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Η Nestlé έχει παρουσία στην Ελλάδα μέσω των προϊόντων της εδώ και πάνω από 
έναν αιώνα. Μέσα από τις δράσεις μας δεσμευόμαστε για τη στήριξη και την ανά-
πτυξη, δημιουργώντας προϊόντα που απαντούν στις ανάγκες και τις επιθυμίες των 
ελλήνων καταναλωτών και στηρίζοντας με κάθε τρόπο την ελληνική οικογένεια.

Η παρουσία μας στην Ελλάδα είναι πολύχρονη και ουσιαστική. Το 1899 ξεκινήσαμε 
με την εισαγωγή του Farine Lactée, ή αλλιώς «Γαλακτούχον Άλευρον Νεστλέ», το 
πρώτο προϊόν της Nestlé παγκοσμίως. Σήμερα δραστηριοποιούμαστε σε 10 κατηγο-
ρίες προϊόντων, λειτουργούμε 4 εργοστάσια στην Ελλάδα και απασχολούμε πάνω 
από 1000 μόνιμους εργαζομένους. 

Στις σελίδες που ακολουθούν συγκεντρώσαμε πλήθος στοιχείων που συγκροτούν 
αυτό που είμαστε: μια εταιρεία που λειτουργεί στην απόλυτη νομιμότητα, που σχε-
διάζει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και που φροντίζει μέσα από τις πρωτοβουλίες 
της να ∆ημιουργεί Αμοιβαίο Όφελος τόσο για την εταιρεία, όσο και για την κοινωνία 
όπου δρούμε και εργαζόμαστε. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι εμείς στη Nestlé δίνουμε 
υπόσταση στην εταιρική μας προτροπή για «Καλή ∆ιατροφή, Καλύτερη Ζωή».

Ο Απολογισμός για τη Βιωσιμότητα και τη ∆ημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους που κρα-
τάτε στα χέρια σας δεν είναι ο πρώτος για τη Nestlé στην Ελλάδα. Ωστόσο είναι η 
πρώτη φορά που τον αναπτύσσουμε ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές 
του GRI (Global Reporting Initiative). Μέσα από την κοπιαστική διαδικασία συλλογής 
όλων αυτών των στοιχείων είχαμε ένα μεγάλο όφελος: γίναμε σοφότεροι! Πλέον τα 
ταξίδι της συλλογής διατμηματικών στοιχείων έχει ξεκινήσει, και είμαστε πραγματικά 
εντυπωσιασμένοι και υπερήφανοι από όλα όσα καταφέρνουμε, αλλά και απόλυτα δι-
αφανείς και συνειδητοποιημένοι για τους νέους στόχους που θέτουμε για τη διαρκή 
μας πρόοδο.

Καλή ανάγνωση,
Laurent Dereux
∆ιευθύνων Σύμβουλος Nestlé Ελλάς

Nestlé Ελλάς Απολογισμός 2011 / 
Κεφάλαιο 1 / Μήνυμα ∆ιευθύνοντος Συμβούλου

Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου
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2.1. Σχετικά με τον Απολογισμό

Ο Απολογισμός που κρατάτε στα χέρια σας είναι ο πρώ-
τος Απολογισμός της Nestlé Ελλάς για τη Βιωσιμότητα 
και τη ∆ημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους που συντάχθηκε 
βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών G3 του GRI (Global 
Reporting Initiative). Ο συγκεκριμένος Απολογισμός και οι 
πληροφορίες που περιλαμβάνει αφορούν στο ημερολογι-
ακό έτος 2011. Στόχος μας είναι να αναπτύσσουμε και να 
εκδίδουμε απολογισμούς κάθε δύο χρόνια.

2.2. Σχετικά με το περιεχόμενο 

Η συλλογή των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον 
απολογισμό μας βασίστηκε στις κατευθυντήριες οδηγίες 

G3 του GRI (Global Reporting Initiative), του πιο διαδεδο-
μένου και αναγνωρισμένου συστήματος αναφοράς της 
Βιωσιμότητας και των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης. Προκειμένου να προσδιοριστεί το περιεχόμε-
νου του πρώτου μας Απολογισμού, δόθηκε έμφαση στις 
προτεραιότητες της δικής μας οργάνωσης και εταιρείας, 
καθώς και στα επιτεύγματα που τα ανώτερα διευθυντι-
κά στελέχη θεωρούν σημαντικά και αντιπροσωπευτικά 
για το εύρος και τις επιδόσεις της Nestlé στην Ελλάδα. 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον απολογισμό συ-
γκεντρώθηκαν μέσα από πολυάριθμες συναντήσεις και 
συνεντεύξεις  με εκπροσώπους διαφορετικών τμημάτων 
και λειτουργιών της εταιρείας. Η δομή και διατύπωση 
διαμορφώθηκε με τη βοήθεια του Κέντρου Αειφορίας 
(CSE).

Nestlé Ελλάς Απολογισμός 2011 / Κεφάλαιο 2 / Η δομή του Απολογισμού

2. Η δομή του Απολογισμού
Ο παρών Απολογισμός της Nestlé Ελλάς αποτελεί 
την πρώτη μας προσπάθεια για αποτύπωση όλων 
των πολιτικών και δράσεων της εταιρείας εντός του 
πλαισίου της Εταιρικής της Υπευθυνότητας.
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2.3. Μεθοδολογία Απολογισμού

Ο παρών Απολογισμός της Nestlé Ελλάς αποτελεί την 
πρώτη μας προσπάθεια για αποτύπωση όλων των πολι-
τικών και δράσεων της εταιρείας εντός του πλαισίου της 
Εταιρικής Υπευθυνότητας. Η έκδοση Απολογισμού έχει 
ενταχθεί στην Εταιρική Στρατηγική της εταιρείας, με σκο-
πό την ενημέρωση των συμμετόχων μας για τις δράσεις 
μας καθώς και τη συνεχή μας βελτίωση στον τομέα της 
Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Της σύνταξης και έκδοσης του παρόντος Απολογισμού 
προηγήθηκε αξιολόγηση του οργανισμού αναφορικά με 
τις στρατηγικές, τις εσωτερικές πρακτικές και τις μεθο-
δολογίες επιλογής και εφαρμογής δράσεων και προ-
γραμμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας. Η αξιολόγηση του 
οργανισμού βασίστηκε στις κατευθυντήριες οδηγίες G3 
του GRI (Global Reporting Initiative) και στόχος της ήταν 
η εις βάθος μελέτη των υπαρχόντων πολιτικών, στρα-
τηγικών, διαδικασιών και ενεργειών που εφαρμόζονται 
σε έξι κύριες περιοχές που σχετίζονται με την εταιρική 
υπευθυνότητα: οικονομική απόδοση, περιβαλλοντική 
απόδοση, εργασιακές πρακτικές, ανθρώπινα δικαιώμα-
τα, κοινωνική απόδοση και προϊοντική υπευθυνότητα.

Η αξιολόγηση αυτή ήταν καθοριστική τόσο για την εταιρι-
κή στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας της Nestlé Ελλάς 
όσο και για την ορθή σύνταξη του παρόντος Απολογισμού. 
Σκοπός της είναι η ανάδειξη των ουσιαστικών θεμάτων του 
οργανισμού καθώς και των βασικών ρίσκων και ευκαιριών 
που σχετίζονται με τις στρατηγικές προτεραιότητες που 
έχει θέσει η Nestlé για την ελληνική αγορά.

2.4. Λίγα λόγια για τη δομή του 
Απολογισμού

Το κεφάλαιο 3 περιλαμβάνει μια σύντομη αναφορά στη 
Nestlé S.A., και μια πιο εκτενή περιγραφή της Nestlé Ελ-
λάς Α.Ε., των κυρίων δραστηριοτήτων και μονάδων της, 
καθώς και των αγορών και των κλάδων που εξυπηρετεί. 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα βρείτε την αποστολή και τις αρ-
χές της εταιρείας μας, την οργανωτική δομή/εταιρική 
διακυβέρνηση, αλλά και τις διακρίσεις και βραβεία που 
λάβαμε μέσα στο 2011.

Το κεφάλαιο 4 περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο προ-
σεγγίζουμε την εταιρική υπευθυνότητα, την εφαρμογή 
του μοντέλου για ∆ημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους, την 
περιγραφή των συμμετεχόντων (Stakeholders mapping), 
την επικοινωνία και τις δεσμεύσεις μας απέναντί τους.

Το κεφάλαιο 5 περιγράφει ζητήματα σε σχέση με τους 

καταναλωτές μας, την πολιτική μας για ∆ιατροφή, Υγεία 
και Ευεξία στην ανάπτυξη των προϊόντων μας, την ασφά-
λεια και την ποιότητα, αλλά και τη διαδικασία γύρω από το 
δίκτυο των προμηθευτών μας.

Το κεφάλαιο 6 αναφέρεται στους ανθρώπους μας, την 
πολιτική μας σχετικά με τη διαχείριση του ανθρωπίνου 
δυναμικού της Nestlé Ελλάς, την ανάπτυξη και την εκπαί-
δευση, την υγιεινή και την ασφάλεια, την επικοινωνία και 
την ικανοποίησή τους.

Το κεφάλαιο 7 είναι αφιερωμένο στις δράσεις μας για 
το περιβάλλον: την πολιτική της εταιρείας, τους στόχους 
μας και την εφαρμογή τους, αλλά και τη δέσμευσή μας 
γύρω από έναν σημαντικό πυλώνα ∆ημιουργίας Αμοιβαί-
ου Οφέλους για την εταιρεία μας, το νερό.

Το κεφάλαιο 8 περιλαμβάνει τις κοινωνικές μας δράσεις, 
με έμφαση τη διατροφή και τις τοπικές κοινότητες, αλλά 
και τις δράσεις εθελοντισμού των εργαζομένων μας σε 
αυτή την κατεύθυνση.

Στο κεφάλαιο 9 θα βρείτε τη ∆ιασφάλιση Ποιότητας του 
Απολογισμού μας.

Το κεφάλαιο 10 περιλαμβάνει τον Πίνακα GRI, τους δεί-
κτες που καλύπτονται από τον συγκεκριμένο απολογισμό, 
καθώς και τη θέση όπου βρίσκονται οι σχετικές πληροφο-
ρίες μέσα στο κείμενο.

Τέλος, στο κεφάλαιο 11 θα βρείτε τη φόρμα με την οποία 
σας προσκαλούμε να αξιολογήσετε τον Απολογισμό μας.

2.5. Εύρος του Απολογισμού

Οι επιχειρηματικές μονάδες και τα εργοστάσια που πε-
ριλαμβάνονται στον απολογισμό ανήκουν στη Nestlé Ελ-
λάς, με εξαίρεση τον Όμιλο ∆ημητριακών Α.Ε., που είναι 
κοινοπραξία ανάμεσα στις εταιρείες Nestlé και General 
Mills. 

Στον απολογισμό περιλαμβάνονται και οι επιδόσεις και 
δράσεις της Nestlé Ελλάς Παγωτά Α.Ε., που από 2.5.2011 
ενσωματώθηκε δι’ απορροφήσεως στη Nestlé Ελλάς. 
Ομοίως περιλαμβάνεται και η εταιρεία ΜΑΚΑΝ Α.Ε., που 
από 1.6.2011 ενσωματώθηκε δι’ απορροφήσεως στη 
Nestlé Ελλάς. 

Σχετικά με τα σημεία δραστηριότητας που καλύπτονται 
από τον απολογισμό, έμφαση δίνεται στα κεντρικά γρα-
φεία και τα 4 εργοστάσια που η εταιρεία λειτουργεί στην 
Ελλάδα.
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Η Nestlé είναι η κορυφαία εταιρεία ∆ιατροφής, Υγείας και 
Ευεξίας παγκοσμίως. Η αποστολή μας είναι να παρέχουμε 
«Καλή ∆ιατροφή, Καλύτερη Ζωή», προσφέροντας στους 
καταναλωτές μας τις πιο γευστικές και υγιεινές επιλογές 
σε μεγάλη ποικιλία κατηγοριών, που να μπορούν να απο-
λαμβάνουν κάθε ώρα της ημέρας.

Πιστεύουμε ότι η ηγεσία ορίζεται από τη συμπεριφορά και 
αναγνωρίζουμε ότι η εμπιστοσύνη κερδίζεται μακροπρό-
θεσμα, όταν συνεχώς εκπληρώνουμε τις  υποσχέσεις μας. 
Στη Nestlé πιστεύουμε ότι η δημιουργία μακροπρόθεσμης 
βιώσιμης αξίας για τους μετόχους μας είναι εφικτή μόνο 
εφόσον η συμπεριφορά, η στρατηγική και οι επιχειρήσεις 
μας δημιουργούν παράλληλα αξία για τις κοινότητες όπου 
λειτουργούμε, για τους συνεργάτες μας και φυσικά για 
τους καταναλωτές μας. Περισσότερα για τη ∆ημιουργία 
Αμοιβαίου Οφέλους, το σημαντικό αυτό κομμάτι της στρα-
τηγικής μας, θα βρείτε στο επόμενο κεφάλαιο.

Η Nestlé οικοδομείται και αναπτύσσεται με άξονα τις δια-
χρονικά ανθρώπινες αξίες και υπηρετεί τις θεμελιώδεις 
αρχές της δικαιοσύνης, της εντιμότητας και του σεβασμού 
προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Αυτό 

αντικατοπτρίζεται και στις Αρχές Επιχειρηματικής ∆ραστη-
ριότητας της Nestlé, που αποτελεί τη βάση για την κουλ-
τούρα της εταιρείας μας, όπως έχει αναπτυχθεί εδώ και 
περισσότερα από 140 χρόνια.

Η ιστορία της Nestlé έχει τις ρίζες της στο 1866, όταν η Αγ-
γλο-Ελβετική Εταιρεία Συμπυκνωμένου Γάλακτος (Anglo-
Swiss Condensed Milk Company) άνοιξε το πρώτο εργο-
στάσιο συμπυκνωμένου γάλακτος στο Cham της Ελβετίας. 
Ένα χρόνο αργότερα, o ελβετός φαρμακοποιός Henri 
Nestlé δημιούργησε την Farine Lactée, την πρώτη τροφή για 
βρέφη με βάση το γάλα, στο Vevey της Ελβετίας. Οι δύο 
εταιρείας συγχωνεύθηκαν το 1905 για να δημιουργήσουν 
τη Nestlé που γνωρίζουμε, που εξακολουθεί να διατηρεί τα 
κεντρικά της γραφεία στο Vevey της Ελβετίας.

Στις μέρες μας η Nestlé είναι μια πολυεθνική εταιρεία με 
μοναδική ταυτότητα. Φροντίζει πάντοτε να προσαρμόζεται 
στις τοπικές γεύσεις, τις συνήθειες και την κουλτούρα κάθε 
χώρας. Η μακροπρόθεσμη δέσμευση και η ουσιαστική 
επένδυση στις χώρες όπου δραστηριοποιείται είναι ενσω-
ματωμένες στο επιχειρηματικό μοντέλο με βάση το οποίο η 
Nestlé λειτουργεί παγκοσμίως.
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3. Η Nestlé στην Ελλάδα 
και στον κόσμο
Η Nestlé είναι μια πολυεθνική εταιρεία με μοναδική ταυτότητα, που 
φροντίζει να προσαρμόζεται στις τοπικές γεύσεις, τις συνήθειες 
και την κουλτούρα κάθε χώρας.
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Nestlé S.A.
Στοιχεία βάσει του απολογισμού 2011 (επιλογή στοιχείων)

ΓΕΝΙΚΑ

Αριθμός εργαζομένων 328.000

Αριθμός εργοστασίων 461

Αριθμός χωρών όπου πωλούνται τα προϊόντα Nestlé 140

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ποσοστό μείωσης εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου από το 2001 17%

Ποσοστό εξοικονόμησης νερού ανά τόνο προϊόντος από το 2001 58%

Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας ανά τόνο προϊόντος από το 2001 42%

Ποσοστό ανανεώσιμης ενέργειας από το σύνολο της κατανάλωσης ενέργειας 12%

Ποσοστό εξοικονόμησης νερού ανά τόνο προϊόντος από το 2001 64%

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ποσοστό ανώτατων στελεχών που εργάζονται στις αναπτυσσόμενες χώρες από όπου κατάγονται 53%

Ποσοστό γυναικών σε υψηλές θέσεις 28%

Αριθμός αγροτών που έλαβαν εκπαίδευση σε προγράμματα ανάπτυξης δυνατοτήτων 200.751

∆ΙΑΤΡΟΦH

Αριθμός προϊόντων που ανανεώθηκαν για λόγους διατροφής και υγείας (μείωση επιπέδων αλατιού, 
λιπαρών και ζάχαρης)

5.066

Αριθμός χωρών όπου διατίθενται εμπλουτισμένα γάλατα σε προσιτή τιμή 80

Αριθμός χωρών όπου εφαρμόζονται προγράμματα Nestlé Healthy Kids σε συνεργασία με κυβερνη-
τικούς, πανεπιστημιακούς φορείς και μη-κυβερνητικές οργανώσεις

60

Αριθμός παιδιών που έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα Nestlé Healthy Kids 6.000.000

ΝΕΡΟ

Ποσοστό μείωσης σε χρήση νερού από το 2001 28%

Αριθμός ανθρώπων που είχαν πρόσβαση σε νερό και υγιεινές συνθήκες διαβίωσης μέσω της συνερ-
γασίας της Nestlé με το διεθνές δίκτυο του Ερυθρού Σταυρού από το 2007

60.000+

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αριθμός αγροτών που συμμετείχαν στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης της Nestlé 680.000
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1899 Εισαγωγή των πρώτων προϊόντων Nestlé από την Ελβετία

1914 ∆ημιουργία του πρώτου γραφείου Nestlé στην Ελλάδα

1973 Ίδρυση της Nestlé Ελλάς ΑΕΒΕ

1975
Λειτουργία της πιο εξελιγμένης για την εποχή γαλακτοπαραγωγικής μονάδας στην Ευρώπη, στο Πλατύ 
Ημαθίας, με βασικό προϊόν το συμπυκνωμένο γάλα Βλάχας

1979 Παραγωγή των προϊόντων Maggi (σούπες, κύβοι) στο εργοστάσιο της Ready Foods

1982 Ιδρύεται η Sopral AEE με σκοπό τη διάθεση προϊόντων Nestlé στην Ελλάδα

1985 
Ίδρυση της Carnation Ελλάς και εισαγωγή των ομώνυμων προϊόντων. Την ίδια χρονιά ξεκινούν να εισάγο-
νται και τα Friskies

1986
Η παραγωγή και η συσκευασία των προϊόντων Maggi μεταφέρεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Κορωπί 
Αττικής

1987 Εξαγορά της Λουμίδης ΑΕ και των εργοστασίων καφέ στα Οινόφυτα και σοκολάτα στο Περιστέρι

1993 Εξαγορά της Μεταλλικά Νερά Κορπής ΑΒΕΕ και ενοποίηση των εταιρειών Sopral, Ready Foods και Λουμίδης.

1994 Ίδρυση του Ομίλου ∆ημητριακών Ελλάδος, με σκοπό την εισαγωγή και διάθεση δημητριακών

1995
Η κεντρική διοίκηση της Nestlé Ελλάς μεταφέρεται σε ιδιόκτητα γραφεία στον Παράδεισο Αμαρουσίου, όπου 
στεγάζεται μέχρι και σήμερα 

1996 Λειτουργία νέου εργοστασίου εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού Κορπή

1998 ∆ημιουργία της Nestlé Ελλάς Α.Ε.

2005 Οριστική εξαγορά της Aqua Spring, με εργοστάσιο νερού στη ∆ωδώνη Ιωαννίνων

2006
Πώληση του εργοστασίου γάλακτος στο Πλατύ Ημαθίας και εξαγορά της ∆έλτα Παγωτά Α.Ε., που αλλάζει 
ονομασία σε Nestlé Ελλάς Παγωτά Α.Ε.

2008 Εξαγορά της ΜΑΚΑΝ Α.Ε.

2010
∆ημιουργία της Nespresso Ελλάς, με σκοπό την εισαγωγή και διάθεση των προϊόντων Nespresso στην 
Ελλάδα

2011 Ενσωμάτωση της Nestlé Ελλάς Παγωτά και της ΜΑΚΑΝ στη Nestlé Ελλάς

3.1. H ιστορία της Nestlé στην Ελλάδα

Η ιστορία της Nestlé στην Ελλάδα ξεκινά ήδη από το 
1899 με την παρουσία των προϊόντων στη χώρα σε απ’ 
ευθείας εισαγωγή από την Ελβετία. Το πρώτο γραφείο 
της Nestlé στην Ελλάδα δημιουργείται το 1914, αλλά 
η εταιρεία Nestlé Ελλάς ΑΕΒΕ ιδρύεται αρκετά χρόνια 
αργότερα, το 1973. Από τότε η εταιρεία αναπτύσσεται 

και εξελίσσεται προσθέτοντας διαρκώς νέες κατηγο-
ρίες προϊόντων στη δραστηριότητά της, πάντοτε με 
κριτήριο τις προτιμήσεις και τις ανάγκες των ελλήνων 
καταναλωτών. Σήμερα η Nestlé Ελλάς δραστηριοποι-
είται σε 10 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, ενώ 
παράλληλα συνεχίζει και την παραγωγική της δραστη-
ριότητα στη χώρα, λειτουργώντας 4 εργοστάσια στην 
Ελλάδα.
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3.2. Η δομή της Nestlé στην 
Ελλάδα

Στην οργανωτική δομή της Nestlé στην Ελλάδα 
ανήκουν οι εταιρείες: Nestlé Ελλάς Α.Ε., Nestlé 
Waters Direct Hellas Ύδατα Α.Ε., Nespresso Ελ-
λάς Α.Ε. και η CPW Ελλάς Α.Ε., που αποτελεί 
κοινοπραξία ανάμεσα στη Nestlé Ελλάς και την 
εταιρεία General Mills Services (UK) Ltd. 

General Mills Services 
(UK) Ltd

CPW Ελλάς Α.Ε.

Nestlé Ελλάς Α.Ε.

Nespresso Ελλάς Α.Ε.

Nestlé S.A.

Nestlé Waters 
Direct Hellas 
Ύδατα Α.Ε.

50%

100%

100%

100%
50%
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3.3. Nestlé Ελλάς: Στρατηγική και 
οικονομικές επιδόσεις 2011

Στη Nestlé στόχος μας είναι να παράγουμε αξία για την εται-
ρεία και την κοινωνία όπου ζούμε και δραστηριοποιούμαστε, 
δημιουργώντας θρεπτικά και γευστικά προϊόντα που απα-
ντούν στις ανάγκες των καταναλωτών μας αλλά και στη σύγ-
χρονη τάση για ∆ιατροφή, Υγεία και Ευεξία. Εργαζόμαστε 
και σχεδιάζουμε το μέλλον της εταιρείας μας με μακροπρό-
θεσμο ορίζοντα και δεν θυσιάζουμε τη μακροπρόθεσμη επι-
χειρηματική μας επιτυχία για βραχυπρόθεσμο κέρδος που 
θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της εταιρείας μας.

Ειδικότερα για τις οικονομικές μας επιδόσεις το 2011, το 
περιβάλλον της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στην 
Ελλάδα ήταν η αφορμή για να παρακολουθήσουμε καλύ-
τερα τις ανάγκες των καταναλωτών μας στην παρούσα 
κατάσταση και να προσαρμόσουμε τα προϊόντα μας στις 
επιθυμίες τους. Στόχος μας ήταν να επενδύσουμε στις βα-
σικές μάρκες μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να 
φέρουμε οργανική ανάπτυξη για βιώσιμη κερδοφορία. Πα-
ράλληλα αναπτύξαμε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας 
σε ιδιαίτερα προσιτή τιμή, προχωρήσαμε σε μια μεγάλη 
πολύ-προϊόντική ενέργεια για δεύτερη συνεχή χρονιά, ενι-
σχύσαμε το δίκτυο των πωλήσεών μας με επιπλέον προ-

σωπικό για ενδυνάμωση των σημείων διάθεσης των προϊό-
ντων μας και προσαρμόσαμε την επικοινωνία μας ώστε να 
έρθουμε πιο κοντά με τους έλληνες καταναλωτές μας. 

Οι οικονομικές καταστάσεις για τη Nestlé Ελλάς αποτύπω-
σαν μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών το 2011, που ανέρ-
χεται σε 426 εκατομμύρια ευρώ, έναντι των 420 εκατομμυ-
ρίων ευρώ του 2010. Ομοίως παρατηρήθηκε αύξηση και 
στα κέρδη προ φόρων, που ανέρχονται στα 31 εκατομμύρια 
ευρώ έναντι των 30 εκατομμυρίων ευρώ το 2010. Η βιώσιμη 
αυτή επίδοση είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και 
του προγραμματισμού της εταιρείας μας, ώστε να συνεχί-
ζει την υγιή ανάπτυξη και μέσα στις υπάρχουσες συνθήκες 
και μάλιστα παρά τη σημαντική αύξηση στο κόστος πρώτων 
υλών που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους. Επεν-
δύουμε στις μάρκες, τους ανθρώπους και τις καινοτομίες 
μας ώστε να συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε προϊόντα που 
να απαντούν στις ανάγκες των ελλήνων καταναλωτών.

3.4. Οι εγκαταστάσεις της Nestlé στην 
Ελλάδα

Κεντρικά Γραφεία

Οι διοικητικές λειτουργίες της Nestlé στην Ελλάδα στεγάζο-
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νται από το 1995 στα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρείας στον 
Παράδεισο Αμαρουσίου. Το 7όροφο κτίριο διαμορφώθηκε 
με τρόπο ώστε να στεγάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τους 400 περίπου υπαλλήλους που εργάζονται σε αυτό. 
Στα κεντρικά μας γραφεία τηρούμε σταθερά διαδικασίες 
ανακύκλωσης, μεριμνούμε και συμμετέχουμε συνειδητά 
στην προσπάθεια για λιγότερη δυνατή κατανάλωση σε 
ενεργειακούς πόρους.

Εργοστάσια/ Παραγωγικές μονάδες

Σήμερα η Nestlé διαθέτει τέσσερα εργοστάσια στην Ελλά-
δα: το εργοστάσιο του καφέ στα Οινόφυτα, του παγωτού 
στον Ταύρο, καθώς και δύο εργοστάσια νερού, στη Βόνιτσα 
Αιτωλοακαρνανίας και στη ∆ωδώνη Ιωαννίνων. 

Οινόφυτα Βοιωτίας
Το Εργοστάσιο Καφέ βρίσκεται στη βιομηχανική ζώνη του 
νομού Βοιωτίας, πάνω στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσ-
σαλονίκης και σε απόσταση 55 χλμ. από την Αθήνα. Πρό-
κειται για ένα εργοστάσιο που χτίστηκε το 1974 από την 
Λουμίδης Α.Ε. για την παραγωγή και συσκευασία του ελλη-
νικού καφέ Λουμίδης Παπαγάλος, που ήταν γνωστός στην 
ελληνική αγορά από το 1920. Το Σεπτέμβριο του 1987 η 
Λουμίδης Α.Ε. εξαγοράστηκε από τη Nestlé και αμέσως 

έγιναν στο εργοστάσιο οι απαιτούμενες επενδύσεις για 
εκσυγχρονισμό των γραμμών παραγωγής πεφρυγμένου 
καφέ, καθώς και η εγκατάσταση των γραμμών παραγω-
γής για τη συσκευασία στην Ελλάδα του Nescafé Classic.

Η σημερινή παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου 
βασίζεται σε οκτώ υπερσύγχρονες γραμμές παραγωγής 
- συσκευασίας για τον Nescafé Classic και τον ελληνικό 
καφέ Παπαγάλος Λουμίδης. Το εργοστάσιο απασχολεί 
130 άτομα και παράγει όλες τις συσκευασίες για το λια-
νεμπόριο και τη μαζική εστίαση (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατό-
ρια, καφετέριες) με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και 
την ποιότητα των προϊόντων και ιδιαίτερη μέριμνα για την 
ασφάλεια εργαζομένων στους χώρους εργασίας.

Ταύρος Αττικής
Το εργοστάσιο παγωτού της Nestlé Ελλάς βρίσκεται στον 
Ταύρο και σε έκταση 18,040 m2, με τα κτίρια να καλύπτουν 
12,046 m2. Το 2000 ολοκληρώθηκε μεγάλο επενδυτικό 
πρόγραμμα αυτοματοποίησης των σταδίων ανάμειξης, 
παστερίωσης, ωρίμανσης του παγωτού, καθώς και καθα-
ρισμού των γραμμών.

Στο εργοστάσιο και το δίκτυο διανομής εφαρμόζεται σύ-
στημα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, τα οποία προ-
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σαρμόζονται στο NQS (Nestlé Quality System) και το FSMS 
(Nestlé Food Safety Management System), βασικό μέρος 
του οποίου αποτελεί και η εφαρμογή του συστήματος 
ΗΑCCP. Το εφαρμοζόμενο σύστημα ποιότητας έχει πιστο-
ποιηθεί από τον ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίη-
σης) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 (ποιότητα και 
ασφάλεια προϊόντων).

Η παραγωγή του εργοστασίου καλύπτει τις ανάγκες στην 
Ελλάδα και γίνονται εξαγωγές σε Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, 
Γερμανία, Αυστρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αδριατική, Κύ-
προ και Αλβανία.

Μοναστηράκι Αιτωλοακαρνανίας
Το εργοστάσιο Κορπή που βρίσκεται λίγο έξω από την 
Βόνιτσα στην περιοχή Μοναστηράκι Αιτωλοακαρνανίας 
αποτελεί μια σημαντική επένδυση ύψους 4,5 δισεκατομ-
μυρίων δραχμών. Μια τεράστια έκταση, που βρίσκεται μα-
κριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα και δεν κινδυνεύει από 
αστικά λήμματα, φιλοξενεί ένα από τα πιο σύγχρονα ερ-
γοστάσια στην Ευρώπη. Με πλήρες ανοξείδωτο δίκτυο νε-
ρού, με μικροβιακά ελεγχόμενα εμφιαλωτήρια στα οποία 
ασκείται πλήρης έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας, με 
ό,τι πιο νέο από άποψη τεχνολογίας και αυτοματισμού, 
με γρήγορες και αποτελεσματικές γραμμές παραγωγής 
και εμφιάλωσης, το εργοστάσιο Κορπή αποτελεί εγγύηση 
για την άριστη ποιότητα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού 
Κορπή.

Στο εργοστάσιο εφαρμόζεται σύστημα ποιότητας και 
ασφάλειας τροφίμων, τα οποία προσαρμόζονται στο 
NQMS (Nestlé Quality Management System) και το FSMS 
(Nestlé Food Safety Management System), βασικό μέρος 
του οποίου αποτελεί και η εφαρμογή του συστήματος 
ΗΑCCP. Το εφαρμοζόμενο σύστημα ποιότητας έχει πι-
στοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000 (ποιότητα 
και ασφάλεια προϊόντων).

∆ωδώνη Ιωαννίνων
Η εταιρεία Nestlé Waters Direct Ελλάς δημιουργήθηκε το 
1997 (ΑΚΟΥΑ ΣΠΡΙΝΓΚ ΑΕΒΕΕ τότε) με κύρια δραστη-
ριότητα τη διακίνηση εμφιαλωμένου ύδατος σε φιάλες 
των 18,9 λίτρων για χρήση σε θερμοψύκτες. Η ανάπτυ-
ξη της εταιρείας ήταν ραγδαία και σε συνδυασμό με την 
ολοένα και αυξανόμενη απαίτηση για την εξασφάλιση της 
ποιότητας και της ασφάλειας των καταναλωτών, το 2000 
αποφασίστηκε η κατασκευή ιδιόκτητων εγκαταστάσεων 
εμφιάλωσης. 

Το εργοστάσιο κατασκευάστηκε και ξεκίνησε τελικά να λει-
τουργεί το φθινόπωρο του 2001. Είναι κατασκευασμένο 
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στην ορεινή περιοχή της ∆ωδώνης Ιωαννίνων μακριά από 
οικισμούς, βιομηχανικές, κτηνοτροφικές ή άλλες δραστη-
ριότητες. 

Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός του εργοστασίου εί-
ναι υπερσύγχρονες, ενώ η διαδικασία εμφιάλωσης είναι 
πλήρως αυτοματοποιημένη και χωρίς ανθρώπινη παρέμ-
βαση, ιδιαίτερα κατά τα κρίσιμα στάδια της απολύμανσης 
των φιαλών, της πλήρωσης με νερό και του πωματισμού.

Στο εργοστάσιο και το δίκτυο διανομής εφαρμόζεται 
σύστημα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, τα οποία 
προσαρμόζονται στο NQΜS (Nestlé Quality Management 
System) και το FSMS (Nestlé Food Safety Management 
System), βασικό μέρος του οποίου αποτελεί και η εφαρ-
μογή του συστήματος ΗΑCCP. Το εφαρμοζόμενο σύστη-
μα ποιότητας έχει πιστοποιηθεί από την BV σύμφωνα με 
το πρότυπο ISO 22000:2005. Επιπλέον, το εργοστάσιο 
εφαρμόζει πιστοποιημένο από την BV σύστημα ποιότητας 
ISO 9001:2000, σύστημα OHSAS 18001:2007 (ποιότητα 
και ασφάλεια προϊόντων) και ISO 14001:2004 (σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης).

3.5. Προϊόντα της Nestlé στην Ελλάδα

∆εν είναι τυχαίο που η ιστορία της Nestlé στην Ελλάδα ταυ-
τίζεται με αυτή των πιο αγαπημένων προϊόντων των ελλη-
νικών νοικοκυριών. Το όνομά της συνδέεται διαχρονικά με 
την ποιότητα και την καινοτομία, με μάρκες που οι Έλληνες 
έβαλαν πρώτα στο τραπέζι τους και στη συνέχεια στην καρ-
διά τους.

Τα πρώτα προϊόντα Nestlé πρωτοκυκλοφόρησαν στην ελ-
ληνική αγορά στα τέλη του 19ου αιώνα, σε απευθείας εισα-
γωγή από την Ελβετία. Το «γαλακτούχον άλευρον Nestlé» 
διαφημίζεται μάλιστα στην εφημερίδα Ακρόπολις στο φύλο 
της 2ας Φεβρουαρίου 1899 και περιγράφεται ως «πλήρης 
τροφή δια τα μικράς ηλικίας παιδία». 

Ήταν η αρχή μιας σειράς από ιστορίες και προϊόντα 
που μεγάλωσαν μαζί με την ελληνική ιστορία. Ο Nescafé 
Frappé, μια διάσημη ελληνική «πατέντα» που προέκυ-
ψε κατά λάθος και τα αγαπημένα μαγειρικά προϊόντα 
Maggi ενσωματώθηκαν στα ελληνικά νοικοκυριά εξίσου 
καλά με δύο σπουδαία ελληνικά προϊόντα, τον ελληνι-
κό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος και το φυσικό μεταλλικό 
νερό Κορπή. Τα δημητριακά πρωινού είναι ένα ακόμη 
σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της εταιρείας και της 
χώρας, όπως και τα αγαπημένα παγωτά Boss, Magnum, 
Aloma και Nirvana, που έχουν ήδη γίνει κομμάτι της ιστο-
ρίας μας. 
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Συνολικά, σήμερα η Nestlé στην Ελλάδα έχει ισχυρή παρουσία σε 10 κατηγορίες προϊόντων:

Προϊόντα διατροφής για βρέφη και παιδιά
Nan, Neslac, Βρεφικές κρέμες 

Καφές (για οικιακή και επαγγελματική χρήση) 
Nescafé, Λουμίδης Παπαγάλος, Nescafé Dolce Gusto, 
Nespresso, Buondi, Freddoccino

Στιγμιαία ροφήματα
Nesquik, Le Chocolat, Nestea

Σοκολάτες 
Kit Kat, Crunch, Nestlé Dessert, Smarties

Προϊόντα μαγειρικής
Maggi (κύβοι, σούπες, πουρές), Νοστιμιά, Ψητονοστιμιά, Αγαπημένη Συνταγή

Νερό
Κoρπή, Perrier, Contrex, S. Pellegrino, Vittel, Aqua Panna, Aqua Spring

∆ημητριακά πρωινού 
Fitness, Clusters, Cheerios, Cookie Crisp, Nesquik

Προϊόντα για τον επαγγελματία
Nescafé, Λουμίδης Παπαγάλος, Buondi, Freddoccino, συστήματα Vending

Παγωτά 
Boss, Magnum, Nirvana, Aloma, La Cremeria

Προϊόντα διατροφής κατοικίδιων ζώων 
Friskies, Gourmet, Pro Plan

Περισσότερα στοιχεία για τα προϊόντα μας μπορείτε να βρείτε και στις ιστοσελίδες:

www.nescafe.gr www.nesquik-club.com www.icecreamland.gr www.loumidis.gr

www.chocapic.com www.korpi.gr www.nespresso.gr www.nestlebaby.gr

www.purina.gr www.nesquik.gr www.nestle-fitness.com www.flatbellyprogram.com

www.dolce-gusto.gr www.cookiecrispcity.com
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3.6. Οι Αρχές Επιχειρηματικής 
∆ραστηριότητας της Nestlé

Οι Αρχές Επιχειρηματικής ∆ραστηριότητας της Nestlé απο-
τελούν τη  βάση της εταιρικής μας κουλτούρας, που αναπτύ-
χθηκε εδώ και 140 χρόνια. Σε ενιαία μορφή δημοσιεύθηκαν 
για πρώτη φορά το 1998, αν και οι περισσότερες από αυ-
τές είχαν καθιερωθεί αρκετά χρόνια πριν. Και παρόλο που 
εφαρμόζονται σταθερά, εξακολουθούν να εξελίσσονται και 
να προσαρμόζονται στον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο 
μας. Η ισχύουσα έκδοση είναι η ανανέωση του Ιουνίου του 
2010. Όλοι οι εργαζόμενοι στη Nestlé είναι υποχρεωμένοι να 
συμμορφώνονται στις Αρχές Επιχειρηματικής ∆ραστηριότη-
τας της εταιρείας, καθώς και στις πιο λεπτομερείς πολιτικές 
που σχετίζονται με την κάθε μία από τις αρχές, και η εφαρ-
μογή τους υπάγεται σε τακτική παρακολούθηση και έλεγχο.

Οι δέκα Αρχές Επιχειρηματικής ∆ραστηριότητας της Nestlé 
αφορούν σε πέντε τομείς της επιχειρηματικής μας δραστη-
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ριότητας: Σχέσεις με τους καταναλωτές (Αρχές 1, 2, 3), Αν-
θρώπινα δικαιώματα και εργασιακές πρακτικές (Αρχή 4), την 
Πολιτική Ανθρωπίνου ∆υναμικού (Αρχές 5 και 6), τις σχέσεις 
μας με τους προμηθευτές και πελάτες μας (Αρχές 7 και 8) 
και τέλος, τον τρόπο διαχείρισης του περιβάλλοντος (Αρχές 
9 και 10). Με τη δημόσια δέσμευση και εφαρμογή αυτών 
των Αρχών δείχνουμε ότι ικανοποιούμε τους καταναλωτές 
μας, νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας, αναπτύσσουμε 
υπεύθυνους συνεργάτες και σεβόμαστε το περιβάλλον.

Στον πίνακα που ακολουθεί θα βρείτε τις Αρχές μας, μία 
σύντομη περιγραφή, αλλά και τις σχετικές συμπληρωμα-
τικές πολιτικές, εσωτερικές ή εξωτερικές, που είναι εξίσου 
υποχρεωτικές και συμπληρώνουν το κάθε πεδίο. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και το Παγκόσμιο Σύμφω-
νο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), οι Συμβά-
σεις 87, 138 και 182 της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, 
καθώς και το άρθρο 32 της Σύμβασης των Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού.

Αρχή Περιγραφή
Σχετικές συμπληρωματικές 
υποχρεωτικές πολιτικές

1 ∆ιατροφή, 
Υγεία και 
Ευεξία

Βασικός μας στόχος είναι να ενισχύουμε καθημερινά 
την ποιότητα ζωής των καταναλωτών μας όπου και 
αν βρίσκονται, προσφέροντάς τους γευστικότερες 
και πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές και ενθαρρύ-
νοντας έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Αυτό εκφρά-
ζεται μέσα από την εταιρική μας προτροπή «Καλή 
∆ιατροφή, Καλύτερη Ζωή».

Οι Αρχές της Nestlé για τη 
∆ιατροφή, την Υγεία και την Ευεξία

2
∆ιασφάλιση 
ποιότητας 
και ασφάλεια 
προϊόντων

Παντού στον κόσμο, το όνομα Nestlé αντικατοπτρίζει 
την υπόσχεση στον καταναλωτή ότι το προϊόν είναι 
ασφαλές και υψηλής ποιότητας.

Πολιτική Ποιότητας της Nestlé

Πολιτική ∆ιατροφικής Ποιότητας της 
Nestlé

3 Επικοινωνία 
με τους κατα-
ναλωτές

∆εσμευόμαστε στην υπεύθυνη, αξιόπιστη επικοι-
νωνία με τους καταναλωτές που τους παρέχει τη 
δυνατότητα να ασκούν το δικαίωμά τους για ενημε-
ρωμένη επιλογή και προωθεί μια πιο ισορροπημένη 
διατροφή. Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα των κατανα-
λωτών μας.

Οι Αρχές της Nestlé για την 
Επικοινωνία με τους Καταναλωτές

Πολιτική της Nestlé για τη 
∆ιατροφή και τους ∆ιατροφικούς 
Ισχυρισμούς

Σύστημα ∆ημιουργίας ∆ιατροφικού 
Προφίλ της Nestlé

∆ιατροφικός Οδηγός της Nestlé

∆ιεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκα-
τάστατων Μητρικού Γάλακτος του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Πολιτική Ιδιωτικότητας της Nestlé
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4
Τα ανθρώπινα 
δικαιώματα 
στις επιχειρη-
ματικές μας 
δραστηριό-
τητες

Υποστηρίζουμε πλήρως τις κατευθυντήριες αρχές 
του Παγκοσμίου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εργασία και 
έχουμε ως στόχο να αποτελέσουμε υπόδειγμα 
εφαρμογής ορθών πρακτικών στο σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις εργασιακές πρα-
κτικές σε κάθε κλάδο των επιχειρηματικών μας δρα-
στηριοτήτων.

Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων 
Εθνών

Συμβάσεις 87, 138, 182 της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας

Σύμβαση του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών για τα 
∆ικαιώματα του Παιδιού: Άρθρο 32

Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις 
Πολυεθνικές Εταιρείες 2000

∆ιακήρυξη της ∆ιεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας για τις 
Πολυεθνικές Εταιρείες 2006

5 Ηγεσία και 
προσωπική 
ευθύνη

Η επιτυχία μας βασίζεται στους ανθρώπους μας. 
Αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλο με σεβασμό και 
αξιοπρέπεια και προσδοκούμε από όλους να επιδει-
κνύουν αίσθημα προσωπικής ευθύνης. Προσλαμβά-
νουμε άτομα με ικανότητα και κίνητρο, που να σέβο-
νται τις αξίες μας, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη και την εξέλιξή τους, προστατεύουμε την 
ιδιωτικότητά τους και δεν ανεχόμαστε κανένα είδος 
παρενόχλησης ή διάκρισης.

Αρχές ∆ιοίκησης και 
Ηγεσίας της Nestlé

Κώδικας Επαγγελματικής 
∆εοντολογίας της Nestlé

Πολιτική της Nestlé για το Ανθρώπι-
νο ∆υναμικό

6 Ασφάλεια και 
υγεία στην 
εργασία

∆εσμευόμαστε για την πρόληψη ατυχημάτων, τραυ-
ματισμών και ασθενειών που σχετίζονται με την 
εργασία, καθώς και για την προστασία των εργαζο-
μένων, των εργοληπτών και όλων όσοι εμπλέκονται 
στην αλυσίδα αξίας μας.

Πολιτική της Nestlé για την Ασφά-
λεια και την Υγεία στην Εργασία

7 Σχέσεις με 
προμηθευτές 
και πελάτες

Απαιτούμε από τους προμηθευτές, τους πράκτορες, 
τους υπεργολάβους και τους υπαλλήλους τους να 
επιδεικνύουν ειλικρίνεια, ακεραιότητα και δικαιοσύ-
νη, καθώς και να συμμορφώνονται στα μη διαπραγ-
ματεύσιμα κριτήριά μας. Τις ίδιες δεσμεύσεις ανα-
λαμβάνουμε και εμείς απέναντι στους πελάτες μας.

Κώδικας της Nestlé για τους 
Προμηθευτές

8 Γεωργία και 
αγροτική 
ανάπτυξη

Συνεισφέρουμε στη βελτίωση της αγροτικής παρα-
γωγής, της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης 
των αγροτών, των κοινοτήτων της υπαίθρου και των 
συστημάτων παραγωγής με στόχο τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής τους βιωσιμότητας.

Πολιτική της Nestlé για την 
Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

9 Περιβαλλοντι-
κή βιωσιμό-
τητα

∆εσμευόμαστε να ακολουθούμε περιβαλλοντικά βι-
ώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές. Σε όλα τα στάδια 
του κύκλου ζωής του προϊόντος πασχίζουμε να χρη-
σιμοποιούμε τις φυσικές πηγές με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο, υποστηρίζουμε τη χρήση ανανεώσιμων 
και βιώσιμα διαχειριζόμενων πόρων και στοχεύουμε 
σε μηδενικά απόβλητα.

Πολιτική της Nestlé για την 
Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

10 Νερό

∆εσμευόμαστε για τη βιώσιμη χρήση του νερού και 
για τη διαρκή βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων 
πόρων. Αναγνωρίζουμε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει 
μια εντεινόμενη πρόσκληση στο θέμα του νερού και 
ότι η υπεύθυνη διαχείριση των παγκόσμιων υδάτινων 
πόρων από όλους τους χρήστες αποτελεί απόλυτη 
αναγκαιότητα.

Πολιτική της Nestlé για την 
Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα 

Οι ∆εσμεύσεις της Nestlé για το 
Νερό
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Το σύνολο των Αρχών και των συμπληρωματικών Πο-
λιτικών βρίσκεται στο http://www.nestle.com/AboutUs/
BusinessPrinciples/Pages/BusinessPrinciplesHome.aspx

3.7. Η αποστολή και οι αξίες μας

Αποστολή της Nestlé στην Ελλάδα είναι να γίνουμε ο πλέ-
ον αναγνωρισμένος ηγέτης στον τομέα της ∆ιατροφής, 
της Υγείας και της Ευεξίας. Στόχος μας είναι να παρέχου-
με στους καταναλωτές μας προϊόντα υψηλής διατροφικής 
αξίας που αναπτύσσονται για να απαντούν στις επιθυμίες 
και τις ανάγκες τους, για κάθε στάδιο της ζωής τους και 
κάθε ώρα της ημέρας τους. Φροντίζουμε να διατηρούμε 
μακροπρόθεσμη στρατηγική επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα 
σταθερή ετήσια απόδοση, μεριμνώντας ταυτόχρονα για 
την κοινωνική ευημερία και την περιβαλλοντική ευθύνη. 

Σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποιείται, η Nestlé τηρεί την 
τοπική νομοθεσία και προσαρμόζεται στο γενικότερο πο-
λιτιστικό πλαίσιο, τις συνήθειες και τα έθιμα. Παράλληλα 
διατηρεί τις ακόλουθες αξίες: 

Έμφαση στη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική ανά-
πτυξη χωρίς να παραβλέπουμε την αναγκαιότητα να 
παρέχουμε διαρκώς σταθερά αποτελέσματα για τους 
μετόχους μας.
Η ∆ημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους είναι ο βασικός τρό-
πος που εργαζόμαστε. Για να δημιουργήσουμε μακρο-
πρόθεσμη αξία για τους μετόχους, πρέπει να δημιουρ-
γήσουμε αξία για την κοινωνία.
∆εσμευόμαστε σε περιβαλλοντικά βιώσιμες επιχειρη-
ματικές πρακτικές για να προστατεύσουμε τις μελλο-
ντικές γενιές.
Κάνουμε τη διαφορά σε ό,τι κι αν καταπιανόμαστε έχο-
ντας πάθος για νίκη αλλά και δημιουργώντας απόσταση 
από τον ανταγωνισμό μέσω της πειθαρχίας, της ταχύτη-
τας και της άψογης εκτέλεσης.
Κατανοούμε τι αποτελεί αξία για τους καταναλωτές 
μας και δίνουμε έμφαση στην παραγωγή αυτής της 
αξίας σε ό,τι κάνουμε.
Εξυπηρετούμε τους καταναλωτές μας πιέζοντας διαρ-
κώς τον εαυτό μας για να επιτύχει τα υψηλότερα επί-
πεδα ποιότητας στα προϊόντα μας. ∆εν διαπραγματευ-
όμαστε ποτέ τα ποιοτικά τους κριτήρια.
Βελτιωνόμαστε διαρκώς με στόχο την τελειότητα και 
αποφεύγουμε τις απότομες, μεμονωμένες αλλαγές. 
Αυτός είναι ο τρόπος που δουλεύουμε.
Η επιχειρηματική μας προσέγγιση είναι να προσαρ-
μοζόμαστε στο περιβάλλον και στις συνθήκες και όχι 
να είμαστε δογματικοί. Αυτό σημαίνει ότι οι αποφάσεις 
μας είναι ρεαλιστικές και βασίζονται σε δεδομένα.
Σεβόμαστε και είμαστε ανοικτοί στη διαφορετικότητα 
των πολιτισμών και παραδόσεων.  Η Nestlé προσπαθεί 
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να ενσωματώνεται στον πολιτισμό και την παράδοση 
όπου λειτουργεί, μένοντας παράλληλα πιστή στις βα-
σικές αξίες και αρχές της εταιρείας.
Οι προσωπικές μας σχέσεις βασίζονται στην εμπι-
στοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό. Αυτό σημαίνει ότι 
οι πράξεις μας συμφωνούν με τα λεγόμενά μας, ότι 
ακούμε τις διαφορετικές απόψεις και ότι επικοινωνού-
με ανοικτά και με ειλικρίνεια.
∆εσμευόμαστε σε μια ισχυρή ηθική, ακεραιότητα και 
ειλικρίνεια στον εργασιακό μας χώρο και συμμορφω-
νόμαστε απόλυτα με τους ισχύοντες νόμους καθώς και 
τις Αρχές, Πολιτικές και Οδηγίες της Nestlé.

3.8. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

Οργανωτική δομή της εταιρείας
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Nestlé Ελλάς είναι τετραμε-
λές και συγκαλείται μία φορά ετησίως. Αποτελείται από 
τον Πρόεδρο, τον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο, τον Τεχνικό ∆ι-
ευθυντή και τον Οικονομικό ∆ιευθυντή της Nestlé Ελλάς. 
Λαμβάνει αποφάσεις στρατηγικής, καθώς και επικυρώνει 
αποφάσεις που προκύπτουν από αλλαγές στην ελληνική 
νομοθεσία και απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη του διοικητι-
κού συμβουλίου.

Συνολικά για τη Nestlé στην Ελλάδα το κεντρικό όργανο δι-
ακυβέρνησης είναι το Συμβούλιο ManCom, που συνεδριά-
ζει δύο φορές κάθε μήνα υπό την ηγεσία του ∆ιευθύνοντα 
Συμβούλου της Nestlé Ελλάς, που για όλη τη διάρκεια του 
2011 ήταν ο Laurent Dereux. Στο συμβούλιο εκπροσωπού-
νται οι κατηγορίες άμεσης ευθύνης για τη Nestlé Ελλάς, 
καθώς και οι υποστηρικτικές λειτουργίες της εταιρείας και 
εκεί συζητούνται και λαμβάνονται οι λειτουργικές αποφά-
σεις για την εταιρεία αλλά και για τις κατηγορίες άμεσης 
ευθύνης (καφές, μαγειρικά προϊόντα, σοκολάτες, στιγμι-
αία σοκολατούχα ροφήματα, παγωτό). Οι υπόλοιπες κα-
τηγορίες διαθέτουν ξεχωριστή κεντρική διοίκηση, ωστόσο 
συμμετέχουν στη συνάντηση NiM (Nestlé in the Market), 
που γίνεται μία φορά το μήνα.

3.9. Ανώτατα Στελέχη και Θέσεις 
Ευθύνης

Το σύστημα καθορισμού της αμοιβής για τα ανώτερα και 
ανώτατα στελέχη της Nestlé Ελλάς περιλαμβάνει επιπλέον 
οικονομική επιβράβευση που εκτιμάται σε σχέση με εταιρι-
κές και προσωπικές επαγγελματικές επιδόσεις. Οι προσω-
πικοί στόχοι αξιολογούνται τόσο ως προς το τελικό απο-
τέλεσμα, αλλά και ως προς τον τρόπο με τον οποίο αυτό 
επετεύχθη, σε απόλυτη συνέπεια με τις Αρχές Επιχειρη-
ματικής ∆ραστηριότητας και τον Κώδικα Επαγγελματικής 
∆εοντολογίας της Nestlé. 
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3.10. Καθορισμός προσόντων και 
εξειδικευμένων γνώσεων του ανώτατου 
φορέα διακυβέρνησης και ανώτερων 
στελεχών

Οι ικανότητες και η εμπειρία των στελεχών του ανώτατου σώ-
ματος διακυβέρνησης καθορίζονται από το προφίλ της κάθε 
θέσης, που περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με τις διεθνείς συ-
μπεριφορές της Nestlé, καθώς και τους επιμέρους δείκτες 
γνώσεων και εμπειρίας που ταιριάζουν στον κάθε τομέα.

Παράλληλα παρακολουθούνται τακτικά όλες οι δραστηριότη-
τες που προβλέπονται στο ετήσιο πλάνο. Η οικονομική από-
δοση παρακολουθείται από ένα πλήθος δεικτών σε μηνιαία 
βάση. Ομοίως υπάρχει διαδικασία αναφοράς για την περι-

βαλλοντική μας απόδοση. Για τις δράσεις μας απέναντι στην 
κοινωνία, ευθυγραμμιζόμαστε με την προσέγγιση της ∆η-
μιουργίας Αμοιβαίου Οφέλους και τους βασικούς πυλώνες 
της ∆ιατροφής, του Νερού και της Αγροτικής Ανάπτυξης. Το 
πρόγραμμα «Παιδιά Όλο Υγεία», που είναι η βασική δράση 
μας στον τομέα της ∆ημιουργίας Αμοιβαίου Οφέλους στην 
Ελλάδα, παρακολουθείται σε τακτική βάση και αξιολογείται 
τόσο από τα κεντρικά μας γραφεία στην Ελλάδα, όσο και από 
εξωτερική επιτροπή σε επίπεδο Ομίλου. 

3.11. Κώδικας Επαγγελματικής 
∆εοντολογίας της Nestlé

Ο Κώδικας Επαγγελματικής ∆εοντολογίας της Nestlé δη-
μοσιεύθηκε πρώτη φορά το 2007 με στόχο να συμπληρώ-

∆ιευθύνων Σύμβουλος Nestlé Ελλάς 

Κατηγορίες
άμεσης ευθύνης

Καφές

Μαγειρικά

Στιγμιαία 
ροφήματα

Σοκολάτες

Παγωτά

Υποστηρικτικές 
λειτουργίες

Οικονομική 
διεύθυνση

∆ιεύθυνση 
Ανθρώπινου 
∆υναμικού

Επικοινωνία 
και Εταιρικές 
Υποθέσεις

Τεχνική 
∆ιεύθυνση

Εφοδιαστική 
Αλυσίδα

CCSD

∆ιεύθυνση 
Πωλήσεων

Νομικός 
Σύμβουλος

Υπεύθυνος 
Ασφάλειας

LGO 

Υπόλοιπες
κατηγορίες 

(ΝiΜ)

Βρεφική 
διατροφή

Νερό

Nestlé 
Professional

Nestlé Purina

Nespresso

CPW

Nestlé 
Waters Direct
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νει τις Αρχές Επιχειρηματικής ∆ραστηριότητας της Nestlé 
και να καθοδηγεί τους εργαζομένους της εταιρείας στον 
τρόπο εφαρμογής τους στην καθημερινή τους εργασία.

Ο Κώδικας Επαγγελματικής ∆εοντολογίας της Nestlé καλύ-
πτει 14 τομείς και αναφέρεται στην απόλυτη συμμόρφωση 
με τη νομοθεσία αλλά και τους εσωτερικούς κανονισμούς, 
τη σύγκρουση συμφερόντων, τη διαδικασία πρόσληψης για 
συγγενικά των εργαζομένων πρόσωπα, τις διευθυντικές 
θέσεις σε δραστηριότητες εκτός εταιρείας, τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό, την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών 
της εταιρείας αλλά και των συνεργατών, τη δωροδοκία και 
τη διαφθορά, την πολιτική γευμάτων και δώρων, τη διάκρι-
ση και την παρενόχληση, καθώς και τη διαδικασία αναφο-
ράς οποιαδήποτε παράνομης ή αντίθετης προς τις αρχές 
της εταιρείας μας πράξης/συμπεριφοράς. Επιπλέον, στο 
πλαίσιο της πολιτικής της εταιρείας ενάντια στη διαφθορά 
ο κώδικας δεν επιτρέπει δωρεές σε πολιτικά κόμματα στις 
επιμέρους αγορές, με εξαίρεση τη μητρική εταιρεία στη 
χώρα προέλευσης.

3.12. Επιτροπή Συμμόρφωσης 
(Compliance Committee)

Η Επιτροπή Συμμόρφωσης δημιουργήθηκε το 2010 με τη 
συμμετοχή του ∆ιευθύνοντα Συμβούλου και εκπροσώπων 
από το Νομικό και το Οικονομικό τμήμα καθώς και τα τμήμα-
τα Συμμόρφωσης και Ανθρωπίνου ∆υναμικού. Οι ρόλοι και 
οι υπευθυνότητες της Επιτροπής καθορίζονται από το σχε-
τικό καταστατικό και υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία που 
επιτρέπει στους εργαζομένους να επικοινωνήσουν για να 
αναφέρουν/καταγγείλουν τυχόν περιστατικά μη-συμμόρφω-
σης με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της εταιρείας. 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Επαγγελματικής ∆εοντολογίας, 
καθορίζεται το πλαίσιο ευθύνης των εργαζομένων και γί-
νεται σαφής αναφορά στη συμπεριφορά που διασφαλίζει 
την ακεραιότητά τους. Σε περίπτωση καταγγελίας περιστα-
τικού διαφθοράς ή διάκρισης, ακολουθείται σαφής διαδι-
κασία, που περιλαμβάνει ενημέρωση της ανώτατης διοί-
κησης, εκτεταμένη διερεύνηση του περιστατικού, εκτίμηση 
της κατάστασης και λήψη των απαραίτητων διορθωτικών 
ενεργειών. Η τυποποιημένη αυτή διαδικασία αποτελεί μέ-
ρος του συστήματος διαχείρισης της εταιρείας και έχει επι-
κοινωνηθεί αντίστοιχα σε όλο το προσωπικό. 

Από τις αρχές του 2012 η διαδικασία αναφορών θα διευ-
κολυνθεί με ένα πιο προηγμένο σύστημα, που θα επιτρέ-
πει στους εργαζόμενους να αναφέρουν τυχόν περιστατικά 
μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου προστατεύοντας την ανω-
νυμία τους αλλά και έχοντας τη δυνατότητα να παρακολου-
θούν την πρόοδο στη διερεύνηση της καταγγελίας τους. 

Κατά το 2011 δεν αναφέρθηκε κάποιο συμβάν διαφθοράς 
ή διάκρισης. 

3.13. Στρογγυλή Τράπεζα ∆ιαχείρισης 
Θεμάτων (Issue Round Table) 

Η Στρογγυλή Τράπεζα ∆ιαχείρισης Θεμάτων είναι η προ-
θάλαμος της ∆ιαχείρισης Κρίσεων, αλλά και το όργανο 
τακτικής παρακολούθησης των επιμέρους ζητημάτων που 
προκύπτουν και απαιτούν πληροφόρηση και ευθυγράμμιση 
όλων των εμπλεκόμενων λειτουργιών προκειμένου να λη-
φθεί μια κοινή θέση και να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα. 
Επικεφαλής της ομάδας αυτής είναι ο ∆ιευθύνων Σύμβου-
λος, και απαρτίζεται από το τμήμα Νομοθεσίας Τροφίμων, 
την Τεχνική ∆ιεύθυνση, την Εφοδιαστική Αλυσίδα, τη ∆ι-
εύθυνση Ασφάλειας, τον Υπεύθυνο Ασφάλειας και Υγείας 
Εργαζομένων και Περιβάλλοντος, την Επικοινωνία και τις 
Εταιρικές Υποθέσεις. Η Στρογγυλή Τράπεζα ∆ιαχείρισης 
Θεμάτων συνεδριάζει σε μηνιαία βάση, ενώ τα θέματα και 
η εξέλιξή τους παρακολουθούνται μέσω των πρακτικών. 
  
3.14. Επιτροπή Προστασίας και 
Ασφάλειας (Security Committee)

Η Επιτροπή Προστασίας και Ασφάλειας δημιουργήθηκε το 
2007 με στόχο να επιβλέπει τις πρωτοβουλίες και τις δρά-
σεις της εταιρείας στο συγκεκριμένο τομέα. Η Επιτροπή 
Προστασίας και Ασφάλειας αποτελείται από τον Υπεύθυνο 
Ασφάλειας και τους ∆ιευθυντές του Τεχνικού Τμήματος, 
του Τμήματος Ανθρωπίνου ∆υναμικού και του Τμήματος 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας και συνεδριάζει δύο φορές το 
χρόνο. Οι βασικοί στόχοι στον τομέα της Προστασίας και 
Ασφάλειας για το 2011 ήταν η βελτίωση σε θέματα προ-
ετοιμασίας για αντιμετώπιση κρίσεων, αλλά και ευαισθη-
τοποίηση όλων των εργαζομένων ως προς την Πολιτική 
Προστασίας και Ασφάλειας της εταιρείας. Οι στόχοι αυτοί 
ολοκληρώθηκαν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Επιπλέον, 
η εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας συμπεριλαμβάνεται 
στο πρόγραμμα εισαγωγής των νεοπροσληφθέντων στην 
εταιρεία, ενώ η εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα 
ασφάλειας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας που κυκλο-
φόρησε το 2010 και το 2011 έχει ολοκληρωθεί από το 
75% των εργαζομένων στη Nestlé Ελλάς.   

3.15. Επιτροπή Ασφάλειας 
Εργαζομένων (Safety Committee)

Η Επιτροπή Ασφάλειας Εργαζομένων δημιουργήθηκε 
το 2011 με στόχο την ανάπτυξη και υλοποίηση πρωτο-
βουλιών και δράσεων για την προώθηση της ασφαλούς 
συμπεριφοράς και την επίτευξη του στόχου των μηδενι-
κών ατυχημάτων στην εταιρεία. Η Επιτροπή Ασφάλειας 
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Εργαζομένων αποτελείται από τον Υπεύθυνο Ασφάλειας, 
Υγείας και Περιβάλλοντος, καθώς και από εκπροσώπους 
από τα τμήματα Ανθρωπίνου ∆υναμικού, Επικοινωνίας, 
Πωλήσεων, Γενικών Υπηρεσιών και Τεχνικής ∆ιεύθυνσης. 
Το 2011 προτεραιότητα δόθηκε στην ευαισθητοποίηση για 
θέματα ασφαλούς οδήγησης. Για το σκοπό αυτό πραγ-
ματοποιήθηκαν 5 συναντήσεις και εφαρμόστηκε ένα σύ-
στημα εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου στο 100% των εργα-
ζομένων που διαθέτουν ή χρησιμοποιούν συχνά εταιρικά 
αυτοκίνητα. Η εκπαίδευση αυτή είναι υποχρεωτική για το 
συγκεκριμένο προσωπικό και θα ανανεώνεται ανά τρίμη-
νο. Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα φυλλάδιο με βασικές 
συμβουλές για ασφαλή οδήγηση, το οποίο διανεμήθηκε 
στο σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας.

3.16. Σημαντικά βραβεία για το 2011

Κατά τη διάρκεια του 2011 είχαμε δύο επιπλέον σημαντι-
κούς λόγους για να είμαστε υπερήφανοι για την εταιρεία 
και τα προϊόντα μας.

Τον Οκτώβριο του 2011 το κλειστό σύστημα πολυ-
ροφημάτων Nescafé Dolce Gusto έλαβε το Βραβείο 
Ανάπτυξης Καλύτερου Προϊόντος για το 2010 στα 
Marketing Excellence Awards που διοργανώνονται 
κάθε δύο χρόνια από την ΕΕ∆Ε, την Ελληνική Εταιρεία 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Η βράβευση έγινε ένα χρόνο 
από το λανσάρισμα του προϊόντος στην Ελλάδα και επι-
βεβαίωσε την πολύ καλή επίδοση του προϊόντος στην 
ελληνική αγορά, αλλά και τη δύσκολη απόφαση μιας 
τόσο σημαντικής επένδυσης σε περιβάλλον κρίσης.
Το ∆εκέμβριο του 2011 η Nestlé Ελλάς έλαβε το Βραβείο 
Προτιμώμενου Προμηθευτή 2011 στην κατηγορία 
Τρόφιμα και Ποτά, στα πλαίσια των Retail Business 
Awards. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα σημαντική διάκρι-
ση, καθώς το αποτέλεσμα προέκυψε από έρευνα του 
Πανεπιστημίου στους ίδιους τους εμπόρους λιανικής.

�

�

3.17. Συμμετοχή της Nestlé σε οργανι-
σμούς και επιχειρηματικές ενώσεις

Για την ενεργή και ξεκάθαρη αντιπροσώπευση των από-
ψεων της εταιρείας μας σε θέματα που άπτονται της δρα-
στηριότητάς μας, η Nestlé συμμετέχει σε πλήθος επιχει-
ρηματικών οργανώσεων και οργανισμών. Τα στελέχη που 
εκπροσωπούν την εταιρεία στις επιμέρους ομάδες και επι-
τροπές ενημερώνουν για τα θέματα συζήτησης τα μέλη της 
Στρογγυλής Τραπέζης Θεμάτων (Issue Round Table), που 
συνεδριάζει σε μηνιαία βάση. Βάσει της λειτουργίας της 
συγκεκριμένης ομάδας καθορίζεται από κοινού η εταιρική 
θέση και τα αποτελέσματα των επιμέρους συναντήσεων 
αναφέρονται και παρακολουθούνται σε τακτική βάση. 

Τακτικές συναντήσεις με τις επιμέρους ομάδες συμμετό-
χων πραγματοποιούνται από τα αρμόδια στελέχη, που σχε-
διάζουν τις δράσεις τους σε ετήσια βάση και αναφέρουν 
την πρόοδό τους στην ανώτατη διοίκηση (συγκεκριμένα 
παραδείγματα για το 2011 αναφέρονται αναλυτικά και στην 
χαρτογράφηση συμμετεχόντων, που απεικονίζεται σχημα-
τικά στο επόμενο κεφάλαιο). 

H Nestlé Ελλάς είναι μέλος των παρακάτω επιχειρηματι-
κών ενώσεων και οργανισμών:

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ)

Σύνδεσμος ∆ιαφημιζομένων Ελλάδος (Σ∆Ε)

Σύνδεσμος Εταιρειών Εμφιαλώσεως Φυσικού Μεταλλικού 
Νερού (ΣΕΦΥΜΕΝ)

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Παιδικών Τροφών Ελλάδος 
(ΣΕΠΤΕ)

Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊό-
ντων (ΕΣΒΕΠ)

Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR 
Hellas)

Ελληνική Εταιρεία ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε).

�

�

�

�

�

�

�
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4.1. Ο τρόπος που εργαζόμαστε

Η ∆ημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους βρίσκεται στη βάση της 
επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, αποτελεί κεντρικό 
κομμάτι της στρατηγικής και του τρόπου λειτουργίας μας. 
Στη Nestlé πιστεύουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να 
δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους 
μας είναι να δημιουργήσουμε αξία για την κοινωνία. Ωστό-
σο δεν μπορούμε να είμαστε περιβαλλοντικά βιώσιμοι ή 
να δημιουργούμε αμοιβαίο όφελος για τους μετόχους και 
την κοινωνία, εάν δεν ακολουθούμε πλήρως της Αρχές 
Επιχειρηματικής ∆ραστηριότητας της εταιρείας μας.

Γι’ αυτό εφαρμόζουμε πιστά όχι μόνο τη νομοθεσία της χώ-
ρας όπου δραστηριοποιούμαστε, αλλά και τους δικούς μας 
εσωτερικούς κανονισμούς, που συχνά είναι πιο αυστηροί 
από τα κατά τόπους νομοθετικά πλαίσια. Για το σκοπό αυτό 
έχουμε καθορίσει τις Αρχές Επιχειρηματικής ∆ραστηριό-
τητας καθώς και άλλα σχετικά κανονιστικά έγγραφα, που 
είναι κοινά και ακολουθούνται σε όλες τις εκφάνσεις της 
επιχειρηματικής μας λειτουργίας. Για να είμαστε μάλιστα 
σίγουροι για την εφαρμογή αυτών των αρχών, πραγματο-
ποιούμε συχνούς και σταθερούς ελέγχους.

Εκτός αυτού, η ίδια η επιχειρηματική μας δράση βασίζεται 
στη βιωσιμότητα˙ με λίγα λόγια, φροντίζουμε οι ενέργειές 
μας να διατηρούν το περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές. 
Για τη Nestlé, βιώσιμη ανάπτυξη είναι αυτή που καλύπτει 
τις ανάγκες του παρόντος επιτρέποντας στους πολίτες του 
μέλλοντος να καλύψουν και αυτοί τις δικές τους ανάγκες.

4. Δημιουργία Αμοιβαίου 

Οφέλους στη Nestlé 

Με τη ∆ημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους προχωρούμε 
ένα βήμα πέρα από τη συμμόρφωση με την εσωτερική 
και εξωτερική νομοθεσία και τη βιωσιμότητα. Κάθε επι-
χείρηση με μακροπρόθεσμους στόχους και σταθερές 
επιχειρηματικές αρχές δημιουργεί αξία για τους μετό-
χους και την κοινωνία όπου δρα και εργάζεται μέσα από 
τις δραστηριότητές της, π.χ. παρέχοντας θέσεις εργα-
σίας, καταβάλλοντας φόρους στις δημόσιες υπηρεσίες 
και γενικά ενισχύοντας την οικονομική δραστηριότητα 
μιας χώρας.

Ωστόσο η ∆ημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους πηγαίνει ένα 
βήμα παραπέρα. Η εταιρεία εντοπίζει συνειδητά συγκε-
κριμένους τομείς, όπου: α) τα συμφέροντα των μετόχων 
συμπίπτουν με τα συμφέροντα της κοινωνίας, β) μπορεί 
να αναπτυχθεί μέγιστο όφελος και για τις δύο πλευρές. 
Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία επενδύει πόρους, σε αν-
θρώπους και κεφάλαια, στους τομείς με τη μεγαλύτερη 
δυνατότητα για δημιουργία κοινής αξίας. Παράλληλα 
αναζητεί τη συνεργασία των κατάλληλων κοινωνικών 
εταίρων.

Στη Nestlé αναλύσαμε την αλυσίδα αξίας μας και διαπι-
στώσαμε ότι οι τομείς με τις μεγαλύτερες δυνατότητες 
για μεγιστοποίηση του κοινού οφέλους είναι: το Νερό, 
η Αγροτική Ανάπτυξη και η ∆ιατροφή. Αυτές οι δραστη-
ριότητες συγκροτούν τον πυρήνα της επιχειρηματικής 
στρατηγικής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ευ-
ζωία των ανθρώπων που ζουν στις χώρες όπου δραστη-
ριοποιούμαστε. 

Στη Nestlé πιστεύουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να 
δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους 
μας είναι να δημιουργήσουμε αξία για την κοινωνία. 
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Δημιουργία 

Αμοιβαίου Οφέλους
Διατροφή, Νερό, Αγροτική ανάπτυξη 

Βιωσιμότητα
Προστατεύουμε το περιβάλλον

Συμμόρφωση
Νομοθεσία, Επιχειρηματικές Αρχές, Κώδικες 

4.2. Οι τρεις πυλώνες για τη ∆ημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους

∆ιατροφή
Βασική προτεραιότητα της Nestlé είναι να παρέχει στους καταναλωτές της σε 
κάθε στάδιο της ζωής τους προϊόντα με υψηλή διατροφική αξία, που να ανταπο-
κρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν 
από την επιστημονική έρευνα και τη συνεχή εκπαίδευση.

Νερό
Το νερό είναι ένας παγκόσμιος πόρος ζωής. Ειδικά για τη Nestlé, το νερό απο-
τελεί το πιο βασικό συστατικό των προϊόντων της. Κατά συνέπεια, η υπεύθυ-
νη διαχείριση των παγκόσμιων υδάτινων πόρων αποτελεί προτεραιότητα και 
δέσμευση για την εταιρεία. Η Nestlé υποστηρίζει την ανανεώσιμη χρήση του 
νερού, διασφαλίζει την ορθολογική χρήση του στις δραστηριότητές της και 
πασχίζει για τη διαρκή βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Αγροτική Ανάπτυξη
Για τη Nestlé βασικός άξονας για τη ∆ημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους είναι η 
ευημερία των κοινοτήτων από τις οποίες αντλεί τις γεωργικές πρώτες ύλες 
για τα προϊόντα της. Με την αγροτική ανάπτυξη, την παροχή απασχόλησης 
σε τοπικό επίπεδο και την ενθάρρυνση των ορθολογικών πρακτικών παραγω-
γής, η Nestlé στοχεύει τόσο στη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των πρώ-
των υλών αλλά και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και την καλύτερη 
ζωή των ανθρώπων της υπαίθρου. 
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4.3. ∆ημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους 
της Nestlé στην Ελλάδα

Στην ελληνική αγορά οι ενέργειές μας στον τομέα της 
∆ημιουργίας Αμοιβαίου Οφέλους επικεντρώνονται στον 
πυλώνα της ∆ιατροφής. Οι βασικές ενέργειες για το συ-
νολικό πρόγραμμα για την κάθε χρονιά καθορίζονται μέ-
χρι το τέλος του έτους και παρουσιάζονται στα μέλη του 
Management Committee για έγκριση. Ιδιαίτερη θέση σε 
αυτή την ενεργοποίηση έχει το πρόγραμμα Παιδιά Όλο 
Υγεία, που εφαρμόζεται στην Ελλάδα στα πλαίσια του πα-
γκόσμιου προγράμματος Nestlé Healthy Kids, αλλά και 
άλλες, μικρότερης εμβέλειας ενέργειες.

4.4 Ομάδα δράσης για την Ευεξία 
(Wellness Taskforce)

Η Ομάδα ∆ράσης για την Ευεξία αποτελείται από το 
Management Committee και το Τμήμα Επικοινωνίας. 
Συγκαλείται δύο φορές το χρόνο με πρωτοβουλία του 
Υπευθύνου ∆ιατροφής, Υγείας και Ευεξίας και ∆ιατρο-

φολόγου της Nestlé και στόχο έχει να παρουσιάσει την 
πρόοδο της εταιρείας σε θέματα ∆ιατροφής, Υγείας 
και Ευεξίας (αξιολογήσεις 60/40+, εφαρμογή του ∆ι-
ατροφικού Οδηγού στα προϊόντα, ποσοστό προϊόντων 
με πιο ισορροπημένο διατροφικό προφίλ Nutritional 
Foundation κ.α.), τη θέση της εταιρείας στην αντίληψη 
των καταναλωτών στον τομέα της Ευεξίας (παρουσίαση 
της έρευνας Εταιρικής Εικόνας), αλλά και τις ενέργειες 
και πλάνα που έχουν τεθεί σε αυτόν τον τομέα για την 
επόμενη χρονιά.

4.5. Χαρτογράφηση συμμετεχόντων

Στη Nestlé Ελλάς εργαζόμαστε, δρούμε και αναπτυσσό-
μαστε σε συνεργασία με το περιβάλλον μας. Για αυτό 
το λόγο εντοπίσαμε και καταγράψαμε τις ομάδες συμ-
μετεχόντων, τις ευκαιρίες και τα ρίσκα που προκύπτουν 
από τη μεταξύ μας σχέση, καθώς και τις ενέργειες/δρά-
σεις που ενισχύουν τη μεταξύ μας επικοινωνία, με στό-
χο τον εντοπισμό των αναγκών/επιθυμιών τους, ώστε 
να μπορούμε να απαντούμε όσο γίνεται καλύτερα, αλλά 

Δημιουργία 
Αμοιβαίου 
Οφέλους 

στη Nestlé

Αγροτική 
Ανάπτυξη

Νερό

Διατροφή
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Ομάδα Συμμετόχων/ 
Περιγραφή

Βασικά 
ενδεχόμενα 
ρίσκα

Αμφίδρομη Επικοινωνία Στόχοι

Εργαζόμενοι: 
Όλο το προσωπικό 
της Nestlé Ελλάς

Χαμηλή παρα-
γωγικότητα, 
απώλεια των 
«πρεσβευτών» 
μας 

Έρευνα «Nestlé & Ι»

Εντοπισμός πεδίων 
προς βελτίωση, 
βελτίωση κλίματος, 
μείωση εναλλαγής 
εργαζομένων

Εταιρικό περιοδικό «News&Views»

Ενέργειες για εθελοντισμό 

Εσωτερικές καμπάνιες για Υγεία και Ευεξία

Εσωτερικοί ∆ιαγωνισμοί

Παροχές / Εκπαίδευση

Καταναλωτές: 
Όλοι οι υπάρχοντες 
ή μελλοντικοί 
αγοραστές των 
προϊόντων μας

Μείωση 
πωλήσεων 

Μείωση 
εμπιστοσύνης

Μποϊκοτάζ

Ετήσιες έρευνες σε κατηγορίες ή προϊόντα/
εταιρική φήμη

Εμπιστοσύνη 
καταναλωτών, 
δοκιμή και σταθερή 
προτίμηση στις 
μάρκες μας

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Καταναλωτών 24/7 
με τη συμμετοχή ∆ιατροφολόγου

Εταιρική πολυπροϊόντική καμπάνια

Επικοινωνία προϊόντων που τηρούν το 60/40+

EU Pledge: Καμία επικοινωνία σε παιδιά κάτω 
των 6 ετών/ επικοινωνία προϊόντων με NF σε 
παιδιά 6-12 ετών

Πελάτες: 
Εμπορικά κανάλια 
που συνεργάζονται 
με την εταιρεία για 
την πώληση των 
προϊόντων

Αφαίρεση 
προϊόντων από 
την εμπορική 
λίστα, διακοπή 
συνεργασίας, 
σαμποτάζ

Τακτικές συναντήσεις σε επίπεδο ανώτατης 
διοίκησης

Βελτίωση 
συνεργασίας, 
βελτίωση αγοράς

Συναντήσεις με επιλεγμένους πελάτες για 
θέματα κοινής στρατηγικής και ανάπτυξης 
κατηγοριών

∆ιάθεση πληροφοριών σχετικά με την κατανα-
λωτική συμπεριφορά από σχετικές έρευνες

Εκπαίδευση σε θέματα δικής μας γνώσης (π.χ. 
Κώδικας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
για τα Βρεφικά Γάλατα) 

και τη δημιουργία συνεργατικών πρωτοβουλιών για το 
κοινό καλό.

Η ανάλυση των ρίσκων για το σύνολο της εταιρεί-
ας μας εντάσσεται στη διαδικασία του Enterprise Risk 
Management (ERM) που εφαρμόζεται σε επίπεδο αγοράς 
από το 2009. Πρόκειται για μια αξιολόγηση ρίσκου από τα 
ανώτατα στελέχη και πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. 
Το 2011, λόγω της οικονομικής κρίσης, η διαδικασία αυτή 
έτρεξε δύο φορές. Στη διαδικασία περιλαμβάνεται ο εντο-
πισμός των κινδύνων/ευκαιριών, το γεγονός που μπορεί 
να τους πυροδοτήσει, οι έλεγχοι που υπάρχουν σε ισχύ, 
αλλά και η αξιολόγηση των πιθανών συνεπειών και των 

πιθανοτήτων. Το σχέδιο δράσης συμφωνείται ανάλογα με 
το εκτιμώμενο επίπεδο κινδύνου/ευκαιρίας και περιλαμ-
βάνεται στη συνολική στρατηγική, που κοινοποιείται στο 
σύνολο του προσωπικού.

Σε μηνιαία βάση γίνονται συναντήσεις για την αναφορά, την 
παρακολούθηση και την αντιμετώπιση τυχόν γεγονότων που 
μπορούν να οδηγήσουν σε κρίση. Οι συναντήσεις αυτές γίνο-
νται με τη συμμετοχή όλων των σχετικών ρόλων και λειτουρ-
γιών (π.χ. Υπεύθυνος Ποιότητας,  Υπεύθυνος Επικοινωνίας, 
Υπεύθυνος Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Υπεύθυνος Ασφάλειας, 
Υπεύθυνος Υγείας και Περιβάλλοντος, Τεχνικός ∆ιευθυντής) 
και την προεδρία του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου. 
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Ομάδα Συμμετόχων/ 
Περιγραφή

Βασικά 
ενδεχόμενα 
ρίσκα

Αμφίδρομη Επικοινωνία Στόχοι

Προμηθευτές: 
Άμεσοι και έμμεσοι 
προμηθευτές

Εμπόδια στην 
προμηθευτική 
αλυσίδα ή 
στην ποιότητα 
των υλικών, 
ζητήματα 
εταιρικής φήμης

∆ιαδικασία επιλογής/ελέγχου νέου προμηθευτή

Επιλογή 
συνεργατών που 
ακολουθούν τα 
αδιαπραγμάτευτα 
κριτήριά μας, καλή 
συνεργασία

Έλεγχος επιπέδου εξυπηρέτησης προμηθευτή 
(σε μηνιαία βάση ως προς την ποιότητα και την 
έγκαιρη παράδοση)

Έλεγχος έγκαιρης εξόφλησης προμηθευτών 
(μηνιαίος)

Ποσοστό τοπικών προμηθευτών στο σύνολο 
της εφοδιαστικής αλυσίδας

∆ράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο: Nescafé Plan, 
Συνεργασία με Fair Labor Association

Τοπική κοινότητα: 
Κάτοικοι των 
περιοχών όπου 
βρίσκονται τα 
γραφεία/εργοστάσιά 
μας

Εμπόδια στο 
δίκτυο παροχής 
ενέργειας 
ή νερού, 
δυσκολίες 
ανεύρεσης 
υπαλλήλων από 
την περιοχή, 
σαμποτάζ

Τακτικές συναντήσεις και συνεργασία με την 
τοπική αυτοδιοίκηση

Αμφίδρομη 
επικοινωνία σε 
τοπικό επίπεδο, 
αμφίδρομη κάλυψη 
αναγκών

Ανταλλαγή γνώσεων και παροχή υπηρεσιών σε 
τομείς της εμπειρίας μας

Υποστήριξη των οικογενειών με χαμηλό εισό-
δημα μέσω δωρεών προϊόντων

Υποστήριξη τοπικών πρωτοβουλιών που συν-
δέονται με τη στρατηγική μας

Φεστιβάλ Φροντίδας Νερού

ΜΜΕ: 
Εκπρόσωποι εντύ-
πων και ψηφιακών 
μέσων στους τομείς 
της δραστηριοποίη-
σής μας (επιχειρη-
ματικό, ρεπορτάζ 
υγείας κ.λπ.)

Αρνητική 
δημοσιότητα, 
αρνητική φήμη, 
επηρεασμός 
καταναλωτή, 
μείωση 
πωλήσεων

Σταθερή επικοινωνία

Θετική 
αντιμετώπιση

Νέα εταιρική ιστοσελίδα με δημοσιογραφική 
προσέγγιση και συνεχή ανανέωση θεμάτων

∆ημοσιογραφικά ταξίδια/επισκέψεις σε εργο-
στάσια

∆ιαφάνεια και πληροφόρηση: προγραμμα-
τισμός για τον πρώτο εταιρικό απολογισμό 
βάσει GRI

Επιστημονική 
Κοινότητα/ KOLs: 
Επιστημονική 
κοινότητα που 
καλύπτει πεδία του 
ενδιαφέροντός 
μας (π.χ. υγεία, 
διατροφή)

Έλλειψη 
εγκυρότητας

Συνεργασία με επιλεγμένους εκπροσώπους 
της επιστημονικής κοινότητας 

Βελτίωση σχέσεων, 
συνεργασία 
σε τομείς του 
ενδιαφέροντός 
μας

Επισκέψεις σε εργοστάσια

Ενεργή συμμετοχή και χορηγία Επιστημονικών 
Συνεδρίων

Υποστήριξη επιλεγμένων ερευνών

Συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για 
το πρόγραμμα Παιδιά Όλο Υγεία 2011/ Συνερ-
γασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο για το 
πρόγραμμα Παιδιά Όλο Υγεία 2012
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Ομάδα Συμμετόχων/ 
Περιγραφή

Βασικά 
ενδεχόμενα 
ρίσκα

Αμφίδρομη Επικοινωνία Στόχοι

Κοινωνία: 
το σύνολο της 
ελληνικής κοινωνίας

Ζητήματα 
φήμης

Υποστήριξη και εφαρμογή προγραμμάτων για 
διατροφική εκπαίδευση

Βελτίωση επιπέ-
δων αναγνωρισι-
μότητας, θετικής 
άποψης, εμπιστο-
σύνης

∆ιαφάνεια και πληροφόρηση: προγραμμα-
τισμός για τον πρώτο εταιρικό απολογισμό 
βάσει GRI

Κυβέρνηση: 
Εκλεγμένα μέλη 
της ισχύουσας 
κυβέρνησης

Λειτουργικά 
εμπόδια, 
νομοθεσία

Υπεράσπιση και προβολή των θέσεων της εται-
ρείας μας μέσω της συμμετοχής στα κλαδικά 
μας όργανα (ΣΕΒ, ΣΕΒΤ, Σ∆Ε κ.λπ) Βελτίωση 

συνεργασίαςΠρογράμματα διατροφικής εκπαίδευσης με 
υποστήριξη των υπουργείων Παιδείας και 
Υγείας

ΜΚΟ: 
Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις που  
δραστηριοποιούνται 
σε πεδία σχετικά 
με τις δράσεις ή τα 
ενδιαφέροντά μας

Εταιρική φήμη, 
μποϊκοτάζ

Τακτικές συναντήσεις με επιλεγμένες ΜΚΟ

Αμφίδρομη 
επικοινωνία, 
βελτίωση σχέσεων

Συνεργασία και υποστήριξη μέσω χρηματικών 
δωρεών ή δωρεών σε προϊόντα σύμφωνα με 
τους πυλώνες ∆ημιουργίας Αμοιβαίου Οφέλους

Συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο ∆ια-
τροφής και τη ΜΚΟ SciCo για το πρόγραμμα 
Παιδιά Όλο Υγεία 2011

Επίσημες Αρχές: 
κρατικοί και 
άλλοι φορείς 
που σχετίζονται 
με τους τομείς 
δραστηριότητάς μας

Ζητήματα 
φήμης, 
λειτουργικά 
εμπόδια

∆ιαρκής επικοινωνία
Βελτίωση 
επικοινωνίας

Nestlé S.A.

Απομάκρυνση 
από τον κεντρικό 
σχεδιασμό, 
απογοήτευση 
μετόχων

Αμφίδρομη επικοινωνία βάσει των διαχωρι-
σμών και των εσωτερικών δομών

Βελτίωση στόχων

Ευθυγράμμιση με τον κεντρικό στρατηγικό 
σχεδιασμό

Τήρηση των Αρχών Επιχειρηματικής ∆ραστηρι-
ότητας και των επιμέρους οδηγιών 

Τακτική αναφορά προόδου σε όλα τα επίπεδα 
βάσει εσωτερικών διαδικασιών
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5. Η Nestlé στην 
ελληνική αγορά 

Πρώτο μας μέλημα είναι η ικανοποίηση των καταναλωτών μας.
Οι καταναλωτές βρίσκονται στο επίκεντρο της 
επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Στόχος μας 
είναι να αναπτύσσουμε ποιοτικά και ασφαλή προϊόντα 
που να απαντούν στις επιθυμίες και τις ανάγκες τους, 
να ενθαρρύνουμε έναν υγιεινό τρόπο ζωής και να 
επικοινωνούμε μαζί τους με σεβασμό και υπευθυνότητα.
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Η δέσμευσή μας αυτή αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στις τρεις πρώτες Αρχές 
Επιχειρηματικής ∆ραστηριότητας της Nestlé.

1η Αρχή: ∆ιατροφή, Υγεία και Ευεξία

Βασικός μας στόχος είναι να ενισχύουμε καθημερινά την ποιότητα ζωής των καταναλωτών μας, όπου και αν βρίσκονται, 
προσφέροντάς τους γευστικότερες και πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές και ενθαρρύνοντας έναν πιο υγιεινό τρόπο 
ζωής. Αυτό εκφράζεται μέσα από την εταιρική μας προτροπή Καλή ∆ιατροφή, Καλύτερη Ζωή.

2η Αρχή: ∆ιασφάλιση ποιότητας και ασφάλεια προϊόντων

Παντού στον κόσμο, το όνομα Nestlé αντικατοπτρίζει την υπόσχεση στον καταναλωτή ότι το προϊόν είναι ασφαλές και 
υψηλής ποιότητας.

3η Αρχή: Επικοινωνία με τους καταναλωτές

∆εσμευόμαστε στην υπεύθυνη, αξιόπιστη επικοινωνία με τους καταναλωτές που τους παρέχει τη δυνατότητα να ασκούν 
το δικαίωμά τους για ενημερωμένη επιλογή και προωθεί μια πιο ισορροπημένη διατροφή. Σεβόμαστε την ιδιωτικότητα 
των καταναλωτών μας.

Οι παραπάνω αρχές πλαισιώνονται και συμπληρώνονται από επιμέρους Αρχές και Πολιτικές:

Οι Αρχές της Nestlé για τη ∆ιατροφή, την Υγεία και την Ευεξία

Πολιτική Ποιότητας της Nestlé

Πολιτική ∆ιατροφικής Ποιότητας της Nestlé

Οι Αρχές της Nestlé για την Επικοινωνία με τους Καταναλωτές

Πολιτική της Nestlé για τη ∆ιατροφή και τους ∆ιατροφικούς Ισχυρισμούς 

Σύστημα ∆ημιουργίας ∆ιατροφικού Προφίλ της Nestlé

∆ιατροφικός Οδηγός της Nestlé

∆ιεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Πολιτική Ιδιωτικότητα της Nestlé
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Είναι ξεκάθαρο ότι η υπεύθυνη επικοινωνία με τους κατανα-
λωτές μας και ιδιαίτερα τα παιδιά συγκαταλέγεται στα βασικά 
μελήματά μας. Πέρα από την απόλυτη συμμόρφωση με όσα 
απαιτούνται από την εγχώρια νομοθεσία, έχουμε καθιερώσει 
στα προϊόντα μας ετικέτες πιο φιλικές προς τον καταναλωτή, 
που να επιτρέπουν τον γρήγορο εντοπισμό των πληροφορι-
ών που τον ενδιαφέρουν. Στον άξονα αυτό εντάσσονται και 
τα προγράμματα διατροφικής εκπαίδευσης που υιοθετούμε 
από το 2008, αλλά και τα προγράμματα εσωτερικής εκπαί-
δευσης για τους ανθρώπους μας, ώστε να ενθαρρύνουμε 
έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά και τη διάχυση των αρ-
χών της ισορροπημένης διατροφής και τακτικής φυσικής 
δραστηριότητας στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Η τακτική 
συνεργασία με εταιρείες και οργανισμούς διατροφής και 
υγείας σε όλο το φάσμα των προϊόντων μας είναι ένα ακόμη 
στοιχείο που ενισχύει τη συγκεκριμένη στρατηγική.

5.1. Πολιτική Ποιότητας της Nestlé

Η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων μας είναι για μας 
αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Σχηματικά, η πολιτική 
ποιότητας της εταιρείας μας αντικατοπτρίζεται ως εξής:

Για τη διασφάλιση της υψηλής  ποιότητας των προϊόντων 
μας και την ολοκλήρωση της δέσμευσής μας, εφαρμό-
ζουμε μια σειρά από εργαλεία:

Στο θέμα της ασφάλειας τροφίμων πραγματοποιούμε 
ανάλυση HACCP σε όλα μας τα εργοστάσια. Σε καθημερι-
νή και εβδομαδιαία βάση γίνονται συναντήσεις για θέματα 
ποιότητας, όπου αναφέρονται τυχόν ελαττώματα ή σχετι-
κά ζητήματα, αποφασίζεται ο σχετικός έλεγχος και παρα-
κολουθείται η εξέλιξη και το αποτέλεσμα. Τα συγκεντρω-
τικά αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας ελέγχονται σε 
μηνιαία βάση από τα αρμόδια στελέχη της Τεχνικής ∆ιεύ-
θυνσης των κεντρικών μας γραφείων.

Πιο αναλυτικά:

5.2. Σύστημα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 
της Nestlé (NQMS)

Το Σύστημα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της Nestlé βασίζεται σε 
μία σειρά διαδικασιών που στόχο έχουν να επιτύχουν τους 
στόχους της Πολιτικής Ποιότητας, αξιολογώντας την από-
δοση και βελτιώνοντας διαρκώς την αποτελεσματικότητα 
του συστήματος διαχείρισης. Η διαχείριση μέσω διαδικασι-
ών χρησιμοποιείται για τον έλεγχο όλων των δραστηριοτή-
των της αλυσίδας αξίας που σχετίζονται με την ποιότητα.

Το Σύστημα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της Nestlé θέτει το πλαί-
σιο παρακολούθηση του Συστήματος Ποιότητας που καλύ-
πτει την Ασφάλεια Τροφίμων, καθώς και τις προδιαγραφές 
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για την ποιότητα και τις πληροφορίες που αναγράφονται 
στην ετικέτα. Πρόκειται για τον εταιρικό μας οδηγό στην 
ποιότητα, που εναρμονίζεται απόλυτα με τις Αρχές Επιχει-
ρηματικής Λειτουργίας της εταιρείας μας και εφαρμόζεται 
στο σύνολο της εταιρείας και των επιχειρηματικών διαδι-
κασιών: προϊόντα, υπηρεσίες και συστήματα για τρόφιμα, 
ποτά, βρεφική διατροφή, υγεία, ευεξία και τρόφιμα κατοι-
κιδίων, που σχετίζονται με τους πελάτες και τους κατανα-
λωτές μας από την ανάπτυξη του προϊόντος μέχρι την κα-
τανάλωσή του. Επιπλέον, το σύστημα αυτό συμμορφώνεται 
με τις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας ISO 9001:2000 και 
ISO 22000:2005 και η εφαρμογή του για Ασφάλεια Τροφί-
μων και Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία Τροφίμων στα ερ-
γοστάσιά μας έχει πιστοποιηθεί με ISO 22000:2005.

Το 2011 δεν καταγράφηκαν περιστατικά μη συμμόρφω-
σης αναφορικά με το σύστημα ποιότητας των προϊόντων 
της Nestlé. 

5.3. Υπηρεσία Εξυπηρέτησης 
Καταναλωτών

Το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών της Nestlé λειτουρ-
γεί 7 ημέρες την εβδομάδα σε 24ωρη βάση με τη βοήθεια 
εξωτερικού τηλεφωνικού κέντρου για τις εκτός γραφείου 
ώρες και αποτελεί μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας της 
εταιρείας με το κοινό.

Σε αυτό οι καταναλωτές μπορούν να απευθύνονται για:
Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τα σημεία πώλη-
σης και τους συνεργάτες της Nestlé σε κάθε περιοχή.
∆ιατροφικές πληροφορίες και συμβουλές από διατρο-
φολόγο
Συνταγές με τα προϊόντα της Nestlé, που μπορεί να βρουν 
σε έντυπα που συνοδεύουν προωθητικές ενέργειες
Τυχόν παράπονα για κάποιο προϊόν Nestlé.

Για τη διαχείριση των αιτημάτων και των παραπόνων 
εφαρμόζεται μία συγκεκριμένη, λεπτομερής διαδικασία 
που καθορίζει ρόλους και υπευθυνότητες ανάλογα με τη 
σοβαρότητα του αναφερόμενου περιστατικού και φυσικά 
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περιλαμβάνει και το τμήμα ∆ιαχείρισης Ποιότητας. Ειδικά 
για τα παράπονα, η διαδικασία του 2011 ορίζει το κλείσιμο 
ενός παραπόνου σε 20 ημέρες για τα εισαγόμενα προϊό-
ντα και σε 15 ημέρες για εγχωρίως παραγόμενα προϊό-
ντα. Στην περίπτωση των απλών ερωτημάτων ο στόχος εί-
ναι να καλυφθεί με το πρώτο αυτό τηλεφώνημα. Το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών παρακολουθεί την εξέλιξη 
των παραπόνων σε μηνιαία βάση και παρέχει συγκεντρω-
τική αναφορά σε κάθε τμήμα/κατηγορία προϊόντων με 
ενημέρωση του ∆ιευθύνοντα Συμβούλου.

Στόχος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Καταναλωτών είναι 
το κλείσιμο των παραπόνων/ερωτημάτων μέσα στα προ-
γραμματισμένα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από τη δια-
δικασία. Για το 2011 ο στόχος αυτός επιτεύχθηκε πλήρως.

5.4. Επικοινωνία των καταναλωτών με 
την εταιρεία μας το 2011

Ερωτήματα 22.295

Παράπονα 1.484

Παράπονα σχετικά με προωθητικά προϊόντα 29

Μη προϊοντικά παράπονα 1.211

Σύνολο 2011 25.019

Η επίδοσή μας στον τομέα της ποιότητας και της ασφά-
λειας κρίνεται από την επικοινωνία μας με τους κατανα-
λωτές. Από αυτούς λαμβάνουμε την πολύτιμη πληροφο-
ρία για τυχόν ελαττωματικά προϊόντα και με τη δική τους 
συνεργασία επιστρέφουμε στη διαδικασία παραγωγής για 
να ελέγξουμε και να εντοπίσουμε τα σημεία που μπορούν 
να μας κάνουν ακόμη καλύτερους.

Για το 2011 στόχος μας ήταν η μείωση των ποιοτικών πα-
ραπόνων στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Κύπρο κατά 
20% στο σύνολο και κατά 30% ως προς την παρουσία ξέ-
νου σώματος. ∆εν πετύχαμε τους στόχους μας, ωστόσο 
καταφέραμε να μειώσουμε τις αντίστοιχες κατηγορίες πα-
ραπόνων κατά 13% και 17% αντιστοίχως.
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5.5. Η επικοινωνία ξεκινά από την ετικέ-
τα των προϊόντων μας

Νομιμότητα στην ετικέτα
Στη Nestlé όλα ξεκινούν από την απόλυτη συμμόρφωση 
με τη νομοθεσία και το ίδιο ισχύει για τις ετικέτες των προ-
ϊόντων μας. Στις Αρχές της Nestlé για την Επικοινωνία με 
τους Καταναλωτές καθορίζονται βασικές δεσμεύσεις της 
εταιρείας μας στο θέμα της ετικέτας:

Κάθε απεικόνιση συμπεριλαμβανομένων κειμένων, 
ήχου και οπτικών θα πρέπει να αντικατοπτρίζει με ακρί-
βεια το προϊόν και τα χαρακτηριστικά του, συμπεριλαμ-
βανομένης της γεύσης, του μεγέθους και του περιε-
χομένου.
Οι διατροφικοί ισχυρισμοί θα πρέπει να διαθέτουν 
ισχυρή επιστημονική βάση, να συμμορφώνονται με την 
ισχύουσα νομοθεσία και να μπορούν να γίνουν εύκολα 
κατανοητοί από τους καταναλωτές.
Οι πληροφορίες σχετικά με την περιεκτικότητα σε συ-
γκεκριμένα διατροφικά στοιχεία θα πρέπει να δίνονται 
με τρόπο που να αντικατοπτρίζει με ακρίβεια τη διατρο-
φική σύσταση του προϊόντος, καθώς και να συμμορφώ-
νονται πλήρως με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Το 
ίδιο ισχύει και για τους ισχυρισμούς ή τις προτάσεις 
πάνω στο πακέτο.
Οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί ισχυρισμοί θα πρέπει 
να έχουν επαρκή επιστημονική βάση, να συμμορφώνο-
νται με την ισχύουσα νομοθεσία και να είναι κατανοητοί 
από τους καταναλωτές.
Η επικοινωνία με τους καταναλωτές θα πρέπει να προ-
τείνει την κατανάλωση των προϊόντων με τρόπο ασφα-
λή και να μην προβάλει άτομα σε κάποια επικίνδυνη 
δραστηριότητα.

Για την ανάπτυξη κάθε νέας ετικέτας ακολουθείται μια συ-
γκεκριμένη διαδικασία που εμπλέκει όλα τα αρμόδια μέρη 
και εξασφαλίζει την απόλυτη νομιμότητα στο συγκεκριμέ-
νο τομέα. Η διαδικασία ανάπτυξης μιας νέας ετικέτας δια-
χωρίζεται στα στάδια της προετοιμασίας, των εγκρίσεων, 
της εκτύπωσης και της αποδοχής της πρώτης παρτίδας 
και απαιτεί τη συμμετοχή του Υπεύθυνου Ποιότητας και 
της Τεχνικής ∆ιεύθυνσης, του Marketing και των υπηρε-
σιών του, του τμήματος Νομοθεσίας Τροφίμων, του τμή-
ματος ∆ιαχείρισης Υλικών, της διαφημιστικής εταιρείας 
και του εξωτερικού συνεργάτη για την εκτύπωση. Η τελική 
ετικέτα εγκρίνεται και πάλι από τον υπεύθυνο ποιότητας 
του εργοστασίου πριν διατεθεί προς πώληση. 

Σε αυτόν τον τομέα στοχεύουμε σε μηδενικά παράπονα 
από τις αρμόδιες αρχές, κάτι που πετυχαίνουμε σταθερά 
από το 2009.
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Ωστόσο στη Nestlé πιστεύουμε στη σπουδαιότητα της 
έγκυρης και ουσιαστικής διατροφικής ενημέρωσης στις 
συσκευασίες των προϊόντων μας, ώστε όχι μόνο να κα-
λύπτουμε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τη 
νομοθεσία, αλλά και να τις παρουσιάζουμε με τρόπο όσο 
το δυνατό εύληπτο, προσιτό και κατανοητό. Ένα από τα 
πιο σημαντικά εργαλεία σε αυτήν μας την προσπάθεια εί-
ναι ο ∆ιατροφικός Οδηγός, μια συγκεκριμένη σχηματική 
απεικόνιση που εφαρμόζει η Nestlé στα προϊόντα της.

Ο ∆ιατροφικός Οδηγός της Nestlé

Πρόκειται για ένα αποκλειστικό σύστημα σήμανσης που 
με απλό και κατανοητό τρόπο βοηθά τους καταναλωτές 
να εντοπίσουν εύκολα τις διατροφικές πληροφορίες που 
χρειάζονται ώστε να επιλέξουν το προϊόν που ταιριάζει 
περισσότερο στις δικές τους ανάγκες. Πιο συγκεκριμέ-
να, καλύπτει την ενέργεια, τις πρωτεϊνες, τα λιπαρά, τα 
κορεσμένα λιπαρά, τους υδατάνθρακες, τη ζάχαρη, τις 
διαιτητικές ίνες και την περιεκτικότητα σε νάτριο κάθε 
προϊόντος, τα χαρακτηριστικά και τη σύνθεση των βασι-
κών συστατικών, αλλά και απαντήσεις σε ερωτήματα που 
σχετίζονται με το συγκεκριμένο προϊόν ή την κατηγορία 
του που είτε ενδιαφέρουν ήδη τους καταναλωτές είτε 
θέλουμε να τους προκαλέσουμε το ενδιαφέρον. Ο ∆ια-
τροφικός Οδηγός εφαρμόζεται με κοινή μορφή σε όλα 
τα προϊόντα της Nestlé, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει 
μηνύματα που έχουν επιστημονική βάση, που σέβονται τη 
νομοθεσία και την ανάγκη έγκυρης πληροφόρησης των 
καταναλωτών.

Ο ∆ιατροφικός Οδηγός έχει την παρακάτω μορφή: 
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5.6. Αναπτύσσουμε τρόφιμα για υγεία 
και απόλαυση

Ως εταιρεία ∆ιατροφής, Υγείας και Ευεξίας στοχεύουμε 
στην ανάπτυξη προϊόντων που υπηρετούν και ενθαρρύ-
νουν την ισορροπημένη διατροφή, χωρίς να παραβλέ-
πουν και τον πολύ σημαντικό παράγοντα της απόλαυσης. 
Γι’ αυτό για την ανάπτυξη και αξιολόγηση των προϊόντων 
μας χρησιμοποιούμε το Σύστημα ∆ημιουργίας ∆ιατροφι-
κού Προφίλ της Nestlé.

Σύστημα ∆ημιουργίας ∆ιατροφικού 
Προφίλ της Nestlé (Nestlé Nutritional 
Profiling System)

Πρόκειται για μια δυναμική προσέγγιση στην ανάλυση της 
διατροφικής αξίας των προϊόντων Nestlé, που εξασφαλίζει 
ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα αντικατοπτρίζουν μια κατάλ-
ληλη επιλογή στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής. 
Το σύστημα αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει την παγκόσμια 
στρατηγική της εταιρείας που στόχο έχει να προσφέρει προ-
ϊόντα με αποδεδειγμένη υπεροχή στη γευστική προτίμηση 
των καταναλωτών αλλά και τη διατροφική αξία. Επιπλέον, 

Οδηγός Ημερήσιας Πρόσληψης (GDA)

Ο Οδηγός Ημερήσιας Πρόσληψης δείχνει τη συνολική 
ποσότητα που αντικατοπτρίζει την απαιτούμενη ημερήσια 
πρόσληψη σε ενέργεια, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, σάκ-
χαρα, λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά, φυτικές ίνες και νάτριο 
στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφή ενός υγιούς 
ενήλικα, καθώς και το ποσοστό που καλύπτεται από μία 
μερίδα του προϊόντος στο οποίο απεικονίζεται. Πρόκειται 
για μια διεθνή πρωτοβουλία που δημιουργήθηκε από τη 
συνεργασία επιστημονικών εταίρων, κρατικών φορέων, 
ΜΚΟ και εταιρειών. Η απεικόνιση αυτή έχει υιοθετηθεί 
από πολλές εταιρείες του κλάδου στην Ελλάδα, μεταξύ 
των οποίων και η Nestlé. Η επιστημονικά τεκμηριωμένη 
πληροφορία που παρέχεται μέσω αυτής της απεικόνισης  
δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα 
στα προϊόντα και δίνει έμφαση στις πιο σημαντικές δια-
τροφικές πληροφορίες από το πλήθος των πληροφοριών 
που αναγράφονται στη συσκευασία.

Ο Οδηγός Ημερήσιας Πρόσληψης εφαρμόζεται στη συ-
σκευασία των σχετικών προϊόντων Nestlé σε ποσοστό 
100%.
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ακολουθεί μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που βασίζεται 
στις συστάσεις δημόσιας υγείας συμπεριλαμβανομένων και 
των συστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του 
Ιατρικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ. 

Τα κριτήρια που εξασφαλίζουν ότι τα συγκεκριμένα προ-
ϊόντα διαθέτουν ισχυρή ∆ιατροφική Βάση αναπτύσσονται 
από τέσσερις βασικούς πυλώνες αξιολόγησης:

Εξέταση του ρόλου της προϊοντικής κατηγορίας στη συ-
νολική διατροφή: τα διαφορετικά προϊόντα έχουν διαφο-
ρετικό ρόλο στη διατροφή μας
Εξέταση συγκεκριμένων διατροφικών παραγόντων/στοι-
χείων που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, όπως θερμί-
δες, ζάχαρη, λιπαρά, αλάτι, σύμφωνα με τις συστάσεις 
των διεθνών οργανισμών υγείας.
Καθορισμός ανώτατων και κατώτατων ορίων βάσει των 
παραπάνω.
Εξέταση της προτεινόμενης ποσότητας/μερίδας για κα-
τανάλωση από ενηλίκους ή παιδιά: η ποσότητα που πρέ-
πει να καταναλώνεται διαφέρει ανάλογα με την ηλικία 
και το στάδιο ανάπτυξης.

Τα προϊόντα Nestlé στην Ελλάδα έχουν αξιολογηθεί από 
το Σύστημα ∆ημιουργίας ∆ιατροφικού Προφίλ της Nestlé 
σε ποσοστό 100%.

1.

2.

3.

4.

Η φιλοσοφία του 60/40+

Η έννοια του 60/40+ συνδέεται άμεσα με το όραμα της 
Nestlé για τη ∆ιατροφή, την Υγεία και την Ευεξία. Όλο 
και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα με 
συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη διατροφή και την υγεία 
τους, χωρίς ωστόσο να παραβλέπουν και τον πολύ σημα-
ντικό παράγοντα της γευστικής απόλαυσης. 

Γι’ αυτό η Nestlé θέλει τα προϊόντα της να απολαμβάνουν 
τη γευστική προτίμηση τουλάχιστον του 60% των κατανα-
λωτών έναντι στο αντίστοιχο ανταγωνιστικό προϊόν, με το 
«συν» του διατροφικού πλεονεκτήματος. Αυτό στην πράξη 
μεταφράζεται σε δύο πράγματα: ότι στις «τυφλές γευστικές 
δοκιμές» αναζητούμε τα προϊόντα που επιλέγουν 6 στους 
10 καταναλωτές και ότι πάντοτε ερευνούμε τα στοιχεία που 
θα τους προσδώσουν αυτό το διατροφικό «υπέρ».

Ένα βασικό εργαλείο επικοινωνίας 
με τους καταναλωτές μας είναι 
οι έρευνες που διεξάγουμε σε 
σταθερή βάση για έναν μεγάλο 
αριθμό από τα προϊόντα μας. 
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Κάθε χρόνο η Nestlé φροντίζει για το 60/40+ των πιο 
εμπορικών προϊόντων της, με στόχο την ακόμα υψηλότερη 
ποιότητα διατροφής των καταναλωτών της. Εκατομμύρια 
προϊόντα περνούν από αυτή τη διαδικασία και διατίθενται 
σε 85 χώρες παγκοσμίως.

Κλειδί για την επιτυχία αυτής της διαδικασίας είναι ο δια-
τροφικός έλεγχος των προϊόντων μας. Αυτόν αναλαμβά-
νουν οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των Κέντρων Έρευνας 
και Ανάπτυξης της Nestlé που συνήθως συγκρίνουν το 
προϊόν μας με το αντίστοιχο ανταγωνιστικό προϊόν που 
διατίθεται στην αγορά. Ο έλεγχος αυτός εξετάζει τα επί-
πεδα των θρεπτικών στοιχείων καθώς και την αξία των βα-
σικών συστατικών των προϊόντων μας. Ο έλεγχος αυτός 
εντοπίζει τα θρεπτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
ενός προϊόντος και έτσι παρέχει τη σωστή κατεύθυνση 
για τη βελτίωσή του, που θα οδηγήσει στη θρεπτική υπε-
ροχή του.

Ο τελικός νικητής σε αυτή τη διαδικασία είναι ο καταναλω-
τής. Γι’ αυτόν αναπτύσσονται τα προϊόντα που θα ανταποκρι-
θούν στο γευστικό του κριτήριο, αλλά και θα καλύψουν με το 
καλύτερο δυνατό όφελος τις διατροφικές του ανάγκες.

Στην Ελλάδα από τη διαδικασία του 60/40+ περνούν 
όλα τα προϊόντα που έχουν σημαντικό κύκλο εργασιών, 
τα προϊόντα που διαφημίζονται καθώς και τα στρατηγικά 
προϊόντα μας, που συνολικά αντιστοιχούν στο 67% των 
καθαρών μας πωλήσεων.

5.7. Έρευνες Καταναλωτή για τη Nestlé

Ένα βασικό εργαλείο επικοινωνίας με τους καταναλωτές 
μας είναι οι έρευνες που διεξάγουμε σε σταθερή βάση για 
έναν μεγάλο αριθμό από τα προϊόντα μας. Με τις έρευνες 
αυτές στοχεύουμε να εντοπίσουμε σημεία προς βελτίωση 
και να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις ως προς τη γεύση, 
τη συσκευασία και τη συνολική εικόνα που έχει ένας κατα-
ναλωτής για το συγκεκριμένο προϊόν.

Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε ένα ξεχωριστό τμήμα εντός 
της εταιρείας μας, που απαρτίζεται από τρία άτομα, και στό-
χο έχει να πραγματοποιήσει τις επιθυμητές από τα τμήματα 
έρευνες σε συνεργασία με εταιρείες ερευνών, ώστε να απο-
κομίσουμε χρήσιμα στοιχεία για την περαιτέρω πορεία των 
προϊόντων μας. Παράλληλα το τμήμα Έρευνας λειτουργεί 
και ως ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών, καθώς συγκεντρώ-
νει πλήθος στοιχεία από διαφορετικές έρευνες που βοηθούν 
τα υπόλοιπα τμήματα να αποκτήσουν μια συνολική ή μερική 
εικόνα της αγοράς και να επιχειρηματολογήσουν για το σχε-
διασμό της στρατηγικής τους.

Το 2011 η Nestlé πραγματοποίησε συνολικά 54 έρευνες 
σε προϊόντικό ή εταιρικό επίπεδο.

Έρευνες καταναλωτή 2011

Τμήμα Αριθμός ερευνών

Καφές 31

Μαγειρικά 2

Βρεφική ∆ιατροφή 3

∆ημητριακά Πρωινού 1

Νερό 3

Παγωτό 9

Σοκολάτες 4

Εταιρική φήμη 1

Σύνολο 54

5.8. Υπεύθυνη προώθηση

Στη Nestlé δεσμευόμαστε στην υπεύθυνη επικοινωνία με 
τους καταναλωτές μας και σεβόμαστε την ιδιωτικότητά τους. 
Οι πολιτικές μας σε αυτόν τον τομέα ξεκινούν από τις Αρχές 
της Nestlé για την Επικοινωνία με τους Καταναλωτές.

Οι Αρχές της Nestlé για την 
Επικοινωνία με τους Καταναλωτές

Οι Αρχές της Nestlé για την Επικοινωνία με τους Καταναλω-
τές περιγράφουν τα υψηλά κριτήρια στα οποία οφείλει να 
βασίζεται κάθε επικοινωνία προς τους καταναλωτές, τόσο 
σε εταιρικό, όσο και σε επίπεδο προϊόντος. Στις αρχές αυ-
τές περιλαμβάνονται τομείς όπως οι επικοινωνία με όλους 
τους καταναλωτές, με τα παιδιά, καθώς και σε σχέση με 
αναφορές στη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα. 

Το σύνολο των Αρχών της Nestlé για την Επικοινωνία με τους 
Καταναλωτές βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.nestle.
com/Common/NestleDocuments/Documents/Library/
Documents/About_Us/Communication-Principles.pdf

Η Πολιτική της Nestlé για Επικοινωνία 
και Προώθηση στα Παιδιά

Η Nestlé πιστεύει στην υπεύθυνη επικοινωνία, ιδιαίτερα 
απέναντι στα παιδιά, η οποία πρέπει:

Να ενθαρρύνει την κατανάλωση με μέτρο, τις υγιεινές 
διατροφικές συνήθειες και τη σωματική δραστηριότητα
Να μην υποβαθμίζει τη γονεϊκή αξιοπιστία
Να μην αποπροσανατολίζει τα παιδιά ως προς τα πιθα-
νά πλεονεκτήματα από τη χρήση του προϊόντος
Να μην δημιουργεί αίσθηση επείγοντος
Να μην δημιουργεί μη ρεαλιστικές προσδοκίες κοινωνι-
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�
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κότητας ή επιτυχίας
Να μην δημιουργεί δυσκολία στη διάκριση ανάμεσα 
στο περιεχόμενο της διαφήμισης και του τηλεοπτικού 
προγράμματος
Να μη χρησιμοποιεί τηλεοπτικούς ήρωες, ζωντανούς ή 
σε κινούμενα σχέδια, πέρα από τους copyright ήρωες 
για την προώθηση των προϊόντων κατά τη διάρκεια ή 
αμέσως μετά τα τηλεοπτικά προγράμματα, τις ταινίες, 
τα περιοδικά ή το έντυπο υλικό ή τις ιστοσελίδες όπου 
εμφανίζονται σταθερά.

Η Πολιτική της Nestlé για Επικοινωνία και Προώθηση στα 
Παιδιά ανανεώθηκε τον Μάρτιο 2011 για να περιλάβει μια 
σειρά από νέες δεσμεύσεις που ισχύουν από τον Σεπτέμ-
βριο του 2011. Οι βασικές αρχές αυτής της αναθεώρησης 
έχουν ως εξής:

Καμία επικοινωνία των προϊόντων μας δεν θα απευθύνε-
ται σε παιδιά κάτω των 6 ετών.
Η επικοινωνία που απευθύνεται σε παιδιά 6-12 ετών 
μπορεί να αφορά αποκλειστικά προϊόντα με συγκεκρι-
μένη ∆ιατροφική Βάση (Nutritional Foundation).

Καμία παραβίαση των παραπάνω πολιτικών δεν αναφέρθη-
κε σε σχέση με τη Nestlé Ελλάς το 2011.

∆ιεθνής Κώδικας Εμπορίας 
Υποκατάστατων Μητρικού 
Γάλακτος του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας

Ο ∆ιεθνής Κώδικας Εμπορίας Υποκατά-
στατων Μητρικού Γάλακτος αναπτύχθηκε 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το 
1981 με στόχο την προστασία και την προ-

ώθηση του μητρικού θηλασμού, καθώς και 
τη διασφάλιση της κατάλληλης χρήσης των 

υποκατάστατων μητρικού γάλακτος εφόσον 
και όταν είναι απαραίτητα.

Η Nestlé είναι η πρώτη εταιρεία βρεφικού γά-
λακτος που υιοθέτησε τον Κώδικα και τον τηρεί 

μέχρι σήμερα με μεγάλη σοβαρότητα. Πιο συγκε-
κριμένα:

Υποστηρίζει ότι ο αποκλειστικός θηλασμός είναι η κα-
λύτερη τροφή για τους πρώτους έξι μήνες της ζωή 

ενός βρέφους.
Υιοθετεί πλήρως τον Κώδικα όπως εφαρμόζεται από 
την κάθε κυβέρνηση.
∆ιαθέτει το πιο αυστηρό σύστημα για να εξασφαλίσει την 
τήρηση του Κώδικα στις δραστηριότητές της.
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Στις αναπτυσσόμενες χώρες ή αλλιώς «χώρες υψηλού ρί-
σκου», η Nestlé εφαρμόζει τον Κώδικα με απόλυτη αυστη-
ρότητα, ανεξαρτήτως εάν αυτός έχει ενσωματωθεί στην 
τοπική νομοθεσία. Ο διαχωρισμός των χωρών σε υψηλού 
ή χαμηλού ρίσκου γίνεται βάσει συγκεκριμένων δεικτών 
που σχετίζονται με τη βρεφική θνησιμότητα και τον παιδι-
κό υποσιτισμό.

Η Ελλάδα και η Κύπρος θεωρούνται χώρες «χαμηλού 
ρίσκου». Η Nestlé συμμορφώνεται πλήρως με την τοπική 
νομοθεσία, που αποτελεί εφαρμογή της αντίστοιχης ευ-
ρωπαϊκής νομοθεσίας. Για την καλύτερη διαχείριση του 
συγκεκριμένου θέματος και για να εξασφαλίσει απόλυτη 
νομιμότητα στο συγκεκριμένο ζήτημα, η Nestlé Ελλάς 
έχει αναπτύξει Εγχειρίδιο Πολιτικών και ∆ιαδικασιών που 
καλύπτουν όλες τις σχετικές περιοχές (συμπεριφορά ια-
τρικών επισκεπτών, εμπορική πολιτική, ελεγμένη παροχή 
δειγμάτων, διαδικασία δωρεών, εσωτερικός και εξωτερι-
κός έλεγχος), συμπεριλαμβανομένης και τακτικής εκπαί-
δευσης στο αρμόδιο προσωπικό, αλλά και τους συνεργα-
ζόμενους διανομείς.

Ειδικότερα για την Αλβανία, που θεωρείται χώρα υψηλού 
ρίσκου, αναπτύχθηκε ξεχωριστό Εγχειρίδιο Πολιτικών και 
∆ιαδικασιών που προβλέπει ακόμη αυστηρότερα κριτήρια 
και εφαρμόζεται από τον συνεργαζόμενο διανομέα μας 
στην Αλβανία.

Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Η Nestlé σέβεται την ιδιωτικότητα του ατόμου και κατά 
συνέπεια φροντίζει να προστατεύει τα προσωπικά τους 
δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα των ατόμων να 
ενημερώνονται και να αποφασίζουν σχετικά με τη συλλο-
γή, τη μεταφορά, τη χρήση, την κοινοποίηση, την κράτη-
ση, την αλλαγή, τη διαγραφή και όποια άλλη επεξεργασία 
πληροφορίας που σχετίζεται με τους ίδιους.

Τα Παγκόσμια Standard της Nestlé για την ιδιωτικότητα 
καθορίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τον συγκεκριμένο το-
μέα και τηρούνται από όλες τις σχετικές λειτουργίες της 
Nestlé στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης και της Υπη-
ρεσίας Εξυπηρέτησης Καταναλωτών, χωρίς αναφορά για 
παραβίαση εντός του 2011.

5.9. Σχέσεις με προμηθευτές και πελά-
τες: Αναπτύσσουμε υπεύθυνους συνερ-
γάτες

Η μορφή της σχέσης μας με τους προμηθευτές και τους 
πελάτες μας αποτυπώνεται στις Αρχές Επιχειρηματικής 
∆ραστηριότητας της Nestlé:
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7η Αρχή: Σχέσεις με προμηθευτές και πελάτες

Απαιτούμε από τους προμηθευτές, του πράκτορες, τους υπεργολάβους και τους υπαλλήλους τους να επιδεικνύουν 
ειλικρίνεια, ακεραιότητα και δικαιοσύνη, καθώς και να συμμορφώνονται στα μη διαπραγματεύσιμα κριτήριά μας. Τις 
ίδιες δεσμεύσεις αναλαμβάνουμε και εμείς απέναντι στους πελάτες μας.

Η εξυπηρέτηση του δικτύου των πελατών μας είναι πολύ 
σημαντική για εμάς. Γι΄ αυτό το λόγο παρακολουθούμε σε 
σταθερή βάση την εξέλιξη των παραγγελιών και καταγρά-
φουμε την ορθότητα των παραδόσεών μας στοχεύοντας 
χρονιά με τη χρονιά στην απόλυτη συμφωνία παραγγελι-
ών και παραδόσεων, ή με άλλα λόγια την εξυπηρέτηση 
των πελατών μας με ποσοστό επιτυχίας 100%.

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η πρόοδός μας 
στον συγκεκριμένο τομέα. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζουμε 
την «αποτυχία» στην εξυπηρέτηση μιας παραγγελίας με 
το ποσοστό των κιβωτίων που δεν παραδόθηκαν σε σχέση 
με το σύνολο αυτών που παραγγέλθηκαν, πετυχαίνοντας 
πολύ καλή επίδοση σε αυτόν τον τομέα κάθε χρονιά.

5.10. ∆ίκτυο πωλήσεων της Nestlé

Η ομάδα πωλήσεων της Nestlé στην Ελλάδα απαρτίζεται 
από 150 άτομα που καθημερινά πασχίζουν να κάνουν τα 
προϊόντα μας διαθέσιμα σε κάθε μεγάλο ή μικρό σημείο 
πώλησης. 

Τα σημεία πώλησης των προϊόντων μας είναι περίπου 
130.000. Σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονται καταστήμα-
τα λιανικής, περίπτερα, βενζινάδικα, φαρμακεία, petshops, 
καφετέριες  ξενοδοχεία, καθώς επίσης εταιρείες και κα-
ταναλωτές που προμηθεύονται τα προϊόντα Nespresso και 
Aqua Spring.
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Βασική μας μέριμνα είναι να διατηρήσουμε μια άριστη σχέ-
ση με τους πελάτες μας, ώστε να μπορούμε να αναπτυσ-
σόμαστε για το κοινό καλό. Αυτό το επιτυγχάνουμε με τα-
κτικές συναντήσεις σε επίπεδο ανώτατης διοίκησης, αλλά 
και με τακτικές συναντήσεις και παρουσιάσεις/ενημερώσεις 
για τα νέα μας προϊόντα. Στο πλαίσιο της καλής μας συνερ-
γασίας μοιραζόμαστε στοιχεία που προκύπτουν από δικές 
μας έρευνες σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά και 
φροντίζουμε να τους εκπαιδεύουμε για θέματα στα οποία 
διαθέτουμε γνώσεις και εμπειρία, όπως για παράδειγμα 
σχετικά με τον Κώδικα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
για τα Βρεφικά Γάλατα, μετά την απελευθέρωση εμπορίας 
των βρεφικών γαλάτων και στα σούπερ μάρκετ.

5.11. Οι προμηθευτές μας

Στη Nestlé δεν αναπτύσσουμε μόνο προϊόντα υψηλής ποι-
ότητας, αλλά φροντίζουμε αυτό να γίνεται με έναν τρόπο 
που να αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας μας να 
πραγματοποιεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες 
σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους 
και να λειτουργεί με ακεραιότητα και ειλικρίνεια. Οι κα-
ταναλωτές μας περιμένουν αντίστοιχη συμπεριφορά από 

όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία και 
ιδιαίτερα από τους προμηθευτές μας.

Το εκτεταμένο δίκτυο των προμηθευτών μας είναι με 
αυτόν τον τρόπο μια επέκταση των επιχειρηματικών μας 
δραστηριοτήτων. Γι’ αυτό και η συνεργασία μας μαζί τους 
ξεκινά από τη διαδικασία επιλογής, που περιλαμβάνει 
τον έλεγχό τους σε μία σειρά από περιοχές που μας εν-
διαφέρουν, ενώ συνεχίζεται με την παρακολούθηση και 
ανάπτυξη της μεταξύ μας σχέσης με σταθερούς ετήσιους 
εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους. Στόχος μας είναι 
η συνέπεια και η ανταγωνιστικότητα χωρίς καμία παρέκ-
κλιση από τα αδιαπραγμάτευτα κριτήρια που ορίζονται 
από τον Κώδικα Προμηθευτών. Με αυτόν τον τρόπο το 
αρμόδιο τμήμα επιλέγει και εντοπίζει τους κατάλληλους 
για το σύνολο των λειτουργιών μας προμηθευτές και γίνε-
ται ένας πολύτιμος σύμμαχος για τα υπόλοιπα τμήματα, η 
ικανοποίηση των οποίων αξιολογείται σε σταθερή βάση.

Στη Nestlé Ελλάς δίνουμε έμφαση στη συνεργασία με το-
πικούς προμηθευτές, τόσο στην πρώτη ύλη όσο και στα 
υλικά συσκευασίας, ιδιαίτερα για τα τρία μεγαλύτερα ερ-
γοστάσια που λειτουργούμε στην Ελλάδα.

Ο Κώδικας Προμηθευτών της Nestlé ξεπερνά τα όρια της νομοθεσίας και θέτει διεθνώς αποδεκτές αρχές επιχειρημα-
τικής αριστείας με σκοπό την εξασφάλιση υπεύθυνων σχέσεων με τους προμηθευτές μας και έμφαση στους παρακάτω 
τομείς:

Επιχειρηματική ακεραιότητα: περιλαμβάνει τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους αλλά και τον σχετικό 
κώδικα δεοντολογίας

Βιωσιμότητα: ο προμηθευτής της Nestlé οφείλει να υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη στους παραγωγούς που 
συνεργάζεται

Εργατικό δίκαιο / Ανθρώπινα δικαιώματα: Πλήρη συμμόρφωση με τις σχετικές αρχές του Παγκόσμιου Συμφώ-
νου των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με την καταναγκαστική εργασία, την παιδική εργασία, το ωράριο εργασίας, τη 
μισθοδοσία, την εξάλειψη διακρίσεων και την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. 

Ασφάλεια και υγεία: ως προς το περιβάλλον εργασίας, αλλά και ως προς το παραγόμενο προϊόν

Περιβάλλον: απόλυτη νομιμότητα με την ισχύουσα νομοθεσία της εκάστοτε χώρας και φροντίδα για το περιβάλλον

Συνεργαζόμενο δίκτυο παραγωγών: ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με τον Κώδικα Προμηθευτών της Nestlé

Έλεγχος και λήξη της συνεργασίας: Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω παρέχει το δικαίωμα στη Nestlé 
για λήξη της συνεργασίας
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*Σημείωση: Στην περίπτωση των εργοστασίων νερού, 
ως πρώτη ύλη υπολογίζουμε τη ρητίνη (πρώτη ύλη για τη 
συσκευασία των πλαστικών φιαλών) που παραλαμβάνεται 
στο εργοστάσιο της Βόνιτσας για την εμφιάλωση του φυσι-
κού μεταλλικού νερού Κορπή, που πραγματοποιείται στο 
εργοστάσιο. Στην περίπτωση του εργοστασίου της ∆ωδώ-
νης τα υλικά συσκευασίας προμηθεύονται εξ ολοκλήρου 
εκτός εργοστασίου. Και τα δύο εργοστάσια εμφιαλώνουν 
100% νερό που πηγάζει από τις τοπικές πηγές, κάτι που 
ωστόσο δύσκολα συνυπολογίζεται στο συνολικό ποσοστό 
της πρώτης ύλης.

5.12. Υγιής ανταγωνισμός

Στο κομμάτι του Ανταγωνισμού στη Nestlé ευθυγραμμιζό-
μαστε με την τοπική νομοθεσία, αλλά και με τον σχετικό 
εσωτερικό κώδικα. Πιο συγκεκριμένα, ο Κώδικας ∆εοντο-
λογίας της Nestlé αναφέρεται στο συγκεκριμένο θέμα στο 
Κεφάλαιο 7- Ελεύθερος ανταγωνισμός και αθέμιτος αντα-
γωνισμός:

«Πιστεύουμε στη σημασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. 
Η Nestlé διαθέτει την απαραίτητη προετοιμασία ώστε να 

ανταγωνιστεί με επιτυχία στο σύγχρονο επιχειρηματικό 
περιβάλλον, σε πλήρη πάντοτε συμμόρφωση με όλους 
τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τον αθέμιτο και τον 
ελεύθερο ανταγωνισμό.»

Οι επιμέρους κανόνες που ορίζουν τον τρόπο λειτουργίας 
των εργαζομένων μας σε αυτόν τον τομέα καλύπτουν την 
εμπορική και τιμολογιακή πολιτική, την πολιτική αγοράς 
και τη σχέση με πελάτες και προμηθευτές. Ιδιαίτερη έμ-
φαση δίνεται στην τήρηση των παραπάνω από τους εργα-
ζομένους που εμπλέκονται στην προώθηση, τις πωλήσεις 
και την εφοδιαστική αλυσίδα, ή έρχονται σε τακτική επαφή 
με τις ανταγωνιστικές εταιρείες. Ειδική εκπαίδευση για το 
συγκεκριμένο θέμα παρέχεται ανά δύο χρόνια σε επίπεδο 
ανώτερων στελεχών (key staff), ενώ αποφασίστηκε από 
το 2012 να επεκταθεί σε μεγαλύτερο κομμάτι του προ-
σωπικού.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, το νομικό τμήμα είναι αρμόδιο 
να προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση.

Το 2011 δεν υπήρξαν δικαστικές αποφάσεις ή πρόστιμα 
για αθέμιτο ανταγωνισμό στη Nestlé Ελλάς.  

Το ποσοστό των τοπικών προμηθευτών στα εργοστάσια των Οινοφύτων, του Ταύρου και της Βόνιτσας 
αποτυπώνεται ως εξής:

Εργοστάσιο 
Οινοφύτων 

(καφές)

Εργοστάσιο 
Ταύρου (παγωγό)

Εργοστάσιο 
Βόνιτσας 
(νερό)*

Εργοστάσιο 
∆ωδώνης Ιωαννίνων 

(νερό)*

Υλικά 
συσκευασίας 

83%

Υλικά 
συσκευασίας 

76%

Υλικά 
συσκευασίας 

69%

Υλικά 
συσκευασίας 

30%

Πρώτη ύλη 
(καφές) 

100% εισαγωγή

Πρώτες ύλες
24%

Πρώτη ύλη
18%

Εργοστάσιο 
Ταύρου 

(παγωτό)
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6.1. Νοιαζόμαστε για τους 
ανθρώπους μας

Μια βασική αρχή για τη Nestlé παγκοσμίως είναι να      
αξιολογεί το ανθρώπινο δυναμικό της ως το πολυτιμό-
τερο κεφάλαιό της και να επενδύει με κάθε τρόπο στην 
ανάπτυξή του. Εφαρμόζει πιστά την εθνική νομοθεσία για 
τους εργαζομένους σε κάθε χώρα όπου δραστηριοποι-
είται, αλλά η δέσμευσή της δεν σταματά εκεί. Η Nestlé

ενθαρρύνει την ανοικτή επικοινωνία με τους ανθρώπους 
της από όλα τα επίπεδα, για αλλαγές που αποσκοπούν 
στη βελτίωση των πρακτικών της εταιρείας, επιχειρημα-
τικών και μη. Η εταιρεία λειτουργεί ακολουθώντας τις 
Αρχές Επιχειρηματικής ∆ραστηριότητας και τον Κώδικα 
Επαγγελματικής ∆εοντολογίας όπου επιβάλλει νομιμό-
τητα και θεσπίζει σχέσεις με το προσωπικό οι οποίες βα-
σίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, την ακεραιότητα και 
την εντιμότητα.

6. Ανθρώπινο Δυναμικό
Η Nestlé ενθαρρύνει την ανοικτή επικοινωνία με τους 
ανθρώπους της από όλα τα επίπεδα, για αλλαγές που 
αποσκοπούν στη βελτίωση των πρακτικών της εταιρείας, 
επιχειρηματικών και μη.
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Η σχέση της εταιρείας με το προσωπικό της διαμορφώνεται από τις ακόλουθες τρεις Αρχές Επιχειρηματικής ∆ραστη-
ριότητας της Nestlé:

4η Αρχή: Τα ανθρώπινα δικαιώματα στις επιχειρηματικές μας 
δραστηριότητες

Υποστηρίζουμε πλήρως τις κατευθυντήριες αρχές του Παγκοσμίου Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα και την εργασία και έχουμε ως στόχο να αποτελέσουμε υπόδειγμα εφαρμογής ορθών πρακτικών 
στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις εργασιακές πρακτικές σε κάθε κλάδο των επιχειρηματικών μας 
δραστηριοτήτων.

5η Αρχή: Ηγεσία και προσωπική ευθύνη

Η επιτυχία μας βασίζεται στους ανθρώπους μας. Αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλο με σεβασμό και αξιοπρέπεια και 
προσδοκούμε από όλους να επιδεικνύουν αίσθημα προσωπικής ευθύνης. Προσλαμβάνουμε άτομα με ικανότητα και 
κίνητρο, που να σέβονται τις αξίες μας, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους, προστατεύ-
ουμε την ιδιωτικότητά τους και δεν ανεχόμαστε κανένα είδος παρενόχλησης ή διάκρισης.

6η Αρχή: Ασφάλεια και υγεία στην εργασία

∆εσμευόμαστε για την πρόληψη ατυχημάτων, τραυματισμών και ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία, καθώς και 
για την προστασία των εργαζομένων, την εργοληπτών και όλων όσοι εμπλέκονται στην αλυσίδα αξίας μας.

6.2. Οι άνθρωποί μας το 2011

Σημείο δραστηριότητας    Μόνιμοι      Εποχιακοί 

Κεντρικά γραφεία 453 12

Εργοστάσιο Οινοφύτων 124 2

Εργοστάσιο Βόνιτσας 66  

Εργοστάσιο Ταύρου 279  

Nespresso 61 1

Nestlé Waters Direct 62  

Εργοστάσιο ∆ωδώνης Ιωαννίνων 9  

Σύνολο:                                                           1.069

Αξίζει να σημειωθεί ότι ειδικότερα στην περίπτωση των εργοστασίων, οι εργαζόμενοι προέρχονται κατά κόρον από την 
τοπική κοινωνία ή τις γειτονικές κοινότητες.
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Η κατανομή των εργαζομένων μας ανά ηλικιακή κατηγο-
ρία και φύλο αποτυπώνεται στα παρακάτω σχήματα.

Κατανομή εργαζομένων βάσει φύλου

Γυναίκες 371

36%

Άντρες 663

64%

Εργαζόμενοι ανά ηλικιακή κατηγορία

20-30 149 15%

30-40 342 34%

40-50 367 36%

50-65 158 15%

Η διαφορετικότητα στους εργαζομένους μας

35 εργαζόμενοι άλλων εθνικοτήτων

10 πολύτεκνοι εργαζόμενοι (από 4 παιδιά και πάνω)

46 εργαζόμενοι ειδικών κατηγοριών (με κάποιας 
μορφής αναπηρία, μέλη πολύτεκνων οικογενειών κ.α.)  

6.3. ∆ιαδικασία πρόσληψης

Η σχέση μας με τον εργαζόμενο ξεκινά ήδη από τη δια-
δικασία πρόσληψης. Η πολιτική της Nestlé είναι να προ-
σλαμβάνει ανθρώπους με προσωπικότητα και επαγγελ-
ματικές ικανότητες και να τους επιτρέπει να αναπτύξουν 
μια μακροπρόθεσμη σχέση με την εταιρεία. Γι’ αυτό το 
λόγο η δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης είναι ένας 
βασικός παράγοντας για πρόσληψη. Εφαρμόζουμε μια 
συνειδητή και συνεπή πολιτική πρόσληψης νεοεισερχομέ-
νων στην αγορά εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε 
σε νέους ανθρώπους μια  ευκαιρία να ξεκινήσουν την κα-
ριέρα τους.  

Η διαδικασία ξεκινά από την αξιολόγηση των βιογραφι-
κών που λαμβάνουμε καθημερινά, ώστε να εντοπιστεί ο 
κατάλληλος άνθρωπος για τη θέση. Ακολουθούν τηλε-
φωνικές και προσωπικές συνεντεύξεις και μια σειρά από 
εξετάσεις που θα αξιολογήσουν τις πραγματικές ικανό-
τητες καθώς και το χρόνο ανταπόκρισης του υποψηφίου 
στους τομείς που σχετίζονται με τη θέση. Ιδιαίτερη προ-
σοχή δίνεται και στην προσωπικότητα του υποψηφίου, 
καθώς οι αξίες του θα πρέπει να ταιριάζουν με αυτές τις 
εταιρείας. Επιπλέον, για υψηλότερες διοικητικές θέσεις 
αναζητούνται τα ανάλογα ηγετικά χαρακτηριστικά. Και 
ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και πρόσληψης διευκο-
λύνεται από μία σειρά εργαλείων, δεν υπάρχει καμία δι-
άκριση για λόγους καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας, 
φυλής, φύλου ή ηλικίας.

Όσο σημαντικό είναι να εντοπίσουμε τον κατάλληλο υπο-
ψήφιο για τη θέση, εξίσου σημαντική είναι και η διαδικασία 
ενσωμάτωσής του στην εταιρεία. Γι’ αυτό και στη Nestlé
Ελλάς εφαρμόζουμε ένα πλήρες πρόγραμμα ενσωμάτω-
σης διάρκειας 2 εβδομάδων, με προσωπικές συναντήσεις 
και παρουσιάσεις σε μια σειρά από θέματα, όπως την 
ιστορία της εταιρείας μας και τις Αρχές Επιχειρηματικής 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται 
και στην προσωπικότητα του 
υποψηφίου, καθώς οι αξίες του 
θα πρέπει να ταιριάζουν με αυτές 
τις εταιρείας. Επιπλέον, για 
υψηλότερες διοικητικές θέσεις 
αναζητούνται τα ανάλογα ηγετικά 
χαρακτηριστικά.
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∆ραστηριότητας, διατροφική εκπαίδευση, ενημέρωση για 
θέματα υγείας και ασφάλειας, αλλά και επίσκεψη αγοράς. 
Σε δεύτερο χρόνο οι νέοι εργαζόμενοι συμμετέχουν ομα-
δικά σε ένα τριήμερο ενσωμάτωσης και ενημέρωσης, με 
παρουσιάσεις από όλα τα τμήματα και επίσκεψη σε κά-
ποιο από τα εργοστάσια της εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κατώτατος εισαγωγικός μισθός 
για τους μόνιμους εργαζόμενους της εταιρείας μας είναι 
κατά 30% μεγαλύτερος από τον βασικό μισθό. Επίσης, 
κατά την πολιτική ανταμοιβών δεν υπάρχουν διακρίσεις 
μεταξύ γυναικών και αντρών.

Τέλος, στη Nestlé φροντίζουμε να καλύπτουμε τις θέσεις 
μας εσωτερικά δίνοντας την ευκαιρία στους δικούς μας 
ανθρώπους για περαιτέρω εξέλιξη και ως αποτέλεσμα οι 
προσλήψεις μας αφορούν στο μεγαλύτερο ποσοστό θέ-
σεις εισόδου στην αγορά εργασίας. 

Οι προσλήψεις στη Nestlé Ελλάς για το 2011 σε 
αριθμούς

Αριθμός 
βιογραφικών 
που λάβαμε

Αριθμός 
συνεντεύξεων 

για νέες θέσεις 
εργασίας

Προσλήψεις 
νέων 

συναδέλφων

7164 376 48

Στη διαδικασία προσλήψεων λαμβάνουμε υπόψη και το 
ζήτημα της ισορροπίας ανάμεσα στα φύλα, γεγονός που 
αποτυπώνεται στις προσλήψεις του 2011.

6.4. Εναλλαγή εργαζομένων 

Η εναλλαγή εργαζομένων καταγράφεται σε επίπεδο 
υπαλλήλων γραφείου (73% του συνολικού αριθμού μο-
νίμων εργαζομένων). Για το 2011 ανέρχεται σε ποσοστό 
2,54 % και κατανέμεται ως εξής:

Εναλλαγή εργαζομένων βάσει φύλου

Άνδρες 12

Γυναίκες 5

Εναλλαγή εργαζομένων  βάσει περιοχής 

Κεντρικά γραφεία 11

Εργοστάσιο καφέ (Οινόφυτα) 0

Εργοστάσιο παγωτού 5

Εργοστάσιο Κορπή (Βόνιτσα) 1

Εργοστάσιο νερού 
(∆ωδώνη Ιωαννίνων)

0

Εναλλαγή εργαζομένων βάσει ηλικιακής κατηγορίας 

20-30 3 18%

30-40 10 58%

40-55 4 24%

Άντρες 

42% Γυναίκες

58%

Ισορροπία ανάμεσα στα φύλα
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Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι η εταιρεία μας 
προβλέπει μία ελάχιστη περίοδο ειδοποίησης αναφορικά 
με σημαντικές οργανωτικές αλλαγές, όπως και την υπο-
χρέωση για πληροφόρηση και πιθανή διαπραγμάτευση σε 
περίπτωση μεταφοράς κάποιων επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων που οδηγούν σε αλλαγή εργοδότη. 

6.5. Ανάπτυξη εργαζομένων 

Η ανάπτυξη και η αξιολόγηση των εργαζομένων κατά τη 
διάρκεια του έτους γίνεται μέσω τριών πολύ σημαντικών 
εργαλείων.

Αξιολόγηση απόδοσης (Performance Evaluation)
Η αξιολόγηση της απόδοσης είναι ένα σύστημα που δια-
σφαλίζει έναν σταθερό και συγκεκριμένο τρόπο αξιολόγη-
σης των εργαζομένων βάσει προκαθορισμένων στόχων, 
που συμφωνούνται από κοινού ανάμεσα στον εργαζόμενο 
και τον προϊστάμενό του. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι 
μετρήσιμοι, να καθορίζονται από τις επιμέρους ενέργειες 
και να ορίζεται το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 
Η συνολική επίδοση του εργαζομένου αξιολογείται σε δύο 
άξονες: το «τι», που αφορά στους ακριβείς στόχους και 
στο ποσοστό επίτευξής τους, και το «πώς», που αναφέρε-
ται στον τρόπο που οι στόχοι αυτοί έγιναν πραγματικότη-
τα. Σημαντικό ρόλο σε αυτό το στάδιο παίζει η αξιολόγηση 
σύμφωνα με τις τέσσερις βασικές αρχές συμπεριφοράς 
της εταιρείας: συνεργασία, πρωτοβουλία, εναρμόνιση 
λόγων και πράξεων, έμφαση στο αποτέλεσμα. Για όσους 
εντάσσονται σε σύστημα μπόνους, το ποσοστό επίτευξης 
των προσωπικών στόχων σε συνδυασμό με το βαθμό επί-
τευξης των εταιρικών στόχων είναι οι παράγοντες που 
ορίζουν το τελικό ποσό.

Η διαδικασία αυτή ισχύει για όλους τους μόνιμους εργα-
ζομένους της Nestlé Ελλάς. Στόχος του τμήματος Ανθρω-
πίνου ∆υναμικού είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση ποιοτικών 
αξιολογήσεων, και η παροχή συνεχούς υποστήριξης στο 
συγκεκριμένο τομέα. Το 2011 η διαδικασία ολοκληρώθηκε 
έγκαιρα σε ποσοστό 98%, και ήταν η τρίτη καλύτερη επίδο-
ση Nestlé παγκοσμίως και πρώτη σε επίπεδο Ευρώπης.

Αξιολόγηση 360
Η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον εργαζόμενο και 
τον προϊστάμενό του είναι σημαντική, δεν είναι όμως και 
η μοναδική. Για να εκτιμήσει κάποιος τη συνολική εικόνα 
που δίνει στον επαγγελματικό του περίγυρο, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει το εργαλείο Αξιολόγησης 360. Η διαδικα-
σία επιτρέπει στον εργαζόμενο να λάβει πολύτιμες πλη-
ροφορίες για τη συνολική του εικόνα από περισσότερες 
ομάδες συναδέλφων, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας 
του, των υφισταμένων του, αλλά και να ομαδοποιήσει 

συναδέλφους ανάλογα με τους τομείς που άπτονται της 
επαγγελματικής του θέσης. Ως αποτέλεσμα λαμβάνει μια 
αναλυτική, στατιστικοποιημένη αναφορά που καλύπτει 
όλο το φάσμα των συμπεριφορών της Nestlé, μαζί με πιο 
συγκεκριμένα σχόλια που θα βοηθήσουν στη περαιτέρω 
του βελτίωση.

Το 2011 πραγματοποιήθηκαν 26 αξιολογήσεις 360, ενώ 
για το 2012 έχουν προγραμματιστεί 30 αξιολογήσεις 360.

Οδηγός Ανάπτυξης 
(Progress and Development Guide)
Ο Οδηγός Ανάπτυξης είναι ένα ακόμη εργαλείο που επι-
τρέπει στον εργαζόμενο της Nestlé να αναγνωρίσει τα 
δυνατά του σημεία, καθώς και τα σημεία προς βελτίωση, 
για τα οποία να προγραμματίσει τις απαραίτητες ενέρ-
γειες που θα τον βοηθήσουν να καλύψει το κενό. Πα-
ράλληλα, ο εργαζόμενος εντοπίζει την επιθυμητή πορεία 
της καριέρας του, ώστε να προγραμματιστεί η ανάλογη 
εκπαίδευση, αλλά και δηλώνει τη διαθεσιμότητά του για 
μετακίνηση, ώστε να εντοπιστεί ως υποψήφιος για θέσεις 
που μπορεί να ανοίξουν σε άλλες αγορές. Ο Οδηγός 
Ανάπτυξης συμπληρώνεται σε ένα αντίστοιχο λογισμικό 
με αυτό της ∆ιαδικασίας Αξιολόγησης και συνοδεύει τον 
εργαζόμενο σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του 
στη Nestlé.

6.6. Εκπαίδευση εργαζομένων

«Η εκπαίδευση αποτελεί μέρος 
της εταιρικής μας κουλτούρας. 
Κάθε εργαζόμενος, σε 
οποιοδήποτε επίπεδο, πρέπει να 
έχει συναίσθηση της ανάγκης να 
αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις 
και τις ικανότητές του. Κατά 
συνέπεια, η διάθεση για μάθηση 
είναι βασική προϋπόθεση για να 
εργαστεί κάποιος στη Nestlé».

Πολιτική Ανθρωπίνου ∆υναμικού της Nestlé
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Η Nestlé φιλοδοξεί να είναι ένας «δια βίου μάθησης» 
οργανισμός. Κάθε χρόνο εφαρμόζει ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργα-
ζομένων και τους επιχειρηματικούς της στόχους χρησι-
μοποιώντας τόσο τη γνώση και την εμπειρία ανθρώπων 
εντός της εταιρείας, όσο και εξωτερικούς εξειδικευμέ-
νους συνεργάτες.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιεί η εταιρεία 
αφορούν μεταξύ άλλων προσωπική ανάπτυξη, υπηρεσί-
ες καταναλωτών, τεχνικές πωλήσεων, εκπαίδευση ιατρι-
κών επισκεπτών, ζητήματα διαχείρισης προσωπικού και 
ανάπτυξης ομάδων, διοικητικές ικανότητες, ανάπτυξη 
τεχνικών συνέντευξης ή παρουσίασης, σεμινάρια οικο-
νομικών για υπαλλήλους εκτός της οικονομικής διεύθυν-
σης, προγράμματα ανθρωπίνου δυναμικού για άτομα 
εκτός του ομώνυμου τμήματος, λειτουργικές γνώσεις 
και ικανότητες, καινοτομία-ανάπτυξη-τεχνολογία, εκ-
παίδευση σε Η/Υ και μαθήματα ξένων γλωσσών. Ειδικά 

για τις Αρχές Επιχειρηματικής Λειτουργίας της Nestlé 
πραγματοποιήθηκαν επαναληπτικές εκπαιδεύσεις σε 
επίπεδο ομάδων. Ειδικότερα για τη συμμόρφωση με τα 
Ανθρώπινα ∆ικαιώματα (Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνω-
μένων Εθνών), που περιλαμβάνεται στις Αρχές Επαγ-
γελματικής ∆ραστηριότητας της Nestlé, σχεδιάζεται να 
διατεθεί ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαλείο ώστε να 
ολοκληρωθεί η σχετική εκπαίδευση στο σύνολο του προ-
σωπικού το 2012.  Σχετικά με το ζήτημα της ∆ιαφθοράς, 
που περιλαμβάνεται στον Κώδικα Επαγγελματικής ∆εο-
ντολογίας της Nestlé, εφαρμόστηκε ένα διαδικτυακό ερ-
γαλείο εκπαίδευσης στο σύνολο των εργαζομένων, ενώ 
αναλυτική, διαδραστική εκπαίδευση κατά της διαφθοράς 
πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο ανώτερων στελεχών 
(180 υπάλληλοι που αντιστοιχούν στο 19% του συνόλου 
του εργατικού δυναμικού).

Επιπλέον, η Nestlé διαθέτει ένα κέντρο εκπαίδευσης, το 
International Training and Conference Centre Rive - Reine, 
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κοντά στο Vevey της Ελβετίας, όπου κάθε χρόνο εκατο-
ντάδες υπάλληλοι απ’ όλο τον κόσμο περνούν 1 ή 2 εβδο-
μάδες εκπαίδευσης. 

Η εκπαίδευση στη Nestlé το 2011 με αριθμούς:

Περιοχή                                         Σύνολο ωρών
Μέσος όρος 
ωρών/άτομο

Εργοστάσιο Ταύρου (παγωτό) 

Εργάτες                                     2673          21,21

Υπάλληλοι γραφείου 354 3,27

Ομάδα πωλήσεων                     473                     10,75

Εργοστάσιο Οινοφύτων (καφές)

Εργάτες                                                                      2321,038 23,21

Υπάλληλοι γραφείου                                                 1923,56 54,95

Εργοστάσια Νερού

Εργάτες                                                                          420,20 10,00

Υπάλληλοι γραφείου                                                   572,70 23,86

Κεντρικά γραφεία                        3150                    8,08

Κόστος εκπαίδευσης 2011 σε ευρώ:

Κόστος σεμιναρίων 152.046

Κόστος μετάβασης (εισιτήρια, ξενοδοχεία) 113.400

Σύνολο 265.446

Η ατμόσφαιρα στα γραφεία μας
Στη Nestlé ενδιαφερόμαστε να δημιουργούμε ένα φιλι-
κό περιβάλλον για τους ανθρώπους μας. Εφαρμόζουμε 
πολιτική «open door», φροντίζουμε δηλαδή να κρατάμε 
ανοικτές τις πόρτες των γραφείων μας και αναπτύσσουμε 
σχέσεις που βασίζονται στη συνεργασία και την κατανόη-
ση. Επιδοτούμε το γεύμα των εργαζομένων μας στο εστι-
ατόριο της εταιρείας, ενώ ως εταιρεία ∆ιατροφής, Υγείας 
και Ευεξίας έχουμε μεριμνήσει να υπάρχει μια «υγιεινή 
επιλογή» στο καθημερινό μενού, αλλά και φρούτα που 
προσφέρονται δωρεάν σε κάθε όροφο και ανανεώνονται 
καθημερινά.

Η ατμόσφαιρα αυτή πιστεύουμε ότι συνεισφέρει στην 
αφοσίωση των εργαζομένων στην εταιρεία μας. ∆εν είναι 
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Συμφωνώ Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ      ∆ιαφωνώ

Λαμβάνετε δίκαιη ανταμοιβή 
για τη δουλειά σας;

Σας δίνεται η δυνατότητα να 
παίρνετε πρωτοβουλίες;

Υποστηρίζουμε την επιτυχία σας;

Ο προϊστάμενός σας σας στηρίζει; 6

67 21 12

76 17 7

67 22 11

1282

Αποτελέσματα Έρευνας Nestlé & I 2011

τυχαίο που η εναλλαγή εργαζομένων για την εταιρεία το 
2011 ήταν σε ποσοστό 2,54%.

Παροχές προς τους εργαζομένους μας:

Πρόσθετη άδεια λοχείας (16 επιπλέον 
ημέρες) πέραν της προβλεπόμενης 
από το νόμο

∆ωρεάν βρεφικό γάλα για ένα 
χρόνο για κάθε παιδί, εφόσον 
η μητέρα δεν θηλάζει

∆ώρο γάμου 200 ευρώ

∆ώρο Χριστουγέννων για 
τους εργαζόμενους και τα 
παιδιά τους σε μορφή δωροε-
πιταγών από γνωστό κατάστη-
μα παιχνιδιών.

∆ώρο και μισός μισθός στα 15 
χρόνια εργασίας.

∆ώρο και ένας μισθός στα 25 χρόνια εργασίας.

Πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής 
περίθαλψης για όλους τους εργαζόμενους

Συνταξιοδοτικό πρόγραμμα

�

�

�

�

�

�

�

�

Επιδότηση στα γεύματα στο εστιατόριο της εταιρείας

Μειωμένες τιμές στα προϊόντα της εταιρείας που πω-
λούνται στο εταιρικό mini market.

Έρευνα Nestlé & I
Η Nestlé εφαρμόζει την έρευνα «Nestlé & 

I» παγκοσμίως από το 2007, με στόχο να 
καταγράφει την άποψη των εργαζομέ-
νων για την εταιρεία μας, να εντοπίζει 
σημεία προς βελτίωση και να προχω-
ρά στις απαραίτητες δράσεις και την 
εφαρμογή τους. 

Πιο συγκεκριμένα, η πλήρης έρευνα 
εφαρμόζεται κάθε δύο χρόνια. Σύμφω-
να με τα πορίσματά της προγραμματί-

ζονται άμεσα ενέργειες για βελτίωση συ-
γκεκριμένων περιοχών και τα αποτελέσματά 

τους αξιολογούνται σε μία μικρότερη έρευνα που 
γίνεται τις ενδιάμεσες χρονιές με στόχο να εντοπίσει 

την προσδοκώμενη πρόοδο στους τομείς προς βελτίωση.

Το 2011 πραγματοποιήθηκε η έρευνα με την πιο συνοπτική 
της μορφή και εντοπίστηκε σημαντική πρόοδος στους το-
μείς που είχαν αναδειχθεί από την εφαρμογή του 2010.

�

�
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6.7. Υγεία και Ασφάλεια εργαζομένων

Στη Nestlé πιστεύουμε ότι ο δρόμος για τη βιώσιμη επιτυ-
χία μπορεί να περάσει μόνο μέσα από τους ανθρώπους 
μας. Κανένα άλλο στοιχείο της επιχειρηματικής μας δρα-
στηριότητας δεν μπορεί να είναι πιο σημαντικό από τους 
ανθρώπους που συνεισφέρουν με την καθημερινή δου-
λειά τους στην κουλτούρα και την επιχειρηματική απόδο-
ση της εταιρείας μας. Γι’ αυτό το λόγο αφιερώνουμε όλη 
την απαραίτητη ενέργεια και προσοχή στην προστασία 
των εργαζομένων μας, καθώς και όλων όσοι εμπλέκονται 
στην αλυσίδα αξίας της εταιρείας μας.

Η Πολιτική της Nestlé για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 
Εργασία περιγράφει τις δεσμεύσεις και τις προτεραιότη-
τές μας στο συγκεκριμένο τομέα, με έμφαση στη νομιμό-
τητα, τη διαρκή βελτίωση, την ηγεσία και τη συμμετοχή, 
την προσέγγιση που ξεκινά από την ασφαλή συμπεριφο-
ρά, την επικοινωνία και την εκπαίδευση, την εφαρμογή και 
τον έλεγχο. Στόχος της εταιρείας είναι τα μηδενικά ατυ-
χήματα και ο μηδενικός αριθμός ημερολογιακών ημερών 
απουσίας από την εργασία λόγω ατυχήματος.

Η στρατηγική της εταιρείας για την Ασφάλεια και Υγεία στην 
εργασία κινείται σε δύο κύριες κατευθύνσεις: τον έλεγχο 
των βασικών επικίνδυνων συνθηκών και τον έλεγχο μη 
ασφαλούς συμπεριφοράς (Behavioral Based Safety). Σχετι-
κά με το πρώτο, σημαντικές επενδύσεις έχουν λάβει χώρα 
τα τελευταία χρόνια σε όλες τις εγκαταστάσεις μας έτσι 
ώστε οι συνθήκες να διασφαλίζουν ένα εργασιακό περιβάλ-
λον με τους ελάχιστους δυνατούς κινδύνους. Η Nestlé ανα-
γνωρίζοντας ότι οι μη ασφαλείς συμπεριφορές ευθύνονται 
κυρίως για την πρόκληση ατυχημάτων, μέσω του προγράμ-
ματος ελέγχου ασφαλών συμπεριφορών πραγματοποιήθη-
καν μόνο το 2011 πάνω από 3.500 επισκέψεις/συζητήσεις 
για θέμα ασφάλειας. Οι επισκέψεις/συζητήσεις αυτές, ως 
μέρος του προγράμματος, έχουν σαν κύριο στόχο την ανα-
γνώριση και διόρθωση μη ασφαλών συμπεριφορών απο-
σκοπώντας στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σε θέμα-
τα Ασφάλειας και Υγείας, με την ταυτόχρονη εμπλοκή όλων 
των εργαζομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα 
που άρχισε την εφαρμογή του το 2007 επέφερε σημαντι-
κές βελτιώσεις στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στην 
εργασία, βοηθώντας μας να επιτύχουμε σημαντικά ορόση-
μα, όπως οι 1194 μέρες χωρίς ατύχημα στο εργοστάσιο 
του καφέ στα Οινόφυτα (ένα σπουδαίο επίτευγμα κατά τη 
διάρκεια του 2011) και τα 3,5 χρόνια χωρίς ατύχημα στο 
εργοστάσιο νερού στη ∆ωδώνη Ιωαννίνων.  

Το 2011 εφαρμόστηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ευαι-

σθητοποίησης και εκπαίδευσης του προσωπικού μας σε 
θέματα υγείας και ασφάλειας για το σύνολο των εργαζο-
μένων μας με ιδιαίτερη έμφαση στο προσωπικό γραφείων, 
αποθηκών και πωλήσεων, με δράσεις όπως καμπάνια για 
ασφαλή συμπεριφορά, σημάνσεις στα εργοστάσια και τα 
γραφεία, παρουσίαση στη συνάντηση των ανώτερων στε-
λεχών. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση σε 
θέματα ασφαλούς οδήγησης σε όλη την ομάδα των πωλή-
σεων, αλλά και όλους όσοι χειρίζονται εταιρικά αυτοκίνητα. 
Και επειδή η ασφάλεια δεν περιορίζεται στο χώρο ή το χρό-
νο εργασίας, φυλλάδιο με συμβουλές για ασφαλή οδήγηση 
μοιράστηκε σε όλο το προσωπικό της εταιρείας.

Οι στόχοι για το 2011 όπως και κάθε χρόνο είναι συγκεκρι-
μένοι και παρακολουθούνται μηνιαίως, αποσκοπώντας στη 
συνεχή μείωση του αριθμού περιστατικών και ατυχημάτων.

∆είκτης Ασφάλειας

Συχνότητα ατυχημάτων Nestlé στην Ελλάδα

2008 2009 2010 2011

4,44 2,22 0,79 1,31

∆εν υπήρξε ποτέ κάποιος θάνατος εργαζομένου από ερ-
γατικό ατύχημα στη Nestlé Ελλάς.

Καταγεγραμμένα συμβάντα 2011

Κεντρικά γραφεία 0

Εργοστάσιο παγωτού στον Ταύρο 2

Εργοστάσιο καφέ στα Οινόφυτα 2

Εργοστάσιο νερού στη Βόνιτσα 0

Εργοστάσιο νερού στη ∆ωδώνη Ιωαννίνων 0

Στόχος της εταιρείας είναι 
τα μηδενικά ατυχήματα 
και ο μηδενικός αριθμός 
ημερολογιακών ημερών 
απουσίας από την εργασία λόγω 
ατυχήματος.
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Μέρες χωρίς ατύχημα (στοιχεία 31/12/2011)

Κεντρικά γραφεία 583

Εργοστάσιο παγωτού στον Ταύρο 248

Εργοστάσιο καφέ στα Οινόφυτα 32

Εργοστάσιο νερού στη Βόνιτσα 545

Εργοστάσιο νερού στη ∆ωδώνη Ιωαννίνων 1269

Επίσης, παρακολουθούμε τις απουσίες των εργαζομένων μας 
σε μηνιαία και ετήσια βάση, ως δείκτη ικανοποίησής τους. 

Για το 2011, οι απουσίες των εργαζομένων μας 
έχουν ως εξής:

Κεντρικά γραφεία 691

Εργοστάσιο παγωτού 770

Εργοστάσιο Οινοφύτων 648

Εργοστάσιο Νερού 402

Nespresso 128

Συνολικός αριθμός ημερών απουσίας λόγω ασθένειας ή 
ατυχήματος: 2639

6.8. Συμβούλιο Εργαζομένων της Nestlé

Η λειτουργία του Συμβουλίου Εργαζομένων της εταιρείας 
μας ορίζεται από τον νόμο 1767/88. Σκοπός του συμβου-
λίου είναι η εκπροσώπηση των εργαζομένων της Nestlé 
Ελλάς στην εταιρεία. Το Συμβούλιο είναι πενταμελές, κατ’ 
αναλογία με τον αριθμό εργαζομένων της εταιρείας, και 
τα μέλη του εκλέγονται κάθε δύο χρόνια. Τα ζητήματα των 
εργαζομένων φτάνουν στο συμβούλιο και τίθενται προς 
συζήτηση στις τακτικές μηνιαίες συναντήσεις. Αφού αξιο-
λογηθούν από τα μέλη του Συμβουλίου, προωθούνται στη 
∆ιεύθυνση Ανθρωπίνου ∆υναμικού που με τη σειρά της τα 
παρουσιάζει στη μηνιαία συνάντηση των μελών της ∆ιοίκη-
σης (Management Committee). Επιπλέον, το συμβούλιο συ-
γκεντρώνει, αξιολογεί και παρέχει προσφορές στο προσω-
πικό, όπως εμπορικές εκπτώσεις ή εκπτώσεις σε παροχές 
υγείας. Με πρωτοβουλία του συμβουλίου οργανώνονται 
και πραγματοποιούνται δωρεές αίματος σε συνεργασία με 
το Νοσοκομείο Παίδων δύο φορές το χρόνο. Το Συμβούλιο 
συμμετέχει στη συνάντηση όλων των συμβουλίων των αγο-
ρών Nestlé Ευρώπης, που πραγματοποιείται δύο φορές το 
χρόνο, για την ανταλλαγή πληροφοριών σε οικονομικά και 
άλλα θέματα, αλλά και για καθοδήγηση σε ζητήματα που 
τυχόν έχουν προκύψει.
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7. Περιβάλλον

Στη Nestlé έχουμε δεσμευτεί να εφαρμόζουμε 
περιβαλλοντικά ορθές επιχειρηματικές πρακτικές 
και επενδύουμε σημαντικά ποσά στη διαχείριση του 
περιβάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε τη 
βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας μας και απαντούμε στην 
επιτακτική ανάγκη για την προστασία του πλανήτη και 
του μέλλοντος των επόμενων γενεών.
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Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες καθορίζεται από δύο από τις 
Αρχές Επιχειρηματικής ∆ραστηριότητας της Nestlé:

9η Αρχή: Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

∆εσμευόμαστε να ακολουθούμε περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές. Σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του προϊόντος 
πασχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις φυσικές πηγές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υποστηρίζουμε τη χρήση ανανεώσι-
μων και βιώσιμα διαχειριζόμενων πόρων και στοχεύουμε σε μηδενικά απόβλητα.

10η Αρχή: Νερό

∆εσμευόμαστε για τη βιώσιμη χρήση του νερού και για τη διαρκή βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Ανα-
γνωρίζουμε ότι ο κόσμος αντιμετωπίζει μια εντεινόμενη πρόκληση στο θέμα του νερού και ότι η υπεύθυνη διαχείριση 
των παγκόσμιων πόρων από όλους τους χρήστες αποτελεί απόλυτη αναγκαιότητα.

Οι παραπάνω αρχές καθορίζονται πιο αναλυτικά από δύο 
επιμέρους πολιτικές και δεσμεύσεις:

Πολιτική της Nestlé για την 
Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

∆εσμεύσεις της Nestlé για το Νερό

Η Πολιτική της Nestlé για την Περιβαλλοντική Βιωσιμότη-
τας καθορίζει τις προτεραιότητές μας στον συγκεκριμένο 
τομέα. Ειδικότερα:

Για το νερό
Το νερό χρησιμοποιείται από όλους μας τους προμηθευτές, 
τα σημεία δραστηριότητάς μας και τους καταναλωτές μας. 
Ως ιδρυτικό μέλος του CEO Water Mandate του Παγκοσμίου 
Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, συνεχίζουμε να:

εργαζόμαστε με τρόπον ώστε να μειώσουμε την κατα-
νάλωση νερού ανά κιλό προϊόντος
εξασφαλίζουμε ότι οι δραστηριότητές μας σέβονται 
τους τοπικούς υδάτινους πόρους
φροντίζουμε ώστε το νερό που επιστρέφουμε στο πε-
ριβάλλον να είναι καθαρό
συνεργαζόμαστε με τους προμηθευτές μας για να 
προωθήσουμε τη συντήρηση του νερού, ιδιαίτερα σε 
επίπεδο αγροτικής παραγωγής
αναζητούμε συνεργάτες για θέματα συντήρησης νε-
ρού και πρόσβασης, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναί-
κες και τα παιδιά.

1.

2.
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Για τις αγροτικές πρώτες ύλες
Προτιμούμε να χρησιμοποιούμε αγροτικές ύλες που 
παράγονται με βιώσιμες πρακτικές και είναι τοπικά δι-
αθέσιμες
Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη σε μεθόδους βιώσιμης 
αγροτικής παραγωγής με τις τοπικές αγροτικές υπηρε-
σίες της Nestlé ή διά μέσου συνεργασίας με δημόσιες 
αγροτικές υπηρεσίες και ερευνητικούς οργανισμούς 
Προωθούμε τη συνεργασία με άλλους συμμετόχους 
στη διατροφική αλυσίδα για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην 
αγροτική παραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο και πιο 
συγκεκριμένα μέσω της Πρωτοβουλίας για Βιώσιμη 
Γεωργία (Sustainable Agriculture Initiative), μια πλατ-
φόρμα στην οποία είμαστε συνιδρυτές.

Κατά την παραγωγή και τη διανομή των προϊόντων μας, 
χρησιμοποιούμε τις κατάλληλες τεχνολογίες και εφαρμό-
ζουμε τις βέλτιστες πρακτικές για να:

Μειώσουμε την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνε-
ται ανά κιλό προϊόντος
Χρησιμοποιούμε βιώσιμα διαχειριζόμενες πηγές ανανε-
ώσιμης ενέργειας, όπου αυτό είναι οικονομικά εφικτό
Ελέγχουμε και στοχεύουμε στην ελαχιστοποίηση των 
εκπομπών αερίου, συμπεριλαμβανομένων και των εκ-
πομπών αερίου του θερμοκηπίου
Ανακυκλώνουμε ή δημιουργούμε ενέργεια από υπο-
προϊόντα

Η συσκευασία των προϊόντων μας είναι σημαντική για 
να εξασφαλίσει τα κριτήρια υψηλής ποιότητας, να απο-
τρέψει τα απόβλητα (food waste)  και να ενημερώσει τους 
καταναλωτές μας. Γι’ αυτό πασχίζουμε να:

Μειώνουμε το βάρος και τον όγκο των υλικών
Ηγούμαστε στην ανάπτυξη και τη χρήση υλικών που 
προέρχονται από βιώσιμα διαχειριζόμενες ανανεώσι-
μες πηγές
Υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες για ανακύκλωση ή πα-
ραγωγή ενέργειας από χρησιμοποιημένα υλικά συ-
σκευασίας
Χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένα υλικά (όπου αυτό εί-
ναι εφικτό σύμφωνα πάντα με τους κανόνες ασφάλει-
ας τροφίμων)

7.1. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης της Nestlé

Η Πολιτική της Nestlé για την Περιβαλλοντική Βιωσιμότη-
τα εφαρμόζεται μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής 
∆ιαχείρισης. Πρόκειται για ένα σύστημα συνολικής αξιο-
λόγησης της περιβαλλοντικής μας επίδοσης, που ενσω-
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ματώνει τις περιβαλλοντικές μας αρχές, τα προγράμματα 
και τις πρακτικές μας στα κομμάτια της επιχειρηματικής 
μας δραστηριότητας. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής ∆ια-
χείρισης της Nestlé περιλαμβάνει διαδικασίες διαρκούς 
βελτίωσης και συμμορφώνεται με το διεθνές πρότυπο  
ISO 14001:2004. 
Στόχος της Nestlé είναι να εφαρμόσει στο μέγιστο κάθε 
περιβαλλοντικό κανονισμό και νομοθεσία και να ενεργεί με 
περιβαλλοντική ευθύνη μέσω πρωτοβουλιών που περιορί-
ζει το περιβαλλοντικό αντίκτυπο της δραστηριότητάς της.
Η σχηματική του απεικόνιση του Συστήματος Περιβαλλο-
ντικής ∆ιαχείρισης της Nestlé είναι ως εξής:

∆ιοικητικός 
έλεγχος

Γενικές 
απαιτήσεις - 

Νομικό πλαίσιο

Περιβαλλοντική 
πολιτική

Σχεδιασμός
Εφαρμογή και 

λειτουργία

Έλεγχος
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Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει καταγραφεί περιβαλλοντι-
κό ατύχημα και δεν έχει επιβληθεί πρόστιμο ή χρηματική 
κύρωση στη Nestlé αναφορικά με τη συμμόρφωση με τη 
περιβαλλοντική νομοθεσία.

2009 2010 2011

Αριθμός περιβαλλοντικών 
ατυχημάτων

0 0 0

Αριθμός παραπόνων για 
περιβαλλοντική διαχείριση

0 0 0

Αριθμός περιβαλλοντικών 
προστίμων και κυρώσεων

0 0 0

7.2. Οι επιδόσεις μας το 2011

∆ιαχείριση Ενέργειας 
Στη Nestlé η διαχείριση της ενέργειας αποτελεί σημα-
ντικό και καθοριστικό παράγοντα στην περιβαλλοντική 
μας απόδοση. Σε όλες τις παραγωγικές μας μονάδες 
δίνουμε έμφαση στην ορθή διαχείριση της κατανάλωσης 
ενέργειας με στόχο τη μείωση της ενέργειας που κατα-
ναλώνεται κατά 3% ανά τόνο προϊόντος κάθε χρόνο. Ο 
εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού και της παραγωγικής 
διαδικασίας συνιστά στρατηγικό στόχο για την εταιρεία 
με σκοπό τόσο τη διατήρηση της άριστης ποιότητας των 
προϊόντων μας, καθώς και τη βελτίωση της περιβαλλο-
ντικής απόδοσης. Εφαρμόζονται σημαντικές πρωτοβου-

λίες σε αυτόν τον τομέα με σημαντικές επενδύσεις για 
τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στις παρακάτω 
κύριες περιοχές:

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγι-
κής διαδικασίας
Ορθή διαχείριση υδάτινων πόρων
Επανεξέταση διαδικασιών με στόχο τη βελτιστοποίη-
ση της διάθεσης των αποβλήτων 
Βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη 
χρήση του εταιρικού στόλου (εκπαίδευση εργαζομέ-
νων για ασφαλή και οικολογική οδήγηση)

Κατανάλωση Ενέργειας (σε GJoule)
Η συνολική κατανάλωση ενέργειας των δραστηριοτήτων 
της Nestlé υπολογίζεται στα 126.292 GJoule και η κατανο-
μή της παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα.

�

�
�

�

Ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού 
και της παραγωγικής διαδικασίας 
συνιστά στρατηγικό στόχο για 
την εταιρεία με σκοπό τόσο τη 
διατήρηση της άριστης ποιότητας 
των προϊόντων μας καθώς και τη 
βελτίωση της περιβαλλοντικής 
απόδοσης. 

Κεντρικά
Γραφεία

Εργοστάσιο 
∆ωδώνη

Εργοστάσιο 
Κορπή

Εργοστάσιο 
Ταύρος

Εργοστάσιο 
Οινόφυτα

3.240

921

20.406

62.622

39.103
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Κατανάλωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Σε όλες τις παραγωγικές μονάδες της Nestlé, η κατανά-
λωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ακολουθεί την εθνι-
κή στρατηγική με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί κατά την 
τελευταία χρονιά.

7.3. ∆ιαχείριση Εκπομπών Αερίων

Η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί σημα-
ντική προτεραιότητα για τη Nestlé και την αειφορία της. Η 
ορθή διαχείριση της ενέργειας που καταναλώνεται για τις 
δραστηριότητές μας έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διαχεί-
ριση και μείωση των εκπομπών αερίων που εκλύονται. Η 
συνεισφορά μας στην έκλειψη του φαινομένου του θερμο-
κηπίου προσδιορίζεται μέσω των συντονισμένων ενεργει-
ών για περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) (μέσω της μείωσης της ενέργειας που καταναλώ-
νεται) και άλλων συναφών αερίων που συμβάλλουν στην 
ένταση του φαινομένου. 

Βάσει πολιτικής της Nestlé, ουσίες που ευθύνονται για 
τη λέπτυνση της στοιβάδας του όζοντος έχουν απο-
μακρυνθεί από την παραγωγική διαδικασία όλων των 
εγκαταστάσεών μας ακολουθώντας ασφαλείς για το 
περιβάλλον διαδικασίες και σύμφωνα με τις διεθνείς 
πρακτικές από το τέλος του 2010. Στα παρακάτω δια-
γράμματα παρουσιάζονται οι άμεσες και έμμεσες εκπο-
μπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για το 2011 καθώς 
και άλλων αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενου του 
θερμοκηπίου. 

*Σημείωση: Στο εργοστάσιο της ∆ωδώνη οι άμεσες εκ-
πομπές CO2 είναι μηδενικές, καθώς η παραγωγική μονά-
δα λειτουργεί με τη χρήση μόνο ηλεκτρικής ενέργειας.

**Σχετικά με τις μηδενικές εκπομπές Sox/ισοδύναμων 
στην παραγωγική μονάδα της ∆ωδώνης, αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι καταναλώνεται μόνο ηλεκτρική ενέργεια.

Άμεσες Εκπομπές CO2 (τόνοι)*

Κατανάλωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (%)

2011

2010

2009

15%

15%

17%

Έμμεσες Εκπομπές CO2 (τόνοι)

Εργοστάσιο
∆ωδώνη

2011
2010

3.760

8.458

Εργοστάσιο
Κορπή

Εργοστάσιο
Ταύρος

Εργοστάσιο
Οινόφυτα

7.843

200

253

4.588

2.642
2.596

Η συνεισφορά μας στην έκλειψη 
του φαινομένου του θερμοκηπίου 
προσδιορίζεται μέσω των 
συντονισμένων ενεργειών για 
περιορισμό των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
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Εργοστάσιο
Κορπή

Εργοστάσιο
Ταύρος

Εργοστάσιο
Οινόφυτα

230

244

925

1.289

1.510

1.292

2011
2010

Εργοστάσιο
∆ωδώνη

0
0
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7.4. ∆ιαχείριση Νερού

Το Νερό και η διαχείρισή του είναι βασική προτεραιότητα της 
Nestlé, αναφορικά με το περιβαλλοντικό αντίκτυπο της εται-
ρείας. ∆εσμευόμαστε για υπεύθυνη διαχείρισή του και σταδι-
ακή μείωση της κατανάλωσης στις παραγωγικές μας μονά-
δες μέσω της βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού 
μας. Η συνολική κατανάλωση νερού για το 2011 ανέρχεται 
στα 466.088 κυβικά μέτρα.

Οι ενέργειες που εφαρμόζουμε για τη μείωση της κατανάλω-
σης νερού υλοποιούνται μεθοδικά και έχουν αποδώσει θετι-
κά. Πιο συγκεκριμένα, αξίζει να σημειωθεί ότι στο εργοστάσιο 
του Ταύρου έχει επιτευχθεί την τελευταία χρονιά εξοικονόμη-
ση νερού σε ποσοστό 15% μέσω της λειτουργίας κλειστού 
συστήματος επανακυκλοφορίας παστεριωμένου νερού. Στο 
εργοστάσιο της ∆ωδώνης το νερό που χρησιμοποιείται στην 
παραγωγική διαδικασία ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποι-
είται επιτυγχάνοντας 6% μείωση στην κατανάλωση νερού σε 
σχέση με την κατανάλωση της προηγούμενης χρονιάς. 

Κατανάλωση νερού (κυβικά μέτρα)

2011
2010

32.071

Εργοστάσιο
Κορπή

Εργοστάσιο
∆ωδώνη

Εργοστάσιο
Ταύρος

Εργοστάσιο
Οινόφυτα

38.933

140.459

179.010

287.501

369.054

6.057

6.027

Εκπομπές SOx / ισοδύναμων**

Εργοστάσιο
∆ωδώνη

2011
2010

864

1.890

Εργοστάσιο
Κορπή

Εργοστάσιο
Ταύρος

Εργοστάσιο
Οινόφυτα

2.423

917

2.826

2.418

0
0
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7.5. ∆ιαχείριση Αποβλήτων

Εντός του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης των 
δραστηριοτήτων μας, στη Nestlé δεσμευόμαστε για την 
υπεύθυνη διαχείριση και εναπόθεση των αποβλήτων.

Αναφορικά με τα υγρά απόβλητα που εξέρχονται από 
την παραγωγική διαδικασία όλων των εργοστασίων μας, 
έλεγχοι και μετρήσεις για την ποιότητα του νερού διεξά-
γονται σε τακτική βάση, σύμφωνα με τους περιβαλλοντι-
κούς όρους της λειτουργίας τους.   

Η Nestlé έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα κα-
ταγραφής των αποβλήτων της, με σκοπό την αποτύπωση 
της υπάρχουσας κατάστασης και τη θέσπιση στόχων μεί-
ωσης σε ετήσια βάση. Για το 2012, η Nestlé έχει θέσει στό-
χο μείωσης κατά 2% των στερεών αποβλήτων για κάθε 
ένα από τα εργοστάσιά της. 

Εκτός της μείωσης των στερεών αποβλήτων που καταλή-
γουν στο φυσικό περιβάλλον, η Nestlé έχει θέσει και επι-
μέρους στόχους για την αύξηση της ανακύκλωσης υλικών, 
όπως αποτυπώνεται και στο προηγούμενο διάγραμμα. 

Σχετικά με τα επικίνδυνα απόβλητα, η Nestlé έχει μερι-
μνήσει για την ορθή εναπόθεσή τους, καθώς παραδίδει 
τα επικίνδυνα απόβλητα σε εξειδικευμένη και αδειοδο-
τημένη για τον σκοπό αυτό εταιρεία συλλογής επικίνδυ-
νων αποβλήτων, που στη συνέχεια είναι υπεύθυνη για 
την επεξεργασία τους βάσει της περιβαλλοντικής νομο-
θεσίας.

Υγρά απόβλητα (κυβικά μέτρα)

2011
2010

98

Εργοστάσιο
Κορπή

Εργοστάσιο
∆ωδώνη

Εργοστάσιο
Ταύρος

Εργοστάσιο
Οινόφυτα

96

41.192

59.079

112.526

160.194

915
1.620

Στερεά απόβλητα (τόνοι)

2011
2010

12

Εργοστάσιο
Κορπή

Εργοστάσιο
∆ωδώνη

Εργοστάσιο
Ταύρος

Εργοστάσιο
Οινόφυτα

12

252

304

105

141

72

72
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7.7. Εταιρικός Στόλος

Ο εταιρικός στόλος της Nestlé εξυπηρετεί τόσο τη με-
ταφορά των προϊόντων που παράγουμε καθώς και του 
προσωπικού της. Ο εταιρικός στόλος απαρτίζεται από 
250 εταιρικά αυτοκίνητα ΙΧ καθώς και από 28 φορτηγά 
μεταφοράς προϊόντων μας. Στη Nestlé καταγράφουμε 
συστηματικά τα δρομολόγια του εταιρικού μας στόλου 
και υπολογίζουμε τις καταναλώσεις με στόχο να αξιολο-
γήσουμε, μεταξύ άλλων, και τις περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις που προκύπτουν από τη χρήση του. Παράλληλα, 
εξετάζουμε και εφαρμόζουμε ενέργειες που μπορούν 
να βοηθήσουν στη μείωση αυτών των επιπτώσεων. Σε 
αυτή την κατεύθυνση κομβικό ρόλο παίζει η ευαισθητο-

Κατανάλωση πρώτων υλών (τόνοι)

2011
2010

19.149

Εργοστάσιο
Κορπή

Εργοστάσιο
∆ωδώνη

Εργοστάσιο
Ταύρος

Εργοστάσιο
Οινόφυτα

21.486

8.966
11.208

15.540
15.500

96.917

117.509

Χρήση υλικών συσκευασίας (τόνοι)

2011
2010

37

Εργοστάσιο
Κορπή

Εργοστάσιο
∆ωδώνη

Εργοστάσιο
Ταύρος

Εργοστάσιο
Οινόφυτα

43

3.607

4.400

3.648

4.100

3.859

4.882

7.6. Χρήση Υλικών

Στα διαγράμματα που ακολουθούν αποτυπώνεται η κατανάλωση πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας το 2010 και το 
2011 στις τέσσερις παραγωγικές μονάδες μας στην Ελλάδα.

ποίηση του προσωπικού μας. Γι’ αυτό και το 2011 στο 
πλαίσιο της καμπάνιας ενημέρωσης για ασφαλή οδήγη-
ση ενημερώσαμε ταυτόχρονα και για την οικολογική της 
διάσταση. Επιπλέον ενέργειες με αυτόν το στόχο έχουν 
δρομολογηθεί για το 2012, όπου και θα εκτιμηθεί τυχόν 
βελτίωση.  

Eταιρικός στόλος Χιλιόμετρα 2011

250 εταιρικά αυτοκίνητα ΙΧ 6.000.000

28 φορτηγά μεταφοράς προϊόντων 291.125

ΣΥΝΟΛΟ 6.291.125

Ι.Χ. 250

Φορτηγά

28
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Nestlé Ελλάς Απολογισμός 2011 / Κεφάλαιο 8 / ∆έσμευση προς την κοινωνία

Η Nestlé σε όλον τον κόσμο υπηρετεί τον κοινωνικό της 
ρόλο, με έμφαση σε προγράμματα και πρωτοβουλίες 
που σχετίζονται με τους τρεις πυλώνες της ∆ημιουργίας 
Αμοιβαίου Οφέλους (∆ιατροφή, Νερό, Αγροτική 
Ανάπτυξη), αλλά και τις τοπικές κοινωνίες.

8. Δέσμευση 
προς την κοινωνία

8.1. Healthy Kids Global Programme

Το Healthy Kids Global Programme είναι μια από τις πιο 
σημαντικές πρωτοβουλίες της Nestlé για τη ∆ημιουργία 
Αμοιβαίου Οφέλους στον τομέα της διατροφής. Το πρό-
γραμμα βασίζεται σε μια απλή πεποίθηση που μοιραζόμα-
στε όλοι εμείς στη Nestlé: πως η εκπαίδευση είναι το πιο 
αποτελεσματικό εργαλείο για να βοηθήσουμε τα παιδιά 
να κατανοήσουν ότι η ισορροπημένη διατροφή σε συνδυ-
ασμό με φυσική δραστηριότητα μπορεί να τους εξασφαλί-
σει μια υγιή πορεία για όλη τους τη ζωή. 

Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν όλες οι θυγατρι-
κές της Nestlé παγκοσμίως, αναπτύσσοντας προγράμ-
ματα που στοχεύουν στη διατροφική διαπαιδαγώγηση 
των παιδιών. Όμως οι διατροφικές ανάγκες διαφέρουν 
κατά πολύ από χώρα σε χώρα: από τον υποσιτισμό των 
αναπτυσσόμενων χωρών μέχρι τον υπερσιτισμό των ανα-
πτυγμένων, τα προγράμματα της Nestlé σχεδιάζονται και 
προσαρμόζονται στα συγκεκριμένα διατροφικά ζητήματα 
που απασχολούν την κάθε περιοχή. 

Η προσπάθεια αυτή χρειάζεται να γίνει με προσοχή και 
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υπευθυνότητα. Γι’ αυτό και στη Nestlé έχουμε αναπτύξει 
αυστηρά κριτήρια για τα προγράμματα που συμμετέχουν 
στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Healthy Kids, ενώ για 
την πραγματοποίησή τους επιδιώκουμε τη συνεργασία με 
αρμόδιους φορείς, όπως ειδικούς σε θέματα διατροφής, 
ΜΚΟ και κυβερνητικές αρχές για θέματα υγείας. Σήμε-
ρα στη Nestlé αριθμούμε περισσότερα από 60 ενεργά 
προγράμματα σε συνεργασία με τουλάχιστον 100 ΜΚΟ 
και κρατικούς φορείς. Είναι μια προσπάθεια που απαιτεί 
συντονισμό, αφοσίωση και πολλή δουλειά. Είναι όμως και 
ένα δυνατό παράδειγμα που αντικατοπτρίζει τον τρόπο με 
τον οποίο δημιουργούμε αμοιβαίο όφελος τόσο για την 
εταιρεία, όσο και για την κοινωνία στην οποία ζούμε και 
εργαζόμαστε.

Στην Nestlé Ελλάς «επιχειρώντας» και δρώντας με γνώμο-
να τη ∆ημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους, έχουμε επικεντρω-
θεί στις παρακάτω βασικές ενέργειες:

Πρόγραμμα Παιδιά Όλο Υγεία
Φεστιβάλ Φροντίδας Νερού
∆ωρεές τροφίμων
Υποστήριξη μη κυβερνητικών οργανώσεων 
με κεντρικό άξονα τη φροντίδα του παιδιού
Εθελοντισμός εργαζομένων

�
�
�
�

�

8.2. Παιδιά Όλο Υγεία στην Ελλάδα

Στα πλαίσια του προγράμματος «Παιδιά Όλο Υγεία» στην 
Ελλάδα, η Nestlé Ελλάς το σχολικό έτος 2010-2011 υπο-
στήριξε δύο σπουδαίες πρωτοβουλίες που απευθύνονται 
σε παιδιά του δημοτικού, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. 

Πρόγραμμα «Σκέφτομαι και Τρώω»
Το πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σκέφτομαι και 
Τρώω» ξεκίνησε το 2009 και υλοποιείται από το Ελληνικό 
Ινστιτούτο ∆ιατροφής, μία ενεργή μη-κυβερνητική οργά-
νωση που δραστηριοποιείται σε θέματα διατροφής. Το 
πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές του δημοτικού και 
έχει ως στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευσή τους 
πάνω στη σημασία της σωστής διατροφής, της σωματικής 
άσκησης και του υγιεινού τρόπου ζωής γενικότερα. Κατά 
τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οι μαθητές έχουν την 
ευκαιρία να μιλήσουν με διαιτολόγους και επιστήμονες 
του χώρου της διατροφής και της υγείας και να λάβουν 
ενημερωτικό υλικό για τους ίδιους, αλλά και για τους γο-
νείς τους.

Για τη σχολική χρονιά 2010 – 2011 το πρόγραμμα «Σκέ-
φτομαι και Τρώω» ανασχεδιάστηκε για να προσαρμοστεί 
στα αυστηρότερα κριτήρια των προγραμμάτων «Παιδιά 
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Όλο Υγεία» της Nestlé. Στη νέα του αυτή μορφή αναπτύ-
χθηκε σε τρεις κύκλους. Ο πρώτος κύκλος είχε ως στό-
χο να διδάξει στα παιδιά την αξία της κατανάλωσης του 
πρωινού γεύματος και να τα βοηθήσει να διαμορφώσουν 
μόνα τους το ιδανικό διαιτολόγιο με βάση τα ανθρωπο-
μετρικά τους χαρακτηριστικά (βάρος, ύψος, ηλικία) και 
συγκεκριμένες οδηγίες. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
κύκλου, οι μικροί μας φίλοι είχαν την ευκαιρία να ενημε-
ρωθούν με τρόπο διασκεδαστικό για τα οφέλη της Μεσο-
γειακής διατροφής μέσα από μία θεατρική παράσταση 

ειδικά διαμορφωμένη από εξειδικευμένη ομάδα καλλι-
τεχνών. Ο τρίτος κύκλος περιελάμβανε διαδραστικές 
δραστηριότητες και ένα διασκεδαστικό video clip που 
στόχο είχε να αναδείξει την αναγκαιότητα και τα οφέλη 
της άσκησης. Στη διάρκεια της περιόδου 2009 – 2011 το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σκέφτομαι και Τρώω» έδωσε 
τη δυνατότητα σε περισσότερους από 8.000 μαθητές να 
ενημερωθούν για τις αρχές της ισορροπημένης διατρο-
φής και τον ευεργετικό ρόλο της στη σωματική και την 
πνευματική τους ανάπτυξη.
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Αποτελέσματα προγράμματος
Παρά το σχετικά μικρό διάστημα της εφαρμογής, το πρόγραμμα είχε θετική επί-
δραση στο βάρος, τις διατροφικές συνήθειες και τη φυσική δραστηριότητα των 
παιδιών.

Βελτίωση στη φυσική δραστηριότητα
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«∆ιατροφική εκπαίδευση μέσα από το 
θεατρικό παιχνίδι»
Η Nestlé Ελλάς υποστήριξε ένα καινοτόμο πρόγραμμα 
διατροφικής εκπαίδευσης, που δημιουργήθηκε από την 
εταιρεία Nutrimed και τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό 
SciCo. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 
8 έως 10 ετών και εφαρμόστηκε πιλοτικά σε δέκα δημοτικά 
σχολεία της Αττικής για το σχολικό έτος 2010-2011. Στόχος 
του προγράμματος είναι η αλλαγή των διατροφικών επι-
λογών και συμπεριφορών σωματικής δραστηριότητας των 
παιδιών σχολικής ηλικίας, αλλά και η δοκιμή εναλλακτικών 
μεθόδων διδασκαλίας με πιο διαδραστικό χαρακτήρα. Το 
πρόγραμμα συνδυάζει σύγχρονες και καινοτόμες εκπαι-
δευτικές τεχνικές με τη χρήση ήχου, εικόνας και μουσικής. 
Χρησιμοποιεί ως βασικό άξονα το θεατρικό παιχνίδι και 
μεταδίδει τη διατροφική γνώση μέσω πολλών γνωστικών 
αντικειμένων όπως τα μαθηματικά, η χημεία και η φυσική.

Μουσικοκινητικά παιχνίδια, παντομίμα, δημιουργικές ερ-
γασίες, ευφάνταστα σενάρια δράσης είναι μερικές από 
τις μεθόδους βιωματικής μάθησης που χρησιμοποιούνται 
στο πρόγραμμα που διήρκησε όλη τη σχολική χρονιά και 
αναπτύχθηκε σε δέκα διατροφικές ενότητες: 

την έννοια της διατροφής στη ζωή μας, 

τις διατροφικές συνήθειες του καθενός 

τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις διατροφικές 
συνήθειες (γευστικές προτιμήσεις, οικογένεια, περι-
βάλλον, οικονομία, ΜΜΕ) 

την κατανόηση της Μεσογειακού προτύπου διατροφής 
και της Μεσογειακής πυραμίδας 

τη σχέση της διατροφής με την υγεία, την ανάπτυξη και 
τον έλεγχο του βάρους 

την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης ως προς την εικόνα 
σώματος 

την έννοια της σωματικής δραστηριότητας και της ση-
μασίας που έχει στη ζωή μας 

τη σημασία τους πρωινού, των ενδιάμεσων και των 
σχολικών γευμάτων στην υγεία 

τη σχέση των συχνών γευμάτων με τη διατήρηση φυσι-
ολογικού βάρους 

τη σημασία της οδοντικής υγείας και της ασφάλειας 
τροφίμων στις διατροφικές επιλογές. 

Τα οφέλη του προγράμματος είχαν τη δυνατότητα να 
απολαύσουν και τα παιδιά των εργαζομένων στη Nestlé 
Ελλάς κατά τη διάρκεια μια πρωτότυπης συνεδρίας που 
πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, 
αλλά και το εργοστάσιο παγωτού στον Ταύρο.

Αποτελέσματα προγράμματος

Βελτίωση στις διατροφικές συνήθειες
Σημαντικές αλλαγές παρατηρήθηκαν μεταξύ των ομάδων 
παρέμβασης και της ομάδας ελέγχου αναφορικά με την 
κατανάλωση σοκολάτας, τον αριθμό των γευμάτων, την 
κατανάλωση αναψυκτικών και την συχνότητα κατανάλω-
σης γευμάτων μαζί με την οικογένεια. Ειδικότερα, στην 
ομάδα παρέμβασης παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση 
του αριθμού των γευμάτων.

Βελτίωση στο ψυχολογικό κλίμα της τάξης
∆ιαφορές υπήρξαν ως προς την ικανοποίηση των μα-
θητών απέναντι στη σχολική εργασία, τις προστριβές 
και τις εντάσεις ανάμεσα στους μαθητές, το βαθμό δυ-
σκολίας της σχολικής εργασίας για τους μαθητές και 
τη φιλικότητα και αλληλοβοήθεια ανάμεσά τους. Σημα-
ντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων παρατηρήθηκαν 
στους τομείς της ανταγωνιστικότητας ανάμεσα στους 
μαθητές. Το διάστημα εφαρμογής ήταν μικρό για να 
παρατηρηθούν μεγάλες αλλαγές, ωστόσο η παρουσία 
του δασκάλου και η εφαρμογή του όποιου προγράμ-
ματος από τον ίδιο αποδείχθηκε θετικά καθοριστικός 
παράγοντας.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Το πρόγραμμα συνδυάζει 
σύγχρονες και καινοτόμες 
εκπαιδευτικές τεχνικές με 
τη χρήση ήχου, εικόνας και 
μουσικής.
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8.3. Παιδιά Όλο Υγεία: Στόχοι για το 
2012

Η σύγχρονη κατάσταση στην Ελλάδα καθιστά τη διατήρη-
ση και την ανάπτυξη τέτοιων προγραμμάτων πιο αναγκαία 
από ποτέ, γι’ αυτό και για το 2012 φροντίσαμε να δώσου-
με στο Παιδιά Όλο Υγεία την πιο δυνατή μέχρι σήμερα 
μορφή του. Έτσι φέτος υιοθετούμε το πρόγραμμα «Παιδί 
και Υγεία» που έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται από το 
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και από το 1997 καταγράφει 
το σωματικό και διατροφικό προφίλ καθώς και τη σωμα-
τική δραστηριότητα των μαθητών πανελλαδικά, έχοντας 
αξιολογήσει μέχρι σήμερα πάνω από 1.000.000 μαθητές. 
Από το 2007 και σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδεί-
ας, το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε να αξιοποιεί τα στοιχεία 
αυτά αποστέλλοντας προσωπικές φόρμες αξιολόγησης 

σε κάθε μία από τις οικογένειες των μαθητών. Οι φόρ-
μες αυτές περιλαμβάνουν το ∆είκτη Μάζας Σώματος του 
κάθε μαθητή, αλλά και την εκτίμηση για τη διατροφή και 
τη σωματική του άσκηση, μαζί με συγκεκριμένες προτά-
σεις/συμβουλές προς τους γονείς για τη διατροφή και τις 
συνήθειες του παιδιού τους. Μαζί με την αξιολόγηση αυτή 
οι γονείς παραλαμβάνουν και ένα έντυπο με επιστημονική 
βάση αλλά κατανοητή γραφή σχετικά με τη διατροφή και 
την άσκηση. Για το σχολικό έτος 2012-2013 το πρόγραμ-
μα αυτό θα αγγίξει 60.000 μαθητές ή πιο συγκεκριμένα, 
ολόκληρη την Γ’ τάξη δημοτικού όλων των σχολείων της 
Ελλάδας. Επιπλέον θα περιλαμβάνει και ένα πιλοτικό, μι-
κρότερης εμβέλειας κομμάτι διατροφικής εκπαίδευσης 
μέσω των δασκάλων, ώστε πέρα από τη χαρτογράφηση 
να αναπτύσσονται παράλληλα μέθοδοι υποστήριξης και 
βοήθειας για το μέλλον.
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8.4. 2ο Φεστιβάλ Φροντίδας Νερού στο 
εργοστάσιο του Κορπή

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού στις 22 Μαρτίου 
του 2011, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κορπή διοργάνωσε 
για δεύτερη συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Φροντίδας Νερού 
στο εργοστάσιο στο Μοναστηράκι Βόνιτσας. Κεντρικός 
άξονας και στόχος και του φετινού φεστιβάλ ήταν η ευαι-
σθητοποίηση των παιδιών αναφορικά με τη σημασία της 
ενυδάτωσης για τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς επίσης 
και την προστασία των πολύτιμων υδάτινων πόρων και του 

περιβάλλοντος, μέσα από ειδικά σχεδιασμένες εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες και φυσικά, την ίδια την επαφή τους 
με το νερό.

Το Φεστιβάλ, στο οποίο συμμετείχαν 120 παιδιά από 
4 σχολεία της περιοχής, ξεκίνησε με μία ξενάγηση των 
μαθητών στο εργοστάσιο Κορπή, στην περιοχή Κορπής, 
στο Μοναστηράκι Βόνιτσας (Αιτωλοακαρνανία) και συνε-
χίστηκε με ένα «ταξίδι» γνωριμίας τους με τον κόσμο του 
νερού. Κατά τη διάρκεια αυτού του «ταξιδιού», τα παιδιά 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη σημασία του 
νερού στον πλανήτη και για τις προσπάθειες που όλοι θα 
πρέπει να καταβάλλουμε για να προστατεύσουμε το πε-
ριβάλλον και τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους μέσα 
από μικρές αλλαγές στην καθημερινή μας συμπεριφορά. 
Οι δραστηριότητες του Φεστιβάλ έχουν επιλεγεί από την 
ομάδα Κορπή σε συνεργασία με τη Nestlé Waters, η οποία 
έχει υλοποιήσει παρόμοιες πρωτοβουλίες σε παγκόσμιο 
επίπεδο, στο πλαίσιο του Προγράμματος WET. Τη διενέρ-
γεια των δραστηριοτήτων ανέλαβαν ειδικά εκπαιδευμένοι 
εργαζόμενοι στο Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κορπή, ενώ 
ενεργή συμμετοχή είχαν και οι δάσκαλοι των μαθητών.

«Η Nestlé Waters είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη 
σε παγκόσμιο επίπεδο σε θέματα προστασίας των 
υδάτινων πόρων και χρήσης αυτών στις παραγωγικές 
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της δραστηριότητες. Πιστεύοντας πραγματικά πως τα 
παιδιά μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην προστασία 
του πλανήτη μας, αρκεί να έχουν την σωστή ενημέρωση 
και εκπαίδευση και έχοντας ήδη γίνει αποδέκτες πολύ 
θετικών σχολίων για την περσινή διοργάνωση, αποφα-
σίσαμε να προχωρήσουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά 
στην πραγματοποίηση του Φεστιβάλ Φροντίδας Νερού. 
Είμαστε ενθουσιασμένοι και παράλληλα σίγουροι ότι η 
πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει προς τη σωστή κατεύ-
θυνση, προς ένα καλύτερο μέλλον».

Γιώργος Σαρρής, ∆ιευθυντής του εργοστασίου Κορπή

Μέσω του Φεστιβάλ, τοπικές αρχές, φορείς και άλλοι αρμό-
διοι σε περιβαλλοντικά θέματα ήρθαν σε επαφή, ενδυναμώ-
νοντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης με την τοπική κοινωνία. 

Το Κορπή στηρίζει την «Ανοιχτή Αγκαλιά» και ενι-
σχύει τον ιατρικό εξοπλισμό του Ιπποκράτειου Νο-
σοκομείου Θεσσαλονίκης 
Στις αρχές Μαρτίου του 2011 έγινε στο αμφιθέατρο του 
Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης η επίσημη πα-
ράδοση νέου ιατρικού εξοπλισμού στο παιδονεφρολογικό 
εργαστήριο της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου 
από την «Ανοιχτή Αγκαλιά» των Φίλων Κοινωνικής Παιδι-
ατρικής & Ιατρικής. Συγκεκριμένα παραδόθηκαν -μεταξύ 

άλλων- ένας υπέρυθρος φασματογράφος και ένα εξειδι-
κευμένο μικροσκόπιο, τα οποία θα συμβάλλουν στην πλη-
ρέστερη λειτουργία του παιδο-νεφρολογικού εργαστηρίου 
των Παιδιατρικών Κλινικών. Η δωρεά του φασματογράφου 
και του μικροσκοπίου πραγματοποιήθηκε με την ευγενική 
χορηγία του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Κορπή.

Στο πλαίσιο της χορηγίας και με σύνθημα «Κορπή. Αναβλύ-
ζει…αγάπη!», το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κορπή κυκλοφό-
ρησε ειδικές συσκευασίες, με τις οποίες ευχαριστεί τους 
καταναλωτές για την εμπιστοσύνη που του έχουν δείξει όλα 
αυτά τα χρόνια και, ταυτόχρονα, τους προτρέπει να ενισχύ-
σουν και οι ίδιοι το πολύ σημαντικό έργο της «Ανοιχτής 
Αγκαλιάς» των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής, 
δίνοντας το παράδειγμα μέσω της συγκεκριμένης χορηγί-
ας -η οποία δεν προϋποθέτει την αγορά προϊόντος- προς 
το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

«Στόχος και σκοπός της οργάνωσης ήταν και είναι η 
προσφορά στον πάσχοντα άνθρωπο –μικρό ή μεγάλο- 
με ευθύνη συνέπεια και σεβασμό σε αυτό που αποτε-
λεί αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός από εμάς, το δι-
καίωμα στην υγεία, την πρόληψη, την περίθαλψη μέσα 
από ένα κοινωνικό κράτος».

Γιολάντα Βλάχου, Πρόεδρος της Ανοιχτής Αγκαλιάς
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«Μέσα από αυτή τη συνεργασία, το Κορπή, ένα προϊόν 
που συνδέεται απόλυτα με την υγεία και την καλή φυσι-
κή κατάσταση, στηρίζει το έργο της Ανοιχτής Αγκαλιάς 
και εκφράζει έμπρακτα την αγάπη του για ευαίσθητες 
κοινωνικά ομάδες, όπως είναι τα παιδιά, εμπλουτίζο-
ντας τον εξοπλισμό του μοναδικού παιδονεφρολογικού 
εργαστηρίου στη χώρα μας, με δεδομένο ότι η κατανά-
λωση νερού συνδέεται με την καλή λειτουργία του ου-
ροποιητικού συστήματος, αλλά και των νεφρών.»

Κωνσταντίνος Κούτσας, Country Business Manager 
Nestlé Waters

8.5. ∆ωρεές τροφίμων

Η Nestlé Ελλάς δεν θα μπορούσε να παραμείνει αμέτοχη 
στην οικονομική κρίση της Ελλάδας και τις συνέπειές της. 
Το 2011 τα αιτήματα για δωρεές τροφίμων αυξήθηκαν 
κατακόρυφα, ενώ όλο και περισσότεροι δήμοι ιδρύουν 

κοινωνικά παντοπωλεία για τη συγκέ-
ντρωση τροφίμων και άλλων ειδών 
πρώτης ανάγκης, για την ανακούφιση 
των οικονομικά ασθενέστερων δημο-
τών τους.

Το 2011 στηρίξαμε με τρόφιμα πε-
ρισσότερους από 100 οργανισμούς 
και κοινωφελή ιδρύματα, με έμφα-
ση στις περιοχές όπου βρίσκονται 
τα γραφεία και τα εργοστάσιά μας. 
Η αγοραστική αξία των προϊό-
ντων πρώτης ανάγκης (καφές, 
δημητριακά πρωινού, μαγειρικά 
προϊόντα, σοκολάτα, παγωτά, 
βρεφική διατροφή, εμφιαλωμένο 
νερό) που δωρίσαμε το 2011 
ξεπέρασε τις 740.000 ευρώ.

8.6. Υποστήριξη μη κυβερνητικών 
οργανώσεων με κεντρικό άξονα τη 
φροντίδα του παιδιού

Η Nestlé Ελλάς υποστηρίζει σταθερά και ενεργά μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις που θέτουν ως άξονα τη φροντίδα 
του παιδιού και της οικογένειας, με χρηματικές δωρεές, 
δωρεές τροφίμων ή ενέργειες εθελοντισμού των εργαζο-
μένων. Ανάμεσά τους, το Χαμόγελο του Παιδιού, οι Φίλοι 
της Ένωσης Κοινωνικής Παιδιατρικής «Ανοικτή Αγκαλιά», 
τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, o Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός και το Make-A-Wish/Κάνε μια Ευχή Ελλάδος.

8.7. Εθελοντισμός εργαζομένων
Το 2011 ενεργοποιηθήκαμε στο θέμα του εθελοντισμού 
των εργαζομένων, παρακινώντας τους και παρέχοντάς 
τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μία σειρά ενερ-
γειών.

∆ωρεά σχολικού υλικού στο Χαμόγελο του Παιδιού
Το Σεπτέμβριο του 2011 καλέσαμε τους εργαζομένους 
μας να δωρίσουν σχολικό υλικό σε καλή κατάσταση για 
τις ανάγκες των παιδιών που στηρίζονται από το Χαμό-
γελο του Παιδιού. Στην ενέργεια συμμετείχαν όλα τα 
σημεία δραστηριότητας της Nestlé στην Ελλάδα και η 
ανταπόκριση ήταν μεγάλη. Πέρα από τη δωρεά υλικού, 
πολλοί εργαζόμενοι δήλωσαν συμμετοχή για εθελοντική 
συμβολή και στις επόμενες φάσεις της ενέργειας: την 
ταξινόμηση του υλικού σύμφωνα με τις ανάγκες και τη 
μεταφορά του στο Κέντρο Στήριξης του Χαμόγελου του 
Παιδιού στο Μαρούσι.

Η ενέργεια σε αριθμούς

Αριθμός εργαζομένων που 
πρόσφεραν σχολικό υλικό

134

Αριθμός εθελοντών 67

Σχολικές τσάντες 49

Κασετίνες 67

Τετράδια 620

Μολύβια 1439

Στυλό 605

Γόμες 469

Ξύστρες 162

Ξυλομπογιές 887

Μαρκαδόροι 1339

Συνολικός αριθμός τεμαχίων που 
παραδόθηκαν

8864

Αριθμός παιδιών που στηρίζονται 
από το Χαμόγελο του Παιδιού

3619

«Τα παιδιά και οι άνθρωποι του Οργανισμού Το Χα-
μόγελο του Παιδιού σας εκφράζουν τις θερμότερες 
ευχαριστίες για την πολύ σημαντική συμβολή σας στις 
προσπάθειές μας και συγκεκριμένα για την προσφορά 
σας σε σχολικά είδη που αξιοποιήθηκαν για την ενί-
σχυση 3619 παιδιών που στηρίζει ο Οργανισμό μας.»

Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος ∆ιοικητικού Συμβου-
λίου Το Χαμόγελο του Παιδιού
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Μια καλή πράξη για τα Χριστούγεννα
Το ∆εκέμβριο του 2011 αποφασίσαμε να γιορτάσουμε τα 
Χριστούγεννα με μια απλή κίνηση προσφοράς και αγά-
πης: στέλνοντας τρόφιμα σε 800 οικογένειες που έχουν 
ανάγκη, με έμφαση στις περιοχές όπου βρίσκονται τα 
κεντρικά γραφεία της εταιρείας, αλλά και τα τέσσερα ερ-
γοστάσια της Nestlé στην Ελλάδα (Μαρούσι, Ταύρος, Οι-
νόφυτα, Βόνιτσα, ∆ωδώνη). 

Η εταιρεία ενημερώθηκε για τις ανάγκες των περιοχών 
και πρόσφερε τρόφιμα καθημερινής χρήσης, όπως κα-
φές, δημητριακά πρωινού, πουρέ και σοκολάτες, που στη 
συνέχεια θα διανεμηθούν από τις κοινωνικές υπηρεσίες 
των τοπικών αρχών και σε συνεργασία με άλλους κοινω-
φελείς οργανισμούς. 

Για τις πρακτικές ανάγκες της διοργάνωσης αυτής της κί-
νησης επιστρατεύτηκε το προσωπικό της εταιρείας, που 
έσπευσε να συμμετέχει σε μια πρωτότυπη γιορτή με κλί-
μα εθελοντισμού και προσφοράς, καθώς οι εργαζόμενοι 
ανέλαβαν πρόθυμα το πακετάρισμα των τροφίμων και συ-
σκεύασαν εκατοντάδες σακούλες που στη συνέχεια στόλι-
σαν με τη δική τους προσωπική ευχή για τις οικογένειες.

«Τα προϊόντα που μας παρείχατε διατέθηκαν σε συ-
νανθρώπους μας που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς 
ομάδες και έχουν επιβαρυνθεί από την τρέχουσα οικο-
νομική ύφεση. Επίσης μέρος των προϊόντων, δόθηκε 
σε συνανθρώπους που συμμετείχαν στο πρωτοχρονι-
άτικο γεύμα αγάπης του ∆ήμου Αμαρουσίου, με ειδική 
αναφορά στην εταιρία σας.»

Νικόλας Αλεπούς, Υπεύθυνος γραφείου Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης  ∆ήμου Αμαρουσίου

«Σας ευχαριστούμε για τη διάθεση προϊόντων της εται-
ρίας σας προς τα άτομα και τις οικογένειες που προ-
στατεύουμε, γεγονός που επιβεβαιώνει το αίσθημα 
κοινωνικής προσφοράς που σας διακατέχει.  Η συμμε-
τοχή σας στο έργο της Αρωγής μας δίνει το κουράγιο 
να συνεχίσουμε τις προσπάθειες που καταβάλουμε.»

Βίκυ Έλλιοτ, Πρόεδρος του Σωματείου Κοινωνικής Μέ-
ριμνας «Αρωγή» 

«Ήταν πολύ σημαντική για εμάς η προσωπική γνωρι-
μία με εκπροσώπους των εργαζομένων, οι οποίοι επι-
σκέφτηκαν το χώρο μας, και είχαν την δυνατότητα να 
ενημερωθούν για το έργο μας. Εξίσου σημαντική για 
τους εξυπηρετούμενους μας ήταν η αίσθηση αλληλεγ-
γύης που ένιωσαν μέσω των ιδιόχειρα υπογεγραμμέ-
νων καρτών, που υπήρχαν στις συσκευασίες των δώ-
ρων. Θα θέλαμε να μεταβιβάσετε τις ευχαριστίες μας 
σε όλους τους εργαζόμενους, που βοήθησαν άμεσα 
και ουσιαστικά με την προσωπική τους εργασία στο 
έργο μας.»

Β. Καραβία, Αρμόδια Αντιδήμαρχος Ταύρου

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμότερες ευχαρι-
στίες μας που τόσο πρόθυμα ανταποκριθήκατε στην 
παράκλησή μας. Η προσφορά σας αυτή είναι σημαντι-
κή βοήθεια για την επίτευξη του στόχου  μας προκει-
μένου να ανακουφίζουμε απόρους του ∆ήμου ιδιαίτε-
ρα αυτή την περίοδο.»

Αναστασία Μακαρονά – Ψυχογυιού, Πρόεδρος του ∆η-
μοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προστασίας και Αλλη-
λεγγύης Χαλκίδας
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9. Εκθεση Διασφάλισης 
Ποιότητας Απολογισμού

Η Nestlé ανέθεσε στο Κέντρο Αειφορίας (CSE) να 
παράσχει εξωτερική διασφάλιση και να σχολιάσει τον 
Κοινωνικό Απολογισμό που καλύπτει τη χρονική περίοδο 
Ιανουάριο 2011 έως και ∆εκέμβριο 2011.
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9.1. Εισαγωγή ∆ήλωσης ∆ιασφάλισης 

Η Nestlé ανέθεσε στο Κέντρο Αειφορίας (CSE) να παράσχει εξωτερική διασφάλιση και να σχολι-
άσει τον Κοινωνικό Απολογισμό που καλύπτει τη χρονική περίοδο Ιανουάριο 2011 έως και ∆εκέμ-
βριο 2011.

Το CSE αποτελεί ένα διεθνές δίκτυο ειδικών και είναι από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως που 
εξειδικεύεται σε λύσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Αειφόρου Ανάπτυξης. 

9.2. ∆ήλωση ∆ιασφάλισης 

Αναλάβαμε τη διασφάλιση του πρώτου Κοινωνικού Απολογισμού της Nestlé για το έτος 2011, κα-
θώς και των πολιτικών, πρακτικών και στοιχείων επίδοσης που παρουσιάζει σε αυτό.

Η προσέγγισή μας στηρίχθηκε στις βέλτιστες πρακτικές Αξιολόγησης και Υποβολής Αναφορών Βι-
ωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων οδηγιών G3 του GRI. Πραγματοποιήθη-
κε αξιολόγηση των στοιχείων που παραθέτονται στον Κοινωνικό Απολογισμό, μέσω συνεντεύξεων, 
δειγματοληπτικής συλλογής & επιβεβαίωσης ποιοτικών στοιχείων για τις επιδόσεις που σχετίζονται 
με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, κατά την προαναφερόμενη χρονική περίοδο.

Θεωρούμε ότι η εργασία μας αποτελεί μια κατάλληλη βάση για να συναγάγουμε τα εξής γενικά 
συμπεράσματα:

Ο πρώτος Κοινωνικός Απολογισμός της Nestlé Ελλάς αποτύπωσε σε σαφήνεια τους στόχους 
της σε επίπεδο Εταιρικής Υπευθυνότητας, παρέχοντας μια ισορροπημένη παρουσίαση της 
διαχείρισης της ΕΚΕ και των αντίστοιχων διαθέσιμων πληροφοριών.

Η Nestlé Ελλάς συνέταξε τον Κοινωνικό Απολογισμό βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών G3, 
GRI, αφού πρώτα προσδιόρισε το «ουσιαστικά» θέματα που απασχολούν τον οργανισμό μέσω 
αυτό-αξιολόγησης.

Η αποτύπωση των δεικτών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχει ενσωματωθεί στον Κοινωνικό 
Απολογισμό με σαφήνεια, έχοντας τη δυνατότητα μεγαλύτερης κάλυψης και καλύτερης ποσο-
τικής στοχοθέτησης.

Η στοχοθέτηση που έχει τεθεί από την Nestlé Ελλάς καλύπτει όλο το φάσμα των δράσεων της 
που σχετίζονται με την Εταιρική Υπευθυνότητα και τις κύριες δραστηριότητές της, παρέχο-
ντας τη δυνατότητα να προσδιοριστούν οι δεσμεύσεις της για βελτίωση της απόδοσης ΕΚΕ.

 Αθήνα, Ιούνιος 2012
 Νίκος Αυλώνας 
 ∆ιευθύνων Σύμβουλος CSE
 www.cse-net.org

9.3. Επικοινωνία με τη Nestlé

Ο Κοινωνικός Απολογισμός 2011 της Nestlé είναι διαθέσιμος στο ευρύ κοινό μέσα από την ιστοσε-
λίδα της εταιρείας www.nestle.gr. 

�

�

�

�
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10. Πίνακας GRI

Η Nestlé Ελλάς έχει αξιολογήσει τον Κοινωνικό Απολογισμό 
και έχει εκτιμήσει το επίπεδο εφαρμογής ως προς τις κατευ-
θυντήριες οδηγίες GRI G3, σε επίπεδο εφαρμογής Β+.

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE), αξιολόγησε τον απολογισμό της 
Nestlé Ελλάς για τη συμβατότητα της σύνταξης του με τις 
αρχές υποβολής αναφορών της GRI G3 (Παγκόσμια Πρω-
τοβουλία Υποβολής Αναφορών - Global Reporting Initiative). 
Το επίπεδο εφαρμογής των κατευθυντήριων οδηγιών GRI 
G3 αξιολογήθηκε σε Β+.

Ο παρών Κοινωνικός Απολογισμός της Nestlé Ελλάς 
αποτελεί την πρώτη αποτύπωση εταιρικής υπευθυνότητας 
και καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων της 
στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), 
βασιζόμενος στη συνολική στρατηγική ΕΚΕ που 
εφαρμόζει. Ο απολογισμός καλύπτει την περίοδο 
Ιανουάριος 2011 – ∆εκέμβριος 2011.

Κάλυψη: 

Πλήρης κάλυψη του δείκτη στον απολογισμό

Μερική κάλυψη του δείκτη στον απολογισμό

∆εν υπάρχει σχετική αναφορά στον απολογισμό

Η κάλυψη δεν είναι εφαρμόσιμη



71

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΩΝ GRI

       Ενότητα Κάλυψη

1. Στρατηγική και Ανάλυση

1.1 Μήνυμα ∆ιευθύνοντος Συμβούλου  

1.2 ∆ημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους στη Nestlé  

2. Οργανωτικό Προφίλ

2.1 Nestlé Ελλάς  

2.2 Προϊόντα της Nestlé στην Ελλάδα  

2.3 Η δομή της Nestlé στην Ελλάδα  

2.4 Οι εγκαταστάσεις της Nestlé στην Ελλάδα  

2.5
Η Nestlé στην Ελλάδα και στον κόσμο/ Η δομή της Nestlé στην 
Ελλάδα

 

2.6 Η δομή της Nestlé στην Ελλάδα  

2.7 
Η δομή της Nestlé στην Ελλάδα/ Οι εγκαταστάσεις της Nestlé στην 
Ελλάδα

 

2.8 Εύρος του απολογισμού  

2.9 H ιστορία της Nestlé στην Ελλάδα  

2.10 Σημαντικά βραβεία για το 2011  

3. Παράμετροι Απολογισμού

3.1 Σχετικά με τον Απολογισμό  

3.2 Σχετικά με τον Απολογισμό  

3.3 Σχετικά με τον Απολογισμό  

3.4 Επικοινωνία με την Nestlé/ Φόρμα Αξιολόγησης  

3.5 Σχετικά με τον Απολογισμό/ Σχετικά με το περιεχόμενο  

3.6 Εύρος του Απολογισμού  

3.7 Σχετικά με τον Απολογισμό/ Εύρος του Απολογισμού  

3.8 Σχετικά με τον Απολογισμό/ Εύρος του Απολογισμού  

3.9 Το Σύστημα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της Nestlé  

3.10 ----     ----

3.11 ----     ----

3.12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΩΝ GRI  

3.13 Έκθεση ∆ιασφάλισης Ποιότητας Απολογισμού  

4. ∆ιακυβέρνηση, ∆εσμεύσεις και Συμμετοχή

4.1 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση/ Οργανωτική δομή της εταιρείας  

4.2 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση/ Οργανωτική δομή της εταιρείας  

4.3 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση/ Οργανωτική δομή της εταιρείας  

4.4
Εταιρική ∆ιακυβέρνηση/ Επιτροπή Συμμόρφωσης/ Επιτροπή 
Προστασίας και Ασφάλειας / Επιτροπή Ασφάλειας Εργαζομένων
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4.5
Ανώτατα στελέχη και Θέσεις Ευθύνης/ Καθορισμός προσόντων 
και εξειδικευμένων γνώσεων του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης 
και ανώτερων στελεχών

 

4.6 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση/ Επιτροπή Συμμόρφωσης  

4.7
Ανώτατα στελέχη και Θέσεις Ευθύνης/ Καθορισμός προσόντων 
και εξειδικευμένων γνώσεων του ανώτατου φορέα διακυβέρνησης 
και ανώτερων στελεχών

 

4.8 
Η αποστολή και οι αξίες μας/ Κώδικας Επαγγελματικής 
∆εοντολογίας της Nestlé

 

4.9 Οι Αρχές Επιχειρηματικής ∆ραστηριότητας της Nestlé  

4.10 Ανώτατα στελέχη και Θέσεις Ευθύνης  

4.11
Οι Αρχές Επιχειρηματικής ∆ραστηριότητας της Nestlé/ ∆ημιουργία 
Αμοιβαίου Οφέλους στη Nestlé

4.12
Οι Αρχές Επιχειρηματικής ∆ραστηριότητας της Nestlé/ ∆ιεθνής 
Κώδικας Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

4.13
Συμμετοχή της Nestlé σε οργανισμούς και επιχειρηματικές 
ενώσεις

 

4.14 Χαρτογράφηση συμμετεχόντων  

4.15 Χαρτογράφηση συμμετεχόντων  

4.16 Χαρτογράφηση συμμετεχόντων  

4.17 Χαρτογράφηση συμμετεχόντων  

∆ιοικητική 
Προσέγγιση στις 
κατηγορίες

Ενότητα Κάλυψη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Οικονομική 
Απόδοση

Nestlé Ελλάς: Στρατηγική και οικονομικές επιδόσεις 2011  

Παρουσία στην 
αγορά

Nestlé Ελλάς: Στρατηγική και οικονομικές επιδόσεις 2011  

Έμμεση 
Οικονομική 
Απόδοση

Nestlé Ελλάς: Στρατηγική και οικονομικές επιδόσεις 2011  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Υλικά Περιβάλλον  

Ενέργεια Περιβαλλοντική βιωσιμότητα  

Νερό Περιβάλλον  

Εκπομπές Περιβαλλοντική βιωσιμότητα  

Προϊόντα & 
Υπηρεσίες

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα  

Συμμόρφωση με 
Κανονισμούς & 
Νομοθεσία

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της Nestlé  
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Μετακινήσεις Περιβαλλοντική βιωσιμότητα  

Γενική 
περιβαλλοντική 
προσέγγιση

Περιβάλλον  

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Απασχόληση
4η Αρχή: Τα ανθρώπινα δικαιώματα στις επιχειρηματικές μας 
δραστηριότητες

 

Εργασιακές 
Σχέσεις

Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας  

Υγεία & Ασφάλεια 
στην Εργασία

6η Αρχή: Ασφάλεια και υγεία στην εργασία  

Εκπαίδευση Εκπαίδευση εργαζομένων  

∆ιαφορετικότητα & 
ίσες ευκαιρίες

5η Αρχή: Ηγεσία και προσωπική ευθύνη  

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Επενδύσεις 
& πρακτικές 
προμηθειών

Πολιτική Ανθρωπίνου ∆υναμικού της Nestlé  

Μη-διάκρισης
4η Αρχή: Τα ανθρώπινα δικαιώματα στις επιχειρηματικές μας 
δραστηριότητες

 

Ελευθερία του 
«συνεταιρίζεσθαι» 
και συλλογικής 
διαπραγμάτευσης

4η Αρχή: Τα ανθρώπινα δικαιώματα στις επιχειρηματικές μας 
δραστηριότητες

 

Παιδική Εργασία
4η Αρχή: Τα ανθρώπινα δικαιώματα στις επιχειρηματικές μας 
δραστηριότητες

 

Καταναγκαστική 
και υποχρεωτικής 
εργασία

4η Αρχή: Τα ανθρώπινα δικαιώματα στις επιχειρηματικές μας 
δραστηριότητες

 

Πρακτικές 
Ασφαλείας

6η Αρχή: Ασφάλεια και υγεία στην εργασία  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Τοπικές Κοινωνίες
∆ημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους/ Οι Αρχές Επιχειρηματικής 
∆ραστηριότητας της Nestlé

 

∆ιαφθορά Κώδικας Επαγγελματικής ∆εοντολογίας της Nestlé  

∆ημόσια 
∆ιαβούλευση

Συμμετοχή της Nestlé σε οργανισμούς και επιχειρηματικές 
ενώσεις

 

Μη-ανταγωνιστική 
Συμπεριφορά

Επικοινωνία με τους καταναλωτές  

Συμμόρφωση με 
Κανονισμούς & 
Νομοθεσία

∆ημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους  

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Υγεία & Ασφάλεια 
Πελατών

Οι Αρχές Επιχειρηματικής ∆ραστηριότητας της Nestlé/ 1η Αρχή: 
∆ιατροφή, Υγεία και Ευεξία/ 2η Αρχή: ∆ιασφάλιση ποιότητας και 
ασφάλεια προϊόντων
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Προϊοντική 
Σήμανση & 
Εξυπηρέτηση 
Πελατών

Οι Αρχές Επιχειρηματικής ∆ραστηριότητας της Nestlé/ 3η Αρχή: 
Επικοινωνία με τους καταναλωτές

 

Επικοινωνία & 
Marketing

Οι Αρχές Επιχειρηματικής ∆ραστηριότητας της Nestlé/ 3η Αρχή: 
Επικοινωνία με τους καταναλωτές

 

Προστασία 
Πελατών

Οι Αρχές Επιχειρηματικής ∆ραστηριότητας της Nestlé/ 3η Αρχή: 
Επικοινωνία με τους καταναλωτές

 

Συμμόρφωση με 
Κανονισμούς & 
Νομοθεσία

∆ημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους  

∆είκτης GRI Ενότητα Κάλυψη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ

EC1 Nestlé Ελλάς: Στρατηγική και οικονομικές επιδόσεις 2011  

EC2 ---  

EC3 Nestlé Ελλάς: Στρατηγική και οικονομικές επιδόσεις 2011  

EC4 ----  

EC5 ∆ιαδικασία πρόσληψης  

EC6 Οι προμηθευτές μας  

EC7 Οι άνθρωποί μας το 2011  

EC8

∆ωρεές τροφίμων

Το Κορπή στηρίζει την «Ανοιχτή Αγκαλιά» και ενισχύει τον ιατρικό 
εξοπλισμό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ

EN1 Χρήση υλικών  

EN2 ---  

EN3 Κατανάλωση Ενέργειας  

EN4 Κατανάλωση Ενέργειας  

EN5 ∆ιαχείριση Ενέργειας  

ΕΝ6
∆ιαχείριση Ενέργειας/ Κατανάλωση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας

 

ΕΝ7 ∆ιαχείριση Ενέργειας  

ΕΝ8 ∆ιαχείριση Νερού  

ΕΝ9 ---  

ΕΝ10 ∆ιαχείριση Νερού  

ΕΝ11 ---      ---

ΕΝ12 ---      ---

ΕΝ13 ---      ---

ΕΝ14 ---      ---

ΕΝ15 ---      ---
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ΕΝ16 ∆ιαχείριση Εκπομπών Αερίων  

ΕΝ17 ∆ιαχείριση Εκπομπών Αερίων  

ΕΝ18 ---  

ΕΝ19 ∆ιαχείριση Εκπομπών Αερίων  

ΕΝ20 ∆ιαχείριση Εκπομπών Αερίων  

ΕΝ21 ∆ιαχείριση Αποβλήτων  

ΕΝ22 ∆ιαχείριση Αποβλήτων  

ΕΝ23 Το Σύστημα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της Nestlé  

ΕΝ24 ∆ιαχείριση Αποβλήτων  

ΕΝ25 ---  

ΕΝ26 ---  

ΕΝ27 ∆ιαχείριση Αποβλήτων  

ΕΝ28 Το Σύστημα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης της Nestlé  

ΕΝ29 Εταιρικός Στόλος  

ΕΝ30 ---  

ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

LA1 Οι άνθρωποί μας το 2011/ ∆ιαδικασία πρόσληψης  

LA2 Εναλλαγή εργαζομένων  

LA3 Η ατμόσφαιρα στα γραφεία μας  

LA4 Συμβούλιο Εργαζομένων της Nestlé  

LA5 Εναλλαγή εργαζομένων  

LA6
Επιτροπή Ασφάλειας Εργαζομένων

Συμβούλιο Εργαζομένων της Nestlé

LA7 Υγεία και Ασφάλεια εργαζομένων  

LA8 ---  

LA9 ---  

LA10 Εκπαίδευση εργαζομένων  

LA11 Εκπαίδευση εργαζομένων  

LA12
Αξιολόγηση απόδοσης 

Αξιολόγηση 360

LA13 Οι άνθρωποί μας το 2011  

LA14 ∆ιαδικασία πρόσληψης  

ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

HR1
4η Αρχή: Τα ανθρώπινα δικαιώματα στις επιχειρηματικές μας 
δραστηριότητες

 

HR2 Οι προμηθευτές μας  

HR3 Εκπαίδευση εργαζομένων  
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HR4 Επιτροπή Συμμόρφωσης  

HR5 Συμβούλιο Εργαζομένων της Nestlé  

HR6 Οι προμηθευτές μας  

HR7 Οι προμηθευτές μας  

HR8 ---  

HR9 ∆εν έχει καταγραφεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ

SO1 ---  

SO2 Επιτροπή Συμμόρφωσης  

SO3 Εκπαίδευση εργαζομένων  

SO4
Κώδικας Επαγγελματικής ∆εοντολογίας της Nestlé/ Επιτροπή 
Συμμόρφωσης

 

SO5 Συμμετοχή της Nestlé σε οργανισμούς και επιχειρηματικές ενώσεις  

SO6 Κώδικας Επαγγελματικής ∆εοντολογίας της Nestlé  

SO7 Υγιής ανταγωνισμός  

SO8 Υγιής ανταγωνισμός  

ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

PR1 Σύστημα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της Nestlé (NQMS)  

PR2 Σύστημα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της Nestlé (NQMS)  

PR3
Νομιμότητα στην ετικέτα/ Ο ∆ιατροφικός Οδηγός της Nestlé/ 
Οδηγός Ημερήσιας Πρόσληψης (GDA)

 

PR4 Νομιμότητα στην ετικέτα  

PR5
Η φιλοσοφία του 60/40+

Έρευνες Καταναλωτή για τη Nestlé

PR6
Οι Αρχές της Nestlé για την Επικοινωνία με τους Καταναλωτές/ Η 
Πολιτική της Nestlé για Επικοινωνία και Προώθηση στα Παιδιά

 

PR7
Οι Αρχές της Nestlé για την Επικοινωνία με τους Καταναλωτές/ Η 
Πολιτική της Nestlé για Επικοινωνία και Προώθηση στα Παιδιά

 

PR8 Προστασία προσωπικών δεδομένων  

PR9
Σύστημα ∆ιαχείρισης Ποιότητας της Nestlé (NQMS)/ Οι Αρχές της 
Nestlé για την Επικοινωνία με τους Καταναλωτές/ Η Πολιτική της 
Nestlé για Επικοινωνία και Προώθηση στα Παιδιά
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Πίνακας προσδιορισμού επιπέδου εφαρμογής GRI

Report Application 
Level

C C+ B B+ A A+

S
T

A
N

D
A

R
D

 D
IS

C
LO

S
U

R
E

S

G3 Profile
Disclosures

O
U

TP
U

T Report on:
1.1
2.1.-2.10
3.1. - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1. - 4.4., 4.14 - 4.15

R
E

P
O

R
T 

E
X

TE
R

N
A

LL
Y 

A
S

S
U

R
E

D

Report on all criteria 
listed for Level C 
plus:
1.2
3.9, 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

R
E

P
O

R
T 

E
X

TE
R

N
A

LL
Y 

A
S

S
U

R
E

D

Same as requirement 
for Level B

R
E

P
O

R
T 

E
X

TE
R

N
A

LL
Y 

A
S

S
U

R
E

D

G3 Management
Approach

Disclosures O
U

TP
U

T

Not Required

Management 
Approach Disclosures 
for each Indicator 
Category

Management 
Approach Disclosures 
for each Indicator 
Category

G3 Performance 
Indicators 
& Sector 

Supplement 
Performance 

Indicators 

O
U

TP
U

T

Report on a minimum 
of 10 Performance 
Indicators, Including at 
least one from each of: 
Economic, Social and 
Enviromental 

Report on a minimum 
of 20 Performance 
Indicators, at least 
one from each 
of: Economic, 
Enviromental, 
Human rights, Labor, 
Society, Product 
Responsability

Report on each 
core G3 and Sector 
Supplement* 
Indicator with 
due regard to the 
Materiality Principle 
by either: a) reporting 
on the Indicator or b) 
explaning the reason 
for its omission
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11. Φόρμα αξιολόγησης

Με τη συμπλήρωση αυτής της φόρμας θα μας βοηθήσετε 
να βελτιωθούμε στους τομείς της εταιρικής μας 
υπευθυνότητας και θα εκτιμήσουμε τη συμβολή σας 
ενισχύοντας τη δέσμευσή μας απέναντί σας. 

Όλα τα στοιχεία που θα αποκομισθούν στη φόρμα 
αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθούν μόνο για εσωτερική 
αξιολόγηση από την αρμόδια ομάδα ΕΚΕ της Nestlé.

Σε ποια κατηγορία συμμετόχων της Nestlé ανήκετε;

Εργαζόμενος

Συμμέτοχος της Τοπικής μας Κοινωνίας

Συμμέτοχος της Ευρύτερης Κοινωνίας 

Ομάδα ΜΚΟ

Καταναλωτής προϊόντων Nestlé

Πελάτης της Nestlé

ΜΜΕ

Άλλη κατηγορία Συμμετόχου 
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Ποια είναι η εντύπωσή σας σχετικά με τις ενότητες του Απολογισμού μας ΕΚΕ;

Εξαιρετική Καλή Μέτρια Αρνητική

Η Nestlé στην Ελλάδα 
και στον κόσμο

∆ημιουργία
Αμοιβαίου Οφέλους 
στη Nestlé

Η Nestlé στην 
ελληνική αγορά

Ανθρώπινο ∆υναμικό

Περιβάλλον

∆έσμευση προς την 
κοινωνία

Ποια είναι η εντύπωσή σας σχετικά με τη γενική Μεθοδολογία ανάπτυξης 
του Απολογισμού μας;

Υπάρχουν περιοχές ή θέματα επικέντρωσης που θα θέλατε να αναφέρουμε ή και να αναπτύ-
ξουμε πιο αναλυτικά στον επόμενο Απολογισμό μας ΕΚΕ;

Περαιτέρω σχόλια/παρατηρήσεις

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά):

Όνομα:

Εταιρεία / Οργανισμός:

Τηλ:

Email:

Αποστείλετε τη συμπληρωμένη φόρμα αξιολόγησης:
Αγγελική Παπαδοπούλου
Corporate Affairs Manager
Nestlé Ελλάς
Πατρόκλου 4
151 25 Παράδεισος Μαρούσι
Τηλ.: 210 6884 111
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