας

Στήριξη της τοπικής κοι-
νωνίας, οικονομίας και 
επιχειρηματικότητας

Συνεργασία με 
ακαδημαϊκούς και 
ερευνητικούς φορείς

0,56
Ανάπτυξη προγραμμάτων υγείας, 
ευεξίας και υγιούς τρόπου ζωής

0,50
Στήριξη της τοπικής κοινωνίας, οι-
κονομίας και επιχειρηματικότητας

0,47 
Στήριξη οργανισμών, φορέων και ΜΚΟ και 
καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης 
και κοινωνικής ευαισθησίας

0,47
Συνεργασία με ακαδημαϊκούς 
και ερευνητικούς φορείς
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Χ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ



Προφίλ 
όμίλου

τα Προϊόντα &
οι Δραστηριότητές μας

εταιρική 
Διακυβέρνηση

Βιώσιμη 
ανάπτυξη

για το 
περιβάλλον 

για την 
κοινωνία 

η παρουσία μας 
στην αγορά

για τους 
ανθρώπους μας

Σχετικά με τον 
απολογισμό

ευρετήριο 
Περιεχομένου GRI

Έκθεση ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου 

μήνυμα από τον ανώτατο 
εκτελεστικό Διευθυντή 
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Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 
και Σύνδεσή τους με 
Ουσιαστικά Θέματα 
Η Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ αποτελεί την 
πλέον φιλόδοξη παγκόσμια συμφωνία για 
ένα βιώσιμο μέλλον, ένα σχέδιο δράσης 
για τους Ανθρώπους, τον Πλανήτη και 
την Ευημερία όλων. Τα κράτη-μέλη του 
ΟΗΕ έχουν την ευθύνη υλοποίησης των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), ενώ 
οι επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να 
διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο προς 
την κατεύθυνση αυτήν. 

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας έχει 
αναγνωρίσει τους ΣΒΑ που σχετίζονται 
άμεσα με τις δραστηριότητές του. Ήδη 
από τον Απολογισμό του 2018-2019, 
παρουσίασε τους ΣΒΑ εκείνους στους 
οποίους επικεντρώνεται, ενώ εδώ παρου-
σιάζουμε την ανανεωμένη μας προσέγγι-
ση. Η προσέγγισή μας περιλαμβάνει τους 
Στόχους οι οποίοι συνδέονται με ρίσκα 
και ευκαιρίες και για την επίτευξη των 
επιλεγμένων Στόχων. Επικεντρώνεται στις 
περιοχές εκείνες τις οποίες επηρεάζει η 
λειτουργία του Ομίλου είτε μέσα από την 
βασική του λειτουργία, είτε μέσα από τις 
δράσεις του. 

Η επιλογή των ΣΒΑ έγινε βάσει μιας 
δομημένης διαδικασίας, η οποία μας 
επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε σφαιρικά 
τις επιδράσεις και τον αντίκτυπό μας. 

οίΚονομίΚΗ 
αναΠτυξΗ 
βίωσίμοτΗτα/ 
εΠίΔοσΗ Καί 
ΔίαΚυβερνΗσΗ

1 Οικονομική επίδοση, ευρωστία και ανάπτυξη

2 Αναπτυξιακή στρατηγική

3 Εταιρική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων

4 Ψηφιακός μετασχηματισμός 

5 Ήθος, αξίες και κουλτούρα Ομίλου

6 Επιχειρησιακή συνέχεια

Πελατεσ/ 
Καταναλωτεσ

7 Υπεύθυνη αλυσίδα αξίας

8 Πρόσβαση σε προϊόντα υψηλής ποιότητας για όλους

9 Υπεύθυνες πρακτικές μάρκετινγκ, εκπαίδευση και ενημέρωση των πελατών

10 Καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες

11 Εξυπηρέτηση και ικανοποίηση πελατών 

12 Ασφάλεια προϊόντων και προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής

13 Υπεύθυνη τιμολόγηση και ακεραιότητα συναλλαγών

14 Προστασία προσωπικών δεδομένων

Περίβαλλον 15 Χρήση ενέργειας και κλιματική αλλαγή

16 Κυκλική οικονομία

17 Μείωση σπατάλης πόρων

18 Υλικά συσκευασίας

19 Προστασία της βιοποικιλότητας

20 Κατανάλωση και χρήση νερού

21 Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων και προγράμματα ανακύκλωσης

εργαζομενοί 22 Ασφάλεια & Υγεία στην εργασία και ευημερία των εργαζομένων

23 Αξιολόγηση απόδοσης εργαζομένων

24 Προσέλκυση και διατήρηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού

25 Κατάρτιση, εκπαίδευση και ανάπτυξη προσωπικού

26 Παροχή ίσων ευκαιριών, καταπολέμηση των διακρίσεων και σεβασμός στη διαφορετικότητα

27 Εργασιακές σχέσεις και διαδικασίες για τον εντοπισμό παραπόνων και παρατυπιών

Κοίνωνία 28 Ανάπτυξη προγραμμάτων υγείας, ευεξίας και υγιούς τρόπου ζωής

29 Στήριξη της τοπικής κοινωνίας, οικονομίας και επιχειρηματικότητας

30 Συνεργασία με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς

31

Στήριξη οργανισμών, φορέων και ΜΚΟ και καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και κοινωνικής 
ευαισθησίας

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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ΘΕΣΜΟΙ
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
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ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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Προφίλ 
όμίλου

τα Προϊόντα &
οι Δραστηριότητές μας

εταιρική 
Διακυβέρνηση

Βιώσιμη 
ανάπτυξη

για το 
περιβάλλον 

για την 
κοινωνία 

η παρουσία μας 
στην αγορά

για τους 
ανθρώπους μας

Σχετικά με τον 
απολογισμό

ευρετήριο 
Περιεχομένου GRI

Έκθεση ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου 

μήνυμα από τον ανώτατο 
εκτελεστικό Διευθυντή 

στοΧοί 
βίωσίμΗσ 
αναΠτυξΗσ

υΠοστοΧοί Που συνΔεονταί με τουσ Πυλωνεσ 
βίωσίμοτΗτασ

Πυλωνεσ βίωσίμοτΗτασ

οίΚονομίΚΗ
αναΠτυξΗ/βίωσί-
μοτΗτα/εΠίΔοσΗ
& ΔίαΚυβερνΗσΗ

Πελατεσ/ 
Καταναλωτεσ

Περίβαλλον εργαζομενοί Κοίνωνία

3.4 Να μειώσει, έως το 2030, κατά το ένα τρίτο την πρόωρη θνησιμότητα από μη-μεταδοτικές ασθένειες μέσω της 
πρόληψης και της θεραπείας και να προωθήσει την ψυχική υγεία και την ευεξία. x x x

3.5 Να ενισχύσει την πρόληψη και τη θεραπεία σχετικά με την κατάχρηση ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
ναρκωτικών ουσιών και της επιβλαβούς κατανάλωσης αλκοόλ. χ χ

3.6 Να μειώσει στο μισό, έως το 2020, τον αριθμό των θανάτων που οφείλονται σε τραυματισμούς από τροχαία 
ατυχήματα. x x

3.8 Επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των οικονομικών κινδύνων, πρό-
σβαση σε βασικές ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, καθώς και πρόσβαση όλων σε ασφαλή, αποτελεσματικά, ποιοτικά 
και προσιτά βασικά φάρμακα και εμβόλια

x x x x

4.4 Έως το 2030, ουσιαστική αύξηση του αριθμού των νέων και των ενηλίκων οι οποίοι έχουν τις κατάλληλες δεξιότη-
τες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, για απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία και 
επιχειρηματικότητα

x

4.7 Να διασφαλίσει, έως το 2030, ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν τη γνώση και θα καλλιεργήσουν τις 
δεξιότητες που χρειάζονται για να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, και μεταξύ άλλων, μέσω της εκπαίδευσης για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και μέσω του βιώσιμου τρόπου ζωής, να προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισότητα των 
φύλων, την προώθηση της ειρήνης και της μη-βίας, την ταυτότητα του παγκόσμιου πολίτη, καθώς και την αναγνώριση 
της πολιτιστικής ποικιλίας και της συμβολής της στη βιώσιμη ανάπτυξη.

x x

5.1 Να δώσει τέλος σε κάθε μορφής διάκριση κατά των γυναικών και των κοριτσιών οπουδήποτε x x

5.5 Να διασφαλίσει την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή καθώς και τις ισότιμες ευκαιρίες ανάληψης ηγετικού 
ρόλου των γυναικών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων, στην πολιτική, την οικονομία και τη δημόσια ζωή x x

5.B Να ενισχύσει την πολύτιμη χρήση της τεχνολογίας και συγκεκριμένα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών, προωθώντας έτσι τη χειραφέτηση των γυναικών x

8.2 Να πετύχει υψηλότερα επίπεδα οικονομικής παραγωγικότητας μέσω της διαφοροποίησης, της τεχνολογικής ανα-
βάθμισης και καινοτομίας, στρέφοντας την προσοχή σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντονης εργασίας. x

8.5 nα πετύχει, έως το 2030, πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για όλες τις 
γυναίκες και τους άνδρες, για τους νέους ανθρώπους και τα άτομα με αναπηρίες, καθώς και να εξασφαλίσει την 
ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας

x x

8.8 Να προστατεύσει τα εργασιακά δικαιώματα και να προάγει ασφαλείς συνθήκες εργασίας για όλους τους εργάτες, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μεταναστών και ιδίως των γυναικών καθώς και εκείνων που έχουν επισφα-
λείς θέσεις απασχόλησης.

x

9.4 Να αναβαθμίσει και να μετασκευάσει τις βιομηχανίες , έως το 2030, κάνοντάς τις βιώσιμες και αυξάνοντας την 
αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων τους καθώς και να τις ενθαρρύνει να υιοθετήσουν περισσότερες 
«καθαρές» και περιβαλλοντικά ορθές τεχνολογίες και βιομηχανικές μεθόδους. Στο εγχείρημα αυτό θα πρέπει να 
δράσουν όλες οι χώρες ανάλογα με τις εκάστοτε δυνατότητές τους.

x x

9.5 Να ενισχύσει την επιστημονική έρευνα, να αναβαθμίσει τις τεχνολογικές ικανότητες του βιομηχανικού κλάδου σε όλες 
τις χώρες και ιδίως στις αναπτυσσόμενες. Αποβλέπει επίσης, έως το 2030, να ενθαρρύνει την καινοτομία και να αυξήσει 
ουσιαστικά τον αριθμό των εργαζομένων στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης κατά 1 εκατομμύριο ανθρώπους, 
καθώς και να αυξήσει τις δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

x x
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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Προφίλ 
όμίλου

τα Προϊόντα &
οι Δραστηριότητές μας

εταιρική 
Διακυβέρνηση

Βιώσιμη 
ανάπτυξη

για το 
περιβάλλον 

για την 
κοινωνία 

η παρουσία μας 
στην αγορά

για τους 
ανθρώπους μας

Σχετικά με τον 
απολογισμό

ευρετήριο 
Περιεχομένου GRI

Έκθεση ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου 

μήνυμα από τον ανώτατο 
εκτελεστικό Διευθυντή 

στοΧοί 
βίωσίμΗσ 
αναΠτυξΗσ

υΠοστοΧοί Που συνΔεονταί με τουσ Πυλωνεσ 
βίωσίμοτΗτασ

Πυλωνεσ βίωσίμοτΗτασ

οίΚονομίΚΗ
αναΠτυξΗ/βίωσί-
μοτΗτα/εΠίΔοσΗ
& ΔίαΚυβερνΗσΗ

Πελατεσ/ 
Καταναλωτεσ

Περίβαλλον εργαζομενοί Κοίνωνία

10.2 Να ενδυναμώσει και να προάγει, έως το 2030, την κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη όλων, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, θρησκείας, οικονομικής κατάστασης ή αλλού χαρακτη-
ριστικού.

x x x

10.4 Να υιοθετήσει τις κατάλληλες μισθολογικές, φορολογικές και πολιτικές κοινωνικής προστασίας  πετυχαίνοντας 
προοδευτικά μεγαλύτερη ισότητα x x x

12.2 Να πετύχει, έως το 2030, τη βιώσιμη διαχείριση και την επαρκή χρήση των φυσικών πόρων x x

12.4 Να πετύχει, έως το 2020, την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των χημικών αποβλήτων αλλά και όλων των αποβλή-
των σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους σύμφωνα με τα διεθνώς συμφωνηθέντα πλαίσια και να μειώσει σημαντικά τις 
εκπομπές τους στον αέρα, το νερό και το έδαφος έτσι ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον

x x

12.5 Να μειώσει ουσιαστικά, έως το 2030, την παραγωγή αποβλήτων μέσω της πρόληψης, της μείωσης, της ανακύκλω-
σης και της επαναχρησιμοποίησης x

12.6 Να ενθαρρύνει τις εταιρείες και ιδίως τις μεγάλες και τις διεθνικές εταιρείες να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές και 
να ενσωματώσουν πληροφορίες σχετικά με τις βιώσιμες πρακτικές στις αναφορές τους x x

12.8 Να διασφαλίσει, έως το 2030, ότι όλοι οι άνθρωποι και παντού έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και γνώσεις 
σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη x x x

13.3 Να βελτιώσει την εκπαίδευση, την ενημέρωση, καθώς και το ανθρώπινο και το θεσμικό δυναμικό σχετικά με θέματα 
που αφορούν τον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη μείωση των επιπτώσεων και την έγκαιρη 
προειδοποίηση σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών

x χ x x

14.2 Να διαχειριστεί και να προστατέψει ουσιαστικά, έως το 2020, τα θαλάσσια και τα παράκτια οικοσυστήματα, απο-
φεύγοντας τις επιπτώσεις σε αυτά μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς τους, καθώς και να μεριμνήσει για την 
αποκατάσταση τους έτσι ώστε να πετύχει υγιείς και παραγωγικούς ωκεανούς

x

15.2 Να προάγει, έως το 2020, την εφαρμογή της βιώσιμης διαχείρισης όλων των τύπων των δασών, να βάλει τέλος στην 
αποψίλωση, να αποκαταστήσει τα υποβαθμισμένα δάση και να αυξήσει ουσιαστικά τη δάσωση και την αναδάσωση 
παγκοσμίως

x

16.5 Να μειώσει ουσιαστικά κάθε μορφής διαφθορά και δωροδοκία x

16.6 Να αναπτύξει αποτελεσματικούς, αξιόπιστους και διαφανείς θεσμούς σε όλα τα επίπεδα x

17.16 Να ενισχύσει την παγκόσμια συνεργασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω πολυμερών εταιρικών συνεργασιών που θα 
κινητοποιούν και θα μοιράζονται τη γνώση, την εμπειρία, την τεχνολογία και τους χρηματοοικονομικούς πόρους για 
να στηρίξουν την επίτευξη των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις χώρες και ιδίως στις αναπτυσσόμενες 
χώρες

x

17.17 Να ενθαρρύνει και να προωθήσει τις αποτελεσματικές συμπράξεις στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα αλλά και 
μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, επωφελούμενες από την εμπειρία και από τις στρατηγικές άντλησης πόρων που 
παρέχουν οι εταίροι

x

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
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ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί, για τον 
Όμιλό μας, διαρκή και ουσιαστική προτεραιότητα. Υιοθετώ-
ντας μια υπεύθυνη στάση, ο Όμιλος καταβάλλει προσπάθει-
ες για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσα από 
την υπεύθυνη διαχείριση των πρώτων υλών και των πόρων που 
χρησιμοποιεί, την ορθολογική χρήση ενέργειας, τη διαχείρι-
ση των απορριμμάτων, καθώς και την ευρύτερη περιβαλλοντι-
κή του συμπεριφορά, που αφορά στο σύνολο των δραστηριο-
τήτων του. 
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τΗρωντασ τίσ Δεσμευσείσ μασ

7%     5%    20%     800 τόνους CO
2

0%     €378.642    46%     26% 

Μείωση ληγμένων και σπασμένων στα κατανα-
λωτικά προϊόντα

Χρήση πλαστικού σε πλαστικές σακούλες που 
χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση των 
παραγγελιών

Συνολικές δαπάνες για την προστασία περιβάλ-
λοντος από τον Όμιλο την διετία 2020-2021

Αύξηση σε δαπάνες για την προστασία του 
περιβάλλοντος την περίοδο αναφοράς, σε 
σχέση με την προηγούμενη διετία

Μείωση στην κατανάλωση βενζίνης ανά χιλιόμε-
τρο στα επιβατικά οχήματα του Ομίλου το 2021 
σε σχέση με το 2020

Μείωση ληγμένων και σπασμένων στα συμπλη-
ρώματα διατροφής

Μείωση υλικών προετοιμασίας και συσκευασίας 
παραγγελιών

Εξοικονόμηση από το 2015 έως σήμερα 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

η προσέγγισή μας
Σχεδιάζουμε ενέργειες και δράσεις που 
αφορούν στη μείωση ρύπων, και την καλ-
λιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης. 
ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στο περι-
βαλλοντικό αποτύπωμα ολόκληρης της 
εφοδιαστικής μας αλυσίδας, με στόχο τη 
δημιουργία και λειτουργία μιας βιώσιμης 
και υπεύθυνης εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Συνοπτικά, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας 
επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των 
μεγαλύτερων προκλήσεων στον τομέα 
του Περιβάλλοντος, οι οποίες περιλαμ-
βάνουν:

• Εκπομπές, κατανάλωση ενέργειας και 
 κλιματική αλλαγή
• Διαχείριση πρώτων και βοηθητικών 
 υλών 
• Χρησιμοποιούμενα υλικά, 
 ανακύκλωση, διαχείριση αποβλήτων

• Διαχείριση νερού
• Καλλιέργεια περιβαλλοντικής 
 συνείδησης και δράσεις για το 
 περιβάλλον.
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το Αποτύπωμά μας 
Κατά τη διάρκεια της διετίας 2020-2021, 
ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας εφάρμοσε 
ενδοεταιρικές διαδικασίες, με στόχο τη 
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώ-
ματός του. Συγκεκριμένα, διευρύναμε το 
πρόγραμμα ανακύκλωσης με την προσθή-
κη κάδων ανακύκλωσης χαρτιού, PMD 
και γυαλιού, σε όλα τα καταστήματα, ενώ 
καταργήσαμε την πλαστική κάρτα Benefits 
και δώσαμε στους πελάτες μας την επιλο-
γή να λαμβάνουν τις αποδείξεις τους από 
τα καταστήματα σε ηλεκτρονική μορφή. 
Αντικαταστήσαμε, επίσης, τις έντυπες 
εκδόσεις των περιοδικών του Ομίλου, 
Beauty Line και «Μεταξύ μας», καθώς και 
τον Απολογισμό Βιωσιμότητας με ηλεκτρο-
νικές εκδόσεις.

Κατά το 2020-2021 πραγματοποιήθηκε 
ενεργειακός έλεγχος σε όλα τα ιδιόκτητα 
υποστατικά και στο 25% των μη ιδιόκτη-
των (ενοικιαζόμενων) υποστατικών, καθώς 
επίσης και στο 60% του στόλου του Ομί-
λου, και υλοποιήθηκε τεχνοοικονομική με-
λέτη για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων. 

Τέλος, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας, στη 
διάρκεια της διετίας αυτής, έγινε μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του νεοσύ-
στατου και πολλά υποσχόμενου Συνδέ-
σμου Υδρογόνου Κύπρου, συμβάλλοντας 
ουσιαστικά στην ενεργειακή μετάβαση 
και στη μείωση της χρήσης συμβατικών 
καυσίμων μέσω της αξιοποίησης των 
τεχνολογιών του υδρογόνου.

περιβαλλοντικές 
Επενδύσεις 
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί το κρισιμό-
τερο θέμα στην ατζέντα Βιωσιμότητας, 
σε παγκόσμια κλίμακα, με διαρκώς 
βαρύτερες επιπτώσεις στην κοινωνία, την 
ποιότητα ζωής και την οικονομία. Στον 
Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνα αναπτύσσουμε 
και υλοποιούμε δράσεις, με στόχο τη 
μείωση των εκπομπών και της κατανά-
λωσης ενέργειας, και την ενσωμάτωση 
της περιβαλλοντικής συνείδησης στην 
κουλτούρα όλων.

εΠενΔυσείσ γία τΗν Προστασία του Περίβαλλοντοσ (σε ευρώ)

2021 2020 2019 2018 2017

Διαχείριση αποβλήτων σε κατάλληλα 
αδειοδοτημένους εργολάβους

94.029,50 77.708,27 23.440,00 22.961,00 44.265,00

Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας 37.720,00 169.184,06 82.899,00 43.499,00 33.442,00

Σύνολο 131.749,50 246.892,33 106.339,00 66.460,00 77.707,00

Mελοσ
του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Συνδέσμου Υδρογόνου 
Κύπρου
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Διαχείριση Ενέργειας, 
Εκπομπές και Κλιματική 
Αλλαγή
Κατά τη διάρκεια της διετίας 2020-2021, 
ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας υιοθέτησε 
πρωτοβουλίες με στόχο τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και πέτυχε τη 
μείωση πρωτογενούς ενέργειας μέσω της 
διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει-
ας (ΑΠΕ) και της λήψης μέτρων εξοικονό-
μησης ενέργειας. Επίσης, προχωρήσαμε 
σε αντικατάσταση των υφιστάμενων 
συσκευών υψηλής ενεργειακής κατανά-

λωσης, όπως φωτιστικά σώματα, κλιματι-
στικά και ψυγεία, με καινούργια – χαμηλό-
τερης ενεργειακής κατανάλωσης. Μόνο 
από την αντικατάσταση των λαμπτήρων 
στα κεντρικά μας γραφεία, με τεχνολογία 
LeD, την τελευταία 5ετία, επιτεύχθηκε 
μείωση ηλεκτρικής ενέργειας της τάξεως 
του 75% σε σχέση με παλαιότερου τύπου 
λαμπτήρες, όπως επίσης βελτιώθηκε 
αισθητά η ποιότητα φωτισμού σε όλους 
τους χώρους.

Ο Όμιλος έχει προσδιορίσει, μέσα από 
περιβαλλοντικές μελέτες που έχει εκπονή-
σει, τις εκπομπές από τις δραστηριότητές 

του οι οποίες, κατά βάση, οφείλονται στις 
εκπομπές από την συνολική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας στα κτήρια και 
καταστήματα, και τις εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα από μεταφορές. 

Με στόχο να μειώσουμε τις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα στον στόλο 
οχημάτων μας, προχωρήσαμε στην 
εκπόνηση μελέτης για τη μέτρηση του 
ανθρακικού αποτυπώματος για κάθε 
κατηγορία οχήματος (saloon, van, truck) 
που διαθέτουμε. Στρατηγική απόφαση του 
Ομίλου είναι η σταδιακή αντικατάσταση 
του υφιστάμενου στόλου με υβριδικά, 

ηλεκτρικά και οχήματα υδρογόνου, έτσι 
ώστε να μειωθούν τα αέρια που προκα-
λούνται από τις μεταφορές. Σε πρώτο 
στάδιο για τη φόρτιση των οχημάτων θα 
εγκατασταθούν 3 σημεία φόρτισης και 6 
φορτιστές.

συνολίΚΗ ΚαταναλωσΗ Πρωτογενουσ ενεργείασ (kWH)

2021 2020

Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας από κτήρια και καταστήματα (σε kWh) 8.078.428 7.075.741

Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας από μεταφορές (σε kWh) 5.207.473 4.950.059

Συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kWh) 13.285.901 12.025.800

συντελεστΗσ μετατροΠΗσ ενεργείασ σε τονουσ Co2*

2021 2020

Συντελεστής μετατροπής kWh ηλεκτρικής ενέργειας σε τόνους co
2

0.710 0.707

Συντελεστής μετατροπής λίτρων πετρελαίου σε τόνους co
2

2.6525 2.6525

Συντελεστής μετατροπής λίτρων βενζίνης σε τόνους co
2

2.2504 2.2504

* βάσει στοιχείων από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

εΚΠομΠεσ (τόνοι Co2)*

2021 2020 2019 2018

ισοδύναμο εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα από τις κτηριακές 
εγκαταστάσεις (scope 2)

2.124 1.853 1.244 1.325

ισοδύναμο εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα από τις μεταφορές 
(scope 1)

871 831 1.216 1.208
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πρώτες και Βοηθητικές 
Ύλες
Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας 
ζωής για τις επόμενες γενιές, την προ-
στασία του περιβάλλοντος και την υγιή 
οικονομία, ο Όμιλος X.a.Παπαέλληνας 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
να εφαρμόσει ορθολογική χρήση των 
πρώτων και βοηθητικών υλών που χρησι-
μοποιεί.

Στο πλαίσιο αυτό και πολύ πριν την 
επιβολή της νομοθεσίας που αφορά τη 
χρήση πλαστικού μιας χρήσης, έχουν 
ληφθεί μέτρα για τη μείωση της χρήσης 
πλαστικού. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν 
αντικατάσταση της πλαστικής σακούλας 
με βιοδιασπώμενη, αντικατάσταση των 
υλικών συσκευασίας, την κατάργηση της 

χρήσης των πλαστικών ποτηριών μιας 
χρήσης, ενώ έχουν υλοποιηθεί ενημερω-
τικές δράσεις για την ευαισθητοποίηση 
όλων των εργαζομένων του Ομίλου για 
τη μείωση της χρήσης του πλαστικού 
στην καθημερινότητά τους και την σωστή 
ανακύκλωση.

Την διετία 2020-2021, ο Όμιλος 
Χ.Α.Παπαέλληνας πέτυχε μηδενική χρήση 
πλαστικού στις εταιρικές τσάντες που 
χρησιμοποιεί, καθώς και στις τσάντες της 
PharmacyLine ενώ, ταυτόχρονα, πέτυχε 
μείωση στη χρήση χάρτινων τσαντών στα 
καταστήματα. aπό τις αρχές του 2022 
θα μετράμε πλέον, μέσω σκαναρίσματος/
barcode, με μεγαλύτερη ακρίβεια τις 
χάρτινες τσάντες που καταναλώνονται 
στα καταστήματα Beauty Line, έτσι ώστε 
να μειώσουμε ακόμη περισσότερο τη 
χρήση τους.

υλίΚα συσΚευασίασ
(αφορά ποσότητες που παραγγέλθηκαν προς χρήση για την παρούσα και επόμενη περίοδο αναφοράς)

2021 2020 2019 2018

Χάρτινες τσάντες Beauty Line 412.080 121.740 537.000 484.000

Χάρτινες τσάντες Holland & Barrett 210.950 203.650 339.000 229.000

Πλαστικές τσάντες PharmacyLine  0 0 89.000 75.000

Πλαστικές τσάντες του Ομίλου 
Χ.Α.Παπαέλληνας 

0 0 2.000 3.000
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Χρησιμοποιούμενα Υλικά, 
Ανακύκλωση, Διαχείριση 
Αποβλήτων
Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας η προστα-
σία του περιβάλλοντος και η λελογισμένη 
χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη 
αποτελούν κορυφαία προτεραιότητα. Σε 
αυτό το πλαίσιο, καταβάλλουμε κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλί-
σουμε τη βιώσιμη χρήση των υλικών που 
χρησιμοποιούμε στις δραστηριότητές 
μας, λαμβάνοντας υπόψη μας τις αρχές 
της Κυκλικής Οικονομίας. 

Πραγματοποιούμε συγκεκριμένες ενέρ-
γειες υπεύθυνης διαχείρισης των αποβλή-
των που προκύπτουν από τις δραστηριό-
τητές μας. Συγκεκριμένα, τα παραγόμενα 
ρεύματα αποβλήτων διατίθενται μέσω 
αδειοδοτημένων φορέων σε αδειοδοτη-
μένες μονάδες διαχείρισης. 

Εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών, 

πλαστικού, χαρτιού, μπαταριών και δοχεί-
ων μελανιού. Ταυτόχρονα, συμμετέχουμε 
στο συλλογικό σύστημα ανάκτησης και 
ανακύκλωσης συσκευασιών των κυπρια-
κών επιχειρήσεων της Green Dot Κύπρου. 
o Όμιλος επέκτεινε τη συνεργασία του 
ώστε να καλύψει ακόμα μεγαλύτερη 
ποσότητα ανακύκλωσης υλικών που προ-
κύπτουν από τις δραστηριότητές του στην 
Κύπρο και με άλλες εταιρείες ανακύκλω-
σης, όπως είναι η Is Recycling Ltd η οποία 
διαχειρίζεται απόβλητα όπως νάιλον και 
χαρτί, και η I.e.s.c. Ltd που εξειδικεύεται 
στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων. 

Στον χώρο των γραφείων ανακυκλώνου-
με πάνω από 10 χρόνια PMD, χαρτί, 
γυαλί και δοχεία μελανιών. Επιπλέον, 
καταργήσαμε τα ποτήρια μιας χρήσης, 
πριν την επιβολή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, και τα αντικαταστήσαμε με 
ατομικά, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση 
πλαστικού και βοηθώντας στην αφύπνιση 
της περιβαλλοντικής συνείδησης του 
προσωπικού.

Διαχείριση Νερού
Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του 
νερού ως πολύτιμου φυσικού πόρου και 
δεδομένης της λειψυδρίας που παρουσι-
άζεται τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, 
αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες εξοικονό-
μησης του πολύτιμου αυτού αγαθού.

Συγκεκριμένα, μεριμνούμε για τη σωστή 
συντήρηση και τον τακτικό έλεγχο των 
εγκαταστάσεων παροχής νερού, ενώ όλοι 
οι εργαζόμενοι του Ομίλου ενημερώνο-
νται σε τακτική βάση για τους διαφορετι-
κούς τρόπους μείωσης της κατανάλωσης 
νερού, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 
απώλειες, συμβάλλοντας στον στόχο του 
οργανισμού για μείωση του αποτυπώμα-
τός μας. 

Τη διετία 2020-2021 καταφέραμε με 
επιτυχία να αξιοποιήσουμε το νερό που 
αφαιρείται από τους αφυγραντήρες της 
PharmacyLine για την άρδευση των χώ-
ρων πρασίνου στα κεντρικά μας γραφεία.

υλίΚα, ΠοσοτΗτεσ Καί μεθοΔοσ ΔίαΧείρίσΗσ μεθοΔοσ ΔίαΧείρίσΗσ

2021 2020

Χαρτί/ Χαρτόνι (κιλά)* *περιλαμβάνει και το kleenex Ανακύκλωση 52.400 46.510

θερμόμετρα μιας χρήσης (κιλά) Ανακύκλωση 40 43

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (οθόνες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, 
μηχανήματα, uPs, routers κ.λπ.) (κιλά)

Ανακύκλωση 1.169 -

Οργανικά προϊόντα (κιλά) Ανακύκλωση 246 -

Νάιλον (κιλά) Ανακύκλωση 5.500 3.500

Toners (τεμάχια) Ανακύκλωση 191 209

Μπαταρίες (κιλά) Ανακύκλωση 34 14

3.533m3

3.220m3

3.519m3

3.633m3

ΚαταναλωσΗ νερου

2018

2019

2020

2021
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καλλιεργεια ΠεριΒαλλόντικηΣ ΣυνειΔηΣηΣ

Στo πλαίσιo των προσπαθειών μας να συμβάλλουμε ενεργά στην προστασία του περι-
βάλλοντος, λαμβάνουμε διάφορες πρωτοβουλίες ώστε να καλλιεργηθεί και να εδραιω-
θεί στους ανθρώπους μας, αλλά και στις οικογένειές τους, περιβαλλοντική συνείδηση. 
Ανάμεσα σε αυτές τις πρωτοβουλίες είναι η διοργάνωση διαλέξεων και η προτροπή 
αποστολής -εκ μέρους των συναδέλφων- εισηγήσεων, με κύριο στόχο η εταιρεία μας να 
καταστεί ακόμη πιο πράσινη. eπίσης, καθιερώσαμε τον ετήσιο καθαρισμό μιας παραλί-
ας σε συνεργασία με τον ΜΚΟ ΑΚΤΗ.

Δώρο για τον Παγκόσμιο Μήνα 
Περιβάλλοντος

Εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία του zero 
waste και με αφορμή τον παγκόσμιο μήνα 
περιβάλλοντος προσφέραμε το 2021 σε 
όλους τους εργαζόμενους, στα Κεντρικά 
Γραφεία του Ομίλου, ένα σετ από γυάλινα 
επαναχρησιμοποιούμενα καλαμάκια με 
την προτροπή να τα χρησιμοποιούν στο 
γραφείο, αλλά και στο σπίτι.

ειδικές Δράσεις για τα Παιδιά των εργαζομένων μας

Διοργανώνουμε, σε ετήσια βάση, διαγωνισμό ζωγραφικής για τα παιδιά των εργαζό-
μενων του Ομίλου, τα οποία επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φροντίδα του 
περιβάλλοντος και συμμετέχουν με ενθουσιασμό στον διαγωνισμό.



Απολογισμός Βιωσιμότητας 2020-2021 / 41

Προφίλ 
όμίλου

τα Προϊόντα &
οι Δραστηριότητές μας

εταιρική 
Διακυβέρνηση

Βιώσιμη 
ανάπτυξη

για το 
περιβάλλον 

για την 
κοινωνία 

η παρουσία μας 
στην αγορά

για τους 
ανθρώπους μας

Σχετικά με τον 
απολογισμό

ευρετήριο 
Περιεχομένου GRI

Έκθεση ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου 

μήνυμα από τον ανώτατο 
εκτελεστικό Διευθυντή 

Kαθαρισμός της Παραλίας του ΚΟτ 
στην Πύλα

Στο πλαίσιο των προσπαθειών του 
Ομίλου για υιοθέτηση πρακτικών που 
συμβάλλουν στην προστασία του 
περιβάλλοντος, το προσωπικό μας -μαζί 
με τις οικογένειες του- και το Σωματείο 
Αγάπη, σε συνεργασία με τον ΜΚΟ 
ΑΚΤΗ / akTI Project and Research 
centre, συμμετείχαν στην εθελοντική 
αυτή δράση. Στόχος ήταν ο καθαρισμός 
της ακτογραμμής της παραλίας του 
ΚΟΤ από τα απορρίμματα καθώς και η 
ανακύκλωση των πλαστικών.

Δενδροφύτευση

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Πε-
ριβάλλοντος, διοργανώνουμε συμβολικές 
δράσεις δενδροφύτευσης με τη συμμετοχή 
των συναδέλφων μας. Στην εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε το 2021 έλαβαν μέρος 
εργαζόμενοι από όλα τα τμήματα του Ομί-
λου, και με τη δράση μας κάναμε την τοπική 
κοινότητα ακόμη πιο πράσινη. 

«Κάνε τη διαφορά! αγάπησε τον 
πλανήτη»: Δενδροφύτευση από τα 
Holland & Barrett στα λατσιά

Αποτέλεσμα: φυτεύτηκαν δέντρα όπως 
καζουαρίνα, στερκούλια, καλλιστήμονα 
και μαστιχόδεντρα που δίνουν πλέον 
ζωή και ομορφαίνουν την περιοχή. 
Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, εθελο-
ντές-εργαζόμενοι του Ομίλου Χ.Α.Παπα-
έλληνας, στον οποίο ανήκει η αλυσίδα 
καταστημάτων Holland & Barrett Κύπρου, 
καθώς και εθελοντές της κοινότητας των 
Λατσιών, ένωσαν τις δυνάμεις τους μαζί 
με τον Δήμο σε μια δράση με επίκεντρο 
το περιβάλλον, και συνέβαλαν στη δημι-
ουργία ενός νέου χώρου πρασίνου για 
τους δημότες, ενισχύοντας το κοινωνικό 
και περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Δενδροφύτευση στα Κεντρικά μας 
Γραφεία 

Ομάδα εργαζομένων συμμετείχε στη 
δενδροφύτευση που έγινε στον καινούρ-
γιο μας χώρο, με στόχο να γίνει ο χώρος 
μας ομορφότερος και πιο πράσινος.Συμμετείχαν περισσότερα από 70 άτομα

28
αΠοτελεσμα

σακούλες μεικτών 
απορριμμάτων συλλέχθηκαν

ΔραΣειΣ για τό ΠεριΒαλλόν



Απολογισμός Βιωσιμότητας 2020-2021 / 42

Προφίλ 
όμίλου

τα Προϊόντα &
οι Δραστηριότητές μας

εταιρική 
Διακυβέρνηση

Βιώσιμη 
ανάπτυξη

για το 
περιβάλλον 

για την 
κοινωνία 

η παρουσία μας 
στην αγορά

για τους 
ανθρώπους μας

Σχετικά με τον 
απολογισμό

ευρετήριο 
Περιεχομένου GRI

Έκθεση ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου 

μήνυμα από τον ανώτατο 
εκτελεστικό Διευθυντή 

Στοχοθεσία 
Στον πίνακα εμφανίζονται οι στόχοι που τέθηκαν για τη διετία 2020-2021, η πρόοδος 
που επιτεύχθηκε από τον Όμιλο, και οι στόχοι για το μέλλον.

σβα ΠερίοΧΗ 
εΠίΚεντρωσΗσ

στοΧοί Που είΧαν τεθεί γία το 
2020-2021

ΠροοΔοσ  
2021

στοΧοσ 2022

Ενέργεια Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 190 kWp  θα καλύπτει 40% 
των συνολικών αναγκών των κεντρικών γραφείων του Ομίλου και της 
αποθήκης PharmacyLine

Εγκρίθηκε το 2021 και θα πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου 2022 
Αύξηση δυναμικότητας του φωτοβολταϊκού συστήματος στα κεντρικά γραφεία και στη 
Pharmacy Line από 100 kWp σε 290 kWp. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 
2 καταστήματα Beauty Line (μη ιδιόκτητα) του Ομίλου

Ενέργεια Σταδιακή αντικατάσταση αυτοκινήτων του Ομίλου με υβριδικά και ηλε-
κτρικά, και  προετοιμασία υποδομών για σκοπούς φόρτισης

Σταδιακή αντικατάσταση όλου του στόλου οχημάτων του Ομίλου με ηλεκτρικά και υβριδι-
κά οχήματα, και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης οχημάτων

Αντικατάσταση όλων των φωτιστικών του Νέου Κέντρου Διανομής με 
τεχνολογία LeD

Τα φωτιστικά παραδόθηκαν και αναμένεται η εγκατάστασή τους

Εγκατάσταση καινούργιου συστήματος υψηλής ενεργειακής απόδοσης 
κλιματισμού στη PharmacyLine

Νέοι Στόχοι

Ενεργειακός έλεγχος σε όλα τα υποστατικά και στον στόλο του Ομίλου. 
Σταδιακή κατάργηση της πολιτικής ανοιχτής εισόδου και εγκατάσταση αυτόματων θυρών 
για εξοικονόμηση ενέργειας 
Αγορά 3 αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων και εγκατάσταση 3 σταθμών φόρτισης

Διαχείριση Πόρων Μείωση του πλαστικού, καταργώντας την πλαστική κάρτα Benefits και δημι-
ουργία καμπάνιας ευαισθητοποίησης για τους εργαζόμενους του Ομίλου

Αξιοποίηση του νερού από τους αφυγραντήρες της PharmacyLine για 
την άρδευση των κήπων των κεντρικών μας γραφείων

Κατάργηση πλαστικής σακούλας και χρήση επαναχρησιμοποιήσημων 
κιβωτίων για μεταφορά προϊόντων

Χρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών για το πακετάρισμα της σακού-
λας online shop

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

Μείωση της χρήσης χαρτιού. Χρήση Pos, αποστολή ηλεκτρονικών 
αποδείξεων, ηλεκτρονική έκδοση των περιοδικών και του Απολογισμού 
Βιωσιμότητας.

Μείωση υλικών προετοιμασίας και συσκευασίας παραγγελιών (κατά 20%), 
και κατάργηση πλαστικής σακούλας για τη διεκπεραίωση παραγγελιών

Νέος Στόχος:
Σταδιακή κατάργηση του υλικού που χρησιμοποιούμε για περιτύλιγμα (φιλμ) στις παλέτες 
μεταφοράς προϊόντων και αντικατάσταση με περιτύλιγμα πολλαπλών χρήσεων

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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Προφίλ 
όμίλου

τα Προϊόντα &
οι Δραστηριότητές μας

εταιρική 
Διακυβέρνηση

Βιώσιμη 
ανάπτυξη

για το 
περιβάλλον 

για την 
κοινωνία 

η παρουσία μας 
στην αγορά

για τους 
ανθρώπους μας

Σχετικά με τον 
απολογισμό

ευρετήριο 
Περιεχομένου GRI

Έκθεση ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου 

μήνυμα από τον ανώτατο 
εκτελεστικό Διευθυντή 

σβα ΠερίοΧΗ 
εΠίΚεντρωσΗσ

στοΧοί Που είΧαν τεθεί γία το 
2020-2021

ΠροοΔοσ  
2021

στοΧοσ 2022

Δράσεις Ενημέρω-
σης και Εκπαίδευ-
σης

Υλοποίηση δράσεων πιο φιλικών προς το περιβάλλον, εντός καταστη-
μάτων, με εγκατάσταση οθονών, αντί για εκτυπωμένα διαφημιστικά. Στα 
καταστήματα καλλυντικών οι εκτυπώσεις θα γίνονται με μελάνια φιλικά 
προς το περιβάλλον και οι τσάντες θα είναι από ανακυκλώσιμα υλικά

Σχεδιασμός Κατα-
στημάτων

Κάθε νέο κατάστημα selekt Beauty θα στήνεται βάσει προτύπων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης

Κλιματική Αλλαγή Μελέτη για κλιματικά ουδέτερο νέο Κέντρο Διανομής

Πιστοποιήσεις 

Νέοι Στόχοι

Πιστοποίηση Ομίλου με τα πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Iso14001 και eMas.

Πιστοποίηση Ομίλου με Iso14064 για τις εκπομπές 
αερίων θερμοκηπίου.

: επιτεύχθηκε        : επιτεύχθηκε μερικώς       : δεν επιτεύχθηκε

οΧΗματα ΧαμΗλων εΚΠομΠων ρυΠων

Σταδιακή αντικατάσταση όλου του στόλου 
οχημάτων του Ομίλου με ηλεκτρικά και υβριδικά 
οχήματα, και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης 
οχημάτων

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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οι Δραστηριότητές μας

εταιρική 
Διακυβέρνηση

Βιώσιμη 
ανάπτυξη

για το 
περιβάλλον 

για την 
κοινωνία 

η παρουσία μας 
στην αγορά

για τους 
ανθρώπους μας

Σχετικά με τον 
απολογισμό

ευρετήριο 
Περιεχομένου GRI

Έκθεση ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου 

μήνυμα από τον ανώτατο 
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνα, εναρμονίζουμε τους επιχειρη-
ματικούς μας στόχους με τις ανάγκες της κοινωνίας που μας 
περιβάλλει, καθώς μόνο μέσω της ευημερίας της κοινωνίας, 
μπορούμε να πραγματώσουμε το επιχειρηματικό μας όραμα.
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η προσέγγισή μας
Στηρίζουμε εμπράκτως την τοπική 
κοινότητα και ενισχύουμε την οικονομι-
κή ανάπτυξή της, υλοποιώντας μακρο-
πρόθεσμα προγράμματα και δράσεις. 
Επιπλέον, συνεργαζόμαστε σε διαχρονική 
βάση με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
και άλλους σημαντικούς στρατηγικούς 
εταίρους, για την ανάπτυξη πρωτοβου-
λιών και για τη συνέχιση προγραμμάτων 
που προσδίδουν μετρήσιμη αξία τόσο σε 
τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Συνοπτικά, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας 
δίνει έμφαση στους πιο κάτω τομείς που 
αφορούν την κοινωνία:

• Υποστήριξη τοπικής κοινωνίας με 
 δράσεις και δωρεές

• Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας

• Ανάπτυξη προγραμμάτων για την 
 υγεία, ευεξία και του υγιεινού τρόπου 
 ζωής.

 

τΗρωντασ τίσ Δεσμευσείσ μασ

€234.255 €199.110
Κοινωνικό προϊόν φιλανθρωπικές δράσεις 

Συνεργασία με 15 τοπικούς 
προμηθευτές το 2020 και 
16 το 2021

Διαχρονική στήριξη ΜΚΟ 
και του έργου που επιτελούν

100% του διευθυντικού 
προσωπικού μας προέρχεται 
από την τοπική κοινωνία
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Εκκλησία         Προσφορά για ενίσχυση ατόμων για οικονομικούς και ιατρικούς λόγους

Στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων         Τοπική κοινωνία         Υγεία         Προσφορές σε είδος

Αθλητισμός

16,5%

2,6%
8,5%
2,2%

37,3%

7,9%

25,1%

        Εκκλησία         Προσφορά για ενίσχυση ατόμων για οικονομικούς και ιατρικούς λόγους         
        Στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων         Τοπική κοινωνία         Υγεία         Προσφορές σε είδος            
        Αθλητισμός

Δωρεεσ Καί φίλανθρωΠίΚεσ Δρασείσ

10,9%

11%
1%

9,5%

22,8%

24,9%

19,9%

Δωρεές και Φιλανθρωπικές 
Δράσεις
Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας παρέχου-
με ουσιαστικές χρηματοδοτήσεις επεν-
δύοντας στις συνεργασίες και ενθαρρύ-
νοντας την εθελοντική προσφορά των 
εργαζόμενών μας. Στόχος μας είναι να 
λειτουργούμε υπεύθυνα και να έχουμε 

έντονη συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη μας και την κοινότητα, στηρίζοντας 
τη βιώσιμη ανάπτυξή τους. 

Στους πιο κάτω πίνακες και στα διαγράμ-
ματα παρουσιάζονται συνοπτικά οι τομείς 
εκείνοι, στους οποίους ο Όμιλος Χ.Α.Πα-
παέλληνας κάνει δωρεές, καθώς και τα 
ποσά ανά κατηγορία:

εΠενΔυσείσ (σε ευρω)

2021 2020

Εκκλησία 2.577,90 10.846,05

Προσφορά για ενίσχυση ατόμων για οικονομικούς 
και ιατρικούς λόγους

8.451,00 10.922,01

Στήριξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων 2.168,50 1.018,50

Τοπική Κοινωνία 37.300,00 9.400,00

Υγεία 7.869,00 22.604,00

Προσφορές σε είδος 25.112,61 24.640,23

Αθλητισμός 16.500,00 19.700,00

Σύνολο 99.979,01 99.130,79

2021 2020
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η Οικονομική Συμβολή μας 
– Κοινωνικό προϊόν
Η οικονομική συμβολή προς την κοινω-
νία, στην οποία δραστηριοποιούμαστε, 
αποτελεί βασική μας επιδίωξη. Παρέ-
χουμε απασχόληση, συνεργαζόμαστε με 
τους προμηθευτές μας και πραγματοποι-
ούμε κοινωνικές επενδύσεις, δημιουργώ-

ντας αξία για όλους τους συμμετόχους 
μας. Η διανομή οικονομικής αξίας προς 
τους συμμετόχους μας παρουσιάζεται στον 
πίνακα που ακολουθεί.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βρίσκεται 
στο επίκεντρο του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλ-
ληνας. Στόχο μας αποτελεί το να είμαστε 

κομμάτι αυτού του τόπου. Με τον τρόπο 
λειτουργίας μας, την υπεύθυνη στάση 
μας απέναντι στην κοινωνία και στο 
περιβάλλον, επιδιώκουμε να αφήνουμε το 
αποτύπωμα της θετικής μας συμβολής σε 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας.

Οι πολιτικές, οι δράσεις, οι χορηγίες και 
οι εκδηλώσεις του Ομίλου επικεντρώνο-
νται στους ακόλουθους πυλώνες:

• Κοινωνία 

• Αθλητισμός 

• Άνθρωποι 

• Υγεία

• Παιδεία

• Περιβάλλον (πληροφορίες στην 
 ενότητα  για το Περιβάλλον). 

ΚατανομΗ ΚοίνωνίΚου Προϊοντοσ (σε ευρω)

2021 2021 (%) 2020 2020 (%)

Πληρωμές για μισθοδοσία (μεικτές αποδοχές εργαζομένων) 12.568.201 10,38% 11.094.891 9,81%

Πληρωμές για ασφάλεια εργαζομένων (εργοδοτικές εισφορές και ιδιωτική ασφάλιση) 315.039 0,26% 301.438 0,27%

Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου (τόκοι και δόσεις δανείων) 2.205.177 1,82% 504.553 0,45%

Καταβεβλημένοι φόροι 745.861 0,62% 476.835 0,42%

Συνολικές επενδύσεις 2.111.125 1,74% 1.510.230 1,33%

Πληρωμές προς εγχώριους προμηθευτές (συμπερ. φΠΑ) 30.770.117 25,41% 26.999.811 23,86%

Πληρωμές προς προμηθευτές εξωτερικού 72.384.257 59,77% 72.267.530 63,87%

Σύνολο 121.099.777 100% 113.155.288 100%
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ΔραΣειΣ για την κόινώνια 

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας, πιστός στο 
όραμά του να συνεισφέρει στο κοινωνικό 
σύνολο και στην τοπική κοινωνία, έχει 
θεσπίσει διαχρονικές συνεργασίες με 
φορείς, ιδρύματα και ΜΚΟ στην Κύπρο. 
Ενδεικτικά, παραθέτουμε φορείς, ιδρύμα-
τα και ΜΚΟ που στηρίξαμε κατά τη διετία 
2020-2021:

• Ένα Όνειρο Μια Ευχή

• europa Donna Κύπρου

• Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου ιωάννου

• Παγκύπριος Σύνδεσμος φίλων 
 Νεφροπαθών (ΠΣφΝ)

• ΠΑΣΥΚΑφ

• Κοινοτικό Παντοπωλείο Λατσιών 

• Βαγόνι Αγάπης

• Σωματείο Αγάπης

εΚστρατεία οΔίΚΗσ 
ασφαλείασ

o Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας είναι κάθε 
έτος ο Μέγα Χορηγός στην εκστρατεία 
Οδικής Ασφάλειας. Η εκστρατεία υπο-
στηρίζεται από το Υπουργείο Άμυνας, το 
Υπουργείο Υγείας, τον Κ.Ο.Α, το Στάδιο 
Γ.Σ.Π. και το Συμβούλιο Οδικής Εκστρα-
τείας.
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ΔρΑΣΕιΣ ΓιΑ ΤΗΝ ΚΟιΝώΝιΑ 

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας διαχρονικά στηρίζει το Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου ιωάννου. 
Συγκεκριμένα, ο Όμιλος βοηθά στην επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με νο-
ητική αναπηρία, εργοδοτώντας σήμερα -στα κεντρικά γραφεία του, όσο και σε άλλους 
χώρους εργασίας του Ομίλου- 6 άτομα με νοητική αναπηρία, που προέρχονται από το 
Ίδρυμα.

Σχόλια για το πρόγραμμα από τον 
διευθυντή του ίδρύματος, κ.ανδρέα 
θεοδώρου:

«Όταν πριν από 4 χρόνια ανέλαβα 
διευθυντής στο Ίδρυμα Χρίστου 
Στέλιου Ιωάννου, ενημερώθηκα από 
συναδέλφους για τη μεγάλη κοινωνική 
και οικονομική προσφορά του Ομίλου 
Χ.Α.Παπαέλληνας προς το Ίδρυμα. 
Πολύ σύντομα διαπίστωσα και ο ίδιος 
την πολύπλευρη στήριξη του Ομίλου 
προς το Ίδρυμα, που βοηθά τόσο 
στην επαγγελματική αποκατάσταση 
των ατόμων με νοητική αναπηρία σε 
χώρους εργασίας του Ομίλου όσο και 
στην εκπαίδευση των ατόμων με νοητική 
αναπηρία στον χώρο του Ιδρύματος. 

Η προσωπική επαφή του ίδιου του 
διευθύνοντος συμβούλου, 
κ. Χρήστου Παπαέλληνα, όσο και άλλων 

διευθυντικών στελεχών και εργαζομένων 
του Ομίλου προς τους εργαζόμενους, 
που προέρχονται από το ίδρυμά μας, 
είναι τόσο στενή που σε κάθε ανάγκη 
των εργαζομένων μας, ακόμη και 
εντός της οικογένειάς τους, ο Όμιλος 
-αναδεικνύοντας το ανθρώπινο πρόσωπο 
που τον χαρακτηρίζει- είναι δίπλα τους, 
τους συμπαραστέκεται και τους στηρίζει 
με ποικίλους τρόπους.

Η τεράστια προσφορά του Ομίλου 
επεκτείνεται και στον χώρο του 
Ιδρύματος, αφού κάθε χρόνο ο Όμιλος 
παραγγέλλει, από το Εργαστήριο 
Καλαθοπλεκτικής του Ιδρύματος, την 
κατασκευή πέραν των 650 ψάθινων 
καλαθιών τα οποία προετοιμάζονται 
από άτομα με νοητική αναπηρία, και 
αξιοποιείται ως χριστουγεννιάτικο δώρο».

ίΔρυμα Χρίστου στελίου ίωαννου ΔίαΚρίσΗ τΗσ θεΚλασ ΔΗμΗτρίου στουσ ΠαγΚοσμίουσ 
είΔίΚουσ ολυμΠίαΚουσ αγωνεσ

Η συνάδελφος θέκλα Δημητρίου, η οποία παράλληλα ασχολείται με τον αθλητισμό 
και, συγκεκριμένα, με αγωνίσματα ταχύτητας (100 και 200 μέτρα) στο άθλημα του 
στίβου, έλαβε μέρος σε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις στις οποίες είχε σημαντικές 
διακρίσεις. Συγκεκριμένα, κατά τη συμμετοχή της στους Παγκόσμιους Ειδικούς Ολυ-
μπιακούς Αγώνες, που διοργανώθηκαν στο abu Dhabi τον Μάρτιο του 2019, κατέλαβε 
την 2η θέση στους αγώνες των 200m και την 3η στους αγώνες των 100m.

φωτογραφία: Από την ειδική τελετή που οργάνωσε ο Όμιλος για τη βράβευση της θέκλας Δημητρίου για να την 
τιμήσει για τις σημαντικές επιτυχίες στους Παγκόσμιους Ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διοργανώθηκαν στο 
abu Dhabi το 2019.
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ΔραΣειΣ για τόν αθλητιΣμό

ολυμΠίαΔα νεαΠολεωσ

Η Ολυμπιάδα Νεαπόλεως ιδρύθηκε το 1951 και αποτελεί προσφυγικό σωματείο με 
σημαντική δράση, τόσο αθλητική όσο και κοινωνική. Συμμετέχει στα πρωταθλήματα 
επιτραπέζιας αντισφαίρισης και ποδηλασίας, καθώς και στα παγκύπρια πρωταθλήματα 
πετοσφαίρισης με 8 ομάδες.

εταίρίΚΗ ομαΔα ΚαλαθοσφαίρίσΗσ 
του ομίλου Χ.α.ΠαΠαελλΗνασ

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του 
Ομίλου να συμβάλει στην ανάδειξη της αξίας του 
αθλητισμού, δημιουργήθηκε η εταιρική ομάδα 
καλαθοσφαίρισης του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας. 
Η ομάδα καλαθοσφαίρισης λαμβάνει συχνές 
προπονήσεις στο γήπεδο Ολυμπιάδας του Γυμνα-
σίου Ακροπόλεως, ενώ εκπροσωπεί τον Όμιλο 
σε φιλικούς αγώνες με άλλες ομότιμες εταιρικές 
ομάδες.

Στηρίζουμε διαχρονικά και έμπρακτα τον αθλητισμό, τις αξίες και τα 
οφέλη του, ενισχύοντας εθνικούς και τοπικούς φορείς, συλλόγους και 
ομάδες. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας στηρίζει μέσω 
χορηγιών και προϊόντων (συμπληρώματα και υγιεινά σνακ) αθλητικές 
ομάδες και αθλητικές εκδηλώσει με εθελοντικό χαρακτήρα:

Επιπλέον, υποστηρίζουμε οργανισμούς και πρωτοβουλίες όπως την 
ομάδα καλαθοσφαίρισης ΑΠΟΕΛ, το Football summer kids camp, 
το Running under The Moon cyprus, το Άλφα Μέγα “Run as one” 
και «Ποδηλατώ για ένα ευρώ-Παιδί, Διατροφή και Υγεία».
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εθνίΚοσ λατσίων

Ο Όμιλος στηρίζει διαχρονικά και ενισχύει οικονομικά τον Εθνικό Λατσιών, καθώς και 
την τοπική κοινωνία των Λατσιών, στην οποία βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του. Ο 
Εθνικός Λατσιών ιδρύθηκε το 1956 και διαθέτει ομάδες πετοσφαίρισης και ποδοσφαί-
ρου σάλας (futsal), με 300 αθλητές κάθε ηλικίας.

νίΚολασ βασίλείου

o Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας είναι 
υπερήφανος υποστηρικτής του Νικόλα 
Βασιλείου, ενός από τους κορυφαίους 
του αθλήματος της σκοποβολής. Ο 
Νικόλας κερδίζει διακρίσεις όχι μόνο σε 
κυπριακό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές. 
Το 2021, ο Νικόλας κατέκτησε το πρώτο 
του ατομικό μετάλλιο σε επίπεδο αν-
δρών και το χάλκινο μετάλλιο στο σκητ 
ανδρών, στο Παγκόσμιο Κύπελλο της 
IssF στο Όσιγιεκ της Κροατίας.

ΠαεεΚ

Ο Όμιλος στηρίζει οικονομικά τις ομάδες ποδοσφαίρου και καλα-
θόσφαιρας της ΠΑΕΕΚ Κερύνειας, μιας ομάδας που αντιπροσωπεύ-
ει την προσφυγιά και τους ανθρώπους που έχασαν το σπίτι και τη 
γειτονιά τους.

ΔρΑΣΕιΣ ΓιΑ ΤΟΝ ΑθΛΗΤιΣΜΟ
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Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνα πιστεύουμε ότι μπορούμε να είμαστε τόσο υγιείς και δυ-
νατοί, ως επιχείρηση, όσο είναι και οι τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμα-
στε. Στόχος μας είναι να λειτουργούμε υπεύθυνα στηρίζοντας την υγεία, ευεξία και τον 
υγιεινό τρόπο ζωής, τόσο των εργαζόμενών μας όσο και της τοπικής κοινωνίας. Για τον 
σκοπό αυτόν, παρέχουμε ουσιαστικές χρηματοδοτήσεις, επενδύουμε στις συνεργασίες 
και ενθαρρύνουμε την εθελοντική προσφορά των εργαζόμενών μας στα θέματα αυτά.

τα BeAutyline σταθερα ΔίΠλα 
στΗν euroPA donnA ΚυΠρου

Τα καταστήματα Beauty Line και η europa 
Donna Κύπρου μοιράζονται έναν κοινό 
στόχο: να κάνουν την κάθε γυναίκα, που 
περνά από τη δοκιμασία καρκίνου του 
μαστού, να ζει και να αισθάνεται καλύ-
τερα. Τη διετία 2020-2021 τα καταστή-
ματα Beauty Line στήριξαν το έργο της 
europa Donna Κύπρου και το πρόγραμμα 
«Επιστήθιες φίλες», το οποίο παρέχει 
οικονομική υποστήριξη για αγορά ειδικών 
στηθόδεσμων, περουκών και προσθετικών 
σιλικόνης σε γυναίκες που έχουν νοσήσει 
από τον καρκίνο του μαστού. Το πρόγραμ-
μα στοχεύει στην ενημέρωση, ευαισθητο-
ποίηση, στήριξη και αποκατάστασή τους.

ΔραΣειΣ για την υγεια

Το 100% των εσόδων από την πώληση του περιοδικού Beauty Line προσφέρονται στην 
europa Donna.

2021 

€5.866 
Έσοδα περιοδικού

€7.342
canvag Bags

€4.717
canvag Bags

2020

€7.617
Έσοδα περιοδικού

33 συναδερφοι εγγράφηκαν 
στους καταλόγους του 
Καραισκάκειου για 
εθελοντές δότες

συναΔελφοί εθελοντεσ 
Δοτεσ μυελου των οστων

Ο Όμιλος, πάντα δίπλα στον συνάν-
θρωπο, διοργάνωσε δειγματοληψία 
στα κεντρικά γραφεία για την εγγραφή 
εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Η 
εκδήλωση έγινε σε συνεργασία με το  
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα για την προώθηση 
του προγράμματος «ΣΥΜΜΑΧιΑ ΖώΗΣ».
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“rACe for tHe Cure» 

Tα BeautyLine στηρίζοντας διαχρονικά τη Εuropa Donna Κύπρου, παραβρέθηκαν στην 
εκδήλωση “Race for the cure”, αφιερωμένη στον καρκίνο του μαστού. 

To “Race for the cure” αποτελεί, τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση για την υγεία των 
γυναικών στην Κύπρο και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης του κοινού. Μέρος των εσόδων διατίθεται στην έρευνα για τη θεραπεία 
του καρκίνου του μαστού.

εΚστρατεία “Be BrAve, Be 
BeAutiful”

Μέσω της εκστρατείας “Be Brave. Be 
Beautiful” τα Beauty Line, σε συνεργα-
σία με την κύπρια fashion entrepreneur 
Αριάνα Ντεμιάν, ενίσχυσαν το έργο της 
europa Donna ενθαρρύνοντας και εμπνέ-
οντας τις πιο #brave γυναίκες του κό-
σμου. Με στόχο να ευαισθητοποιηθούν 
όλες οι γυναίκες για την πρόληψη κατά 
του καρκίνου του μαστού, σχεδιάστηκε η 
οικολογική τσάντα “canvag”, τα έσοδα 
από την πώληση της οποίας ενίσχυσαν 
οικονομικά το έργο της europa Donna.

ΔρΑΣΕιΣ ΓιΑ ΤΗΝ ΥΓΕιΑ
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ΔρΑΣΕιΣ ΓιΑ ΤΗΝ ΥΓΕιΑ

στΗρίξΗ ΠασυΚαφ

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΚΑφ οργάνωσαν 
ενημερωτική εκδήλωση πρόληψης του καρκίνου. Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο 
πλαίσιο του θεσμού «Καφές με Αγάπη», στα γραφεία του Ομίλου μας. Δεκάδες 
συνάδελφοι στήριξαν οικονομικά τις υπηρεσίες του ΠΑΣΥΚΑφ, που προσφέρο-
νται δωρεάν προς τους ασθενείς με καρκίνο και τις οικογένειες τους. 
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο δόκτωρας Κυριάκος Στυλιανίδης, τόνισε τη 
σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης για τις διάφορες μορφές 
καρκίνου.

o ομίλοσ Χ.α.ΠαΠαελλΗνασ ΔίΠλα στον ΠαγΚυΠρίο 
συνΔεσμο φίλων νεφροΠαθων

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας είναι διαχρονικός χορηγός του Παγκύπριου Συν-
δέσμου φίλων Νεφροπαθών, στηρίζοντας το έργο του που αφορά στην παρο-
χή οικονομικής βοήθειας και στήριξης στους νεφροπαθείς και στις οικογένειές 
τους, στην ενημέρωση γύρω από τη σημασία της πρόληψης, και ενίσχυσης των 
τμημάτων Νεφρολογίας και των μονάδων αιμοκάθαρσης, σε όλες τις πόλεις.

βραΔίνοσ Ημίμαραθωνίοσ “running under tHe Moon”

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας στηρίζει από το 2015 τον βραδινό ημιμαραθώνιο 
“Running under The Moon”. Το 2021, ο αγώνας πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμε-
τοχή εργαζόμενων και των οικογενειών τους. Τόσο χρησιμοποιώντας μέρος των εισπρά-
ξεων όσο και με παράλληλες εκδηλώσεις, ο αγώνας στήριξε το ίδρυμα «Σοφία για τα 
Παιδιά» του οποίου στόχο αποτελεί η καταπολέμηση της φτώχειας και των δυσμενών 
συνεπειών της, εστιάζοντας κυρίως στα παιδιά. 
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ΔρΑΣΕιΣ ΓιΑ ΤΗΝ ΥΓΕιΑ

μαθΗματα yogA

Ο Όμιλος δίνει την ευκαιρία σε εργαζόμενους και συνεργάτες να παρακολουθήσουν μαθήματα 
γιόγκα, μέσα στο πλαίσιο εταιρικών προγραμμάτων ευεξίας.

food stories - food Blog

Tον Μάρτιο του 2021 παρουσιάστηκε το 
νέο blog του Ομίλου με το όνομα FooD 
sToRIes. Το FooD sToRIes έχει ως στόχο 
τη δημιουργία μιας μεγάλης διαδικτυακής κοι-
νότητας, της οποίας το ενδιαφέρον στρέφεται 
γύρω από το φαγητό και την καλή διατροφή. 
Μέσα από ξεχωριστές συνταγές, συμβουλές 
διατροφής και χρήσιμα μαγειρικά tips, ανα-
δεικνύεται και προωθείται η άριστη ποιότητα 
των προϊόντων που έχουμε στην γκάμα μας. 
Σε αυτό το γαστρονομικό ταξίδι συμμετέχουν 
καταξιωμένοι σεφ και πολλοί άλλοι φίλοι του 
φαγητού, οι οποίοι μοιράζονται τις δικές τους 
γευστικές προτιμήσεις και ιδέες.

«ΔίαΔρομΗ αγαΠΗσ μοτοσίΚλετίστων»

o Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας στηρίζει την Διαδρομή Αγάπης Μοτο-
σικλετιστών με σκοπό την ενίσχυση του Παγκύπριου Συνδέσμου για 
Παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις, «Ένα Όνειρο μια Ευχή». 
Η Διαδρομή Αγάπης Μοτοσικλετιστών -που συγκεντρώνει μεγάλη 
συμμετοχή από τους εργαζόμενους- αποσκοπεί στην ενίσχυση του 
συνδέσμου και ως στόχο έχει την ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω 
από τον παιδικό καρκίνο. 
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Μέσω του προγράμματος εθελοντικής αι-
μοδοσίας, διοργανώνουμε τακτικά μέρες 
αιμοδοσίας στα κεντρικά μας γραφεία, 
συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο δεκάδες 
φιάλες αίματος για την κάλυψη αναγκών 
της κυπριακής κοινωνίας.

ΔραΣειΣ για τόν ανθρώΠό

Προγραμμα εθελοντίΚΗσ 
αίμοΔοσίασ

Μπουκάλες αίμα που 
συγκεντρώθηκαν 

Μπουκάλες αίμα που 
συγκεντρώθηκαν 

19

26

2021

2020
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ΔραΣειΣ για την ΠαιΔεια
Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας στηρίζει έμπρακτα την αριστεία και ενθαρρύνει τη νέα γενιά όσον αφορά τη διεύρυνση της γνώσης, της 
μόρφωσης και της ευγενούς άμιλλας. Στον αγώνα των νέων για κατάκτηση της γνώσης, ο Όμιλος συμβάλλει επιβραβεύοντας την 
αριστεία, απονέμοντας κάθε χρόνο χρηματικά βραβεία στα αριστούχα παιδιά του προσωπικού. Το 2020 βραβεύτηκαν -για τις υψηλές 
ακαδημαϊκές τους επιδόσεις- 8 παιδιά ενώ το 2021 τιμήθηκαν 11 παιδιά.

Προγραμμα θερίνΗσ 
αΠασΧολΗσΗσ

Το πρόγραμμα θερινής Απασχόλησης 
παρέχει στους συμμετέχοντες την ευκαι-
ρία μάθησης μέσω πραγματικής εργασι-
ακής εμπειρίας και κατάρτισης τεχνικής 
και επιχειρηματικής καθοδήγησης. Με 

το πρόγραμμα αυτό, συμβάλλουμε στην 
προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων, 
στην εξέλιξη των δεξιοτήτων τους, καθώς 
και στην παροχή εφοδίων για τη μετέπειτα 
επαγγελματική τους εξέλιξη.

Στο πρόγραμμα θερινής Απασχόλησης 
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 

φοιτητές σε κλάδους συναφείς με τους 
τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου, 
όπως Marketing, Logistics, Finance, 
Business analytics & Innovation, Βιωσιμό-
τητα, Digital Transformation κλπ.. Κατά τη 
διετία 2020-2021, ο Όμιλος Χ.Α.Παπα-
έλληνας δεν εργοδότησε φοιτητές λόγω 
της πανδημίας covID-19. 

Παιδιά τιμήθηκαν 
11

2021

Παιδιά τιμήθηκαν 
 

8
2020
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Στοχοθεσία 
Στον πίνακα εμφανίζονται οι στόχοι που τέθηκαν για τη διετία 2020-2021, η πρόοδος 
που επιτεύχθηκε από τον Όμιλο, και οι στόχοι για το μέλλον.

σβα ΠερίοΧΗ 
εΠίΚεντρωσΗσ

στοΧοί Που είΧαν τεθεί γία το 
2020-2021

ΠροοΔοσ  
2021

στοΧοσ 2022

Υποδομές Επιχορήγηση κατασκευής γέφυρας στον Δήμο Λατσιών, στη Λεωφόρο 
Γιάννου Κρανιδιώτη, για την ασφαλή διέλευση των πεζών

• Δόθηκε μέρος της χρηματοδότησης για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της γέφυρας.  
• Χρηματοδότηση κατασκευής γέφυρας στον Δήμο Λατσιών με βάση το 
    χρονοδιάγραμμα του Δήμου

Αξιοποίηση του νερού από αντλίες όμβριων υδάτων του Νέου Κέντρου 
Διανομής στη Νήσου για ενίσχυση του συστήματος άρδευσης της 
τοπικής κοινότητας

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Χωριού και Νήσου δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία. 
Εξετάζουμε την αξιοποίηση των εν λόγω υδάτων για άρδευση του χώρου πρασίνου των 
εγκαταστάσεων μας, καθώς και για λειτουργία συστημάτων αδιαβατικής ψύξης εντός της 
αποθήκης

Ενημέρωση και 
Εκπαίδευση

Διαφώτιση του κοινού σε θέματα ναρκωτικών και οδικής ασφάλειας Διαφώτιση του κοινού σε θέματα ναρκωτικών και οδικής ασφάλειας

Διαφώτιση του κοινού για θέματα υγιεινής διατροφής Διαφώτιση του κοινού σε θέματα υγιεινής διατροφής

Διαφώτιση του κοινού σχετικά με τον καρκίνο του δέρματος Διαφώτιση του κοινού σχετικά με σημαντικά και επίκαιρα θέματα υγείας

Συμπερίληψη στον 
εργασιακό χώρο

Νέος στόχος Μελέτη για δημιουργία προγράμματος, ένταξης στον οργανισμό, ατόμων που ανήκουν στο 
φάσμα του αυτισμού

Κοινωνικές 
επενδύσεις

Νέος στόχος Δημιουργία ιδρύματος για διαχείριση των χρημάτων που θα λαμβάνει το Beauty Line από 
την πώληση τσαντών και πλήρης διαθεση των χρηματων για στήριξη κοινοφελών έργων με 
επίκεντρο τη γυναίκα

: επιτεύχθηκε        : επιτεύχθηκε μερικώς       : δεν επιτεύχθηκε
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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ΚΕφΑΛΑιΟ 6

o Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας εμπορεύεται και διανέμει καθη-
μερινά χιλιάδες προϊόντα, έχοντας ως στόχο να ανταποκριθεί 
στις ανάγκες του τελικού καταναλωτή, προσφέροντας ικανο-
ποίηση και διευρύνοντας ταυτόχρονα τη γκάμα των προϊόντων 
του. Βασική επιδίωξή μας είναι η δημιουργία σχέσεων εμπι-
στοσύνης με τους συνεργάτες και η σύναψη συνεργιών που 
να εδραιώνουν την ηγετική μας θέση στην αγορά. 
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τηρώντας τις Δεσμεύσεις μας

νεα ΗλεΚτρονίΚΗ Πλατφορμα 
B2B τΗσ PHArMACyline

100% 
των παραπόνων που λήφθηκαν απαντήθηκαν 
και επιλύθηκαν εντός 24 ωρών

42 ΚαταστΗματα σε 
ολΗ τΗν ΚυΠρο

3.902 
πελάτες πραγματοποίησαν τουλάχιστον 
1 αγορά μέσω της εφαρμογής Beauty 
Line app κατά τη διάρκεια του 2021

εφαρμογΗ του εργαλείου 
βusiness to βusiness (B2B) 

261 
ενεργοί χρήστες 2021

345
ενεργοί χρήστες στις 
αρχές του 2022

32% 
αύξηση στη χρήση του εργαλείου το 2022

18.812 
χρήστες συνολικά κατέβασαν την εφαρμογή του 
Beauty Line (Beauty Line app)

3.879 
συναλλαγές Mobile PΟs το 2021

23.365 
online αποδείξεις το 2021

200 
Παραγγελίες το 2021

Η συχνότητα παραγγελίας χαρτιού 
απόδειξης μειώθηκε από 2 φορές 
σε 1 φορά τον χρόνο

η προσέγγισή μας 
o Όμιλος επιδιώκει να εμπλουτίσει τις 
μάρκες και τα προϊόντα που διατίθενται 
στα καταστήματά μας με την ένδειξη 
clean Beauty (vegan, cruelty free or 
eco-friendly).

Συνοπτικά, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας 
επικεντρώνεται στους πιο κάτω άξονες:

• Ανταπόκριση στις ανάγκες και τις 
 προσδοκίες των καταναλωτών 

• Καινοτομία

• Δημιουργία συνεργιών και σχέσεων 
 εμπιστοσύνης με συνεργάτες. 
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Ανταποκρινόμαστε στα 
Αιτήματα των πελατών μας
H ανταπόκριση στις ανάγκες και τα αιτή-
ματα των πελατών είναι βασική προτεραι-
ότητα για τον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας. 
Με στόχο την καταγραφή, αξιολόγηση και 
αποτελεσματική ανταπόκριση σε αιτήματα 
και υποδείξεις των πελατών μας, έχουμε 
αναπτύξει συγκεκριμένες δράσεις που 
λειτουργούν ως δίαυλος επικοινωνίας μαζί 
τους, αξιοποιώντας την ανατροφοδότηση 
ως εργαλείο διαρκούς βελτίωσης.

τηλεφωνικό Κέντρο και Άμεση 
επικοινωνία 

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας διαθέ-
τει τηλεφωνικό κέντρο για την άμεση 
επικοινωνία με τους πελάτες του. Επίσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τους σύγχρονους 
ρυθμούς ζωής και την αυξανόμενη χρήση 
της τεχνολογίας, ο Όμιλος αξιοποιεί 
και άλλα μέσα άμεσης και αμφίδρομης 
επικοινωνίας με τους πελάτες του, όπως 
τα social media, τα emails και το live chat.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα Holland 
& Barret πρόσφεραν μια νέα υπηρεσία 
μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
(Facebook, Instagram) και το live chat, το 
οποίο διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση 
των πελατών -από όπου κι αν βρίσκονται- 
στις συμβουλές και στην καθοδήγηση από 
τους Σύμβουλους Υγείας και Ευεξίας.  

Διερεύνηση ίκανοποίησης Πελατών

o Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας, πιστεύο-
ντας ότι η διαρκής βελτίωση προέρχεται 
από την άμεση και ειλικρινή επικοινωνία 
με τους πελάτες του, εισήγαγε διαφορετι-

κούς τρόπους διερεύνησης της ικανοποί-
ησής τους: την έρευνα μυστικού επισκέ-
πτη και το εργαλείο ceM (customer 
experience Management). 

Έρευνα Μυστικού επισκέπτη

Η έρευνα Μυστικού Επισκέπτη (Mystery 
shopper) έχει ως επίκεντρό της τον πελά-
τη και τις εμπειρίες του στους χώρους των 
καταστημάτων. Η έρευνα πραγματοποιεί-
ται 4 φορές ανά έτος, σε όλο το δίκτυο 
καταστημάτων του Ομίλου Χ.Α.Παπα-
έλληνας αλλά και σε καταστήματα του 
ανταγωνισμού, με 8 επισκέψεις ετησίως 
σε κάθε κατάστημα.

Ο Μυστικός Επισκέπτης αξιολογεί την ποι-
ότητα των υπηρεσιών που παρέχονται μέσα 
από τα μάτια ενός «πελάτη» και βάσει ενός 
προσυμφωνημένου ερωτηματολογίου. Η 
έρευνα Μυστικού Επισκέπτη βοηθά στην 
αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελα-
τών για την εξυπηρέτησή τους, καθώς και 
στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης 
και της απόδοσης του προσωπικού. 

εργαλείο CEM – Customer Experience 
Management

Η πλατφόρμα ceM προσφέρει στους 
πελάτες τη δυνατότητα να αξιολογήσουν 
την τελευταία επίσκεψή τους σε κάποιο 
κατάστημα της αλυσίδας Beauty Line. Η 
πλατφόρμα, που ξεκίνησε να λειτουργεί 
το 2014, αποτελείται από ερωτήσεις 
επιλογής, αλλά και ανοικτού τύπου ερω-
τήσεις. Η ανατροφοδότηση που λαμβάνει 
ο Όμιλος μέσα από αυτή τη διαδικασία 
αξιολόγησης βοηθά στη συνεχή βελτίω-
ση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και 
στην επίλυση τυχόν προβλημάτων.



Απολογισμός Βιωσιμότητας 2020-2021 / 62

Προφίλ 
όμίλου

τα Προϊόντα &
οι Δραστηριότητές μας

εταιρική 
Διακυβέρνηση

Βιώσιμη 
ανάπτυξη

για το 
περιβάλλον 

για την 
κοινωνία 

η παρουσία μας 
στην αγορά

για τους 
ανθρώπους μας

Σχετικά με τον 
απολογισμό

ευρετήριο 
Περιεχομένου GRI

Έκθεση ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου 

μήνυμα από τον ανώτατο 
εκτελεστικό Διευθυντή 

 

εργαλείο βusiness to βusiness (B2B) 

Ο Όμιλος εισήγαγε το Σεπτέμβριο του 2020 το καινοτόμο εργαλείο παραγγελιών 
Βusiness to Βusiness (B2B). Το εργαλείο παρέχει στο δίκτυο συνεργατών του Ομίλου 
(φαρμακεία), μεταξύ άλλων, πλήρη προϊοντική και εμπορική ενημέρωση, γρήγορη 
διεκπεραίωση online παραγγελιών και νέες δυνατότητες που προσφέρουν αξία, εξοικο-
νομούν πολύτιμο χρόνο και διευκολύνουν την άμεση ολοκλήρωση εμπορικών συναλλα-
γών.

Κατά το έτος 2020 υπήρχαν 34 ενεργοί χρήστες, το 2021 υπήρχαν 261 ενεργοί χρή-
στες και το 2022 (6 μήνες) συνολικά 345 ενεργοί χρήστες, γεγονός που αποτυπώνει 
την ανοδική τάση στη χρήση του εργαλείου, η οποία αυξήθηκε κατά 32% το 2022.

Το εργαλείο B2B κατέγραψε την περίοδο αναφοράς περίπου 1.600 επισκέψεις και 100 
επαναλαμβανόμενους πελάτες που χρησιμοποιούν πιο συχνά το portal. Από αυτούς, 
50-60 πελάτες χρησιμοποιούν το εργαλείο για τακτικές παραγγελίες.

εργαλείο CrM - Customer relationship Management

Στόχος της δημιουργίας του εργαλείου cRM ήταν η αύξηση του βαθμού ικα-
νοποίησης των πελατών όλων των αλυσίδων του Ομίλου και πιο συγκεκριμένα, 
μέσω της υλοποίησης:

• καλύτερης τμηματοποίησης των πελατών (customer segmentation)

• καλύτερης εμπειρίας αγορών τόσο μέσα στα καταστήματα όσο και 
διαδικτυακά

• καινοτόμων πρακτικών για την ανάπτυξη των σχέσεων με πελάτες και 
προμηθευτές μας

Παραγγελίεσ

€5.100 €27.000 

€13.000 

34 200

90

2020 2021

2022 
στοιχεία μέχρι τον ιούνιο του 2022
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Διαχείριση παραπόνων των 
πελατών μας
Κάθε παράπονο που εκφράζεται από 
πελάτη, συνεργάτη ή προμηθευτή απο-
τελεί για τον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας 
ευκαιρία για βελτίωση. Η διαδικασία που 
ακολουθείται διασφαλίζει τη σωστή κα-
ταγραφή των παραπόνων, καθώς και την 
άμεση επίλυση και αξιοποίησή τους από 
τα αρμόδια τμήματα. Λαμβάνουμε παρά-
πονα απευθείας μέσω του τηλεφωνικού 
κέντρου και του ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου, αλλά και μέσω των εργαζόμενων 
στα καταστήματα, των πωλητών, των ιατρι-
κών επισκεπτών και των διανομέων μας. 

Το σύνολο των παραπόνων γίνεται αποδε-
κτό και οι αλλαγές-διορθώσεις εκτελού-
νται άμεσα, το αργότερο εντός 24 ωρών. 
Οι σωστές παραγγελίες φτάνουν στον 
πελάτη με την αμέσως επόμενη διανομή 
ή και εκτάκτως, αν είναι απαραίτητο. Είναι 
σημαντικό να τονιστεί πως οι πελάτες 
λαμβάνουν άμεση (τηλεφωνική ή με 
άλλο τρόπο) ενημέρωση από εκπρόσωπο 
του Ομίλου ότι το αίτημά τους έχει γίνει 
γνωστό και ότι θα γίνει άμεση προσπά-
θεια επίλυσής του. Στον πιο κάτω πίνακα 
αποτυπώνεται ο αριθμός των παραπόνων 
των πελατών ανά κατάστημα του Ομίλου. 
Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ακόμη, 
πως 100% των παραπόνων που λήφθη-
καν απαντήθηκαν και επιλύθηκαν άμεσα.

ΚαταγραφΗ ΠαραΠονων Πελατων ανα ΚαταστΗμα του ομίλου

ΚαταγραφΗ ΠαραΠονων Πελατων γία τΗν PHArMACyline

2021
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Ο αριθμός των εσφαλμένων παραγγελιών καθορίζει σημαντικό δείκτη ελέγχου από-
δοσης με την ονομασία Perfect order Rate (PoR) ο οποίος δείχνει το ποσοστό των 
σωστών παραγγελιών που διεκπεραιώνονται σε σχέση με τον συνολικό αριθμό των 
παραγγελιών.

7%
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22%
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52%

     R01 - Tμήμα Δεδομένων       R02 - Tμήμα Παραγγελιών       R03 - Tμήμα Ελέγχου 
Παραγγελιών       R04 - Λάθος Πωλητή       R05 - Διάφορα θέματα       R06 - Παράπονα 
Ελλείψεων       R07 - Παράπονα εξυπηρέτησης

PoR για PharmacyLine - PoR 2020: 99,37% - PoR 2021: 99,42%
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Αναπτυσσόμαστε με Άξονα την Καινοτομία
Για να ανταποκριθούμε στις νέες τάσεις των καταναλωτών, είναι απαραίτητη η συνεχής 
προσήλωση στην καινοτομία, όχι μόνο στην παροχή προϊόντων αλλά και στις διεργα-
σίες μας, καθώς και στην οργάνωσή μας και στον τρόπο σκέψης μας, αναζητώντας συ-
νεχώς τρόπους να δημιουργούμε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία μαζί με τους πελάτες 
μας, για τη χώρα μας.

Beauty Line - Μια μοναδική εμπειρία ομορφιάς Beauty Line, 
όπου και αν βρίσκεστε

2021 MoBile Pos

Οι νέες φορητές ανέπαφες ταμειακές συ-
σκευές επιτρέπουν στους καταναλωτές να 
ολοκληρώσουν τις αγορές των αγαπημένων 
τους προϊόντων ομορφιάς γρήγορα και με 
ασφάλεια. Παροτρύνουν την ηλεκτρονική 
απόδειξη μειώνοντας τη χρήση χαρτιού, και 
επιτρέπουν την εξοικονόμηση χρόνου αφού 
μειώνονται οι ουρές στα κύρια ταμεία.

2021 ε-gift CArd

Έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική Gift 
card (e-Gift card), στο πλαίσιο της προ-
σπάθειας μείωσης χρήσης της πλαστικής 
κάρτας αλλά και του χάρτινου φακέλου, 
μέσα στον οποίο προσφέρεται. Ο πελάτης 
μπορεί να αγοράσει την e-Gift card μόνο 
από το app και όχι από το website ή από 
τα καταστήματα. Η εξαργύρωση της e-Gift 
card μπορεί να γίνει σε όλα τα καταστήμα-
τα του Ομίλου και στο Beauty Line aPP και 
το Website.

2020 - εφαρμογΗ My BeAuty 
line APP

Το νέο My Beauty Line app, προσφέρει 
ακόμη πιο προσωποποιημένη εμπειρία 
στους πελάτες των καταστημάτων Beauty 
Line. Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες 
έχουν εύκολη πρόσβαση στο υπόλοιπο των 
βαθμών του προγράμματος Πιστότητας 
myBeneFITs αλλά και στο ιστορικό των 
αγορών τους.

Επίσης, μέσω του My Beauty Line app ενη-
μερώνονται για τις προσφορές των καταστη-
μάτων, αξιοποιούν προσφορές που ισχύουν 
μόνο μέσω της εφαρμογής, αναζητούν 
προϊόντα και  πληροφορίες, λαμβάνουν 
χρήσιμες συμβουλές και ιδέες ομορφιάς 
app.beautyline.com.cy

φορΗτεσ ανεΠαφεσ ταμείαΚεσ 
στα ΚαταστΗματα BeAuty line

Οι πελάτες των καταστημάτων Beauty Line 
μπορούν να εξυπηρετούνται από οποιο-
δήποτε σημείο των καταστημάτων, πλη-
ρώνοντας για τα προϊόντα τους μέσω των 
ανέπαφων ταμειακών.

Το Beauty Line, η μεγαλύτερη αλυσίδα καλλυντικών στην Κύπρο, εφαρμόζει καινοτόμες υπη-
ρεσίες με στόχο την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, εστιάζοντας ταυτόχρονα στο όραμα 
του Ομίλου για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τις δραστηριότητές του.

Τα Beauty Line είναι κοντά στον πελάτη με πολλαπλά κανάλια όπως φυσικά καταστήμα-
τα, e-shop, app, social media και cRM, όπου ο καταναλωτής μπορεί να κάνει τις αγορές 
του και να έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς Beauty Line. Όλα τα κανάλια 
επικοινωνίας είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, έτσι ώστε η πλοήγηση σε κάθε κανάλι 
να ακολουθεί την ταυτότητα του brand. Όλα τα σημεία επαφής και επικοινωνίας είναι 
συνδεδεμένα μεταξύ τους, έτσι ώστε η αλληλεπίδραση του κάθε πελάτη με κάθε κανάλι 
να είναι η ίδια και ομοιόμορφη.
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τεΧνολογίΚα εΠίτευγματα τμΗματων φαρμαΚων 
Καί φαρμαΚείου γία το 2020-2021

• Πλατφόρμα B2B για τα φαρμακεία: 
 Οι οικονομικές καταστάσεις και οι 
 αποδείξεις πελατών αναρτήθηκαν 
 στο portal, στο οποίο έχει πρόσβαση  
 με προσωπικό κωδικό- ο κάθε 
 φαρμακοποιός/συνεργάτης μας.

• Πλατφόρμα coprime για τους 
 ιατρικούς Επισκέπτες της Ομάδας 
 φαρμακείου: 
 Καταγράφεται το πρόγραμμα 
 επισκέψεων, η διαχείριση και η 
 καταγραφή δειγμάτων, οι αναλύσεις, 
 οι σχετικές αναφορές, και δίνεται η 
 δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών.

• Συγχρονισμός Συστημάτων 
 φαρμακαποθηκών για απευθείας 
 χειρισμό των Παραγγελιών από 
 την Ομάδα Πωλήσεων: Μέσω του 
 συστήματος μπορούν να γίνουν 
 αναφορές και αναλύσεις πωλήσεων.

• Παρακολούθηση Κοντόληκτων 
 Προϊόντων/Καταργημένων Κωδικών 
 Επιστροφών με στόχο τη Μείωση της 
 Σπατάλης, μέσω της έγκαιρης διάθεσής 
 τους στην αγορά και μέσω 
 προσφορών (π.χ. συμπληρώματα 
 διατροφής και καλλυντικά).

• e-learning: Εκπαίδευση της ομάδας 
 πωλήσεων και ιατρική ενημέρωση μέσω 
 της πλατφόρμας μας.

• Διαδικτυακές Εκπαιδεύσεις Ομάδων με 
 τους Προμηθευτές μας  
 Επένδυση σε digital Υλικό Marketing 
 και Μείωση Έντυπου Προωθητικού 
 Υλικού.

ΠερίοΔίΚο PHArMAdvAnCe

Το περιοδικό Pharmadvance εκδόθηκε 
από τον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας για 
πρώτη φορά τον ιούλιο του 2014 και, 
έκτοτε, εκδίδεται 2 φορές τον χρόνο. 
Εξαιτίας της πανδημίας, τα έτη 2020 και 
2021 εκδόθηκε 1 φορά κάθε χρονιά. 
Ο αναγνώστης μπορεί να μελετήσει 
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, 
όπως και η ενδυνάμωση της συνεργασίας 
των φαρμακοποιών με τον Όμιλο 
Χ.Α.Παπαέλληνας.
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Υποστηρίζουμε τους 
Συνεργάτες μας
Το χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης και 
σεβασμού με τους συνεργάτες μας είναι 
μία από τις βασικές αξίες της επιχείρη-
σής μας. Για εμάς, αυτό προϋποθέτει τη 
δημιουργία ουσιαστικών συνεργασιών 
που αποφέρουν βιώσιμη και κερδοφόρο 
ανάπτυξη, τόσο για την επιχείρησή μας 
όσο και για τους συνεργάτες μας, σε όλα 
τα βασικά κανάλια διανομής.

Το δίκτυο πωλήσεών μας περιλαμβάνει 
καταστήματα λιανικής, υπεραγορές, 
μίνι μάρκετ, περίπτερα, φαρμακεία, κ.ά.. 
Βρίσκοντας νέους τρόπους να κερδίζου-
με μαζί στην αγορά, στόχος μας είναι να 
είμαστε ο προτιμώμενος προμηθευτής 
όλων των πελατών μας.

εΚΠαίΔευσΗ συνεργατων 

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας επενδύει 
στην εκπαίδευση των συνεργατών του 
σε θέματα που σχετίζονται με προϊόντα 
τα οποία εμπορεύεται και διανέμει στην 
αγορά, αλλά και σε θέματα Ασφάλειας 
και Υγείας όπως είναι οι διαδικασίες 
ασφάλειας καθαρισμού και συντήρη-
σης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, 
οι διαδικασίες ασφάλειας καθαρισμού 
από εξωτερικό συνεργείο κ.ά.. Όλοι 
ανεξαιρέτως οι εξωτερικοί συνεργάτες 
μας συμπληρώνουν το έντυπο «Μέθοδος 
Εργασίας», με το οποίο περιγράφουν τη 
μεθοδολογία που  ακολουθούν κατά την 
υλοποίηση των εργασιών τους. Ανάλογα 
με τη φύση των εργασιών των εξωτερικών 
συνεργατών, ο Υπεύθυνος Ασφάλειας 
και Υγείας τους ενημερώνει για θέματα 

Ασφάλειας και Υγείας, και για τις διαδικα-
σίες που ακολουθούνται στις εγκαταστά-
σεις του Ομίλου.

Ενίσχυση τοπικών 
προμηθευτών και 
Υποστήριξη της τοπικής 
Οικονομίας
Με επίκεντρο την ανάπτυξη της ευημερί-
ας της κυπριακής κοινωνίας, ο Όμιλος 
Χ.Α.Παπαέλληνας στηρίζει δυναμικά 
τοπικούς προμηθευτές με στόχο να 
ενδυναμώσει την τοπική επιχειρηματικό-
τητα και οικονομία. Μέσα από αυτή τη 
συνεργασία οι προμηθευτές μας είναι 
σε θέση να επαναπροσδιορίσουν την 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα και 
την αναπτυξιακή τους τροχιά, έχοντας την 
ουσιαστική μας στήριξη στη βελτιστοποί-
ηση της παραγωγής τους, αναπτύσσοντας 
και ακολουθώντας νέα πρότυπα ποιότη-
τας και καινοτομίας. Το 2020 ο Όμιλος 
συνεργάστηκε με 15 τοπικούς (Κύπριους) 
και 126 διεθνείς προμηθευτές, ενώ το 
2021 με 16 τοπικούς (Κύπριους) και 140 
διεθνείς προμηθευτές, αντίστοιχα.

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας υποστηρίζει 
τους τοπικούς παραγωγούς, διασφαλίζοντας 
την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικό-
τητας. Μέσω της συνεργασίας αυτής, οι 
εγχώριοι προμηθευτές μπορούν να επανα-
προσδιορίσουν την επιχειρηματική τους δρα-
στηριότητα και την ανάπτυξή τους, βελτιώ-
νοντας την παραγωγή τους και επενδύοντας 
στην ποιότητα και την καινοτομία. Τοπικοί Προμηθευτές 

Διευθνείς Προμηθευτές

16
140

15
126

ΠρομΗθευτεσ

2021

2020
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Προφίλ 
όμίλου

τα Προϊόντα &
οι Δραστηριότητές μας

εταιρική 
Διακυβέρνηση

Βιώσιμη 
ανάπτυξη

για το 
περιβάλλον 

για την 
κοινωνία 

η παρουσία μας 
στην αγορά

για τους 
ανθρώπους μας

Σχετικά με τον 
απολογισμό

ευρετήριο 
Περιεχομένου GRI

Έκθεση ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου 

μήνυμα από τον ανώτατο 
εκτελεστικό Διευθυντή 

Στοχοθεσία
Στον πίνακα εμφανίζονται οι στόχοι που τέθηκαν για τη διετία 2020-2021, 
η πρόοδος που επιτεύχθηκε από τον Όμιλο, και οι στόχοι για το μέλλον

σβα ΠερίοΧΗ 
εΠίΚεντρωσΗσ

στοΧοί Που είΧαν τεθεί γία το 
2020-2021

ΠροοΔοσ  
2021

στοΧοσ 2022

Εμπειρία Πελατών-
Καταναλωτών

Έρευνες ικανοποίησης σε πελάτες, καταναλωτές Beauty Line, σε υπερα-
γορές, φαρμακοποιούς και συνεργάτες

Εισαγωγή πλατφόρμας αξιολόγησης της αγοραστικής εμπειρίας, με στόχο τη βέλτιστη 
εξυπηρέτηση των πελατών σε όλα τα καταστήματα λιανικής του Ομίλου.

Αξιοποίηση εργαλείου B2c-cRM Διεξαγωγή ποιοτικών ερευνών ικανοποίησης πελατών με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση και 
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας.

Εφαρμογή συστήματος παραγγελιών και αναπλήρωσης καταστημάτων 
με προβλέψεις, τάσεις και διάφορες αναλύσεις (Foresight)

Ανάπτυξη Λιανικής Νέοι Στόχοι: • Ανάπτυξη του Beauty Line με κατεύθυνση φιλική προς το περιβάλλον με στόχο τη διαρκή 
   αναβάθμιση της εμπειρίας των πελατών και την ικανοποίηση των νέων αναγκών τους. 
• Στρατηγική διείσδυση του Holland & Barrett και αύξηση του μεριδίου αγοράς

Ψηφιακή 
Αναβάθμιση

Υλοποίηση έργου συνένωσης του συστήματος με τα αντίστοιχα των φαρ-
μακαποθηκών για απευθείας χειρισμό των παραγγελιών, των αναφορών και 
των αναλύσεων πωλήσεων

Συνέχιση του ψηφιακού μετασχηματισμού του Ομίλου με στόχο τη βελτιστοποίηση, την 
απλοποίηση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών

Υλοποίηση online shop για Ηolland & Βarret, sales application για το 
Beauty Line και eshop για selekt Beauty

Διαρκής αναβάθμιση

Αξιοποίηση τεχνολογίας για πιο προσωποποιημένη εμπειρία του πελάτη 
των καταστημάτων Beauty Line

Διαρκής αναβάθμιση

Εγκατάσταση εξειδικευμένου συστήματος για in-store analytics στα 
Beauty Line

Νέοι Στόχοι: • Εξέλιξη της εμπειρίας του πελάτη και απλοποίηση του τρόπου επικοινωνίας για, 
   οικοδόμηση ισχυρότερων πελατειακών σχέσεων.  
• Αναβάθμιση του ψηφιακού προφίλ του Ομίλου

: επιτεύχθηκε        : επιτεύχθηκε μερικώς       : δεν επιτεύχθηκε

ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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Προφίλ 
όμίλου

τα Προϊόντα &
οι Δραστηριότητές μας

εταιρική 
Διακυβέρνηση

Βιώσιμη 
ανάπτυξη

για το 
περιβάλλον 

για την 
κοινωνία 

η παρουσία μας 
στην αγορά

για τους 
ανθρώπους μας

Σχετικά με τον 
απολογισμό

ευρετήριο 
Περιεχομένου GRI

Έκθεση ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου 

μήνυμα από τον ανώτατο 
εκτελεστικό Διευθυντή 

για τόυΣ 
ανθρώΠόυΣ 
μαΣ

ΚΕφΑΛΑιΟ 7
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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ΦΤΩΧΕΙΑ

To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.

Με συνεχείς επενδύσεις στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των 
εργαζομένων μας, στην προσέλκυση ταλέντων και ανάδειξη 
ικανών στελεχών, και προσφέροντας δυναμικά προγράμματα 
διαρκούς ανάπτυξης καριέρας, ανταγωνιστικούς μισθούς, 
παροχές και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, ο Όμιλός 
Χ.Α.Παπαέλληνας έχει αναγνωριστεί με πολλές διεθνείς και 
τοπικές διακρίσεις για την επιτυχή διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού του.
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ανθρωΠίνο ΔυναμίΚο 
ανα φυλο

βραβεία

ΔαΠανεσ γία τΗν ασφαλεία 
Καί υγεία 

31% 
Άνδρες

30% 

Άνδρες

70% 
Γυναίκες

69% 
Γυναίκες

100% 100%

€265.143 €242.896

Investors in People 
(Platinum)
Μάρτιος 2021

Best Workplace 
Νοέμβριος 2021

του διευθυντικού προσωπικού μας 
προέρχεται από την τοπική κοινωνία

σχεδόν του προσωπικού έλαβε αξιολόγηση 
και ανατροφοδότηση για την επίδοσή του

2021

2021

2020

2020

τηρώντας τις Δεσμεύσεις μας

η προσέγγισή μας 
Συνοπτικά, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας 
επικεντρώνεται στους πιο κάτω άξονες:

• Παροχή εργασιακής ασφάλειας στους 
 ανθρώπους μας και ικανοποίησή τους 
 από την εργασία τους

• Κατάρτιση, εκπαίδευση και ανάπτυξη 
 προσωπικού

• Εδραίωση εργασιακού 
 κλίματος ισότητας, σεβασμού της 
 διαφορετικότητας και των ανθρώπινων 
 δικαιωμάτων, με ίσες ευκαιρίες για 
 όλους

• Ψηφιακός μετασχηματισμός και 
 ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών 

• Διαφύλαξη της Ασφάλειας και Υγείας 
 των εργαζόμενων και των πελατών μας.
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ΔεΔομενα 
ανθρωΠίνου 
ΔυναμίΚου

αρίθμοσ 
εργαζομενων

μεσοσ 
οροσ 
ΗλίΚίασ

αρίθμοσ 
εργαζομενωn

μεσοσ 
οροσ 
ΗλίΚίασ

2021 2020

Άνδρες 169 39.72 170 38.57

Γυναίκες 410 37.30 397 37.00

Σύνολο 579 38.51 567 37.79

ΗλίΚίαΚΗ ΚατανομΗ ανθρωΠίνου ΔυναμίΚου

2021 2020

 ≤25 25 - 34 35 - 44 45 - 54 ≥54 ≤25 25 - 34 35 - 44 45 - 54 ≥54

Άνδρες 9 55 51 34 20 8 64 51 30 18

Γυναίκες 39 163 104 66 38 50 145 103 55 43

Σύνολο 48 218 155 100 58 58 209 154 85 61

Γυναίκες
70%

Γυναίκες
68,67%

Άνδρες
30%

Άνδρες
31,33%

2020 2021

το Ανθρώπινο Δυναμικό σε Αριθμούς
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Άνδρες Γυναίκες

kάτω 
από 25

Πάνω 
από 54

25-34

35-44

45-54

2021

9

51

39

104

55

34

20

163

66

38

kάτω 
από 25

Πάνω 
από 54

25-34

35-44

45-54

2020

8

51

50

103

64

30

18

145

55

43

ΗλίΚίαΚΗ ΚατανομΗ ανθρωΠίνου ΔυναμίΚου
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ανθρωΠίνο ΔυναμίΚο ανα είΔοσ αΠασΧολΗσΗσ Καί φυλο

2021 2020

Άνδρες γυναίκες Σύνολο Άνδρες γυναίκες Σύνολο

Μόνιμοι εργαζόμενοι 169 410 579 170 397 567

Εποχιακοί εργαζόμενοι 6 30 36 3 30 33

πλήρης απασχόλησης 169 403 572 169 387 556

Μερικής απασχόλησης 1 11 12 1 12 13

ανθρωΠίνο ΔυναμίΚο ανα φυλο Καί εΠίΠεΔο/βαθμίΔα

2021 2020

Άνδρες γυναίκες Σύνολο Άνδρες γυναίκες Σύνολο

Ανώτερη διευθυντική 7 9 16 6 8 14

Διευθυντική 9 17 26 11 15 26

Εποπτική 14 41 55 10 38 48

Λοιπό προσωπικό 139 343 482 143 336 479

Χρονία υΠΗρεσίασ

2021 2020

Άνδρες γυναίκες Σύνολο Άνδρες γυναίκες Σύνολο

Λιγότερο από 1 χρόνο 25 58 83 17 53 70

1-10 χρόνια 111 241 352 123 237 360

11-20 χρόνια 17 75 92 15 75 90

21-30 χρόνια 14 27 41 13 24 37

31-41 χρόνια 2 9 11 2 8 10

Σύνολο 169 410 579 170 397 567

ανθρωΠίνο ΔυναμίΚο ανα εΠαρΧία

λεμεσοσ
2021: 86
2020: 87

λευΚωσία
2021: 359
2020: 343

Παφοσ
2021: 22
2020: 31

αμμοΧωστοσ
2021: 14
2020: 14

λαρναΚα
2021: 98
2020: 92
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Εκπαίδευση 
Οι Άνθρωποί μας αποτελούν το πιο 
σημαντικό κεφάλαιο του Ομίλου μας. 
Η παροχή συστηματικής και υψηλής 
ποιότητας εκπαίδευσης συμβάλλει στην 
προσπάθεια επίτευξης των κοινών μας 
στόχων μέσα από την ανάπτυξη των ικα-
νοτήτων και δεξιοτήτων τους. Η επιτυχία 
μας εξαρτάται σε σημαντικότατο βαθμό 
από τους Ανθρώπους μας, γι’ αυτό και 
επενδύουμε μεθοδικά στην κατάρτιση και 
επιμόρφωσή τους, μέσω:

• σεμιναρίων στην Κύπρο και στο 
 εξωτερικό

• εκπαιδευτικών εργαστηρίων

• συμμετοχή σε συνέδρια

• coaching και mentoring

• on-the-job εκπαίδευση

• απόκτηση ακαδημαϊκών και 
 επαγγελματικών τίτλων

ωρεσ εΚΠαίΔευσΗσ ανα τυΠο σεμίναρίου (ενδοεπιχειρησιακά και εκτός Ομίλου)

2021 2020

ημέρες
Σύνολο 
ωρών

Αριθμός 
Εργαζομένων

ημέρες
Σύνολο 
ωρών

Αριθμός 
Εργαζομένων

Ενδοεπιχειρησιακά 3.383 10.822 390 2.783 8.264 388

Εκτός Ομίλου 530 2.067 134 276 799 76

Σύνολο 3.913 12.889 524 3.059 9.063 464

εΚΠαίΔευσΗ: 2021 vs 2020 (αύξηση % κατά το έτος 2021)

ημέρες Σύνολο Αριθμός Εργαζομένων

Ενδοεπιχειρησιακά 21,6 31 0,5

Εκτός Ομίλου 92 159 76

Σύνολο 28 42 13

Έρευνα Προσωπικού για τις Διαδικτυα-
κές εκπαιδεύσεις του Προσωπικού των 
Καταστημάτων Beauty Line

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας διεξήγαγε 
το 2020 έρευνα κοινής γνώμης προσωπι-
κού για τις διαδικτυακές εκπαιδεύσεις του 
προσωπικού των καταστημάτων Beauty 
Line. 

Το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν στις 
Συμβούλους Ομορφιάς των καταστη-
μάτων Beauty Line και ως θέμα είχε τις 

εκπαιδεύσεις, τα διαδικτυακά μαθήματα, 
τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, 
το υλικό εκπαίδευσης και τα οφέλη που 
προκύπτουν μέσα από αυτά σε καιρούς 
πανδημίας. Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε 
διαδικτυακά και είχε ανώνυμο χαρα-
κτήρα. Συνολικά απαντήθηκε από 100 
Συμβούλους Ομορφιάς. 

Από το δείγμα των Συμβούλων Ομορ-
φιάς, το μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύει 
ότι η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την 
εξέλιξή τους. 

Πάνω από το 75% του δείγματος βρίσκει 
το νέο τρόπο διαδικτυακής εκπαίδευσης 
μέσω Zoom εύκολο και κατανοητό, καθώς 
επίσης και τις εκπαιδεύσεις ξεκάθαρες 
και στοχευμένες, και θεωρεί πως έχει 
την ευκαιρία να λύσει τυχόν απορίες που 
προκύπτουν. 

Το 75% των ατόμων που συμμετείχαν 
στην έρευνα, θεωρεί την Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα Εκπαίδευσης γρήγορη και 
λειτουργική.

«Πόσο ικανοποιημένοι είστε από 
την στήριξη που παρέχει η Ακαδημία 
αναφορικά με την εκπαίδευση;»

eξαιρετικά 
ικανοποιημένοι

Μερικώς 
ικανοποιημένοι

78% 19%
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66,11%

23,48%

8,88%
1,53%

Ανώτερη διευθυντική       Διευθυντική       Εποπτική       Λοιπό προσωπικό

Ανώτερη διευθυντική       Διευθυντική       Εποπτική       Λοιπό προσωπικό

79,83%

15,29%

1,39% 3,49%

Ποσοστο ωρων εΚΠαίΔευσΗσ ανα ίεραρΧίΚΗ βαθμίΔα Ποσοστο ωρων εΚΠαίΔευσΗσ ανα ίεραρΧίΚΗ βαθμίΔα

2021 2020

Ανώτερη διευθυντική 1,53% 1,39%

Διευθυντική 8,88% 3,49%

Εποπτική 23,48% 15,29%

Λοιπό προσωπικό 66,11% 79,83%

ωρεσ εΚΠαίΔευσΗσ ανα θεματίΚΗ ενοτΗτα

2021 2020

Εξυπηρέτηση πελατών 815 1.406

Βιωσιμότητα 259 110

Τεχνικές γνώσεις για Συμβούλους Ομορφιάς 202 118

Τεχνικές ανάπτυξης πωλήσεων 226 355

Marketing και social Media 372 365

Νομοθεσία και χρηματοοικονομικά θέματα 55 66

Πληροφορική και τεχνολογία 744 185

Ασφάλεια και Υγεία 743 273

Προϊοντική κατάρτιση 8.083 5.702

Ανάπτυξη διευθυντικών ικανοτήτων 1390 483

Σύνολο 12.889 9.063

Την ίδια στιγμή, επενδύουμε στην εφαρμογή της ψηφιακής τεχνολογίας για την εκπαί-
δευση και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, προσφέροντας στους ανθρώπους μας 
ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης, σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Επιπλέον, 
με τη χρήση νέων ψηφιακών εργαλείων Ανθρώπινου Δυναμικού, υποστηρίζουμε αποτε-
λεσματικά τα συστήματα και τις εφαρμογές ανθρώπινου δυναμικού ενώ, παράλληλα, 
απλοποιούμε πολιτικές και διαδικασίες. Στο πλαίσιο αυτό, αναβαθμίζουμε σημαντικά 
την καθημερινή εμπειρία των ανθρώπων μας, ενισχύοντας σημαντικά την οργανωτική 
μας αποτελεσματικότητα.

2021

2020
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παροχή Ανατροφοδότησης 
της Απόδοσης των 
Εργαζομένων

το 100% σχεδόν των εργαζομένων 
έλαβε ανατροφοδότηση για την απόδο-
σή του του τη διετία 2020-2021

Η αξιολόγηση της απόδοσης των Ανθρώ-
πων μας αποτελεί έναν αξιόπιστο οδηγό 
για την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους, και 
ένα βασικό εργαλείο για την αναγνώριση 
του έργου και της συνεισφοράς τους. 
Αναπτύξαμε μια ευέλικτη και αντικειμενική 
διαδικασία αξιολόγησης των εργαζομέ-
νων μας με στόχο να βελτιστοποιείται η 
παραγωγικότητά τους και να επιβραβεύ-
ονται οι προσπάθειες που καθημερινά 
καταβάλλουν.

παροχές Εργαζομένων 

Φροντίζουμε τους ανθρώπους μας

Με στόχο την ικανοποίηση των ανθρώ-
πων του από την εργασία τους, ο Όμιλος 
παρέχει στα μέλη του σημαντικά ωφελή-
ματα, πέραν όσων η νομοθεσία προβλέ-
πει. Συγκεκριμένα ο Όμιλος παρέχει: 
13ο μισθό σε όλους τους εργαζόμενους, 
Ταμείο Προνοίας, ιατροφαρμακευτική 
Περίθαλψη για τον εργαζόμενο και την 
οικογένειά του, Ασφάλεια Ζωής και Μό-
νιμης Ολικής Ανικανότητας, έκπτωση στα 
προϊόντα του Ομίλου, χρηματικά βραβεία 
στα αριστούχα παιδιά συναδέλφων που 
φοιτούν στο Λύκειο, κάλυψη διδάκτρων 
για απόκτηση ακαδημαϊκών τίτλων (βάσει 
κριτηρίων).

εΠενΔυσΗ (σε ευρω)
2021 2020

Σχέδιο Ασφάλειας Ζωής και Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας* 168.600 103.600

Σχέδιο ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης 322.200 
(πληρωμένα ασφά-
λιστρα από εταιρεία 
183.700)

283.600 
(πληρωμένα ασφά-
λιστρα από εταιρεία 
164.230)

Επίδομα Τέκνου 33.359 23.783 

Ταμείο Προνοίας 267.510 199.215 

Σύνολο 653.169 490.828 
* Όλο το ποσό πληρώνεται από την εταιρεία και καλύπτει τους εργαζόμενους σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής 
ανικανότητας με μισθούς 3 χρόνων.

νέο Σύστημα Διαχείρισης απόδοσης και Στοχοθεσίας

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, το 2021 ξεκίνησε ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση του νέου συστήματος Διαχείρισης Απόδοσης και Στοχοθεσίας. Αξιοποιήσα-
με τη δυνατότητα να παρέχεται ανατροφοδότηση σε όλα τα μέλη του οργανισμού, με 
σκοπό την παροχή ανατροφοδότησης, την ενίσχυση των γνώσεων και ικανοτήτων των 
εργαζομένων μας και τη συνεχή ανάπτυξή τους.

To νέο σύστημα στηρίζεται σε 2 άξονες: 

1) Στους Κρίσιμους Παράγοντες Επιτυχίας (critical success Factors) που περιλαμβά-
νουν τις ικανότητες, δεξιότητες, γνώσεις και συμπεριφορές που αναμένονται από τον 
εργαζόμενο.

2) Στους Στόχους (Goals): Συγκεκριμένες μετρήσιμες εργασίες με συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα που θα πρέπει να ολοκληρωθούν από τον αξιολογούμενο κατά τη 
διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
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Ο Όμιλος ενισχύει τον θεσμό της 
Οικογένειας 

Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της 
ευελιξίας για τις εργαζόμενες γυναίκες, 
για τις οποίες ο συνδυασμός της καριέ-
ρας με την οικογενειακή ζωή αποτελεί 
προτεραιότητα, ο Όμιλος υιοθετεί τις 
ακόλουθες πρακτικές για την υποστήριξη 
του θεσμού της οικογένειας: 

• Επέκταση της Άδειας Μητρότητας 
 στις 24 εβδομάδες (αντί 18 
 εβδομάδων που προβλέπει η 
 νομοθεσία). Οι νεαρές μητέρες 
 μπορούν να επιλέξουν να λαμβάνουν 
 άδεια πέραν των 18 εβδομάδων 
 που προβλέπει η κυπριακή νομοθεσία, 
 λαμβάνοντας στο υπόλοιπο διάστημα 
 το ήμισυ των απολαβών τους. 

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

• ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με 
 50% συμμετοχή του εργοδότη για τον 
 εργαζόμενο, τη/τον 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 φτάσει την ηλικία των 2,5 ετών. 

Επιπλέον, ο Όμιλος προσφέρει για 
κάθε νεογέννητο ένα παιδικό κάθισμα 
αυτοκινήτου. 

ευέλικτο ώράριο εργασίας

Ο Όμιλος δίνει την επιλογή ευελιξίας 
όσον αφορά τον χρόνο προσέλευσης και 
αποχώρησης από την εργασία μέχρι και 
κατά μιάμιση ώρα, ώστε όλοι οι εργαζό-
μενοι να μπορούν να εξισορροπήσουν τις 
επαγγελματικές με τις οικογενειακές τους 
υποχρεώσεις.

Σχολή Γονέων 

Ο Όμιλος ίδρυσε το 2017 τη Σχολή 
Γονέων, με στόχο να προσφέρει στους 
εργαζόμενους γονείς καθοδήγηση από 
ειδικούς ψυχολόγους για την καλύτερη 
αντιμετώπιση των θεμάτων που τους 
απασχολούν. Κατά τη διετία 2020-2021 
λόγω της πανδημίας δεν διεξήχθη το 
πρόγραμμα. Ο Όμιλος, προσαρμοζόμε-
νος στις ανάγκες των εργαζόμενων, λόγω 
των συνθηκών της πανδημίας, προσέ-
φερε διαλέξεις με θέμα “self-balance” 
από επαγγελματία ψυχολόγο. Έμφαση 
δόθηκε, επίσης, σε διαλέξεις με θεμα-
τολογία «Καλές Πρακτικές και Λύσεις 
Βιωσιμότητας», με στόχο την καλλιέργεια 
περιβαλλοντικής συνείδησης στους 
συναδέλφους.

αΔείεσ μΗτροτΗτασ αρίθμοσ γυναίΚων
2021 2020 2019

Αρ. αδειών μητρότητας που λήφθηκαν 22 26 14

Επέστρεψαν από άδεια το 2020 Ν/Α 9 7

Επέστρεψαν από άδεια το 2021 10 17 Ν/Α

Παρέμειναν στο ανθρώπινο δυναμικό του 
οργανισμού, μετά την πάροδο 12 μηνών από 
την ημερομηνία επιστροφής τους

18 από τις 22 20 από τις 26 12 από τις 14

€1.528
2021

o Όμιλος επένδυσε για αγορά παιδικών 
καθισμάτων αυτοκινήτου κατά την 
περίοδο αναφοράς:

€1.639
2020
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Παζαράκι για το ταΜείΟ 
υΠΟΣτήρίΞήΣ ΠρΟΣώΠίΚΟυ 
Καί τΟ ΣυνΔεΣΜΟ «ενα ΟνείρΟ 
Μία ευΧή»
Τον Δεκεμβρίου του 2021 διοργανώ-
σαμε φιλανθρωπικό παζαράκι για την 
οικονομική ενίσχυση του Συνδέσμου 
«Ένα Όνειρο Μια Ευχή» και του Ταμεί-
ου Υποστήριξης του προσωπικού μας.

Με εκδηλώσεις όπως το φιλανθρωπικό 
Παζαράκι, ο Όμιλος μας προάγει τις 
μεγάλες αξίες του εθελοντισμού και 
της αλληλεγγύης. Βασικοί άξονες της 
δράσης του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο 
Μια Ευχή», είναι η εκπλήρωση ευχών 

των παιδιών, η παροχή οικονομικής 
ενίσχυσης και η ψυχολογική στήριξη 
των παιδιών και του οικογενειακού τους 
περιβάλλοντος.

Παράλληλα, ενισχύεται οικονομικά το 
Ταμείο Υποστήριξης του προσωπικού 
μας, για βοήθεια συναδέλφων και 
εξαρτωμένων τους που αντιμετωπίζουν 
ιατρικά θέματα. Το Ταμείο ιδρύθηκε με 
πρωτοβουλία μελών του προσωπικού, 
ο Όμιλος συμβάλλει σημαντικά στη 
διατήρηση του, στη βάση της έμφασης 
που δίνει στους ανθρώπους του και της 
ανθρωποκεντρικής του φιλοσοφίας.

ταμείο υποστήριξης Προσωπικού

To Ταμείο Υποστήριξης Προσωπικού 
ιδρύθηκε περισσότερα από 20 χρόνια 
πριν, με στόχο την οικονομική ενίσχυση 
των εργαζόμενων και των εξαρτώμενών 
τους που αντιμετωπίζουν ιατρικά θέματα. 
Τη διαχείριση του Ταμείου Υποστήριξης 
Προσωπικού αναλαμβάνει 4μελής επι-
τροπή, η οποία μελετά τις ανάγκες και 
τα αιτήματα, και αποφασίζει το ύψος της 
οικονομικής ενίσχυσης που θα δώσει 

στους συναδέλφους που το έχουν ανά-
γκη. Το εισόδημα του Ταμείου προέρχε-
ται από 2 κύριες πηγές: Από τα μέλη του 
Ταμείου, τα οποία καταβάλλουν μηνιαία 
εισφορά της τάξης του €3,42 και από 
τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων 
που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήμα-
τα, όπως τα παζαράκια. Στα παζαράκια, 
διατίθενται προς πώληση καλλυντικά 
και άλλα είδη, με σκοπό να πουληθούν 
και να συγκεντρωθούν χρήματα για την 
ενίσχυση του Ταμείου. 

2021 

εγγεγραμμένα μέλη 
529
€5.000 σε 2 συναδέλφους

2020 
εγγεγραμμένα μέλη 

475 
€5.800 σε 4 συναδέλφους

MeλΗ ταμείου

ταμείο υΠοστΗρίξΗσ ΠροσωΠίΚου

Το Ταμείο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία μελών του 
προσωπικού, ο Όμιλος συμβάλλει σημαντικά 
στη διατήρηση του
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Διαδικασία προσέλκυσης 
ταλέντων 
Η προσέλκυση, διατήρηση και αξιο-
ποίηση ταλαντούχων στελεχών αποτε-
λεί διαχρονικό στόχο για τον Όμιλο 
Χ.Α.Παπαέλληνας και για αυτόν το λόγο 
εφαρμόζει διαδικασία προσλήψεων 
η οποία διασφαλίζει την προσέλκυση 
κατάλληλων ανθρώπων στους κατάλλη-
λους ρόλους, με αδιάβλητες διαδικα-
σίες. Αξίζει να τονιστεί ότι η διαδικασία 
πρόσληψης νέων εργαζόμενων σε καμία 
περίπτωση δεν επηρεάζεται από προσω-
πικά χαρακτηριστικά, όπως η εθνικότητα, 
το φύλο, ο σεξουαλικός προσανατολι-
σμός, το θρήσκευμα ή άλλα χαρακτηρι-
στικά διαφορετικότητας. 
Στην περίοδο αναφοράς, όλο το διευθυ-
ντικό προσωπικό μας προερχόταν από 
την Κύπρο.

ΠροσλΗψείσ εργαζομενων ανα ΗλίΚία, ΠερίοΧΗ Καί φυλο 2020-2021

2021 2020
Κάτω από 25 25 - 34 35 - 44 45 - 54 Πάνω από 54 Κάτω από 25 25 - 34 35 - 44 45 - 54 Πάνω από 54

Άνδρες 11 14 6 2 2 5 14 7 2 1

Γυναίκες 23 32 6 8 0 25 26 8 2 1

Σύνολο 34 46 12 10 2 30 40 15 4 2

Λευκωσία 25 24 12 5 1 21 25 8 3 2

Αμμόχωστος 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Λάρνακα 4 11 0 2 0 3 12 4 1 0

Λεμεσός 0 6 0 3 1 4 2 2 0 0

Πάφος 5 4 0 0 0 2 1 1 0 0

Σύνολο 34 46 12 10 2 30 40 15 4 2

αΠοΧωρΗσείσ εργαζομενων Κατα ΗλίΚία, ΠερίοΧΗ Καί φυλο 2020-2021

2021 2020
Κάτω από 25 25 - 34 35 - 44 45 - 54 Πάνω από 54 Κάτω από 25 25 - 34 35 - 44 45 - 54 Πάνω από 54

Άνδρες 8 12 7 0 0 3 9 1 0 0

Γυναίκες 14 20 10 4 1 8 19 9 1 1

Σύνολο 22 32 17 4 1 11 28 10 1 1

Λευκωσία 15 12 11 1 1 6 19 5 1 1

Αμμόχωστος 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Λάρνακα 2 7 1 1 0 2 2 4 0 0

Λεμεσός 4 8 1 2 0 1 3 1 0 0

Πάφος 1 5 3 0 0 2 4 0 0 0

Σύνολο 22 32 17 4 1 11 28 10 1 1

 λογοί αΠοΧωρΗσΗσ εργαζομενων

2021 2020
Απολύσεις (δεν περιλαμβάνει περιπτώσεις οικειοθελούς αποχώρησης) 9 9

Εθελούσια Έξοδος 76 51

Παραιτήσεις 1 2

Συνταξιοδοτήσεις 6 0

Σύνολο 92 62
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Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός του 
HR και Χρήση Νέων 
τεχνολογιών 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η εν-
σωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών που με-
ταμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας του 
οργανισμού, με επίκεντρο τους εργαζόμε-
νους, είναι προτεραιότητα για τον Όμιλο 
Χ.Α.Παπαέλληνας. Mέσω του ψηφιακού 
μετασχηματισμού, ο Όμιλος προσβλέπει 
στη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
εργασιών του Τμήματος Ανθρώπινου 
Δυναμικού, με έμφαση στην ανάπτυξη 
των εργασιών του, στην απλοποίηση της 
εργασίας μέσω της αυτοματοποίησης της 
εργασίας και στην αυτοεξυπηρέτηση των 
εργαζομένων.

Κατά την περίοδο αναφοράς, τα πιο κάτω 
εργαλεία και οι εφαρμογές εισήχθηκαν 
στον Όμιλο ως μέρος του ψηφιακού 
μετασχηματισμού του Τμήματος Ανθρώπι-
νου Δυναμικού.

ψΗφίαΚο εργαλείο ΠερίγραφΗ

e-learning platform
Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης, η οποία αξιοποιήθηκε στο έπακρο καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας, covID-19. 
Μέσω της πλατφόρμας, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να μαθαίνει εξ αποστάσεως, στον δικό του χρόνο και ρυθμό, και να 
πετυχαίνει τους εκπαιδευτικούς του στόχους με υποστήριξη από τον εκπαιδευτή και με διαδικασίες αυτοαξιολόγησης. 

HR Mobile App
Μέσω του HR Mobile Αpp, οι εργαζόμενοι βλέπουν την κατάσταση μισθοδοσίας, το υπόλοιπο των αδειών, τις ώρες εργασί-
ας τους κ.ά.

Performance Management 
Νέο σύστημα διαχείρισης Απόδοσης και Στοχοθεσίας. Μέσω του ψηφιακού συστήματος success Factors, παρέχεται ανα-
τροφοδότηση σε όλα τα μέλη του οργανισμού.

Provident Fund e-Platform
Μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης του Ταμείου Προνοίας, οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε όλη την πληροφόρηση 
που σχετίζεται με την κατάσταση του λογαριασμού τους

Online Portal
Mέσω της ψηφιακής πύλης αυτοεξυπηρέτησης, οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση σε διάφορες πληροφορίες που τους 
αφορούν και λειτουργεί και ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ τους

Blue Jam

Ψηφιακή πύλη HR self-service. Μέσω της πύλης αυτής, οι εργαζόμενοι βρίσκουν όλη την πληροφόρηση σχετικά με την 
εργοδότησή τους, όπως μισθοδοσία, ασφάλειες, ταμείο προνοίας, ωφελήματα για την οικογένεια και τις εκπτώσεις στα 
προϊόντα του Ομίλου. Επίσης παρέχει πρόσβαση σε εγχειρίδια για την χρήση προγραμμάτων και λογισμικών όπως είναι 
το Teams, το success Factors και το saP. Ακόμη, οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για τα νέα του Ομίλου, τις εκδηλώσεις, τις 
κενές θέσεις εργασίας, όπως και για το μενού της ημέρας στο εστιατόριο που διαθέτει ο Όμιλος. Επίσης μέσω του Blue 
Jam οι συνάδελφοι επικοινωνούν μεταξύ τους, δημιουργώντας chat groups.

SAP Qualtrics eργαλείο συλλογής πληροφοριών από πελάτες και εργαζομένους, τις οποίες αξιολογεί και υλοποιεί δράσεις βελτίωσης
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Έρευνα Γνώμης για την Εργοδότηση στη 
Διάρκεια της Πανδημίας

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας πραγματο-
ποίησε το 2020 έρευνα για τη γνώμη του 
προσωπικού του σχετικά με τις συνθή-
κες εργοδότησης κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας. Το ερωτηματολόγιο επικεντρώ-
θηκε στους τομείς της εργασίας, υγείας, 
ασφάλειας, με σκοπό την αναγνώριση 
ευκαιριών προς βελτίωση.

Το ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε όλο το 
προσωπικό του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλλη-
νας, σε περισσότερα από 600 άτομα, 
από τα οποία απάντησαν τα 433. 

ΗλεΚτρονίΚΗ εΚΔοσΗ «τα νεα μασ»

Ο Όμιλος, από τον ιούλιο του 2021, ξεκίνησε να εκδίδει τη μηνιαία ηλεκτρονι-
κή έκδοση «Τα Νέα μας». Σε αυτή την έκδοση συγκεντρώνονται όλα τα νέα που 
αφορούν τον Όμιλο, νέα προϊόντα, συνεργασίες, δράσεις, συνεντεύξεις νέων και 
υφιστάμενων συναδέλφων, βραβεύσεις κλπ.. Σκοπός της έκδοσης αυτής είναι η 
ενημέρωση για τα νέα και τις εξελίξεις στον οργανισμό.

44%

38%

15% 25%

37%

31%

1%

6%47%

46%

7% 2%1%

Συμφωνώ απόλυτα

Συμφωνώ

Ούτε συμφωνώ ούτε 
διαφωνώ

Διαφωνώ

Διαφωνώ απόλυτα

eξαιρετικά

Πολύ

ικανοποιητικά

Κάπως

Καθόλου

Απόλυτο βαθμό

Μεγάλο βαθμό

ικανοποιητικό βαθμό

Λίγο

Καθόλου

αυτή την περίοδο έχω πρόσβαση 
στις πληροφορίες που χρειάζομαι 
σε θέματα υγείας και ασφάλειας;

σε ποιο βαθμό λαμβάνει υπόψη η 
Διευθυντική ομάδα του ομίλου 
το καλό των εργαζομένων και την 
ασφάλειά τους μέσα σε αυτό το 
περιβάλλον;

είστε ικανοποιημένοι από την ενη-
μέρωση που έχετε για τα διάφορα 
νέα του ομίλου;

600 άτομα ερωτήθηκαν

433 απάντησαν

ερωτΗματολογίο
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Ασφάλεια και Υγεία στους 
Χώρους Εργασίας
Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας καταβάλ-
λουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να 
διασφαλίσουμε ένα υγιές και ασφαλές 
εργασιακό περιβάλλον για τους ανθρώ-
πους μας. Έχουμε εντοπίσει τους σημα-
ντικότερους 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 την εξάλειψη των 
παραγόντων εκείνων που μπορούν να 
οδηγήσουν σε επαγγελματικές ασθένειες 
ή ατυχήματα, μέσα από μέτρα πρόληψης, 
αλλά και τη συνεχή κατάρτιση των εργα-
ζόμενών μας και τη δημιουργία κουλτού-
ρας γύρω από θέματα επαγγελματικών 
κινδύνων.

Εφαρμόζουμε ένα ολοκληρωμένο Σύστη-
μα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας 
στην Εργασία, σύμφωνα με τα πρότυπα 
oHsas 18001 και Iso 45001. Μέσω 
του συστήματος καταγράφουμε, παρακο-
λουθούμε και προλαμβάνουμε περιστατι-

κά ασφάλειας, ατυχήματα και ασθένειες, 
ενισχύοντας την κουλτούρα Ασφάλειας 
και Υγείας μεταξύ συνεργατών και εργα-
ζόμενων. 

Ταυτόχρονα, με την αναθεωρημένη 
Πολιτική για την Ασφάλεια και την Υγεία, 
θέτουμε στόχους και διασφαλίζουμε τη 
συμμόρφωση του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλ-
ληνας με την κυπριακή και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, καθώς και με τα διεθνή 
πρότυπα Ασφάλειας και Υγείας στην Ερ-
γασία. Κάθε εργαζόμενος, ανεξαρτήτως 
θέσης εργασίας και ιεραρχικής βαθμί-
δας, οφείλει να ακολουθεί την Πολιτική 
για την Ασφάλεια και την Υγεία σε κάθε 
δραστηριότητα. 

επενδύσεις στην ασφάλεια και την 
υγεία

kατά τη διετία 2020-2021, ο Όμιλος 
Χ.Α.Παπαέλληνας αύξησε τη συνολική 
του επένδυση στην Ασφάλεια και την 
Υγεία, υλοποιώντας έργα αναβάθμισης, 
αλλά και εκπαιδεύοντας το προσωπικό 
του στον τομέα αυτό. Στον πιο κάτω 
πίνακα αποτυπώνεται η διαχρονική και 
αυξανόμενη επένδυση του Ομίλου σε 
θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

εΠενΔυσείσ γία τΗν ασφαλεία Καί υγεία (σε ευρω)

2021 2020 2019 2018

Έργα αναβάθμισης ασφάλειας   8.225 46.782 6.185 10.862

Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία 4.478 3.955 8.981 5.538

Έργα καθαριότητας χώρων 238.070 180.035 190.192 193.564

Πυρασφάλεια (συντήρηση /αναβάθμιση εξοπλισμού πυροπροστασίας) 14.370 12.124 5.456 8.180

Σύνολο 265.143 242.896 210.814 218.144
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επιτροπή ασφάλειας και υγείας 

Επιπλέον, με στόχο τη διαρκή βελτίωση 
της απόδοσής μας σε θέματα Ασφάλει-
ας και Υγείας, συγκροτήσαμε Επιτροπή 
Ασφάλειας και Υγείας. Στην Επιτροπή, 
εκτός από εκπρόσωποι του Ομίλου, 
συμμετέχουν και εργαζόμενοι από κάθε 
εγκατάσταση του Ομίλου Χ.Α.Παπα-
έλληνας. Η Επιτροπή συνεδριάζει ανά 
τρίμηνο ή όποτε αυτό κριθεί απαραί-
τητο και έχει ως στόχο της την ενεργό 
δέσμευση και διαβούλευση όλων των 
εργαζόμενων σε θέματα Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία. 

Οι κύριες αρμοδιότητές της: 

• Εξετάζει τα αίτια ατυχημάτων ή 
 σοβαρών περιστατικών ασφάλειας 

• Προτείνει μέτρα για την εξάλειψη των 
 επαγγελματικών κινδύνων 

• Καταγράφει τις παρατηρήσεις των 
 εργαζόμενων σε θέματα Ασφάλειας 
 και Υγείας 

• Ενθαρρύνει τη συνεργασία όλων, 
 ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 
 επαγγελματικοί κίνδυνοι 

• φροντίζει για την ενημέρωση και 
 κατάρτιση των εργαζόμενων σε 
 θέματα Ασφάλειας και Υγείας

• Συνεργάζεται με τις ιατρικές 
 Υπηρεσίες, τις Υπηρεσίες Πρώτων 
 Βοηθειών και τον Επιθεωρητή 
 Ασφάλειας και Υγείας.

Κουλτούρα Πρόληψης και Συμμετο-
χής σε θέματα ασφάλειας και υγείας 
Κλειδί στην προστασία της Ασφάλειας 
και Υγείας των εργαζόμενων αποτελεί 
η πρόληψη και, σε αυτό το πλαίσιο, ο 
Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες και προχωρά σε δρά-
σεις 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.

εκπαίδευση σε θέματα 
ασφάλειας και υγείας

Σε ετήσια βάση, ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλ-
ληνας υλοποιεί εξειδικευμένο πρόγραμ-
μα εκπαίδευσης, καταρτίζοντας τους 
εργαζόμενους σε θέματα Ασφάλειας 
και Υγείας.

Με την εισδοχή κάθε νέου εργαζομέ-
νου στον Όμιλο γίνεται ενημέρωση για 
όλους τους σημαντικούς επαγγελμα-
τικούς κινδύνους που σχετίζονται με 
τη θέση εργασίας του, ενώ το άτομο 
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CAse study: 
εΚΠαίΔευσΗ ΠροσωΠίΚου σε θεματα Πρωτων βοΗθείων 

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας και, ιδιαίτερα, στην εκπαίδευση 
του προσωπικού του σε αυτή τη θεματική. Σημειώνεται ότι με την ένταξη νέων υπαλλήλων στον Όμιλο, παρέχεται εκπαί-
δευση σε θέματα που αφορούν την ασφάλειά τους στον χώρο εργασίας.

Όσον αφορά το υφιστάμενο προσωπικό, επιλέγονται άτομα σε ετήσια βάση για να πιστοποιηθούν ως Πρώτοι Βοηθοί. 
Η επιλογή καλύπτει προσωπικό από όλα τα καταστήματα λιανικής του Ομίλου, αποθήκες, κέντρο διανομής και τα 
κεντρικά γραφεία. Τα άτομα επιλέγονται βάσει γεωγραφικής ζώνης, έτσι ώστε να μπορούν -σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης- να δράσουν, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες, τόσο του προσωπικού όσο και των πελατών.

Μέχρι σήμερα εκπαιδεύτηκαν και καταρτίστηκαν 205 εργαζόμενοι ως Πρώτοι Βοηθοί στη διάρκεια του προγράμμα-
τος αυτού.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης που διεξήχθηκαν είναι όπως καθορίζεται από το eRc 2015 Guidelines και το association 
of First aiders, aoFa uk.

εκπαιδεύεται στους κανόνες Ασφάλειας 
και Υγείας του Ομίλου. Ενδεικτικά, αναφέ-
ρονται εκπαιδεύσεις που προσφέρθηκαν 
από τον Όμιλό μας σε θέματα Ασφάλει-
ας και Υγείας το 2020-2021:

• Εκπαιδευτικά σεμινάρια Α’ Βοηθειών 
 και ετήσια εκπαίδευση αυτόματου 
 εξωτερικού απινιδωτή

•Εκπαίδευση για τον τρόπο μεταφοράς 
 τραυματία ή αναίσθητου προσώπου 
 από εξειδικευμένο εξωτερικό 
 συνεργάτη

•Ασκήσεις εκκένωσης

•Εκπαιδευτικά σεμινάρια 
 πυρασφάλειας και πυρόσβεσης

•Εκπαίδευση οδηγών και καλλιέργεια 
 οδικής συνείδησης

•Εκπαίδευση διαχείρισης της πανδημίας

εΚΠαίΔευσΗ ΠροσωΠίΚου σε θεματα ασφαλείασ & υγείασ 
(ωρεσ εΚΠαίΔευσΗσ)

2021 2020

Εκπαιδευτικά σεμινάρια Α’ Βοηθειών και εκπαίδευση για τον τρόπο μεταφοράς 
τραυματία ή αναίσθητου προσώπου από εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργάτη

96 0

Ετήσια εκπαίδευση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή 36 36

Ασκήσεις εκκένωσης 66 Ν/Α

Εκπαιδευτικά σεμινάρια πυρασφάλειας και πυρόσβεσης 66 Ν/Α

Εκπαίδευση οδηγών και καλλιέργεια οδικής συνείδησης 42 Ν/Α

Εκπαίδευση διαχείρισης της πανδημίας 825 825

Εκπαίδευση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας 116 87
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Οι συμβάσεις εργασίας του Ομίλου 
Χ.α. Παπαέλληνας, καλύπτουν τα εξής 
θέματα ασφάλειας και υγείας (2018-
2021):

• προσωπικός προστατευτικός 
 εξοπλισμός (εάν απαιτείται σε κάποιες 
 δραστηριότητες του Ομίλου) 

• επιτροπές σε θέματα Ασφάλειας 
 και Υγείας, στις οποίες συμμετέχουν 
 εκπρόσωποι της διοίκησης και των 
 εργαζομένων

• συμμετοχή του Υπεύθυνου Ασφάλειας 
 και Υγείας (ως εκπροσώπου των 
 εργαζόμενων) 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 σχετικές με τα πρότυπα 
 για τους στόχους επίδοσης ή το 
 επίπεδο της πρακτικής που 
 εφαρμόζεται.

ασφάλεια και υγεία υπεργολάβων και 
Συνεργατών 

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας ακολουθεί 
συγκεκριμένους και αυστηρούς κανόνες 
Ασφάλειας και Υγείας, τους οποίους  οι 
υπεργολάβοι και οι συνεργάτες οφείλουν 
να τηρούν. Συγκεκριμένα, πριν προηγηθεί 
η υλοποίηση ενός έργου ζητείται από τον 
εξωτερικό συνεργάτη μας να συμπληρώ-
σει συγκεκριμένο έντυπο μεθοδολογίας 
εργασιών και να αποστείλει τις ανάλογες 
εκτιμήσεις κινδύνου. Επιπλέον, καθόλη 
τη διάρκεια της εκάστοτε συνεργασί-
ας πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις 
στους χώρους εργασίας τους και κάθε 
χρόνο αξιολογούνται, βάσει αυστηρών 
κριτηρίων ασφάλειας (όπως τα Μέσα 
Ατομικής Προστασίας αλλά και ως προς 
τη συμμόρφωσή τους με τα σχετικά 
διεθνή πρότυπα (Iso 22000, Iso 9001, 
oHsas 18001).

Δείκτες επίδοσης στην ασφάλεια και 
την υγεία 

Στον Όμιλο Χ.Α.Παπαέλληνας παρακο-
λούθησε συστηματικά την επίδοσή μας 
σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας, και την 
αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας 
μέσω συγκεκριμένων δεικτών.

ΔείΚτΗσ τραυματίσμων (injury rAte, ir)* 

2021 2020

IR =26x 795.000,00 / Ετήσιος αριθμός 
ανθρωποωρών εργασίας= 7,37

IR =25 x 795.000,00 / Ετήσιος αριθμός 
ανθρωποωρών εργασίας= 7,52 

*ετήσιος αριθμός τραυματισμών ή ατυχημάτων που προκύπτουν από ή κατά τη διάρκεια της εργασίας) x 795.000,00 / Ετήσιος 
αριθμός ανθρωποωρών εργασίας.

ΔείΚτΗσ αΠολεσθείσων Ημερων (lost dAy rAte, ldr) *

2021 2020

LDR=310 x 795.000,00 / Ετήσιος αριθμός 
ανθρωποωρών εργασίας= 87,97 (2021)

LDR=307 x 795.000,00 / Ετήσιος αριθμός 
ανθρωποωρών εργασίας= 92,40 (2020) 

*(Αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία εξαιτίας ατυχήματος των εργαζομένων) x 795.000,00 / ετήσιος αριθμός 
ανθρωποωρών εργασίας

ΔείΚτΗσ αΠουσίων (ABsentee rAte, Ar)*

2021 2020

aR = 5695,50 x 795.000,00 / Ετήσιος αριθμός 
ανθρωποωρών εργασίας= 1.616,29

aR =7469,50 x 795.000,00 / Ετήσιος 
αριθμός ανθρωποωρών εργασίας= 2.248,15 

* (Αριθμός ημερών απουσίας από την εργασία εξαιτίας οποιασδήποτε αδυναμίας των εργαζομένων) x 795.000,00 / ετήσιος 
αριθμός ανθρωποωρών εργασίας

αρίθμοσ Ημερων αΠουσίασ αΠο τΗν εργασία εξαίτίασ ασθενείασ 
Καί ατυΧΗματοσ των εργαζομενων

2021 2020

Μέρες Ώρες Μέρες Ώρες

4.764,50 34.160 5.683,50 38.317

Ο αυξημένος αριθμός για το έτος 2020 οφείλεται σε άδειες λόγω covID.
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Στοχοθεσία
Στον πίνακα εμφανίζονται οι στόχοι που τέθηκαν για τη διετία 2020-2021, 
η πρόοδος που επιτεύχθηκε από τον Όμιλο, και οι στόχοι για το μέλλον

σβα ΠερίοΧΗ 
εΠίΚεντρωσΗσ

στοΧοί Που είΧαν τεθεί γία το 
2020-2021

ΠροοΔοσ  
2021

στοΧοσ 2022

Πιστοποιήσεις Επαναπιστοποίηση του Ομίλου με το Investors in People (Platinum) 

Νέος Στόχος: Επαναπιστοποίηση με το διεθνές πρότυπο Best Workplace

Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός

Ολοκλήρωση ψηφιακού μετασχηματισμού με την ενσωμάτωση ψη-
φιακών τεχνολογιών που μεταμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας του 
οργανισμού, έχοντας επίκεντρο τους εργαζόμενους

Υλοποίηση saP Jam για καλύτερη εσωτερική ενημέρωση εργαζομένων

Νέος Στόχος: Πλήρης ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στις λειτουργίες του Τμήματος 
Ανθρώπινου Δυναμικού

Μισθοδοσία Καθορισμός πολιτικής μισθοδοσίας βάσει μισθολογικών βαθμίδων

Εκπαίδευση Ενδυνάμωση των γνώσεων του προσωπικού με παροχή διαδραστικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
e-learning, με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο εκπαίδευσης

Συνεχής ενδυνάμωση των γνώσεων και ικανοτήτων των εργαζόμενών μας και ανάπτυξη 
ταλέντων

Σωστή καθοδήγηση και ανάπτυξη ταλέντων, βελτιώνοντας συνεχώς το 
επίπεδο του Ομίλου

Ανατροφοδότηση Διεξαγωγή ερευνών απόψεων και αντιλήψεων των εργαζομένων

Δημιουργία συστήματος ανατροφοδότησης σε ηλεκτρονική μορφή

Δέσμευση 
Προσωπικού

Νέος στόχος: • Ενίσχυση της δέσμευσης των εργαζόμενών μας μέσω πιο στενής επικοινωνίας και 
    εκδηλώσεων με φυσική παρουσία 
• Ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας μέσα από διάφορες ενέργειες σε συνέχεια 
   των επιπτώσεων της πανδημίας.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ
ΘΕΣΜΟΙ

ZΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΦΘΗΝΗ ΚΑΙ
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ

To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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Προφίλ 
όμίλου

τα Προϊόντα &
οι Δραστηριότητές μας

εταιρική 
Διακυβέρνηση

Βιώσιμη 
ανάπτυξη

για το 
περιβάλλον 

για την 
κοινωνία 

η παρουσία μας 
στην αγορά

για τους 
ανθρώπους μας

Σχετικά με τον 
απολογισμό

ευρετήριο 
Περιεχομένου GRI

Έκθεση ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου 

μήνυμα από τον ανώτατο 
εκτελεστικό Διευθυντή 

σβα ΠερίοΧΗ 
εΠίΚεντρωσΗσ

στοΧοί Που είΧαν τεθεί γία το 
2020-2021

ΠροοΔοσ  
2021

στοΧοσ 2022

Ασφάλεια και Υγεία Αναβάθμιση συστημάτων ασφάλειας στο Νέο Κέντρο Διανομής, μέσω 
σύγχρονου κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, καθώς επίσης και 
αναβάθμιση των συστημάτων πυρασφάλειας

Διατήρηση και αναβάθμιση ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος

Υλοποίηση διαδραστικού διαδυκτιακού προγράμματος εκπαιδεύσεων 
σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας για τους νεοεισερχόμενους στον 
Όμιλο

θα μεταφερθεί για το 2022-2023 
Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων σε Ασφάλεια και Υγεία, με έμφαση στην 
πρόληψη.

Προμήθεια σκαλών ασφαλείας • Το αρμόδιο τμήμα βρίσκεται στο στάδιο εξεύρεσης του κατάλληλου εξοπλισμού  
• Αναβάθμιση χώρου φόρτισης ανυψωτικών μηχανημάτων PharmacyLine

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.

Εφαρμογή και συνεχής αναθεώρηση εσωτερικού πρωτόκολλου για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Μείωση των ατυχημάτων στις αποθήκες κατά 10%

Εγκατάσταση επιπλέον emergency Lights στην αποθήκη PharmacyLine.

Νέος Στόχος: • Αξιολόγηση και έλεγχος της εργασιακής επικινδυνότητας  
• Αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας στα κεντρικά γραφεία 
• Συνεχής κατάρτιση και αξιολόγηση εργαζομένων στη χρήση εξοπλισμού

: επιτεύχθηκε        : επιτεύχθηκε μερικώς       : δεν επιτεύχθηκε
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To make an alpha channel of  “#THEGlobalGoal”:

1. Edit the text “#THEGLOBAL GOALS” from the 

EDITABLE_TEXT layer.

2. Create an outline of the text. 

3. Select the white box and “#THEGLOBALGOALS” 

then go to path�nder, and apply “Exclude”.
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Σχετικά με τον Απολογισμό 

Ο παρών Απολογισμός Βιωσιμότητας 
του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας αφορά 
τη διετία 2020-2021 (1/1/2020-
31/12/2021) και αποτελεί τον 6ο 
κατά σειρά Απολογισμό του Ομίλου. Ο 
προηγούμενος Απολογισμός αφορούσε 
τα έτη 2018-2019, από 1/1/2018 ως 
31/12/2019.

Ο Όμιλος Χ.Α.Παπαέλληνας βρίσκεται 
σε διαρκή και ουσιαστικό διάλογο με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να εντοπίζει 
εγκαίρως τις σημαντικότερες επιδράσεις 
του στο περιβάλλον, την οικονομία και 
την κοινωνία, και να δρα άμεσα και απο-
τελεσματικά. 

Ο Απολογισμός έχει συνταχθεί με στόχο 
την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων 
μερών μας για την πρόοδο που επετεύχθη 
από τον Όμιλο σε ουσιαστικά θέματα 
που τα αφορούν. Παρουσιάζει τις δρά-
σεις που αναλαμβάνει ο Όμιλος, ώστε 
να βελτιωθεί ο θετικός του αντίκτυπος. 

Ο Απολογισμός καλύπτει όλες τις λει-
τουργίες του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας 
για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου 
στην Κύπρο (εκτός αν επισημαίνεται κάτι 
διαφορετικό).

Τα οικονομικά στοιχεία που συμπεριλαμ-
βάνονται προέρχονται από τις ελεγμένες 
οικονομικές καταστάσεις και από τα 
εσωτερικά συστήματα του Ομίλου. 

Ο Απολογισμός δεν περιλαμβάνει δρα-
στηριότητες των προμηθευτών, συνερ-
γατών, κοινοπραξιών ή άλλων, τρίτων ή 
συνδεδεμένων εταιριών. 

Δεδομένου ότι ο πιο πρόσφατος Απολο-
γισμός αναφερόταν στα έτη 2018-2019 
και για να παρουσιάζουμε μια ολοκληρω-
μένη εικόνα της προόδου του Ομίλου στα 
ουσιαστικά θέματα, έχουμε συμπεριλάβει 
στην πλειονότητα των δεικτών που παρου-
σιάζουμε στοιχεία και για τα έτη αυτά.

Πρότυπα

Ο Απολογισμός έχει συνταχθεί με 
αναφορά (with reference) στα πρότυπα 
Global Reporting Initiative (GRI), και 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυ-
που ΑΑ1000aP(2018). Το περιεχόμενό 
του ακολουθεί τις 8 αρχές του Global 
Reporting Initiative (GRI) και τις 4 αρχές 
του ΑΑ1000aP(2018) και έχει εγκριθεί 
από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Οργα-
νισμού και τη Διοίκηση. 

Οι επιδράσεις μας στους τομείς του 
περιβάλλοντος, της οικονομίας και της 
κοινωνίας έχουν αξιολογηθεί ως προς τη 

συνεισφορά τους στους Στόχους Βιώσι-
μης Ανάπτυξης (sDGs) του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών.  

επιστημονική υποστήριξη και Καθοδή-
γηση

Η ανάπτυξη του Απολογισμού Βιωσιμότη-
τας 2020-2021 του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλ-
ληνας πραγματοποιήθηκε με την επιστη-
μονική υποστήριξη και καθοδήγηση της 
εταιρείας sustainability knowledge Group 
(www.sustainabilityknowledgegroup.com).

εξωτερική Διασφάλιση 

Ο Απολογισμός έχει λάβει εξωτερική 
διασφάλιση από την TÜv HeLLas 
(TÜv noRD) a.e. Η λεπτομερής έκθε-
ση ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου 
περιλαμβάνεται στις σελίδες 90-92 του 
Απολογισμού. 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Για οποιαδήποτε παρατήρηση ή σχόλιο 
σχετικά με τον Απολογισμό Βιωσιμότητας, 
επικοινωνήστε μαζί μας: 

Χ.α.Παπαέλληνας 
Μέλανι Μιχαηλίδου 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & 
Βιωσιμότητας 
τηλ.: +357-22741741 
email: melanie@cap.com.cy

Κεντρικά Γραφεία 
Λεωφόρος I. Κρανιδιώτη 179 
Λατσιά, τ.κ. 2235, Λευκωσία

C80 / M20 / Y100 / K0
R58 / G153 / B72 
WEB #3C9948
PANTONE 347C

C0 / M0 / Y0 / K50
R147 / G149 / B 152
WEB #939598
PANTONE cool grey 9C

Ο Απολογισμός Βιωσιμότητας 2020-21 του Ομίλου Χ.Α.Παπαέλληνας διατίθεται 
στην ιστοσελίδα του Ομίλου: https://www.cap.com.cy/sustainability/
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ευρετήριο 
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Ευρετήριο περιεχομένου GRI

Δήλωση Χρήσης Ο Όμιλος Χ.α.Παπαέλληνας υπέβαλε τον απολογισμό Βιωσιμότητάς του με αναφορά στα πρότυπα GrI standards για την περίοδο 1 ίανουαρίου 2020-31 Δεκεμβρίου 2021.

Χρήση GrI 1 GrI 1: Foundation 2021

ΠροτυΠο gri ΔΗμοσίοΠοίΗσΗ σελίΔεσ ή/και url

GrI 2: 
Γενικές 
Δημοσιοποιήσεις 
2021

2-1 Πληροφορίες για τον οργανισμό 6, 15, 87

2-2 Οντότητες που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις βιωσιμότητας του οργανισμού 10-13, 87

2-3 Περίοδος αναφοράς, συχνότητα και σημείο επικοινωνίας 87

2-4 Αναδιατυπώσεις πληροφοριών Δεν έγιναν αναδιατυπώσεις πληροφοριών

2-5 Εξωτερική διασφάλιση 90-92

2-6 Δραστηριότητες, αλυσίδα αξίας και άλλες επιχειρηματικές σχέσεις 10-13

2-7 Εργαζόμενοι 70-72

2-9 Δομή και σύνθεση διακυβέρνησης 15-17

2-11 Πρόεδρος του ανώτατου οργάνου διακυβέρνησης 15, 16

2-12 ρόλος του ανώτατου οργάνου διακυβέρνησης στην επίβλεψη της διαχείρισης των επιπτώσεων 15

2-13 Ανάθεση αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση των επιπτώσεων 17

2-14 ρόλος του ανώτατου οργάνου διακυβέρνησης στην υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας 15

2-15 Σύγκρουση συμφερόντων 18

2-22 Δήλωση σχετικά με τη στρατηγική για την βιώσιμη ανάπτυξη 4, 5

2-26 Μηχανισμοί αναζήτησης συμβουλών και έκφρασης προβληματισμών 61-63

2-27 Συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς Δεν υπήρξαν περιστατικά μη συμμόρφωσης 

2-29 Προσέγγιση της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη 24-26

GRI 3: Ουσιαστικά 
θέματα 2021

3-1 Διαδικασία για τον προσδιορισμό ουσιαστικών θεμάτων 26-28

3-2 Κατάλογος ουσιαστικών θεμάτων 28-31

GRI 201: Οικονομική 
Επίδοση 2016

201-1 Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και διανέμεται 47

201-3 Υποχρεώσεις του καθορισμένου προγράμματος παροχών του οργανισμού και άλλα συνταξιοδοτικά προγράμματα 75

GRI 202: Παρουσία 
στην αγορά 2016

202-2 Ποσοστό των ανώτερων διοικητικών στελεχών που προσλαμβάνονται από την τοπική κοινότητα 78

GRI203: Έμμεσες 
Οικονομικές 
Επιπτώσεις 2016

203-1 Επενδύσεις σε υποδομές και υποστηριζόμενες υπηρεσίες 58

203-2 Σημαντικές έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις 47, 66

GRI 204: Πρακτικές 
Προμηθειών 2016

204-1 Ποσοστό δαπανών για τοπικούς προμηθευτές 47, 66
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ΠροτυΠο gri ΔΗμοσίοΠοίΗσΗ σελίΔεσ ή/και url

GRI 301: Υλικά 2016 301-1 Υλικά που χρησιμοποιούνται κατά βάρος ή όγκο 38

GRI 302: Ενέργεια 
2016

302-1 Κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού 37

302-2 Κατανάλωση ενέργειας εκτός του οργανισμού 37

302-4 Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 37

GRI 303: Νερό και 
Λύματα 2018

303-5 Κατανάλωση νερού 39

GRI 305: Εκπομπές 
ρύπων 2016

305-1 Άμεσες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Κατηγορία 1) 37

305-2 Έμμεσες ενεργειακές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (Κατηγορία 2) 37

305-5 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 37

GRI 306: Απόβλητα 
2020

306-1 Παραγωγή αποβλήτων και σημαντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τα απόβλητα 38, 39

306-2 Διαχείριση σημαντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τα απόβλητα 39

306-3 Απόβλητα που παράγονται 39

306-4 Απόβλητα που εκτρέπονται από την ταφή 39 

GRI 401: 
Απασχόληση 2016

401-1 Προσλήψεις νέων εργαζόμενων και ρυθμός αποχώρησης εργαζομένων 78

401-3 Γονική άδεια 76

GRI 403: Υγεία 
και Ασφάλεια στην 
Εργασία 2018

403-1 Σύστημα διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία 81-84

403-2 Αναγνώριση κινδύνων, αξιολόγηση ρίσκων και έρευνα συμβάντων 81-84

403-4 Συμμετοχή των εργαζόμενων, διαβούλευση και επικοινωνία σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 82

403-5 Εκπαίδευση εργαζόμενων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 82, 83

403-6 Προώθηση της καλής υγείας των εργαζόμενων 52, 53, 54, 55, 75, 81

403-8 Εργαζόμενοι που καλύπτονται από το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 81

403-9 Τραυματισμοί που σχετίζονται με την εργασία 84

403-10 Επαγγελματικές ασθένειες 84

GRI 404: Κατάρτιση 
και Εκπαίδευση 2016

404-1 Μέσος όρος ωρών κατάρτισης ανά έτος ανά εργαζόμενο 73, 74

404-3 Ποσοστό εργαζόμενων που λαμβάνουν τακτική ενημέρωση για την επίδοση και την εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους 75

GRI 405: 
Διαφορετικότητα και 
Ίσες Ευκαιρίες 2016

405-1 Διαφορετικότητα στα όργανα διακυβέρνησης και στους εργαζόμενους 15, 70, 71

GRI 413: Τοπικές 
Κοινότητες 2016

413-1 Δραστηριότητες με συμμετοχή της τοπικής κοινότητας, εκτιμήσεις επιπτώσεων και αναπτυξιακά προγράμματα 44-58

413-2 Δραστηριότητες όπου έχει υλοποιηθεί διαβούλευση με την τοπική κοινότητα, αξιολογήσεις επιπτώσεων, και 
αναπτυξιακά προγράμματα

44-58

Προφίλ 
όμίλου

τα Προϊόντα &
οι Δραστηριότητές μας

εταιρική 
Διακυβέρνηση

Βιώσιμη 
ανάπτυξη

για το 
περιβάλλον 

για την 
κοινωνία 

η παρουσία μας 
στην αγορά

για τους 
ανθρώπους μας

Σχετικά με τον 
απολογισμό

ευρετήριο 
Περιεχομένου GRI

Έκθεση ανεξάρτητου 
εξωτερικού ελέγχου 

μήνυμα από τον ανώτατο 
εκτελεστικό Διευθυντή 



Απολογισμός Βιωσιμότητας 2020-2021 / 90

1. αντικείμενο του Έργου εξωτερικού 
ελέγχου του απολογισμού Βιώσιμης 
ανάπτυξης

Η εταιρία Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ (καλού-
μενη εφ’ εξής Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ) 
ανέθεσε στην TÜv HeLLas (TÜv noRD) 
a.e. (καλούμενη εφ’ εξής TÜv HeLLas) 
τον εξωτερικό έλεγχο περιορισμένου 
εύρους των στοιχείων του Απολογισμού 
Βιωσιμότητας, ο οποίος καλύπτει την 
περίοδο 1/1/2020-31/12/2021. 
H Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ εδρεύει στην 
Κύπρο.

Το αντικείμενο του έργου συνίσταται στα 
κάτωθι:

Α. Η εξωτερική διασφάλιση των δη-
μοσιευμένων πληροφοριών, με σκοπό 
να επιβεβαιωθεί πως ο Απολογισμός 
Βιωσιμότητας της Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ  
για τα έτη 2020-2021, έχει συνταχθεί 
«Με αναφορά» («With Reference») στις 
Οδηγίες Απολογισμών Βιωσιμότητας 
των GRI universal standards 2021.

B. Ο έλεγχος της ακρίβειας των ισχυρι-
σμών σχετικά με την κάλυψη συγκεκρι-
μένων δημοσιοποιήσεων (δεικτών) από 
τα GRI Topic standards, ως ακολούθως: 
GRI 204-1, GRI 303-5, GRI 306-3, GRI 
401-1, GRI 404-1, GRI 404-2.

Γ.  Ο έλεγχος της ακρίβειας των ισχυρι-
σμών σχετικά με την κάλυψη συγκεκριμέ-
νων δεικτών της Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ, 

ως ακολούθως: Beauty Line app & 
Perfect order Rate.

Δ. Ο έλεγχος της εναρμόνισης με τις 
Αρχές Υπευθυνότητας (Συμμετοχικότητα, 
Ουσιαστικότητα, Ανταπόκριση & Επίδρα-
ση),  όπως αυτές ορίζονται και αναλύο-
νται στον οδηγό aa1000aP (2018). 

Ο εξωτερικός έλεγχος περιορισμένου 
εύρους όπως ορίζεται από το ως άνω 
αντικείμενο του έργου, αφορά στον 
Απολογισμό Βιωσιμότητας της Χ.Α.ΠΑ-
ΠΑΕΛΛΗΝΑΣ για τα έτη 2020-2021 
και πραγματοποιήθηκε βάσει του πίνακα 
αντιστοίχισης δεικτών GRI standards 
που κατάρτισε η Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ, 
με σκοπό την επιβεβαίωση ότι ο Απολο-
γισμός έχει συνταχθεί «Με αναφορά» 
(«With Reference») στις Οδηγίες Απολο-
γισμών Βιωσιμότητας των GRI universal 
standards 2021 και των απαιτήσεων του 
aa1000aP (2018). 

2. Κριτήρια υλοποίησης του Έργου

Ο εξωτερικός έλεγχος που διενεργήθη-
κε βασίστηκε στον έλεγχο της συμμόρ-
φωσης με τα οριζόμενα στα πρότυπα 
οδηγιών:

a. GRI universal standards 2021 
B. GRI Topic standards 
c. aa1000aP (2018)

Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με 

τις απαιτήσεις του aa1000aP (2018), 
ακολουθήθηκαν τα οριζόμενα στον 
οδηγό aa1000 assurance standard 
(aa1000as v3). Πιο συγκεκριμένα, 
εφαρμόστηκαν οι απαιτήσεις για τον 
εξωτερικό έλεγχο επιπέδου Τύπου 
1. Σύμφωνα με τον εν λόγω έλεγχο, 
ανασκοπήθηκαν οι σχετικές διεργασίες, 
τα συστήματα, οι έλεγχοι, καθώς και οι 
δείκτες επίδοσης της εταιρίας, ώστε ο 
οργανισμός εξωτερικής διασφάλισης 
να εκτιμήσει την έκταση της κάλυψης 
από την εταιρία των τεσσάρων Αρχών 
Υπευθυνότητας, με βάση τα οριζόμενα 
στο aa1000aP (2018) και να παρέχει 
τα σχετικά ευρήματα και συμπεράσματα.

3. Μεθοδολογία υλοποίησης του 
Έργου

Στην βάση της συμμόρφωσης με τα 
κριτήρια της παραγράφου 2 και προκει-
μένου να καταλήξει σε συμπεράσματα, 
η ομάδα εξωτερικού ελέγχου της TÜv 
HeLLas ακολούθησε (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) τις παρακάτω διαδικασίες:

• Επισκοπήθηκε η κάλυψη των απαιτή-
σεων ώστε ο Απολογισμός Βιωσιμότη-
τας να έχει συνταχθεί «Με αναφορά» 
(«With Reference») στις Οδηγίες Απολο-
γισμών Βιωσιμότητας των GRI universal 
standards 2021, όπως αυτές διατυ-
πώνονται στο πρότυπο οδηγιών GRI 1: 
Foundation 2021.

• Επισκοπήθηκαν οι διαδικασίες που 
ακολούθησε η Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ 
για να εντοπίσει και να καθορίσει τα 
ουσιαστικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης 
προκειμένου αυτά να συμπεριληφθούν 
στον Απολογισμό Βιωσιμότητας.

• Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις 
με επιλεγμένα στελέχη της Χ.Α.ΠΑΠΑ-
ΕΛΛΗΝΑΣ που έχουν την λειτουργική 
ευθύνη σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης 
με στόχο την κατανόηση της υφιστάμε-
νης κατάστασης των δραστηριοτήτων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και της προόδου 
που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της 
υπό αναφοράς περιόδου.

• Επισκοπήθηκε η προσέγγιση διαβού-
λευσης της Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ με 
τους συμμετόχους (ενδιαφερόμενα 
μέρη) της, μέσω συνεντεύξεων με στελέ-
χη που είναι υπεύθυνα για την επικοι-
νωνία με τους συμμετόχους σε επίπεδο 
εταιρίας και επισκόπησης επιλεγμένων 
εγγράφων.

• Επισκοπήθηκαν οι δημοσιοποιήσεις 
(δείκτες) από τα GRI Topic standards 
και οι δείκτες της Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ  
(αναφορά στην παρ. 1), σε σχέση με 
τα ευρήματα από τα προαναφερθέντα 
βήματα. Επιπρόσθετα, επισκοπήθηκαν 
οι μεθοδολογίες και οι πρακτικές για 
την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και 
διενεργήθηκαν διασταυρωτικοί έλεγ-
χοι σχετικά με την αξιοπιστία και την 

Έκθεση Ανεξάρτητου Εξωτερικού Ελέγχου
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ποιότητα των δεικτών που αναφέρονται 
στον απολογισμό. Οι εν λόγω έλεγχοι 
συνίστανται (όχι περιοριστικά) στα 
ακόλουθα:

• Κατανόηση της διαχείρισης ποιότητας 
και των διεργασιών συλλογής αποτελε-
σμάτων σχετικά με τους υπό εξέταση 
δείκτες

• Ανασκόπηση του σχεδιασμού των 
διεργασιών, συστημάτων και ελέγχου 
σχετικά με την διαχείριση της αξιοπιστί-
ας και ποιότητας των πληροφοριών

• Δειγματοληπτικός έλεγχος των 
διοικητικών πρακτικών και του ελέγχου 
λειτουργίας, καθώς και του τρόπου 
συλλογής δεδομένων για την διασφά-
λιση της πληρότητας και ακρίβειας των 
ισχυρισμών.

• Τήρηση της δέουσας τεκμηρίωσης 
για το σύνολο των προαναφερόμενων 
ελέγχων.

4. περιορισμοί

Το εύρος της επισκόπησης περιορίστηκε 
αποκλειστικά στις δραστηριότητες της 
Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ στην Κύπρο. Δεν 
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και συ-
νεντεύξεις σε συμμετόχους της Χ.Α.ΠΑ-
ΠΑΕΛΛΗΝΑΣ. Σε περίπτωση οποιασ-
δήποτε ασυμφωνίας στην μετάφραση 
μεταξύ της ελληνικής και αγγλικής 
έκδοσης του Απολογισμού Βιώσιμης 
Ανάπτυξης υπερισχύει η έκδοση όσον 
αφορά το ελληνικό κείμενο.

5. Ευθύνες Εταιρίας & Φορέα Εξωτερι-
κού Ελέγχου

Η ομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης της 
Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ είναι αποκλειστι-
κά υπεύθυνη για τη συλλογή των στοι-
χείων και τις πληροφορίες και δηλώσεις 
που περιέχονται στον Απολογισμό Βιω-
σιμότητας. Οι διενεργηθέντες έλεγχοι 
στα πλαίσια του αντικειμένου του έργου 
(παράγραφος 1), δεν αντιπροσωπεύουν 
την άποψη της TÜv HeLLas αναφορικά 
με την ποιότητα του Απολογισμού Βιωσι-
μότητας και των περιεχομένων του. 

Ευθύνη της TÜv HeLLas είναι να εκφρά-
σει τα ανεξάρτητα συμπεράσματα σχε-
τικά 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 παραθέσει στην Διοίκη-
ση της Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ εκείνα τα 
θέματα που αναφέρονται στην παρούσα 
έκθεση και για κανένα άλλο σκοπό.

6. Συμπεράσματα - προτάσεις

Με βάση το αντικείμενο του έργου 
(παράγραφος 1) και στο πλαίσιο των 
διαδικασιών εξωτερικού ελέγχου που 
ακολούθησε η TÜv HeLLas τα συμπερά-
σματα είναι τα ακόλουθα: 

a. Εξωτερική διασφάλιση των δημοσι-
ευμένων πληροφοριών, με σκοπό να 
επιβεβαιωθεί πως ο Απολογισμός Βιω-
σιμότητας της Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ για 
το 2021, έχει συνταχθεί έχει συνταχθεί 

«Με αναφορά» («With Reference») στις 
Οδηγίες Απολογισμών Βιωσιμότητας 
των GRI universal standards 2021.

• Κατά την επισκόπηση που διενεργήθη-
κε, τίποτα δεν περιήλθε στην αντίληψή 
της TÜv HeLLas το οποίο θα οδηγούσε 
στο συμπέρασμα ότι ο Απολογισμός 
δεν έχει συνταχθεί έχει συνταχθεί «Με 
αναφορά» («With Reference») στις Οδη-
γίες Απολογισμών Βιωσιμότητας των 
GRI universal standards 2021, όπως 
αποτυπώνεται στον Πίνακα Περιεχομέ-
νων GRI standards του Απολογισμού.

Β. Έλεγχος της ακρίβειας των ισχυρι-
σμών σχετικά με την κάλυψη συγκεκρι-
μένων δημοσιοποιήσεων από τα GRI 
Topic Standards

• Δεν περιήλθε στην αντίληψη της 
TÜv HeLLas τίποτα που θα οδηγούσε 
στο συμπέρασμα της λανθασμένης 
συγκέντρωσης ή μεταφοράς δεδομέ-
νων σχετικά με τους ισχυρισμούς που 
διατυπώνονται στις δημοσιοποιήσεις 
(δείκτες) των GRI Topic standards, οι 
οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
σημείο Β της παρούσας έκθεσης.

γ. Έλεγχος της ακρίβειας των ισχυρι-
σμών σχετικά με την κάλυψη συγκεκρι-
μένων δεικτών της C.A.PAPELLINAS

• Δεν περιήλθε στην αντίληψη της TÜv 
HeLLas τίποτα που θα οδηγούσε στο 
συμπέρασμα της λανθασμένης συ-
γκέντρωσης ή μεταφοράς δεδομένων 
σχετικά με τους ισχυρισμούς που διατυ-
πώνονται στους δείκτες της Χ.Α.ΠΑΠΑ-

ΕΛΛΗΝΑΣ, οι οποίοι αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, σημείο Γ της παρούσας 
έκθεσης.

Δ. τήρηση των Αρχών Υπευθυνότητας 
(«Συμμετοχικότητα», «Ουσιαστικότη-
τα», «Ανταπόκριση» & «Επίδραση») 
έναντι των κριτηρίων που αναφέρονται 
στο ΑΑ1000AP (2018).

Συμμετοχικότητα: Διάλογος για την Βι-
ωσιμότητα με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη 
(Συμμέτοχοι) 

• Δεν έχουμε αντιληφθεί οποιοδήπο-
τε ζήτημα που θα μας οδηγούσε στο 
συμπέρασμα ότι σημαντικές ομάδες 
συμμετόχων εξαιρέθηκαν από διαδι-
κασίες διαβούλευσης, ή ότι η Χ.Α.ΠΑ-
ΠΑΕΛΛΗΝΑΣ δεν έχει εφαρμόσει την 
Αρχή της Συμμετοχικότητας κατά την 
ανάπτυξη της προσέγγισής της στη 
βιώσιμη ανάπτυξη.

Ουσιαστικότητα: Έμφαση στα ουσιώδη 
θέματα σχετικά με την Βιωσιμότητα

• Δεν έχουμε αντιληφθεί οποιοδήπο-
τε ζήτημα που θα μας οδηγούσε στο 
συμπέρασμα ότι η προσέγγιση καθο-
ρισμού των ουσιαστικών θεμάτων της 
Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ δεν παρέχει μια 
περιεκτική και ισορροπημένη αντίληψη 
των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Ανταπόκριση: Ανταπόκριση στις ανά-
γκες και προσδοκίες των συμμετόχων

• Δεν έχουμε αντιληφθεί οποιοδήποτε 
ζήτημα το οποίο θα μας οδηγούσε στο 
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συμπέρασμα ότι η Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ 
δεν έχει ανταποκριθεί έγκαιρα και κα-
τάλληλα, μέσω αποφάσεων και ενεργει-
ών, στις ανάγκες και προσδοκίες που 
προέκυψαν από τα ουσιαστικά θέματα 
βιώσιμης ανάπτυξης. 

Επίδραση: Επίδραση των δραστηριοτή-
των της εταιρίας στα ευρύτερα οικοσυ-
στήματα 

• Δεν έχουμε αντιληφθεί οποιοδήποτε 
ζήτημα το οποίο θα μας οδηγούσε στο 
συμπέρασμα ότι η Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ 
δεν έχει κατανοήσει και διαχειριστεί τις 
άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στα ευ-
ρύτερα οικοσυστήματα που προκύπτουν 
από τα ουσιαστικά θέματα βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

Δεν περιήλθε στην αντίληψη της TÜv 
HeLLas τίποτα που θα οδηγούσε στο 
συμπέρασμα της λανθασμένης συ-
γκέντρωσης ή μεταφοράς δεδομένων 
(ποιοτικών & ποσοτικών) σχετικά με 
τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται 
αναφορικά με την κάλυψη των απαιτή-
σεων των Αρχών Υπευθυνότητας, όπως 
αυτές τίθενται στο ΑΑ1000aP (2018). 
Επίσης, δεν περιήλθε στην αντίληψη της 
TÜv HeLLas τίποτα που θα οδηγούσε 
στην αμφισβήτηση της αξιοπιστίας και 
της ποιότητας των δεικτών επίδοσης που 
σχετίζονται με τις Αρχές Υπευθυνότητας.

Κατά τον έλεγχο, δεν προέκυψαν θέ-
ματα που θα οδηγούσαν σε προτάσεις 
βελτίωσης

7. Δήλωση αμεροληψίας και ανεξαρτη-
σίας της ομάδας εξωτερικού ελέγχου

Η TÜv HeLLas δηλώνει την αμεροληψία 
και την ανεξαρτησία της, σε σχέση με το 
έργο εξωτερικού ελέγχου του Απολογι-
σμού Βιώσιμης Ανάπτυξης της 
Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ. 
H TÜv HeLLas δεν έχει αναλάβει έργο με 
την Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ 
και δεν έχει οποιοδήποτε συνεργασία με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα μπορού-
σε να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία 
ή την αμεροληψία των ευρημάτων, των 
συμπερασμάτων ή συστάσεων της. 

Η TÜv HeLLas δεν συμμετείχε στην 
προετοιμασία του κειμένου και των 
στοιχείων που παρουσιάζονται στον 
Απολογισμό Βιωσιμότητας της 
Χ.Α.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2022
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Νέστωρ Παπαρούπας
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