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3ΜΗΝΥΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Η AB Bασιλόπουλος µε 70 χρόνια εµπειρία στα τρόφιµα και µε µια ανο-
δική πορεία που την κατατάσσει ως τον 5ο µεγαλύτερο εργοδότη στη χώρα, δεν µπο-
ρεί να παραβλέψει το σηµαντικό ρόλο που παίζει στις τοπικές κοινωνίες που
δραστηριοποιείται αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα γενικότερα.

Πάγιο πιστεύω µας είναι ο ενστερνισµός και η ενσωµάτωση των σύγχρονων κοινω-
νικών και περιβαλλοντικών ανησυχιών στις επιχειρηµατικές µας δραστηριότητες. Απο-
τελεί πυρήνα της βιώσιµης ανάπτυξης και της µακροπρόθεσµης επιτυχίας της ΑΒ, όχι
γιατί µας επιβάλλεται αλλά γιατί ενυπάρχει στην εταιρική µας κληρονοµιά.

Η εταιρεία µας απαρτίζεται από ανθρώπους, µέρος ενός µεγαλύτερου κοινωνικού
συνόλου, που επηρεάζουν, ζουν και δρουν καθηµερινά σε έναν κοινό χώρο, τον πλα-
νήτη µας! Αν δεν είµαστε συνειδητοποιηµένοι ως άνθρωποι, πώς θα µπορέσουµε να
είµαστε και ως εταίροι; Το ένα αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι του άλλου.

Στις σελίδες που ακολουθούν έχουµε κάνει µια τίµια προσπάθεια να καταγράψουµε
ξεκάθαρα τα όσα κάναµε το 2008 για τον άνθρωπο (πελάτη- συνάδελφο- κοινωνικό
εταίρο), για τα προϊόντα µας (είτε αφορά στη διασφάλιση της ποιότητας και στο δί-
καιο εµπόριο, είτε στους τοπικούς προµηθευτές) και τέλος για το περιβάλλον (µέσω
της εξοικονόµησης ενέργειας, της µείωσης των ρύπων και της ανακύκλωσης).

Ως εταιρεία που στελεχώνεται από ευαισθητοποιηµένους πολίτες έχουµε επιλέξει να
καταγράφουµε τις µετρήσεις που κάνουµε έτσι ώστε από χρονιά σε χρονιά να δεί-
χνουµε την εξέλιξη µας και τις επιτυχίες µας ή αν χρειαστεί και τις αποτυχίες µας.

Σκοπός µας επίσης είναι ο ετήσιος κοινωνικός απολογισµός να ακολουθεί τα διεθνή
πρότυπα του Global Reporting Index (GRI) έτσι ώστε να αξιολογηθεί µε απόλυτη αντι-
κειµενικότητα. Όλα αυτά γιατί πιστεύουµε ότι η αειφόρος ανάπτυξη είναι η θεµέλια και
σταθερή βάση µιας υγιούς επιχείρησης, που επενδύει στο µέλλον – όχι από ανάγκη ή
µόδα, αλλά επειδή το πιστεύει.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω έναν έναν ξεχωριστά τους 9.000 εργαζόµενους
του οµίλου ΑΒ που µε τη δουλειά τους υποστηρίζουν και υλοποιούν το όραµα της
εταιρείας µας και να ευχηθώ ότι το 2009, όπως και το 2008, θα φυτέψουµε το δικό
µας µικρό σπόρο για ένα καλύτερο αύριο.

∆ιευθύνων Σύµβουλος

Κωνσταντίνος Μαχαίρας

Μήνυµα ∆ιευθύνοντος Συµβούλου
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πληροφορίες
σχετικά µε τον Κοινω
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Ο κοινωνικός απολογισµός 2008 αποτελεί την
πρώτη προσπάθεια της εταιρείας µας, ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε., να περιγράψει τις θέσεις, τις επιδόσεις όπως και τους στό-
χους της για µελλοντική ανάπτυξη αναφορικά µε τη διαχείριση
των βασικών θεµάτων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Βα-
σική επιδίωξή µας είναι η έκδοση και η δηµοσίευση του Κοι-
νωνικού µας Απολογισµού σε ετήσια βάση.

Το περιεχόµενο του Κοινωνικού Απολογισµού καλύπτει όλες τις
δράσεις της εταιρείας µας που αφορούν στο ηµερολογιακό έτος
2008 και οι οποίες υλοποιήθηκαν στην ελληνική επικράτεια, πε-
ριοχή λειτουργίας και δραστηριοποίησης της ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε. Επίσης, απευθύνεται σε όλες τις οµάδες των ενδιαφερόµενων
µερών µας: εργαζόµενους, πελάτες, προµηθευτές, τοπικές κοινω-
νίες κ.ά. που ζητούν µια ολοκληρωµένη και παράλληλα συνοπτική
πληροφόρηση σχετικά µε τις πολιτικές, τη στρατηγική και τις επι-

δόσεις µας στο πλαίσιο της Υπεύθυνης Επιχειρηµατικότητας.

Ο παρών απολογισµός καταρτίστηκε ακολουθώντας τις βασικές
κατευθυντήριες οδηγίες του διεθνούς προτύπου Global Repor-
ting Initiative (GRI-G3), µε στόχο για τον επόµενο χρόνο να προ-
σεγγίσει την κάλυψη των δεικτών επίδοσης του προτύπου που
αντιστοιχούν στο επίπεδο C. Το περιεχόµενο του απολογισµού,
αντιπροσωπεύοντας µια ισορροπηµένη παρουσίαση της οικονο-
µικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης της εταιρείας
µας, περιλαµβάνει βασικά εταιρικά οικονοµικά στοιχεία (τα οποία
αναλύονται εκτενέστερα στο έντυπο «Απολογισµός Χρήσης &
Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2008» το οποίο είναι διαθέσιµο, στην
ιστοσελίδα µας www.ab.gr), ενώ επικεντρώνεται στην ανάλυση
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών, καθώς και
των επιτευγµάτων της ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε. που έλαβαν χώρα
στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 2008.

νικό Απολογισµό



Στείλτε µας τη γνώµη σας:

Μαχαίρα Αλεξία,
Υπεύθυνη Επικοινωνίας & ΕΚΕ,

Λεωφ. Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής,
Τ.Θ. 60011 – 15310 Αγ. Παρασκευή
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Τα στοιχεία που αναφέρονται σε θέµατα ανθρώπινου δυναµι-
κού, αλλά και στις συνθήκες εργασίας στην εταιρεία αφορούν
στο σύνολο των 8.821 εργαζοµένων, ενώ τα περιβαλλοντικά δε-
δοµένα, που εµπεριέχονται στην παρούσα έκδοση, καλύπτουν τα
κεντρικά γραφεία, τις κεντρικές αποθήκες καθώς και τα 143 από
τα 160 καταστήµατα που συµµετέχουν στα προγράµµατα Ανα-
κύκλωσης και Εξοικονόµησης Ενέργειας της εταιρείας. Σχετικά
µε τα στοιχεία της κοινωνικής συνεισφοράς αυτά αναφέρονται
συνολικά στις οικονοµικές ενισχύσεις, αλλά και τις ενισχύσεις
σε προϊόντα της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., µε κύριο αποδέκτη
τις τοπικές κοινωνίες που λειτουργεί και δραστηριοποιείται.

Για την πληρέστερη προετοιµασία του Απολογισµού, βασιστή-
καµε στην ήδη διαµορφωµένη πλατφόρµα συλλογής δεδοµέ-
νων που διαθέτουµε, καθώς και στο σύστηµα παρακολούθησης
µιας οµάδας Key Performance Indicators (KPI’s) Εταιρικής
Υπευθυνότητας, το οποίο καλύπτει τα πιο ουσιαστικά θέµατα
της εταιρείας (Άνθρωπος – Προϊόντα – Πλανήτης) και αποτε-
λεί µέρος της καθηµερινής µας λειτουργίας. Μετράµε και γνω-
στοποιούµε εσωτερικά τις επιδόσεις µας απέναντι σε κάθε KPI,
σε ετήσια βάση. Επίσης, η οµάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης της ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε. συνεργάστηκε για την υλοποί-
ηση του Απολογισµού, τόσο σε επίπεδο υποστήριξης όσο και
επιστηµονικής καθοδήγησης, µε την εταιρεία MEDA Commu-
nication A.E. (συλλογή στοιχείων, αξιολόγηση δεδοµένων, συγ-
γραφή επιλεγµένων κειµένων και δηµιουργικές εργασίες), ενώ
στις αρµοδιότητές της υπάγονται η συλλογή και η εγκυρότητα
όλων των δεικτών και των στοιχείων που περιλαµβάνονται στο
περιεχόµενό του.

Ο Κοινωνικός Απολογισµός της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥ-
ΛΟΣ Α.Ε. για το έτος 2008 δεν ακολούθησε τη
διαδικασία ελέγχου αξιολόγησης και διασφάλι-
σης των δεδοµένων του από εξωτερικό ελεγκτή,
γεγονός που στοχεύουµε να υλοποιήσουµε στα
επόµενα 2 χρόνια.

Επιθυµία µας είναι η έκδοση του
πρώτου Κοινωνικού Απολογισµού
να παρέχει την κατάλληλη, έγκυρη
και άµεση πληροφόρηση στα
ενδιαφερόµενα µέρη για τις
προσπάθειες που καταβάλλουµε,
τις επιδόσεις που καταγράφουµε
και τους στόχους που θέτουµε
προκειµένου η καθηµερινή µας
λειτουργία και διαχείριση να
διέπεται από τις αρχές της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Γι’
αυτό µε χαρά θα δεχθούµε τους
σχολιασµούς, τις παρατηρήσεις
σας, τις σκέψεις και τις απόψεις
σας για το συγκεκριµένο
εγχείρηµα.



προφίλ
εταιρείας
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Η εταιρεία «AB Bασιλόπουλος Α.Ε.» («ΑΒ
Α.Ε.» ή «ΑΒ») ιδρύθηκε το ∆εκέµβριο του 1969 από τους αδελ-
φούς Γεράσιµο και Χαράλαµπο Βασιλόπουλο και λειτουργεί
έκτοτε µε τη µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας (Αριθµός Μητρώου
Ανωνύµων Εταιρειών: 13363/06/Β/86/17). Από το 1992, ανήκει
στον Όµιλο Delhaize σε έναν από τους σηµαντικότερους Οµί-
λους του διεθνούς λιανεµπορίου τροφίµων µε έσοδα πάνω από
19 δισεκατοµµύρια € και 2.545 καταστήµατα σε 7 χώρες, Η.Π.Α.,
Ευρώπη και Ασία, απασχολώντας 137.800 εργαζόµενους.

Η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., µε δραστηριοποίηση τεσσάρων δε-
καετιών στο χώρο του λιανεµπορίου τροφίµων και µε οικογενειακή
παράδοση 70 χρόνων στην Ελλάδα, αποτελεί πλέον τη δεύτερη
µεγαλύτερη σε τζίρο αλυσίδα Super Market προσφέροντας τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες της, µέσω εταιρικών καταστηµάτων
και καταστηµάτων δικτύου ∆ικαιόχρησης (Franchising) σε όλη την
ελληνική επικράτεια.

∆ίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στον τοµέα των τροφίµων, η ΑΒ
θέτει ως κύριο στόχο της την κάλυψη των σύγχρονων διατρο-
φικών αναγκών των καταναλωτών, αλλά και τη συνεχή ανά-
πτυξη και βελτίωση της εξυπηρέτησής τους. Στην κατεύθυνση
αυτή, η εταιρεία εµπορεύεται µια µεγάλη ποικιλία προϊόντων
προσφέροντας παράλληλα προνοµιακές υπηρεσίες.

8 ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Προφίλ Εταιρείας:

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
1. Φρέσκα προϊόντα
2. Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
3. Επώνυµα προϊόντα
4. Βιολογικά προϊόντα
5. Έτοιµα γεύµατα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Κάρτα αγορών AB Plus
2. ∆υνατότητα παραγγελιών µέσω

internet ή fax
3. ∆ωρεάν αποστολή αγορών στο

σηµείο που επιθυµεί ο καταναλωτής
4. ∆υνατότητα ∆ωροεπιταγών
5. ∆υνατότητα εξόφλησης

λογαριασµών ∆ΕΗ
6. ∆υνατότητα µεταφοράς χρηµάτων

παγκοσµίως µέσω της Western
Union

7. Υπηρεσίες ATM
8. ΑΒ VISΑ σε συνεργασία

µε την Εθνική Τράπεζα
9. ∆υνατότητα ανταλλαγής πόντων

µε την κάρτα BONUS
της ALPHA BANK



9ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ε∆ΡΑ Λ. ΣΠΑΤΩΝ 81, 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΛΑ∆Α

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ €) 1.337.074

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ (ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ €) 88.119

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 8.821

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜAΤΩΝ 160

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (Τ.Μ.) 186.971

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ 41

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 38

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜAΤΩΝ 6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 3.000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 12.732.720

ΤΙΜH ΜΕΤΟΧΗΣ (€) (31-12-2008) 25,30

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.:
Βασικά στοιχεία της εταιρείας για το 2008

Μετοχική σύνθεση
Η µετοχική σύνθεση της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. κατά την 31-12-2008, σε σύνολο 12.732.720 µετοχών,
διαµορφώνεται ως εξής:

18.96%
15.81%

65.23%

Delhaize Group Λοιποί µέτοχοι Θεσµικοί επενδυτές



Η επιχειρηµατική εξέλιξη
της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

� Ίδρυση του πρώτου Παντοπωλείου «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΙ».
� Ίδρυση της «ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.».
� Επέκταση της εταιρείας µε 9 νέα καταστήµατα στην Αθήνα.
� Είσοδος της εταιρείας στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.
� Εγκαίνια στο κατάστηµα MEGA ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, το οποίο βραβεύεται από το ∆ΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΙΑΝΕ-

ΜΠΟΡΙΟΥ (Α.Ι.D.Α.) ως το καλύτερο και πιο ολοκληρωµένο κατάστηµα της Ευρώπης.
� Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού της προγράµµατος η ΑΒ προχωράει στη συνεργασία της µε την µεγάλη Βελ-

γική εταιρεία λιανικών πωλήσεων DELHAIZE, στην οποία και εντάσσεται.
� Η ΑΒ είναι η πρώτη αλυσίδα Super Market η οποία εισάγει τις ταµειακές µηχανές αυτόµατης ανάγνωσης

γραµµωτών κωδικών (scanning), ενώ εγκαινιάζει τη δηµιουργία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας συνδυάζο-
ντας την ποιότητα µε τις ανταγωνιστικές τιµές.

� ∆ηµιουργείται το πιο σύγχρονο κέντρο αποθήκευσης και διανοµής στη Μάνδρα Αττικής, έκτασης 89.000 τ.µ.
� Συνεχίζεται η οργανική επέκταση της ΑΒ µε τη δηµιουργία νέων καταστηµάτων στην Αττική, στην Πελο-

πόννησο και στη Στερεά Ελλάδα.
� Επέκταση στη Βόρειο Ελλάδα µε 4 νέα καταστήµατα στη Θεσσαλονίκη.
� Η ΑΒ προβαίνει στην εξαγορά των εταιρειών ΤΡΟΦΟ και ΕΝΑ Cash-and-Carry, δηµιουργώντας τη δεύ-

τερη σε µέγεθος αλυσίδα του ελληνικού λιανεµπορίου.
� Ενοποίηση των δραστηριοτήτων αγορών, αποθήκευσης & διανοµής της ΤΡΟΦΟ µε αυτές της ΑΒ.
� Ολοκλήρωση της διαδικασίας ενοποίησης και αναβάθµισης της ΤΡΟΦΟ. Παράλληλα εγκαινιάζεται το

κατάστηµα «ελεύθερης ροής» (free flow) το οποίο προσφέρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστηµα
του self-scanning.

� Εγκαινιάζεται ένας νέος τύπος µικρού καταστήµατος, το Ευρωπαϊκό κατάστηµα City, ενώ άξονας στο
πρόγραµµα ανάπτυξης της εταιρείας αποτελεί το σύστηµα δικαιόχρησης (franchising).

� Συγχώνευση και απορρόφηση της θυγατρικής ΤΡΟΦΟ και ως νοµικό πρόσωπο από την ΑΒ. Το δίκτυο
franchising αριθµεί 19 σηµεία πώλησης στην Αττική και στην περιφέρεια.

� Συνεργασία µε την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για τη δηµιουργία της πιστωτικής κάρτας AB Visa.
� Ολοκληρώνεται η επιχειρηµατική προσέγγιση για το δίκτυο ∆ικαιόχρησης µε το σχεδιασµό δύο νέων κα-

ταστηµάτων: µεσαίου µεγέθους µε το σήµα ΑΒ FOOD MARKET και µικρού µεγέθους µε το σήµα AB
SHOP & GO.

� Έναρξη της εφαρµογής του προγράµµατος Έξυπνο Λιανεµπόριο» (smart retailing), υιοθέτηση του συστή-
µατος assisted self service, του τµήµατος self - traiteur και ανασχεδιασµός των bake-off.

� Η ΑΒ διευρύνει την ποικιλία κυρίως των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, και βελτιώνει τη σχέση ποιότητας -
τιµής προσαρµόζοντας τις τιµές σε 700 κωδικούς βασικών κατηγοριών προϊόντων.

� H AB επενδύει ένα ποσοστό της τάξης του 5% επί των πωλήσεών της για τη
µελλοντική της ανάπτυξη και εγκαινιάζει 11 νέα καταστήµατα.

� Εξαγορά της αλυσίδας discount Plus Hellas και δηµιουργία νέου τύπου
καταστηµάτων µε τίτλο Lion Food Stores.
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Σταθµοί της ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

� Η ΑΒ εγκαθιστά σε όλα τα καταστήµατά της πρέσες χαρτιού.
� H AB ξεκινά την ανακύκλωση αλουµινένιων συσκευασιών αναψυκτικών µε τη γνωστή καµπάνια

«LUCKY CAN».
� Η ΑΒ δηµιουργεί πρώτη στην Ευρώπη, το πρώτο ατοµικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης σε συ-

νεργασία µε την εταιρεία ΤΕΧΑΝ Α.Ε. στην Ευρώπη.
� Η ΑΒ κερδίζει Έπαινο Κοινωνικής Προσφοράς από το Σύνδεσµο ∆ιαφηµιζοµένων Ελλάδος (Σ.∆.Ε.)

για τη συνεισφορά της στο περιβάλλον.
� Η ΑΒ τιµήθηκε για την κοινωνική της ευαισθησία και για την υλική υποστήριξη στο Κέντρο Προστα-

σίας Σπαστικών.
� Βραβείο Περιβαλλοντικής ευαισθησίας «Οικόπολις 2005» από τον Ανεξάρτητο, µη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα Οργανισµό Εcocity.
� Η ΑΒ προχωράει στην εγκατάσταση 20 νέων ακόµα κέντρων Ανακύκλωσης.
� Το Τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας της AB βραβεύτηκε µε την Ευρωπαϊκή ∆ιάκριση EFQM "Recog-

nized for Excellence in Europe" (Αναγνώριση για την Επιχειρηµατική Αριστεία) - Τριών Αστέρων.
� Βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2008 στην κατηγορία «Χορηγία Περιβαλλοντικού Έργου» για την καµπάνια

ανταποδοτικής ενέργειας ανακύκλωσης: «Για να µη γίνουν τα σκουπίδια η πολιτιστική µας κληρο-
νοµιά για τις επόµενες γενιές».

� Η ΑΒ τιµήθηκε µε χρυσό Effie στην κατηγορία Green, και µε το βραβείο Green Retail, για την καµπάνια
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης για την Ανταποδοτική Ενέργεια Ανακύκλωσης.
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ΛΙΑΝΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ

ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ
ΠΩΛΗΣΗ

∆IKTYO
FRANCHISING

Στις αρχές του 2008, η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. προέβη στην
εξαγορά της εταιρείας «P.L.LOGISTICS CENTER – ∆ΙΑΝΟΜΕΣ
– ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ – LOGISTICS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(P.L.L.C.), η οποία είχε την πλήρη κυριότητα αγροτεµαχίου
έκτασης 115.000 τ.µ. στα Οινόφυτα Βοιωτίας, όπου, κατά τη
διάρκεια του τρίτου τριµήνου του 2008, έγινε η έναρξη των ερ-
γασιών ανέγερσης ενός νέου σύγχρονου κέντρου αποθήκευσης
και διανοµής φρέσκων προϊόντων που θα εξυπηρετεί τις ανά-
γκες εφοδιασµού της εταιρείας.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Ε. ολοκλήρωσε τη συµφωνία για την εξαγορά της αλυσίδας
τροφίµων PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (η οποία µετονοµά-
στηκε σε ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙ-
ΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ Ε.Ε., βάσει του Ν.3190/1955), µια
εξαγορά που ισχυροποιεί την παρουσία της εταιρείας ιδιαίτερα
στη Βόρεια Ελλάδα. Η τελική τιµή της εξαγοράς ανήλθε σε 65
εκατ. Ευρώ και περιλαµβάνει την κυριότητα 10 ιδιόκτητων κα-
ταστηµάτων, καθώς και ενός σύγχρονου κέντρου διανοµής
κοντά στη Θεσσαλονίκη µε επιφάνεια 36.000 τ.µ.

12 ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Καταστήµατα
Super Market

ΑΒ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
FOOD MARKET

Πιλοτικά
καταστήµατα
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ΕΝΑ
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Μικρά
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µε έµφαση
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City AB

Καταστήµατα
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Shop & Go AB

Καταστήµατα
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Food Market AB

∆οµή Εταιρείας



Βραβεία και ∆ιακρίσεις
Κατά τη διάρκεια του 2008, η ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. βρα-
βεύθηκε για την καµπάνια ανταποδοτικής ενέργειας ανακύ-
κλωσης που υλοποίησε, µε τίτλο: «Για να µη γίνουν τα
σκουπίδια η πολιτιστική µας κληρονοµιά για τις επόµε-
νες γενιές»:

13ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Συνολικά το 2008 συνεχίστηκε η οργανική επέκταση της εται-
ρείας µε τη λειτουργία 8 νέων εταιρικών καταστηµάτων και 5
καταστηµάτων δικαιόχρησης. Από τα 8 νέα εταιρικά καταστή-
µατα 4 λειτουργούν στην Αττική, ενώ τα υπόλοιπα στη Θεσσα-
λονίκη, στην Κοζάνη, στα Τρίκαλα και στην Κω. Τα νέα καταστήµατα
δικαιόχρησης εγκαινιάστηκαν σε περιοχές της Αττικής, της Πε-
λοποννήσου, της Θεσσαλονίκης καθώς επίσης και σε νησιά του
Αιγαίου. Παράλληλα, µε τη λειτουργία των νέων καταστηµάτων,
η εταιρεία έδωσε έµφαση στην αναβάθµιση των υπαρχόντων,
ανακαινίζοντας πλήρως 4 από αυτά, 2 στην Αττική και 2 στην
υπόλοιπη Ελλάδα.

Με το ΧΡΥΣΟ
ΒΡΑΒΕΙΟ EFFIE
στην κατηγορία Green,
στην Τελετή Απονοµής
των Effies Hellas.

Mε το ΒΡΑΒΕΙΟ GREEN RETAIL,
που δόθηκε για πρώτη φορά στην τελετή
Απονοµής των Retail Awards.

Με το ΒΡΑΒΕΙΟ ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ
2008 στην κατηγορία «Χορηγία
Περιβαλλοντικού Έργου» από τον
Ανεξάρτητο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
Οργανισµό Ecocity.
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επιχειρηµατική
προσέγγιση
και βασικές
δεσµεύσεις
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Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί σηµα-
ντική παράµετρο του σχεδιασµού της επιχειρηµατικής µας
στρατηγικής, αλλά και του µοντέλου ∆ιοίκησης της εταιρείας
µας. Λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική ύφεση που αντιµε-
τωπίζουν οι οικονοµίες του κόσµου, τον τελευταίο χρόνο, εύ-
λογα µπορεί να αναρωτηθεί κανείς αν οι επιχειρήσεις, που για
πολλούς έχουν σηµαντικό µερίδιο στην ανάπτυξη της κρίσης
αυτής, µπορούν πραγµατικά να λειτουργήσουν και να προ-
σφέρουν στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κοινωνικού και περιβαλ-
λοντικού ενδιαφέροντος. Στην ΑΒ Βασιλόπουλος θεωρούµε ότι
µπορούν. Γνωρίζουµε ότι επιχειρώντας αποτελεσµατικά και
υπεύθυνα, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας
µας, σε ανταγωνιστικές αγορές, µπορούµε να συνεισφέρουµε

µόνο θετικά τόσο σε οικονοµικό και εργασιακό όσο και σε πε-
ριβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο. Επιδεικνύοντας εταιρική
υπευθυνότητα δεν κάνουµε απλά το σωστό, αλλά δηµιουργούµε
συνθήκες καλής εταιρικής δραστηριότητας στον τοµέα της αγο-
ράς όπου αναπτυσσόµαστε. Αυτή είναι και η αρχή µας, η οποία
λειτούργησε ως βάση για τον καθορισµό της δοµής του περιε-
χοµένου των βασικών ενοτήτων του συγκεκριµένου απολογι-
σµού. Η δοµή των ενοτήτων αυτών απαρτίζεται από 3 βασικές
θεµατικές κατηγορίες ΑΝΘΡΩΠΟΣ – ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΠΛΑ-
ΝΗΤΗΣ, οι οποίες στοχεύουν να καλύψουν µε όσο πιο αποτε-
λεσµατικό τρόπο τις προσδοκίες των ενδιαφερόµενων µερών
µας. Αξίζει να αναφερθεί ότι και οι τρεις κατηγορίες αναπτύσ-
σονται και εµπλουτίζονται από τις ακόλουθες αρχές:

“ Έχουµε δηµιουργήσει ένα πολύπλευρο
πρόγραµµα δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της
επιχειρηµατικής µας δραστηριότητας.

Το πρόγραµµα αυτό εκφράζει την προσέγγισή
µας στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που

συνδέεται άµεσα µε τις λειτουργίες µας ως
εταιρεία λιανικής πώλησης τροφίµων.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη:
Eπιχειρηµατική προσέγγιση και βασικές δεσµεύσεις

”Α. Μαχαίρα

Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Ε.Κ.Ε.
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δ) Οι δεσµεύσεις µας:
Οι δεσµεύσεις µας στις περιοχές ευθύνης
της Εταιρικής Υπευθυνότητας, υποδηλώ-
νουν πρωτίστως τη στρατηγική επιλογή
µας, αλλά και την επιµονή µας για συνεχή
ανάπτυξη και βελτίωση.

γ) Οι πράξεις µας:
Οι πρωτοβουλίες µας, σε κάθε τοµέα ευ-
θύνης µας, άλλες µικρές και άλλες µεγά-
λες, αναδεικνύουν τον προσανατολισµό
και τη θέλησή µας να συµπεριφερόµαστε
ως υπεύθυνη επιχείρηση και να συµβά-
λουµε ουσιαστικά στη Βιώσιµη Ανάπτυξη.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

α) Η Ευθύνη µας:
Το να αναγνωρίζουµε πρωτίστως, αλλά και
να γνωστοποιούµε τις ευθύνες που έχουµε
ως επιχειρηµατικός οργανισµός σε όλα τα
επίπεδα, αισθανόµαστε ότι αποτελεί υπεύ-
θυνη πράξη απέναντι στους ανθρώπους
µας, τους πελάτες µας, τους προµηθευτές
µας και συνολικά σε όλα τα ενδιαφερόµενα
µέρη.

β) Η Θέση µας:
Το γεγονός ότι έχουµε αναπτύξει θέσεις
απέναντι στις ευθύνες µας λειτουργεί ως
βασική προϋπόθεση αλλά και ως καθοδή-
γηση στην προσπάθειά µας να ανταποκρι-
θούµε µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε
κάθε µία από αυτές.
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ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑΟ ΑΝΘΡΩΠΟΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ

O ΑΝΘΡΩΠΟΣ, περικλείοντας στην
έννοια αυτή τόσο τους εργαζόµενους
της ΑΒ Βασιλόπουλος όσο και τις
τοπικές κοινότητες, στις οποίες
λειτουργούµε και αναπτυσσόµαστε,
αποτελεί βασικό διαµορφωτή της
φήµης και της επιτυχίας µας. Για το
λόγο αυτό, η δέσµευσή µας εντοπίζεται
πρωτίστως στην ενίσχυση και στην
ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της
εξέλιξης των ανθρώπων µας, αλλά και
στην εξασφάλιση κατάλληλων
συνθηκών εργασίας, εφαρµόζοντας
πολιτικές που διέπονται από διαφάνεια,
αντικειµενικότητα και συνέπεια, ώστε
όλοι να αντιµετωπίζονται ισότιµα και
υπεύθυνα. Παράλληλα, η φροντίδα µας
απέναντι στις τοπικές κοινωνίες
εκφράζεται αφενός µε την ανάληψη
εταιρικών πρωτοβουλιών και την
υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν
στην κάλυψη των βασικών κοινωνικών
αναγκών τους, αφ’ ετέρου µε τη
συστηµατική συνεργασία µας µε
εθελοντικές οργανώσεις και µη
κερδοσκοπικούς οργανισµούς, η οποία
µας επιτρέπει να συµβάλουµε στην
επίλυση σηµαντικών κοινωνικών
προβληµάτων.

Τα ΠΡΟΪΟΝΤΑ αποτελούν βασική
συνιστώσα της προσέγγισής µας, αφού
δεσµευόµαστε: α) για την προώθηση
της υγιεινής διατροφής στους πολίτες –
καταναλωτές ως βασικό παράγοντα της
καλής ποιότητας ζωής, β) για τη
διασφάλιση του υψηλού βαθµού
ποιότητας της ποικιλίας των
προσφερόµενων προϊόντων µας, όπως
και για την ορθή ενηµέρωση του
καταναλωτικού κοινού όσον αφορά
στην ασφάλεια των τροφίµων και γ) για
τις υπεύθυνες σχέσεις µε την αλυσίδα
εφοδιασµού µας προκειµένου να
διασφαλίζεται η παροχή ποιοτικών
προϊόντων και η τήρηση των κανόνων
ασφάλειας και υγιεινής.

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ είναι σηµαντικός
άξονας έκφρασης του κοινωνικού
ρόλου της ΑΒ Βασιλόπουλος. Μέσα από
τρεις βασικές συστηµατοποιηµένες
περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, όπως
είναι η Ανακύκλωση, τα Συστήµατα
Εξοικονόµησης Ενέργειας των
Καταστηµάτων και το Κεντρικοποιηµένο
Σύστηµα ∆ιακίνησης Εµπορευµάτων
της εταιρείας, δεσµευόµαστε χρόνο µε
το χρόνο να ελαχιστοποιήσουµε την
επιβάρυνση του περιβάλλοντος που
προκαλούν οι καθηµερινές µας
δραστηριότητες, αλλά και να
εκπαιδεύσουµε και να παρακινήσουµε
προς την ανακύκλωση, όλο και
µεγαλύτερο µέρος των τοπικών
κοινωνιών που δραστηριοποιούµαστε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ



19ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

εταιρική
διακυβέρνηση
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Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

Για την ΑΒ Βασιλόπουλος η έννοια της Εταιρικής
∆ιακυβέρνησης περικλείει το σύνολο των πρακτικών και κανό-
νων που εξασφαλίζουν την εύρυθµη και διαφανή λειτουργία
της εταιρείας. Η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει θεσπίσει και εφαρµόζει
τον Κώδικα ∆εοντολογίας και Ηθικών Αρχών, µε στόχο όλες οι
λειτουργίες της εταιρείας να πραγµατοποιούνται µε σεβασµό
στο νόµο και στο δίκαιο του ανταγωνισµού. Η προσπάθεια αυτή
καταβάλλεται µε ειλικρίνεια, συνέπεια και καλή πίστη, µε απο-
δέκτες το επενδυτικό κοινό, όπως και µε τη διασφάλιση των
συµφερόντων των µετόχων και όλων όσων συνδέονται µε τη
λειτουργία της.

Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση είναι το σύστηµα των ρυθµίσεων του
συνόλου των σχέσεων µεταξύ των µελών του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου, της ∆ιοίκησης, των εργαζοµένων, των συνεργατών και
των µετόχων της επιχείρησης. Κύριος σκοπός του είναι η εξα-
σφάλιση και αποδοτική διαχείριση των πόρων της εταιρείας και
η µεγιστοποίηση της απόδοσης για το µέτοχο, µέσα από δια-
φανείς διαδικασίες και πρακτικές.

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος έχει ολοκληρωθεί η υιοθέτηση ενός
απόλυτα σύγχρονου συστήµατος Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης
και πλήρως ευθυγραµµισµένου µε τη σχετική Νοµοθεσία. Η
ευρύτερη σύνθεση του ∆.Σ. δηµιούργησε τις προϋποθέσεις
για τη σύσταση δύο επιτροπών που προβλέπονται από το νέο
Νόµο περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.

Η µία είναι η Επιτροπή Ελέγχου και η άλλη η Επιτροπή Προ-
σωπικού και Προγραµµατισµού ∆ιαδοχής. ∆ηµιουργήθηκε
τέλος, ειδική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών
Ανακοινώσεων, σκοπός της οποίας είναι η παροχή έγκαιρης
και σαφούς πληροφόρησης όλων των σηµαντικών, για τους
επενδυτές, Εταιρικών ζητηµάτων.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ



Οργανόγραµµα εταιρείας

Εκτελεστική
Οικονοµική
∆ιεύθυνση

Εκτελεστική
∆ιεύθυνση
Λειτουργίας

Καταστηµάτων

∆ιεύθυνση
Πωλήσεων

Super Market
∆ιεύθυνση

Τεχνικής
Υποστήριξης

& Ανάπτυξης

∆ιεύθυνση
Marketing

∆ιεύθυνση
Πληροφορικής

Εκτελεστική
∆ιεύθυνση

Αγορών

Εκτελεστική
∆ιεύθυνση

Επιχειρηµατικής
Ανάπτυξης

Στρατηγικής
και Μarketing

Εκτελεστική
Σύµβουλος

∆ιευθύνοντα
Συµβούλου

Εκτελεστική
∆ιεύθυνση

Εφοδιαστικής
Αλυσίδας

Εκτελεστική
∆ιεύθυνση
Logistics

∆ιευθύνων
Σύµβουλος

∆ιοικητικό
Συµβούλιο

Εκτελεστική
∆ιεύθυνση

Ανθρωπίνων
Πόρων

Νοµική
Υπηρεσία

∆ιεύθυνση
Εσωτερικού

Ελέγχου
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Β. Σταύρου

Εκτελεστικός ∆ιευθυντής
Ανθρωπίνων Πόρων και
CSR Steering Commitee member
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Η ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε. διοικείται από 7µελές ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο, 2 ετούς θητείας, του οποίου η σύνθεση εγγυάται την
αντικειµενικότητα των αποφάσεων της διοίκησης της εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από ένα εκτελεστικό και
έξι µη εκτελεστικά µέλη εκ των οποίων τα δύο είναι και ανε-
ξάρτητα. Η ιδιότητα των µελών, εκτελεστικών και µη, ορίζεται
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενώ τα ανεξάρτητα µέλη ορίζο-
νται από τη Γενική Συνέλευση.

Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όπως εξελέγη στις 22/10/08
από την Τακτική Γενική Συνέλευση και συγκροτήθηκε σε σώµα στις 22/10/08.

ΤΙΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ/

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κυριακίδης (†25/4/09) Μη Εκτελεστικό

Αντιπρόεδρος Pierre-Olivier Beckers Μη Εκτελεστικό

∆ιευθύνων Σύµβουλος Κωνσταντίνος Μαχαίρας Εκτελεστικό

Μέλος Renaud Cogels Μη Εκτελεστικό

Μέλος Nicolas Hollanders Μη Εκτελεστικό

Μέλος Michael Waller Μη Εκτελεστικό

Μέλος Τρύφων Κολλίντζας Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο

Μέλος Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο

Βασικές αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Το ∆ιοικητικό Συµβoύλιo είναι αρµόδιο vα αποφασίζει και vα
επιχειρεί κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη
διαχείριση και διάθεση της περιουσίας της και στην υπό γεvι-
κότερη έvvoια επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας. Επίσης,
αφορά κάθε δικαιοπραξία ή συναλλαγή που µπορεί vα επιχει-
ρηθεί από τον έχοντα πλήρη και απεριόριστη δικαιoπρακτική
ικανότητα, συµπεριλαµβανοµένης και της έκδοσης οµολογια-
κού δανείου, εκτός από τις αποφάσεις εκείνες που σύµφωνα
µε τις διατάξεις του vόµoυ ή του παρόvτoς καταστατικού, υπά-
γονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης
των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβoύλιo µπορεί vα µεταβιβάζει,
µε απόφασή του, όλες ή µέρος µόvo από τις αρµοδιότητές του,

σε ένα ή περισσότερους ∆ιευθύνοντες ή Εvτεταλµέvoυς Συµ-
βoύλoυς.

∆ιευθύνων ή Εvτεταλµέvoς Σύµβoυλoς µπορεί vα ορισθεί και o
Πρόεδρος του ∆ιoικητικoύ Συµβoυλίoυ, διατηρώντας και αυτή
την ιδιότητά του. Το ∆ιοικητικό Συµβoύλιo µπορεί επίσης vα
διορίζει ένα ή περισσότερους ∆ιευθυντές στην Εταιρεία, καθο-
ρίζοντας τις αρµοδιότητές τους, ενώ µπορεί vα παράσχει δι-
καίωµα υπογραφής σε Συµβoύλoυς, ∆ιευθυντές ή υπαλλήλους
της Εταιρείας, καθoρίζovτας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρo-
vικά όρια της εξουσίας τους.



H Εκτελεστική ∆ιεύθυνση Λειτουργίας Καταστηµάτων
οργανώνει, στελεχώνει και εποπτεύει το σύνολο των καταστηµά-
των σουπερµάρκετ του Οµίλου συµπεριλαµβανοµένων και των
καταστηµάτων City της ΑΒ και των Cash & Carry. Επίσης διορί-
ζει και εποπτεύει τα καταστήµατα δικαιόχρησης (franchisees).

H Εκτελεστική ∆ιεύθυνση Αγορών έχει ως κύριες αρµο-
διότητες την επιλογή προµηθευτών, την επιλογή προϊόντων, τον
καθορισµό ποικιλίας, την ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέ-
τας, τον καθορισµό τιµολογιακής πολιτικής, τις αγορές µη εµπο-
ρεύσιµων προϊόντων και τη µέριµνα για τη διασφάλιση ποιότητας.

H Εκτελεστική ∆ιεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας µε κα-
θήκοντα που περιλαµβάνουν την υψηλή εποπτεία των Logis-
tics, τη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής, η οποία
σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί τα πιο σύγχρονα συστή-
µατα και δίκτυα πληροφορικής και την ανάπτυξη νέων αποθη-
κών της Εταιρείας.

Η Εκτελεστική ∆ιεύθυνση Logistics φροντίζει για την απο-
θήκευση των εµπορευµάτων και διανοµή τους προς τα κατα-
στήµατα, όπως και προωθεί τα νέα συστήµατα αλυσίδας
προµηθειών (supply chain).

Η Εκτελεστική Οικονοµική ∆ιεύθυνση έχει την ευθύνη της
γενικής λογιστικής και της λογιστικής καταστηµάτων, µεριµνά
για την εξασφάλιση και διαχείριση των οικονοµικών πόρων,
συντάσσει και παρακολουθεί την εφαρµογή του προϋπολογι-
σµού και του προγράµµατος ταµιακών ροών, παρακολουθεί τις
σχέσεις µε τους µετόχους.

Η Εκτελεστική ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων έχει υπό
την επιµέλειά της τον οργανωτικό σχεδιασµό, την προσέλκυση,
επιλογή, εκπαίδευση και ανάπτυξη, τη µισθοδοσία και την
ασφάλεια του προσωπικού για προστασία από απώλειες.

Η Εκτελεστική ∆ιεύθυνση Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης,
Στρατηγικής και Marketing ενσωµατώνει τις αρµοδιότητες
τόσο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Υποστήριξης µε
κύριες αρµοδιότητες την επιλογή ακινήτων, την κατασκευή και
συντήρηση ακινήτων, το σχεδιασµό ακινήτων και τη διαχείριση
του χαρτοφυλακίου των ακινήτων όσο και της ∆ιεύθυνσης Στρα-
τηγικού Μάρκετινγκ µε κύριες αρµοδιότητες τη συλλογή και επε-
ξεργασία στοιχείων µέσω ερευνών, το CRM, τη διαχείριση της ΑΒ
Visa, το merchandising, την εταιρική επικοινωνία (εσωτερική και
εξωτερική).

Όλες οι παραπάνω διευθύνσεις της εταιρείας αναφέρονται στη Γε-
νική ∆ιεύθυνση, ενώ η ∆ιοίκηση της Εταιρείας υποστηρίζεται από
τη ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και τη Νοµική Υπηρεσία.
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Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος φροντίζει και εξασφαλίζει την εύρυθµη
και αποτελεσµατική λειτουργία της εταιρείας δίνοντας τις κατευ-
θυντήριες γραµµές στις Εκτελεστικές, αλλά και στις επιµέρους
∆ιευθύνσεις της. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος είναι αρµόδιος για
κάθε θέµα που αφορά στη λειτουργία της εταιρείας, εκτός από ει-
δικές αρµοδιότητες, οι οποίες είτε από το Νόµο, είτε από τον
Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της εταιρείας ή µε απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν διατηρηθεί από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο ή έχουν ανατεθεί σε άλλα πρόσωπα ή ∆ιοικητικά Όρ-
γανα. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των στρατηγι-
κών πλάνων και στόχων, τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων
αναφορικά µε την έγκριση και υλοποίηση επιχειρηµατικών στρα-
τηγικών, καθώς επίσης και τις εγκρίσεις εταιρικών επενδύσεων.

Βασικές αρµοδιότητες ∆ιευθύνοντος Συµβούλου

Εκτελεστικές ∆ιευθύνσεις
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Σε επίπεδο ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν θεσµοθετηθεί τρεις
επιτροπές, η επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, η επιτροπή Απο-
δοχών και ∆ιαδοχής Προσωπικού και η επιτροπή Χορηγιών.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε στόχο τη διασφάλιση της αντικει-
µενικότητας και τον έλεγχο των πράξεων της εκτελεστικής εξου-
σίας στην εταιρεία, προχώρησε στον επαναδιορισµό των
ανωτέρω επιτροπών και µετά από ανταλλαγή απόψεων καθό-
ρισε τη σύσταση και στελέχωσή τους όπως ακολουθεί:

Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου

Η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, όπως συστήθηκε µε την από
22/10/08 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, απαρτίζεται
από τρία µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Η Επιτροπή βοηθάει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην εκπλήρωση
των αρµοδιοτήτων που σχετίζονται µε λογιστικές και απολογι-
στικές πρακτικές. Συγκεκριµένα, η Επιτροπή συνδράµει το ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο στην εξέταση της ακρίβειας και της
πληρότητας των λογιστικών και οικονοµικών πληροφοριών,
επαληθεύει και κάνει συστάσεις για τις µεθόδους που χρησι-
µοποιούνται για να διασφαλίσουν αυτή την επάρκεια και πλη-
ρότητα. Με τη βοήθεια των Ορκωτών Ελεγκτών και του
Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή εξετάζει τις διαδι-
κασίες οικονοµικών ανακοινώσεων και τα συστήµατα εσωτερι-
κού ελέγχου. Η Επιτροπή, επιπλέον, εξετάζει τις δραστηριότητες
και την ανεξαρτησία των Ορκωτών Ελεγκτών και του Τµήµατος
Εσωτερικού Ελέγχου και υποβάλλει τις αναφορές και συστάσεις
της στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο τουλάχιστον µια φορά ανά εξά-
µηνο. Η θητεία της Επιτροπής λήγει µια εβδοµάδα µετά την
επόµενη ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων.

Επιτροπές

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΝΟΜΑ

Πρόεδρος Τρύφων Κολλίντζας

Μέλος Renaud Cogels

Μέλος Nicolas Hollanders
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Επιτροπή Αποδοχών και ∆ιαδοχής
Προσωπικού

Η Επιτροπή Aποδοχών και ∆ιαδοχής Προσωπικού, όπως συστή-
θηκε µε την από 22/10/08 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
αποτελείται από τέσσερα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Η Επιτροπή είναι εξουσιοδοτηµένη να χειρίζεται: α) κάθε θέµα
που αφορά στην εργασιακή σχέση του Γενικού ∆ιευθυντή, β)
γενικές µισθολογικές αυξήσεις, εκτός αυτών που καθορίζονται
από το Νόµο ή από Συλλογικές Συµβάσεις, γ) θέµατα εργα-
σιακής σχέσης των διευθυντών που αναφέρονται απ’ ευθείας
στο Γενικό ∆ιευθυντή, και δ) ατοµικές διορθωτικές αυξήσεις
που υπερβαίνουν το 10% των προηγούµενων ατοµικών απο-
δοχών, εκτός και αν αυτές οι αυξήσεις οφείλονται σε σηµαντική
αλλαγή εργασιακής θέσης. Η Επιτροπή περαιτέρω εξετάζει και
κάνει προτάσεις, όπως απαιτείται, για τις προοπτικές της εται-
ρείας αναφορικά µε τη διαδοχή της διοίκησης, ιδίως για θέσεις
αυξηµένης υπευθυνότητας. Όλες οι ενέργειες της συγκεκριµέ-
νης Επιτροπής αναφέρονται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο γραπτώς
ή προφορικώς. Οι αποφάσεις της Επιτροπής υποβάλλονται για
τελική έγκριση στο ∆.Σ. Η θητεία της Επιτροπής λήγει µια εβδο-
µάδα µετά την επόµενη ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων.

Επιτροπή Χορηγιών

Η Επιτροπή Χορηγιών, όπως συστήθηκε µε την από 22/10/08
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, αποτελείται από τρία
µέλη.

Με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής φήµης της ΑΒ, η Επιτροπή
είναι εξουσιοδοτηµένη να υποβάλει στο Συµβούλιο προς
έγκριση προτάσεις για τη διαχείριση των εταιρικών ετήσιων
κονδυλίων, όπως εκάστοτε αποφασίζονται από το ∆.Σ, και οι
οποίες προορίζονται για χορηγίες. Οι σχετικές προτάσεις αξιο-
λογούνται από την Επιτροπή σύµφωνα µε τις εισηγήσεις των
∆ιευθυντών της εταιρείας.

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΟΝΟΜΑ

Πρόεδρος Τρύφων Κολλίντζας

Μέλος Μαρία Κουκαλάνη

Μέλος Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ
& ∆ΙΑ∆ΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΝΟΜΑ

Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κυριακίδης (†25/4/09)

Μέλος Renaud Cogels

Μέλος Nicolas Hollanders

Μέλος Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος
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Εταιρικές Αξίες και Κώδικας ∆εοντολογίας
Βασικός στόχος της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι να γίνει η µε-
γαλύτερη εταιρεία του κλάδου της, στην Ελλάδα, που θα ανα-
γνωρίζεται από:

� τον καταναλωτή ως η πλέον καινοτόµος εταιρεία στον
τοµέα της,

� τους εργαζόµενους ως η καλύτερη αναφορικά µε το ερ-
γασιακό της περιβάλλον και των θεµάτων ανάπτυξης προ-
σωπικών δεξιοτήτων, και

� όλους τους συνεργάτες ως κοινωνικός εταίρος µε ση-
µαντική συµβολή στην ανάπτυξη της χώρας.

Η επιδίωξη αυτού του στόχου εξασφαλίζεται µε την προώθηση
τόσο των εταιρικών αξιών όσο και των προτύπων ηθικής που
αποτυπώνονται στον Κώδικα Επαγγελµατικής Ηθικής και ∆ε-
οντολογίας της εταιρείας, στις βασικές οµάδες των Ενδιαφερόµε-
νων µερών οι οποίες καθορίζουν την καθηµερινή µας λειτουργία
και πρακτική. Ο Κώδικας Επαγγελµατικής Ηθικής και ∆εοντο-
λογίας της ΑΒ επικεντρώνεται σε θέµατα του εργασιακού περι-
βάλλοντος, των διαπροσωπικών σχέσεων των εργαζοµένων και
της διαχείρισης των εταιρικών πόρων. Πρόκειται για ένα ση-
µαντικό εργαλείο της εταιρείας που συµβάλλει στην προώθηση
των θεµελιωδών εργατικών και ανθρωπίνων δικαιωµάτων,
όπως και πρακτικών κατά της διαφθοράς. Η διοίκηση της εται-
ρείας έχει δεσµευτεί για την ενηµέρωση όλων των εργαζοµένων
της, προκειµένου να επιτευχθεί ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας
σε όλο το φάσµα της δραστηριότητάς της.

Οι εταιρικές αξίες της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι:

Αξιοκρατία:
∆ίνουµε ίσες ευκαιρίες σε όλους.

Ακεραιότητα:
Η συνέπεια και η
αντικειµενικότητα χαρακτηρίζει
όλες µας τις ενέργειες.

Αποτελεσµατικότητα:
Πετυχαίνουµε τους στόχους µας
αξιοποιώντας τους πόρους µας µε
το βέλτιστο τρόπο.

∆ηµιουργικότητα:
Αναζητούµε διαρκώς το
καινούργιο που προσθέτει αξία σε
ότι κάνουµε.

Ευελιξία:
Προσαρµοζόµαστε καθηµερινά
στις συνθήκες που
διαµορφώνονται µέσα και έξω από
την εταιρεία, για να έχουµε το
καλύτερο αποτέλεσµα.

Ποιότητα:
Μας χαρακτηρίζει σε κάθε µας
ενέργεια.

Σεβασµός:
Αντιµετωπίζουµε µε ευαισθησία
και ανθρωπιά τους πελάτες, τους
συναδέλφους και τους ανθρώπους
µας.

Η τήρηση των συγκεκριµένων
αξιών αποτελεί καταλυτικό
παράγοντα της περαιτέρω
ανάπτυξης της ΑΒ Βασιλόπουλος
γι’ αυτό και επιβεβαιώνεται, σε
καθηµερινή βάση, µε τη
συµπεριφορά όλων µας.
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ενδιαφερόµενα
µέρη
(stakeholders)
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για την ΑΒ σηµαίνει
υπεύθυνη διαχείριση. ∆ιαχείριση η οποία συµβάλλει στο να
θέτει στην πρώτη γραµµή την εταιρεία, δηλαδή τους ανθρώ-
πους της και το περιβάλλον της σε όλες του τις διαστάσεις (οι-
κονοµικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό). Στην κατεύθυνση αυτή,
η ΑΒ Βασιλόπουλος δεν µπορεί παρά να στηριχθεί σε µια συ-
στηµατική προσπάθεια δηµιουργικού διαλόγου µε τα Ενδιαφε-
ρόµενα Μέρη (Stakeholders) της. Ξεκινήσαµε λοιπόν, από το να
προσδιορίσουµε το διάλογο αυτό µε τις οµάδες των Stake-
holders µας καθορίζοντας τον ως: επίσηµη διαδικασία διαχεί-
ρισης σχέσεων, µέσω της οποίας η εταιρεία µας συναλλάσσεται
µε τα βασικά ενδιαφερόµενα µέρη της, σε µια προσπάθεια ανα-
γνώρισης και προσέγγισης κοινών προσδοκιών και στόχων κοι-
νωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Βασική µας επιδίωξη είναι να υλοποιηθεί ο διάλογος αυτός, τα
επόµενα 2 χρόνια. Έτσι, σχεδιάσαµε µια συγκεκριµένη διαδι-
κασία που θα µας οδηγήσει σταδιακά στην αναγνώριση των
προσδοκιών των Ενδιαφερόµενων Μερών µας, αλλά και στους
τρόπους προσέγγισής τους:

Ενδιαφερόµενα Μέρη
(Stakeholders)



Το αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής ήταν
ο καθορισµός 7 οµάδων Ενδιαφερόµενων
Μερών, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

Το πρώτο βήµα της διαδικασίας αυτής είναι να αναγνωρί-
σουµε ποιες είναι οι οµάδες των Ενδιαφερόµενων Μερών µας.
Το δεύτερο βήµα είναι να δουλέψουµε πάνω στο βαθµό της
δυναµικής, αλλά και του ενδιαφέροντος των οµάδων αυτών
στην επιχειρηµατική µας λειτουργία ώστε να επιλέξουµε και
να επικεντρωθούµε στις βασικότερες οµάδες από αυτές.
Το τρίτο και τελευταίο βήµα αφορά στο σχεδιασµό του τρό-
που οργάνωσης και ανάπτυξης του διαλόγου µε τις βασικές
αυτές οµάδες, µε τις οποίες θα πρέπει να δουλέψουµε ώστε να
κερδίσουµε την υποστήριξή τους.

Το 2008, υλοποιώντας το πρώτο βήµα της παραπάνω διαδι-
κασίας, εφαρµόσαµε τις ακόλουθες ενέργειες µε στόχο να εντο-
πίσουµε όσο γίνεται πιο εύστοχα τις οµάδες των Ενδιαφερόµενων
Μερών µας. Πιο συγκεκριµένα:

1. Εξετάσαµε τις δραστηριότητες της ΑΒ Βασιλόπουλος, µέσω
των οποίων συγκεκριµένες οµάδες Ενδιαφερόµενων Μερών
επηρεάζονται από όλο το φάσµα της επιχειρηµατικής της
δραστηριότητας.

2. Καταγράψαµε τις συναλλαγές της εταιρείας µέσω των οποίων
συγκεκριµένες οµάδες Ενδιαφερόµενων Μερών επιδρούν
µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο στην επιχειρηµατική της λει-
τουργία.

3. ∆ιερευνήσαµε όλες τις επαφές της εταιρείας µέσω των
οποίων συγκεκριµένες οµάδες Ενδιαφερόµενων Μερών εν-
διαφέρονται για την εξέλιξη της επιχειρηµατικής της πο-
ρείας.

4. Αξιολογήσαµε τις οµάδες εκείνες των Ενδιαφερόµενων
Μερών µέσω των οποίων η ΑΒ Βασιλόπουλος θα µπορούσε
να έχει καλύτερη πρόσβαση σε νέες ιδέες και απόψεις,
καθώς και σε µεγαλύτερο πεδίο συνεργασίας σχετικά µε θέ-
µατα κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

� οι εργαζόµενοι,
� οι πελάτες (Καταναλωτικό κοινό),
� οι προµηθευτές,
� οι τοπικές κοινότητες,
� τα ΜΜΕ (δηµοσιογράφοι),
� οι Μέτοχοι/Επενδυτές
� οι Εθελοντικές &

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
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οικονοµικά
στοιχεία



Η ευθύνη µας
Αντιµετωπίζοντας τις προκλήσεις του συνεχούς µεταβαλ-
λόµενου οικονοµικού περιβάλλοντος, η ΑΒ Βασιλόπου-
λος, τόσο ως βασικός οικονοµικός παράγοντας της
εγχώριας αγοράς όσο και ως µέλος του ∆ιεθνούς Οµίλου
Delhaize, συνειδητοποιεί όλο και περισσότερο ότι η Εται-
ρική Κοινωνική Ευθύνη ενέχει άµεση οικονοµική αξία.
Παρά το γεγονός ότι η κεντρική µας ευθύνη εστιάζεται στην
παραγωγή κερδών για τους µετόχους µας, αναγνωρίζουµε
το µερίδιο ευθύνης που µας αναλογεί στην οικονοµική στα-
θερότητα των τοπικών κοινοτήτων που λειτουργούµε.

Επίσης, ως ρυθµιστής των τοπικών αγορών εργασίας,
έχουµε ευθύνη να λειτουργούµε στην κατεύθυνση του
υπεύθυνου εργοδότη, όχι µόνο για να εξασφαλίζουµε
άµεσα τις διαθέσιµες πηγές των δεξιοτήτων που χρειαζό-
µαστε, αλλά και προς όφελος, επαγγελµατικό και προσω-
πικό των ανθρώπων που εργάζονται για εµάς.

Επιπλέον, οι υγιείς σχέσεις συνεργασίας µε την εφοδια-
στική µας αλυσίδα αποτελούν βασική µας υποχρέωση
αφού µακροπρόθεσµα η οικοδόµηση και διατήρηση τέ-
τοιων σχέσεων οδηγούν σε δίκαιες τιµές και όρους, όπως
και στην εξασφάλιση υψηλού βαθµού ποιότητας, διαθεσι-
µότητας και αξιόπιστης παράδοσης των προϊόντων µας.

Η θέση µας
Επιθυµούµε, κυρίως τα Ενδιαφερόµενα Μέρη, να µας αν-
τιλαµβάνονται ως έναν υγιή, ανταγωνιστικό και κερδο-
φόρο επιχειρηµατικό εταίρο που έχει τη δυνατότητα να
συµβάλει στο στόχο της Βιώσιµης Ανάπτυξης, δηµιουρ-
γώντας πλούτο και θέσεις εργασίας χωρίς να διακυβεύει
τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της κοινω-
νίας. ∆ιαθέτοντας σε λειτουργία 160 καταστήµατα, σε
ολόκληρη τη χώρα, επενδύουµε καθηµερινά τόσο στην
ανάπτυξη της φήµης µας όσο και στη βελτίωση της εικό-
νας µας ως υπεύθυνος εργοδότης, συνεργάτης και φο-
ρέας που συµµετέχει ενεργά στην ανάπτυξη των τοπικών
κοινωνιών που µας στηρίζουν.

Οι πράξεις µας
Παρακάτω παραθέτουµε εν συντο-
µία τα πιο σηµαντικά αποτελέ-
σµατα του 2008 που αφορούν
στην οικονοµική µας επί-
δοση, αλλά και την επεν-
δυτική µας δράση:
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Πίνακας Οικονοµικής αξίας της ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 2008 (ΕΚΑΤ.€)

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.337,0

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1.151,5

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ, ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA)

70,5

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 40,9

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 162,6

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 15,1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ) 11,3

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 88,1

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 0,32
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� Ο κύκλος εργασιών µας ανήλθε στα 1.337 εκατ. €, παρου-
σιάζοντας αύξηση κατά 13,8%, υπερβαίνοντας κατά 162
εκατ. € τις πωλήσεις της προηγούµενης χρονιάς.

� Λειτουργήσαµε 42 νέα καταστήµατα, συνυπολογίζονται και
αυτά που αποκτήσαµε µέσω της εξαγοράς της εταιρείας
PLUS, διαθέτοντας συνολικά στο τέλος του χρόνου περισ-
σότερα από 200.000 τ.µ. χώρο πώλησης.

� Ο αριθµός των εργαζοµένων µας ανήλθε στα 8.821 άτοµα
αυξηµένος κατά 14,46% σε σύγκριση µε το προηγούµενο
έτος.

� Το µικτό µας κέρδος αυξήθηκε κατά 12,6% παρά τις συνε-
χείς µας επενδύσεις στοχεύοντας στην επίτευξη όλο και πιο
ανταγωνιστικών τιµών.

� Οι λειτουργικές µας δαπάνες παρουσίασαν αύξηση κατά
18,3%, µια αύξηση που αφορά κυρίως στις επενδύσεις µας
για την ανακαίνιση και την αναβάθµιση των καταστηµάτων
της εταιρείας PLUS.

� Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν µείωση σε σχέση µε το
2007, κυρίως λόγω της αύξησης των λειτουργικών µας δα-
πανών. Το 2008, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 40,9
εκατ. € και τα κέρδη µετά φόρων σε 32,7 εκατ. €.

� Το 2008 επενδύσαµε στην αναβάθµιση των καταστηµάτων
της εταιρείας PLUS και τη µετατροπή τους σε καταστήµατα
AB. Επίσης, επενδύσαµε στη µετατροπή του κέντρου δια-
νοµής που αποκτήσαµε µε την εξαγορά της PLUS, στο ση-
µαντικότερο κέντρο αποθήκευσης και διανοµής στη Βόρεια
Ελλάδα. Το συγκεκριµένο κέντρο έχει ήδη τεθεί σε πλήρη
λειτουργία και εξυπηρετεί 42 καταστήµατα, ενώ είναι σε
θέση να εξυπηρετεί τριπλάσιο αριθµό καταστηµάτων στη-
ρίζοντας την επέκτασή µας στην περιοχή. Οι επενδύσεις
αυτές ανήλθαν σε 22 εκατ. €.

� ∆ίνοντας πάντα έµφαση στην ποικιλία και την ποιότητα των
φρέσκων προϊόντων, επενδύσαµε 35 εκατ. € στην ανέγερση
ενός νέου σύγχρονου κέντρου αποθήκευσης και διανοµής
φρέσκων προϊόντων στα Οινόφυτα, το οποίο προβλέπεται
να εξυπηρετεί τις ανάγκες εφοδιασµού των καταστηµάτων
της ΑΒ, από τον Σεπτέµβριο του 2009. Συνολικά, οι επεν-
δύσεις µας το 2008 αυξήθηκαν κατά 51,4 εκατ. € σε σύ-
γκριση µε τον προηγούµενο χρόνο.

∆ιαχείριση τοπικών προµηθευτών

Το 2008, η AB Βασιλόπουλος, δαπάνησε το ποσό των
1.176.444.775 € σε περίπου 3.000 προµηθευτές για την αγορά
προϊόντων και υπηρεσιών. Στόχος µας είναι να συνεργαζόµα-
στε στενά µε την αλυσίδα εφοδιασµού µας και µέσω µιας ενο-
ποιηµένης αγοραστικής πολιτικής να αναπτύξουµε, όπου είναι
εφικτό, νέα προϊόντα και υπηρεσίες περισσότερο προσανατο-
λισµένα προς τη βιώσιµη ανάπτυξη.

∆ιαθέτουµε ένα µεγάλο αριθµό προµηθευτών οι οποίοι έχουν
επιλεγεί µε αυστηρά κριτήρια δίνοντας έµφαση κυρίως στην
παροχή ποιοτικών προϊόντων και στην τήρηση αυστηρών κα-
νόνων ασφάλειας και υγιεινής. Τα καθορισµένα κριτήρια επι-
λογής των προµηθευτών µας είναι :

� Η Ποιότητα προϊόντος & συσκευασίας

� Η Συνέπεια

� Η Εντοποιότητα

� Η ∆ιασφάλιση ποιότητας προϊόντος

� Η Περιβαλλοντική & Κοινωνική επίδοση

� Η Αποδοτικότητα

� Το Κόστος

Η ∆ιεύθυνση Αγορών επιλέγει και συνεργάζεται πρωτίστως µε
τους προµηθευτές εκείνους που στοχεύουν στη δίκαιη συνερ-
γασία όλων των εµπλεκόµενων µερών. Επίσης, προωθεί κατά
65% τους τοπικούς προµηθευτές εξασφαλίζοντας την κοινωνική
και οικονοµική σταθερότητα της ελληνικής περιφέρειας και
προστατεύοντας ταυτοχρόνως το περιβάλλον, αφού µειώνονται
οι ρύποι που εκλύονται στην ατµόσφαιρα κατά τη µεταφορά των
προϊόντων από το σηµείο παραγωγής στο σηµείο πώλησης. Η
ΑΒ Βασιλόπουλος στηρίζει τους Έλληνες τοπικούς παραγωγούς
κυρίως µέσα από τις επίλεκτες σειρές προϊόντων ιδιωτικής ετι-
κέτας «Η ΑΒ κοντά στην Ελληνική Γη» και «ΑΒ Επιλογή».



∆ιαχείριση προσλήψεων
από τις τοπικές κοινότητες

Αρχή της εταιρείας µας είναι να στελεχώνουµε τα καταστήµατά
µας µε εργαζόµενους όλων των ιεραρχικών βαθµίδων από τις
τοπικές κοινωνίες που λειτουργούµε. Με βάση την αρχή αυτή, το
ποσοστό των προσλήψεων προσωπικού και στελεχών από τις το-
πικές κοινότητες που δραστηριοποιείται η AB Βασιλόπουλος
(εκτός των καταστηµάτων του νοµού Αττικής) αγγίζει το 99.09%.

Σε περιπτώσεις ανάγκης πρόσληψης προσωπικού για τα κατα-
στήµατα επαρχίας της εταιρείας, ακολουθούµε συγκεκριµένη
διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού, η οποία
περιγράφεται παρακάτω:

Αρχικά γνωστοποιούµε στην τοπική κοινωνία την ύπαρξη
κενών θέσεων µε:

� Αγγελία σε τοπικές εφηµερίδες, όπως και στο Internet.

� Επικοινωνία µε την τοπική υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. προκει-
µένου να ενηµερωθούν οι άνεργοι της συγκεκριµένης πε-
ριοχής.

� Επικοινωνία µε το Γραφείο ευρέσεως εργασίας του τοπικού
∆ήµου.

� Ανάρτηση της αγγελίας σε χώρους φοιτητών (φοιτητικές
εστίες, Κολέγια, ΙΕΚ, Πανεπιστήµια) που υπάρχουν στη συ-
γκεκριµένη περιοχή, καθώς και επαφή µε τα γραφεία δια-
σύνδεσης αυτών των ιδρυµάτων.

� Ανάρτηση πανό (όταν πρόκειται για άνοιγµα νέου καταστή-
µατος).

Στη συνέχεια, προκειµένου να εξασφαλισθεί η αξιοκρατική και
επιτυχηµένη αξιολόγηση των υποψηφίων, η εταιρεία χρησιµο-
ποιεί ακριβείς και αντικειµενικές µεθόδους που στοχεύουν στη
διερεύνηση ατοµικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων και βοηθούν
στην επιλογή των κατάλληλων υποψηφίων.

Ανάλογα µε την ειδικότητα, το επίπεδο (πωλητές ή στελέχη κατα-
στηµάτων), αλλά και τον αριθµό των θέσεων που πρέπει να κα-
λυφθούν, οι µέθοδοι επιλογής που χρησιµοποιούνται είναι οι εξής:

� Προσωπικές συνεντεύξεις στις οποίες συµµετέχουν στελέχη
από τη ∆ιεύθυνση Λειτουργίας καταστηµάτων και τη ∆ιεύ-
θυνση Ανθρωπίνων πόρων.

� Τεστ προσωπικότητας, IQ τεστ.

� Κέντρα αξιολόγησης.

� Ασκήσεις προσοµοίωσης (In tray exercises).
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Οι δεσµεύσεις µας
Η βασική µας δέσµευση απέναντι σε όλα τα Ενδιαφερόµενα
Μέρη µας είναι να διατηρήσουµε και να βελτιώσουµε πε-
ραιτέρω την κυρίαρχη θέση µας στο χώρο της εµπορίας τρο-
φίµων στην ελληνική αγορά. Η δέσµευσή µας συνεπικουρείται
από τρεις βασικούς παράγοντες οι οποίοι αποτελούν τη βάση
για την καθηµερινή µας λειτουργία:

Πρώτον, από την αναζήτηση νέων ιδεών και τρόπων ώστε
να βελτιώνουµε συνεχώς την εξυπηρέτηση και την ικανο-
ποίηση των πελατών και των µετόχων µας.

∆εύτερον, από την συνέπεια στην υλοποίηση του επενδυτικού
µας προγράµµατος και την αύξηση της κερδοφορίας µας και

Τρίτον, από την εφαρµογή του Υπεύθυνου Εµπορίου, µε
δεοντολογικά κριτήρια, µε στόχο την ενδυνάµωση και ενί-
σχυση των επιχειρηµατικών µας πρακτικών, τις διαδικα-
σίες παραγωγής και πώλησης, καθώς και τις εσωτερικές
πολιτικές και διαδικασίες που σχετίζονται άµεσα ή έµµεσα
µε το εµπόριο και την προµήθεια των προϊόντων µας.
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άνθρωπος
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Ανθρώπινο δυναµικό

Κατανοµή Ανθρώπινου ∆υναµικού της ΑΒ Βασιλόπουλος ανά φύλο.
Σε σύνολο 8.821 εργαζοµένων

Κατανοµή Ανθρώπινου ∆υναµικού της ΑΒ Βασιλόπουλος ανά ηλικιακή κατηγορία.
Σε σύνολο 8.821 εργαζοµένων

2.911

2.117

882

5.822

5.910

Άνδρες

Γυναίκες

Αριθµός εργαζοµένων κάτω των 30 ετών

Αριθµός εργαζοµένων άνω των 50 ετών

Αριθµός εργαζοµένων µεταξύ 30 & 50 ετών

Βασικά στοιχεία Ανθρώπινου ∆υναµικού

Η ευθύνη µας
Η υπεύθυνη πρακτική προσλήψεων, ιδιαίτερα µε την εφαρ-
µογή της αρχής της µη διάκρισης, η παροχή ασφαλών και
υγιών συνθηκών εργασίας, οι ίσες αµοιβές, οι προοπτικές
εξέλιξης και σταδιοδροµίας, η καλύτερη ισορροπία µεταξύ
εργασίας, οικογένειας και ελεύθερου χρόνου των εργαζο-
µένων, αποτελούν τους βασικούς άξονες ευθύνης της ΑΒ
Βασιλόπουλος απέναντι στους ανθρώπους της. Το προ-
σωπικό της εταιρείας ανέρχεται στα 8.821 άτοµα, γεγονός
που καθιστά την ΑΒ Βασιλόπουλος έναν από τους σηµα-
ντικότερους εργοδότες στην Ελλάδα.

Η θέση µας
Πάγια θέση µας είναι ότι στο σύνολο των ανθρώπων µας,
χωρίς καµία διάκριση, αξίζει να προσφέρουµε ένα ασφαλές,
υγιές και πλήρως υποστηρικτικό, τόσο σε επαγγελµατικό
όσο και σε προσωπικό επίπεδο, εργασιακό περιβάλλον, το
οποίο να διακρίνεται από υψηλά ηθικά πρότυπα κατοχυ-
ρώνοντας τις υποχρεώσεις τους και τα δικαιώµατά τους. Ο
σεβασµός της προσωπικότητας, αλλά και των ατοµικών δι-
καιωµάτων του κάθε εργαζόµενου είναι οδηγός µας στην
προσπάθειά µας να αναπτύσσουµε και να βελτιώνουµε κα-
θηµερινά τις σχέσεις µας µε τους ανθρώπους µας, στο-
χεύοντας στη διατήρηση της γόνιµης συνεργασίας, της
παραγωγικότητας και της αµοιβαίας εµπιστοσύνης.Οι πράξεις µας
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Κατανοµή Ανθρώπινου ∆υναµικού της ΑΒ Βασιλόπουλος ανά µορφωτικό επίπεδο.
Σε σύνολο 8.821 εργαζοµένων

1.885

719

67555

5.487
Πρωτοβάθµια εκπαίδευση

Μεταλυκειακή εκπαίδευση

Τριτοβάθµια εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση

Κατανοµή Ανθρώπινου ∆υναµικού της ΑΒ Βασιλόπουλος ανά θέση εργασίας.
Σε σύνολο 8.821 εργαζοµένων

Εργατοτεχνικό προσωπικό (εργαζόµενοι στα καταστήµατα: στα τα-
µεία, στα σηµεία εξυπηρέτησης, στις αποθήκες κ.λ.π.)

∆ιοικητικό προσωπικό (εργαζόµενοι στα καταστήµατα και στα κεν-
τρικά γραφεία της εταιρείας σε θέσεις διαχείρισης όπως γραµµατείες,
βοηθοί υπευθύνων των τµηµάτων κ.λ.π.)

Ανώτερα και Ανώτατα στελέχη (όσοι έχουν υπεύθυνες θέσεις στα κα-
ταστήµατα και στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας)

1.150

406

7.265

Αριθµός Εργατοτεχνικού προσωπικού *

Αριθµός Ανώτερων & Ανώτατων στελεχών *

Αριθµός ∆ιοικητικού προσωπικού *

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΝΩΤΕΡΑ & ΑΝΩΤΑΤΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ

ΦΥΛΟ

ΑΝ∆ΡΕΣ 2.068 174 690

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 5.197 232 460

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 511 6 23

ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ

ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30 ΕΤΩΝ 1.830 97 186

ΑΠΟ 30 ΜΕΧΡΙ 50 ΕΤΩΝ 4.737 289 916

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50 ΕΤΩΝ 698 20 48

*

*

*

Ανάλυση εργαζοµένων ανά κατηγορία σύµφωνα µε το φύλο, την ηλικία, τις µειονοτικές οµάδες (άτοµα µε διαφορετική εθνικό-
τητα από την ελληνική ή άτοµα µε αναπηρία) ή άλλους δείκτες διαφοροποίησης.
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Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Ήπειρος

Νησιά Ιονίου

Κρήτη

Μακεδονία

Θεσσαλία

Νησιά Αιγαίου

Θράκη

6.320

Κατανοµή Ανθρώπινου ∆υναµικού της ΑΒ Βασιλόπουλος ανά σύµβαση εργασίας.
Σε σύνολο 8.821 εργαζοµένων

8

8.813

Σύµβαση αορίστου χρόνου

Σύµβαση καθορισµένου χρόνου

Κατανοµή Ανθρώπινου ∆υναµικού της ΑΒ Βασιλόπουλος ανά τύπο απασχόλησης.
Σε σύνολο 8.821 εργαζοµένων

4.058
4.763

Σύµβαση προσωπικού
πλήρους απασχόλησης

Σύµβαση Προσωπικού
µερικής απασχόλησης

Κατανοµή Ανθρώπινου ∆υναµικού της ΑΒ Βασιλόπουλος µε βάση την περιοχή (γεωγραφικό διαµέρισµα).
Σε σύνολο 8.821 εργαζοµένων

333

158 113 17155 31

852

842
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Στερεά Ελλάδα

Πελοπόννησος

Ήπειρος

Νησιά Ιονίου

Κρήτη

Μακεδονία

Θεσσαλία

Νησιά Αιγαίου

Θράκη

Κινητικότητα Ανθρώπινου ∆υναµικού

Κατανοµή Αποχωρήσεων από την ΑΒ Βασιλόπουλος µε βάση την περιοχή (γεωγραφικό διαµέρισµα).
Σε σύνολο 1.984 αποχωρήσεων εργαζοµένων

Κινητικότητα Ανθρώπινου ∆υναµικού της ΑΒ Βασιλόπουλος. Αριθµός αποχωρήσεων και προσλήψεων
από την εταιρεία κατά την περίοδο του απολογισµού ανά ηλικιακή κατηγορία.

258

107
41

1.466

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Προσλήψεις

Αποχωρήσεις

Αριθµός εργαζοµένων
µέχρι & 30 ετών

Αριθµός εργαζοµένων
µεταξύ 31 & 50 ετών

Αριθµός εργαζοµένων
άνω των 51 ετών

32 19 1231 18

1.495

1.069

1.355

813
105
18



ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΛΟΙΠΟΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Έκπτωση αγορών από
τα καταστήµατα της
εταιρείας

Ειδική εκπτωτική κάρτα εργαζοµένων για αγορές από τα
καταστήµατα της εταιρείας µε έκπτωση 5,5%, επί των
αγορών, που προσαυξάνεται σε 8,5% σε συνδυασµό µε τη
χρήση της κάρτας AB PLUS και της κάρτας AB VISA

� �

∆ωροεπιταγή Χριστου-
γέννων

∆ωροεπιταγή ΑΒ αξίας 50€ για αγορές από τα καταστή-
µατα της εταιρείας.

� �

Πρωτοχρονιάτικο δώρο
παιδιών

∆ωροεπιταγή ΑΒ αξίας 20€, για αγορές από τα καταστή-
µατα της εταιρείας, σε όλα τα παιδιά των εργαζοµένων
ηλικίας από 0 έως 18 ετών.

� �

∆ωροεπιταγή Πάσχα ∆ωροεπιταγή ΑΒ αξίας 30€ για αγορές από τα καταστή-
µατα της εταιρείας.

� �

Συνεισφορά
σε σχολικά είδη

∆ωροεπιταγές ΑΒ, αξίας 20€, για τις αγορές σχολικών ει-
δών από τα καταστήµατα της εταιρείας, στα παιδιά των
εργαζοµένων ηλικίας από Α’ ∆ηµοτικού έως Γ’ Λυκείου.

� �

Πλήρης κάλυψη προ-
γράµµατος παιδικών
κατασκηνώσεων

Κατασκηνωτικό πρόγραµµα διάρκειας 3 εβδοµάδων, σε 3
καλοκαιρινές περιόδους, µε πλήρη κάλυψη κόστους από
την εταιρεία, για τα παιδιά των εργαζοµένων, ηλικίας από
Β’ ∆ηµοτικού έως Β΄ Γυµνασίου, σε συνεργασία µε ιδιωτι-
κές κατασκηνώσεις υψηλών προδιαγραφών.

� �

Επιβραβεύσεις πολυε-
τούς εργασίας στην
εταιρεία

Επιβράβευση προσφοράς υπηρεσιών στην εταιρεία στα
15 έτη και στα 20 έτη µε ταυτόχρονη παροχή 3ήµερου τα-
ξιδίου

� �

Πρόσθετο επίδοµα το-
κετού στις εργαζόµενες
µητέρες

Επίδοµα φυσιολογικού τοκετού 300 €.
Επίδοµα τοκετού µε καισαρική τοµή 450 €.

Στις εργαζόµενες
µητέρες µε 5ετή
προϋπηρεσία στην
εταιρεία.

�

Πρόσθετη νοσοκοµει-
ακή και ιατροφαρµα-
κευτική περίθαλψη

Κάλυψη εξόδων Νοσοκοµειακής περίθαλψης 100% σε
όλα τα Ιδιωτικά Νοσοκοµεία και κλινικές σε περίπτωση
ασθένειας ή ατυχήµατος και 80% κάλυψη εξόδων ιατρικών
εξετάσεων και θεραπειών (εκτός οδοντιατρικών και εγκυ-
µοσύνης) σε όλα τα ιδιωτικά εξεταστικά κέντρα και ιατρούς.

Σε εργαζόµενους
µε 5ετή προϋπηρε-
σία στην εταιρεία,
Υπευθύνους τµηµά-
των καταστηµάτων
και στελέχη.

�
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Παροχές

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος εκτός από τις οικονοµικές παροχές που
προσφέρουµε στους ανθρώπους µας διαθέτουµε µια σειρά
πρόσθετων παροχών µε στόχο την ισορροπία της επαγγελµατι-
κής και προσωπικής τους ζωής. Μία από αυτές τις παροχές
είναι η διάθεση της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ όπου µέσω
υποστηρικτικών, ενηµερωτικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών
Κοινωνικής Λειτουργού βοηθάµε στην αντιµετώπιση έκτακτων
οικογενειακών και προσωπικών προβληµάτων, καθώς και στην

πληροφόρηση σχετικά µε τα προγράµµατα κοινωνικών παρο-
χών κρατικών φορέων, τα οποία µπορούν να αξιοποιηθούν για
τη διευκόλυνση ποικίλων αναγκών των εργαζοµένων, όπως και
στην πρόσβαση σε µια καλύτερη ποιότητα ζωής (ψυχαγωγία,
επιδοµατική πολιτική κ.ά).

Αναλυτικά οι οικιοθελείς παροχές της ΑΒ Βασιλόπουλος προς
τους ανθρώπους της, πέραν αυτών που παρέχονται βάσει της
ελληνικής νοµοθεσίας, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:
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ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΛΗΡΟΥΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΛΟΙΠΟΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ασφάλεια ζωής σε
περίπτωση θανά-
του από ασθένεια
ή ατύχηµα

Καταβολή 12 µικτών µηνιαίων µι-
σθών σε περίπτωση θανάτου από
ασθένεια και καταβολή 24 µικτών
µηνιαίων µισθών σε περίπτωση
θανάτου από ατύχηµα.

Σε εργαζόµενους µε 5ετή προ-
ϋπηρεσία στην εταιρεία. Υπευθύ-
νους τµηµάτων καταστηµάτων
και στελέχη.

�

Επιδότηση συντα-
ξιοδότησης λόγω
αναπηρίας

Καταβολή 12 µικτών µηνιαίων
µισθών σε περίπτωση αναπηρι-
κής συνταξιοδότησης.

Σε εργαζόµενους µε 5ετή προ-
ϋπηρεσία στην εταιρεία. Υπευ-
θύνους τµηµάτων καταστηµά-
των και στελέχη.

�

Bonus Επιβράβευση της καλής απόδο-
σης και της συµµετοχής των
στελεχών στα συνολικά αποτελέ-
σµατα της εταιρείας.

Το bonus καταβάλλεται σε ετή-
σια βάση, εφάπαξ και πάντα βά-
σει των αποτελεσµάτων της εται-
ρείας, στα στελέχη που βάσει
πολιτικής συµµετέχουν σε αυτό.

Εταιρικό
αυτοκίνητο

Παροχή εταιρικού αυτοκινήτου
σύµφωνα µε το ιεραρχικό επίπε-
δο.

Στα στελέχη για την αναγνώριση
του αντιπροσωπευτικού τους
ρόλου στην ΑΒ.

Σε όσους υπαλλήλους είναι απα-
ραίτητο για την αποτελεσµατική
εκτέλεση των εργασιών τους.

Κινητό τηλέφωνο Παροχή κινητού τηλεφώνου. Σε κάθε στέλεχος του οποίου η
εκτέλεση των καθηκόντων εργα-
σίας του το απαιτεί.

Σε κάθε υπάλληλο του οποίου η
εκτέλεση των καθηκόντων εργα-
σίας του το απαιτεί.

Ασφάλεια & Υγιεινή

Για τα θέµατα Υγιεινής και ασφάλειας συνεργαζόµαστε µε 3 εται-
ρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε θέµατα Υγιεινής και Ασφά-
λειας. Επίσης συνεργαζόµαστε µε 4 Ιατρούς Εργασίας.

Η παρουσία Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τον
προβλεπόµενο από τη νοµοθεσία χρόνο, καθορίζεται µε ετήσιο
προγραµµατισµό ωρών απασχόλησης σε κάθε κατάστηµα. Ο
ρόλος του Ιατρού εργασίας & Τεχνικού ασφάλειας περιλαµβάνει:

� ∆ηµιουργία και τήρηση αρχείου µε ιατρικούς φακέλους για
κάθε εργαζόµενο.

� Παροχή υποδείξεων και συµβουλών στη διοίκηση και στους
εργαζοµένους σε θέµατα σχετικά µε την υγιεινή και ασφά-
λεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχη-
µάτων που αφορούν στην επιχείρηση και σχετίζονται µε τις
εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό, τις παραγωγικές διαδικασίες
τα µέσα ατοµικής προστασίας, τις θέσεις και το περιβάλλον

εργασίας, καθώς και για τα απαραίτητα µέτρα προστασίας
και προαγωγής της σωµατικής και ψυχικής υγείας των ερ-
γαζοµένων.

� Εκπόνηση της Εκτίµησης του Επαγγελµατικού Κινδύνου για
τις εγκαταστάσεις (Κεντρικά γραφεία, καταστήµατα, Αποθή-
κες) της εταιρείας.

� Επίβλεψη και έλεγχο της εφαρµογής των µέτρων υγιεινής και
ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχηµάτων.

� ∆ιερεύνηση ενδεχόµενων ατυχηµάτων και προετοιµασία της
σχετικής έκθεσης µε προτάσεις για την αποτροπή παρό-
µοιων ατυχηµάτων.

� Οργάνωση κατάρτισης για τις ασκήσεις πυρασφάλειας.

� Εκτίµηση της καταλληλότητας των εργαζοµένων για τη συ-
γκεκριµένη εργασία, έκδοση βεβαίωσης καταλληλότητας και
κοινοποίησή της στη διοίκηση της εταιρείας.
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� Ενηµέρωση των εργαζοµένων για τα θέµατα υγείας που σχε-
τίζονται µε τη θέση εργασίας τους και τους τρόπους πρό-
ληψης αυτών.

� Αναφορά, καταγραφή και διερεύνηση των εργατικών ατυ-
χηµάτων.

Οι παρατηρήσεις που καταγράφονται στα βιβλία υποδείξεων
Ιατρού και Τεχνικού αποστέλλονται στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υ-
ναµικού το οποίο αναλαµβάνει να διαχειριστεί τις υποδείξεις
και να ενηµερώσει τους εµπλεκόµενους.

Πέραν όµως των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νοµο-
θεσία υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες του Ιατρού και του Τε-
χνικού όπως για παράδειγµα:

� Συµµετοχή στο πρόγραµµα ένταξης νεοπροσληφθέντων ως
εκπαιδευτές.

� Εκπαίδευση εργαζοµένων στις πρώτες βοήθειες και υπο-
στήριξη των οµάδων πρώτων βοηθειών.

� Εκπαίδευση εργαζοµένων στα θέµατα υγείας και ασφαλείας.

� Επικοινωνία µε νοσοκοµείο και γιατρούς σε έκτακτες περι-
πτώσεις νοσοκοµειακής περίθαλψης σοβαρών προβληµά-
των υγείας.

Το 2008 δηµιουργήσαµε ένα ειδικό έντυπο µε τίτλο «Εγχειρί-
διο Ασφαλούς Εργασίας και Πρόληψης Ατυχηµάτων»
έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση των καλύτερων
και ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας για όλο το προσωπικό
των καταστηµάτων µας. Το συγκεκριµένο έντυπο παραδίδεται
σε κάθε νέο συνεργάτη στα καταστήµατα κατά την πρόσληψή
του, ενώ περιέχει οδηγίες για το χειρισµό των µηχανών κοπής
στα τµήµατα των αλλοιώσιµων και του κρεοπωλείου, καθώς και
γενικότερους κανόνες ασφάλειας για την αποφυγή ατυχηµάτων
στο χώρο εργασίας.
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Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Το στρατηγικό πλάνο εκπαίδευσης των εργαζοµένων µας, απο-
τελείται από υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά προγράµµατα και
υλοποιείται στο πλαίσιο της επίτευξης των επιχειρηµατικών µας
στόχων και αποτελεσµάτων. Τα εκπαιδευτικά µας προγράµ-
µατα, καθώς και τα σχετικά προγράµµατα κατάρτισης πραγµα-
τοποιούνται τόσο µε τη συνεργασία στελεχών της εταιρείας
αξιοποιώντας την εταιρική τεχνογνωσία όσο και µε τη συνερ-
γασία Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων και καταξιωµένων εκπαιδευ-
τικών οργανισµών. Λαµβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως: τη
ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη η οποία αυξάνει τις ανάγκες εκπαί-
δευσης και διάχυσης της γνώσης, τις προτεραιότητες της εται-
ρείας που αφορούν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και τα
πλάνα ανάπτυξης δεξιοτήτων των εργαζοµένων, σχεδιάζουµε
κάθε χρόνο την εκπαιδευτική µας πολιτική µε στόχο την παροχή
στους ανθρώπους µας, σε όλες τις ιεραρχικές βαθµίδες της εται-
ρείας, της απαραίτητης τεχνογνωσίας, η οποία θα τους βοηθήσει
να ανταποκριθούν σωστά στις επερχόµενες προκλήσεις της προ-
σωπικής και επαγγελµατικής τους πορείας.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2008, η ΑΒ Βασιλόπουλος διεξήγαγε µια
σειρά εκπαιδευτικών προγραµµάτων, στα οποία συµµετείχαν συ-
νολικά 3.077 εργαζόµενοι, ενώ δαπανήθηκαν συνολικά 114.419

ανθρωποώρες. Συνολικά, πραγµατοποιήθηκαν 67 εκπαιδευτικά
προγράµµατα που κάλυψαν βασικές επιχειρηµατικές θεµατικές
ενότητες όπως: Οικονοµικά, Management, Marketing, Τεχνική Εκ-
παίδευση, Πληροφορική, Ξένες Γλώσσες, καθώς και Ειδικά προ-
γράµµατα τα οποία περιλαµβάνουν εξειδικευµένες κατηγορίες
εκπαιδευτικών ενοτήτων που αφορούν κυρίως στις Εσωτερικές
∆ιαδικασίες της εταιρείας, την Υγιεινή και την Ασφάλεια και την
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

∆ΕIΚΤΕΣ ΑΣΦAΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝHΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 2008

Αριθµός ατυχηµάτων που προκλήθηκαν τραυ-
µατισµοί

Αφορά στα ατυχήµατα που προκάλεσαν τραυµατισµό κατά τη
διαδροµή προς τον εργασιακό χώρο και κατά τη διάρκεια της
εργασίας. Συµπεριλαµβάνονται και οι ελαφροί τραυµατισµοί.

179

Αριθµός θανατηφόρων ατυχηµάτων Αφορά στα θανατηφόρα ατυχήµατα που προκλήθηκαν κατά
τη διαδροµή προς τον εργασιακό χώρο και κατά τη διάρκεια
της εργασίας.

0

Αριθµός ηµερών που χάθηκαν λόγω των ατυ-
χηµάτων

Αφορά στις προγραµµατισµένες µέρες εργασίας σύµφωνα µε
το πρόγραµµα του κάθε εργαζόµενου πλήρους ή µερικής
απασχόλησης.

3.455

Αριθµός ηµερών που χάθηκαν λόγω απουσίας Αφορά στις προγραµµατισµένες µέρες εργασίας που χάθη-
καν, σύµφωνα µε το πρόγραµµα του κάθε εργαζόµενου πλή-
ρους ή µερικής απασχόλησης, για οποιαδήποτε αιτία. Εξαι-
ρούνται οι ηµέρες απουσίας που δόθηκαν για διακοπές,
άδειες εγκυµοσύνης και άδειες σπουδών.

17.802

Αριθµός εκπαιδευτικών ωρών που υλοποιήθη-
καν για θέµατα Ασφάλειας & Υγιεινής

Συµπεριλαµβάνεται η εκπαίδευση που υλοποιήθηκε εντός και
εκτός εταιρείας 789

Αριθµός εργαζοµένων που εκπαιδεύτηκαν σε
θέµατα Ασφάλειας & Υγιεινής

Συµπεριλαµβάνονται όλοι οι εργαζόµενοι πλήρους ή µερικής
απασχόλησης. 1.578
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΩΤΑΤΑ
& ΑΝΩΤΕΡΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

ΩΡΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ &
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

ΩΡΩΝ

MANAGEMENT 30 1.208,7 497 20.024,13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 41 1.328,81 24 777,84

MARKETING 44 1.940,4 16 705,6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 99 1.604,79 126 2.042,46

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 25 1.404 25 1.404

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 36 4.587,48 492 62.695,56

ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 8 64,56 1.581 12.758,67

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

ΩΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Μ.Ο. ΩΡΩΝ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΟ 2008

ΣΥΝΟΛΑ 114.419 3.077 37,18

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

MANAGEMENT 21.234 527 40,29

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 2.107 65 32,41

MARKETING 2.646 60 44,10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3.648 225 16,21

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 4.662 83 56,16

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 67.286 528 127,43

ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 12.836 1589 8,07
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Εξέλιξη σταδιοδροµίας εργαζοµένων

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος δίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στην αξιολό-
γηση της επίδοσης των ανθρώπων µας, µέσω της οποίας ανα-
βαθµίζεται η προσωπική τους εξέλιξη, καθώς και στη διαχείριση
των δεξιοτήτων τους µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται οι προ-
ϋποθέσεις για την περαιτέρω εξέλιξη της καριέρας τους στο
πλαίσιο της εταιρείας.

Εφαρµόζουµε ένα σύγχρονο σύστηµα αξιολόγησης της απόδοσης
(performance appraisal) και της συµµετοχής των εργαζοµένων
σε εσωτερικά κέντρα εκτίµησης και ανάπτυξης (in-house assess-
ment & development centers). Ως αποτέλεσµα της εν λόγω δια-
δικασίας, σχεδιάζεται ένα ακριβές προσωπικό πλάνο καριέρας

(career path), ενώ παράλληλα η εταιρεία προχωρά στη δηµι-
ουργία πλάνων διαδοχής (succession planning) για τις θέσεις
υψηλής ευθύνης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια του 2008, ο αριθµός των ανθρώπων µας, που
συµµετείχε σε διαδικασίες επίσηµης αξιολόγησης και έκθεσης
σχετικά µε την επίδοσή τους, ανέρχεται σε 6.256, άτοµα, αριθ-
µός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 71% του συνόλου των εργαζο-
µένων µας. Επιπλέον, ως αποτέλεσµα των διαδικασιών που
προαναφέρθηκαν, συνολικά το ποσοστό εσωτερικών προωθή-
σεων των εργαζοµένων µας, σε αναβαθµισµένες θέσεις, κυ-
µάνθηκε σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 92,3% επί του
συνόλου των προαγωγών.

Αριθµός θέσεων διευρυµένης ευθύνης
που καλυφθήκαν από την εταιρεία

κατά τη διάρκεια του 2008

Αριθµός θέσεων διευρυµένης ευθύνης που καλυφθήκαν
εσωτερικά, από εργαζόµενους της εταιρείας,

κατά τη διάρκεια του 2008

Ποσοστό

255 230 90,19%
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Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα

Η πολιτική της εταιρείας µας είναι αντίθετη σε κάθε πρακτική
διακρίσεων. Ο σεβασµός των δικαιωµάτων και η προστασία
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας κάθε εργαζοµένου αποτελεί βα-
σική µας µέριµνα. Στο πλαίσιο αυτό, προσλαµβάνουµε και προ-
ωθούµε σε θέσεις εργασίας, σύµφωνα µε τις ανάγκες µας,
ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, οικογενειακής, φυσι-
κής κατάστασης, θρησκεύµατος και εθνικότητας. Χαρακτηρι-
στικά αναφέρουµε:

� Tο 67% του συνόλου των εργαζοµένων µας και το 40% των
ανώτερων και ανώτατων στελεχών της εταιρείας µας ανή-
κουν στο γυναικείο φύλο.

� Το 6% του συνόλου των εργαζοµένων µας και το 2% των
ανώτερων και ανώτατων στελεχών της εταιρείας µας έχουν
διαφορετική εθνικότητα από την ελληνική.

� Το 24% του συνόλου των εργαζοµένων µας και το 16% των
ανώτερων και ανώτατων στελεχών της εταιρείας µας ανή-
κουν στην ηλικιακή κατηγορία κάτω των 30 ετών.

� Στην εταιρεία µας εργάζονται συνολικά 30 άτοµα µε ανα-
πηρία.

Σύµφωνα µε τη φιλοσοφία µας, από την οποία προκύπτει η πάγια
θέση µας να µην προσλαµβάνουµε ανήλικους ως εργαζόµενους
και να µην επιβάλλουµε στους ανθρώπους µας καταναγκαστική
ή υποχρεωτική εργασία, καταβάλλουµε συνεχή προσπάθεια για
την αποτελεσµατικότερη προστασία της εργασίας.

Οι δεσµεύσεις µας

Η εφαρµογή και η εξέλιξη ενός µοντέλου δεξιοτήτων
ηγεσίας που θα επιτρέψει την αξιοκρατική, συνεχή και δί-
καιη παρακίνηση των στελεχών µας για τη βελτίωση των
δεξιοτήτων τους.

Η υλοποίηση Έρευνας Ικανοποίησης Ανθρώπινου
∆υναµικού.

Η οργάνωση του Εταιρικού Εθελοντισµού στη βάση
ενός πλαισίου όπου οι άνθρωποί µας θα έχουν τη δυνα-
τότητα να έρθουν σε άµεση επαφή µε τις ανάγκες των το-
πικών κοινωνιών εµπλουτίζοντας τις κοινωνικές τους δε-
ξιότητες, όπως και να εκπαιδευτούν σε νέες τεχνικές
management, αναπτύσσοντας τις ικανότητές τους µέσα
από την οµαδική εργασία.

Η εξειδικευµένη εκπαίδευση των στελεχών µας σε θέ-
µατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η αυτοαξιολόγηση

της εταιρείας για την πιθανή εφαρµογή
εγχώριων ή διεθνών συστηµάτων δια-

χείρισης Ασφάλειας και Υγιεινής και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων απο-

τελούν τις βασικές δεσµεύσεις
της ΑΒ Βασιλόπουλος.

Ο σεβασµός των δικαιωµάτων και
η προστασία της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας κάθε εργαζοµένου
αποτελεί βασική µας µέριµνα.
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� Κώδικας Κοινωνικής ∆εοντολογίας και Επιτροπή Χο-
ρηγιών: Η θέσπιση του Κώδικα Κοινωνικής ∆εοντολογίας
υλοποιήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας,
σύµφωνα µε τον οποίο ειδική επιτροπή διαχειρίζεται ένα
συγκεκριµένο κονδύλι του προϋπολογισµού για την ανά-
ληψη κοινωνικών πρωτοβουλιών.

Κοινωνική Μέριµνα

Η ευθύνη µας
Η επιτυχία µας εξαρτάται άµεσα από την πρόοδο και την
ευηµερία των τοπικών κοινοτήτων που λειτουργούµε. Το
γεγονός ότι τα καταστήµατα του δικτύου µας βρίσκονται
στον πυρήνα δεκάδων τοπικών κοινοτήτων, σε όλες τις πε-
ριφέρειες της Ελλάδας, αναδεικνύει τη συµβολή µας στην
ανάπτυξη και διατήρηση της συνοχής των κοινωνιών αυτών
που εκφράζεται είτε µε την καθαυτή επιχειρηµατική µας
δραστηριότητα (όπως η διατήρηση και ανάπτυξη θέσεων
εργασίας και η πολιτική συνεργασιών µε τοπικούς κοινω-
νικούς φορείς), είτε µε την υποστήριξη βασικών κοινωνι-
κών αναγκών της κάθε περιοχής. Η ευθύνη µας επίσης,
εντοπίζεται στο να συνεχίσουµε να προσφέρουµε στους πο-
λίτες - καταναλωτές ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα σε αντα-
γωνιστικές τιµές, αλλά και να επενδύουµε στην ενηµέρωσή
τους σχετικά µε την αξία της υγιεινής διατροφής.

Η θέση µας
Η ΑΒ Βασιλόπουλος στις αρµοδιότητές της ως «εταιρικός
πολίτης» ενσωµατώνει την κοινωνική αντίληψη στη λει-
τουργία και στη στρατηγική της. Η κοινωνική µέριµνα απο-
τελεί µέρος της ταυτότητας της εταιρείας, η οποία
αντιλαµβάνεται, τις οικονοµικές ενισχύσεις που προσφέρει
για κοινωφελείς σκοπούς ή για την κάλυψη κοινωνικών
αναγκών των τοπικών κοινοτήτων που δραστηριοποιείται,
ως επένδυση και όχι ως κόστος.

Οι πράξεις µας
Παρακάτω παραθέτουµε εν συντοµία τις πιο σηµαντικές µας
πρωτοβουλίες για το έτος 2008:
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� Οικονοµική ενίσχυση Ιδρυµάτων και Μ.Κ.Ο.: Από το
2003 η ΑΒ Βασιλόπουλος διαθέτει σε ετήσια βάση ποσό που
αντιστοιχεί στο 0,025% των πωλήσεων της σε χορηγίες. Στο
πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει προχωρήσει στη δηµιουργία
Επιτροπής Χορηγιών η οποία είναι εξουσιοδοτηµένη να
υποβάλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο προς έγκριση προτά-
σεις, για τη διαχείριση του προαναφερόµενου κονδυλίου,
συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό:

α) στην ενίσχυση σηµαντικών κοινωνικών τοµέων όπως είναι
η υγεία και η προστασία της παιδικής ηλικίας, και

β) στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής των τοπικών κοινω-
νιών καλύπτοντας ανάγκες µη κερδοσκοπικών οργανώ-
σεων και ιδρυµάτων όπως και κοινωνικών φορέων που
εκπροσωπούν ευπαθείς κοινωνικές οµάδες.

ΤIΤΛΟΣ ΟΝΟΜΑ

Πρόεδρος Τρύφων Κολλίντζας

Μέλος Μαρία Κουκαλάνη

Μέλος Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος

Παιδί

Παιδί και Υγεία

Υγεία

Ενίσχυση της διαφάνειας

45%

Το 2008 το ποσό που διατέθηκε για χορηγίες ανήλθε στα 160.550 €.

Ποσοστιαία κατανοµή προσφοράς άµεσης οικονοµικής βοήθειας ανά κοινωνικό τοµέα.
Συνολικό ποσό διάθεσης 160.550 €

2%

33%

20%

M.K.O.

Πανεπιστήµια

Νοσοκοµεία

Σύλλογοι

6

Κατηγορίες φορέων που ενισχύθηκαν µέσω της οικονοµικής βοήθειας. Σύνολο φορέων 10.

2

1

1

Σύνθεση Επιτροπής Χορηγιών :
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� Στήριξη των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων: H ΑΒ
Βασιλόπουλος έχει θεσµοθετήσει την υποστήριξη των τοπι-
κών κοινοτήτων που δραστηριοποιείται µε κύριο εκφραστή
το δίκτυο των καταστηµάτων της. Το 2008 διατέθηκαν από
το δίκτυο καταστηµάτων της ΑΒ δωροεπιταγές αξίας άνω

των 39.320€ για την ενίσχυση περισσότερων από 70 τοπι-
κών φορέων σε προγράµµατα και ανάγκες που αφορούσαν
κυρίως στους τοµείς της Φτώχειας και της προώθησης του
Πολιτισµού.

∆ήµοι & Κοινότητες

Σύλλογοι & Ενώσεις πολιτών

Σχολεία

Σωµατεία & ΚΑΠΗ

Μ.Κ.Ο.

38

Κατηγορίες φορέων που υποστηρίχθηκαν µέσω της προσφοράς των δωροεπιταγών. Σύνολο φορέων 74.

55

16

12

Φτώχεια - Κοινωνικός Αποκλεισµός

Πολιτισµός

Εκπαίδευση

ΑΜΕΑ

Περιβάλλον

Αθλητισµός

48%

Ποσοστιαία κατανοµή προσφοράς δωρεών - δωροεπιταγών ανά κοινωνικό τοµέα.
Συνολική αξία δωροεπιταγών 39. 320 €.

5%4%3%

32%

5%

� 50.000€ δόθηκαν στην «Αµυµώνη», Σύλλογο
Ατόµων µε Προβλήµατα Όρασης και Αναπηρίας για
την αγορά σχολικού-λεωφορείου που θα µεταφέρει τα
παιδιά από και προς το Ίδρυµα-Σχολείο.

� 25.000€ προσφέρθηκαν στην Παιδιατρική
Κλινική Πανεπιστηµίου Πατρών για τη στήριξη έρευ-
νας σχετική µε την παιδική παχυσαρκία.

� 20.000€ υποστήριξαν την Ελληνική Αντικαρ-
κινική Εταιρεία για την αγορά µηχανήµατος για το τεστ
Παπανικολάου.

� 20.000€ δωρίστηκαν στους Φίλους Κοινωνι-
κής Παιδιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά» για την αγορά µέ-
ρους της Τράπεζας µοσχευµάτων για το Γενικό
Νοσοκοµείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.

� 20.000€ ενίσχυσαν το ίδρυµα «Εργαστήρι»,
ως συµβολή για την ανέγερση κατοικιών για άτοµα µε
νοητική υστέρηση.

Ενδεικτικές Συνεργασίες µε Φορείς
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� Υποστήριξη της «Ελληνικής Τράπεζας Τροφίµων»: Η
υποστήριξη του κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού οργανι-
σµού «Ελληνική Τράπεζα Τροφίµων» αποτελεί για την
ΑΒ Βασιλόπουλος πάγια θέση. Το 2008 η εταιρεία διέθεσε
δωρεάν άριστης ποιότητας τρόφιµα αξίας 12.000 € τα
οποία διανεµηθήκαν σε ιδρύµατα µε περιορισµένους πό-
ρους, τα οποία προσφέρουν στήριξη σε ηλικιωµένους, σε
παιδιά και άστεγους, σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή σε αν-
θρώπους που βρίσκονται σε προγράµµατα απεξάρτησης.

� Κοινωνική Εκστρατεία «ΣΥΝ στην ΥΓΕΙΑ»: H ΑΒ Βασι-
λόπουλος αντιλαµβανόµενη το παγκόσµιο ενδιαφέρον για
θέµατα που αφορούν στην καλύτερη ενηµέρωση των πολι-
τών στο θέµα της υγιεινής διατροφής, σχεδίασε και πραγ-
µατοποίησε το β’ εξάµηνο του 2008 µια εκστρατεία
ενηµέρωσης για το συγκεκριµένο θέµα µε βασικό µήνυµα:
«ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ και ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΥΕ-
ΞΙΑ = ΣΥΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ». Πρωταρχικός στόχος και σκο-
πός της εκστρατείας είναι η ενηµέρωση των πολιτών για το
σωστό τρόπο επιλογής της διατροφής και παράλληλα να
τους εισάγει στη φιλοσοφία µιας καλύτερης ποιότητας ζωής.
Η εταιρεία µέσω της ενηµερωτικής αυτής προσπάθειας είχε
την ευκαιρία :

� να επικοινωνήσει µε τους πελάτες της, µέσω των καταστη-
µάτων της σε όλη την Ελλάδα: για τα οφέλη της Μεσογειακής
∆ιατροφής, όπου παρουσιάζονται οι τυπικές διατροφικές συ-
νήθειες των κατοίκων της Μεσογείου, όπως και η ποικιλία
των προϊόντων που παράγονται σε αυτές τις χώρες, και απο-
τελούν την πιο υγιεινή λύση διατροφής,

� να παρουσιάσει τα προϊόντα ειδικής διατροφής που απευ-
θύνονται σε ένα ειδικό κοινό, όπως για παράδειγµα τα προ-
ϊόντα light, τα λειτουργικά τρόφιµα, τα εµπλουτισµένα
προϊόντα και τα προϊόντα για ειδικές παθήσεις,

� να προωθήσει την αξία του «EY ZHN», όπου συµπεριλαµ-
βάνονται όλα εκείνα τα προϊόντα και οι ενέργειες που βοη-
θούν στο να βελτιωθεί το επίπεδο της ζωής των πολιτών σε
σχέση µε την υγεία όπως είναι τα βιολογικά και οικολογικά
τοπικά προϊόντα, αλλά και χρήσιµες συµβουλές άσκησης και
σωµατικής γυµναστικής.

Συγκεκριµένα η εκστρατεία υλοποιήθηκε µέσω:

α) Της έκδοσης των ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ:
1) NUTRI LIFE αφιερωµένο σε προϊόντα της Μεσογειακής
∆ιατροφής, 2) ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ αφιερωµένο στη
Μεσογειακή ∆ιατροφή και Πυραµίδα, 3) FOOD LABEL-
LING ένας αναλυτικός οδηγός για την κατανόηση των συµ-
βόλων και των πληροφοριών που υπάρχουν πάνω σε όλες
τις συσκευασίες των προϊόντων και 4) ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟ-
ΣΦΟΡΩΝ µε στόχο να προωθήσουν προϊόντα Μεσογειακής

� 6.000€ διατέθηκαν στο ∆ήµο Νέας Ερυθραίας
για την υποστήριξη απόρων οικογενειών την περίοδο
του Πάσχα.

� 3.200€ δόθηκαν στο ∆ήµο Πεύκης για την
υποστήριξη απόρων οικογενειών και εκδηλώσεων
που αφορούσαν στην Τρίτη Ηλικία.

� 2.000€ προσφέρθηκαν στο ∆ήµο Αναβύσσου
για την υποστήριξη απόρων οικογενειών την περίοδο
του Πάσχα και των Χριστουγέννων.

� 1.000€ υποστήριξαν τη Νοµαρχία Θεσσαλονί-
κης για την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης για την
Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρίες

� 1.000€ διατέθηκαν στο ∆ήµο Καλαµάτας για
την πραγµατοποίηση των εορταστικών εκδηλώσεων
την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων.

Ενδεικτικές Συνεργασίες µε Ο.Τ.Α.



∆ιατροφής, αλλά και Ειδικής ∆ιατροφής όπως light προ-
ϊόντα, λειτουργικά τρόφιµα, εµπλουτισµένα προϊόντα, προ-
ϊόντα για ειδικές παθήσεις.

β) Της αποστολής DIRECT MAILING µε τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
∆ΙΑΤΡΟΦΗ» µε 27 κουπόνια από επώνυµα προϊόντα που
είναι στις βασικές βαθµίδες της ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΠΥΡΑΜΙ-
∆ΑΣ, σε 80.000 πελάτες – κατόχους της κάρτας ΑΒ PLUS.

γ) Της δηµιουργίας ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ: 1) Τυπώθηκαν
ειδικά χάρτινα lama stands µε το βασικό µήνυµα της κα-
µπάνιας, τα οποία τοποθετήθηκαν στις εισόδους των κατα-
στηµάτων, 2) Τυπώθηκαν Αφίσες, µε το ίδιο ακριβώς
µήνυµα, οι οποίες τοποθετήθηκαν περιφερειακά σε όλα τα
κατάστηµα δίνοντας την απαραίτητη πληροφόρηση, 3) ∆η-
µιουργήθηκαν 16 διαφορετικά banners προϊόντων µε
προϊόντα από όλες τις κατηγορίες τροφίµων που υπάγο-
νται στους 3 διαφορετικούς άξονες της καµπάνιας. Τα ban-
ners αυτά τοποθετήθηκαν στα ψυγεία και στα ράφια των
αντίστοιχων προϊοντικών κατηγοριών και 4) Ετοιµάστηκε

ένας δείκτης ραφιού µε το
κύριο µήνυµα της εκστρατείας,
που τοποθετήθηκε επιλεκτικά σε
σηµεία των καταστηµάτων, που
δεν µπορούσε να καλύψει η υπό-
λοιπη σηµατοδότηση.

� Αντίκτυπος της αλληλεπίδρασης της εταιρείας µε κοι-
νωνικούς φορείς: Η ΑΒ Βασιλόπουλος δεν έχει σε βάρος
της δικαστικές προσφυγές που αφορούν σε αντιανταγωνι-
στική συµπεριφορά, ούτε της έχουν υποβληθεί χρηµατικές
κυρώσεις για µη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και τους
κανονισµούς σε σοβαρά θέµατα.
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lama standbanners προϊόντων

Οι δεσµεύσεις µας
Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της ενεργοποίησής
µας σε θέµατα κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής, δε-
σµευόµαστε στο άνοιγµα του διαλόγου και στη συστηµα-
τικότερη καταγραφή των αναγκών των τοπικών κοινωνιών
που δραστηριοποιούµαστε και λειτουργούµε, γεγονός που
θα µας οδηγήσει στη διαµόρφωση στοχευµένων και πιο
αποτελεσµατικών δράσεων για την εκπλήρωσή τους.

Επιπλέον, η διατήρηση της θέσης µας ως ένα από τα φθη-
νότερα Super Markets της ελληνικής αγοράς προσφέρο-
ντας ασφαλή και ποιοτικά προϊόντα σε ανταγωνιστικές
τιµές, καθώς και η διεύρυνση και η αύξηση της αποτελε-
σµατικότητας της καµπάνιας “Συν στην Υγεία”, αποτελούν
βασικές µας προτεραιότητες για τον επόµενο χρόνο.

δείκτης ραφιού
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προϊόντα
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Προϊόντα

Οι πράξεις µας

Βασικές πληροφορίες Προϊόντων

Στα καταστήµατα µας, οι καταναλωτές, εκτός από τη µεγάλη
γκάµα των επώνυµων προϊόντων, έχουν στη διάθεσή τους µια
ευρεία ποικιλία φρέσκων προϊόντων, προϊόντων ιδιωτικής ετι-
κέτας, βιολογικών προϊόντων και έτοιµων γευµάτων σε προσι-
τές τιµές. Το 2008, πάνω από 5.670 νέα προϊόντα προστέθηκαν
στην προσφερόµενη ποικιλία δίνοντας έµφαση στην ισόρροπη
ανάπτυξη των όλων των τµηµάτων.

Η ευθύνη µας
Φροντίζουµε ιδιαίτερα για τη συνεχή αναβάθµιση όλων
των προϊόντων µας, εισάγοντας νέες κατηγορίες ειδών,
εµπλουτίζοντας τις ποικιλίες µας όχι µόνο µε την προ-
σθήκη νέων κωδικών αλλά παράλληλα και µε καινοτόµες
προτάσεις που καλύπτουν τις σύγχρονες διατροφικές ανά-
γκες. Οι αυστηροί έλεγχοι που εγγυώνται την ποιότητα και
την ασφάλεια όλων των προϊόντων µας και ιδιαίτερα των
τροφίµων, ο εµπλουτισµός της προσφερόµενης ποικιλίας
προϊόντων, η εφαρµογή πολιτικών για προσιτές και αντα-
γωνιστικές τιµές, όπως και η υπεύθυνη προσέγγιση στην
πώληση αλκοολούχων ποτών αποτελούν τις βασικές πα-
ραµέτρους της ευθύνης που αισθανόµαστε και έχουµε
απέναντι στους πελάτες µας, αλλά και στο ευρύτερο κα-
ταναλωτικό κοινό.

Η θέση µας
Η ΑΒ Βασιλόπουλος στοχεύει στην ανάπτυξή της αφενός
µέσω της προσφοράς µιας διαφοροποιηµένης ποικιλίας
προϊόντων µε αυστηρά κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας,
αφετέρου µέσω των ανταγωνιστικών τιµών, αλλά και της
συνεχούς αναβάθµισης της εξυπηρέτησης του κατανα-
λωτή. Πεπεισµένοι για τον κοινωνικό µας ρόλο βασική
µας θέση είναι ότι δεν αρκεί να διαθέτουµε ποιοτικά προ-
ϊόντα στα ράφια µας, αλλά και να τα προωθούµε µε τέτοιο
τρόπο ώστε να γίνονται γνωστά και προσιτά σε όλους ενη-
µερώνοντας για την αξία της υγιεινής διατροφής και συµ-
βάλλοντας στην αλλαγή των διατροφικών συνηθειών του
Έλληνα καταναλωτή.



φρέσκα

προϊόντα
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Προϊόντα Κρέατος
Η γκάµα των φρέσκων προϊόντων της
AB Βασιλόπουλος περιλαµβάνει έτοιµα,
καθαρισµένα, µεριδοποιηµένα προϊόντα
κρέατος και πουλερικών σε µεγάλη ποι-
κιλία. ∆ιαθέτουµε αυστηρά ποιοτικά προϊόντα, όπως π.χ. το µο-
σχαρίσιο κρέας που ανήκει µόνο στις ανώτερες βαθµίδες E και
U, σύµφωνα µε την Eυρωπαϊκή κλίµακα κατηγοριοποίησης ποι-
οτήτων S.E.U.R.O.P, ενώ διενεργούµε καθηµερινούς σχολαστι-
κούς ελέγχους στα σηµεία παραλαβής των κρεάτων και
πουλερικών για τη διασφάλιση της καταλληλότητάς τους. Τα
συγκεκριµένα προϊόντα φτάνουν στο καταναλωτικό κοινό µέσα
από αυστηρές προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας και αφού
έχουν ελεγχθεί όλοι οι προµηθευτές µας σύµφωνα µε αυτές.
Φροντίζουµε επίσης, να γίνεται η παραλαβή, η διακίνηση και η
αποθήκευση των προϊόντων κρέατος πάντα σε ιδανικές θερ-
µοκρασίες, ενώ εφαρµόζουµε παντού συνθήκες απόλυτης κα-
θαριότητας και υγιεινής. ∆ιαθέτουµε σύγχρονα εργαστήρια,
κρεοπωλεία και ψυγεία που εγγυώνται τη φρεσκάδα και τη
σωστή διατήρηση των προϊόντων µέχρι και την πώληση.
Eκπαιδεύουµε διαρκώς το προσωπικό µας, σε συνεργασία µε
τις κρατικές σχολές κρεοπωλών και τα TEI Aθήνας, καθώς και
µε τακτικά σεµινάρια για εξειδίκευση και επιµόρφωση. Tηρούµε
αυστηρά τις ηµεροµηνίες διάρκειας ζωής του κάθε προϊόντος,

ενώ πραγµατοποιούµε τακτικούς ελέγχους σε όλα τα στά-
δια των προϊόντων από την παραγωγή µέχρι το σηµείο
πώλησης για τη διασφάλιση της ποιότητας και την τή-

ρηση της ιχνηλασιµότητας.

Οπωροκηπευτικά προϊόντα
Στον τοµέα των οπωροκηπευτικών διαθέτουµε προϊόντα που
ανήκουν αποκλειστικά στις κατηγορίες EXTRA και I. Πρόκειται
για κατηγορίες ανώτερης ποιότητας, όπου τα προϊόντα διακρί-
νονται για τη γεύση, το άρωµα, την οµοιοµορφία µεγέθους το
χρωµατισµό και τη φρεσκάδα τους. ∆ίνουµε προτεραιότητα στα
ελληνικά φρούτα και λαχανικά, τα οποία διακρίνονται για την
ποιότητα και τη γεύση τους και εξασφαλίζουµε αποκλειστικές
συνεργασίες µε παραγωγούς για το σύνολο της παραγωγής
τους. ∆ιενεργούµε καθηµερινούς σχολαστικούς ελέγχους στο
σηµείο παραλαβής των οπωροκηπευτικών για τη διασφάλιση
της καταλληλότητάς τους, ενώ προσφέρουµε και µεγάλη ποι-
κιλία βιολογικών προϊόντων. Tηρούµε σχολαστικά τις ηµερο-
µηνίες διάρκειας ζωής των προϊόντων κι αποσύρουµε εκείνα
που δεν είναι απόλυτα φρέσκα. Πραγµατοποιούµε τακτικούς
ελέγχους, σε όλα τα στάδια πρωτογενούς παραγωγής, συ-
σκευασίας και διακίνησης των φρούτων και λαχανικών για τη
διασφάλιση της ποιότητας και την τήρηση της ιχνηλασιµότητας.
∆ιασφαλίζουµε τις ιδανικές θερµοκρασίες κατά τη µεταφορά,

Ποσοστιαία βασική κατανοµή
των προϊοντικών κατηγοριών
της ΑΒ Βασιλόπουλος.

Επώνυµα προϊόντα

Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Βιολογικά προϊόντα

Έτοιµα γεύµατα

Φρέσκα προϊόντα
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* Στα παραπάνω ποσοστά συµπεριλαµβάνονται και οι επικαλύψεις των προϊοντικών κατηγοριών
π.χ. στο ποσοστό των επώνυµων προϊόντων συµπεριλαµβάνονται και κάποια φρέσκα προϊόντα.



54 ΠΡΟΪΟΝΤΑ

αποθήκευση και διακίνηση από την παραγωγή µέχρι και το
χώρο πώλησης. Εκσυγχρονίζουµε συνεχώς τους χώρους πώ-
λησης και τον εξοπλισµό τους και βελτιώνουµε τις µεθόδους
µας για την εξασφάλιση της φρεσκάδας, της καθαριότητας και
της υγιεινής των οπωροκηπευτικών µας.

Θαλασσινά προϊόντα
Γνωρίζοντας άριστα την αγορά των θαλασσινών προϊόντων
επιλέγουµε τους καλύτερους προµηθευτές που καλύπτουν τις
υψηλές προδιαγραφές µας. Aπό το σύνολο της παραγωγής επι-
λέγουµε καθηµερινά τα καλύτερα προϊόντα αλιείας ελέγχοντας
σχολαστικά την καταλληλότητα και την αρτιότητά τους. Στα προ-
ϊόντα µας εγγυόµαστε την ασφαλέστερη µεταφορά, αποθήκευση
και διακίνηση, σε ελεγχόµενες θερµοκρασίες και απόλυτους
χρόνους. Στα ιχθυοπωλεία και τα εργαστήριά µας η επιλογή, ο
καθαρισµός, ο τεµαχισµός και η συσκευασία των προϊόντων γί-
νεται κάτω από άριστες συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής.
Tο εκπαιδευµένο προσωπικό µας τηρεί απαράβατα τη διάρκεια
ζωής των αλιευµάτων διασφαλίζοντας τη φρεσκάδα τους.

Προϊόντα σειράς «ΑΒ Επιλογή»
Αφορά σε µια σειρά προϊόντων όπως: κίτρινα και λευκά τυριά,
κρέας και αλλαντικά, νωπές πατάτες, γαλακτοκοµικά, κατε-
ψυγµένες πίτες και είδη ζαχαροπλαστείου, εξαιρετικής γεύσης
που παράγονται από αγνές πρώτες ύλες και επιλεγµένους πα-

ραγωγούς µε τις αυστηρότερες ποιοτικές προδιαγραφές. Η προ-
ϊοντική αυτή σειρά αριθµεί στο τέλος του 2008 περισσότερα από
160 είδη.

Προϊόντα σειράς «ΑΒ κοντά στην Ελληνική Γη»
Η σειρά αυτή αποτελείται από µια µεγάλη ποικιλία εξαιρετικής
ποιότητας παραδοσιακών, ελληνικών, τοπικών προϊόντων,
όπως π.χ. λάδι, όσπρια, ζυµαρικά, ξηροί καρποί, αφεψήµατα,
µέλι, ελιές, ρύζι, γλυκά του κουταλιού κ.α., µικρών παραγωγών
που συνεργάζονται αποκλειστικά µε την ΑΒ Βασιλόπουλος και
προέρχονται από τις πιο φηµισµένες περιοχές της Ελλάδος. Στο
τέλος του 2008 η συγκεκριµένη σειρά προϊόντων αριθµεί πε-
ρισσότερα από 80 είδη.

Προϊόντα σειράς «365»
Αφορούν προϊόντα καθηµερινής χρήσης καλής ποιότητας που
δηµιουργήθηκαν για να προσφέρουν καθ’όλη τη διάρκεια του
έτους χαµηλές τιµές εξυπηρετώντας τις καθηµερινές ανάγκες
των καταναλωτών. Το 2008 η ανταγωνιστική αυτή σειρά διευ-
ρύνθηκε µε 50 νέα προϊόντα και πλέον αριθµεί 310 είδη.

Προϊόντα σειράς «Care»
Η συγκεκριµένη σειρά περιλαµβάνει προϊόντα που καλύπτουν
βασικές ανάγκες των καταναλωτών όπως προϊόντα προσωπικής
περιποίησης, υγιεινής, ένδυσης και ειδών σπιτιού µε άριστες
ποιοτικές προδιαγραφές σε ιδιαίτερα προσιτές τιµές πώλησης.
Το 2008, η σειρά αυτή εµπλουτίστηκε µε 207 νέα προϊόντα φτά-
νοντας έτσι τον συνολικό αριθµό των 857 ειδών.

Αναφέρονται σε βιολογικά
ή οργανικά προϊόντα από
κατηγορίες φρέσκων, τυπο-
ποιηµένων και αλλοιώσιµων.
Για την παραγωγή τους δεν
χρησιµοποιούνται συνθετικά ή χηµικά
λιπάσµατα, φυτοφάρµακα ή ορµόνες,
αλλά πιο ήπιες µέθοδοι αγροπεριβαλ-

προϊόντα

ιδιωτικής

ετικέτας

βιολογικά

προϊόντα



λοντικής παραγωγής, φιλικές προς το περιβάλλον. Η ποικιλία
των βιολογικών προϊόντων εµπλουτίστηκε, το 2008, µε 70 νέα
προϊόντα φτάνοντας έτσι το συνολικό αριθµό των 556 ειδών, ση-
µειώνοντας παράλληλα σηµαντική αύξηση, ως διατροφική επι-
λογή, στην προτίµηση των καταναλωτών. Επίσης, σηµαντική είναι
στην κατηγορία αυτή η προσθήκη 9 προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος, ξεκινώντας το 2005, δηµιούργησε ένα
πρωτοποριακό τµήµα που παρέχει έτοιµες λύσεις φρέσκων φα-
γητών που παρασκευάζονται επί τόπου (self traiteur). Με τη
δηµιουργία του τµήµατος αυτού η εταιρεία προσφέρει καθηµε-
ρινά έτοιµες γευστικές λύσεις στο πλαίσιο µιας ισορροπηµένης
και υγιεινής διατροφής εξυπηρετώντας τις ανάγκες του σύγ-
χρονου καταναλωτή. Επιπροσθέτως, κατά τη διάρκεια του 2008,
διευρύνθηκε και ανανεώθηκε η ποικιλία των προσφερόµενων
λύσεων έτοιµου φαγητού µε την προσθήκη νέων παραδοσια-
κών και πιο υγιεινών προτάσεων που έχουν ως βάση τα ψα-
ρικά, τα χόρτα και τα λαχανικά.

Ποιότητα & Ασφάλεια Προϊόντων

Η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων, ιδιαίτερα των τροφί-
µων, αποτελεί δεδοµένη απαίτηση για τον καταναλωτή και η προ-
στασία της υγείας του αδιαπραγµάτευτη πολιτική και θεµελιώδης
επιδίωξη για την ΑΒ Βασιλόπουλος. Όλα τα προϊόντα που προ-
σφέρει εταιρεία µας αξιολογούνται για θέµατα ποιότητας, υγιεινής
και ασφάλειας σε τρία βασικά επίπεδα: σε επίπεδο εφοδιαστικής
αλυσίδας, σε επίπεδο καταστηµάτων και κέντρων διανοµής,
καθώς και στο επίπεδο της χρήσης τους από τον καταναλωτή.

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ακόµα και ο πιο αξιόπιστος, αλλά και φηµισµένος προµηθευ-
τής στην αλυσίδα των τροφίµων, όπως και στο λιανικό εµπόριο,
δεν είναι σε θέση να µιλήσει ακόµα για δυνατότητα εξασφάλι-
σης της ασφάλειας των τροφίµων παρά µόνο για δυνατότητα

διασφάλισή της. Η ΑΒ Βασιλόπουλος στα πλαίσια της συνεχούς
προσπάθειάς της για ουσιαστικό έλεγχο στην εφοδιαστική αλυ-
σίδα σε µια ευρεία γκάµα φρέσκων και αλλοιώσιµων προϊό-
ντων και κυρίως στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που διαθέτει
στην αγορά φροντίζει ώστε :

� να τεκµηριώνει επίσηµα τις πολιτικές και τις απαιτήσεις της
αναφορικά µε την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών µε-
ταποιηµένων τροφίµων, να τις συµφωνεί µε τους συνεργα-
ζόµενους προµηθευτές και να ελέγχει την τήρηση τους
περιοδικά (κάθε ένα έως τρία έτη) ανάλογα µε τις ανάγκες,
αλλά και την επικινδυνότητα κάθε προϊόντος,

� να τεκµηριώνει τις προδιαγραφές των παραγόµενων µε την
επωνυµία της προϊόντων, να ελέγχει σχολαστικά τη συµ-
φωνία τους µε τα οριζόµενα στη νοµοθεσία και να επαλη-
θεύει περιοδικά την τήρηση τους µε εργαστηριακούς ή
άλλους ελέγχους χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση του
προµηθευτή,

� να θέτει ειδικές επιπρόσθετες προδιαγραφές για τα προµη-
θευόµενα προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής (κρέας,
φρούτα & λαχανικά κτλ) και να διενεργεί επιτόπιους ελέγ-
χους στο χωράφι και στον αγρό παρέχοντας συµβουλευτική
στους παραγωγούς για την εφαρµογή ορθών πρακτικών
προς όφελος των καταναλωτών των εργαζοµένων και του
περιβάλλοντος,

� να διενεργεί προγραµµατισµένους, αλλά και έκτακτους
ελέγχους στα τελικά προϊόντα, τόσο για την ασφάλεια όσο
και για την ποιότητά τους. Σε όσες περιπτώσεις υπάρχει
έστω και η ελάχιστη υπόνοια κινδύνου ή ρίσκου για τον κα-
ταναλωτή να τα αποσύρει οργανωµένα από τα ράφια στο
µικρότερο δυνατό χρόνο.

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, εξαιτίας του
µεγάλου αριθµού προµηθευτών και της διαφορετικότητας των
προϊόντων που παράγουν, η επιλογή και η διαρκής αξιολόγησή
τους αποτελεί ένα σηµαντικό και ταυτόχρονα ιδιαίτερα δύσκολο
εγχείρηµα.
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έτοιµα

γεύµατα



Καταστήµατα και Κέντρα ∆ιανοµών

Σε ότι αφορά στα καταστήµατα και τα κέντρα διανοµών της εται-
ρείας, υιοθετούµε την εφαρµογή αυστηρών εσωτερικών απαι-
τήσεων / κανονισµών για την υγιεινή και την ασφάλεια των
διακινούµενων και επεξεργαζόµενων τροφίµων που καλύπτουν
τις νοµοθετικές απαιτήσεις, καθώς και τις προϋποθέσεις του
Οδηγού Υγιεινής για τα καταστήµατα λιανικής πώλησης τροφί-
µων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων. Έτσι υλοποιούµε:

� Ανεξάρτητη αξιολόγηση των εγκατεστηµένων συστηµάτων
για την ασφάλεια των τροφίµων σε αντιπροσωπευτικό
δείγµα καταστηµάτων µε στόχο τη µέτρηση του βαθµού κά-
λυψης των πολιτικών του Delhaize Group και της προ-
σπάθειας για αριστεία σε κάθε χώρα µε παρουσία του
Οµίλου.

� Επιτόπια βασική εκπαίδευση των συναδέλφων στα κατα-
στήµατα ώστε να χειρίζονται και να διατηρούν τα ευπαθή
τρόφιµα µε ασφάλεια, καθώς και επιµόρφωση του προσω-
πικού ευθύνης των καταστηµάτων εστιασµένη στη µικρο-
βιολογία των τροφίµων.

� Την εφαρµογή διαδικασιών και κανόνων σε όλα τα καταστή-
µατα στα πλαίσια της εφαρµογής ενός αποτελεσµατικού συ-
στήµατος που στηρίζεται στις αρχές του HACCP.

� Επιθεωρήσεις υγιεινής µε σκοπό την ποιοτική και ποσοτική
αξιολόγηση της εµπέδωσης και εφαρµογής των εγκατεστη-
µένων διαδικασιών υγιεινής και του συστήµατος HACCP.

� Εργαστηριακούς ελέγχους στα προϊόντα επεξεργασίας κα-
ταστήµατος µετά από την αξιολόγηση του ρίσκου κάθε ενός
από αυτά, καθώς και των προβληµάτων που δύναται να
προκύψουν κατά το χειρισµό τους.

Υπηρεσίες στον Πελάτη

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές αφορούν
σε ενέργειες της εταιρείας µας, µετά την έξοδο από τα κατα-
στήµατα, και στοχεύουν στο να µεγιστοποιήσουν κατά το δυ-
νατό την ικανοποίηση που προσφέρουν οι αγορές των πελατών
µας. Παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους πελάτες µας θεω-
ρούνται:

� Η περιοδική έκδοση εκπαιδευτικού υλικού σε µορφή
φυλλαδίων για θέµατα όπως ο ασφαλής χειρισµός των τρο-
φίµων στο σπίτι και η κατανόηση των συµβόλων που φέ-
ρουν οι επισηµάνσεις στα τρόφιµα.

� Η διαδικασία της κόκκινης τσάντας (Red Bag) που
αφορά στη διερεύνηση των παραπόνων των πελατών σε συ-
νεργασία µε τους προµηθευτές και τους παραγωγούς των
τροφίµων, καθώς και η παροχή γραπτών απαντήσεων προς
αυτούς.

� Η προφορική ή/και έγγραφη ανταπόκριση σε αιτήµατα
των πελατών για ενηµέρωση σε διάφορα θέµατα που τους
απασχολούν (διατροφική αξία τροφίµων, δυσανεξίες κτλ).
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Το 2008, µε στόχο την
περαιτέρω διασφάλιση της
υγείας των καταναλωτών, το
τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας
ανέπτυξε και εξέδωσε το
Πρωτόκολλο Πολιτικών
Ποιότητας και Ασφάλειας των
Τροφίµων, το οποίο αποτελεί το
πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ της
ΑΒ Βασιλόπουλος και των
προµηθευτών των προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας και στο οποίο
περιγράφονται όλες οι
προδιαγραφές οι οποίες θα
πρέπει να πληρούνται. Επίσης,
στο πρωτόκολλο αυτό
προβλέπονται όλες εκείνες οι
διορθωτικές ενέργειες που θα
γίνονται σε περίπτωση
αποκλίσεων.
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Κύκλος ποιότητας προϊόντων

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος γνωρίζοντας
ότι οι καταναλωτές προσδοκούν τα προϊόντα που βρίσκουν στα
καταστήµατά µας να εκπληρώνουν ικανοποιητικά το σκοπό για
τον οποίο προορίζονται και κατ’ επέκταση να µην ενέχουν κιν-
δύνους για την υγεία και την ασφάλειά τους, προσπαθούµε συ-
στηµατικά να αντιµετωπίσουµε θέµατα ποιότητας, υγιεινής και
ασφάλειας, καθ’ όλο τον κύκλο ζωής, όλων των προϊόντων της
προσφερόµενης ποικιλίας µας.

Επιλογή
Για την ΑΒ Βασιλόπουλος, η προεπι-
λογή, η αξιολόγηση και η τελική επιλογή
των προµηθευτών µας είναι έργο εξαι-
ρετικά σηµαντικό το οποίο στηρίζεται:

� στον καθορισµό προδιαγραφών και παραµέτρων που κα-
θιστούν κάθε προϊόν ασφαλές και ποιοτικό,

� στη γνωστοποίηση των προδιαγραφών αυτών στους προ-
µηθευτές µας και τη συµφωνία για τον τρόπο υλοποίησής
τους,

� στον επιτόπιο έλεγχο των εγκαταστάσεων, των υποδοµών,
των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών και των παραγωγι-
κών διαδικασιών τους,

� στη διενέργεια τακτικών επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις
τους µε σκοπό την επιβεβαίωση της τήρησης των όρων που
έχουν συµφωνηθεί και της υλοποίησης των βελτιώσεων που
έχουν προταθεί,

� στην επαλήθευση της τήρησης των συµφωνηµένων προ-
διαγραφών µε την έναρξη της συνεργασίας, αλλά και µε τον
ετήσιο τακτικό απροειδοποίητο µακροσκοπικό οργανολη-
πτικό και εργαστηριακό έλεγχο των προϊόντών τους.

Παραλαβή
Η σωστή παραλαβή των προϊόντων
αποτελεί µια πολύ σηµαντική διαδικα-
σία που συµβάλλει ουσιαστικά στη δια-
σφάλιση της ποιότητάς τους. Στην ΑΒ
Βασιλόπουλος έχουµε προβλέψει ώστε η διενέργεια αυστηρών
ελέγχων κατά την παραλαβή των προϊόντων µας να περιλαµ-
βάνει πάντοτε:

� τον έλεγχο της καταλληλότητας και της καθαριότητας των
χρησιµοποιούµενων οχηµάτων,

� την εξέταση των µακροσκοπικών χαρακτηριστικών (µέγε-
θος, χρώµα, σχήµα, φρεσκάδα) των φρέσκων προϊόντων,

� τον έλεγχο της ηµεροµηνίας λήξης των τυποποιηµένων
ειδών,

� την επιβεβαίωση της ορθότητας και της πληρότητας των
αναγραφόµενων ενδείξεων και επισηµάνσεων σε όλα τα
είδη. Επιπλέον σε όλα τα φρέσκα και αλλοιώσιµα προϊόντα
µε ιδιαίτερη φροντίδα εφαρµόζουµε αυστηρά την αλυσίδα
ψύξης τους, µε τη γρήγορη µεταφορά στις σωστές συνθή-
κες αποθήκευσης.

Αποθήκευση
Η σωστή αποθήκευση των προϊόντων
αποκλείει λάθη που υποβαθµίζουν την
ποιότητά τους. Στην ΑΒ Βασιλόπουλος
φροντίζουµε να αποθηκεύουµε όλα
µας τα προϊόντα σε αποθήκες οι οποίες:

� πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές για την ασφάλεια
των ειδών, αλλά και του απασχολούµενου σε αυτές προ-
σωπικού,

� διαθέτουν σύγχρονες υποδοµές λειτουργίας και ειδικά σχε-
διασµένους χώρους για την εκφόρτωση των προϊόντων,

� απασχολούν έµπειρο στελεχιακό και εργατικό δυναµικό που
εκπαιδεύεται και επιµορφώνεται συνεχώς,

� υποστηρίζονται από εύχρηστο και λειτουργικό µηχανογρα-
φικό σύστηµα,

� εξασφαλίζουν ξεχωριστούς χώρους αποθήκευσης για κάθε
κατηγορία προϊόντων ανάλογα µε τις θερµοκρασιακές
απαιτήσεις κάθε είδους.

∆ιακίνηση
Η διαδικασία της µεταφοράς των προ-
ϊόντων συνεισφέρει ουσιαστικά στη
διατήρηση της ποιότητάς τους και ιδι-
αίτερα αυτών που θεωρούνται ως ευ-
παθή. Στην ΑΒ Βασιλόπουλος η µεταφορά των προϊόντων
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πραγµατοποιείται από σύγχρονο στόλο µεταφορικών µέσων ο
οποίος διαθέτει σηµαντικό αριθµό οχηµάτων µε:

� δυνατότητα πολλαπλού διαχωρισµού του θαλάµου τους, για
να είναι δυνατή η ταυτόχρονη µεταφορά προϊόντων σε δια-
φορετικές θερµοκρασίες,

� προεγκατεστηµένο σύστηµα συνεχούς ελέγχου και κατα-
γραφής της θερµοκρασίας,

� πιστοποίηση του θαλάµου µεταφοράς κατά F.R.C που εξα-
σφαλίζει την άριστη ψυκτική του απόδοση ακόµα και µέχρι
τους -25ο°C. Τέλος µε τη δροµολόγηση του συνόλου σχε-
δόν των παραδόσεων κατά τις νυκτερινές ώρες, τα προ-
ϊόντα φτάνουν στα καταστήµατα πάντοτε στην ώρα τους και
φυσικά σε άριστη κατάσταση.

Πώληση
Στην ΑΒ Βασιλόπουλος µε την ποιότητα
των προϊόντων µας πάντα σε πρώτη
προτεραιότητά φροντίζουµε ώστε :

� να υπάρχουν διαθέσιµες σύγχρονες υποδοµές και επαρκείς
χώροι για όλα τα διακινούµενα είδη,

� το προσωπικό να εκπαιδεύεται συνεχώς τόσο σε γενικά όσο
και σε ειδικά θέµατα που αφορούν στα τρόφιµα και την ποι-
ότητά τους,

� να υπάρχει συστηµατική παρακολούθηση της θερµοκρα-
σίας των ψυγείων, αλλά και των προϊόντων που περιέχουν,

� να εφαρµόζονται καθαρισµοί και απολυµάνσεις σε όλους
τους κύριους και βοηθητικούς χώρους,

� εξασφαλίζουµε τη χρήση των κατάλληλων µέσων για την
ατοµική υγιεινή του προσωπικού (κεφαλοκαλύµµατα, γά-
ντια µιας χρήσης κ.λπ.),

� να εφαρµόζεται ο τακτικός εργαστηριακός έλεγχος των
προϊόντων επεξεργασίας των καταστηµάτων και οι επιθεω-
ρήσεις υγιεινής σε αυτά, από ειδικευµένο προσωπικό, µε
σκοπό την περαιτέρω βελτίωση συστήµατος διασφάλισης
της ποιότητας.

Μετά την Πώληση
Στόχος κάθε προσπάθειάς µας είναι να
ικανοποιούµε απόλυτα τις προσδοκίες
των πελατών µας σε ποιότητα, ποικι-
λία προσφεροµένων προϊόντων και

εξυπηρέτηση. Για το σκοπό αυτό φροντίσαµε ώστε σε κάθε µας
κατάστηµα οι καταναλωτές να έχουν στη διάθεσή τους µια Ανοι-
κτή Γραµµή Επικοινωνίας, µέσω ειδικής φόρµας που έχει προ-
βλεφθεί για το σκοπό αυτό, για τα σχόλια, τις γνώµες, τις
παρατηρήσεις τους όπως και για την επισήµανση πιθανών προ-
βληµάτων.

Νέο σύστηµα Αγρό-διασφάλισης
από την ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος µε στόχο να διατηρηθεί ως εταιρεία πρό-
τυπο στο χώρο του οργανωµένου λιανεµπορίου στον τοµέα των
Φρούτων & Λαχανικών ανέπτυξε και εφαρµόζει µια νέα διαδι-
κασία, αυτή της Αγρό-διασφάλισης, που αφορά στην επιλογή
και τον έλεγχο των προµηθευτών των εν λόγω προϊόντων. Η δια-
δικασία της Αγρό-διασφάλισης αποτελεί ένα σύστηµα το οποίο
στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

α) στην ποιοτική αξιολόγηση των προϊόντων των προµηθευ-
τών όταν αυτά παραλαµβάνονται στις αποθήκες της εται-
ρείας βάσει των υψηλών κριτηρίων ποιότητας που διαθέτει,

β) στον εργαστηριακό έλεγχο υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων
και

γ) στην επιθεώρηση των προµηθευτών τόσο σε επίπεδο αγρο-
τεµαχίων όσο και σε επίπεδο συσκευαστηρίων φρούτων και
λαχανικών.

Η επιτυχία του συγκεκριµένου εγχειρήµατος στηρίζεται κυρίως,
στη νέα πολιτική της εταιρείας µας η οποία εντοπίζεται στη δη-
µιουργία ενός νέου πλαισίου πολιτικής ποιότητας για τους προ-
µηθευτές µας, µέσω του οποίου επιχειρείται η ενίσχυση των ήδη
πολύ ισχυρών δεσµών συνεργασίας, µε κοινό στόχο την προ-
στασία της υγείας των καταναλωτών, του περιβάλλοντος και
των ίδιων των εργαζοµένων στις αγροτικές περιοχές.

Πρωτοβουλίες

Επιπλέον, το τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας προέβη στην αγορά
µηχανογραφικού συστήµατος (Track-Wise: Quality Management
System QMS) µε το οποίο θα διαχειρίζεται, θα συσχετίζει και θα
υποστηρίζει όλες τις ενέργειες του τµήµατος. Το σύστηµα αυτό
αναµένεται να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα της εσωτερι-
κής και εξωτερικής επικοινωνίας του τµήµατος µε τους συνερ-
γάτες και εταίρους σε θέµατα ασφάλειας των προϊόντων µας.



Καταστήµατα

Προµηθευτές

Συνολικά το 2008, ελέγχθηκαν για την ποιότητα, την ασφάλεια και υγιεινή των προϊόντων τους 491 προµηθευτές και 119 κατα-
στήµατα της εταιρείας, ενώ 1.781 προϊόντα υποβλήθηκαν στον αντίστοιχο έλεγχο. Πιο αναλυτικά:
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Το σύστηµα HACCP (Hazard Analysis & Critical Control
Point) είναι ένα σύστηµα οργάνωσης που στοχεύει στη διάθεση
ασφαλών τροφίµων. Βασίζεται περισσότερο στην πρόληψη των
κινδύνων και λιγότερο στην καταπολέµηση των αποτελεσµά-
των της εµφάνισής τους. Η βάση του συστήµατος είναι η "µε-
λέτη HACCP", µία εργασία η οποία βασίζεται σε επιστηµονικά
δεδοµένα, εξετάζει όλα τα στάδια της δραστηριότητας µίας επι-
χείρησης, εντοπίζει τους κινδύνους που µπορεί να εµφανιστούν
(ανάπτυξη µικροοργανισµών, υπολείµµατα ανεπιθύµητων χη-
µικών ουσιών, ξένα σώµατα κλπ.) και προσδιορίζει τα απα-
ραίτητα προληπτικά µέτρα και τα σηµεία ελέγχου.

Η ενδελεχής εξέταση των σηµείων ελέγχου συµβάλλει στην
αποµόνωση των κρίσιµων σηµείων των οποίων η πληµµελής
παρακολούθηση αυξάνει σηµαντικά την πιθανότητα εµφάνι-
σης του κινδύνου. Για όλα τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου προσ-
διορίζονται τρόποι παρακολούθησης, όρια και διορθωτικές
ενέργειες σε περίπτωσης απόκλισης. Το σύστηµα συµπληρώ-
νεται µε τις "οδηγίες εργασίας", "τα αρχεία τεκµηρίωσης"

και "τις µεθόδους επαλήθευσης ορθής εφαρµογής και
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος".

Η ανάπτυξη, η εγκατάσταση και η αναθεώρηση του συστήµα-
τος HACCP γίνεται από το τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας
της εταιρείας. Από τον Οκτώβριο του 2004, που δόθηκε η
έγκριση εφαρµογής του, µέχρι σήµερα έχει εγκατασταθεί σε
όλη την αλυσίδα των καταστηµάτων της ΑΒ Βασιλόπουλος.

Η εφαρµογή καλύπτει το τµήµα της εφοδιαστικής αλυσίδας
από την παραλαβή στο κατάστηµα µέχρι το σηµείο πώλησης
και βασίζεται στην επιτυχή και αποτελεσµατική συνεργασία της
οµάδας HACCP όπως αυτή καθορίζεται σε κάθε κατάστηµα
ξεχωριστά και αποτελείται από τον ∆ιευθυντή, τον Υποδιευ-
θυντή, τους προϊσταµένους των τµηµάτων τροφίµων και ένα
µέλος του Τµήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας. Η οµάδα
HACCP εκπαιδεύεται σχολαστικά και είναι επιφορτισµένη να
τηρεί, να επιβλέπει και να διορθώνει τις αποκλίσεις όπου και
όποτε απαιτηθεί.

ΚΑΤΗΓΟΡIΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜOΣ ΠΡΟΪOΝΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΛEΓΧΘΗΚΑΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Επώνυµα προϊόντα 633 77 87,9%

Προϊόντα Ιδιωτικής ετικέτας 624 36 94,3%

Φρέσκα προϊόντα 442 66 85,1%

Βιολογικά προϊόντα 41 3 92,7%

Έτοιµα γεύµατα 41 5 87,9%

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜOΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΛEΓΧΘΗΚΑΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Καταστήµατα ΑΒ 109 18 83%

Καταστήµατα ΕΝΑ C&C 10 1 90%

ΑΡΙΘΜOΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΛEΓΧΘΗΚΑΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προµηθευτές 491 45 90,9%

Προϊόντα

TO ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ & ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Υπεύθυνη επικοινωνία Προϊόντων

Στην ΑΒ Βασιλόπουλος, αναγνωρίζοντας ότι η ποιότητα των
τροφίµων και ο τρόπος διατροφής αποτελούν τους βασικότε-
ρους παράγοντες της καλής υγείας, εφαρµόζουµε πρακτικές
υπεύθυνου Marketing επενδύοντας στην ενηµέρωση του κατα-
ναλωτικού κοινού για τις ευεργετικές ιδιότητες της σωστής δια-
τροφής. Παράλληλα ακολουθούµε πιστά το πλαίσιο των
νοµοθετικών ρυθµίσεων για τη διαφάνεια της επικοινωνίας µας,
όπως ο ∆ιεθνής κώδικας πρακτικών διαφήµισης (International
Code of Advertising Practice) υφίστανται περιστατικά µη συµ-
µόρφωσης µε τις νοµοθετικές διατάξεις και τους κανονισµούς
σχετικά µε τη διαφήµιση και την προώθηση των προϊόντων µας.

Από το 2006 εκδίδουµε το εγχειρίδιο Nutri Life το οποίο συν-
δυάζει την έγκυρη και επιστηµονική ενηµέρωση µε πληροφο-
ρίες και συµβουλές που συµβάλλουν στην υιοθέτηση µιας
σωστής και ισορροπηµένης διατροφής προτείνοντας παράλ-
ληλα τις αγοραστικές επιλογές βιολογικών προϊόντων, αλλά και
προϊόντων µε πλούσιες θρεπτικές αξίες.

Τα 6 τεύχη του περιοδικού:

Τεύχος 1 Αφιέρωµα στα Λαχανικά
Τεύχος 2 Αφιέρωµα στα Χειµερινά Φρούτα
Τεύχος 3 Αφιέρωµα στα Καλοκαιρινά Λαχανικά
Τεύχος 4 Αφιέρωµα στα Χειµερινά Λαχανικά
Τεύχος 5 Αφιέρωµα στο Γάλα και το Γιαούρτι

Το κάθε ένα από τα παραπάνω τεύχη εκτυπώθηκε σε 150.000
αντίτυπα τα οποία µοιράστηκαν σε όλο το δίκτυο των κατα-
στηµάτων µας και υπολογίζεται ότι ενηµερώθηκαν περίπου
150.000 οικογένειες.

Το 2008, ήταν ένα επετειακό έτος για εµάς αφού γιορτάσαµε τη
συµπλήρωση 10 ετών κυκλοφορίας του περιοδικού ΑΒ mag-
azine µε την έκδοση τριών τευχών. Το ΑΒ magazine µε σεβα-
σµό και φροντίδα απέναντι στον αναγνώστη δίνει µια
διαφορετική νότα ποιότητας στη ζωή µας συνδυάζοντας συ-
νταγές, ταξίδια, αφιερώµατα σε τρόφιµα, θεµατολογία για τον
άνδρα, τη γυναίκα και το παιδί, για το σπίτι, ταξίδια στον κόσµο,
άρθρα για την οµορφιά, καθώς και προτάσεις και συµβουλές
διατροφής από ειδικούς.

Στην προσπάθειά µας για ολοκληρωµένη ενηµέρωση και προ-
στασία των καταναλωτών εκδώσαµε, µέσω του Τµήµατος Ποι-
οτικού Ελέγχου της εταιρείας µας, το έντυπο µε τον τίτλο «Το
εγχειρίδιο του καταναλωτή», το οποίο αποτελεί έναν ολο-
κληρωµένο, αναλυτικό και πλήρως εναρµονισµένο µε τη σύγ-
χρονη νοµοθεσία οδηγό,
για την κατανόηση των
συµβόλων και των πλη-
ροφοριών που υπάρχουν
στις συσκευασίες των
προϊόντων που αγορά-
ζουν οι καταναλωτές.

Το 2008 συνολικά διανεµήθηκαν 150.000 αντίτυπα από όλο το
δίκτυο των καταστηµάτων µας.

Επίσης, σε συνεργασία µε το Ελληνικό Ίδρυµα Γαστρεντερολο-
γίας και ∆ιατροφής το Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου της εταιρείας
µας προχώρησε στην έκδοση του εντύπου µε τίτλο «Ασφάλεια
Τροφίµων» το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες και χρήσι-
µες οδηγίες που χρει-
άζονται οι καταναλωτές
προκειµένου να γνωρί-
ζουν και να εφαρµόζουν
τους κανόνες ασφάλειας
και του καλού χειρισµού
των τροφίµων από την
αγορά µέχρι την κατα-
νάλωσή τους.

Το 2008 συνολικά διανεµήθηκαν 120.000 αντίτυπα από όλο το
δίκτυο των καταστηµάτων µας.

Τις παραπάνω πρωτοβουλίες συµπληρώνουν η ενηµέρωση που
παρέχουµε στο καταναλωτικό κοινό µέσω ειδικών αφιερωµά-
των και άρθρων σε εφηµερίδες και περιοδικά µεγάλης κυκλο-
φορίας. Τέλος στην ιστοσελίδα µας διαθέτουµε ειδική ενότητα
που αφορά στις οδηγίες υγιεινής τόσο κατά τη διάρκεια της
αγοράς προϊόντων στα καταστήµατα όσο και στην κατανάλωση
αυτών στο σπίτι.

Άνοιξη 2008 Καλοκαίρι 2008 Χριστούγεννα 2008
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Ανταγωνιστικές τιµές

Ο σύγχρονος καταναλωτής, λόγω και της οικονοµικής ύφεσης,
δίνει συνεχώς µεγαλύτερη έµφαση το θέµα των τιµών των προ-
ϊόντων. Η εµπορική πολιτική για ανταγωνιστικές τιµές που
εφαρµόζει η εταιρεία µας, είναι ένα σηµαντικός παράγοντας
που οδηγεί στην αύξηση των πωλήσεων. Κατά τη διάρκεια του
2008, επενδύσαµε σηµαντικά στην ενδυνάµωση της ανταγωνι-
στικής µας θέσης, µειώνοντας περαιτέρω τις τιµές σε όλες τις
κατηγορίες των προϊόντων µας, έτσι ώστε να κατατασσόµαστε
πλέον σε µία από τις φθηνότερες αλυσίδες εµπορίας τροφίµων
της Ελλάδας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του δευτέρου και τρί-
του τριµήνου, θέλοντας να ανταποκριθούµε στην ανάγκη πε-
ραιτέρω βελτίωσης των τιµών, προχωρήσαµε σε µείωση των
τιµών κατά 5%-8% σε 2.000 βασικά καταναλωτικά είδη για
όλους τους πελάτες µας, κατόχους της εταιρικής κάρτας πι-
στότητας ΑΒ Plus, διατηρώντας τις τιµές µας σε ανταγωνιστικό
επίπεδο.

Ικανοποίηση πελατών

Για την ΑΒ Βασιλόπουλος η συνεχής διερεύνηση και ανάπτυξη
της ικανοποίησης των πελατών της, εκτός από πάγια επιχειρι-
σιακή πρακτική, υποδηλώνει και το βαθµό της ευαισθησίας της
ως προς την κάλυψη των βασικών προσδοκιών τους. Επιπλέον,
µέσω της συγκεκριµένης διαδικασίας η εταιρεία εισπράττει χρή-
σιµα συµπεράσµατα και πράττοντας ανάλογα στοχεύει στην πε-
ραιτέρω προσέγγιση και βελτίωση των σχέσεων της µε µια από
τις πιο σηµαντικές οµάδες των ενδιαφερόµενων µερών της.

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα ( κλί-
µακα 1-10 όπου το 1 δηλώνει τη µικρότερη δυνατή επίδοση και
το 10 την αντίστοιχη µεγαλύτερη) του ∆είκτη Ικανοποίησης Πε-
λατών του 2008 που υλοποιήθηκε σε όλα τα καταστήµατα της ΑΒ
Βασιλόπουλος και κάλυψε 4 βασικούς τοµείς της λειτουργίας µας:

Επίσης, η ΑΒ Βασιλόπουλος το 2008, σύµφωνα µε το Κοινωνικό
Βαρόµετρο A.S.B.I., τη µεγαλύτερη διαχρονική έρευνα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιείται στην Ελλάδα, κατείχε την
1η θέση ως εταιρεία µε κοινωνικό έργο µεταξύ των εταιρειών
του κλάδου των Super Markets και τη 10η θέση µεταξύ όλων
των εταιρειών όλων των κλάδων που διαθέτουν κοινωνικό έργο
στην Ελλάδα. H έρευνα διεξήχθει στο διάστηµα Μαρτίου - Απρι-
λίου 2008, από την εταιρεία ΜEDA Communication Α.Ε. και το
Ινστιτούτο Κοινωνικών και Πολιτικών Ερευνών VPRC. Το πρω-
τογενές εµπειρικό υλικό προέκυψε από έρευνα πεδίου, η οποία
πραγµατοποιήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό, σε σχεδιασθέν
δείγµα 1.500 πολιτών, ηλικίας 15 ετών και άνω, στο σύνολο της
χώρας, µε χρήση της µεθοδολογίας της προσωπικής συνέ-
ντευξης «πρόσωπο µε πρόσωπο».

ΤΟΜΕΙΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΑΝ

ΜΕ 10

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΑΝ

ΜΕ 9

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΑΝ

ΜΕ 8

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΑΝ

ΑΠΟ 7 ΕΩΣ 1

Ποικιλία 26% 37% 21% 16%

Ποιότητα 28% 37% 22% 13%

Εξυπηρέτηση 27% 38% 21% 14%

Τιµές 6% 23% 32% 39%

Οι δεσµεύσεις µας
Η επιθεώρηση του µεγαλύτερου δυνατού ποσοστού
των προµηθευτών για προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας και η
διενέργεια ανακλήσεων δυνητικά προβληµατικών προϊόντων
εντός µιας ώρας από τα ράφια όλων των καταστηµάτων µας.

Η εξέλιξη του κώδικα Ηθικής και η συµµόρφωση µε τις
αρχές του των προµηθευτών για προϊόντα «Care».

Η διασφάλιση του υψηλού βαθµού ποιότητας και
των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής της ποικιλίας
των προσφερόµενων προϊόντων µας, καθώς και η συνεχής
προσπάθεια για ορθή ενηµέρωση του καταναλωτικού κοι-
νού όσον αφορά στην ασφάλεια των τροφίµων αποτελούν
τις βασικές δεσµεύσεις της εταιρείας µας για το 2009.
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περιβάλλον
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Κατανάλωση Νερού

Η δυσκολία πρόσβασης στο πόσιµο νερό και η µείωση της δια-
θεσιµότητάς του αποτελούν δύο από τα βασικότερα περιβαλ-
λοντικά ζητήµατα που συνδέονται µε το φαινόµενο της
κλιµατικής αλλαγής. Επιδίωξή µας, στα επόµενα χρόνια, είναι
να αναπτύξουµε µια συγκεκριµένη στρατηγική Βιώσιµης Κατα-
νάλωσης Νερού µε βασικό σκοπό να κατανοήσουµε και να
εφαρµόσουµε, µαζί µε τους συνεργάτες και τους προµηθευτές
µας, πολιτικές που θα µας επιτρέψουν, µέσα από την υιοθέ-
τηση συγκεκριµένων στόχων, να µειώσουµε στα απολύτως απα-
ραίτητα επίπεδα τη χρησιµοποίηση του πόσιµου νερού.

Το 2008, ο συνολικός όγκος κατανάλωσης νερού στα κατα-
στήµατα και στα κέντρα διανοµής προϊόντων της εταιρείας µας
(εκτός των κτηρίων που στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της
εταιρείας) ανήλθε σε 95.866 κυβικά µέτρα.

Η ευθύνη µας
Η ορθή διαχείριση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων
και κατ’ επέκταση ο συνολικός περιβαλλοντικός µας αντί-
κτυπος από την άσκηση των δραστηριοτήτων µας αποτελεί,
για την ΑΒ Βασιλόπουλος, βασικό τοµέα ευθύνης. Η χρησι-
µοποίηση καυσίµων για τις µεταφορές και τις υπηρεσίες δια-
νοµής των προϊόντων µας, η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας, πετρελαίου και νερού στα καταστήµατα λειτουρ-
γίας µας, σε όλη την Ελλάδα, η δηµιουργία ενός σηµαντικού
όγκου αποβλήτων (π.χ. από χαρτί, πλαστικό, αλουµίνιο,
γυαλί κ.ά.), καθώς και οι συνακόλουθες εκποµπές αερίων
του θερµοκηπίου (CO2, ΝΟxκαι SO2) που προέρχονται από
τις δραστηριότητές µας, αποτελούν τις βασικές επιπτώσεις
της λειτουργίας µας στο φυσικό περιβάλλον.

Η θέση µας
Αναγνωρίζοντας το ρόλο µας, ως εταιρεία, στην προώθηση
της περιβαλλοντικής βιωσιµότητας, είµαστε βαθιά ευαι-
σθητοποιηµένοι απέναντι στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
στη βιοποικιλότητα και στον άνθρωπο. Ως εκ τούτου,
έχουµε θέσει ως στόχο τη δηµιουργία των απαραίτητων
προϋποθέσεων για την υλοποίηση και εφαρµογή των
αρχών της αειφόρου και βιώσιµης ανάπτυξης στους χώ-
ρους που δραστηριοποιούµαστε και κατ' επέκταση στην
περιβαλλοντική προστασία της χώρας.

Οι πράξεις µας
Παρακάτω παραθέτουµε εν συντοµία τις πιο σηµαντικές
µας πρωτοβουλίες για το έτος 2008 που αφορούν στη µεί-
ωση των αρνητικών περιβαλλοντικών µας επιδράσεων:

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
(µόνο στα καταστήµατα ΑΒ & ΕΝΑ)

49.727,57 GJ

Συνολική κατανάλωση νερού (αφορά στα καταστήµατα και τα
κέντρα διανοµής της εταιρείας)

95.866 Κυβικά µέτρα

Συνολικά απόβλητα (προς ανακύκλωση και µη) 7.751,46 Τόνοι

Συνολική κατανάλωση χαρτιού 833,2 Τόνοι

Συνολική διάθεση πλαστικών & χάρτινων σακουλών 231.011.375 Τεµάχια

Συνολική κατανάλωση καυσίµων για διακίνηση εµπορευµάτων 8.456.972 Λίτρα

Συνολική απόσταση εταιρικών πτήσεων 2.120.289,9 Χιλιόµετρα
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Εξοικονόµηση ενέργειας
στα καταστήµατα

� Χρήση λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης: Σε όλα τα
καταστήµατα της ΑΒ Βασιλόπουλος χρησιµοποιούνται λαµ-
πτήρες χαµηλής κατανάλωσης. Επίσης, από το 2005 έχει
επιλεγεί και χρησιµοποιείται ειδικό σύστηµα φωτισµού που
εξοικονοµεί ενέργεια σε όλα τα ανακαινιζόµενα και νέα κα-
ταστήµατα. Το σύστηµα αυτό ρυθµίζει αυτόµατα την ένταση
του φωτισµού στα καταστήµατα σε προκαθορισµένο επί-
πεδο. Έτσι αποφεύγοντας τον υπερβολικό φωτισµό, µει-
ώνεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, η
σύνδεση των καταστηµάτων µε συστοιχία πυκνωτών που
παρακολουθούν τις αιχµές ισχύος και ελέγχουν την κατα-
νάλωση έχουν ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση της ηλε-
κτρικής ενέργειας.

� Εκµετάλλευση απορριπτόµενης θερµότητας ψυκτι-
κών µηχανηµάτων για τη θέρµανση: Μια άλλη πρωτο-
βουλία εξοικονόµησης ενέργειας που εφαρµόζεται σε όλα
τα καταστήµατα ΑΒ Βασιλόπουλος, και είναι πλήρως συµ-
βατή µε τις οδηγίες της Ε.Ε. αναφορικά µε τη χρήση φιλικό-
τερων προς το περιβάλλον ψυκτικών ουσιών, είναι η

εκµετάλλευση της απορριπτόµενης θερµότητας η οποία
αποβάλλεται από τον ψυκτικό κύκλο και η χρησιµοποίησή
της για θέρµανση νερού. Επιπλέον, το κύκλωµα της ψύξης
παρακολουθείται µε ηλεκτρονικά µέσα έχοντας ως πρωταρ-
χικό σκοπό την εύρυθµη λειτουργία του και τη διασφάλιση
της σωστής ενεργειακής κατανάλωσης των µηχανηµάτων,
ενώ το φρέον συγκεντρώνεται και αποθηκεύεται ώστε να µην
διοχετεύονται στην ατµόσφαιρα τέτοιου είδους επικίνδυνα
αέρια.

� Πώληση οικολογικών επαναχρησιµοποιούµενων
τσαντών: To 2008 διαθέσαµε 220.000 οικολογικές επα-
ναχρησιµοποιούµενες τσάντες στους πελάτες µας, τους συ-
νεργάτες µας και στις τοπικές κοινωνίες που λειτουργούµε
στοχεύοντας στον περιορισµό της χρήσης της πλαστικής
σακούλας που διατίθενται από τα ταµεία των καταστηµά-
των µας.

� ∆ωρεάν διάθεση φωτο-διασπώµενων σακουλών:
Συµµετέχοντας στην πρωτοβουλία του ∆ήµου Αθηναίων και
µε την υπογραφή του µνηµονίου συνεργασίας από 9 super
market, η ΑΒ Βασιλόπουλος προσέφερε δωρεάν στους πε-

Συνολικός όγκος κατανάλωσης νερού στην ΑΒ Βασιλόπουλος:
Σε σύνολο 95.866 κυβικών µέτρων (δε συµπεριλαµβάνονται τα κτίρια
που στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας)

10.675

85.191

Κατανάλωση νερού στα καταστήµατα της ΑΒ
(κυβικά µέτρα)

Κατανάλωση νερού στα κέντρα διανοµής προϊό-
ντων της ΑΒ (κυβικά µέτρα)

Κατανάλωση νερού (σε κυβικά µέτρα)
της ΑΒ Βασιλόπουλος ανά τετραγωνικό
µέτρο:
(δε συµπεριλαµβάνονται τα κτίρια
που στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία
της εταιρείας)

0,59

0,39Κατανάλωση νερού ανά
τετραγωνικό µέτρο πωλήσεων

Κατανάλωση νερού ανά
τετραγωνικό µέτρο ιδιοκτησίας

0,0 0,5 1,0
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λάτες της 125.326.500 φωτο-διασπώµενες σακούλες σε
αντικατάσταση των ήδη υπαρχόντων πλαστικών. Οι φωτο-
διασπώµενες σακούλες είναι πλαστικές, όµως περιέχουν ει-
δικό πρόσθετο το οποίο βοηθάει στην πλήρη διάσπαση της
σακούλας µε το φως, τη θερµότητα και τον αέρα και συνε-
πώς συµβάλλει κατά ένα µέρος στην προστασία του περι-
βάλλοντος.

� Συµµετοχή στην Παγκόσµια πρωτοβουλία Our Earth
Hour: Το Μάρτιο του 2008 η ΑΒ Βασιλόπουλος έλαβε µέρος

στην παγκόσµια πρωτοβουλία Earth
Hour µειώνοντας την κατανάλωση ηλε-
κτρικού ρεύµατος εντός και εκτός των
καταστηµάτων της σε όλη την Ελλάδα.
Αυτό επιτεύχθηκε σβήνοντας τις εξω-
τερικές πινακίδες όλων των κατα-

στηµάτων για δύο ηµέρες και µειώνοντας παράλληλα στα
απολύτως απαραίτητα επίπεδα τις ανάγκες ηλεκτροδότησής
τους. Επίσης, η συγκεκριµένη πρωτοβουλία ενθάρρυνε τόσο
τους ανθρώπους της ΑΒ Βασιλόπουλος όσο και τους πελά-
τες της να συµµετάσχουν σε προσωπικό επίπεδο, ενισχύον-
τας, µε τον τρόπο αυτό, την ενηµέρωση τους για τη
σηµαντικότητα και την αναγκαιότητα του περιορισµού του
φαινόµενου της κλιµατικής αλλαγής.

� Φωτοβολταϊκά συστήµατα: Η ΑΒ Βασιλόπουλος έχει
θέσει ως στόχο της να αξιοποιήσει την καθαρή, ήπια και ανα-
νεώσιµη µορφή ενέργειας από τον ήλιο που είναι διαθέσιµη
και πρακτικά ανεξάντλητη. Η εταιρεία το 2008 ξεκίνησε να

εφαρµόζει πιλοτικά, στο κατάστηµα
του Ελληνικού και της Εθνικής,
ενεργητικά φωτοβολταϊκά συστήµατα
αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας
µε στόχο την παραγωγή ηλεκτρικού
ρεύµατος. Το αποτέλεσµα της πιλο-
τικής αυτής προσπάθειας, για το
2008, ήταν η εξοικονόµηση 30.000
kWh ηλεκτρικής ενέργειας στα συγ-

κεκριµένα καταστήµατα. Επίσης, η µηδενική ρύπανση, η αθό-
ρυβη λειτουργία, η απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσί-
µων για τις αποµακρυσµένες περιοχές, η δυνατότητα
επέκτασης ανάλογα µε τις ανάγκες της εταιρείας και το ελά-
χιστο κόστος συντήρησης είναι τα βασικά οφέλη που στα-
διακά θα έχει η εταιρεία από την εκτεταµένη εφαρµογή των
συστηµάτων αυτών.

� Kεντρικοποίηση logistics: Το κεντρικοποιηµένο σύστηµα
διακίνησης της ΑΒ Βασιλόπουλος είχε ως αποτέλεσµα ο
αριθµός παραδόσεων των εµπορευµάτων να µειωθεί δρα-
στικά. Το όφελος για το περιβάλλον δεν ήταν µόνο η µείωση
της κατανάλωσης καυσίµων και της ρύπανσης, αλλά και η
µείωση της παρεµπόδισης της κυκλοφορίας και της ηχορύ-
πανσης στις περιοχές γύρω από τα καταστήµατα. Επίσης προ-
κειµένου να ελαχιστοποιηθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση
όπως και να εξοικονοµηθούν τα καύσιµα µεταφορών, τα φορ-
τηγά της ΑΒ Βασιλόπουλος, αφού ολοκληρώνουν την παρά-
δοση των προϊόντων στα καταστήµατα που βρίσκονται στις
αποµακρυσµένες περιοχές, επιστρέφουν στις κεντρικές απο-
θήκες µεταφέροντας ταυτόχρονα εµπορεύµατα που παρά-
γονται στις εν λόγω περιοχές.

Ο συνολικός αριθµός των οχηµάτων της εταιρείας που χρη-
σιµοποιούνται για τη διανοµή των προϊόντων της ανέρχεται
σε 115 φορτηγά οχήµατα. Από αυτά τα 53 ανήκουν στην ΑΒ
Βασιλόπουλος, ενώ τα υπόλοιπα σε τρίτους συνεργάτες.
Από τα οχήµατα που ανήκουν στην εταιρεία το 17% αυτών
πληρούν τις προδιαγραφές οχηµάτων µοντέρνας τεχνολο-
γίας (EURO IV ή V) που συµβάλλει στην εκποµπή λιγότε-
ρων οξειδίων του αζώτου και σωµατιδίων πετρελαίου, σε
συνδυασµό µε τη µείωση στην κατανάλωση καυσίµου.

Το 2008 η συνολική κατανάλωση καυσίµων για τη διανοµή
προϊόντων από τις αποθήκες προς τα καταστήµατα και από
τα καταστήµατα προς στις αποθήκες της εταιρείας ανήλθε σε
8.456.972 λίτρα πετρελαίου, ενώ διανύθηκαν συνολικά, από
το σύνολο των οχηµάτων διανοµής, 24.272.792 χιλιόµετρα.

Συνολική κατανάλωση καυσίµων για τη µεταφορά & διανοµή προϊόντων της ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.:
Σε σύνολο 8.456.972 λίτρων

801.702

7.655.270

Κατανάλωση καυσίµων οχηµάτων της ΑΒ (λίτρα)

Κατανάλωση καυσίµων οχηµάτων
συνεργατών της ΑΒ (λίτρα)
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Κατηγορίες και ποσότητες υλικών
που συγκεντρώθηκαν προς ανακύκλωση.
Σε σύνολο 655.255 τόνων

8.455

200.742

211.549

234.506

Πλαστικά µπουκάλια (τόνοι)

Μεταλλικά κουτιά (τόνοι)

Γυάλινες φιάλες (τόνοι)

Μπαταρίες (τόνοι)

Ανακύκλωση

Ολοκληρωµένα συστήµατα ανακύκλωσης - Recycling
Centers: Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι η µοναδική εταιρεία στην
Ελλάδα και την Ευρώπη που εφάρµοσε πρώτη το Σύστηµα
Ατοµικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών προ-
σφέροντας τη δυνατότητα της άµεσης ανακύκλωσης υλικών και
συσκευασιών στους πελάτες της. Το συγκεκριµένο σύστηµα
υλοποιείται σε συνεργασία µε την εταιρεία ΤΕΧΑΝ κάνοντας
χρήση των ειδικών διατάξεων του νόµου και έχοντας την πι-
στοποίηση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε. Στα συγκεκριµένα ολοκληρω-
µένα συστήµατα ανακύκλωσης µπορούν να ανακυκλωθούν

πλαστικά µπουκάλια, µεταλλικά κουτιά (αλουµινίου, λευκοσι-
δήρου), γυάλινες φιάλες, πλαστικές σακούλες, µπαταρίες, και
πλαστικά δοχεία. Το 2008 προστέθηκαν 9 νέα κέντρα ανακύ-
κλωσης, σε καταστήµατα του δικτύου της εταιρείας, ανεβάζο-
ντας έτσι το συνολικό αριθµό αυτών σε 38. Επίσης σε 20
καταστήµατά µας, αλλά και στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας
λειτουργούν µικρότερα συστήµατα ανακύκλωσης που αφορούν
κυρίως στη συγκέντρωση πλαστικών µπουκαλιών και µεταλλι-
κών κουτιών.

Ως αποτέλεσµα των παραπάνω πρωτοβουλιών το 2008 συγκε-
ντρώθηκαν προς ανακύκλωση:

Αριθµός οχηµάτων που εξυπηρετούν τη µεταφορά & διανοµή προϊόντων της ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.:
Σε σύνολο 115 οχηµάτων

53 62
Αριθµός οχηµάτων που ανήκουν
στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Αριθµός οχηµάτων που ανήκουν
σε συνεργάτες της ΑΒ Βασιλόπουλος

Συνολική απόσταση που καλύφθηκε για τη µεταφορά και διανοµή προϊόντων της ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε.:
Σε σύνολο 24.272.792 χιλιοµέτρων

2.400.592

21.872.200

Απόσταση που καλύφθηκε από
τα οχήµατα της Α.Β. (χιλ/τρα)

Απόσταση που καλύφθηκε από τα
οχήµατα συνεργατών της Α.Β. (χιλ/τρα)

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000



67ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

∆ιάθεση αποβλήτων

Η ΑΒ Βασιλόπουλος το 2008 συνέχισε την εφαρµογή του συστή-
µατος διαχείρισης των αποβλήτων της, συνολικού βάρους 7.751,42
τόνων µε βασικούς τρόπους διάθεσης αυτών τις µεθόδους της
ανακύκλωσης, της αποτέφρωσης και της υγειονοµικής ταφής.

Τα απόβλητα που διατέθηκαν µε τη µέθοδο της ανακύκλωσης,
αφορούσαν κυρίως σε υλικά που δεν χρησιµοποιηθήκαν, αλλά
και σε υλικά που µετά τη χρήση τους ανακυκλώθηκαν και δια-
τέθηκαν προς µεταπώληση. Τα υλικά αυτά προέρχονται τόσο
από τα καταστήµατα και τις κεντρικές αποθήκες όσο και από
τα γραφεία της εταιρείας, και αφορούν κυρίως χαρτί και χαρ-
τόνια συσκευασίας, ενώ δεν περιλαµβάνονται σε αυτά υλικά
από τις επιστροφές προϊόντων των πελατών. Επίσης, η ΑΒ
φρόντισε για τη συλλογή και την ανακύκλωση των µαγειρικών
ελαίων, από τα τµήµατα «Έτοιµου Φαγητού» 55 καταστηµά-
των της, συµβάλλοντας έτσι στη µείωση του όγκου των απορ-
ριµµάτων που φτάνουν στους χώρους υγειονοµικής ταφής
(Χ.Υ.Τ.Α.). Τα συγκεκριµένα µαγειρικά έλαια χρησιµοποιούν-

ται και επεξεργάζονται για βιοµηχανική χρήση από την εταιρεία
REVIVE A.E και πιο συγκεκριµένα για την παραγωγή βιοκαυσί-
µων και βιολιπαντικών που είναι φιλικότερα προς το περιβάλ-
λον από τα αντίστοιχα ορυκτά.

Σχετικά µε τη διάθεση αποβλήτων µε τη µέθοδο της αποτέ-
φρωσης, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεργάζεται µε εξειδικευµένο
εργολήπτη που έχει αναλάβει τη συλλογή και τη διάθεση των
ζωικών αποβλήτων από όλα τα καταστήµατα της εταιρείας.

Τέλος, τα διάφορα απορρίµµατα από τη λειτουργία της εται-
ρείας, όπως π.χ. χαρτί, γυαλί, ξύλο, ηλεκτρονικά απορρίµµατα,
µέταλλα και αλουµίνιο, συγκεντρώνονται από τις υπηρεσίες κα-
θαριότητας των δήµων που ανήκουν τα καταστήµατα και τα κέ-
ντρα διανοµής της εταιρείας και στέλνονται στους αντίστοιχους
χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων. Σχετικά µε το
βάρος των απορριµµάτων αυτών, το οποίο αναφέρεται στον πί-
νακα που ακολουθεί, αυτό αντιστοιχεί µόνο σε 4 καταστήµατα*
της εταιρείας που διαθέτουν ειδικά containers πρέσες και µπο-
ρούν να µετρήσουν το συνολικό βάρος των απορριµµάτων τους.

Οι δεσµεύσεις µας
Η επέκταση του δικτύου των ολοκληρωµένων συστη-
µάτων ανακύκλωσης - Recycling Centers στα καταστή-
µατα του δικτύου µας.

Η συστηµατοποιηµένη µέτρηση των εκποµπών Co2
και των αερίων θερµοκηπίου και η ανάπτυξη πλάνου για
την περεταίρω µείωση των συγκεκριµένων ρύπων.

Η ανανέωση του στόλου των οχηµάτων µας σε ποσοστό
5% µε οχήµατα νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Η επέκταση της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών
συστηµάτων σε 2 ακόµα καταστήµατα µας, καθώς και

η επίτευξη της εκποµπής 0% ρύπων από ψυκτικά µέχρι
το 2020, αποτελούν τις βασικές δεσµεύσεις της ΑΒ Βασιλό-
πουλος σε ότι αφορά στη βελτίωση του περιβαλλοντικού της
αποτυπώµατος.

ΤΥΠΟΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ

Χαρτί 21,03 t

Χαρτόνια συσκευασίας 5.422,85 t

Μαγειρικό λάδι 50,68 t

Ζωικά απόβλητα 463,2 t

∆ιάφορα Απορρίµµατα 1.793,66 t*

ΜΕΘΟ∆ΟΣ
∆ΙΑΘΕΣΗΣ



Επίδοση
σύµφωνα µε την
Τριπλή Βασική Αρχή
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2008

Οικονοµικά στοιχεία (χιλ.€)

Σύνολο ενεργητικού 618.195

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 135.843

Καθαρός δανεισµός 157.714

Επενδύσεις κεφαλαίου 88.119

Κύκλος εργασιών 1.337.074

Λιανικές πωλήσεις 1.151.500

Κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων EBITDA 70.542

Κέρδη προ φόρων 40.983

Συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για µερίσµατα στους µετόχους 12.732

Συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για αµοιβές και παροχές στους εργαζόµενους 162.600

Συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για φορολογικές υποχρεώσεις (χιλ.€) 15.100

Σηµεία πωλήσεων

Αριθµός καταστηµάτων 160

Επιφάνεια πωλήσεων - m2 186.971

Καταστήµατα δικτύου δικαιόχρησης 41

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2008

Έλεγχοι Ποιότητας & Ασφάλειας

Ποσοστό συµµόρφωσης Επώνυµων προϊόντων 87,9%

Ποσοστό συµµόρφωσης Προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 94,3%

Ποσοστό συµµόρφωσης Φρέσκων προϊόντων 85,1%

Ποσοστό συµµόρφωσης Έτοιµων γευµάτων 87,9%

Ποσοστό συµµόρφωσης Προµηθευτών 90,9%

Ποσοστό συµµόρφωσης Καταστηµάτων 84,3%

∆εσµευόµαστε στην προσέγγιση της έννοιας της «Τριπλής Βα-
σικής Αρχής» που συνιστά ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
αποτελεί το σύγχρονο τρόπο διοίκησης των επιχειρήσεων υπο-
λογίζοντας τη συνολική επίδοση µιας εταιρείας µε βάση τη συν-
δυασµένη προσφορά της:

� Στην Οικονοµία
(η συνεισφορά της εταιρείας στην οικονοµική ανάπτυξη)

� Στο Περιβάλλον (η συµβολή της εταιρείας στην προστα-
σία των φυσικών πόρων) και

� Στην Κοινωνία
(η συµµετοχή της εταιρείας στο κοινωνικό κεφάλαιο)
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ΠΛΑΝΗΤΗΣ 2008

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα καταστήµατα ΑΒ & ΕΝΑ (Gj) 49.727

Συνολική κατανάλωση καυσίµων για διακίνηση εµπορευµάτων (lit) 8.456.972

Συνολικό βάρος κατανάλωσης χαρτιού (t) 833

Συνολικός αριθµός εταιρικών πτήσεων εσωτερικού 296

Συνολικός αριθµός εταιρικών πτήσεων εξωτερικού 1.704

Συνολική εκτιµώµενη απόσταση εταιρικών πτήσεων (klm) 2.120.290

Ποσοστό οχηµάτων του στόλου της εταιρείας
µε προδιαγραφές µοντέρνας τεχνολογίας (EURO IV ή V)

17%

Νερό

Συνολική κατανάλωση νερού - m3 95.866

Συνολική κατανάλωση νερού ανά τετραγωνικό µέτρο πωλήσεων - m3 0,59

Συνολική κατανάλωση νερού ανά τετραγωνικό µέτρο ιδιοκτησίας - m3 0,39

Ανακύκλωση

Συνολικός αριθµός Ολοκληρωµένων Κέντρων Ανακύκλωσης - Recycling Centers 38

Συνολικό βάρος ανακύκλωσης πλαστικών φιαλών (t) 243.506

Συνολικό βάρος ανακύκλωσης γυάλινων φιαλών (t) 200.742

Συνολικό βάρος ανακύκλωσης µεταλλικών κουτιών (t) 211.549

Συνολικό βάρος ανακύκλωσης µπαταριών (t) 8.455

Απόβλητα

Συνολικό βάρος αποβλήτων προς ανακύκλωση και µη ( t) 7.751

Συνολικό βάρος ανακύκλωσης χαρτιού (t) 21

Συνολικό βάρος ανακύκλωσης χαρτονιού συσκευασίας (t) 5,422

Συνολικό βάρος ανακύκλωσης µαγειρικού λαδιού (t) 50

Αριθµός ωρών Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 452

Προϊόντα ∆ίκαιου Εµπορίου

Συνολικός αριθµός προϊόντων στην προσφερόµενη ποικιλία 4

Συνολικές πωλήσεις Προϊόντων ∆ίκαιου Εµπορίου (€) 55.767

Βιολογικά Προϊόντα

Συνολικός αριθµός προϊόντων στην προσφερόµενη ποικιλία 556

Συνολικές πωλήσεις Βιολογικών Προϊόντων (€) 43.501.570
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ΑΝΘΡΩΠΟΣ 2008

Τοπικές κοινωνίες

Συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για την οικονοµική ενίσχυση Ιδρυµάτων και Μ.Κ.Ο. (€) 160.550

Συνολικό ποσό δωροεπιταγών που διατέθηκε για τη στήριξη αναγκών των τοπικών κοινοτήτων (€) 39.320

Ποσοστό προσλήψεων εργαζοµένων από τις τοπικές κοινωνίες 99%

Εργαζόµενοι

Συνολικός αριθµός εργαζοµένων 8.821

Συνολικός αριθµός προσλήψεων πλήρους απασχόλησης 486

Συνολικός αριθµός προσλήψεων µερικής απασχόλησης 2.469

Μέσος όρος ετών παραµονής των εργαζοµένων στην εταιρεία 5,24

Ποσοστό θέσεων διευρυµένης ευθύνης που καλυφθήκαν από εργαζόµενους της εταιρείας 90%

Συνολικός αριθµός γυναικών σε θέσεις διευρυµένης ευθύνης 124

Συνολικός αριθµός εργαζοµένων ατόµων µε αναπηρία 30

Συνολικός αριθµός εργαζοµένων που ανήκουν σε οµάδες
διαφορετικής εθνικότητας από την ελληνική

481

Συνολικός αριθµός ατυχηµάτων που προκάλεσαν τραυµατισµούς 179

Συνολικός αριθµός θανατηφόρων ατυχηµάτων 0

Συνολικός αριθµός ηµερών απώλειας εργασίας λόγω ατυχηµάτων 3.455

Συνολικός αριθµός εργαζοµένων που έλαβαν µέρος σε εκπαιδευτικά προγράµµατα 3.077

Μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών / εργαζόµενο 37,18

Αριθµός εργαζοµένων που έλαβαν µέρος σε εκπαιδευτικά προγράµµατα Ασφάλειας & Υγιεινής 1.578

Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης σε θέµατα Ασφάλειας & Υγιεινής / εργαζόµενο 0,5

Συνολικό ποσό που δόθηκε σε δράσεις που προωθούν την κοινωνική συνοχή (χιλ.€) 1.200

Οικονοµική ενίσχυση οργανώσεων και τοπικών συλλόγων φιλανθρωπικού χαρακτήρα (€) 74.856

Συνολικό ποσό που δόθηκε για την κάλυψη άµεσων αναγκών τοπικών κοινωνιών (€) 121.700
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Πίνακας
∆εικτών GRI
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ

Κωδικός GRI Περιγραφή Αναφορά Σελίδα

1.1 ∆ήλωση ∆ιευθύνοντος Συµβούλου Μερική κάλυψη 3

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Κωδικός GRI Περιγραφή Αναφορά Σελίδα

2.1 Επωνυµία της εταιρείας Πλήρης κάλυψη 9

2.2 Κύριες µάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες Πλήρης κάλυψη 8

2.3 Λειτουργική δοµή της εταιρείας Πλήρης κάλυψη 12

2.4 Τοποθεσία έδρας της εταιρείας Πλήρης κάλυψη 9

2.5 Αριθµός των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία Πλήρης κάλυψη 5

2.6 Καθεστώς ιδιοκτησίας και νοµική µορφή Πλήρης κάλυψη 8

2.7 Αγορές που εξυπηρετούνται Πλήρης κάλυψη 8

2.8 Μεγέθη της εταιρείας που εκδίδει τον απολογισµό Πλήρης κάλυψη 9

2.9 Σηµαντικές µεταβολές στο µέγεθος, τη δοµή ή την ιδιοκτησία της εταιρείας Πλήρης κάλυψη 12-13

2.10 Βραβεία που απονεµήθηκαν στην εταιρεία Πλήρης κάλυψη 13

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κωδικός GRI Περιγραφή Αναφορά Σελίδα

3.1 Περίοδος απολογισµού για τις παρεχόµενες πληροφορίες. Πλήρης κάλυψη 5

3.2 Ηµεροµηνία του πιο πρόσφατου προγενέστερου απολογισµού ∆εν υφίσταται
προγενέστερος
απολογισµός.

3.3 Κύκλος απολογισµού Πλήρης κάλυψη 5

3.4 Σηµείο επικοινωνίας για υποβολή ερωτηµάτων σχετικά µε τον απολογισµό
ή το περιεχόµενό του

Πλήρης κάλυψη 6

ΠΕ∆ΙΟ & ΟΡΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Κωδικός GRI Περιγραφή Αναφορά Σελίδα

3.5 ∆ιαδικασία καθορισµού του περιεχοµένου του απολογισµού Πλήρης κάλυψη 16-17

3.6 Όριο του απολογισµού Πλήρης κάλυψη 5-6

3.7 Αναφέρετε τυχόν συγκεκριµένους περιορισµούς ως προς το πεδίο
ή το όριο του απολογισµού

Πλήρης κάλυψη 5-6

∆ηµοσιοποίηση Αποτελεσµάτων κατά GRI
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Κωδικός GRI Περιγραφή Αναφορά Σελίδα

3.8 Βάση για την κατάρτιση απολογισµών για τις κοινοπραξίες, τις θυγατρικές, τις
εκµισθωµένες εγκαταστάσεις, τις δραστηριότητες που ανατίθενται σε εξωτερι-
κούς συνεργάτες και άλλα νοµικά πρόσωπα

Πλήρης κάλυψη 6

3.10 Παροχή εξήγησης για τις επιπτώσεις των αναθεωρήσεων των πληροφοριών
που συµπεριλήφθηκαν σε προγενέστερους απολογισµούς

∆εν υφίσταται
προγενέστερος
απολογισµός.

3.11 Σηµαντικές αλλαγές, σε σχέση µε τις προγενέστερες περιόδους απολογισµών,
στο πεδίο, στο όριο ή στις µεθόδους εκτίµησης που εφαρµόζονται
στον απολογισµό

∆εν υφίσταται
προγενέστερος
απολογισµός.

3.12 Πίνακας των Τυπικών ∆ηµοσιοποιήσεων GRI Πλήρης κάλυψη 73-76

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Κωδικός GRI Περιγραφή Αναφορά Σελίδα

4.1 ∆οµή διακυβέρνησης της εταιρείας µε αναφορά των επιτροπών που ελέγχονται
από τον ανώτατο φορέα διακυβέρνησης, ο οποίος είναι αρµόδιος για συγκεκριµέ-
να καθήκοντα, όπως η χάραξη της στρατηγικής ή η εποπτεία της εταιρείας

Πλήρης κάλυψη 21

4.2 Ρόλος και αρµοδιότητες του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Πλήρης κάλυψη 23

4.3 Ανεξάρτητα και/ή µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Πλήρης κάλυψη 22

4.4 Μηχανισµοί που χρησιµοποιούνται από τους µετόχους και τους εργαζοµένους
για την παροχή συστάσεων ή υποδείξεων στον ανώτερο φορέα διακυβέρνησης

Μη καλυπτόµενος
δείκτης

ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Κωδικός GRI Περιγραφή Αναφορά Σελίδα

4.14 Κατάλογος των οµάδων συµµετόχων που συνεργάζονται µε την εταιρεία Πλήρης κάλυψη 29

4.15 Βασικά στοιχεία για τον προσδιορισµό και την επιλογή των συµµετόχων, που θα
συµµετέχουν

Πλήρης κάλυψη 29

∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ

Κωδικός GRI Περιγραφή Αναφορά Σελίδα

EC1 (Κ) Άµεση Οικονοµική Αξία Πλήρης κάλυψη 31-69

EC6 (Κ) Πολιτική, πρακτικές και αναλογία δαπανών σε τοπικούς προµηθευτές στις ση-
µαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης της εταιρείας

Μερική κάλυψη 32

EC7 (Κ) ∆ιαδικασίες για προσλήψεις προσωπικού από την περιοχή και αναλογία προσ-
λήψεων ανώτερων στελεχών από την τοπική κοινότητα στις περιοχές στις οποίες
δραστηριοποιείται σηµαντικά η εταιρεία

Πλήρης κάλυψη 33-71
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ

Κωδικός GRI Περιγραφή Αναφορά Σελίδα

EN5 (Σ) Εξοικονόµηση ενέργειας Μερική κάλυψη 64

EN6 (Σ) Πρωτοβουλίες για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιµοποιούν
αποδοτικά την ενέργεια ή βασίζονται σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και περιο-
ρισµός των απαιτήσεων σε ενέργεια ως αποτέλεσµα αυτών των πρωτοβουλιών

Μερική κάλυψη 65

EN8 (Κ) Συνολική κατανάλωση νερού Πλήρης κάλυψη 64-70

EN22 (Κ) Συνολικό βάρος των αποβλήτων, µε βάση τον τύπο και τη µέθοδο διάθεσης Πλήρης κάλυψη 67-70

EN27 (Κ) Ποσοστό προϊόντων που πωλούνται και τα επιστρεφόµενα υλικά συσκευασίας
τους, ανά κατηγορία

Μερική κάλυψη 66-70

∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κωδικός GRI Περιγραφή Αναφορά Σελίδα

LA1 (Κ) Συνολικό εργατικό δυναµικό µε βάση τον τύπο απασχόλησης, τη σύµβαση εργα-
σίας και την περιοχή

Πλήρης κάλυψη 37

LA2 (Κ) Συνολικός αριθµός και ποσοστό κίνησης προσωπικού, µε βάση την ηλικιακή
οµάδα, το φύλο και την περιοχή

Μερική κάλυψη 38

LA3 (Σ) Παροχές που προσφέρονται από µεγάλες επιχειρήσεις στους εργαζοµένους πλή-
ρους απασχόλησης, οι οποίες δεν ισχύουν για τους εποχικούς εργαζοµένους ή
τους εργαζόµενους µερικής απασχόλησης

Πλήρης κάλυψη 39-40

LA7 (Κ) ∆είκτες τραυµατισµών, επαγγελµατικών ασθενειών, απώλειας ηµερών εργασίας
και απουσιών εργαζοµένων και συνολικός αριθµός θανατηφόρων εργατικών
ατυχηµάτων ανά περιοχή

Πλήρης κάλυψη 42-71

LA10 (Κ) Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος/ εργαζόµενο, µε βάση την κατηγορία
εργαζοµένων

Πλήρης κάλυψη 43-71

LA12 (Σ) Ποσοστό εργαζοµένων που λαµβάνουν τακτικές εκθέσεις σχετικά µε την επίδοση
και την εξέλιξη της σταδιοδροµίας

Πλήρης κάλυψη 44

LA13 (Κ) Σύνθεση των φορέων διακυβέρνησης και ανάλυση των εργαζοµένων ανά κατη-
γορία, σύµφωνα µε το φύλο, την ηλικιακή οµάδα, το εάν ανήκουν σε µειονοτικές
οµάδες και άλλους δείκτες διαφοροποίησης

Μερική κάλυψη 35-36

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κωδικός GRI Περιγραφή Αναφορά Σελίδα

HR4 (Κ) Συνολικός αριθµός περιστατικών διάκρισης και ενέργειες που έχουν πραγµατο-
ποιηθεί

Μερική κάλυψη 45

HR6 (Κ) ∆ραστηριότητες που θεωρείται ότι ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο εµφάνισης περι-
στατικών παιδικής εργασίας και µέτρα που έχουν ληφθεί για την εξάλειψη της
παιδικής εργασίας

Πλήρης κάλυψη 45

HR7 (Κ) ∆ραστηριότητες που θεωρείται ότι ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο εµφάνισης περι-
στατικών εξαναγκασµένης ή υποχρεωτικής εργασίας και µέτρα που έχουν ληφθεί
για την εξάλειψη της εξαναγκασµένης ή υποχρεωτικής εργασίας

Πλήρης κάλυψη 45
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(Κ): Κύριος ∆είκτης,
(Σ): Συµπληρωµατικός ∆είκτης

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ

Κωδικός GRI Περιγραφή Αναφορά Σελίδα

SO7 (Σ) Συνολικός αριθµός δικαστικών προσφυγών που αφορούν σε αντιανταγωνιστική
συµπεριφορά, αποφυγή δηµιουργίας τραστ και απαγόρευση µονοπωλιακών
πρακτικών, και η έκβασή τους

∆εν υφίστανται
δικαστικές προ-
σφυγές για
αντιανταγωνιστική
συµπεριφορά

SO8 (Κ) Χρηµατική αξία των σηµαντικών προστίµων και συνολικός αριθµός µη χρηµατι-
κών κυρώσεων για τη µη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία και τους κανονισµούς

∆εν υφίστανται
κυρώσεις για µη
συµµόρφωση µε τη
νοµοθεσία και τους
κανονισµούς

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κωδικός GRI Περιγραφή Αναφορά Σελίδα

PR1 (Κ) Στάδια του κύκλου ζωής κατά τα οποία οι επιδράσεις των προϊόντων και των υπη-
ρεσιών στην υγιεινή και την ασφάλεια αξιολογούνται µε στόχο τη βελτίωση και πο-
σοστό των σηµαντικών κατηγοριών προϊόντων και υπηρεσιών που υπόκεινται σε
αυτές τις διαδικασίες

Πλήρης κάλυψη 57-58

PR3 (Κ) Τύπος πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται µε βάση τις
διαδικασίες και ποσοστό σηµαντικών προϊόντων & υπηρεσιών που υπόκεινται σε
τέτοιου είδους απαιτήσεις πληροφόρησης

Μερική κάλυψη 60

PR5 (Σ) Πρακτικές που σχετίζονται µε την ικανοποίηση των πελατών,
συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων των ερευνών, βάσει των οποίων
υπολογίζεται η ικανοποίηση των πελατών

Πλήρης κάλυψη 61

PR6 (Κ) Προγράµµατα που σχετίζονται µε τις επικοινωνίες µάρκετινγκ, όπως η διαφήµι-
ση, η προώθηση προϊόντων και η χορηγία

Μερική κάλυψη 60

PR7 (Σ) Συνολικός αριθµός περιστατικών µη συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς και
τους προαιρετικούς κώδικες σχετικά µε τις επικοινωνίες µάρκετινγκ, συµπερι-
λαµβανοµένης της διαφήµισης της προώθησης προϊόντων και της χορηγίας, µε
βάση τον τύπο και την έκβαση

∆εν υφίστανται πε-
ριστατικά µη συµ-
µόρφωσης αναφο-
ρικά µε τις επικοι-
νωνίες µάρκετινγκ
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