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ΟΙ ΚΟΚΚΟΙ ΤΟΥ ΚΑΦΈ, Η ΓΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ.
3 κρίκοι αλληλένδετοι στη συνεχή επιδίωξη αριστείας.
Σ΄ ένα τόπο όπου μεσογειακά αρώματα από αμπελώνες 
και ελαιόδεντρα, υποδέχονται  αρμονικά μεθυστικές 
ευωδιές από εκλεκτές ποικιλίες καφέ.

Σε ένα συναρπαστικό ταξίδι με σχήμα και πνοή με 
προορισμό την δημιουργία φρεσκοκαβουρδισμένου, 
γευστικού καφέ για κάθε στιγμή της ημέρας.
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ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
GRI 102-10 / GRI 102-14

Αγαπητοί αναγνώστες,

Σας καλωσορίζουμε στη 2η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της KAFEA TERRA, η οποία 
αποτυπώνει την αξία που δημιουργούμε για τους ανθρώπους μας, αλλά και ευρύτερα 
την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε. 
Έπιπλέον, αποτελεί τη γραπτή δέσμευσή μας για συνεχή βελτίωση του τρόπου με τον 
οποίο διαχειριζόμαστε τις σημαντικότερες επιδράσεις μας στους τομείς αυτούς.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στην KAFEA TERRA

Στην Έταιρεία μας απασχολούμε πάνω από 180 εργαζομένους, χάρη στους οποίους εξελίσσεται η αποστολή μας, να 
αναπτύσσουμε μία υπεύθυνη, πρωτοποριακή βιομηχανική επιχείρηση με εξωστρέφεια, που αναγνωρίζεται ευρέως για τη 
σταθερή, συνεπή ανάπτυξή της και δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία σε εργαζόμενους, συνεργάτες, κοινότητες και την 
ευρύτερη κοινωνία που υπηρετεί.

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας και της φιλοσοφίας μας και στηρίζεται σε 5 πυλώνες: 
την Υπεύθυνη Έταιρική Διακυβέρνηση, την Υπεύθυνη Λειτουργία, τη Φροντίδα για τους Ανθρώπους μας, την Προσφορά 
στην Κοινωνία και τον Σεβασμό στο Περιβάλλον. Κάθε πυλώνας ξεχωριστά περιλαμβάνει επιμέρους θέματα που 
συνδέονται με τη δραστηριότητα της εταιρείας και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Έ. Μέσα από διαρκή 
επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, αλλά και διεξαγωγή στοχευμένης έρευνας, ιεραρχήσαμε τα θέματα Βιώσιμης 
Ανάπτυξης που σχετίζονται με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, ώστε να προκύψουν τα πιο ουσιαστικά. Στις 
σελίδες που ακολουθούν, παρουσιάζουμε τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες, αλλά και τις επιδόσεις μας σε κάθε ένα από αυτά.

Σημαντικές προκλήσεις τη διετία 2020-2021

H πανδημία COVID-19 δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα που επηρέασε σημαντικά τον κλάδο της εστίασης και 
δημιούργησε νέες ισορροπίες στη Βιομηχανία Καφέ. Οι επαγγελματίες καφέ στο κανάλι Ho.re.ca διήνησαν μία περίοδο 
2 ετών έντονης αβεβαιότητας και μειωμένης δραστηριότητας, ως συνέπεια των διαδοχικών lockdowns και των 
περιοριστικών μέτρων στην λειτουργία τους. Από την άλλη πλευρά, οι πωλήσεις καφέ στο ράφι αυξήθηκαν σημαντικά με 
τους καταναλωτές να λειτουργούν υποστηρικτικά στα Έλληνικά προϊόντα και σε επιχειρήσεις που επενδύουν σε υπεύθυνες 
πρακτικές με ευαισθησία στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, με κυρίαρχη προϋπόθεση τα υψηλά επίπεδα 
ποιότητας. 

Στο επίπεδο προμήθειας εμπορευμάτων και πρώτων υλών, οι επιπτώσεις της πανδημίας σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής δημιούργησαν έντονες πιέσεις και στην εφοδιαστική αλυσίδα, επηρέασαν τις τιμές και το χρόνο 
παράδοσης έτοιμων προϊόντων και πρώτων υλών, όπως και τις τιμές του πράσινου καφέ. 

Στην KAFEA TERRA βιώσαμε έντονα τους κλυδωνισμούς της πανδημίας, καθώς το κανάλι διανομής Ho.re.ca. (Hotel, 
Restaurant, Café) αποτελεί τον πυρήνα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Παρόλα αυτά, προσαρμοστήκαμε 
ταχύτατα στα νέα δεδομένα, διοχετεύοντας σημαντικό μέρος των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην 
αριστοποίηση των διεργασιών που απλοποιούν τις διαδικασίες λόγω των έκτακτων αναγκών. Έπίσης, προασπίσαμε την 
υγεία των ανθρώπων μας και μείναμε κοντά στους συνεργάτες μας, υποστηρίζοντας τη λειτουργία τους με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Καθοριστικούς παράγοντες που ενίσχυσαν την ανθεκτικότητά μας στις πρωτοφανείς αυτές προκλήσεις, 
αποτέλεσαν η υγιής χρηματοοικονομική κατάσταση της Έταιρείας, η σοβαρότητα και εντιμότητα στις επιχειρηματικές 
αποφάσεις και το καθημερινό και εντατικό έργο όλων των ανθρώπων μας, σε όλη τη χώρα και το εξωτερικό. 

Σημαντικά επιτεύγματα 

Στη μέχρι τώρα πορεία μας, έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών μας, των συνεργατών και των 
καταναλωτών σε όλη την Έλλάδα και να εξελιχθούμε περαιτέρω ως Έταιρεία εισαγωγής, μεταποίησης και εμπορίας καφέ 
στην εγχώρια αγορά. Θεωρούμε ότι το πιο σημαντικό μας επίτευγμα είναι ότι καταφέραμε να δημιουργήσουμε μία υγιή και 
καινοτόμο επιχείρηση, μέσα από την οποία μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μία νέα αντίληψη στους καταναλωτές για τον 
καφέ, να εκπαιδεύσουμε και να μεταδώσουμε την αγάπη μας και τη γνώση μας, ώστε να απολαμβάνουν ένα άριστο ρόφημα.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020-2021 που βιώσαμε έντονα τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, είμαστε περήφανοι 
που καταφέραμε να επιδείξουμε σημαντική ανθεκτικότητα και ευελιξία με αποτέλεσμα την απρόσκοπτη λειτουργία μας, τη 
διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων μας, τον αποτελεσματικό ανεφοδιασμό της αγοράς, τη στήριξη των επαγγελματιών 
του κλάδου καφεστίασης, καθώς και τη στήριξη του Έθνικού Συστήματος Υγείας.

Επιπρόσθετα το 2021 κατορθώσαμε:

•  Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 22% σε σχέση με το 2020.
•  Αύξηση όγκου εξαγωγών παραγόμενου καφέ κατά 10% σε σχέση με το 2019.
•  Εισαγωγή 23 νέων κωδικών παραγωγής και 68 νέων κωδικών εισαγωγής και εμπορίας στους τομείς αγοράς 

Ho.re.ca & Retail.
•  Ανάδειξη της Εταιρείας μας ως Great Place to Work.
•  Λανσάρισμα του πρώτου πιστοποιημένου καφέ Rainforest Alliance παραγωγής μας.
•  Μέτρηση του ανθρακικού αποτυπώματος του συνόλου της λειτουργίας μας. 

Το επενδυτικό μας πλάνο και η δέσμευσή μας για δημιουργία αξίας
 
Σκοπός μας είναι να εστιάζουμε στην ενδυνάμωση των δικτύων μας, υποστηρίζοντας τους συνεργάτες μας σε Αττική, 
περιφέρεια και εξωτερικό, ώστε να διατηρούμε την ηγετική μας θέση στην αγορά. Συγχρόνως, μελετάμε στρατηγικά 
την προσέγγιση νέων αγορών, είτε με την ίδρυση νέων θυγατρικών εταιρειών είτε με τη σύναψη εποικοδομητικών 
συνεργασιών.

Το επενδυτικό πλάνο της επόμενης πενταετίας περιλαμβάνει επενδύσεις που σχετίζονται με τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό υποδομών, τη βιομηχανική μονάδα με την οποία επιδιώκουμε 
αύξηση της παραγωγικότητας και αριστοποίηση των διεργασιών και των υπόλοιπων παραμέτρων που συνδέονται με 
την ανάπτυξη των μαρκών μας, όπως είναι οι ενέργειες marketing και πωλήσεων. 

Στην καρδιά του στρατηγικού μας πλάνου και βασικός προσανατολισμός της Έταιρείας μας παραμένει η μακροπρόθεσμη 
επένδυση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και περιλαμβάνει τη συνεισφορά στην οικονομία, τη δημιουργία νέων άμεσων και 
έμμεσων θέσεων εργασίας, την ενδυνάμωση των γυναικών και ευρύτερα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
την αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς στην κοινωνία και τις επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος με 
προτεραιότητα την κυκλική οικονομία, την εξοικονόμηση ενέργειας με ταυτόχρονη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος σε όλη την αλυσίδα αξίας. 

Στην KAFEA TERRA, επιθυμούμε να υλοποιήσουμε την επένδυσή μας αυτή με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης 
αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. Η βελτίωση των επιδόσεών μας στις παραπάνω δράσεις αποτελεί την κύρια 
δέσμευσή μας και η παρούσα Έκθεση συνιστά το σημείο αναφοράς μας προς αυτή την κατεύθυνση για τα επόμενα έτη.

Νιόβη Καλλέργη
Αντιπρόεδρος & CMO
KAFEA TERRA Food and Drinks Α.Ε.Β.Ε.
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Αγαπητοί αναγνώστες,

Έκπροσωπώντας τη νέα γενιά στελεχών της KAFEA TERRA, σας 
καλωσορίζω με τη σειρά μου στη 2η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 
της Έταιρείας μας. Ο καφές είναι άρρηκτα ενσωματωμένος στην 
κουλτούρα του Έλληνα καταναλωτή γενικότερα και των νέων 
ειδικότερα στην χώρα μας. Πέρα από μια επιλογή, η κατανάλωση 
του καφέ αποτελεί ιεροτελεστία και εμείς στην KAFEA TERRA, μέσα 
από μια σειρά επιτυχημένων και ποιοτικών μαρκών, στοχεύουμε στο 
να μετατρέπουμε αυτήν ακριβώς την καθημερινή συνήθεια όλων, σε 
ένα ιδιότυπο κι απολαυστικό τελετουργικό. 

Καινοτομία στην KAFEA TERRA 

Η κουλτούρα απόκτησης και χρήσης προηγμένης τεχνολογίας για τη βιομηχανική παραγωγή έχει μακρά παράδοση 
στην Έταιρεία μας. Πειραματιζόμαστε με καινοτόμες πρακτικές και νέα τεχνολογικά συστήματα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελεί η αύξηση του κύκλου ζωής των μηχανημάτων, έως και 20 έτη. Αναζητούμε βέλτιστες λύσεις και 
εφαρμογές για την επεξεργασία και παρασκευή εκλεκτού καφέ. Διερευνούμε τα νέα διαθέσιμα υλικά για συσκευασίες με 
χαμηλότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση και τεχνολογίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Θεωρούμε 
πολύ σημαντικό ότι είμαστε μία υγιής και καινοτόμος επιχείρηση με συνεχείς επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη των 
προϊόντων μας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν τις δεσμεύσεις μας για την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Αντιμετωπίζουμε με θάρρος κάθε νέα πρόκληση, σχεδιάζουμε προσεκτικά τις ενέργειές μας και προσηλωνόμαστε με 
πάθος στην υλοποίησή τους. Αντικειμενικός σκοπός μας είναι να αναπτύσσουμε σταθερά μία υπεύθυνη, πρωτοποριακή 
και εξωστρεφή Έταιρεία που εδραιώνει τη θέση της στην κορυφή. Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις τάσεις 
της εποχής, διευρύνοντας συνεχώς το χαρτοφυλάκιό μας, καλύπτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών, με άριστα 
προηγμένη βιομηχανική μονάδα που μπορεί να στηρίξει τις νέες προϊοντικές σειρές για όλους τους τομείς.

Όπως πάντα, έτσι και τώρα, συνεχίζουμε, πάντα με προσήλωση στις αξίες μας, να αξιολογούμε τις αλλαγές στο 
περιβάλλον της αγοράς και με καινοτόμες δράσεις να στηρίζουμε τον κλάδο μας, ώστε να δημιουργούμε αμοιβαία 
οφέλη με τους συνεργάτες - πελάτες μας. 

Με το βλέμμα στο μέλλον 

Στην ΚAFEA TERRA είμαστε όλοι ευθυγραμμισμένοι με την εταιρική κουλτούρα και μοιραζόμαστε ένα κοινό σκοπό: 
"Να αποτελούμε κορυφαία Έταιρεία στην ελληνική βιομηχανία και εμπορία καφέ με άριστης ποιότητας προϊόντα και 
υπηρεσίες διεθνούς απήχησης και αναγνωρισιμότητας. Να δημιουργούμε συνεχώς αμοιβαία οφέλη στους συνεργάτες 
μας και συναισθηματική αξία στους τελικούς καταναλωτές σ’ όλους τους τομείς δράσης μας, στην Έλλάδα και το 
εξωτερικό".

Καθημερινά εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Με αγάπη και επιμονή αναζητούμε και επεξεργαζόμαστε εκλεκτό 
πράσινο καφέ και με συνεχή ανάπτυξη γνώσης, τεχνογνωσίας και αισθητικής, προσφέρουμε σταθερά υψηλής ποιότητας 
καφέ, ώστε να δημιουργούμε μοναδική γευστική εμπειρία σε όλους όσοι τον απολαμβάνουν κάθε στιγμή. 

Για το 2022 σκοπεύουμε να επενδύσουμε σημαντικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Έταιρείας, στην επικοινωνία 
και στην εξωστρέφεια μας. Διαφυλάσσουμε όλη τη γνώση και την εμπειρία μας από το παρελθόν, συνεχίζοντας να 
δημιουργούμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Ιορδάνης Ιωσηφίδης
General Manager & Μέλος Δ.Σ.
KAFEA TERRA Food and Drinks Α.Ε.Β.Ε.
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ME MIA MATIA ΤΟ 2021
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181 
Εργαζόμενοι

13.680 τ.μ. 
Εγκαταστάσεων  

σε Αττική & Θεσσαλονίκη Έναρξη κατασκευής  
κτηριακών εγκαταστάσεων 

στη Θεσσαλονίκη

Λανσάρισμα 
23 νέων κωδικών παραγωγής 

68 νέων κωδικών εισαγωγής και εμπορίας σε Ho.re.ca & Retail 

€880.000 
Επενδυτικό πλάνο  

τη διετία 2020-2021

Νέες Πιστοποιήσεις

3 
Βραβεία

2 
Διεθνείς 
Εκθέσεις

Διακρίσεις και συμμετοχές

96%
Κάλυψη της ελληνικής επικράτειας, 

μέσω του δικτύου διανομής

70
Εμπορικές Συνεργασίες

Κύκλος εργασιών

Επενδύσεις στην Κοινωνία

€84,8 εκατ.
2021

€81.057
2021

€69,4 εκατ.
2020
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14 χώρες 
εξαγωγικοί προορισμοί

10% αύξηση
όγκου εξαγωγών παραγόμενου καφέ 

2021 vs 2019

Έναρξη ανανέωσης του στόλου με υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα νέας γενιάς

Συνολικές Πωλήσεις Καφέ 

4.394 τόνοι
2021

3.549 τόνοι
2020

Great Place to Work 
(Δεκ.21-Δεκ.22)

Dimello 
“THREE CONTINENTS”

1ος Πιστοποιημένος καφές 
Rainforest Alliance

ΕΝ ISO 14064-1:2019
για τη μέτρηση του 

ανθρακικού αποτυπώματος του 
συνόλου των δραστηριοτήτων 

της KAFEA TERRA
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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
GRI 102-1 / GRI 102-5

Η KAFEA TERRA FOOD & DRINKS A.E.B.E. αποτελεί την πρώτη βιομηχανία 
επεξεργασίας και τυποποίησης καφέ στην Ελλάδα, με δυναμική εξελικτική 
πορεία και μεγάλο μερίδιο αγοράς. Συνιστά οικογενειακή επιχείρηση, 
εδραιωμένη σε αναλλοίωτες αξίες και μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης, 
με κύριο πυλώνα δραστηριότητας την εισαγωγή, μεταποίηση και εμπορία 
καφέ. 

Σήμερα, έπειτα από μία επιτυχημένη μακρόχρονη πορεία άνω των τριών 
δεκαετιών, συνεχίζει με συνέπεια και προσήλωση, πάνω στον ίδιο σταθερό 
άξονα τεχνογνωσίας, καινοτομίας και ανάπτυξης, να διαθέτει υψηλής 
ποιότητας προϊόντα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πετυχαίνοντας πλατιά 
διείσδυση και ευρεία απήχηση στους τομείς Ho.re.ca, Office & Retail στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 
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ΟΡΟΣΗΜΑ ΠΟΡΈΙΑΣ 1988-2021

ΚΑΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

1988
Ιδρύεται η Καφέα Εμπορική Τεχνική Α.Ε., αναλαμβάνοντας 
την αποκλειστική αντιπροσωπεία και εμπορία του καφέ illy στην Ελλάδα.

1991
Λανσάρεται η συνταγή “freddo”
(κρύο ρόφημα καφέ με βάση τον espresso illy).

1994
Συγκροτείται το πανελλήνιο Δίκτυο Εμπορικών Συνεργατών.

1997
Ιδρύεται υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη.

2006
Ιδρύεται Εταιρεία κοινών συμφερόντων στη Βουλγαρία.

2009
Εγκαινιάζεται στην Αθήνα το Università del Caffè de la Grecia 
της illycaffé, ένα πρωτοποριακό κέντρο εκπαίδευσης, με στόχο 
τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των επαγγελματιών 
στην παρασκευή espresso.

2002
Ιδρύεται η Attica 
Terra Α.Ε.Β.Ε. με 
σκοπό την ανάπτυξη 
επενδυτικού 
προγράμματος για 
την επεξεργασία του 
καφέ Dimello.

2006
Εγκαινιάζεται 
η υπερσύγχρονη 
βιομηχανική μονάδα 
επεξεργασίας καφέ 
στη ΒΙ.ΠΕ Παιανίας 
και λανσάρεται στην 
ελληνική αγορά o 
καφές Dimello.

2011
Ιδρύεται το κέντρο 
εκπαίδευσης 
“Dimello Campus”, 
με στόχο τη 
δημιουργία και 
προώθηση της 
κουλτούρας του 
καφέ.

2017
Η Εταιρεία 
συστήνεται 
στο κοινό των 
Specialty Coffees, 
λανσάροντας τον 
καφέ AREA 51.

ATTICA TERRA FOOD & DRINKS A.E.Β.Ε.

KAFEA TERRA FOOD & DRINKS Α.Ε.Β.Ε.

2017
Δημιουργείται η KAFEA TERRA 
FOOD & DRINKS Α.Ε.Β.Ε. 
μετά από συγχώνευση και 
απορρόφηση της ΚΑΦΕΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
από την ATTICA TERRA 
FOOD & DRINKS A.E.Β.Ε. 

Ολοκληρώνονται οι νέες 
αποθηκευτικές εγκαταστάσεις 
στο Μαρκόπουλο. 

Λανσάρεται νέα σειρά 
κωδικών Dimello στον τομέα 
Λιανεμπορίου.

2018
Ιδρύεται η 
KAFEA TERRA UK, 
για τη διείσδυση του 
Dimello στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.

2019
Ιδρύεται η KAFEA 
Cyprus, Εταιρεία κοινών 
συμφερόντων για τη 
διανομή του καφέ illy 
στην Κύπρο.

2020
Δημοσιεύεται η 1η Έκθεση 
Βιώσιμη Ανάπτυξης.

2021
Αναπτύσσονται νέες 
κτηριακές εγκαταστάσεις 
στη Θεσσαλονίκη.

Λανσάρεται νέα σειρά 
χαρμανιών Dimello, 
THREE CONTINENTS 
με πιστοποίηση Rainforest 
Alliance.

GRI 102-5
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ΈΠΙΧΈΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΈΛΟ
GRI 102-2 / GRI 102-4 / GRI 102-6 / GRI 102-7

Προμηθευόμαστε, επεξεργαζόμαστε και διαθέτουμε εκλεκτό καφέ σε όλες 
τις μορφές και τύπους συσκευασίας σε Ελλάδα, Ευρώπη, Μέση Ανατολή, 
Αφρική και τον ευρύτερο κόσμο. Αξιοποιούμε το πάθος και τη γνώση της 
ομάδας μας και δημιουργούμε συνεχώς μία ανώτερη, απολαυστική εμπειρία 
καφέ, που προσθέτει αξία σε καταναλωτές και την κοινωνία ως σύνολο. 

Δραστηριότητες 

Η βασική δραστηριότητα της KAFEA TERRA είναι η αποκλειστική εισαγωγή του καφέ illy και η ολοκληρωμένη παραγωγή 
και διανομή του καφέ Dimello, όπως και άλλων τύπων και μαρκών (brands) καφέ σε ελληνικές και ξένες αγορές, καθώς 
και η αποκλειστική εισαγωγή και διανομή ευρωπαϊκών εμπορικών σημάτων υψηλής ποιότητας.

Στο κανάλι διανομής Ηο.re.ca διαθέτουμε τα προϊόντα μας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε επαγγελματίες 
ξενοδοχείων, εστιατορίων και cafés, άμεσα μέσω των ομάδων πωλήσεων της Έταιρείας και έμμεσα μέσω 70 Έμπορικών 
Συνεργατών, που φροντίζουν για την τροφοδοσία των λοιπών σημείων της χώρας. Το κανάλι Ho.re.ca αποτελεί τον 
πυρήνα της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Φροντίζουμε να στηρίζουμε τους πελάτες μας, παρέχοντας άριστα 
προϊόντα καφέ, επαγγελματικό εξοπλισμό και ταυτόχρονα ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συνεχή 
εκπαίδευση.

Το κανάλι Retail εξυπηρετείται άμεσα από την ομάδα πωλήσεων λιανικής της Έταιρείας που φροντίζει για την 
τροφοδοσία όλων των σημείων του λιανεμπορίου, καθώς και από την ομάδα του e-commerce, που υποστηρίζει τη 
λειτουργία των e-shops.

Μέσα από τo κανάλι Office διατίθενται συστήματα μηχανών και κάψουλας καφέ espresso σε γραφεία, εταιρείες και 
ξενοδοχεία. Έξυπηρετείται πανελλαδικά από την ομάδα πωλήσεων της Έταιρείας, καθώς και από το Δίκτυο Έμπορικών 
Συνεργατών, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τροφοδοσίας, τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης.

96%
της Ελληνικής Επικράτειας
καλύπτεται γεωγραφικά από το 
δίκτυο πωλήσεων της Εταιρείας.

Άμεση διάθεση 
σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη.

Έμμεση διάθεση 
με κάλυψη 96% 
της Ελληνικής Eπικράτειας.

Toμείς αγοράς

Ηο.re.ca OfficeRetail 

3 σύγχρονα κέντρα Logistics

Παιανία 

Εισαγωγές  

Υπηρεσίες 
Quality 
Control  

Παραγωγή

Πιστοποιημένη 
Εκπαίδευση

Εξαγωγές

Έρευνα και 
Ανάπτυξη 

(R&D) 

Διανομή 

Τεχνική 
Υποστήριξη

ΘεσσαλονίκηΜαρκόπουλο 

e-shops

www.area51coffeeroasters.com/shopwww.dimellocoffee.com/dimello-shopwww.illy.gr

8 τομείς δραστηριοτήτων
GRI 102-2 / GRI 102-6

http://www.area51coffeeroasters.com/shop  
http://www.dimellocoffee.com/dimello-shop
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ΟΡΑΜΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΈΣ
GRI 102-16

Πάθος
Κάνουμε αυτό που 
αγαπάμε και αγαπάμε 
αυτό που κάνουμε

Εντιμότητα
Πραγματοποιούμε ό,τι 
υποσχόμαστε

Ήθος
Κάνουμε τα πράγματα 
με το σωστό τρόπο

Πρόοδος
Οικοδομούμε το 
μέλλον, εδραιώνοντας 
το σήμερα 

Θάρρος
Υλοποιούμε τα σχέδια 
μας με αδιαπραγμάτευτη 
αφιέρωση

Αριστεία
Δεν κάνουμε απλώς 
πράγματα, τα κάνουμε 
καλά

Αξίες
Ο ακρογωνιαίος λίθος της υπόστασής μας, συνοψίζεται στις θεμελιώδεις αξίες, που 
διαμορφώνουν την εταιρική κουλτούρα και καθορίζουν το πλαίσιο δράσης μας. 

ΈΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ  
Με αφοσίωση στην αποστολή μας, έχουμε αναπτύξει μία 
ισχυρή εταιρική κουλτούρα, που στοχεύει στη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη μέσα από πέντε πυλώνες: 

  Υπεύθυνη Εταιρική Διακυβέρνηση 

  Υπεύθυνη Λειτουργία 

  Φροντίδα για τους Ανθρώπους μας

  Προσφορά στην Κοινωνία 

  Σεβασμός στο Περιβάλλον

Σεβόμαστε 
τους ανθρώπους μας και συνεργαζόμαστε με ήθος, 
σοβαρότητα και εντιμότητα. Γι’ αυτό και ακολουθούμε 
διαδικασίες και πολιτικές που προστατεύουν όλα τα 
άτομα που εμπλέκονται στην παραγωγική μας αλυσίδα, 
από τους καλλιεργητές, που μας προσφέρουν τον 
πολύτιμο καρπό της φύσης μέχρι τους εργαζόμενούς 
μας και τους καταναλωτές.

Εστιάζουμε 
στην ισότιμη ανάπτυξη και των πέντε πυλώνων 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που μας επιτρέπουν να 
αναπτύσσουμε αμοιβαία ωφέλιμες σχέσεις με το σύνολο 
των συνεργατών μας και τις τοπικές κοινωνίες, μέσα 
από τις οποίες μοιραζόμαστε την αγάπη, το πάθος και 
το μεράκι μας για άριστο καφέ.

Επενδύουμε 
σε μακροχρόνιες συνεργασίες, που χαρακτηρίζονται 
από ενσωμάτωση και συμπερίληψη και προάγουν την 
ανέλιξη των συνεργατών μας, την ανάπτυξη γνώσης, 
τεχνογνωσίας και αισθητικής. 

Ενισχύουμε 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, αξιοποιώντας την τεχνολογία και 
στηρίζοντας την καινοτομία, με στόχο να μειώσουμε 
το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Διασφαλίζουμε 
έτσι την ποιότητα των προϊόντων μας, αλλά και την 
ασφάλεια των καταναλωτών.

Όραμα

Στην KAFEA TERRA αντιλαμ-
βανόμαστε τη δημιουργία του 
καφέ ως ένα συναρπαστικό 
ταξίδι επιδίωξης αριστείας. Και 
ο τρόπος που βιώνουμε αυτό το 
ταξίδι αποτελεί παρακαταθήκη 
για τις επόμενες γενεές. Από τη 
γη όπου φύεται ο καρπός ως 
το φλυτζάνι που σερβίρεται, η 
διαδρομή του καφέ συνιστά για 
εμάς μία εξελικτική διαδικασία, 
με σκοπό κάθε στιγμή, η 
εμπειρία του καφέ μας να είναι 
μοναδική. 

Αποστολή

Μέσα από αναγνωρισμένες μάρκες, ισχυρή 
εταιρική διακυβέρνηση, σημαντικές επενδύσεις 
και μακροπρόθεσμη προοπτική βιώσιμης 
ανάπτυξης, διατηρούμε την ηγετική μας 
θέση στην Ελλάδα, επενδύοντας παράλληλα 
σε αγορές του εξωτερικού.  

Σκοπός μας είναι να αναπτύσσουμε μία 
υπεύθυνη, πρωτοποριακή βιομηχανική επι-
χείρηση με εξωστρέφεια, που αναγνωρίζεται 
ευρέως για τη σταθερή, συνεπή μεγένθυσή 
της και δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία σε 
εργαζόμενους, συνεργάτες, κοινότητες και 
την ευρύτερη κοινωνία που υπηρετεί.
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΈΔΙΑΣΜΟΣ

1. 
Βιώσιμη 
Ανάπτυξη
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στην KAFEA 
TERRA ενσωματώνεται πλήρως 
στην εταιρική κουλτούρα και 
φιλοσοφία της από τα πρώτα 
χρόνια λειτουργίας. Η υπεύθυνη 
εταιρική διακυβέρνηση, η υπεύθυνη 
λειτουργία, η φροντίδα στους 
ανθρώπους, η προσφορά στην 
κοινωνία και ο σεβασμός  στο 
περιβάλλον, αποτελούν βασικές 
συνιστώσες της επιχειρηματικής 
στρατηγικής και της καθημερινής 
λειτουργίας της Έταιρείας.

4. 
Ανθρώπινο 
Δυναμικό
Στην KAFEA TERRA αναγνωρίζουμε 
ότι η επιτυχία μας βασίζεται στη 
δέσμευση και την αφοσίωση των 
ανθρώπων μας. Το δικό τους 
αμείωτο πάθος για το έργο και ο 
τρόπος που το επιτελούν, δίνει 
σχήμα και πνοή σε αυτό που 
είμαστε. Προτεραιότητά μας είναι 
να φροντίζουμε την ισορροπία 
και την ευημερία των ανθρώπων 
μας, να παρέχουμε κίνητρα, 
δίκαιη οικονομική ανταμοιβή και 
υγειονομική περίθαλψη για τους 
ίδιους και τις οικογένειές τους. 
Στόχος μας είναι να στηρίζουμε, να 
καθοδηγούμε και να ενθαρρύνουμε 
όλους τους συναδέλφους μας, 
που συμβάλλουν δυναμικά 
στην επίτευξη του σκοπού μας. 
Αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο μας, 
ως κινητήριο μοχλό ανέλιξης των 
ανθρώπων μας σε επαγγελματικό 
και προσωπικό πεδίο. 

2. 
Οικονομική 
Ανάπτυξη
Η διασφάλιση της οικονομικής 
ευρωστίας της Έταιρείας, αποτελεί 
σημαντική παράμετρο συνεχούς 
εξέλιξης, ακόμα και σε συνθήκες 
υψηλού κινδύνου και αβεβαιότητας. 
Έστιάζουμε στη δημιουργία 
σημαντικής οικονομικής αξίας, με 
στόχο την πρόοδο και την ευημερία 
όλων όσοι επηρεάζονται από τη 
λειτουργία μας.

5. 
Επενδύσεις

Το σημαντικότερο μέρος των 
οικονομικών πόρων της Έταιρείας, 
αφιερώνεται σε ένα εκτεταμένο πλάνο 
επενδύσεων που εξασφαλίζουν την 
επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα. 

Οι κυριότερες αφορούν στους 
παρακάτω τομείς:

•  Επέκταση και συνεχή εκσυγχρονισμό 
της μονάδας παραγωγής.

• Έρευνα και ανάπτυξη.
•  Εκπαίδευση και ανάπτυξη γνώσης 

και τεχνογνωσίας.
•  Κατασκευή υπερσύγχρονων 

κτιριακών υποδομών.
•  Ενσωμάτωση νέων πληροφοριακών 

συστημάτων.
•  Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων.
•  Ανάπτυξη νέων αγορών στο διεθνές 

περιβάλλον.
•  Ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων.

3. 
Ικανοποίηση 
Πελατών

Θέτουμε τις ανάγκες των 
καταναλωτών και των 
επαγγελματιών, στο επίκεντρο 
του σχεδιασμού και της δράσης 
μας. Αντιλαμβανόμαστε τους 
πελάτες μας ως πολύτιμα μέλη του 
ταξιδιού μας, που μας παρακινούν 
να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες 
τους. Με επιμονή επιδιώκουμε την 
αριστεία και φροντίζουμε, μεταξύ 
άλλων, την επιλογή των καλύτερων 
ποικιλιών πράσινου καφέ, με 
σεβασμό στους καφε-καλλιεργητές, 
τη δημιουργία χαρμανιών ανώτερης 
ποιότητας, την εφαρμογή ιδιαίτερων 
μεθόδων παρασκευής και τη 
συνεχή ανάπτυξη γνώσης και 
τεχνογνωσίας.

6.
Εξωστρέφεια

Παράλληλα με την ανάπτυξή μας 
στην εγχώρια αγορά, επιδιώκουμε 
τη διάδοση της Έλληνικής 
κουλτούρας και της εξειδίκευσής 
μας στον καφέ στις αγορές του 
εξωτερικού. Έπιλέγουμε προσεκτικά 
συνεργασίες είτε άμεσα, μέσω 
δικών μας συνδεδεμένων εταιρειών, 
είτε έμμεσα μέσω συνεργατών. 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της KAFEA TERRA απολύτως ευθυγραμμισμένος στο πλαίσιο των αξιών της, 
προβλέπει υλοποίηση δράσεων που συνοψίζονται στις παρακάτω κατηγορίες: 
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ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ
GRI 102-2 / GRI 102-4

Εμπλουτίζουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας, εφαρμόζοντας 
πάντα σχολαστική διαδικασία έρευνας και αξιολόγησης, διασφαλίζοντας 
ότι κάθε νέα εισαγωγή αντικατοπτρίζει τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και 
βιωσιμότητας που θέτει η Εταιρεία. 

Α. Αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση

Β. Εισαγωγή και διάθεση επαγγελματικού εξοπλισμού

Εισαγωγή & διάθεση προϊόντων και επαγγελματικού εξοπλισμού

Ο illy είναι η πιο αναγνωρίσιμη μάρκα καφέ παγκοσμίως. Παράγεται από την illycaffè, μια ιταλική οικογενειακή 
επιχείρηση, με έδρα την Τεργέστη της Ιταλίας και αφετηρία το 1933. Το μοναδικό βιώσιμο χαρμάνι illy συνθέτουν από 
κορυφαίας ποιότητας κόκκους 100% Arabica. Η συνταγή είναι μυστική, ενώ η γεύση illy διατηρείται πάντα σταθερή.

Η illycaffè είναι μια Εταιρεία με πολυπληθείς βραβεύσεις και πιστοποιήσεις. Το 2019 ενίσχυσε τη δέσμευσή της για 
διαρκή ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο, υιοθετώντας τη μορφή της πολυμετοχικής κοινωφελούς Εταιρείας, “Società 
Benefit”. Έτσι, ως «Κοινωφελής Οργανισμός» επιδιώκει την κερδοφορία με την ανάληψη δράσεων, που ευεργετούν 
την κοινωνία και το περιβάλλον. Επιπλέον, εδώ και χρόνια έχει συμπεριληφθεί στη λίστα με τις «Πιο Ηθικές 
Εταιρείες Παγκοσμίως» και συνεχίζει τη συμμετοχή της σε ειδικά προγράμματα και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή 
στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης και ειδικότερα τη βελτίωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Το 2021 
έγινε η πρώτη ιταλική Εταιρεία καφέ που απέκτησε την πιστοποίηση B Corp, η οποία απονέμεται σε εταιρείες, που 
πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, καθώς και για τη διαφάνεια 
και την υπευθυνότητα που επιδεικνύουν.

Η ιστορία του espresso illy στην Ελλάδα, ξεκινάει όταν ο Ιωάννης Ιωσηφίδης, ιδρυτής της KAFEA TERRA, αποφάσισε 
το 1988 να επενδύσει στην εισαγωγή του espresso illy. Ο illy ενσωματώθηκε στο καταναλωτικό πρότυπο του 
Έλληνα ταχύτατα, με αποτέλεσμα η KAFEA TERRA να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο αποκλειστικό διανομέα της illycaffè 
παγκοσμίως, εισάγοντας κάθε χρόνο τη μισή ποσότητα καφέ, από όσους εξάγει η ιταλική Εταιρεία σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. 

Σήμερα ο illy κατέχει σημαντικό μερίδιο στην εγχώρια αγορά, με διαφορετικούς τύπους καφέ, που προορίζονται σ’ 
όλους τους τομείς κατανάλωσης για επαγγελματίες και τελικούς καταναλωτές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μάρκα illy, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Εταιρείας  
www.illy.gr

Μάρκες Παραγωγής
GRI 102-2 / GRI 102-4 / GRI 102-6 

http://www.illy.gr
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Ο Dimello, ένα 100% Ελληνικό 
brand, αποτελεί την παραγωγική 
αιχμή του Ομίλου Επιχειρήσεων 
KAFEA TERRA AEBE και διατίθεται 
σε όλες τις μορφές και τύπους 
συσκευασίας, για όλους τους 
τομείς αγοράς (Ηo.Re.Ca, Retail, 
Office) με διανομή στην Ελλάδα και 
το Εξωτερικό.

Η διαδρομή του Dimello με μια ματιά

2006
Ολοκληρώνεται 
το υπερσύγχρονο 
εργοστάσιο 
επεξεργασίας καφέ 
στη ΒΙ.ΠΕ Παιανίας, 
όπου παράγεται 
σε όλα τα στάδια 
ο καφές Dimello. 

2017
Η μάρκα 
κάνει αισθητή 
την παρουσία της 
στο οργανωμένο 
λιανεμπόριο. 

2018
Ιδρύεται η KAFEA 
TERRA UK LTD 
και ο Dimello ξεκινά 
το ταξίδι του 
στο Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Σήμερα 
διατίθεται σε όλες τις 
μορφές και τύπους 
συσκευασίας, για όλους 
τους τομείς αγοράς 
Ηo.re.ca, Retail, Office 
στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.
Ο πρώτος πιστοποι-
ημένος με Rainforest 
Alliance καφές της 
KAFEA TERRA.

Dimello, 
THREE CONTINENTS

Η νέα σειρά χαρμανιών Dimello, THREE CONTINENTS 
αποτελεί ένα απολαυστικό ταξίδι με αγάπη για τον 
καλό, ποιοτικό καφέ και σεβασμό στο περιβάλλον. 
Τρία χαρμάνια, 100% Arabica με τα καλύτερα στοιχεία 
από τις τρεις ηπείρους, Αφρικής, Αμερικής και Ασίας. 
Τρία χαρμάνια τα οποία δημιουργούνται με σεβασμό 
στο μικροκλίμα και το ιδιότυπο οικοσύστημα, της κάθε 
ηπείρου και χαρακτηρίζονται από την πληρότητα, την 
απλότητα και τη διαφορετικότητά τους. 

Η υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον ξεκινά πολύ 
πριν την απόλαυση του καφέ. Έτσι, σε όλη τη διαδικασία 
προετοιμασίας και διάθεσης των νέων χαρμανιών Dimello, 
THREE CONTINENTS, φροντίζουμε να συμβάλλουμε 
ενεργά σε ένα καλύτερο μέλλον για τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον. Tα νέα χαρμάνια του Dimello, THREE 
CONTINENTS, πέραν της μοναδικότητάς τους, είναι για 
εμάς μία ακόμη δέσμευση για αναζήτηση πράσινου καφέ, 
πιστοποιημένου από τον Διεθνή Οργανισμό Rainforest 
Alliance για τη βιώσιμη γεωργία και τη δασοκομία, την 
προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των 
μέσων διαβίωσης των καλλιεργητών. 

Το προϊόν απευθύνεται στον κλάδο επαγγελματιών 
Ho.re.ca.
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Η υπερσύγχρονη βιομηχανική μονάδα παραγωγής 
είναι σχεδιασμένη ώστε να διασφαλίζει τα πιο υψηλά 
επίπεδα ποιότητας, υγείας & ασφάλειας εργαζομένων 
και να προσφέρει τις προϋποθέσεις για μειωμένο 
ενεργειακό αποτύπωμα.  Η συνεχής αναβάθμιση και 
ποιοτικοί έλεγχοι σε όλα τα στάδια της παραγωγικής 
διαδικασίας, μας επιτρέπουν να πλησιάζουμε όσο το 
δυνατόν περισσότερο στο στόχο μας, που συνοψίζεται 
στη φράση «αριστεία στο φλιτζάνι».

Με σεβασμό στους καλλιεργητές επιλέγουμε τις καλύτε-
ρες ποικιλίες πράσινου καφέ από χώρες παραγωγής που 
αναδεικνύουν τον ξεχωριστό χαρακτήρα του χαρμανιού, 
όπως Βραζιλία, Αιθιοπία, Ινδία, Γουατεμάλα, Κολομβία 
και Νικαράγουα, επιτυγχάνοντας τον απόλυτο έλεγχο 
των παραμέτρων που μας οδηγούν στην τελειότητα:  
κατάλληλες κλιματικές συνθήκες, εποχικότητα, σοδειές 
και σταθερότητα στην ποιότητα. Οι εξαιρετικές πρώτες ύλες περνούν μέσα από τα 

«μαγικά» χέρια της άριστα εκπαιδευμένης ομάδας των 
Dimello Specialists, αυστηρά προσηλωμένη στη συνεχή 
ανάπτυξη της ποιότητάς του. Με την εμπειρία, την 
αγάπη, το πάθος τους επιμελούνται όλα τα στάδια της 
επιλογής, της επεξεργασίας, του καβουρδίσματος και την 
τελική συσκευασία, εξασφαλίζοντας ότι ο καφές Dimello 
παραδίδεται πάντα φρέσκος στον τελικό καταναλωτή. 

Από την αρχή της ύπαρξης του, o Dimello αφιερώνεται 
πεισματικά στην αναζήτηση του brand excellence, 
επενδύοντας αξία στην επιλογή πράσινου καφέ, 
στις σχέσεις με τους καφεκαλλιεργητές, στη συνεχή 
αναβάθμιση των βιομηχανικών υποδομών, στους  
Τομείς  R & D & Blending, προκειμένου κάθε κόκκος 
να μετουσιώνεται σε μοναδική  εμπειρία καφέ σε κάθε 
φλιτζάνι!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το  
www.dimellocoffee.com.

http://www.dimellocoffee.com
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AREA 51 
Artisan Coffee Roasters

Το project AREA 51 Artisan Coffee Roasters δημιουργή-
θηκε το 2016 με σκοπό να συστηθούμε στο κοινό των 
Specialty Coffee Shops. Έκτοτε η πορεία της μάρκας είναι 
ιδιαίτερα ανοδική, με ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης 
και απήχησης στο κοινό αναζήτησης Specialty Coffee. 
Η θερμή αποδοχή του από τους επαγγελματίες καφέ, 
αλλά και τα ενθαρρυντικά σχόλια του κοινού στα 
διεθνή φεστιβάλ καφέ που λαμβάνει μέρος, έδωσαν την 
απαιτούμενη ώθηση για την πρόσφατη διείσδυσή του 
στην αγορά της Μεγάλης Βρετανίας.

O AREA 51 επικεντρώνεται στην επιστημονική προσέγ- 
γιση σε όλα τα στάδια παραγωγής του, τη βαθιά 
εξειδίκευση και τεχνογνωσία. Όλα αυτά περιβάλλονται 
από την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών εκπαίδευσης και  
τεχνικής υποστήριξης που προσφέρει η KAFEA TERRA 
και φθάνουν στον καταναλωτή ολοκληρωμένα, μέσα 
από ένα γευστικό φλιτζάνι καφέ. 

Κάθε καφές AREA 51 είναι τρέχουσας σοδειάς, μονα-
δικής γεωγραφικής προέλευσης, μικρής (microlot) ή 
πολύ μικρής (nanolot) παραγωγής. Οι διαφορετικές 
προελεύσεις μας εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια του 
έτους, αποτελούνται όμως αποκλειστικά από καφέδες 
specialty grade, με υψηλά σκορ βαθμολογίας, σύμφωνα 
με το Coffee Quality Institute. Προσεγγίζουμε ξεχωριστά  
τη μοναδικότητα της κάθε γεωγραφικής προέλευσης, 
πειραματιζόμαστε και αναζητούμε συνεχώς νέους 
τρόπους για να αποδώσουμε καλύτερα τα ιδιαίτερα 
γευστικά χαρακτηριστικά της.

Το προϊόν απευθύνεται στον κλάδο επαγγελματιών 
Ho.re.ca. και στον κλάδο λιανικής πώλησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το 
www.area51coffeeroasters.com.

Ο καφές Distillo παράγεται και συσκευάζεται στην 
υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής της KAFEA TERRA 
με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Με την πρώτη ύλη 
να αποτελείται από τις καλύτερες ποικιλίες καφέ Arabica 
και Robusta από Κεντρική, Νότια Αμερική και Ινδία, 
δημιουργούμε το χαρακτηριστικό γευστικό προφίλ του 
Distillo, το οποίο ξεχωρίζει για το δεξιοτεχνικό καβούρδισμα 
και αριστοτεχνικά δομημένο χαρμάνι του. 

Η υψηλή ποιότητα της μάρκας σε συνδυασμό με την 
ευρεία απήχηση δημιούργησε την ανάγκη το 2020 να 
πραγματοποιηθεί rebranding με σκοπό να ανανεωθεί η 
εικόνα του Distillo, αποκτώντας νέα εικαστική προσέγγιση, 
εμφανή σε νέες συσκευασίες και προωθητικά υλικά. Έπίσης, 
εμπλουτίστηκε η προϊοντική σειρά του με το λανσάρισμα 
του Distillo Harvest, καφέ espresso σε σπυρί 100% Arabica.

Το 2020 πραγματοποιήθηκε και ο ανασχεδιασμός της 
ιστοσελίδας με νέο περιεχόμενο, motion & interaction 
design και καινοτόμες τεχνολογίες που απογειώνουν 
την εμπειρία του χρήστη. Η μάρκα Distillo αναπτύσσεται 
δυναμικά σε όλο το εύρος πελατών του κλάδου Ηo.re.ca 
μέσω του δικτύου συνεργατών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το 
www.distillocaffe.com.
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Άλλες μάρκες της Εταιρείας

Όλο το άρωμα και η γεμάτη γεύση από εκλεκτές ποικιλίες 
αιχμαλωτίστηκε στο χαρμάνι του ελληνικού καφέ ΣΠΙΤΙ-
ΚΟΣ, φτιαγμένο με το μεράκι της μοναδικής ελληνικής 
μας παράδοσης. Υψηλής ποιότητας φρεσκοαλεσμένος 
παραδοσιακός Eλληνικός Kαφές σκούρος και ξανθός. 
Προέρχεται από εκλεκτό χαρμάνι Βραζιλίας (ποικιλία 
Santos – Arabica) και Ινδίας (Robusta) που αποδίδει άρι-
στα σώμα, καϊμάκι, άρωμα και γεύση στο φλιτζάνι.

Το προϊόν απευθύνεται στον κλάδο επαγγελματιών 
Ho.re.ca.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το 
www.kafeaterra.gr.

ΟΙ ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ ΜΑΣ*
GRI 102-2

Τεχνική Υποστήριξη

Το Τμήμα Service της KAFEA TERRA αναπτύσσεται διαρκώς με συνεχή έρευνα και επενδύσεις σε τεχνολογικούς, 
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, θέτοντας στον πυρήνα δραστηριότητας τις ανάγκες των επαγγελματιών. 
Διατηρεί εξειδικευμένη ομάδα εμπειρογνωμόνων που αναζητά συνεχώς τον πιο σύγχρονο και αξιόπιστο μηχανολογικό 
εξοπλισμό. Έπιπρόσθετα, στελεχώνεται από 16 έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς, που εκπαιδεύονται τακτικά 
από αναγνωρισμένους επαγγελματίες των μεγαλύτερων οίκων παραγωγής εξοπλισμού του εξωτερικού, ώστε να 
προσφέρουν αξιόπιστες τεχνικές υπηρεσίες για την άριστη συντήρηση και λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού 
στα cafés.

Οι τεχνικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με 4 κινητές μονάδες στην Αθήνα και 3 στη 
Θεσσαλονίκη, που αναλαμβάνουν την ανταπόκριση στον χώρο των πελατών. Έπιπλέον, διοργανώνονται εκπαιδευτικά 
σεμινάρια σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε με σκοπό να παρέχεται επαγγελματική τεχνική κατάρτιση 
στους εμπορικούς συνεργάτες της Έταιρείας, για να είναι σε θέση να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους επαγγελματίες 
καφέ στις απομακρυσμένες περιοχές. 

Σημαντική επιδίωξη είναι να εκπαιδεύσουμε τους επαγγελματίες baristi των cafés, να αποκτήσουν δεξιότητες 
πάνω στην επίλυση απλών προβλημάτων.

*Ο τομέας δραστηριότητας Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) παρουσιάζεται στην Ένότητα «Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της υγείας και της 
ασφάλειας των καταναλωτών και επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες».
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Πιστοποιημένη Εκπαίδευση

Κάθε χρόνο φιλοξενούμε στις εγκαταστάσεις μας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, περισσότερους από 1.000 επαγγελματίες 
και λάτρεις του καφέ, για να τους μυήσουμε στα μυστικά της προετοιμασίας και του σερβιρίσματος εξαιρετικού καφέ. 
Αφιερώνουμε σημαντικούς πόρους στο υπερσύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εκπαιδευτικό κέντρο που προωθεί, 
στηρίζει και επικοινωνεί τη φιλοσοφία και την κουλτούρα του καφέ, μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα για 
επαγγελματίες και ιδιώτες. Η ομάδα των εισηγητών αποτελείται από έμπειρους εκπαιδευτές baristi, οι οποίοι έχουν 
πιστοποιηθεί από το UDC στην Τεργέστη και το Specialty Coffee Association (SCA).

Κέντρα Εκπαίδευσης της KAFEA TERRA:
• Università del Caffè της illycaffè (UDC) 
• Dimello Campus 
• Σεμινάρια Specialty Coffee Association (SCA)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.kafeaterra.gr.

Υπηρεσίες Quality Control

Η εκπαίδευση και υποστήριξη των πελατών μας είναι θεμελιώδους σημασίας και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια 
της συνεργασίας. Ξεκινά με την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού από τους έμπειρους τεχνικούς μας και 
συνεχίζεται με εκτεταμένη εκπαίδευση barista είτε επι τόπου στο σημείο, είτε στο Coffee Training Centre της KAFEA 
TERRA.

Για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των ροφημάτων, οι εξειδικευμένοι barista trainers διενεργούν συνεχείς ελέγχους 
ποιότητας στα σημεία και παρέχουν πληροφορίες, τεχνικές συμβουλές και υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες, 
με βασικό στόχο τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης επιχειρηματιών και τελικών καταναλωτών.

https://kafeaterra.gr/%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%ad/
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ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΈΤΟΧΈΣ
Διακρίσεις
GRI 102-12 / GRI 102-13

Επιδιώκουμε την αριστεία σε όλους τους τομείς δράσης μας. 
Εισάγουμε και παράγουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα και 
παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης 
και εκπαίδευσης, κερδίζοντας αναγνώριση, εταιρικές διακρίσεις 
και βραβεύσεις. Τη διετία 2020-2021, οι θεσμοί και ολόκληρη η 
επιχειρηματική κοινότητα ήταν αφοσιωμένοι στην αντιμετώπιση  
της πανδημίας, με αποτέλεσμα εκδηλώσεις, που αναδεικνύουν 
πρόσωπα και επιχειρηματικές πρακτικές να περιορισθούν 
σημαντικά.

Συμμετοχές σε εκθέσεις και φεστιβάλ
GRI 102-12 / GRI 102-13

Συμμετέχουμε σε εγχώριες και διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και 
φεστιβάλ καφέ, με στόχο την αύξηση της αναγνωρισιμότητας 
των προϊόντων μας, τη δημιουργία νέων εμπορικών σχέσεων και 
συνεργασιών, όπως και την ανταλλαγή πολύτιμων γνώσεων και 
εμπειριών.
Tη διετία 2020-2021 πραγματοποιήθηκαν ελάχιστες εκδηλώσεις εξαιτίας των μέτρων που έλαβαν όλες οι χώρες -βάσει 
των οδηγιών της Πολιτείας- για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19. 

Το 2020 πριν την εκδήλωση της πανδημίας στην Έλλάδα και την έναρξη των περιοριστικών μέτρων, συμμετείχαμε στην 
Έκθεση HO.RE.CA 2020 και στη συνέχεια, όταν αποκλιμακώθηκαν τα μέτρα στην Κίνα, συμμετείχαμε μέσω συνεργάτη 
μας, στην Έκθεση ALLFOOD CHINA 2021.

Great Place to 
Work Δεκ. 2021 - 
Δεκ. 2022

Πιστοποίηση Great Place 
to Work®, μετά από 
μεθοδική αξιολόγηση, 
από τον Οργανισμό 
Great Place to Work® 
Hellas

Coffee Business 
Awards 2021
ETHOS MEDIA

Top Coffee Creative 
Marketing Director -
Νιόβη Καλλέργη

Retail Business  
Awards 2020

•  Suppliers’ Brand Social Media  
Campaign - Silver

•  Suppliers’ Brand Social Media  
Strategy - Bronze



Συνέδρια

Στην KAFEA TERRA, εστιάζουμε στη συνεχή εκπαίδευση, δημιουργία 
γνώσης και παραγωγικής σκέψης. Μέσα από αυτό το πρίσμα, 
κινητοποιούμε τους ανθρώπους μας να συμμετέχουν σε ομιλίες, 
συνέδρια, σεμινάρια, να ενημερώνονται και να συναναστρέφονται 
με σημαντικές προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου και 
όχι μόνο, καθώς και να ανταλλάσσουν νέες ιδέες και εμπειρίες.
Παρακάτω παρουσιάζονται τα συνέδρια στα οποία συμμετείχαμε η πλειοψηφία των οποίων πραγματοποιήθηκε 
διαδικτυακά λόγω της πανδημίας:

Δίκτυα και Οργανισμοί

Συμμετέχουμε σε δίκτυα, φορείς και οργανισμούς του κλάδου, με 
στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τη συνεχή ενημέρωση και 
την προαγωγή της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 202132

Συνέδρια
Workshop The day After Tomorrow – Priority

The 10th Annual Capital Link CSR Forum “ECONOMY & SOCIETY: THE NEXT DAY” – Capital Link

Νεανική Απασχολησιμότητα στην COVID-19 εποχή – ReGeneration

Sustainability Forum 2020 – Global Sustain 

Continuous Feedback – Continuous Growth – Agile Actors 

5th Annual Sustainability Summit on “How to reach a Sustainable Recovery”

Challenges and Opportunities – CSE

3rd Instore Marketing Conference – Boussias

Πωλήσεις B2C στην COVID-19 Εποχή – 2Grow

CX Summit 2021 – Boussias

All Things Facebook & Instagram 2021 – Boussias

Σεμινάριο κατά της σπατάλης των τροφίμων – Μπορούμε

Recruitment & Resourcing Conference 2021 – HR Professional Conferences

Η συμβολή της Γυναίκας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η σημασία του Στόχου #5 – CSR Hellas

e-commerce Amazon FBA – e-commerce Hellas

Food Retail Forum 2021 – Boussias

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η ακαδημαϊκή προσέγγιση συναντά την επιχειρηματική πρακτική - 
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Business Finance in Action! 2021 – Boussias

Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη VIII – Boussias

Diversity Management in the Workplace – ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ

Shop X 2021 – Boussias

Social Media Conference 2021 – Boussias

Product Marketing Conference 2021 – Boussias

Ορίζοντας τη Νέα Εποχή της Εργασίας – Adecco

Plant Based Conference 2021 – Boussias

Corporate Communication Conference 2021 – Boussias

Future of Work – PLEO

Δίκτυα και Οργανισμοί
ALLIANCE FOR COFFEE EXCELLENCE

SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION (SCA)

RAINFOREST ALLIANCE

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΕΒΕΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΦΕ

ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

To 2021 ξεκινήσαμε τις διαδικασίες συμμετοχής μας στο Σύνδεσμο Έλλήνων Βιομηχάνων Τροφίμων (ΣΈΒΤ), οι οποίες 
αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2022.
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ΒΙΏΣΙΜΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΔΙΑΒΟΥΛΈΥΣΗ ΜΈ ΤΑ ΈΝΔΙΑΦΈΡΟΜΈΝΑ ΜΈΡΗ
GRI 102-6 / GRI 102-7 / GRI 102-40 / GRI 102-42 / GRI 102-43 / GRI 102-44

Στην KAFEA TERRA, στο πλαίσιο της καθημερινής μας λειτουργίας, 
αλληλοεπιδρούμε με ένα σύνολο ενδιαφερόμενων μερών, με απώτερο 
στόχο να κατανοήσουμε τις ανάγκες και προσδοκίες τους, ώστε να 
δημιουργήσουμε και να διανείμουμε αξία προς αυτούς. Η επικοινωνία με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή 
πορεία μας προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ώς ενδιαφερόμενα μέρη της KAFEA TERRA ορίζουμε τα άτομα, τις επιχειρήσεις, τους φορείς κ.λπ. που ενδέχεται να 
επηρεάζονται σημαντικά από τις δραστηριότητες της Έταιρείας μας, ή όσα ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα της 
KAFEA TERRA να εφαρμόσει την επιχειρηματική της στρατηγική ή/και να επιτύχει τους στόχους της.

Σκοπός μας, με την παρούσα Έκθεση, είναι να ανταποκριθούμε σε μια σειρά θεμάτων, που είναι σημαντικά για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη μας, μέσα από την περιγραφή των σημαντικότερων κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιδράσεών μας.

Το παρακάτω διάγραμμα συνοψίζει τις βασικές κατηγορίες ενδιαφερόμενων μερών, τις μεθόδους επικοινωνίας μαζί 
τους, καθώς και τη συχνότητα αυτών, στο πλαίσιο της καθημερινής λειτουργίας μας.
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Συχνότητα επικοινωνίας
• Μηνιαία

• Κατά περίπτωση 

Συχνότητα επικοινωνίας
• Μηνιαία

• Κατά περίπτωση 

Συχνότητα επικοινωνίας
• Κατά περίπτωση 

Συχνότητα επικοινωνίας
• Κατά περίπτωση 

Συχνότητα επικοινωνίας
• Κατά περίπτωση 

Συχνότητα επικοινωνίας
• Κατά περίπτωση 

Συχνότητα επικοινωνίας
• Κατά περίπτωση 

Τοπική Κοινωνία

Τρόπος επικοινωνίας
• Websites

• Email
• Social Media
• Newsletters
• Δια ζώσης
• Τηλεφωνικά

Επιχειρηματική 
Κοινότητα

Τρόπος επικοινωνίας
• Websites

• Email
• Social Media
• Newsletters
• Τηλεφωνικά
• Δια ζώσης

Προμηθευτές 
(πρώτων υλών, μηχανολογικού εξοπλισμού, 

διαφήμισης, υλικών, εφοδιαστικής 
αλυσίδας-logistics, κ.ά.)

Τρόπος επικοινωνίας
• Websites

• Email
• Social Media
• Newsletters
• Δια ζώσης
• Τηλεφωνικά

Καταναλωτές                  
(B2C)

Τρόπος επικοινωνίας
• Προβολή στα ΜΜΕ 

• Websites
• Email

• Social Media
• Newsletters

Πελάτες                                   
(τομέας export)

Τρόπος επικοινωνίας
• Websites

• Email
• Social Media
• Newsletters
• One Drive
• Δια ζώσης
• Τηλεφωνικά

Πελάτες                                     
(τομέας λιανικής)

Τρόπος επικοινωνίας
• Corporate Digital Journal 

• Websites
• Email

• Social Media
• Newsletters
• Δια ζώσης

Συχνότητα επικοινωνίας
• Μηνιαία

• Κατά περίπτωση 

Πολιτεία & Κανονιστικές 
Αρχές

Τρόπος επικοινωνίας
• Websites

• Email
• Social Media
• Newsletters
• Δια ζώσης
• Τηλεφωνικά

Πελάτες                                 
(Δίκτυο Εμπορικών 

Συνεργατών)

Τρόπος επικοινωνίας
• Corporate Digital Journal 

• Websites
• Email

• Social Media
• Newsletters
• One Drive
• Δια ζώσης
• Τηλεφωνικά

Συχνότητα επικοινωνίας
• Μηνιαία

• Κατά περίπτωση 

Ευρύτερη Κοινωνία

Τρόπος επικοινωνίας
• Websites

• Email
• Social Media
• Newsletters
• Τηλεφωνικά

Πελάτες                                 
(τομέας B2B office)

Τρόπος επικοινωνίας
• Corporate Digital Journal 

• Websites
• Email

• Social Media
• Newsletters
• One Drive
• Δια ζώσης
• Τηλεφωνικά

Συχνότητα επικοινωνίας
• Μηνιαία

• Κατά περίπτωση 

Εργαζόμενοι                         
(στελέχη γραφείου / 

υπηρεσιών διοίκησης)

Τρόπος επικοινωνίας
• Corporate Digital Journal 

• Websites
• Email

• Social Media
• Newsletters
• One Drive
• Δια ζώσης
• Τηλεφωνικά

Εργαζόμενοι                      
(υπεύθυνοι τομέα - πωλητές,

 trainers, τεχνικοί)

Τρόπος επικοινωνίας
• Corporate Digital Journal 

• Websites
• Email

• Social Media
• Newsletters
• One Drive
• Δια ζώσης
• Τηλεφωνικά

Εργαζόμενοι                      
(παραγωγή, αποθήκη)

Τρόπος επικοινωνίας
• Corporate Digital Journal 

• Websites
• Email

• Social Media
• Newsletters
• Δια ζώσης
• Τηλεφωνικά

Μέτοχοι - Δ.Σ.

Τρόπος επικοινωνίας
• Τακτική Γενική Συνέλευση

• Συνελεύσεις Δ.Σ.
• Websites

• Social Media

Συχνότητα επικοινωνίας
• Eτησίως

• Κατά περίπτωση

Εργαζόμενοι                       
(ανώτατη διοίκηση)

Τρόπος επικοινωνίας
• Corporate Digital Journal 

• Websites
• Email

• Social Media
• Newsletters
• One Drive
• Δια ζώσης
• Τηλεφωνικά

Συχνότητα επικοινωνίας
• Μηνιαία

• Κατά περίπτωση 

Συχνότητα επικοινωνίας
• Μηνιαία

• Κατά περίπτωση 

Συχνότητα επικοινωνίας
• Μηνιαία

• Κατά περίπτωση 

Συχνότητα επικοινωνίας
• Μηνιαία

• Κατά περίπτωση 

Συχνότητα επικοινωνίας
• Μηνιαία

• Κατά περίπτωση 

Εργαζόμενοι                        
(ανώτερη διοίκηση)

Τρόπος επικοινωνίας
• Corporate Digital Journal 

• Websites
• Email

• Social Media
• Newsletters
• One Drive
• Δια ζώσης
• Τηλεφωνικά

Ενδιαφερόμενα Μέρη
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Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα βασικά θέματα ενδιαφέροντος (όπως προέκυψαν από την ανάλυση ουσιαστικότητας) 
ανά ενδιαφερόμενο μέρος.

Ενδιαφερόμενα Μέρη Βασικά Θέματα Ενδιαφέροντος
Μέτοχοι - Δ.Σ •  Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, επιχειρηματική ηθική και διασφάλιση της 

κανονιστικής συμμόρφωσης.
•  Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της ετοιμότητας σε 

καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
•  Δημιουργία και διανομή οικονομικής αξίας.
•  Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της υγείας και της ασφάλειας 

των καταναλωτών και επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες.

Εργαζόμενοι 
(ανώτατη διοίκηση)

•  Δημιουργία και διανομή οικονομικής αξίας.
•  Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της ετοιμότητας σε 

καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
•  Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, επιχειρηματική ηθική και διασφάλιση της 

κανονιστικής συμμόρφωσης. 
•  Παροχή εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων.

Εργαζόμενοι 
(ανώτερη διοίκηση)

•  Δημιουργία και διατήρηση των θέσεων εργασίας, εκπαίδευση και ανάπτυξη 
των εργαζομένων.

•  Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της ετοιμότητας σε 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 

•  Παροχή εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων.
•  Δημιουργία και διανομή οικονομικής αξίας. 

Εργαζόμενοι 
(στελέχη γραφείου / 
υπηρεσιών διοίκησης)

•  Δημιουργία και διατήρηση των θέσεων εργασίας, εκπαίδευση και ανάπτυξη 
των εργαζομένων.

•  Διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας των εργαζομένων. 
•  Προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας. 
•  Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της ετοιμότητας σε 

καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Εργαζόμενοι 
(υπεύθυνοι τομέα - πωλητές, 
εκπαιδευτές, τεχνικοί)

•  Δημιουργία και διατήρηση των θέσεων εργασίας, εκπαίδευση και ανάπτυξη 
των εργαζομένων.

•  Διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας των εργαζομένων.
•  Δημιουργία και διανομή οικονομικής αξίας. 
•  Προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας. 

Εργαζόμενοι 
(παραγωγή, αποθήκη)

•  Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών και επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες.

•  Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της ετοιμότητας σε 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 

•  Δημιουργία και διατήρηση των θέσεων εργασίας, εκπαίδευση και ανάπτυξη 
των εργαζομένων.

•  Διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας των εργαζομένων.

Ενδιαφερόμενα Μέρη Βασικά Θέματα Ενδιαφέροντος
Πελάτες 
(Δίκτυο Εμπορικών 
Συνεργατών)

•  Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών και επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες.

•  Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της ετοιμότητας σε 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

•  Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, επιχειρηματική ηθική και διασφάλιση 
κανονιστικής συμμόρφωσης. 

•  Δημιουργία και διατήρηση των θέσεων εργασίας, εκπαίδευση και ανάπτυξη 
των εργαζομένων.

Πελάτες 
(τομέας λιανικής)

•  Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών και επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες.

•  Διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης νερού.
•  Προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας. 
•  Προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας/διαχείριση πόρων - αποβλήτων. 

Πελάτες 
(τομέας B2B office)

•  Διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας των εργαζομένων. 
• Προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας.
•  Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της ετοιμότητας σε 

καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 
•  Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της υγείας και της ασφάλειας 

των καταναλωτών και επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες.

Πελάτες  
(τομέας export)

•  Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, βελτίωση της ενεργειακής μας 
αποδοτικότητας και αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

•  Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της ετοιμότητας σε 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 

•  Δημιουργία και διανομή οικονομικής αξίας. 
•  Υποστήριξη της κοινωνίας και ανάπτυξη αλληλεγγύης μέσα από τη 

συνεργασία.

Καταναλωτές 
(B2C)

•  Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών και επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες.

•  Προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας/διαχείριση πόρων - αποβλήτων. 
•  Διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης νερού.
•  Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αέριων ρύπων.  

Προμηθευτές 
(πρώτων υλών, μηχανολογικού 
εξοπλισμού, διαφήμισης, 
υλικών, εφοδιαστικής 
αλυσίδας-logistics, κ.ά.)

•  Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της ετοιμότητας σε 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 

•  Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών και επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες. 

•  Δημιουργία και διανομή οικονομικής αξίας. 
•  Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, επιχειρηματική ηθική και διασφάλιση 

κανονιστικής συμμόρφωσης.



ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 202140 41ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021

Ενδιαφερόμενα Μέρη Βασικά Θέματα Ενδιαφέροντος

Επιχειρηματική Κοινότητα •  Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αέριων 
ρύπων. 

•  Διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και ευεξίας των εργαζομένων. 
•  Προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας/διαχείριση πόρων - 

αποβλήτων.
•  Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της ετοιμότητας σε 

καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Τοπική Κοινωνία •  Προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας/διαχείριση πόρων - 
αποβλήτων. 

•  Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της υγείας και της 
ασφάλειας των καταναλωτών και επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες. 

•  Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της ετοιμότητας σε 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 

•  Υποστήριξη της κοινωνίας και ανάπτυξη αλληλεγγύης μέσα από τη 
συνεργασία.

Ευρύτερη Κοινωνία •  Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της υγείας και της 
ασφάλειας των καταναλωτών και επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες. 

•  Διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας των εργαζομένων. 
•  Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της ετοιμότητας σε 

καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 
•  Δημιουργία και διανομή οικονομικής αξίας. 

Πολιτεία & 
Κανονιστικές Αρχές

•  Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της υγείας και της 
ασφάλειας των καταναλωτών και επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες. 

•  Διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και ευεξίας των εργαζομένων.
•  Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της ετοιμότητας σε 

καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 
•  Δημιουργία και διανομή οικονομικής αξίας. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
GRI 102-46 / GRI 102-47

Στην KAFEA TERRA, εστιάζουμε την προσοχή μας σε θέματα που συνδέονται 
με την οικονομική μας ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. 

Με στόχο να προσδιορίσουμε τα ουσιαστικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης στα οποία θα επικεντρώσουμε τη στρατηγική 
μας τα επόμενα έτη και τα οποία αφορούν και επηρεάζουν τα ενδιαφερόμενα μέρη μας, πραγματοποιήσαμε (εντός 
του 2022) ανάλυση ουσιαστικότητας για τους σκοπούς της παρούσας Έκθεσης, με τη συμμετοχή των εσωτερικών και 
εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών μας.

Ουσιαστικά θέματα είναι αυτά τα οποία προκαλούν τις σημαντικότερες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιδράσεις της Έταιρείας ή/και επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τις εκτιμήσεις και αποφάσεις των ενδιαφερόμενων 
μερών σε σχέση με την Έταιρεία.

Κατά την ανάλυση ουσιαστικότητας, βασιστήκαμε και ενσωματώσαμε τις αρχές των διεθνών Προτύπων Σύνταξης 
Έκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης (GRI Standards) για τον Καθορισμό του Περιεχομένου (Συμμετοχικότητα των 
Ένδιαφερόμενων Μερών, Πλαίσιο Βιωσιμότητας, Ουσιαστικότητα και Πληρότητα).

Ειδικότερα, η διαδικασία ανάλυση ουσιαστικότητας πραγματοποιήθηκε μέσα από τις τρεις φάσεις που ακολουθούν: 

Γ.  
Επικύρωση των 
αποτελεσμάτων

Στο τελευταίο στάδιο της 
ανάλυσης, η επικύρωση 
των αποτελεσμάτων της 
δεύτερης φάσης πραγματο-
ποιήθηκε από τα μέλη της 
Ανώτατης Διοίκησης. Σε 
αυτή τη διαδικασία λάβαμε 
υπόψη την Αρχή της Πλη-
ρότητας και της Συμμετοχι-
κότητας των ενδιαφερόμε-
νων μερών του GRI. 

Β. 
Ιεράρχηση των αναγνωρισμένων 
θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Λάβαμε υπόψη τις Αρχές της Ουσιαστικό-
τητας και της Συμμετοχικότητας των ενδια-
φερόμενων μερών του GRI και ιεραρχήσαμε 
τα θέματα, που αναγνωρίστηκαν στο πρώ-
το στάδιο ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:
1.  Κατά πόσο το κάθε αναγνωρισμένο θέμα 

επηρεάζει τις αξιολογήσεις και τις απο-
φάσεις των ενδιαφερόμενων μερών της 
Έταιρεία μας.                                                           

2.  Κατά πόσο το κάθε αναγνωρισμένο θέμα 
αντικατοπτρίζει τις σημαντικές οικονομι-
κές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επι-
δράσεις της Έταιρείας μας (επιδράσεις 
σε ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό επίπεδο, πέραν της επί-
δρασης στα ενδιαφερόμενα μέρη).

Η μέθοδος που ακολουθήσαμε για την ιε-
ράρχηση των θεμάτων που αναγνωρίσαμε, 
ήταν η διεξαγωγή ηλεκτρονικής έρευνας 
στα εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμε-
να μέρη μας.

A. 
Αναγνώριση σχετικών θεμάτων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης, λάβαμε υπόψη την 
Αρχή της Συμμετοχικότητας των ενδιαφερόμενων με-
ρών και του Πλαισίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του GRI 
και αναγνωρίσαμε θέματα σχετικά με τις δραστηριότη-
τες και τα ενδιαφερόμενα μέρη της Έταιρείας, τα οποία 
προέκυψαν από τις παρακάτω ενέργειες:
•  Καταγραφή των σημαντικότερων ομάδων των ενδια-

φερόμενων μερών μας και των σχετικών θεμάτων 
ενδιαφέροντος, όπως προέκυψαν από υφιστάμενες 
δομές διαβούλευσης.

•  Έπισκόπηση των κορυφαίων διεθνών προτύπων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως GRI Standards, καθώς 
και των ειδικών εκδόσεων σχετικά με τους κλάδους 
όπου δραστηριοποιούμαστε, όπως τις εκδόσεις 
G4 Sector Disclosures “Food processing”, τις εκδό-
σεις GRΙ “Sustainability topics for sectors: Food and 
Beverage processing”, το πρότυπο SASB “Processed 
foods, Non-alcoholic beverages, RobecoSAM” 
“Beverages, Food products”.

•  Έπισκόπηση του πλαισίου Βιώσιμης Ανάπτυξης στο 
οποίο λειτουργούμε (μέσω της επισκόπησης εσωτε-
ρικών εγγράφων σχετικών με πολιτικές, διαδικασίες, 
αποτελέσματα υφιστάμενης διαβούλευσης με τα εν-
διαφερόμενα μέρη κ.ά.).

•  Έπισκόπηση των δημόσια διαθέσιμων Έκθέσεων Βι-
ώσιμης Ανάπτυξης ομοειδών εταιρειών στην Έλλά-
δα και το εξωτερικό.

•  Έπισκόπηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
Ο.Η.Έ. (UN SDGs).

Το αποτέλεσμα της ως άνω διαδικασίας ήταν η ανα-
γνώριση  16 θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης, τα οποία 
παρουσιάζονται στη σελίδα 43.
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Μέσω αυτής της ανάλυσης, καθορίστηκαν και επιλέχθηκαν 12 ουσιαστικά θέματα, τα οποία δημοσιοποιούνται στην 
παρούσα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης και παρουσιάζονται στον χάρτη ουσιαστικότητας που ακολουθεί:

GRI 102-49

Σε σχέση με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019 στην παρούσα Έκθεση προκύπτουν τα ίδια ουσιαστικά θέματα. 
Ώστόσο τo ουσιαστικό θέμα «Παροχή εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων» παρουσιάζεται και αναλύεται 
στην ενότητα «Δημιουργία και διατήρηση των θέσεων εργασίας, εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων» και δεν 
έχει αναλυθεί σε διακριτή ενότητα. Έπιπλέον, τo ουσιαστικό θέμα «Έπένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες» παρουσιάζεται 
και αναλύεται στην ενότητα «Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της υγείας και της ασφάλειας των 
καταναλωτών και επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες».

Δημιουργία και διανομή 
οικονομικής αξίας

Προώθηση πρακτικών κυκλικής 
οικονομίας/διαχείριση 
πόρων - αποβλήτων

Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, 
επιχειρηματική ηθική και 
διασφάλιση κανονιστικής 

συμμόρφωσης

Επένδυση σε καινοτόμες 
τεχνολογίες

Παροχή εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης των εργαζομένων

Προάσπιση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων 

στον χώρο εργασίας

Διασφάλιση της επιχειρησιακής 
συνέχειας και της ετοιμότητας σε 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης

Δημιουργία και διατήρηση 
των θέσεων εργασίας

Διασφάλιση της ποιότητας 
των προϊόντων και της 

υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών 

Διασφάλιση της υγείας, 
ασφάλειας και ευεξίας των 

εργαζομένων

Υποστήριξη της κοινωνίας 
και ανάπτυξη αλληλεγγύης 
μέσα από τη συνεργασία

Μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, βελτίωση της 

ενεργειακής μας αποδοτικότητας 
και αύξηση της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Xάρτης ουσιαστικότητας
GRI 102-46 / GRI 102-47
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Σημαντικότερες επιδράσεις ευρύτερα στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.   Δημιουργία και διανομή οικονομικής 
αξίας

2.   Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, 
επιχειρηµατική ηθική και διασφάλιση  
της κανονιστικής συµµόρφωσης

3.   Υποστήριξη της κοινωνίας και ανάπτυξη 
αλληλεγγύης µέσα από τη συνεργασία

4.   ∆ιασφάλιση της επιχειρησιακής 
συνέχειας και της ετοιµότητας σε 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης

5.   Επένδυση σε καινοτόµες τεχνολογίες

6.    ∆ιασφάλιση της ποιότητας των 
προϊόντων και της υγείας και της 
ασφάλειας των καταναλωτών 

7.    Προώθηση πρακτικών κυκλικής 
οικονοµίας 

8.    Μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, βελτίωσητης ενεργειακής 
αποδοτικότητας και αύξηση της χρήσης 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

9.    Μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και άλλων αέριων ρύπων

10.  Διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης 

νερού

11.   Πρoστασία και διατήρηση της 

βιοποικιλότητας

12.    Αξιολόγηση προμηθευτών ως προς τις 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους 
επιδόσεις

13.   ∆ηµιουργία και διατήρηση των θέσεων 
εργασίας

14.   ∆ιασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας  
και της ευεξίας των εργαζομένων μας 

15.    Παροχή εκπαίδευσης και φροντίδα για  
την ανάπτυξη των εργαζομένων

16.   Προάσπιση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στον χώρο εργασίας 
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΈΜΑΤΑ: 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΙΑ
GRI 102-46 / GRI 102-47 / GRI 103-1

Η πληροφορία που αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα, βάσει των απαιτήσεων των Προτύπων GRI, παρουσιάζει 
για τα ουσιαστικά θέματα που προέκυψαν:

1. Γιατί το κάθε θέμα είναι ουσιαστικό:
•  Ποια είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται άμεσα από τα ουσιαστικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης της 

Έταιρείας (βάσει αποτελεσμάτων έρευνας ουσιαστικότητας θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης).
•  Ποιοι είναι οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Έ. στους οποίους συνεισφέρει η Έταιρεία (ευρύτερες οικονομικές, 

κοινωνικές ή/και περιβαλλοντικές επιδράσεις).

2. Ποιός προκαλεί αυτές τις επιδράσεις:
Η πρόκληση της κάθε επίδρασης ενδέχεται να συμβαίνει σε διαφορετικές φάσεις της αλυσίδας αξίας της Έταιρείας. 
Κατά συνέπεια, κάποιες προκαλούνται άμεσα από την Έταιρεία και κάποιες έμμεσα από κάποιο τρίτο μέρος του οποίου 
οι δραστηριότητες συνδέονται με την Έταιρεία (downstream ή upstream, ανάντη ή κατάντη).

Γιατί το θέμα 
είναι ουσιαστικό

Όρια
επίδρασης

Oυσιαστικό 
θέμα

Ευρύτερες 
οικονομικές, 
κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές 
επιδράσεις, που 
προκαλούνται από 
το θέμα

Ενδιαφερόμενα μέρη, 
που επηρεάζονται άμεσα 
(οικονομικά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά) από 
το θέμα

Πρόκληση 
επίδρασης 
από την 
Εταιρεία

Ενδιαφερόμενα μέρη 
εκτός Εταιρείας, που 
ενδέχεται να προκαλούν 
ή να συνδέονται με τις 
επιδράσεις του θέματος

Δημιουργία και διανομή 
οικονομικής αξίας 

• Μέτοχοι-Δ.Σ.
• Εργαζόμενοι
• Προμηθευτές

• Πελάτες 
• Προμηθευτές 
• Καταναλωτές

Διασφάλιση της επιχειρησιακής 
συνέχειας και της ετοιμότητας 
σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης

  

• Εργαζόμενοι
• Πελάτες
• Προμηθευτές 
• Μέτοχοι-Δ.Σ.
• Καταναλωτές

• Προμηθευτές 

Διασφάλιση της ποιότητας των 
προϊόντων και της υγείας και της 
ασφάλειας των καταναλωτών και 
επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες

   

• Εργαζόμενοι
• Πελάτες
• Προμηθευτές 
• Μέτοχοι-Δ.Σ.
• Καταναλωτές

• Πελάτες
• Καταναλωτές
• Προμηθευτές 

Δημιουργία και διατήρηση των 
θέσεων εργασίας, εκπαίδευση και 
ανάπτυξη των εργαζομένων 

  

• Εργαζόμενοι
• Πελάτες
• Προμηθευτές 
• Μέτοχοι-Δ.Σ.

• Πελάτες
• Καταναλωτές

 Γιατί το θέμα 
είναι ουσιαστικό

Όρια 
επίδρασης

Oυσιαστικό 
θέμα

Ευρύτερες 
οικονομικές, 
κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές 
επιδράσεις που 
προκαλούνται από 
το θέμα

Ενδιαφερόμενα μέρη 
που επηρεάζονται άμεσα 
(οικονομικά, κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά) από 
το θέμα

Πρόκληση 
επίδρασης 
από την 
Εταιρεία

Ενδιαφερόμενα μέρη 
εκτός Εταιρείας που 
ενδέχεται να προκαλούν 
ή να συνδέονται με τις 
επιδράσεις του θέματος

Προάσπιση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στο 
χώρο εργασίας

  
• Εργαζόμενοι
• Πελάτες
• Προμηθευτές 

• Πελάτες
• Προμηθευτές 

Διασφάλιση της υγείας,  
ασφάλειας και ευεξίας των 
εργαζομένων 

   

• Εργαζόμενοι
• Πελάτες
• Προμηθευτές 

• Πελάτες
• Προμηθευτές 

Υποστήριξη της κοινωνίας 
και ανάπτυξη αλληλεγγύης μέσα από 
τη συνεργασία

 
• Εργαζόμενοι
• Τοπική Κοινωνία 
• Ευρύτερη Κοινωνία

• Πελάτες
• Τοπική Κοινωνία 
• Ευρύτερη Κοινωνία

Προώθηση πρακτικών 
κυκλικής οικονομίας/διαχείριση 
πόρων - αποβλήτων

 

• Μέτοχοι-Δ.Σ.
• Εργαζόμενοι
• Προμηθευτές 
• Πελάτες
• Καταναλωτές

• Πελάτες
• Καταναλωτές
• Προμηθευτές 
•  Επιχειρηματική 

Κοινότητα
• Τοπική Κοινωνία
• Ευρύτερη Κοινωνία
•  Πολιτεία και 

Κανονιστικές Αρχές

Μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, βελτίωση 
της ενεργειακής αποδοτικότητας και 
αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας

 

• Εργαζόμενοι
• Πελάτες
• Καταναλωτές
• Προμηθευτές 
• Μέτοχοι-Δ.Σ.

• Πελάτες
• Καταναλωτές
• Προμηθευτές 
•  Επιχειρηματική 

Κοινότητα
•  Πολιτεία & 

Κανονιστικές Αρχές

Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, 
επιχειρηματική 
ηθική και διασφάλιση κανονιστικής 
συμμόρφωσης

• Εργαζόμενοι
• Πελάτες
• Προμηθευτές 
• Μέτοχοι-Δ.Σ.
•  Επιχειρηματική 

Κοινότητα

• Πελάτες
• Καταναλωτές
• Προμηθευτές 
•  Επιχειρηματική 

Κοινότητα
•  Πολιτεία & 

Κανονιστικές Αρχές
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H ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΜΑΣ
GRI 102-9

Μέσω ενός καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου στοχεύουμε στη δημιουργία αξίας για τα ενδιαφερόμενα μέρη μας. 
Μέσω των 8 τομέων δραστηριοτήτων μας, οι εισροές μετατρέπονται σε εκροές και εν συνεχεία δημιουργούν επιδράσεις 
στα ενδιαφερόμενα μέρη μας και ευρύτερα στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο παρακάτω πίνακας, 
απεικονίζει τη διαδικασία δημιουργίας αξίας σε όλα τα στάδια αλυσίδας αξίας μας:

Ουσιαστικό 
Θέμα

Eφοδιαστική 
αλυσίδα

Δραστηριότητες 
Εταιρείας Διανομή Εμπορία Κατανάλωση

Δημιουργία και διανομή οικονομικής αξίας

Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της 
ετοιμότητας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης

Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της 
υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών και 
επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες

Δημιουργία και διατήρηση των θέσεων εργασίας, 
εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων

Προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο 
χώρο εργασίας

Διασφάλιση  της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας των 
εργαζομένων

Υποστήριξη της κοινωνίας και ανάπτυξη 
αλληλεγγύης μέσα από τη συνεργασία

Προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας/
διαχείριση πόρων - αποβλήτων

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, βελτίωση 
της ενεργειακής αποδοτικότητας και αύξηση της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, επιχειρηματική 
ηθική και διασφάλιση κανονιστικής συμμόρφωσης

KAFEA TERRA ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ KAFEA TERRA ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ

Διαδικασία δημιουργίας αξίας, μέσω του καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου Διαδικασία δημιουργίας αξίας, μέσω του καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου
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ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΙΑΣ
GRI 102-9 / GRI 102-10 / GRI 102-11

Επιλέγουμε προσεκτικά πρώτες ύλες 

Έπιλέγουμε πρώτες ύλες που πληρούν όλες τις νόμιμες απαιτήσεις, καθώς και τα κριτήρια, που θέτουμε σχετικά με την 
υγεία και ασφάλεια, ποιότητα και προστασία του περιβάλλοντος. Αρμόδια τμήματα της Έταιρείας είναι υπεύθυνα για 
την ανεύρεση ποιοτικών και βιώσιμων πρώτων υλών, την παραλαβή προμηθειών την κατάλληλη ώρα (on-time) για την 
απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγής και το σχεδιασμό αναλυτικού πλάνου για την εξάλειψη δυνητικών κινδύνων, 
που συνδέονται με την εφοδιαστική αλυσίδα.

Μεγάλη πρόκληση στην αναζήτηση πράσινου καφέ αποτελεί η σταθερή προμήθεια υψηλής ποιότητας από φάρμες 
πιστοποιημένες από τον Οργανισμό Rainforest Alliance. Οι coffee buyers της Έταιρείας με συνεχή έρευνα και 
δειγματισμούς επιδιώκουν τη διαρκή αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του πιστοποιημένου καφέ σε όλα τα προϊόντα 
παραγωγής. 

Στην Έταιρεία μας λειτουργεί ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο πράσινου καφέ, διασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα 
της πρώτης ύλης. Έκεί, τα δείγματα του καφέ ελέγχονται ως προς τα φυσικοχημικά τους χαρακτηριστικά, αλλά και ως 
προς το γευστικό τους προφίλ, πριν εγκριθεί οποιαδήποτε αγορά πράσινου καφέ. 

Έπιπρόσθετα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται κατά την παραλαβή και αποθήκευση των πρώτων υλών. Κατά την παραλαβή 
των πρώτων υλών, ειδικό εκπαιδευμένο προσωπικό αναλαμβάνει την ταχεία παραλαβή, μεταφορά και αποθήκευσή 
τους, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες συνθήκες διατήρησης.

Χτίζουμε δεσμούς με τους προμηθευτές μας

Στην KAFEA TERRA αναγνωρίζουμε ότι η επίτευξη και διάδοση της αριστείας μας περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους, 
που απαρτίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα μας. Δεσμευόμαστε απέναντι τους σε δίκαιες και ηθικές πρακτικές, που 
προάγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αναπτύσσουμε ισχυρές ειλικρινείς σχέσεις με τους προμηθευτές μας και 
τους αξιολογούμε θέτοντας αντικειμενικά κριτήρια όπως, η ποιότητα των προϊόντων, η τιμή, ο χρόνος παράδοσης, 
τα πρότυπα και οι διαδικασίες που ακολουθούν, η εμπορική αξιοπιστία τους και η ετήσια απόδοσή τους. Έπιπλέον, 
επιβραβεύουμε με τη χρήση βαθμολογικού συστήματος, τους προμηθευτές που είναι κάτοχοι πιστοποιήσεων ISO 22000 
"Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων", ISO 9001:2015 "Σύστημα διαχείρισης της Ποιότητας", ISO 14001:2015 
"Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης", Πιστοποιητικό Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων BRC, Πρότυπο πιστοποίησης 
ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων IFS, και Σχήμα Πιστοποίησης Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων 22000 (FSCC).

Οι προμηθευτές μας είναι πολυάριθμοι και διαχωρίζονται ανάλογα με το είδος αγορών σε:

Επιπλέον, 
διαχωρίζουμε τους προμηθευτές μας 

σε εσωτερικού και εξωτερικού. 

975
Προμηθευτές

από την Ελλάδα (μ.ο.)

85
 Προμηθευτές 

από το εξωτερικό (μ.ο.)

 Τη διετία 2020-2021

POS Υλικά

Παραγωγής και 
Υλικών Συσκευασίας

Εξοπλισμού Καφέ και 
Ανταλλακτικών

Πρώτων 
Υλών 

Καυσίμων και 
Χημικών

Υπηρεσιών και Λοιποί 
Προμηθευτές 

Λοιπών 
Ειδών

Ψημένου 
Καφέ

Ο ακριβής αριθμός των προμηθευτών μας το 2021 ανήλθε σε 1.124, το 2020 σε 996 και το 2019 σε 1.126.



ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 202150 51ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021

Αριθμός προμηθευτών

Αξία αγορών και δαπανών από προμηθευτές (εκατ. €)

Ποσοστό αγορών και δαπανών από προμηθευτές (%)

1.124

996

36.819.951

25.488.340

36.327.977

61.816.316
34.582.692

71.402.643

1.126

2021

2021

2021

2020

2020

2020

2019

  Εσωτερικού     Εξωτερικού     Σύνολο

51,57%
Εσωτερικού

48,43%
Εξωτερικού

58,77%
Εξωτερικού

41,23%
Εσωτερικού

Διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά την αλυσίδα Logistics

H αποτελεσματική διαχείριση όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί βασικό στόχο της Έταιρείας, που επιτυγχάνεται 
μέσα από ένα καλά οργανωμένο τμήμα Logistics. Με προσεκτική μελέτη της αγοράς και πολυετή εμπειρία των στελεχών 
του τμήματος προβλέπεται η ζήτηση και προγραμματίζεται η έγκαιρη αναπλήρωση των αποθεμάτων, ώστε να 
διατηρείται ένα σταθερό επίπεδο, που περιλαμβάνει ακόμη και απόθεμα ασφαλείας (safety stock). Το σύστημα Logistics 
της KAFEA TERRA βασίζεται σε λειτουργίες, που διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα προϊόντων, τις άριστες συνθήκες 
αποθήκευσης και μεταφοράς, την έγκαιρη παράδοση και ικανοποίηση πελατών, τη μειωμένη δέσμευση κεφαλαίου και 
εν τέλει το μειωμένο κόστος λειτουργίας.

Τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται για τον συντονισμό των λειτουργιών του είναι:

Business Intelligence and 
Analytic Software 

(Targit)

Enterprise Resource 
Planning-ERP 

(SAP)

Warehouse Management 
System-WMS 

(Aberon)
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Το 2019, η Εταιρεία μας στο πλαίσιο χάραξης στρατηγικής 
Βιώσιμης Ανάπτυξης για τα επόμενα έτη, σε συσχέτιση με το 
επιχειρηματικό της μοντέλο, προχώρησε (όπως αναφέρεται 
παραπάνω) ως πρώτο βήμα σε ανάλυση ουσιαστικότητας, 

σύμφωνα με τα Πρότυπα GRI και αναγνώρισε τα ουσιαστικά 
θέματα, που δημιουργούν τις σημαντικότερες επιδράσεις στα 
ενδιαφερόμενα μέρη της και ευρύτερα στην οικονομία, την 

κοινωνία και το περιβάλλον. 
Εν συνεχεία, για τη διετία 2020-2021 τέθηκαν οι 

δεσμεύσεις μας σε σχέση με τα ουσιαστικά μας θέματα. 
Στο πλαίσιο της παρούσας Έκθεσης παρουσιάζεται 

η πρόοδος των στόχων 2020-2021, όπως και οι στόχοι 
για τη διετία 2022-2023.

Ουσιαστικά Θέματα 
KAFEA TERRA Δεσμεύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρόοδος 

2020-2021
Στόχοι 
2022-2023

Προώθηση 
πρακτικών 
κυκλικής 
οικονομίας/
διαχείριση πόρων - 
αποβλήτων

•  Θέσπιση δεικτών παρακολούθησης 
σχετικά με τις ποσότητες αποβλήτων 
και δημιουργία πλάνου μείωσης 
των αποβλήτων στις επιχειρησιακές 
λειτουργίες.

•  Αναλυτική χαρτογράφηση 
εφοδιαστικής αλυσίδας.

•  Δημιουργία Κώδικα Προμηθευτών, 
που να συμπεριλαμβάνει 
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης 
(ESG) για την επιλογή προμηθευτών.

• Επετεύχθη. 

•  Επετεύχθη 
(εφαρμογή ISO 
14064).

• Επετεύχθη. 

•  Μελέτη σκοπιμότητας 
σε επιλεγμένες δράσεις 
Κυκλικής Οικονομίας.

•  Ενσωμάτωση Κώδικα 
Προμηθευτών στα 
συμφωνητικά των κύριων 
προμηθευτών.

•  Διερεύνηση εφαρμογής ISO 
14001 & 50001.

Μείωση της 
κατανάλωσης 
ενέργειας, 
βελτίωση 
της ενεργειακής 
αποδοτικότητας 
και αύξηση 
της χρήσης 
ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας

•  Ανάπτυξη και εφαρμογή δεικτών 
επίδοσης και στόχων για την 
κατανάλωση ενέργειας εντός της 
Εταιρείας.

• Επετεύχθη. 

•  Αξιολόγηση της επίδοσης 
βάσει KPIs και στόχων 
για το 2021 και 2022 (π.χ. 
σύγκριση των μετρήσεων 
της κατανάλωσης ενέργειας 
εντός της Εταιρείας).

•  Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού. 

Ουσιαστικά Θέματα 
KAFEA TERRA Δεσμεύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρόοδος 

2020-2021
Στόχοι 
2022-2023

Διασφάλιση της 
ποιότητας των 
προϊόντων και 
της υγείας και της 
ασφάλειας των 
καταναλωτών 
και επένδυση 
σε καινοτόμες 
τεχνολογίες

•  Ανάπτυξη μηχανισμών υποβολής, 
ανταπόκρισης και επίλυσης 
αναφορών/παραπόνων που 
υποβάλλονται από τους πελάτες, 
καθώς και των σχετικών δεικτών 
παρακολούθησης, με στόχο τη 
μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των 
πελατών.

•  Μελέτη σκοπιμότητας (Feasibility 
Study) ως προς την υιοθέτηση 
εθελοντικών πιστοποιήσεων.

•  Σε εξέλιξη, 
καθυστέρηση 
ανάπτυξης 
μηχανισμού λόγω 
προσαρμογής όλων 
των λειτουργιών της 
Εταιρείας στο νέο 
σύστημα SAP. 

•  Επετεύχθη, υιοθέτηση 
πιστοποίησης 
Rainforest Alliance 
(RFA).

•  Ανάπτυξη ηλεκτρονικής 
διαδικασίας υποβολής 
παραπόνων με δυνατότητες 
συλλογής στατιστικών 
στοιχείων και βελτίωση των 
μηχανισμών ανταπόκρισης 
και επίλυσης.

•  Διερεύνηση και ιεράρχηση 
των πιο διαδεδομένων 
εθελοντικών πιστοποιήσεων.

Διασφάλιση  της 
υγείας,  ασφάλειας 
και ευεξίας των 
εργαζομένων 

•  Θέσπιση Πολιτικής για την Υγεία, 
την Ασφάλεια και την Ευεξία στην 
εργασία.

•  Διεύρυνση του επίσημου πλάνου 
εκπαιδεύσεων, συμπεριλαμβάνοντας 
θέματα ψυχικής υγείας.

• Επετεύχθη. 

• Επετεύχθη.

•  Διατήρηση πλάνου 
εκπαίδευσης, με έμφαση σε 
θέματα οδικής συμπεριφοράς 
και ψυχικής υγείας.

•  Διερεύνηση Πιστοποίησης 
κατά ISO 45001:2018.

Περιβάλλον

Πυλώνες ESG

Κοινωνία

ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ 
ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
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Ουσιαστικά Θέματα 
KAFEA TERRA Δεσμεύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρόοδος 

2020-2021
Στόχοι 
2022-2023

Υπεύθυνη εταιρική 
διακυβέρνηση, 
επιχειρηματική 
ηθική και 
διασφάλιση 
κανονιστικής 
συμμόρφωσης

•  Αναθεώρηση του σκοπού, της 
αποστολής, του οράματος και των 
αξιών, στο πλαίσιο της συνεισφοράς 
στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

• Επετεύχθη.

•  Δημιουργία Κώδικα Ηθικής. 
•  Ενημέρωση και εκπαίδευση 

100% των εργαζομένων, 
σχετικά με θέματα εταιρικής 
διακυβέρνησης, κανονιστικής 
συμμόρφωσης και 
επιχειρηματικής ηθικής.

Διασφάλιση της 
επιχειρησιακής 
συνέχειας και της 
ετοιμότητας 
σε καταστάσεις 
εκτάκτου ανάγκης

•  Επισκόπηση της διαδικασίας 
επιχειρησιακής συνέχειας. • Επετεύχθη.

•  Διερεύνηση εφαρμογής του 
ISO 22301:2019  
(Business Continuity).

Εταιρική Διακυβέρνηση

Ουσιαστικά Θέματα 
KAFEA TERRA Δεσμεύσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρόοδος 

2020-2021
Στόχοι 
2022-2023

Δημιουργία και 
διανομή 
οικονομικής αξίας 

•  Αξιολόγηση δεικτών επίδοσης 
και επαναπροσδιορισμός στόχων 
σχετικά με τη δημιουργία και διανομή 
οικονομικής αξίας.

• Επετεύχθη.

•  Διερεύνηση διεξαγωγής 
μελέτης κοινωνικο-
οικονομικού αποτυπώματος 
(π.χ. υπολογισμός συνολικών 
θέσεων εργασίας, που 
υποστηρίζονται από τις 
δραστηριότητές της).

Δημιουργία και 
διατήρηση των 
θέσεων εργασίας, 
εκπαίδευση και 
ανάπτυξη των 
εργαζομένων 

•  Θέσπιση σχεδίου επιβράβευσης των 
εργαζομένων.

•  Εφαρμογή συστήματος διαχείρισης 
της απόδοσης & ανάπτυξης των 
εργαζομένων.

•  Διεύρυνση του προγράμματος 
εκπαιδεύσεων ως προς τα 
χαρακτηριστικά και παροχή 
πρόσβασης σε online training.

•  Διεύρυνση του προγράμματος 
πρακτικής άσκησης.

•  Δεν επετεύχθη, 
λόγω άλλων 
προτεραιοτήτων 
ως αποτέλεσμα του 
COVID-19. 

•  Ανάπτυξη 
συστήματος 
διαχείρισης της 
απόδοσης & 
ανάπτυξης των 
εργαζομένων.

•  Δεν επετεύχθη 
(online training) 
λόγω άλλων 
προτεραιοτήτων 
ως αποτέλεσμα του 
COVID-19.

• Επετεύχθη.

•  Διατήρηση του αριθμού 
θέσεων εργασίας.

•  Εφαρμογή συστήματος 
διαχείρισης της απόδοσης & 
ανάπτυξης των εργαζομένων.

Προάσπιση των 
ανθρώπινων 
δικαιωμάτων στο 
χώρο εργασίας

•  Δημιουργία Πολιτικής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, βασισμένη σε διεθνώς 
αναγνωρισμένες αρχές.

• Επετεύχθη.

•  Εφαρμογή μηχανισμού 
αναφοράς περιστατικών 
παραβίασης ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων (whistleblowing 
mechanism).

•  Υπογραφή πρωτοβουλίας 
«Χάρτα Διαφορετικότητας» 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υποστήριξη της 
κοινωνίας 
και ανάπτυξη 
αλληλεγγύης μέσα 
από τη συνεργασία

•  Δημιουργία ενός δομημένου 
προγράμματος κοινωνικής 
συνεισφοράς (CSR).

•  Δεν επετεύχθη, λόγω 
εστίασης του budget 
σε δράσεις για την 
αντιμετώπιση του 
COVID-19.

•  Δημιουργία ενός δομημένου 
προγράμματος κοινωνικής 
συνεισφοράς (CSR).

Κοινωνία (συνέχεια)

Για τους στόχους που επιτεύχθηκαν, υπάρχει σχετική διαθέσιμη πληροφορία στα αντίστοιχα ουσιαστικά θέματα εντός 
της παρούσας Έκθεσης.
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ΥΠΈΥΘΥΝΗ ΈΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ, 
ΈΠΙΧΈΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΏΣΗΣ

Η προσέγγισή μας 
GRI 103-2 / GRI 102-18

Η Διοίκηση της Εταιρείας

Με πλήρες οργανόγραμμα και ξεκάθαρες αρμοδιότητες, 
λειτουργούμε με έλεγχο, αξιολογώντας μετρήσιμα 
αποτελέσματα, με στόχο τη συνεχή βελτίωση της 
αποδοτικότητάς μας. 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΟΜΙΚΟΙ 
& ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΥΓΕΙΑ 
& ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
HO.RE.CA.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
&  ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

LOGISTICS ΠΑΡΑΓΩΓΗ  BRAND 
MARKETING

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
& ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΕΙΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
SPECIALTY 
COFFEES

DIGITAL 
& COMMUNITY  

ΕΞΑΓΩΓEΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
RETAIL

ΤΑΜΕΙΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ART & DESIGN

IT

ΥΠΈΥΘΥΝΗ ΈΤΑΙΡΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ, 
ΈΠΙΧΈΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ 
ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΏΣΗΣ
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Διοικητικό Συμβούλιο
GRI 102-18

Η Έταιρεία μας διαθέτει σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Η Διοίκηση της Έταιρείας προκειμένου να ελέγξει την ορθή και 
αποτελεσματική της λειτουργία, έχει θεσπίσει και εφαρμόζει ένα οργανωμένο σύστημα αρχών, λειτουργιών, μεθόδων 
και διαδικασιών, καθώς και ένα σύστημα ελέγχων, προκειμένου να υποστηρίξει την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού 
της Έταιρείας, της σύννομης και αποτελεσματικής διεξαγωγής των εργασιών της, περιλαμβανομένης της τήρησης 
των αρχών της Διοίκησης, της διασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων, της πρόληψης και εντοπισμού απάτης 
και σφάλματος, της ακρίβειας και πληρότητας των λογιστικών εγγραφών και της έγκαιρης σύνταξης αξιόπιστων 
οικονομικών καταστάσεων. Η Διοίκηση και η λειτουργία της Έταιρείας μας ασκείται και εποπτεύεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, το οποίο ορίζει η Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τους κατωτέρω:

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών 

Στην Εταιρεία κατανοούμε ότι η διαδρομή μας αφορά στους ανθρώπους, 
σε όλο τον κόσμο, που συμβάλλουν στη δημιουργία και στην επίτευξη 
αριστείας που επιζητούμε. 

Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι η συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη των συνεργατών μας. Έίμαστε σταθερά 
προσηλωμένοι σε ορθές και δίκαιες πρακτικές που προάγουν την ανέλιξη όλων των ανθρώπων μας, από τις κοινότητες 
των καφε-καλιεργητών μέχρι τους προμηθευτές των προϊόντων και υπηρεσιών μας. 

Στόχος μας είναι η οικοδόμηση ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης, που βασίζονται σε αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους 
ανθρώπους που ξεκινούν, συμβάλλουν και ολοκληρώνουν το ταξίδι του καφέ μας.

Το 2022, η KAFEA TERRA σκοπεύει να υιοθετήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, ο οποίος έχει εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο.

Με την υιοθέτηση του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, στοχεύουμε στη δημιουργία αμοιβαίων και ειλικρινών 
διαπροσωπικών σχέσεων με όλους τους συνεργάτες μας, ενισχύοντας έτσι γόνιμους δεσμούς μέσω των οποίων 
ενθαρρύνουμε όλες τις πτυχές της υπεύθυνης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο Κώδικας αποσκοπεί επίσης 
στην επικοινωνία των σημαντικότερων θεμελιωδών ζητημάτων, που λαμβάνουμε υπόψη μας, κατά τη διάρκεια της 
επιχειρηματικής μας πορείας και θα ισχύει, χωρίς καμία εξαίρεση, για όλους τους κρίκους της αλυσίδας εφοδιασμού μας. 
Για την ορθή λειτουργία των προμηθευτών, ο Κώδικας αναφέρεται στις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

Επιχειρηματική ηθική και διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης

Στην KAFEA TERRA, η επιχειρηματική ηθική μας, διαχέεται μέσα από τις 
πρακτικές που εφαρμόζουμε καθημερινά. 

Η διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αποτελεί προϋπόθεση για 
την εξασφάλιση της επιχειρηματικής μας συνέχειας. Προς την κατεύθυνση αυτή, μεριμνούμε συνεχώς για τη διασφάλιση 
της επιχειρηματικής ηθικής, αλλά και της κανονιστικής συμμόρφωσης, οι οποίες διέπουν το σύνολο των λειτουργιών και 
των δραστηριοτήτων μας, θέτοντας ως προτεραιότητα τον εντοπισμό και την καταπολέμηση δυνητικών περιστατικών 
διαφθοράς σε όλη την αλυσίδα αξίας μας. Με τη δημιουργία υπεύθυνων συνεργασιών και σχέσεων εμπιστοσύνης με 
τους προμηθευτές μας, αλλά και την παροχή ενός αξιοκρατικού περιβάλλοντος εργασίας για όλους τους ανθρώπους 
μας, διασφαλίζουμε την εύρωστη λειτουργία μας, ενώ παράλληλα δημιουργούμε αξία συμβάλλοντας στην αξιοκρατική 
λειτουργία των θεσμών και την προάσπιση της δικαιοσύνης.

Έπιπλέον, για τη διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης και της επιχειρηματικής ηθικής, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα 
στο ζήτημα διαχείρισης των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη 
διασφάλιση της ιδιωτικότητας των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών του κάθε εργαζομένου μας, θα βρείτε 
στην ενότητα «Προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας».

Κάθε δύο μήνες πραγματοποιείται συνάντηση της Ανώτατης Διοίκησης, κατά την οποία λαμβάνονται αποφάσεις για όλα 
τα σημαντικά θέματα που αφορούν στην Έταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ονοματεπώνυμο Θέση

Ιωσηφίδης Ιωάννης, του Ιορδάνη Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Καλλέργη Νιόβη, του Ιωάννη Αντιπρόεδρος

Ιωσηφίδης Ιορδάνης, του Ιωάννη Μέλος Δ.Σ.

Καρυοφύλλης Ιωάννης, του Δημητρίου Μέλος Δ.Σ.

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών 

Ποιότητα προϊόντων και 
υπηρεσιών

Υπεύθυνες περιβαλλοντικές 
πρακτικές 

Αποτροπή 
διαφθοράς

Ανθρώπινα δικαιώματα

Κοινωνική συνεισφορά

Απόρρητο

Κουλτούρα σχετικά με την 
υγεία & ασφάλεια και την 

ανάπτυξη

Συμμόρφωση με νόμους και 
κανονισμούς

Συνέχεια 
δραστηριοτήτων

Εφαρμογή 
του Κώδικα

Η επίδοσή μας
 GRI 103-3 / GRI 205-3 / GRI 418-1

To 2020-2021 δεν υπήρξε κανένα επιβεβαιωμένο περιστατικό διαφθοράς ή δωροδοκίας, ενώ δεν υπέπεσε στην 
αντίληψή μας οποιαδήποτε σχετική πρόθεση διαφθοράς ή δωροδοκίας. Έπιπλέον, δεν υπήρξε καμία χρηματική ζημία 
ως αποτέλεσμα παραβιάσεων της επιχειρηματικής δεοντολογίας. Αντίστοιχα, κατά την περίοδο αναφοράς της Έκθεσης, 
δεν υπήρξαν τεκμηριωμένα παράπονα σχετικά με παραβίαση της ιδιωτικότητας των πελατών και απώλεια προσωπικών 
τους δεδομένων.



ΥΠΈΥΘΥΝΗ 
ΛΈΙΤΟΥΡΓΙΑ
 GRI 102-7 / GRI 102-10

84,810

69,443

72,908

2021

2020

2019

2021 (€) 2020 (€) 2019 (€)

Κύκλος εργασιών (Καθαρές Πωλήσεις) 84.810.225,84 69.443.456,85 72.908.508,48

Κέρδη προ φόρων 11.616.809,06 7.135.392,37 10.444.318,86

Μετοχικό κεφάλαιο 8.029.800,00 8.029.800,00 7.871.800,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 32.429.087,22 30.973.408,26 40.237.725,49

Σύνολο υποχρεώσεων 38.449.674,57 34.877.319,34 25.974.707,35

Σύνολο ενεργητικού 71.119.240,24 66.065.799,98 67.507.958,21

EBITDA 16.001.179,40* 10.761.227,35 13.391.868,79

*  Το 2021 ανέκαμψε ο κλάδος Ho.re.ca ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης των μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19 με αποτέλεσμα να  
αυξηθεί η δραστηριότητα της Εταιρείας και το αντίστοιχο EBITDA.

ΈΞΈΛΙΞΗ ΚΥΚΛΟΥ ΈΡΓΑΣΙΏΝ (ΈΚΑΤ. €)
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ

Η προσέγγισή μας 
GRI 103-2

Δραστηριοποιούμαστε στον τομέα του καφέ, φροντίζοντας να διατηρούμε 
το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα μέσα από το ισχυρό επιχειρηματικό 
μοντέλο, που διαθέτουμε και το υλικό και άυλο ενεργητικό μας. 

Με πρωτοπόρες, καινοτόμες ιδέες και πρωτοβουλίες, αυξάνουμε την εισροή εσόδων, βελτιώνουμε την οικονομική μας 
επίδοση και δημιουργούμε ένα υγιές ανταγωνιστικό περιβάλλον, τόσο για εμάς στην KAFEA TERRA όσο και για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη μας. Έπίσης, με τη δραστηριότητά μας στοχεύουμε να αναδείξουμε την Έλληνική Βιομηχανία στον 
τομέα επεξεργασίας και συσκευασίας καφέ και με αυτό τον τρόπο να συνεισφέρουμε στην οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 202162

2021 (€)* 2020 (€)* 2019 (€)

Άμεση Οικονομική Αξία που Παράγεται

Έσοδα 85.402.672,50 69.945.972,33 73.341.114,88

Άμεση Οικονομική Αξία που Διανέμεται

Λειτουργικά Κόστη 66.477.009,09 54.978.535,31 55.435.045,38

Μισθοί και Επιδόματα Εργαζομένων 5.917.282,06 5.860.348,72 6.125.026,31

Πληρωμές προς Φορείς Χρηματοδότησης 703.629,22 661.187,30 475.325,75

Πληρωμές/Εισφορές προς το ελληνικό 
κράτος 2.661.296,90 1.690.657,77 2.708.599,02

Επενδύσεις στην Κοινωνία 81.057,54 168.438,80 27.039,16

Σύνολο 75.840.274,81 63.359.167,90 64.771.035,62

Μη διανεμηθείσα οικονομική αξία

Άμεση οικονομική αξία που παράγεται 85.402.672,50 69.945.972,33 73.341.114,88

Άμεση οικονομική αξία που διανέμεται 75.840.274,81 63.359.167,90 64.771.035,62

Σύνολο 9.562.397,69 6.586.804,43 8.570.079,26

*  Το 2021 η άμεση οικονομική αξία που παράχθηκε και διανεμήθηκε παρουσίασε αύξηση σε σχέση με το 2020 λόγω βελτίωσης συνθηκών, που 
προέκυψαν από την αποκλιμάκωση των μέτρων κατά του COVID-19. Το 2020 η άμεση οικονομική αξία, που παράχθηκε και διανεμήθηκε παρουσίασε 
μείωση ως προς το 2019 λόγω των συνθηκών που δημιουργήθηκαν από τον COVID-19.  

Η επίδοσή μας
GRI 103-3 / GRI 201-1

Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνεται η άμεση οικονομική αξία που παράγουμε (έσοδα) και διανέμουμε (λειτουργικά 
κόστη, μισθοί και επιδόματα εργαζομένων, πληρωμές προς φορείς χρηματοδότησης, πληρωμές/εισφορές προς το 
κράτος όπως και επενδύσεις στην κοινωνία). 
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Άμεση Οικονομική Αξία που Παράγεται και Διανέμεται
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Σε περίπτωση που προστεθούν νέες περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και περιπτώσεων, η Οδηγία Έργασίας 
αναθεωρείται από τον Συντονιστή Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων. Οι πίνακες αναρτώνται σε εμφανές σημείο, ώστε να 
γνωστοποιούνται και να είναι διαθέσιμοι σε όλους τους εργαζόμενους της Έταιρείας.

Eπιπλέον, στις εγκαταστάσεις μας και στον εξοπλισμό μας ως μέσα προστασίας από καταστροφές χρησιμοποιούμε:
•  Λειτουργία αυτόματης πυρασφάλειας με αυτόνομο πυροσβεστικό σταθμό, σε όλους τους χώρους παραγωγής και 

αποθήκευσης. 
•  Έφαρμογή συστήματος αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ισχύος, για αποφυγή βλάβης του εξοπλισμού σε περίπτωση 

διακοπής ρεύματος.

Για την καλύτερη αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών πραγματοποιούνται εκπαιδεύσεις στους εργαζόμενούς μας. 
Συγκεκριμένα το 2021, πραγματοποιήθηκαν 3 εκπαιδεύσεις:
• Έκπαίδευση στην παραγωγή σε θέματα πυρασφάλειας (24/11/2021)
• Έκπαίδευση ομάδων πυρασφάλειας (22/09/2021)
• Άσκηση εκκένωσης κτιρίου (20/07/2021)

Δράσεις για την εξασφάλιση επάρκειας προϊόντος:
•  Έπιλέγουμε προμηθευτές που έχουν τους πόρους και τις διαδικασίες να ανταποκριθούν σε περιπτώσεις έκτακτης 

ανάγκης, εξασφαλίζοντας την επιχειρηματική τους συνέχεια. 
•  Δημιουργούμε εφεδρεία μηχανημάτων για το 80% της παραγωγής μας, όπου σε περίπτωση βλάβης ενός μηχανήματος, 

υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς της παραγωγής σε άλλη γραμμή.
•  Δημιουργούμε εφεδρεία προσωπικού για το 100% της παραγωγής μας, όπου σε περίπτωση απουσίας ενός 

συναδέλφου, υπάρχει τουλάχιστον άλλος ένας με την απαραίτητη εκπαίδευση και ικανότητες να χειριστεί την εκάστοτε 
γραμμή παραγωγής.

• Αποθηκεύουμε έτοιμο προϊόν (stock) για τουλάχιστον ένα μήνα.
•  Αποθηκεύουμε πρώτες ύλες (πράσινου καφέ και υλικών συσκευασίας), για τουλάχιστον τρεις μήνες, για προστασία 

από τυχόν δυσλειτουργίες στην εφοδιαστική αλυσίδα.
• Έπιδιώκουμε να διατηρούμε εναλλακτικές πηγές προμηθειών για την καλύτερη διαχείριση ρίσκου.

Επιπλέον δράσεις για την απρόσκοπτη επιχειρηματική λειτουργία:
•  Διατηρούμε σύστημα ασφάλειας των δεδομένων με κρυπτογραφημένη αποθήκευσή τους σε κεντρικές υποδομές 

ελεγχόμενης πρόσβασης που βρίσκονται σε 2 ανεξάρτητα σημεία του κτηρίου, αποθήκευση δεδομένων σε cloud και 
σε hardware (σκληρούς δίσκους και tape backup), που φυλάσσονται εκτός των εγκαταστάσεων, συμμορφούμενοι 
πλήρως με τα όσα ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, σχετικά με τη διακράτηση και αποθήκευση προσωπικών 
δεδομένων.

• Διατηρούμε επαρκή εξοπλισμό και μέσα τηλεπικοινωνίας για την πλήρη εξ αποστάσεως εργασία.
• Έκπαιδεύουμε τα στελέχη μας για τα μέτρα λήψης και καθοδήγησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
•  Ο Ιατρός Έργασίας είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή φροντίζοντας για την ψυχική και σωματική υγεία όλων των 

εργαζομένων.
•  Λαμβάνουμε συμβουλευτική νομική υποστήριξη για κάθε νέα συνεργασία ή δράση της Έταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται 

η νομιμότητα και να προασπίζονται τα συμφέροντά της, σε περίπτωση κακόβουλων ενεργειών.

Ειδικότερα:
•  Η πλήρως αυτοματοποιημένη παραγωγική διαδικασία των προϊόντων Dimello, AREA 51, Distillo και οι αυστηρές 

προδιαγραφές λειτουργίας της Βιομηχανικής μονάδας, διασφαλίζουν την ασφάλεια των προϊόντων ανά πάσα στιγμή.
•  Οι πρόσφατες επενδύσεις σε νέες βιομηχανικές γραμμές επεξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων καφέ για τον 

τομέα Retail, συντέλεσαν στην ικανότητα της Έταιρείας να ανταποκριθεί στην ξαφνική αύξηση της ζήτησης στον τομέα 
του λιανεμπορίου και συγχρόνως να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις απο τις απώλειες στον τομέα Ho.re.ca.

•  Οι νέες εγκαταστάσεις στο Μαρκόπουλο λειτούργησαν ως 2ο κέντρο διακίνησης προϊόντων με σκοπό τα προϊόντα 
να μπορούν να διακινηθούν και να τιμολογηθούν από εκεί σε περίπτωση που χρειαζόταν. 

•  Το καλά οργανωμένο κύκλωμα logistics φρόντισε για τον έγκαιρο εφοδιασμό όλων των εισαγόμενων προϊόντων και 
πρώτων υλών, ώστε να μη δημιουργηθεί έλλειψη στην αγορά. 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΈΠΙΧΈΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΈΧΈΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΈΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΣΈ ΚΑΤΑΣΤΑΣΈΙΣ ΈΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

Η προσέγγισή μας 
GRI 103-2

Η πρόληψη και η διαχείριση κινδύνων αποτελεί πρωταρχικό μέλημά μας 
για τη διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και της ετοιμότητας σε 
καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 

Η Έταιρεία έχει καθιερώσει και διατηρεί διαδικασίες αναγνώρισης των πιθανών περιστατικών εκτάκτου ανάγκης, 
καθώς και της αντιμετώπισης κινδύνων και απειλών και ελαχιστοποίησης των επιπτώσεών τους. Από την εφαρμογή 
των διαδικασιών αυτών, διασφαλίζεται η εφαρμογή του κατάλληλου τρόπου αντίδρασης σε περιστατικά εκτάκτου 
ανάγκης που μπορεί να λάβουν χώρα εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της Έταιρείας. Η Ανώτατη Διοίκηση έχει την 
ευθύνη για την εφαρμογή και εξασφάλιση όλων των απαραίτητων μέσων και πόρων για τις διαδικασίες πρόληψης και 
αντιμετώπισης εκτάκτων γεγονότων. 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και Οδηγία 1601 
για τις έκτακτες ανάγκες

Έκπονούμε Μελέτες Έκτίμησης Έπαγγελματικού Κινδύνου (ΜΈΈΚ), οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας. Μέσω των μελετών αυτών, η Έταιρεία περιγράφει τους κινδύνους, τους αξιολογεί 
και θεσπίζει μέτρα πρόληψης.

Στην Έταιρεία μας, εφαρμόζουμε την Οδηγία Έργασίας 1601 σχετικά με την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Η 
Οδηγία ακολουθεί τις απαιτήσεις των παραγράφων 8.4 του προτύπου ΈΛΟΤ ΈΝ ISO 22000:2018 περί του Συστήματος 
Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων. Στηρίζεται στην 
οδηγία “Emergency Guidance for Retail Food Establishments” με ημερομηνία έκδοσης 17.01.2006, που προβλήθηκε από 
την Emergency Preparedness Committee of Council II 2004 – 2006 στο Conference for Food Protection.

Η Οδηγία αποτυπώνεται σε πίνακες, όπου για κάθε έκτακτη ανάγκη παρουσιάζονται οι επηρεαζόμενες λειτουργίες της 
Έταιρείας, που σχετίζονται με τη διαχείριση των τροφίμων και οι ενέργειες που είναι απαραίτητο να ληφθούν κατά τη 
διάρκεια εκδήλωσης των περιστατικών, αλλά και μετά την αποκατάσταση και αντιμετώπιση του περιστατικού και πριν 
την έναρξη της ομαλής λειτουργίας της μονάδας. 

Τα έκτακτα περιστατικά που αναφέρονται είναι:
•  Διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος για παραπάνω από 

δύο ώρες (με ή χωρίς τη λειτουργία της γεννήτριας).
• Διακοπή του νερού για παραπάνω από δύο ώρες.
• Έπιμόλυνση του νερού από βιολογικούς παράγοντες.

• Υπερχείλιση των αποχετεύσεων. 
• Έκδήλωση πυρκαγιάς.
• Πλημμύρα.
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Η επίδοσή μας
GRI 103-3 / ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ KAFEA TERRA

Τη διετία 2020-2021 παρουσιάστηκαν πρωτοφανείς καταστάσεις εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 σε όλο τον πλανήτη. 
Έιδικότερα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα Ho.re.ca κατά τις περιόδους έξαρσης της πανδημίας, 
ήρθαν αντιμέτωπες με πολυάριθμες προκλήσεις, καθώς υποχρεώθηκαν σε αναστολή λειτουργίας για διαστήματα από 
1-3 μήνες, εφαρμογή περιοριστικών μέτρων ως προς τους χώρους, το προσωπικό και τους πελάτες τους, προβλήματα 
στην εφοδιαστική αλυσίδα, πτώση πωλήσεων άνω του 50%, κ.λπ.

Η KAFEA TERRA επηρεάστηκε σε ένα βαθμό από τις επιπτώσεις της πανδημίας, καθώς ο κλάδος Ho.re.ca αποτελεί τον 
κύριο πυλώνα δραστηριοποίησής της από την έναρξη της λειτουργίας της έως σήμερα. Ώστόσο, η αποφασιστικότητα, 
η έγκαιρη λήψη μέτρων, η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα, που επέδειξε σε όλα τα επίπεδα και λειτουργίες της, 
συνέβαλαν στην απόλυτα επιτυχημένη ανταπόκριση και αποτελεσματικότητά της. 

Συγκεκριμένα, τη διετία 2020-2021 κατόρθωσε να επιτύχει:

Οι βασικοί πυλώνες ποιότητας είναι:

Η Διοίκηση της Εταιρείας αντιμετώπισε την πανδημία με υπευθυνότητα, λαμβάνοντας ισχυρά μέτρα πρόληψης 
πριν ακόμα εκδηλωθεί και πάρει διαστάσεις στην Ελλάδα. Το σχέδιο δράσης που εφάρμοσε βασίστηκε σε 3 
πυλώνες: "Προστασία της υγείας των εργαζομένων, πελατών και καταναλωτών της Εταιρείας", "Διασφάλιση της 
απρόσκοπτης λειτουργίας της" και "Ενίσχυση του Εθνικού συστήματος υγείας για την κάλυψη των αναγκών του, 
που αυξήθηκαν εκθετικά". 

Αδιάλειπτη και ομαλή  
λειτουργία καθ’ όλη την  

περίοδο αναφοράς. 

Διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας, όπως και του επιπέδου των 
μισθών και των παροχών των εργαζομένων.

Κάλυψη στο 100% της ζήτησης των 
παραγόμενων και εισαγόμενων 

προϊόντων στην αγορά.  

Διασφάλιση της υγείας  
και της ασφάλειας όλων των 

ανθρώπων της.

Προσφορά και υποστήριξη στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας.

O καρπός

Tο καβούρδισμα

H συγκομιδή

H επεξεργασία

Tο χαρμάνι

Oι baristi

Ο τόπος και τρόπος 
που ο καφές σερβίρεται

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 202166

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΏΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΈΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΈΙΑΣ ΤΏΝ ΚΑΤΑΝΑΛΏΤΏΝ ΚΑΙ 
ΈΠΈΝΔΥΣΗ ΣΈ ΚΑΙΝΟΤΟΜΈΣ ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΈΣ

Η προσέγγισή μας 
GRI 103-2

Η αριστεία στην ποιότητα του καφέ επιτυγχάνεται όταν αποκτάμε 
βαθιά γνώση των παραγόντων, που επηρεάζουν την ποιότητά του και 
συντονίζουμε κάθε μας βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

H διαλογή

H συσκευασία

Oι μέθοδοι 
παρασκευής

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών και πλέον δεκαετιών έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στις 
εγκαταστάσεις της παραγωγής. Ο καφές μας δημιουργείται σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν 
σύστημα προκαθαρισμού του πράσινου καφέ, μοναδικό στην Έλλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 
Έξειδικευμένοι επαγγελματίες του τμήματος ποιότητας, παρακολουθούν το ταξίδι του καφέ και ελέγχουν κάθε έναν από 
τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητά του. 
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Στην KAFEA TERRA, στοχεύουμε πάντα στην επίτευξη αριστείας και 
συντονίζουμε κάθε μας βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων μας, αποτελεί θεμέλιο λίθο, που καθορίζει όλες τις πτυχές λειτουργίας 
μας. Μέσα από προσεκτικό σχεδιασμό και αυστηρά κριτήρια και διαδικασίες, διασφαλίζουμε την ποιότητα όλων των 
προϊόντων, που διαθέτουμε στην αγορά, καθώς και την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών μας. Έφαρμόζουμε βάσει 
διεθνών αναγνωρισμένων προτύπων Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (H.A.C.C.P) και βιωσιμότητας (Chain 
of Custody-Rainforest Alliance) και μέσα από τη σχετική Πολιτική δεσμευόμαστε σε:

Συνεχή βελτίωση των 
προϊόντων, της τεχνογνωσίας, 
των μέσων παραγωγής και των 

διαδικασιών. 

Συνεχή ανάπτυξη 
γνώσης και 

εποικοδομητικής 
συνεργασίας με 
εργαζομένους, 

πελάτες και 
προμηθευτές.

Πιστή εφαρμογή 
και βελτίωση του 

Συστήματος Διαχείρισης 
Ποιότητας.

Διαρκή 
εκσυγχρονισμό και 

αυτοματοποίηση του 
εξοπλισμού.

Εναρμόνιση με τις 
απαιτήσεις της 

νομοθεσίας και των 
πελατών.

Προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Διάθεση απαιτούμενων 
πόρων για την πιστή 

εφαρμογή της Πολιτικής 
Ασφάλειας Τροφίμων*. 

* Η Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων της Έταιρείας είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο: www.kafeaterra.gr

ISO 22000:2018
Η KAFEA TERRA 
εφαρμόζει αυστηρό 
σύστημα διαχείρισης 
ασφάλειας τροφίμων 
σύμφωνα με το πρότυπο 
DIN EN ISO 22000:2018.

RAINFOREST ALLIANCE
Η νέα σειρά χαρμανιών 
Dimello THREE CONTINENTS, 
δημιουργήθηκε με 
πιστοποιημένο καφέ Rainforest 
Alliance. Η Rainforest Alliance 
είναι ένας διεθνής μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός, 
που στοχεύει σε ένα καλύτερο 
μέλλον για τους ανθρώπους 
και το περιβάλλον.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΩ
Η βιομηχανική μονάδα 
της KAFEA TERRA 
είναι πιστοποιημένη 
από τον οργανισμό 
ΔΗΏ (Οργανισμός 
Έλέγχου & Πιστοποίησης 
Βιολογικών Προϊόντων) 
για την ικανότητά της να 
παρασκευάζει βιολογικά 
προϊόντα.

ISO 14064-1:2019
Η KAFEA TERRA 
πιστοποιήθηκε για τη 
μέτρηση του ανθρακικού 
αποτυπώματος 
του συνόλου των 
δραστηριοτήτων της 
σύμφωνα με το 
ΈΝ ISO 14064-1:2019 
και GHG PROTOCOL.

Σήμερα, μετά από μια επιτυχημένη μακρόχρονη πορεία, συνεχίζουμε με συνέπεια και προσήλωση, πάνω στον ίδιο 
σταθερό άξονα τεχνογνωσίας, καινοτομίας και ανάπτυξης, να εισάγουμε και να επεξεργαζόμαστε καφέ με τα υψηλότερα 
πρότυπα ποιότητας και να διατηρούμε τις πιστοποιήσεις:

Δημιουργούμε το ταξίδι του καφέ 

Αναζήτηση πράσινου καφέ

Από την έναρξη της παραγωγικής μας δραστηριότητας αναπτύξαμε στενές διαπροσωπικές σχέσεις με τους ανθρώπους, 
που καλλιεργούν τον καφέ. Έπιλέγουμε τις καλύτερες ποικιλίες καφέ από Βραζιλία, Αιθιοπία, Ινδία, Γουατεμάλα, Κολομβία 
και Νικαράγουα. Αξιολογούμε σημαντικές παραμέτρους όπως, κατάλληλες κλιματικές συνθήκες, εποχικότητα, σοδειές 
και μεθόδους παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζουμε εκλεκτούς κόκκους πράσινου καφέ με σταθερή ποιότητα.

Για το λόγο αυτό ταξιδεύουμε στα μέρη όπου φυτεύεται ο καφές, αφιερώνοντας χρόνο με τους συνεργάτες μας στις 
φάρμες. Αναπτύσσουμε και ενισχύουμε δεσμούς, ενώ παράλληλα μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες στην αναζήτηση της 
τελειότητας. 

Η προμήθεια του καφέ είναι η αφετηρία ενός συναρπαστικού, βιωματικού ταξιδιού γεμάτο συναισθήματα και εμπειρίες, 
που μας εμπνέουν και μας κρατούν προσηλωμένους στην αρχική φιλοσοφία μας, να προσφέρουμε τον καλύτερο καφέ, 
που μπορεί η φύση να προσφέρει.

Γευσιγνωσία

Σε ό,τι αφορά στην προμήθεια του καφέ, η πιο ευρέως διαδεδομένη διαδικασία για να αξιολογηθεί η ποιότητά του, 
είναι το cupping - η γευσιγνωσία. Έίναι μια εύκολη, αλλά αυστηρή μέθοδος εκχύλισης, που χρησιμοποιεί περιορισμένα 
εργαλεία και μπορεί να πραγματοποιηθεί σχεδόν οπουδήποτε. Έίναι η ιδανική μέθοδος για να χρησιμοποιηθεί στην 
προέλευση, στη φάρμα, στο σταθμό επεξεργασίας και στον χώρο καβουρδίσματος. Έπίσης, μας επιτρέπει να εντοπίσουμε 
τα χαρακτηριστικά του, να αξιολογήσουμε κάθε παρτίδα καφέ και να βεβαιωθούμε ότι ανταποκρίνεται στα ποιοτικά 
μας πρότυπα. Η γευσιγνωσία με τους καλλιεργητές, μας βοηθά να μαθαίνουμε περισσότερα σε επίπεδο φάρμας, να 
ανταλλάσσουμε απόψεις και εν τέλει να επιλέγουμε τις παρτίδες τις οποίες θα προμηθευτούμε. 

https://kafeaterra.gr/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BC%CF%89%CE%BD/
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Η Βιομηχανική Μονάδα διαθέτει: Εργαστηριακή διαδικασία 

Το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο του πράσινου καφέ αποτελεί το διαβατήριό μας στην αναζήτηση της άριστης 
ποιότητας της πρώτης ύλης. Έκεί, εξειδικευμένο προσωπικό αναλύει δείγματα πράσινου καφέ, που προμηθευόμαστε από 
τις φάρμες των καφέ-καλλιεργητών από Κεντρική και Νότια Αμερική, Αφρική και Ασία. Έίναι το μέρος όπου συναντιέται 
η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας και αποκωδικοποιεί την ταυτότητα κάθε παρτίδας, αξιολογεί τα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά και διατυπώνει το γευστικό προφίλ. Μια υπέροχη, αναλυτική διαδικασία οπτικής και γευστικής 
ανάλυσης. Η εργαστηριακή διαδικασία πραγματοποιείται συστηματικά για κάθε ποικιλία καφέ και επαναλαμβάνεται 
κατά την παραλαβή της πρώτης ύλης για να διαπιστωθεί η συνάφειά της με το αρχικό δείγμα.

Έρευνα και Ανάπτυξη 

H έρευνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας μας και συνοδεύει κάθε βήμα της ανάπτυξής μας. Έμφανίζονται 
συχνά νέες τάσεις και πρακτικές που παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον. Πειραματιζόμαστε με καινοτόμες πρακτικές και 
νέα τεχνολογικά συστήματα. Αναζητούμε βέλτιστες λύσεις και εφαρμογές για την επεξεργασία και παρασκευή εκλεκτού 
καφέ. Διερευνούμε τα νέα διαθέσιμα υλικά για συσκευασίες με χαμηλότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση και τεχνολογίες 
που μειώνουν το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Οι προκλήσεις της ομάδας έρευνας μπορούν να διακριθούν σε ανάπτυξη νέων προϊόντων, βελτιστοποίηση διαδικασιών 
και έρευνα για επίλυση προβλημάτων. 

Η ανάπτυξη νέων προϊόντων αφορά στη δημιουργία χαρμανιών και νέων τύπων προϊόντων για το σπίτι ή το café, με 
στόχο την ικανοποίηση των γευστικών απαιτήσεων του καταναλωτικού κοινού.

Η βελτιστοποίηση των βιομηχανικών διαδικασιών έχει σαν στόχο τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων 
κατά την επεξεργασία τους, μέσω της επιλογής του κατάλληλου εξοπλισμού και της λεπτομερούς ρύθμισής του. 

Μέσω της έρευνας για επίλυση προβλημάτων, επιδιώκουμε με μεθοδικό και επαναλαμβανόμενο τρόπο να δίνουμε 
απαντήσεις σε ερωτήματα και σχόλια που προέρχονται από την παραγωγή ή και άλλα τμήματα. Ασχολούμαστε με 
την εργαστηριακή έρευνα γύρω από τον καφέ, την επεξεργασία, την άλεση, την εκχύλιση και το σερβίρισμά του με 
γνώμονα την αύξηση της ποιότητάς του. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε προχωρήσει ακόμα και στην κατασκευή ειδικού 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την άντληση και ανάλυση δεδομένων (αυτόματος οπτικός αναλυτής πράσινου καφέ, 
καταγραφικό σύστημα δεδομένων εκχύλισης, αυτόματη πιλοτική μονάδα επεξεργασίας ροφήματος κ.ά.).

Βιομηχανική Μονάδα Επεξεργασίας 
και Τυποποίησης καφέ

Διαθέτουμε μια υπερσύγχρονη μονάδα 
επεξεργασίας καφέ με εξοπλισμό 
τελευταίας τεχνολογίας και μία άριστα 
εκπαιδευμένη ομάδα, προσηλωμένη 
στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας 
των προϊόντων μας. Στο εργοστάσιο 
παράγεται καφές σε σπυρί, αλεσμένος, 
σε ταμπλέτα και σε κάψουλα. 

2 Εργαστηριακές μονάδες (labs)- 
1 για Έρευνα & Ανάπτυξη & 

1 για Ποιοτικό Έλεγχο.

1 πλήρως Αυτοματοποιημένη 
Γραμμή ψησίματος καφέ 

αποτελούμενη από 2 ψηστήρια 
(300 & 120kg).

1 Πλήρως Αυτοματοποιημένη 
Γραμμή παραγωγής χάρτινης 

ταμπλέτας espresso (pod).

3 Ρομποτικά συστήματα για την 
παλετοποίηση των κιβωτίων.

1 Ολοκληρωμένο Σύστημα 
καθαρισμού πράσινου καφέ 

με κόσκινα, αποπετρωτές και 
χρωματοδιαλογέα. 

2 Αυτοματοποιημένες Γραμμές 
συσκευασίας σπυρί καφέ 

espresso 1kg.

1 Πλήρως Αυτοματοποιημένη 
Γραμμή παραγωγής συμβατής 

κάψουλας espresso 
(Nespresso Compatible).

1 Ανεξάρτητη Μονάδα 
παραγωγής Specialty Coffee 

(micro-roasting).

40 σιλό πράσινου καφέ για την 
αποθήκευση καφέ διαφορετικών 

προελεύσεων.

2 Αυτοματοποιημένες Γραμμές 
συσκευασίας αλεσμένου 

espresso & filter 500g & 250g.

1 Γραμμή συσκευασίας 
ζάχαρης σε sticks. 

Η συνολική δυναμικότητα 
συσκευασίας προϊόντος, 

είναι μεγαλύτερη από 
20 τόνους/βάρδια. 
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Μονάδα παραγωγής Specialty Coffee

Η κατηγορία Specialty Coffee περιλαμβάνει παρτίδες καφέ που βαθμολογούνται με 80 πόντους και πάνω στην κλίμακα 
ποιότητας που ορίζει το Coffee Quality Institute (CQI), χρησιμοποιώντας τη φόρμα αξιολόγησης του Specialty Coffee 
Association (SCA). Έίναι οι υψηλότερης ποιότητας πράσινοι καφέδες που μπορούν να καλλιεργήσουν οι καφέ-παραγωγοί. 

Η KAFEA TERRA από το 2016 έχει δημιουργήσει μία ξεχωριστή μονάδα 
επεξεργασίας καφέ στην οποία απασχολείται ομάδα από εξειδικευμένους 
επαγγελματίες, που αναλαμβάνουν την έρευνα, αναζήτηση, αγορά και 
παραγωγή Specialty Coffee. 

Στη διαδικασία παραγωγής του Specialty Coffee συνδέεται αρμονικά η μοναδικότητα του χειροποίητου με τη χρήση 
υψηλής τεχνολογίας σε όλα τα στάδια παραγωγής. Για τον λόγο αυτό η επεξεργασία του AREA 51 πραγματοποιείται 
σε μία ξεχωριστή μονάδα που αποτελείται από 2 υπερσύγχρονα συστήματα καβουρδίσματος και συσκευασίας, 
όπου ο καφές επεξεργάζεται και στη συνέχεια τυποποιείται σε προστατευμένη ατμόσφαιρα (περιβάλλον αζώτου) σε 
συσκευασίες 1kg, 500g και 250g. 

Επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες

Χρήση τεχνολογίας αιχμής στην παραγωγή

Στην παραγωγική μας μονάδα πραγματοποιούμε συνεχείς επενδύσεις, τόσο σε παραγωγικό εξοπλισμό με στόχο την 
παραγωγή νέων προϊόντων και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας όσο και σε ερευνητικό εξοπλισμό για 
απόκτηση γνώσης και βελτίωσης της ποιότητας του τελικού προϊόντος.

Η κουλτούρα απόκτησης και χρήσης προηγμένης τεχνολογίας για την βιομηχανική παραγωγή έχει μακρά παράδοση 
στην Έταιρεία μας. Τόσο στην αρχική επένδυση στην παραγωγική μονάδα όσο και σε όλες τις μετέπειτα επεκτάσεις, 
έχει γίνει επιλογή μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας με έμφαση στον αυτοματισμό, την ακρίβεια και την ποιότητα. 
Έπιπλέον των μηχανημάτων παραγωγής, αντίστοιχη επένδυση γίνεται και σε εργαστηριακό εξοπλισμό για τον έλεγχο 
και την εξασφάλιση της ποιότητας.

Υλοποίηση ψηφιακού μετασχηματισμού

Η Έταιρεία, τη διετία 2020-2021, πραγματοποίησε επενδύσεις με σκοπό την απόκτηση αξιόπιστου συστήματος 
πληροφόρησης, μέσα από το οποίο αυτοματοποιούνται πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες, στοχεύοντας στην 
αποδοτικότερη αξιοποίηση πόρων της. Αρχικά ενσωματώθηκε η πλατφόρμα διαχείρισης πληροφοριών και ανάλυσης 
“TARGIT Decision Suite” και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε το πρόγραμμα διαχείρισης πόρων "SAP BUSINESS ONΈ". 

Με το νέο πρόγραμμα παρατηρούνται οφέλη, όπως η σταθερότητα στην χρήση και την ασφάλεια της πληροφορίας, 
καθώς και αμεσότητα λόγω ενσωμάτωσης διαδικασιών ροής (Workflows), καθώς και έξυπνες αυτοματοποιήσεις στα 
διάφορα κυκλώματα της Έταιρείας (π.χ. παραγγελιοληψία, πιστωτικός έλεγχος, πρόγραμμα εισπράξεων, CRM κ.ά.). 
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Έταιρεία προτίθεται εντός του επομένου έτους να προχωρήσει στην πλήρη ψηφιοποίηση όλων 
των διαδικασιών και παραστατικών του λογιστηρίου και σταδιακά να εντάξει τα υπόλοιπα τμήματά της, στην paperless 
λογική.

Επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό παρασκευής espresso

Η εμπειρία απόλαυσης του καφέ espresso μεγιστοποιείται με τη χρήση σύγχρονου και ποιοτικού εξοπλισμού κατά 
το στάδιο της παρασκευής του. Η KAFEA TERRA διατηρεί μακροχρόνιες συνεργασίες με τους καλύτερους οίκους 
κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού espresso στον κόσμο, με σκοπό να παρέχει στους επαγγελματίες εστίασης 
σύγχρονο, καινοτόμο και βιώσιμο εξοπλισμό, που εγγυάται υψηλή ποιότητα τελικού προϊόντος. 

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 202172



Διασφαλίζουμε την ασφάλεια των προϊόντων μας και την άμεση 
εξυπηρέτηση των πελατών μας

Η Έταιρεία μέσα από την εφαρμογή ISO 22000:2018 "Διαχείριση της Ασφάλειας των Τροφίμων" (HACCP), εξασφαλίζει 
την υγιεινή και την καταλληλότητα των τροφίμων που εισάγει, παράγει και διαθέτει στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, όλοι 
οι αποθηκευτικοί μας χώροι και οι παραγωγικές εγκαταστάσεις συμμορφώνονται πλήρως με το εν λόγω Πρότυπο. 

Το σύστημα διαχείρισης αποθήκης WMS Aberon (Warehouse Management System) επιτυγχάνεται με:

Η κεντρική αποθήκη της Έταιρείας βρίσκεται στην Παιανία και διαθέτει 2.300 παλετοθέσεις, ενώ οι προς εκτέλεση 
παραγγελίες είναι κατά μέσω όρο 260 ημερησίως.

Οι παραγγελίες του τομέα Ho.re.ca για την Αττική εκτελούνται εντός 24 ωρών με 7-8 σταθερά δρομολόγια καθημερινά 
και 4 επιπλέον δρομολόγια προς πρακτορεία. Η διανομή πραγματοποιείται από μεταφορική Έταιρεία (outsourcing 
service), η οποία μας παρέχει εργαζόμενους αποκλειστικά για τις δικές μας εργασίες και έτσι διευκολύνεται η εκπαίδευση 
τους  σε θέματα διανομής, υγείας, ασφάλειας και διαχείρισης πελατών. Η διανομή καλύπτει επίσης και το κομμάτι των 
επιστρεφόμενων προϊόντων (reverse logistics).

Στις αρχές του έτους 2019, προστέθηκε στις κτηριακές υποδομές της KAFEA TERRA το νέο βιομηχανικό κτίριο 
του Μαρκόπουλου. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις λειτουργούν ως Logistics Centre με σκοπό να ενισχύσουν τη 
αποθηκευτική δυναμικότητα της Έταιρείας. Έντός του 2023 αναμένεται η ολοκλήρωση επέκτασης των εγκαταστάσεων 
στο Μαρκόπουλο, ώστε η αποθηκευτική του δυναμικότητα να φτάσει τις 3.000 παλετοθέσεις. 

Η εξυπηρέτηση των πελατών Ho.re.ca Θεσσαλονίκης, πραγματοποιείται από το υποκατάστημα εκεί, το οποίο στεγάζεται 
σε ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν γραφεία και αποθηκευτικό χώρο, ενώ οι παραγγελίες των 
πελατών εκτελούνται από ιδιόκτητο στόλο οχημάτων. 

Για τη διανομή των προϊόντων στο οργανωμένο λιανεμπόριο συνεργαζόμαστε με 3PL (Third Party Logistics). 
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Την τήρηση του FEFO 
(first expired, first out).

Την ελαχιστοποίηση των λαθών στην 
προετοιμασία των παραγγελιών και τη 
βελτιστοποίηση του χρόνου συλλογής.

Την άμεση ιχνηλασιμότητα.

Την καλύτερη αναφορά (reporting) 
και ευκολότερη και γρηγορότερη 

διαδικασία απογραφών. 

Η επίδοσή μας
GRI 103-3 / GRI 416-2

Κατά το 2021-2020 υπήρξαν 11 περιστατικά μη συμμορφώσεων ασφάλειας τροφίμων βάσει ISO 22000:2018, τα οποία 
ωστόσο αφορούσαν στην αποσυσκευασία και παραλαβή των προϊόντων που προμηθευτήκαμε και δεν οδήγησαν σε 
χρηματικές αποζημιώσεις.



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΑΝΘΡΏΠΟΙ ΜΑΣ
GRI 102-7 

Η ομάδα των ανθρώπων μας, με το πάθος και την αφοσίωση που τη 
διακρίνει, παίζει ζωτικό ρόλο στην επιτυχία του ταξιδιού μας στον κόσμο 
του καφέ. Απασχολούμε 181 εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σκοπός είναι η εξασφάλιση ενός ευχάριστου και 
δημιουργικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο θέλουμε όλοι να εμπνέονται, να 
εκπαιδεύονται και να εξελίσσονται. Στόχος της KAFEA TERRA είναι να αποτελεί 
έναν ελκυστικό εργοδότη και να προάγει την προσωπική και επαγγελματική 
ανάπτυξη των εργαζομένων της.
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H KAFEA TERRA, έπειτα από μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε το 2021, 
απέκτησε την πιστοποίηση Great Place to Work®.

Η Πιστοποίηση βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία 
πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της Εταιρείας, σχετικά με την εμπειρία τους στο εργασιακό περιβάλλον και 
επικεντρώνεται σε 5 βασικούς άξονες: Αξιοπιστία, Σεβασμός, Δικαιοσύνη, Υπερηφάνεια και Συντροφικότητα.

Οι υψηλές βαθμολογίες, που συγκέντρωσε η KAFEA TERRA στο σύνολό της, επιβεβαιώνουν την ιδιαίτερη 
βαρύτητα που δίνεται στη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς, ποιοτικού εργασιακού περιβάλλοντος, με 
ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, που προάγει την αξιοκρατία, τη συλλογικότητα και την εμπιστοσύνη. Επιπλέον, η 
διαδικασία της αξιολόγησης εκφράζει και σε πρακτικό επίπεδο τη δέσμευση της KAFEA TERRA για συνεχή βελτίωση 
της εργασιακής καθημερινότητας όλων των εργαζομένων της.

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 202176



ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021 ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021 7978

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 
GRI 102-41

Το σύνολο των εργαζομένων μας (100%) καλύπτεται από ατομικές 
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας που βασίζονται στην Εθνική Γενική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

2021 2020 2019

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Αριθμός εργαζομένων κατά σύμβαση εργασίας

Αορίστου Χρόνου 131 50 181 124 45 169 128 46 174

Ορισμένου Χρόνου 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σύνολο 130 51 181 124 45 169 128 46 174

Αριθμός εργαζομένων κατά τύπο εργασίας

Πλήρους 
Απασχόλησης 130 49 179 124 44 168 128 46 174

Μερικής 
Απασχόλησης 0 2 2 0 1 1 0 0 0

Σύνολο 130 51 181 124 45 169 128 46 174

Αριθμός εργαζομένων κατά σύμβαση εργασίας 

Αορίστου Χρόνου 130 51 181 124 45 169 157 17 174

Ορισμένου Χρόνου 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σύνολο 130 51 181 124 45 169 157 17 174

Στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού
GRI 102-7 / GRI 102-8

Σημειώσεις:
1.  Δραστηριότητες της Έταιρείας, όπως διανομή αγαθών σε πελάτες στην Αθήνα, υπηρεσίες ασφαλείας, υπηρεσίες καθαρισμού, εκτελούνται από άτομα, 

που δεν είναι άμεσα απασχολούμενοι στην Έταιρεία και δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω πληροφορία.
2.  Δεν υπάρχουν σημαντικές διακυμάνσεις στο συνολικό αριθμό των εργαζομένων της Έταιρείας (ο κλάδος δεν χαρακτηρίζεται από εποχικότητα).
3.  Τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού είναι υπολογισμένα με την μέθοδο headcount την 31/12/2021, την 31/12/2020 και την 31/12/2019, όπως 

προκύπτουν και από το σύστημα μισθοδοσίας της Έταιρείας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΏΝ ΘΈΣΈΏΝ 
ΈΡΓΑΣΙΑΣ, ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΏΝ ΈΡΓΑΖΟΜΈΝΏΝ

Η προσέγγισή μας 
GRI 103-2

Με πρωταρχικό μέλημα τους ανθρώπους μας και τις ανάγκες τους, 
διαμορφώνουμε πρακτικές που στόχο έχουν τη δημιουργία και διατήρηση 
των θέσεων εργασίας, καθώς και την εκπαίδευση και ανάπτυξη των 
εργαζομένων. 

Οι άνθρωποί μας, αποτελούν τη σημαντικότερη επένδυσή μας και είναι εκείνοι που υλοποιούν εμπράκτως την αποστολή 
της Έταιρείας. Σεβόμαστε τους ανθρώπους μας και τις ανάγκες που έχουν και φροντίζουμε για την ικανοποίηση αυτών. 

Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τους συναδέλφους μας, προσφέροντας ένα ευχάριστο και θετικό εργασιακό 
περιβάλλον, ενδυναμώνοντας την έμπνευση και την επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών στόχων. Έπενδύουμε 
σε νέες τεχνολογίες, έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση για να ξεχωρίσουμε, να βελτιωθούμε και να αναπτυχθούμε. 

Έπιπλέον, με στρατηγική τη δημιουργία και διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και την εκπαίδευση και ανάπτυξη 
των εργαζομένων, αποσκοπούμε στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και στη διασφάλιση πλήρους και ασφαλούς 
απασχόλησης. Προσφέρουμε παροχές οικονομικής και μη φύσεως, τόσο για την υγεία και ευημερία των ανθρώπων μας, 
όσο και για την οικονομική ενίσχυση των ιδίων και των οικογενειών τους.

Παροχή εκπαίδευσης και ανάπτυξης των εργαζομένων

Στην KAFEA TERRA πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καλύπτονται οι ανάγκες των εργαζομένων μας για 
επιμόρφωση, που συμβάλλει στην ανάπτυξη και την ανέλιξή τους. Έπενδύουμε συνεχώς στην ανάπτυξη γνώσεων και 
δεξιοτήτων μέσα από την εκπαίδευση και τη καλλιέργεια θετικού κλίματος συνεργασίας και μετάδοσης γνώσεων και 
εμπειριών. Οι εκπαιδεύσεις των εργαζομένων γίνονται με τη μορφή σεμιναρίων, επιδοτήσεων προγραμμάτων σπουδών 
και συμμετοχών σε εκθέσεις και συνέδρια. Η κατάρτιση των εργαζομένων ανάλογα με το αντικείμενο ειδίκευσής τους, 
επιλέγεται σε τομείς που ενισχύουν την ανάπτυξή τους σε θέματα καθημερινής λειτουργίας, διοίκησης, καινοτομίας και 
βιώσιμης ανάπτυξης.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ
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Έκπαιδεύσεις σε θέματα που αφορούν σε ικανότητες διοίκησης, διαχείρισης των 
επιδόσεων, ηγεσία, ψηφιακό μετασχηματισμό, καινοτομία και δημιουργικότητα, 
διαπραγματευτικές ικανότητες, προσωπική ανάπτυξη, κ.ά. Ώς επιθυμητό αποτέλεσμα 
θεωρείται η άσκηση αποτελεσματικότερης διοίκησης και η εφαρμογή αντικειμενικών 
κριτηρίων αξιολόγησης της ομάδας.

Σεμινάρια και εκπαιδεύσεις σε θέματα που αφορούν, διαπραγματευτικές ικανότητες, 
υγεία και ασφάλεια, κ.ά. Σημαντική, είναι επίσης, η εκπαίδευση από οίκους του 
εξωτερικού για ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με τη φιλοσοφία και την κουλτούρα 
του καφέ και άλλων προϊόντων, όπως και η εκπαίδευση στην παρασκευαστική 
διαδικασία, αλλά και η απόκτηση μηχανολογικών δεξιοτήτων χρήσιμων για την 
επίλυση τεχνικών βλαβών στις μηχανές καφέ. Ώς επιθυμητό αποτέλεσμα θεωρείται 
η βελτίωση της επίδοσης και η ανάπτυξη επικοινωνιακών και άλλων δεξιοτήτων για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Σεμινάρια ανά τομέα, σε θέματα που αφορούν οργάνωση, νέα συστήματα διαχείρισης 
πληροφορίας, βιώσιμη ανάπτυξη, marketing, digital, οικονομική διαχείριση, διαχείριση 
προσωπικού, κ.ά. Ώς επιθυμητό αποτέλεσμα θεωρείται η αύξηση της αποδοτικότητας, 
της ταχύτητας και της ευελιξίας κατά την άσκηση των καθηκόντων των εργαζομένων.

Έκπαιδεύσεις σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, παροχή πρώτων βοηθειών, όπως 
και εκπαιδεύσεις σε οίκους του εξωτερικού σε τεχνικά εξειδικευμένα θέματα, κ.ά. 
Ώς επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η μείωση των ατυχημάτων και η αύξηση της 
αποδοτικότητας.. 

Η Έταιρεία διαθέτει πιστοποιημένους εκπαιδευτές Baristi, οι οποίοι πραγματοποιούν 
συνεχώς σεμινάρια και εκπαιδεύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη γνώσεων σχετικών 
με τον καφέ και τις μεθόδους παρασκευής του. Έπίσης, όλοι οι νεοεισερχόμενοι 
εργαζόμενοι στην Έταιρεία, ανεξαρτήτως ειδικότητας, πραγματοποιούν ειδικό 
σεμινάριο για απόκτηση βασικών γνώσεων, σχετικά με τον καφέ και τις μεθόδους 
παρασκευής του.

Ακολουθούν οι θεματολογίες των μέχρι τώρα εκπαιδεύσεων, που έχουν πραγματοποιηθεί από την Έταιρεία μας, ανά 
επίπεδο ιεραρχίας:

Managers 

Εργαζόμενοι 
στον τομέα των 
πωλήσεων και 
της εκπαίδευσης

Εργαζόμενοι 
στα γραφεία 

Εργαζόμενοι στην 
παραγωγή, στην 
αποθήκη και στο 
τεχνικό τμήμα 

Σεμινάρια 
καφέ

Προσλήψεις και αποχωρήσεις

Η επίδοσή μας
GRI 103-3 / GRI 401-1

Ποσοστό νέων 
προσλήψεων 
εργαζομένων

2021

<30 ετών 30-50 ετών >50 ετών
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Ελλάδα
Αριθμός νέων 
προσλήψεων 
κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο

4 4 8 8 4 12 1 2 3

Συνολικός αριθμός 
εργαζομένων 
κατά την περίοδο 
αναφοράς

9 6 15 105 39 144 17 5 22

Ποσοστό νέων 
προσλήψεων 
εργαζομένων

44% 67% 53%* 8% 10% 8%* 40% 6% 14%*

Ποσοστό νέων 
προσλήψεων 
εργαζομένων

2020

<30 ετών 30-50 ετών >50 ετών
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Ελλάδα
Αριθμός νέων 
προσλήψεων 
κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο

2 1 3 5 2 7 0 1 1

Συνολικός αριθμός 
εργαζομένων 
κατά την περίοδο 
αναφοράς

11 7 18 99 34 133 14 4 18

Ποσοστό νέων 
προσλήψεων 
εργαζομένων

18% 14% 17%* 5% 6% 5%* 0% 25% 6%*

Ποσοστό νέων 
προσλήψεων 
εργαζομένων

2019

<30 ετών 30-50 ετών >50 ετών
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Ελλάδα
Αριθμός νέων 
προσλήψεων 
κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο

6 3 9 17 7 24 1 1 2

Συνολικός αριθμός 
εργαζομένων 
κατά την περίοδο 
αναφοράς

11 7 18 104 35 139 13 4 17

Ποσοστό νέων 
προσλήψεων 
εργαζομένων

55% 43% 50% 16% 20% 17% 8% 25% 12%

*  Η αύξηση του ποσοστού προσλήψεων κατά το 2021 σε σχέση με το 2020 οφείλεται σε ανάκαμψη του κλάδου Ho.re.ca ως αποτέλεσμα της 
αποκλιμάκωσης των μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19.

* Η μείωση του ποσοστού προσλήψεων κατά το 2020 σε σχέση με το 2019 οφείλεται σε πτώση της δραστηριότητας, λόγω του COVID-19.
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Ποσοστό 
αποχωρήσεων 
εργαζομένων

2021

<30 ετών 30-50 ετών >50 ετών
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Ελλάδα
Αριθμός αποχωρήσεων 
κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο

3 2 5 4 1 5 0 1 1

Συνολικός αριθμός 
εργαζομένων 
κατά την περίοδο 
αναφοράς

9 6 15 105 39 144 17 5 22

Ποσοστό 
αποχωρήσεων 
εργαζομένων

33% 33% 33% 4% 3% 3% 0% 20% 5%

Ποσοστό 
αποχωρήσεων 
εργαζομένων

2020

<30 ετών 30-50 ετών >50 ετών
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Ελλάδα
Αριθμός αποχωρήσεων 
κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο

0 1 1 10 2 12 0 1 1

Συνολικός αριθμός 
εργαζομένων 
κατά την περίοδο 
αναφοράς

11 7 18 99 34 133 14 4 18

Ποσοστό 
αποχωρήσεων 
εργαζομένων

0% 14% 6% 10% 6% 9% 0% 25% 6%

Ποσοστό 
αποχωρήσεων 
εργαζομένων

2019

<30 ετών 30-50 ετών >50 ετών
Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Ελλάδα
Αριθμός αποχωρήσεων 
κατά την εξεταζόμενη 
περίοδο

3 1 4 14 2 16 0 3 3

Συνολικός αριθμός 
εργαζομένων 
κατά την περίοδο 
αναφοράς

11 7 18 104 35 139 13 4 17

Ποσοστό 
αποχωρήσεων 
εργαζομένων

27% 14% 22% 13% 6% 12% 0% 75% 18%
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Παροχές προς εργαζόμενους

Η Έταιρεία προσφέρει μία σειρά από παροχές σε όλους (πλήρους και μερικής απασχόλησης) τους εργαζόμενους:

GRI 401-2

Παροχές στους εργαζόμενους της KAFEA TERRA 2021 2020

Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης (νοσοκομειακή/εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη, μόνιμης/μερικής ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια, 
κάλυψη αναπηρίας και ανικανότητας, ασφάλιση θανάτου)

  

Τράπεζα αίματος και Εθελοντική Αιμοδοσία*   

Συνεργασία με φορείς για:
α. Αγορά σχολικών ειδών σε προνομιακές τιμές
β. Ασφάλιση αυτοκινήτου/κατοικίας σε προνομιακές τιμές
γ. Δώρα γάμου και βάπτισης
δ. Δωρεάν εβδομαδιαία test COVID-19**

  

Επιπρόσθετες παροχές:
α. Εκπτώσεις σε αγορές εταιρικών προϊόντων (τιμές προσωπικού)
β. Χρηματικά δώρα (κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας, Χριστούγεννα)
γ. Παροχή υγιεινών snacks (φρούτα, μπάρες, δημητριακά) ημερησίως 

  

*    Το 2020 δεν πραγματοποιήθηκε Έθελοντική Αιμοδοσία, ενώ το 2021 πραγματοποιήθηκε στις 1/7/21 και συμπληρώθηκαν 41 φιάλες και στις  29/11/21 
και συμπληρώθηκαν 43 φιάλες. Κάθε άτομο αντιστοιχεί σε μία φιάλη.

** Το δωρεάν εβδομαδιαίο test COVID-19 πραγματοποιήθηκε μόνο το έτος 2020.

2021** 2020 2019

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Ανά βαθμίδα

Ανώτατα και 
Ανώτερα 
Διοικητικά 
Στελέχη

Μ.Ο ωρών 
εκπαίδευσης 

12,0 13,8 40,0 11,0 33,0 13,8 3,3 16,0 5,7

Μεσαία 
Στελέχη

Μ.Ο ωρών 
εκπαίδευσης 

27,8 36,3 29,5 17,0 21,5 17,9 10,8 10,0 10,7

Άλλη 
κατηγορία

Μ.Ο ωρών 
εκπαίδευσης 

39,5 33,0 37,6 23,3 16,0 21,1 22,7 5,4 17,6

Σύνολο Μ.Ο ωρών 
εκπαίδευσης 

35,3 37,7 36,0 21,0 17,4 20,0 18,4 6,7 15,3

Ανά λειτουργία

Διοικητικό 
προσωπικό*

Μ.Ο ωρών 
εκπαίδευσης 

32,8 38,2 34,7 19,8 17,5 19,0 7,8 3,8 6,4

Τεχνικοί Μ.Ο ωρών 
εκπαίδευσης 

39,4 0,0 39,4 23,3 0,0 23,3 53,0 0,0 53,0

Αποθήκη  
και Διανομή

Μ.Ο ωρών 
εκπαίδευσης 

39,5 0,0 39,5 23,3 0,0 23,3 16,0 0,0 16,0

Παραγωγή Μ.Ο ωρών 
εκπαίδευσης 

39,7 33,0 38,2 23,3 16,0 21,8 41,1 37,0 40,3

Σύνολο Μ.Ο ωρών 
εκπαίδευσης 

35,3 37,7 36,0 21,0 17,4 20,0 18,4 6,7 15,3

Εκπαίδευση εργαζομένων
GRI 404-1

*    Το Διοικητικό προσωπικό συμπεριλαμβάνει εργαζόμενους γραφείου, πωλητές, εκπαιδευτές. 
**  Το 2021 αυξήθηκε σημαντικά ο μέσος όρος εκπαιδεύσεων σε σχέση με το 2020 και το 2019, λόγω βελτίωσης των συνθηκών από την πανδημία 

COVID-19, η  οποία απέτρεψε τη διεξαγωγή μεγάλου αριθμού εκπαιδεύσεων κατά τα προηγούμενα έτη.
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Σεβασμός 
Απέναντι στα 
Ανθρώπινα 
Δικαιώματα

Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε όλα τα διεθνώς αναγνωρισμένα Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας. Δεσμευόμαστε επίσης να εντοπίζουμε και 
να αποτρέπουμε τυχόν αρνητικές επιπτώσεις, μέσω προληπτικών διαδικασιών και 
συμμόρφωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΏΝ ΑΝΘΡΏΠΙΝΏΝ 
ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΏΝ ΣΤΟ ΧΏΡΟ ΈΡΓΑΣΙΑΣ

Η προσέγγισή μας 
GRI 103-2

Η φιλοσοφία και η κουλτούρα μας χαρακτηρίζεται από ανθρωποκεντρική 
προσέγγιση και νοοτροπία. Η αγάπη και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο, 
είναι έννοιες, που αντικατοπτρίζονται στην αποστολή και στις αξίες μας. 

Στην KAFEA TERRA, ουδέποτε έχουμε επιτρέψει να σχηματιστεί κλίμα ρατσισμού ή μη σεβασμού της διαφορετικότητας 
των ανθρώπων μας, καθότι είναι ενάντια στις πεποιθήσεις μας. Το 2021, καταρτίσαμε την Πολιτική Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Έθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και βάσει 
της οποίας όλα τα μέλη της KAFEA TERRA, Διοίκηση, εργαζόμενοι, συνεργάτες, δεσμευόμαστε ως προς τα εξής:

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

Δίκαιη 
Μεταχείριση, 
Ποικιλομορφία 
και Ένταξη

Στην KAFEA TERRA ενθαρρύνουμε την ισότητα, την ποικιλομορφία και την ενσωμάτωση 
ανάμεσα στους εργαζομένους μας και εξαλείφουμε όποια μορφή διάκρισης. Στόχος είναι 
το προσωπικό μας να είναι αντιπροσωπευτικό όλων των τμημάτων της κοινωνίας και 
κάθε εργαζόμενος να αισθάνεται ότι αντιμετωπίζεται δίκαια και με σεβασμό.

Δεσμευόμαστε: 

•  Να προάγουμε την ισότητα, τη δικαιοσύνη και το σεβασμό για το 100% των εργαζομένων 
της Έταιρείας.

•  Να μη γίνονται διακρίσεις λόγω προσωπικών χαρακτηριστικών, όπως ηλικία, αναπηρία, 
φύλο, γάμος, εγκυμοσύνη και μητρότητα, φυλή (συμπεριλαμβανομένου του χρώματος 
και της εθνικότητας), θρησκεία και πεποιθήσεις. 

•  Να αποφεύγεται κάθε μορφή διάκρισης που αφορά στις αμοιβές και τις παροχές, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης, την αντιμετώπιση παραπόνων, την 
καταγγελία σύμβασης, τη γονική άδεια, την επιλογή για πρόσληψη, την προαγωγή και 
την εκπαίδευση.

•  Να προσφέρεται ένα εργασιακό περιβάλλον απαλλαγμένο από εκφοβισμό, παρενόχληση 
και διάκριση, προάγοντας την αξιοπρέπεια και τον σεβασμό για όλους. Ένα εργασιακό 
περιβάλλον όπου η διαφορετικότητα και η συνεισφορά όλων των εργαζομένων 
αναγνωρίζονται και εκτιμώνται.

Υγεία και 
Ασφάλεια στο 
Χώρο Εργασίας

Η προαγωγή της Υγείας και Ασφάλειας στον χώρο εργασίας είναι ύψιστης σημασίας, 
γιατί μας βοηθά να διατηρήσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας για τους 
εργαζομένους μας. Κάθε εργαζόμενος έχει το δικαίωμα να νιώθει ασφαλής στην εργασιακή 
καθημερινότητα. Η KAFEA TERRA δεσμεύεται και ακολουθεί τα νομικά πρότυπα με σκοπό 
να εξασφαλίζει έναν ασφαλή χώρο εργασίας. Οφείλουμε να συμμορφωνόμαστε με όλες 
τις νομοθεσίες, τους κανονισμούς, τους κώδικες σωστής πρακτικής και άλλες επίσημες 
οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια.

Παιδική, 
Καταναγκαστική 
Εργασία και 
Εμπορία 
Ανθρώπων

Η KAFEA TERRA απαγορεύει και καταδικάζει την παιδική εργασία, την καταναγκαστική 
εργασία και την εμπορία ανθρώπων, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. 
Απαγορεύουμε αυστηρά οποιαδήποτε μορφής καταναγκαστικής εργασίας, σύγχρονης 
δουλείας και εμπορίας ανθρώπων και υποστηρίζουμε ότι η ελευθερία των εργαζομένων 
πρέπει να διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή.

Ανοικτή 
Επικοινωνία 
με τους 
Εργαζόμενους

Η υποστήριξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία 
πρέπει να παρακολουθείται και να αναπροσαρμόζεται τακτικά. Οι επιχειρηματικές 
δραστηριότητες εξελίσσονται και αλλάζουν και για αυτόν τον λόγο αφουγκραζόμαστε τις 
όποιες πιθανές επιπτώσεις μπορεί να έχουν πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Πιστεύουμε ότι ο ανοικτός διάλογος με τους εργαζόμενους και συνεργάτες μας, 
δημιουργεί μια πιο ειλικρινή και αυθεντική σχέση, η οποία μας βοηθάει να προλαμβάνουμε 
τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις. Έτσι συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τον διάλογο και 
την ανοικτή επικοινωνία για τυχόν ανησυχίες που προκύπτουν, μέσω των επίσημων 
καναλιών παραπόνων της Έταιρείας.

Έπιπρόσθετα, εξασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των εργαζομένων στις εταιρικές 
ανακοινώσεις και επιπρόσθετα εκδίδεται μηνιαίο εταιρικό ηλεκτρονικό περιοδικό, που 
περιλαμβάνει όλες τις εμπορικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις της Έταιρείας.

Θέματα 
δωροδοκίας και 
επιχειρησιακής 
ηθικής

Δεσμευόμαστε να τηρούμε αυστηρά το νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει τα θέματα 
διαφθοράς και δωροδοκίας. Ένθαρρύνουμε την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση του 
προσωπικού σε ανάλογα θέματα, αλλά και σε θέματα επιχειρησιακής ηθικής με σκοπό τη 
δημιουργία μιας ισχυρής κουλτούρας συμμόρφωσης σε πολιτικές και  διαδικασίες που 
απαιτούνται. 
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Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα

Κύρια προτεραιότητά μας είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και η ορθή τους χρήση. Για το λόγο αυτό η 
KAFEA TERRA έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις νέες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR 
ή ΓΚΠΔ). H Έταιρεία προστατεύει την ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών κάθε εργαζόμενου. 

Με την έναρξη της συνεργασίας μας με νέους εργαζομένους, αναλύεται λεπτομερώς το γεγονός ότι πρόσβαση στα 
προσωπικά δεδομένα τους, έχει μόνο το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού και τα στοιχεία που συλλέγονται αποσκοπούν 
στην τήρηση ενημερωμένου φακέλου, βάσει των απαραίτητων και εκ του νόμου προβλεπόμενων δικαιολογητικών 
και στοιχείων που μπορεί να συνδεθούν με σχετικές με το αντικείμενο του τμήματος δράσεις (ημερομηνία γέννησης 
για παροχή δώρου, οικογενειακή κατάσταση για φορολόγηση, δικαιώματα αντίστοιχων αδειών κ.ά.). Όσον αφορά 
στον έλεγχο της παρουσίας των εργαζομένων στον χώρο της Έταιρείας, αυτή σχετίζεται κυρίως με ζητήματα υγείας 
και ασφάλειας στην εργασία, καθώς οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν εργοστασιακή παραγωγή και εργαστηριακούς 
χώρους που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και φροντίδας.

Περιστατικά διακρίσεων 

Στην Έταιρεία μας, κατά το 2020-2021, δεν υπήρξαν περιστατικά που να αφορούν σε διακρίσεις στην εργασία και κατ’ 
επέκταση δεν υπήρξε και πλάνο δράσεων για την αντιμετώπισή τους.

2021** 2020** 2019

Αναλογία του βασικού μισθού γυναικών προς ανδρών, ανά βαθμίδα

Ανώτατα & Ανώτερα 
Διοικητικά Στελέχη -0,2 -0,9 1,05

Μεσαία Διοικητικά Στελέχη 0,1 0,1 0,95

Λοιποί 0,1 0,1 1,07

Αναλογία του βασικού μισθού γυναικών προς ανδρών, ανά λειτουργία

Διοικητικό προσωπικό* 0,2 0,2 0,83

Τεχνικοί 1,0 1,0 0,00

Αποθήκη και Διανομή 1,0 1,0 0,00

Παραγωγή 0,6 0,5 0,55

Η επίδοσή μας 
GRI 103-3 / GRI 405-2 / GRI 406-1

*   Έργαζόμενοι Γραφείου, Πωλητές, Έκπαιδευτές.
**  Η αναλογία του βασικού μισθού γυναικών προς ανδρών, ανά βαθμίδα και ανά λειτουργία για το 2021 και 2020 βασίστηκαν σε διαφορετική μέθοδο 

υπολογισμού του δείκτη και δεν είναι συγκρίσιμα με το 2019.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΈΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΈΙΑΣ 
ΚΑΙ ΈΥΈΞΙΑΣ ΤΏΝ ΈΡΓΑΖΟΜΈΝΏΝ

Η προσέγγισή μας 
GRI 103-2

Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας
GRI 403-1

Η KAFEA TERRA έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία και βασίζεται στον 
Ν.3850/2010 ΦΈΚ Α 84/02.06.2010. Το σύστημα καλύπτει όλους τους τομείς δραστηριότητας της Έταιρείας, όλους 
τους εργαζομένους (τόσο το εργατοτεχνικό προσωπικό αλλά και το διοικητικό προσωπικό), καθώς και όλους τους 
χώρους εργασίας.

Η Εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια των 
εργαζομένων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, που μπορεί να επηρεαστούν 
από τις δραστηριότητές της. Αυτή η ευθύνη περιλαμβάνει επίσης την προαγωγή 
και την προστασία της σωματικής και ψυχικής τους υγείας.

To σύστημα έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στην Έταιρεία να παρέχει ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας, 
να αποτρέπει τυχόν τραυματισμούς και ασθένειες, που σχετίζονται με την εργασία, αλλά και να οδηγεί στη συνεχή 
βελτίωση.

Στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, στην KAFEA TERRA σημαντική 
προτεραιότητά μας αποτελεί και η διασφάλιση της τήρησης της Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας, η οποία εφαρμόζεται 
σε όλους τους εργασιακούς χώρους της Έταιρείας και αφορά στη Διοίκηση και όλους τους εργαζόμενους, καθώς και 
τους συνεργάτες.

Η Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας χωρίζεται σε δυο κατηγορίες: 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

1. 
Προληπτική 

Δράση 

2. 
Διαχείριση 

Έκτακτης Ανάγκης
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Η Προληπτική Δράση αφορά οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται με σκοπό την αποφυγή ατυχήματος και 
τραυματισμού/ασθένειας, που σχετίζονται με τον εργασιακό χώρο. Για αυτόν τον λόγο η Έταιρεία προχωράει σε 
περιοδικές εκτιμήσεις/αναλύσεις κινδύνων. Βάσει των εκτιμήσεων, λαμβάνουμε τα ανάλογα προληπτικά μέτρα, που 
είναι τα εξής:

Η Διαχείριση Έκτακτης Ανάγκης αφορά στον σχεδιασμό, που πραγματοποιεί η Έταιρεία για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών, όπως πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός κ.λπ. Περαιτέρω ανάλυση της διαχείρισης έκτακτης ανάγκης γίνεται στο 
κεφάλαιο «Διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και της ετοιμότητας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης» στο 
πεδίο «Δράσεις για την εξασφάλιση επάρκειας προϊόντος». 

Προληπτική 
Δράση 

Παρέχουμε 
όλο τον απαραίτητο  

προστατευτικό εξοπλισμό

Επιθεωρούμε συστηματικά 
τις διεργασίες και 

τους χώρους εργασίας

Διασφαλίζουμε 
ότι όλοι 

οι εργαζόμενοι 
κάνουν χρήση του 
προστατευτικού 

εξοπλισμού

Παρέχουμε 
εκπαίδευση 

και ενημέρωση 
σε όλους τους 
εργαζομένους

Ελαχιστοποίηση κινδύνων και διερεύνηση συμβάντων
GRI 403-2

Στην KAFEA TERRA πραγματοποιούμε όλες τις ενέργειες, που απαιτεί η 
νομοθεσία σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων. 

Η Έταιρεία μας εντοπίζει τους κινδύνους, που σχετίζονται με τις δραστηριότητές της σε ολόκληρο το εύρος δράσης 
της. Η διαδικασία αυτή είναι παρόμοια με την Έκτίμηση Έπαγγελματικού Κινδύνου από τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον 
Ιατρό Έργασίας. Οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν όλους τους παράγοντες και τις καταστάσεις, που θα μπορούσαν 
να δημιουργήσουν πραγματικό ή δυνητικό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια.

Κατά τον εντοπισμό αυτών των κινδύνων η Εταιρεία:

1.  Λαμβάνει υπόψη τον ορισμό του "χώρου εργασίας".
2.  Δεν περιορίζεται στον χώρο, όπου εκτελούνται οι δραστηριότητες. Ο "χώρος εργασίας" καλύπτει επίσης οποιονδήποτε 

τόπο, υπό τον πλήρη ή μερικό έλεγχο της επιχείρησης, όπου οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι παρόντες ή πηγαίνουν για 
επαγγελματικούς σκοπούς. Έπιπλέον, τηρείται αρχείο καταγραφής παρ’ ολίγον εργατικών ατυχημάτων.

3.  Διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τηρώντας και καταγράφοντας στο σύνολό τους τα δεδομένα, 
που παρουσιάζονται μετά από διαβούλευση της Διοίκησης. 

4.  Αναζητά τα τεκμήρια ποιότητας (π.χ. πιστοποιητικά καταλληλότητας, πιστοποιητικά διακρίβωσης μετρητικών 
οργάνων κ.λπ.).

5.  Αξιοποιεί τα αποτελέσματα, αφού γίνει συζήτηση με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Έργασίας, οι οποίοι 
συντάσσουν Έκθεση Διερεύνησης Κινδύνου ή/και παρ’ ολίγον εργατικού ατυχήματος, με σκοπό να προτείνουν 
διορθωτικές ενέργειες.

Έξίσου σημαντικό είναι ότι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να αναφέρουν ανασφαλείς καταστάσεις και να συμμετέχουν 
στο σχεδιασμό για την επίτευξη των στόχων βελτίωσης του συστήματος.

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των παραπάνω διαδικασιών η Εταιρεία:

1. Έπενδύει στη συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και ανάπτυξη τεχνογνωσίας του προσωπικού με σύγχρονες μεθόδους.
2. Αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα στους εργαζομένους. 
3.  Διαθέτει Μέσα Ατομικής Προστασίας σε όλους, εφόσον αυτά δεν τηρούνται από τους εργαζόμενους, γίνεται αυστηρή 

σύσταση για συμμόρφωση.
4.  Διακόπτει μια επικίνδυνη κατάσταση και αφού ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, συνεχίζει με γνώμονα πάντα την 

ασφάλεια του εργαζομένου ή/και τρίτων.

Αφού αναφερθεί, από εργαζόμενο, μια ανασφαλής κατάσταση ή ένα παρ’ ολίγον ατύχημα ακολουθούμε τα εξής 
στάδια:

Ενημερώνεται 
ο Τεχνικός 
Ασφαλείας 

και ο Ιατρός 
Εργασίας

Συντάσσεται 
τεχνική έκθεση 
με προτάσεις 

βελτίωσης

Καταγράφονται 
οι συστάσεις τους 

στα εκάστοτε 
θεωρημένα βιβλία

Εξετάζονται 
από την 

Διοίκηση της 
Εταιρείας 

Με την 
καθοδήγηση /

συνεργασία τους 
γίνονται άμεσα 
διορθωτικές 
ενέργειες
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Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας 
GRI 403-3

Όπως απαιτείται από τη νομοθεσία παρέχονται υπηρεσίες Ιατρού εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας.

Ο Ιατρός Έργασίας έχει την υποχρέωση να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες στους εργασιακούς χώρους της Έταιρείας, 
σύμφωνα µε τους κανόνες της ιατρικής δεοντολογίας, της ιατρικής επιστήμης και τεχνικής και ειδικότερα της Ιατρικής 
της Έργασίας, μέσα στο πλαίσιο των λειτουργικών ρυθμίσεων και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα, που έχει 
καθορίσει και παραχωρήσει η Έταιρεία, όπως αυτές οι υπηρεσίες αναλυτικά προσδιορίζονται και προβλέπονται από τις 
διατάξεις του Νόμου 3850/2010. Έπίσης, εξασφαλίζει την αναγκαία υποστήριξη στην Έταιρεία, ώστε αυτή να μπορεί να 
ανταποκρίνεται σε όλες τις υποχρεώσεις της σύμφωνα, με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για την υγιεινή 
και ασφάλεια των εργαζομένων. 

Ο Ιατρός διαθέτει όλα τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα και επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις της KAFEA TERRA δύο 
φορές το μήνα, ακολουθώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα, που καθορίζουν από κοινού ο Ιατρός και η Έταιρεία και εν 
συνεχεία ανακοινώνεται στο σύνολο των εργαζομένων.

Ο ρόλος του Ιατρού Εργασίας περιλαμβάνει μια σειρά από καθήκοντα:

1.  Ιατρική εξέταση των εργαζομένων και έκδοση γνωμάτευσης καταλληλότητα εργασίας, τόσο στην πρόσληψη όσο 
και μετά από την επιστροφή από κάποια άδεια ασθένειας ή μετά από κάποιο πρόβλημα υγείας ή ατύχημα ενός 
εργαζομένου. 

2.  Περιοδικός έλεγχος της υγείας όλων των εργαζομένων και παροχή ιατρικών συμβουλών στους εργαζόμενους.
3.  Δημιουργία ατομικών φακέλων υγείας για κάθε εργαζόμενο και απαρέγκλιτη τήρηση του ιατρικού απορρήτου. 
4.  Διερεύνηση πιθανών αιτιών ασθένειας, που σχετίζονται με την εργασία, επίβλεψη των χώρων εργασίας και 

επιβεβαίωση πως δεν υπάρχουν παραλείψεις ή παράγοντες, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα 
υγείας στους εργαζόμενους και στην περίπτωση εντοπισμού κάποιου παράγοντα/παράλειψης, ενημέρωση προς τη 
Διεύθυνση Λειτουργιών.

Ο ρόλος του Ιατρού Εργασίας είναι επιπλέον ενημερωτικός και εκπαιδευτικός:

1.  Συχνά καλείται να ενημερώσει τους εργαζόμενους για πιθανούς κινδύνους στο χώρο εργασίας, αλλά και να τους 
εκπαιδεύει στις πρώτες βοήθειες.

2.  Ένημερώνει όλους τους διευθυντές, προϊστάμενους και υπεύθυνους τμημάτων της Έταιρείας για τις νομικές απαιτήσεις, 
που ισχύουν στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας.

3.  Συνεργάζεται στενά με τον Τεχνικό Ασφαλείας της Έταιρείας και κάνει υποδείξεις και μελέτες εκτίμησης κινδύνων 
στον χώρο εργασίας, ενώ μέσω αυτής της συνεργασίας τηρεί θεωρημένα βιβλία που επιβάλλει ο νόμος (βιβλίο 
υποδείξεων και βιβλίο ατυχημάτων).

4.  Ένημερώνει γραπτώς τη Διοίκηση της Έταιρείας, με στατιστική επεξεργασία των ευρημάτων της ιατρικής και 
εργαστηριακής εξέτασης των εργαζομένων και έκδοση σχετικού πίνακα σε ετήσια βάση.

5.  Διαμορφώνει κάθε χρόνο ένα αρχείο όπου αναγράφονται συνολικά οι κύριες αιτιάσεις για την υγιεινή και ασφάλεια 
των χώρων εργασίας.

Για τα θέματα της ασφάλειας, υπάρχει εξειδικευμένος εξωτερικός συνεργάτης που λειτουργεί ως Τεχνικός Ασφαλείας, ο 
οποίος συνίσταται στο να παρέχει στην KAFEA TERRA υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια 
στην εργασία, την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων, την ασφαλή εκτέλεση εργασιών και την επίβλεψη της άσκησης 
εκκένωσης εγκαταστάσεων. 

Τις γραπτές υποδείξεις ο Τεχνικός Ασφαλείας τις καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της KAFEA TERRA, και όπου η Έταιρεία 
στη συνέχεια έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των αρμοδιοτήτων του, που καταχωρούνται σε αυτό 
το βιβλίο. Έπιπλέον, οι επισκέψεις του Τεχνικού Ασφαλείας πραγματοποιούνται δύο φορές το μήνα, όπου επισκέπτεται 
όλα τα τμήματα της Έταιρείας και μετά το τέλος της επίσκεψης, καταγράφει τυχόν υποδείξεις του στο ειδικό Βιβλίο 
Έπισκέψεων, που διατηρείται στο τμήμα Προσωπικού.  

Συμμετοχή και διαβούλευση των εργαζομένων
GRI 403-4

Παρόλο που η Έταιρεία δεν διαθέτει Έπιτροπή Υγείας και Ασφάλειας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης των εργαζομένων 
με τη Διοίκηση, πραγματοποιούνται τακτικά εκπαιδεύσεις εργαζομένων, όπου παράλληλα συζητούνται θέματα, που 
άπτονται της εκάστοτε θέσης εργασίας των εργαζομένων. Στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν ο Τεχνικός Ασφαλείας, ο 
Ιατρός Έργασίας, εργαζόμενοι, προϊστάμενοι και διευθυντές των τμημάτων. Σε κάθε επίσκεψη ο Τεχνικός Ασφαλείας 
και ο Ιατρός Έργασίας συζητάνε με τους εργαζομένους κι αυτοί με τη σειρά τους καταγράφουν και μεταφέρουν στη 
Διοίκηση, σημεία για διορθωτικές ενέργειες.

Εκπαίδευση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας
GRI 403-5

Στην KAFEA TERRA επενδύουμε στη συνεχή και τακτική εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων, ώστε να μπορούμε 
να ανταποκριθούμε σε έκτακτα περιστατικά, που επηρεάζουν την ασφάλεια τόσο των ίδιων όσο και των πελατών, 
επισκεπτών και συνεργατών στις εγκαταστάσεις μας. Αρμόδιος για τις εκπαιδεύσεις είναι ο Τεχνικός Ασφαλείας και 
αυτές περιλαμβάνουν: 

Έπισημάνσεις, οι οποίες δύναται να γίνουν από τον Τεχνικό Ασφαλείας και σε εξωτερικούς συνεργάτες σε περίπτωση 
που δε συμμορφώνονται με τους κανόνες Υγείας και Ασφάλειας που η KAFEA TERRA εφαρμόζει. 

Ο Ιατρός Έργασίας σε κάθε επίσκεψή του στην Έταιρεία είναι διαθέσιμος για προσωπικές συναντήσεις με το προσωπικό 
που επιθυμεί να τον επισκεφτεί. Σε αυτές τις συναντήσεις δύναται να πραγματοποιηθεί ιατρική εξέταση, παραπομπή για 
εξετάσεις, παροχή συμβουλών και κατευθύνσεων για αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας, κ.ά.

Παροχές Υγείας και Ασφάλειας
GRI 403-6

Στην KAFEA TERRA παρέχουμε πρόσβαση σε ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες: 

Άσκηση 
Εκκένωσης κτιρίου 

Εκπαίδευση 
ομάδων 

πυρασφάλειας

Εκπαίδευση 
επιμέρους 
τμημάτων 
για θέματα 

πυρασφάλειας

Εκπαίδευση 
στις σημάνσεις 

ασφαλείας 

Δωρεάν Ιδιωτική Ασφάλεια στο 
σύνολο του προσωπικού, σε 
συνεργασία με ασφαλιστική εταιρεία

Εταιρική 
Τράπεζα 
Αίματος 

Δωρεάν ετήσιο check 
up, σε συνεργασία με 
διαγνωστικό κέντρο

Δωρεάν 1 
εβδομαδιαίο 
COVID-19 rapid test*

*  Το δωρεάν εβδομαδιαίο test COVID-19 πραγματοποιήθηκε μόνο το έτος 2020.
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Υγεία και Ασφάλεια όλων των ανθρώπων μας

Κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, η Έταιρεία έθεσε από την πρώτη στιγμή ως βασική προτεραιότητα την 
υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων της και προχώρησε ταχύτητα στην οικονομική και ηθική στήριξή τους, στη 
λήψη εθελοντικών πρόσθετων μέτρων πρόληψης και προστασίας, ενώ ακολούθησε πιστά το σύνολο των κανόνων και 
οδηγιών που κοινοποιούσαν οι υγειονομικές αρχές. 

Στο πλαίσιο λειτουργίας εντός και εκτός της Έταιρείας, δημιουργήθηκαν νέες διαδικασίες και πρωτόκολλα υγιεινής, 
όπως η Οδηγία Ατομικής Υγιεινής του Προσωπικού, όσον αφορά στον τομέα της αποθήκης και της παραγωγής, ενώ 
διατέθηκαν όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας. 

Συγκεκριμένα: 

Επιχειρηματικές σχέσεις, υγεία και ασφάλεια 
GRI 403-7

Στην Έταιρεία στοχεύουμε στο να προλαμβάνουμε και να μετριάζουμε τυχόν επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια 
των συνεργατών/προμηθευτών από δυνητικούς κινδύνους. Συστάσεις γίνονται και σε ειδικές ή έκτακτες συνθήκες π.χ. 
μέτρα προστασίας κατά του COVID-19 που πρέπει να τηρούνται. 

Η επίδοσή μας
GRI 103-3 / GRI 403-8

Το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας, που εφαρμόζει 
η Έταιρεία καλύπτει το 100% των εργαζόμενών της, 
αλλά και αυτούς που εργάζονται στις εγκαταστάσεις 
της (π.χ. το προσωπικό φύλαξης) και δεν είναι άμεσα 
εργαζόμενοι. Το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας καλύπτει 
επίσης όσους επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις της 
Έταιρείας (π.χ. προμηθευτές, εξωτερικοί επισκέπτες). 
Το Σύστημα δεν είναι πιστοποιημένο κατά ISO 45001, 
οπότε δεν πραγματοποιείται εξωτερική επιθεώρηση 
αυτού από εξωτερικό ανεξάρτητο μέρος, ωστόσο 
πραγματοποιείται τακτικά εσωτερική επιθεώρηση από 
τον Τεχνικό Ασφαλείας, από τον Ιατρό Έργασίας και τη 
Διεύθυνση προσωπικού της Έταιρείας, ενώ παράλληλα ο 
εκάστοτε προϊστάμενος του τμήματος παρακολουθεί και 
καταγράφει επισημάνσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση 
των διαδικασιών.

Συγκεκριμένα το 2021 πραγματοποιήθηκαν 12 εσωτερικοί 
έλεγχοι σε θέματα υγείας και ασφάλειας, οι οποίοι 
αφορούσαν σε τήρηση των διατάξεων και κανονισμών 
ασφαλείας, καθώς επίσης της τήρησης και διατήρησης των 
τεκμήριων που πρέπει να τηρούνται (π.χ. επικαιροποίηση 
μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, αρχείο 
εκπαιδεύσεων προσωπικού, βιβλίο καταγραφής εργατικών 
ατυχημάτων, παράδοση-παραλαβή μέσων ατομικής 
προστασίας κτλ.). Αντίστοιχα το 2020 πραγματοποιήθηκαν 
5 εσωτερικοί έλεγχοι σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν κάλυψαν τις 
εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στόχος 
των εν λόγω ελέγχων ήταν η παρακολούθηση τήρησης της 
Πολιτικής Ασφάλειας και Υγείας, καθώς και η διαβούλευση 
των εργαζομένων με τη Διοίκηση, με σκοπό τη διαρκή 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Εφαρμόστηκε 
τηλεργασία έως 
και 80%, στους 
εργαζόμενους όπου 
ήταν εφικτό. 

Ανεστάλη η 
λειτουργία του 
εκπαιδευτικού 
κέντρου. 

Προστέθηκαν διαδικασίες 
απολύμανσης σε εισαγόμενα 
εμπορεύματα και πρώτες ύλες 
(απολύμανση παλετών πριν 
μπουν στην αποθήκη). 

Πραγματοποιήθηκαν συνεχείς 
ενημερώσεις για την τήρηση 
μέτρων ασφάλειας, σύμφωνα 
με τις οδηγίες του Ιατρού 
εργασίας.

Διακόπηκαν οι 
προσελεύσεις πελατών, 
συνεργατών εντός των 
εγκαταστάσεων της 
Εταιρείας.

Εφαρμόστηκε εβδομαδιαίος 
έλεγχος των εργαζομένων με test 
για την ανίχνευση του COVID-19.

Διαφοροποιήθηκαν διαδικασίες 
με σκοπό να αποτρέπονται οι 
μετακινήσεις των εργαζομένων μεταξύ 
τμημάτων και ο συνωστισμός στους 
κοινόχρηστους χώρους. 

Ενισχύθηκαν 
οι διαδικασίες 
απολύμανσης σε 
όλους τους χώρους 
των εγκαταστάσεων.   

Διατέθηκαν δωρεάν 
μάσκες και ατομικά 
αντισηπτικά υγρά.

Ανεστάλησαν τα 
επαγγελματικά ταξίδια και οι 
δια ζώσης συναντήσεις. 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΏΝΙΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΏΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΛΗΛΈΓΓΥΗΣ ΜΈΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΈΡΓΑΣΙΑ

Η προσέγγισή μας 
GRI 103-2

Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας στην KAFEA TERRA είναι απολύτως 
ορατός και κάθε μας δράση, το αποδεικνύει έμπρακτα.

Ένας από τους κύριους στόχους μας ως υπεύθυνη Έταιρεία με ανθρωποκεντρική προσέγγιση, είναι να προσφέρουμε 
ανταποδοτικά οφέλη στην κοινωνία. Η θετική συμβολή πηγάζει από την πεποίθησή μας και τις ενέργειες, που 
υλοποιούμε, με στόχο να στηρίξουμε την κοινωνία σε τοπικό και ευρύτερο επίπεδο. Ή όπως μας αρέσει να λέμε, να 
μοιραζόμαστε την αξία, που δημιουργούμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας με όλους. Ανταποκρινόμαστε αδιάλειπτα 
στις ανάγκες των ανθρώπων μας, της κοινωνίας του καφέ, της τοπικής και ευρύτερης ελληνικής κοινωνίας, είτε με 
προϊοντική είτε με οικονομική ενίσχυση, η οποία εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα υποστήριξης. 

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

1.
Στήριξη ευαγών ιδρυμάτων και 
Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.

5. 
Ενίσχυση 
εθελοντικών 
ομάδων εντός 
της Εταιρείας.

7.
Παροχή δωρεάν σεμιναρίων για τον καφέ, σε 
εκπαιδευτικά ιδρύματα και Οργανισμούς που στηρίζουν 
την εργασιακή ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

6. 
Ανταπόκριση σε αιτήματα ιδιωτών, 
για νοσοκομειακή περίθαλψη.

2.
Συμμετοχή σε φιλανθρωπικές 
διοργανώσεις/εράνους.

8. 
Παροχή ευκαιριών σε φοιτητές 
για εκπόνηση πρακτικής 
άσκησης.

3. 
Εθελοντική 
αιμοδοσία.

9.
Προϊοντικές χορηγίες σε τηλεοπτικές παραγωγές και θεατρικές 
παραστάσεις.

4.
Στήριξη τοπικών κοινωνιών, ιδιαίτερα του Δήμου Παιανίας, στον οποίο 
εδρεύει η Εταιρεία μας, με ενίσχυση της Υπηρεσίας Πυροπροστασίας, των 
Κοινωνικών Παντοπωλείων, παροχή θέσεων εργασίας κ.λπ.
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Δωρεές προϊόντων

Στηρίζουμε φιλανθρωπικά 
ιδρύματα και μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις, σε τακτική βάση.

Κοινωνικές Δράσεις

Αναλυτικότερα, ακολουθούν οι κοινωνικές δράσεις μας για την περίοδο 2020-2021 και η συμβολή μας στους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Έ.:

• Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων 
• Reto Έλλάς 
• ΈΚΑΒ
•  Κοινωνικά Παντοπωλεία Έλασσόνας & Τυρνάβου 
•  Έθελοντικό σώμα πυροσβεστών Αργυρούπολης - 

 Έλληνικού
• Praksis 

• Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Η ΑΓΚΑΛΙΑ»
• Τράπεζα Τροφίμων 
• Ιερά Μητρόπολις Μεσογαίας και Λαυρεωτικής 
• Παιδί & Οικογένεια 
• ΠΑΜΈΜΜΑΖΙ
•  Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών  

«Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»

Τη διετία 2020-2021 στηρίξαμε με βρώσιμα προϊόντα και ποτά τις παρακάτω οργανώσεις:

Αποφασίσαμε να στηρίξουμε εκείνους, που μας βοηθούν όλο το διάστημα της έκρηξης της 
πανδημίας αλλά και στο μέλλον, να παραμείνουμε ασφαλείς: Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης 
Βοήθειας (EKAB) και τους εργαζόμενούς του, που παραμένουν στην πρώτη γραμμή, έτοιμοι 
να βοηθήσουν με μεγάλες βάρδιες και αυξημένους κινδύνους με την πανδημία COVID-19.

Προσφέραμε ένα πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο στο EKAB, προκειμένου να διευκολύνουμε 
τις αυξημένες ανάγκες μεταφοράς στα νοσοκομεία. Παράλληλα, στηρίξαμε και τους 500 
επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στις εγκαταστάσεις του EKAB. Δωρίσαμε 50 μηχανές 
espresso και 100.000 κάψουλες Dimello, μαζί με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ, ώστε να 
μπορούν να απολαμβάνουν ποιοτικό καφέ στην εργασία τους, διευκολύνοντας τη δύσκολη 
καθημερινότητά τους. Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε πραγματικά όλοι μαζί!

Προσφορά στο EKAB ενός ολοκαίνουργιου ασθενοφόρου
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Συσκευασίες προϊόντων 
που χορηγήσαμε σε ΜΚΟ 
και εργαζόμενους:

Το 2021 χορηγήσαμε περίπου 24.752 και 
το 2020 περίπου 37.225 συσκευασίες 
προϊόντων σε ΜΚΟ και εργαζόμενους. 



Στην KAFEA TERRA συνεργαζόμαστε με 
τον Οργανισμό "Odyssea" στο πλαίσιο του 
προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης 
barista.
Το δωρεάν πρόγραμμα επαγγελματικής κα-
τάρτισης barista πραγματοποιείται στις εγκα-
ταστάσεις της KAFEA TERRA στην Παιανία, 
με εισηγητές της Εταιρείας πιστοποιημένους 
από την SCA. 
Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει 
στους συμμετέχοντες όλες τις απαραίτητες 
δεξιότητες που απαιτούνται για να εργα-
στούν ως επαγγελματίες barista. Τα μαθήμα-
τα είναι σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο, 
με σκοπό οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν 
την τεχνογνωσία για να ασκούν αποτελεσμα-
τικά το επάγγελμά τους, αλλά και πρακτική 
εμπειρία εργασίας σε ένα άρτια εξοπλισμένο 
επαγγελματικό χώρο.

Συνέργεια με Οργανισμό
"ODYSSEA" για δωρεάν 
σεμινάρια barista 
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Ο Dimello για την Αιθιοπία

Η Αιθιοπία, εκτός από γενέτειρα του καφέ, 
μας δίνει και έναν από τους κορυφαίους κόκ-
κους καφέ στον κόσμο.

Στα ταξίδια μας εκεί, θαυμάσαμε την τέχνη 
του πλεξίματος των καλαθιών και διαπι-
στώσαμε ότι μεταφέρει το δικό της μήνυμα. 
Εκφράζει καλή πρόθεση και συμπεριφορά. 
Έτσι, αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τα νέα 
φλιτζάνια της συλλογής Dimello "Ethiopia" 
2021-2022.

Ακόμα πιο σημαντική, ωστόσο, είναι η πρω-
τοβουλία της Dimello σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Παιδείας της Αιθιοπίας για να βο-
ηθήσει τα παιδιά να έχουν καλύτερα σχολεία, 
θρανία, βιβλιοθήκες με σκοπό να έχουν ένα 
καλύτερο μέλλον. Αυτό είναι το πρώτο ολο-
κληρωμένο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης της Dimello. Να δημιουργήσει 
ένα καλύτερο μέλλον για τους καλλιεργητές 
καφέ της Αιθιοπίας και τις οικογένειές τους. 
Γιατί όταν υπάρχει σκοπός, η τέχνη γίνεται 
ακόμη πιο σημαντική!

Μέλος της Συμμαχίας για τη 
Μείωση Σπατάλης Τροφίμων στην 
Ελλάδα

Στην KAFEA TERRA συμμετέχουμε στη 
"ΣΥΜΜΑΧΙΑ" για τη μείωση της σπατάλης 
τροφίμων. 

Με την υπογραφή του Εθελοντικού Συμφώνου 
Συνεργασίας, στην KAFEA TERRA ενώνουμε 
τις δυνάμεις μας με περισσότερους από 20 
συνεργαζόμενους φορείς, όπως εταιρείες 
τροφίμων και τροφοδοσίας, οργανώσεις της 
ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, 
ΜΚΟ, δημόσιους οργανισμούς κ.λπ., με στόχο 
την ανάπτυξη συνεργειών για την προώθηση 
και τη διάδοση καλών πρακτικών, καθώς 
και για την υλοποίηση δράσεων για την 
καταπολέμηση του φαινομένου στη χώρα 
μας.

Ως μέλη της Συμμαχίας για τη Μείωση 
Σπατάλης Τροφίμων στην Ελλάδα, δεσμευ-
όμαστε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση 
σχετικά με αυτό το ζήτημα. Στο πλαίσιο 
αυτό, διοργανώσαμε σε συνεργασία με 
την ΜΚΟ «Μπορούμε» το διαδικτυακό 
σεμινάριο κατάρτισης «Κάθε γεύμα μετράει», 
για τους εργαζόμενούς μας, με στόχο την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα κοινωνικά, 
περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από 
τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και τους 
διάφορους τρόπους που συμβάλλουν σε 
αυτήν.

Δράση στήριξης της τοπικής 
κοινωνίας 

Στο πλαίσιο του νέου θεσμού “Υιοθέτησε 
ένα Σχολείο – Σχέδιο Παιδεία 2021-2023” 
υποστηρίξαμε το 1ο Νηπιαγωγείο Παιανίας, 
καλύπτοντας τα έξοδα για την προμήθεια 
και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα, 
με στόχο να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές 
και ευχάριστο εξωτερικό περιβάλλον για τα 
παιδιά.

Στήριξη αθλητικών  
συλλόγων

Στο πλαίσιο στήριξης της τοπικής κοινωνίας 
και ενίσχυσης του αθλητικού ιδεώδους, 
στηρίζουμε το σύλλογο  ξιφασκίας «Αρίστων 
Παιανίας», συνεισφέροντας ως χορηγός για 
την κάλυψη των εξόδων των αθλητών του. 
Συγκεκριμένα, το προσφερόμενο ποσό θα 
καλύψει μέρος των εξόδων των αθλητών 
για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς 
αγώνες στην Ελλάδα και διεθνώς, όπως 
και τη συμμετοχή τους σε 3 προπονητικά 
προγράμματα στο εξωτερικό.



Με υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης και φροντί-
δας για τους συνανθρώπους μας, προσφέ-
ραμε 120.000 μερίδες βρώμης Kölln, στους 
συμπολίτες μας στους Δήμους Ελασσόνας 
και Τυρνάβου, οι οποίοι επλήγησαν από τον 
ισχυρό σεισμό, στις αρχές Μαρτίου του 2021.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, φρο-
ντίσαμε ώστε οι 2.000 πολίτες που τα σπίτια 
τους κρίθηκαν μη κατοικήσιμα, να λάβουν τη 
δωρεά σε δημητριακά βρώμης Kölln, προκει-
μένου να διευκολυνθεί όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο η καθημερινότητά τους.

Δωρεά καφέ στους 
δασοπυροσβέστες του  
Δήμου Αργυρούπολης / Ελληνικού

Σε ένδειξη αναγνώρισης της σημαντικής 
συμβολής των εθελοντών δασοπυροσβεστών, 
στηρίξαμε την προσπάθειά τους, προσφέ-
ροντας 5 μηχανές καφέ και 1.750 συμβατές 
κάψουλες Dimello. Με τον τρόπο αυτό, καλύψαμε 
τις καθημερινές ανάγκες σε καφέ, 75 εθελοντών 
για όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, 
οι οποίοι βρίσκονταν σε διάφορα φυλάκια 
του Δήμου Αργυρούπολης - Ελληνικού και 
αγωνίστηκαν για την προστασία του πρασίνου 
της ευρύτερης περιοχής.

Μια ιδιαίτερη διαδρομή  
ανθρωπιάς

Στο πλαίσιο της στήριξης εθελοντικών 
ομάδων και με τη συμβολή των εργαζομένων 
μας, συμμετείχαμε για 3 εβδομάδες σε μια 
ιδιαίτερη διαδρομή με το “Δείπνο Αγάπης”*, 
προσφέροντας 3.150 μερίδες φαγητού, νερού 
και γλυκών, στους άστεγους συμπολίτες μας 
στην Αθήνα. 

Στήριξη σεισμόπληκτων στους 
δήμους της Ελασσόνας και του 
Τυρνάβου με δημητριακά βρώμης 
Kölln.

Παροχή δωρεάν μεταφοράς 
αγαθών σε πυρόπληκτες περιοχές

Οι έντονες και μεγάλες πυρκαγιές στη χώρα 
το καλοκαίρι του 2021 μας προκάλεσαν 
έντονη ανησυχία και θλίψη. Οι πυρόπληκτες 
περιοχές και οι κάτοικοί τους αντιμετώπισαν 
τεράστιες πιέσεις και απαιτούνταν η εγρή-
γορση και η συμμετοχή όλων μας, προκειμέ-
νου να αντιμετωπίσουμε με αποτελεσματικό 
τρόπο τις πρωτοφανείς δυσκολίες. Διαθέσα-
με ένα φορτηγό για τη διευκόλυνση του Ερυ-
θρού Σταυρού στη μεταφορά των τροφίμων, 
που συγκεντρώθηκαν για να διανεμηθούν 
στους πυρόπληκτους.
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*  Το «Δείπνο Αγάπης» πραγματοποιήθηκε το διάστημα 9/3/21-27/3/21, 

διήρκησε 95 ώρες και έλαβαν μέρος 38 εργαζόμενοι.

Εθελοντική αιμοδοσία

Η εθελοντική αιμοδοσία, η οποία διοργανώθηκε στην KAFEA TERRA (1/07/21 & 29/11/21), 
ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Σε κάθε αιμοδοσία συμμετείχαν πάνω από 40 εργαζόμενοι 
της Εταιρείας. 

Διαδικτυακό σεμινάριο για την ψυχική υγεία

Με αφορμή το γεγονός ότι ο Μάιος είναι διεθνώς ο μήνας ευαισθητοποίησης για την ψυχική 
υγεία και στο πλαίσιο δράσεων εμψύχωσης των εργαζομένων μας, διοργανώσαμε μια σειρά 
διαδικτυακών σεμιναρίων με τον συνεργάτη μας, Δρ. Κωνσταντίνο Περρωτή, Οργανωτικό 
Ψυχολόγο και Σύμβουλο Επιχειρήσεων, σε θέματα όπως, εργασιακό στρες, ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, διαχείριση χρόνου, κ.ά. Γενικότερα, αναφορικά με θέματα 
ψυχικής υγείας το 2020-2021 πραγματοποιήθηκαν:

• 11/2020 18:00-20:00: Webinar με θέμα Happier in Business.
• 27/01/2021 19:00-21:00: Σεμινάριο για θέματα Ψυχικής Υγείας και Ανάπτυξης.
• 27/05/2021 19:00-21:00: Σεμινάριο με θέμα Προσωπική Ανάπτυξη & Ευημερία.
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Άθληση - Αγώνες δρόμου & 
Ενίσχυση Ομάδας  
Ποδοσφαίρου των  
Εργαζομένων

Προωθούμε το αθλητικό πνεύμα και ενθαρ- 
ρύνουμε τους ανθρώπους μας να επω-
φεληθούν από τα ευεργετικά οφέλη του 
αθλητισμού, όπως η καλύτερη σωματική 
και ψυχική υγεία, η βελτίωση του ομαδικού 
πνεύματος, η αλληλεγγύη και η ευγενής 
άμιλλα. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχουμε δω-
ρεάν συμμετοχές σε αγώνες δρόμου και 
δωρεάν χρήση γηπέδου στην ομάδα ποδο-
σφαίρου της Εταιρείας.

Η επίδοσή μας 
GRI 103-3, GRI 413-1

Συνολικά, τη διετία 2020-2021 επενδύσαμε στην κοινωνία 
περίπου €250.000.

Δωρεές προς την Κοινωνία 2021 2020

Προσφορά προϊόντων σε ΜΚΟ 33.219,85 38.437,86

Προσφορά προϊόντων σε εργαζόμενους 12.019,36 27.193,92

Δωρεές χρημάτων Κοινωφελή Σκοπού 35.818,33 102.807,02

81.057,54 168.438,80

Ημερομηνία Ενέργεια Συμμετέχοντες με επιτυχία 

1/7/2021 Αιμοδοσία 
KAFEA TERRA 41

29/11/2021 Αιμοδοσία 
KAFEA TERRA 43

31/5-6/6/2021 Δράσεις καθαρισμού 
"SAVE YOUR HOOD" 15

9-27/3/2021 Συμμετοχή
 στο “ΔΕΙΠΝΟ ΑΓΑΠΗΣ” 38

Eθελοντισμός KAFEA TERRA

Στην Εταιρεία μας επιδιώκουμε να ενημερωνόμαστε για τις ανάγκες των πολιτών και των 
κοινωνιών, όπου δραστηριοποιούμαστε, μέσω θεσμοθετημένων καναλιών επικοινωνίας. Μέσω 
των καναλιών αυτών, λαμβάνουμε σχετικά αιτήματα για τη στήριξη κοινωνικών προγραμμάτων. 
Στη συνέχεια τα αξιολογούμε, τα ιεραρχούμε και προχωράμε στον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
δράσεων με κριτήρια την κάλυψη πραγματικών και σημαντικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας 
όπου δραστηριοποιούμαστε, αλλά και εκείνων που είναι περισσότερο ευθυγραμμισμένες με τη 
στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας μας, καθώς και τη φύση των δραστηριοτήτων 
μας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης και σε σχέση με τα προγράμματα και τις 
δράσεις κοινωνικής συνεισφοράς που υλοποιούμε, σκοπεύουμε να προχωρήσουμε σε ποσοτική 
ή/και ποιοτική αξιολόγηση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων αυτών. Είμαστε 
ανοιχτοί σε κάθε μορφή επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία, ώστε ο καθένας να μπορεί να 
απευθυνθεί σε εμάς και να εκθέσει οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί σε σχέση με την Εταιρεία 
μας, ενώ παράλληλα είμαστε σε συνεχή διερεύνηση τρόπων εκπροσώπησης των τοπικών 
παραγόντων με στόχο την αξιολόγηση των προτεινόμενων προγραμμάτων/δράσεων.
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ΣΈΒΑΣΜΟΣ 
ΣΤΟ ΠΈΡΙΒΑΛΛΟΝ
GRI 102-11

Στην KAFEA TERRA εκφράζουμε τον σεβασμό, την αγάπη μας και την 
άρρηκτη σχέση με τους καρπούς της γης, σε όλες τις εκφάνσεις της 
επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. 

Στο πλαίσιο αυτό, στοχεύουμε στη διασφάλιση της τήρησης της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, όπου αναγνωρίζουμε 
ότι η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί δέσμευση και αναπόσπαστο μέρος της χρηστής επιχειρηματικής 
λειτουργίας μας, ότι η κλιματική αλλαγή που συντελείται, καθιστά επιτακτική τη λήψη μέτρων, που οδηγούν στον έλεγχο 
και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ότι η κοινωνική συνεισφορά αποτελεί σημαντική συνιστώσα 
της δράσης και των έργων μας, αλλά και παράγοντα ευημερίας και ανάπτυξης.

Στρατηγικοί στόχοι της KAFEA TERRA είναι οι εξής:

Να βελτιώνουμε συνεχώς την περιβαλλοντική 
μας απόδοση μέσω της πρόληψης, 

της ρύπανσης και του περιορισμού των 
αρνητικών επιδράσεων, που προέρχονται 

από τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Να διαχειριζόμαστε ορθά τα παραγόμενα 
απόβλητα και να προωθούμε τη χωριστή 

συλλογή και ανακύκλωσή τους, 
όπου είναι εφικτό. 

Να αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες, που στοχεύουν 
στη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας, καυσίμων και υλικών συσκευασίας 
και την ορθολογική διαλογή απορριμμάτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών, κατά τη λειτουργία της 

Εταιρείας.

Να προωθούμε το αίσθημα ευθύνης απέναντι 
στο περιβάλλον και την κοινωνία μεταξύ του 
προσωπικού, των πελατών, των συνεργατών 

και των προμηθευτών της Εταιρείας.

Να μειώνουμε την ενεργειακή κατανάλωση 
με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος 

και του περιορισμού του κόστους παραγωγής. 

Να τηρούμε την περιβαλλοντική νομοθεσία, 
που διέπει τη λειτουργία μας. 

Να αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες 
προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και 

ενισχύοντας την κοινωνική συνεισφορά. 

Να αναπτύσσεται η Εταιρεία λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ασφάλεια και η προστασία 

του περιβάλλοντος είναι βασικά κριτήρια 
σε κάθε επιχειρηματική απόφαση. 
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Μέτρα & δράσεις της Περιβαλλοντικής Πολιτικής:  

Τήρηση νομοθεσίας 
•  Η Έταιρεία παρακολουθεί συνεχώς την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και τα σχετικά πρότυπα. 
•  Διασφαλίζει και ελέγχει την ορθή εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και απαιτήσεων, όπως προκύπτουν από την 

αδειοδότηση της Έταιρείας. 

Διαχείριση αποβλήτων
•  Τα παραγόμενα απόβλητα της Έταιρείας διαχωρίζονται σε χωριστά σημεία συγκέντρωσης ανάλογα με το είδος τους 

και η αποκομιδή τους γίνεται από ειδικά αδειοδοτημένους φορείς διαχείρισης. 
•  Όλοι οι εργαζόμενοι της Έταιρείας εφαρμόζουν την Οδηγία Διαχείρισης Αποβλήτων, τόσο στους χώρους γραφείων 

όσο και στους χώρους της παραγωγής. 

Διαχείριση ενέργειας 
•   Η Έταιρεία παρακολουθεί συστηματικά την κατανάλωση καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας και προβαίνει στις 

απαραίτητες ενέργειες βελτίωσης με σκοπό τη μείωσή τους. 
•  Το προσωπικό τηρεί την Οδηγία Έξοικονόμησης Ένέργειας στους χώρους εργασίας του, αλλά και τις Οδηγίες για 

Οικονομική Οδήγηση (κατά τις μετακινήσεις του) που περιλαμβάνονται στην Οδηγία Οδικής Ασφάλειας. 

Εξοπλισμός
•  Η Έταιρεία διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός που προμηθεύεται πληροί τους στόχους της περί φιλικότητας προς το 

περιβάλλον, ενεργειακής κατανάλωσης και υγείας & ασφάλειας. 

Προμηθευτές - Ενδιαφερόμενα μέρη 
•  Η Έταιρεία λαμβάνει υπόψη της περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την αξιολόγηση των προμηθευτών. Έπίσης, 

παρακολουθεί, όπου είναι εφικτό, την περιβαλλοντική επίπτωση από την λειτουργία τους, μέσω του καθορισμού 
συγκεκριμένων δεικτών. 

•  Η Έταιρεία συνεργάζεται με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να προσδιορίσει τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους για 
το περιβάλλον και να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες βελτίωσης. 

Εκπαίδευση προσωπικού 
•  Η Έταιρεία εκπαιδεύει στοχευμένα τους εργαζόμενους σε θέματα όπως: 
   - Διαχείριση αποβλήτων   -  Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης  -  Διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 
•  Στη συνέχεια, αξιολογεί την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του 

έτους. 

Δείκτες - Στόχοι 
•  Η Έταιρεία καθορίζει ένα πλαίσιο μετρήσιμων στόχων για την περιβαλλοντική και κοινωνική επίδοσή της, οι οποίοι 

παρακολουθούνται συστηματικά και ανασκοπούνται σε ετήσια βάση. 
•  Η Έταιρεία κοινοποιεί τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης με σκοπό την ενίσχυση 

της δέσμευσης και της διαφάνειας.

Συνεχής βελτίωση
•  Η Έταιρεία καθορίζει ενέργειες βελτίωσης με σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης λαμβάνοντας 

υπόψη τα εξής: - Απόδοση δεικτών  - Παράπονα πελατών - Αστοχίες προμηθευτών  - Αστοχίες Έταιρείας. 
•  Η πρόοδος και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών βελτίωσης αξιολογείται κατ' ελάχιστον σε ετήσια βάση. 

ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ ΚΥΚΛΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΔΙΑΧΈΙΡΙΣΗ ΠΟΡΏΝ - 
ΑΠΟΒΛΗΤΏΝ

Η προσέγγισή μας 
GRI 103-2, GRI 306-1, GRI 306-2

Στην KAFEA TERRA ακολουθούμε την Όδηγία Εργασίας Διαχείρισης 
Αποβλήτων και εφαρμόζουμε κανόνες και πρακτικές, με σκοπό την 
αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται και τα οποία 
περιλαμβάνουν:

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ

Υπολείμματα 
καφέ απο 
ψήσιμο

Αναλώσιμα 
εκτυπωτών Λαμπτήρες 

Μπαταρίες 
μικρές  

(ΑΦΗΣ)

Μικτά αστικά 
απόβλητα

Ανακυκλώσιμα 
υλικά γραφείου

Υλικά 
συσκευασίας Λιπαντικά Μελανοταινίες 

Απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού - 

συσσωρευτές

Διαχείριση 
χαρτιού 

Με προϊοντικό χαρτοφυλάκιο σε μάρκες καφέ και συναφών προϊόντων, που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της σύγχρονης 
αγοράς καφεστίασης, με υπηρεσίες άριστης ποιότητας και με εύστοχο αναπτυξιακό σχεδιασμό, η Έταιρεία επενδύει σε 
πρακτικές που βελτιώνουν κάθε πτυχή της λειτουργίας της, με σεβασμό στο Περιβάλλον. 

Προς αυτό το σκοπό, ενσωματώνει πρακτικές κυκλικής οικονομίας στον τομέα επεξεργασίας, εμπορίας, παρασκευής 
και κατανάλωσης καφέ και μεριμνά για την εκπαίδευση και ενημέρωση όλων των κρίκων της αλυσίδας αξίας της, ώστε 
να προκύπτουν σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Οι πρακτικές κυκλικής οικονομίας, που 
υιοθετεί η KAFEA TERRA, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και συνδέονται με τις ροές υλικών σε όλη την 
αλυσίδα αξίας.
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Πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας 

reduce recyclereuse

Σε 5 στάδια από την επεξεργασία έως την κατανάλωση καφέ:

1.
Στη διαδικασία 
επεξεργασίας 
& τυποποίησης 
καφέ

2.
Στη λειτουργία 
γραφείων και 
εγκαταστάσεων

3.
Στη λειτουργία 
της αποθήκης-
logistics

4.
Στα καταστήματα 
πελατών 
καφεστίασης 
(B2B)

5.
Στα σπίτια 
τελικών 
καταναλωτών 
(B2C)

1. Στη διαδικασία επεξεργασίας & τυποποίησης καφέ

Στη βιομηχανική μας μονάδα προκύπτουν διαφορετικά πλεονάζοντα υλικά, που αξιοποιούνται. Κατά το καβούρδισμα 
του πράσινου καφέ περισυλλέγονται οι φλοίδες του καφέ, οι οποίες αποστέλλονται προς κομποστοποίηση, ώστε να 
χρησιμοποιηθούν ως ενισχυτικό - βελτιωτικό υλικό στις καλλιέργειες. Κατά την παραγωγή της κάψουλας αλουμινίου, 
προκύπτουν υπολείμματα από φύλλα αλουμινίου, τα οποία εισάγονται σε πρέσα συμπίεσης και στη συνέχεια διατίθενται 
σε εξειδικευμένο φορέα προς αναβαθμιστική (upcycling) ανακύκλωση.

2. Στη λειτουργία γραφείων και εγκαταστάσεων

Σε όλους τους χώρους και τα τμήματα της Έταιρείας υπάρχουν κάδοι για το διαχωρισμό των απορριμμάτων. Οι 
εργαζόμενοι παροτρύνονται να χρησιμοποιούν τους κάδους συλλογής για: μπαταρίες, φωτιστικά, λάμπες και 
μικροσυσκευές της Έταιρείας, ακόμα και για απορρίμματα που προκύπτουν στο οικιακό τους περιβάλλον. Τα αναλώσιμα 
είδη, που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι γραφείου είναι πλήρως ανακυκλωμένα και ανακυκλώσιμα. Στο χώρο εστίασης 
των εγκαταστάσεων συλλέγονται οργανικά υπολείμματα, τα οποία σιτίζουν τα οικόσιτα πτηνά, που εκτρέφονται σε 
ειδικό χώρο εξωτερικά των εγκαταστάσεων. Έπίσης, στον περιβάλλοντα χώρο συντηρείται ελαιώνας και μποστάνι 
οπωροκηπευτικών, τα κλαδέματα, φύλλα και υπολείμματα των οποίων, κομποστοποιούνται.

3. Στη λειτουργία της αποθήκης-logistics

Στην αποθήκη φροντίζουμε τα νέα χαρτοκιβώτια για τη διάθεση των εμπορευμάτων, 
να είναι από ανακυκλωμένο χαρτί. Έπίσης, προκύπτουν ακατάλληλα χαρτοκιβώτια 
και stretch film που ανακυκλώνονται πλήρως. Για την αξιοποίηση του stretch film η 
Έταιρεία εντάχθηκε στην πρωτοβουλία κυκλικής οικονομίας “In the loop” μέσα από 
την οποία το υπολειπόμενο stretch film διατίθεται και χρησιμοποιείται σαν πρώτη ύλη 
για να παραχθούν ανακυκλωμένες πλαστικές σακούλες από τον Όμιλο Πλαστικά 
Θράκης.

Κυκλική Οικονομία στην παραγωγική διαδικασία 

Κομποστοποίηση φλύδια 
& υπολείμματα καφέ

Ανακύκλωση 
αλουμινίου

Ανακυκλωμένα 
υλικά συσκευασίας

Ανακυκλώνουμε
χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, μπαταρίες, 
λάμπες, μελάνια & μικρές ηλεκτρικές 
συσκευές

Προσφέρουμε δώρα με 

περιβαλλοντική 
αξία 

Υπενθυμίζουμε την 

ορθή χρήση των 
φυσικών πόρων

Ηλεκτρική Ενέργεια από 
ανανεώσιμες πηγές 

Οργανικά υπολείμματα σιτίζουν τα οικόσιτα πτηνά και γίνονται 

λίπασμα για το μποστάνι μας
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4. Καταστήματα πελατών καφεστίασης (B2B)

Στα καταστήματα των πελατών της καφεστίασης (B2B), η Έταιρεία αναλαμβάνει τη συντήρηση και επισκευή του βασικού 
επαγγελματικού εξοπλισμού, που απαιτείται για την παρασκευή του καφέ espresso. 

5. Σπίτια τελικών καταναλωτών (B2C)

Η Έταιρεία, μέσα από τη λειτουργία του Τεχνικού Τμήματος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, επισκευάζει τις οικιακές 
μηχανές παρασκευής καφέ espresso, αποτρέποντας τους καταναλωτές από τη σύντομη αντικατάσταση τους. Έπίσης, 
μέσα από το Iperespresso Capsules Recycling Program, η Έταιρεία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να 
ανακυκλώσουν τις κάψουλες τους είτε σε κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία της χώρας, είτε μέσω 
ειδικής σακούλας ανακύκλωσης και αποστολής τους στις εγκαταστάσεις στην Παιανία. Έκεί οι κάψουλες συλλέγονται 
και αποστέλλονται σε ειδικό φορέα, που αναλαμβάνει το διαχωρισμό και την κομποστοποίηση του υπολείμματος καφέ, 
όπως και την ανακύκλωση του σώματος της κάψουλας.

Όταν η ανακατασκευή των εξαρτημάτων δεν είναι εφικτή, γίνεται αντικατάσταση των φθαρμένων ανταλλακτικών με 
νέα. Τα φθαρμένα υλικά προωθούνται σε εξουσιοδοτημένες εταιρείες ανακύκλωσης. Το ίδιο ισχύει και στο τέλος του 
κύκλου ζωής των μηχανών και των μύλων καφέ. Όταν κριθούν ακατάλληλα προς επισκευή, αποσυναρμολογούνται, 
διαχωρίζονται τα πλαστικά, ηλεκτρονικά και μεταλλικά μέρη αυτών και ανακυκλώνονται ξεχωριστά. 

Για την επισκευή του εξοπλισμού στις απομακρυσμένες περιοχές, όπου δεν είναι εφικτή η φυσική παρουσία των τεχνικών 
της Έταιρείας, πραγματοποιείται εκπαίδευση σε 70 συνεργάτες του δικτύου διανομής. Το ίδιο ισχύει και για τους 
συνεργάτες, που αναλαμβάνουν τη διανομή των προϊόντων μας στον κλάδο Ho.re.ca στο εξωτερικό. Οι συνεργάτες 
εκπαιδεύονται και υποστηρίζονται μέσα από έναν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας. Με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων 
καθοδηγούνται σε άμεσο χρόνο, στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων, εξοικονομώντας χρόνο και πόρους, που 
απαιτούνται για τη μεταφορά του εξοπλισμού στο κεντρικό Τεχνικό Τμήμα στην Παιανία. Για την καλύτερη υποστήριξη 
των συνεργατών, η Έταιρεία προχώρησε το 2020, στην παραγωγή 26 εκπαιδευτικών videos τεχνικού περιεχομένου, 
που αποτελούν σημαντικό ηλεκτρονικό εγχειρίδιο επίλυσης των συνηθέστερων προβλημάτων. Έπιπλέον, σημαντική 
επιδίωξη αποτελεί η εκπαίδευση των επαγγελματιών baristi των cafés, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες πάνω στην 
επίλυση απλών προβλημάτων και να υιοθετήσουν καλύτερες πρακτικές, αποφεύγοντας επικείμενες βλάβες.

Ετησίως, πραγματοποιούνται από το Τεχνικό Τμήμα της Εταιρείας κατά μέσο όρο 5.500 
επισκευές επαγγελματικού εξοπλισμού παρασκευής espresso: περίπου 60% επισκευές 
“inhouse” και 40% στα σημεία των πελατών. Μόλις το 10% του διατιθέμενου εξοπλισμού είναι 
νέο, το υπόλοιπο 90% επισκευάζεται, συντηρείται και επαναχρησιμοποιείται. Επιπρόσθετα, 
αυξάνεται και ο κύκλος ζωής των οικιακών μηχανών καφέ, που διαθέτει η Εταιρεία, καθώς 
ετησίως επισκευάζονται 1.100 από αυτές.

Διαδικασία επισκευής και επαναχρησιμοποίησης

Α. Επαγγελματικός 
εξοπλισμός για την 
παρασκευή καφέ espresso                                                                        

Β. Οικιακή μηχανή για 
την παρασκευή καφέ 
espresso

Γ. Τέλος κύκλου ζωής 
του εξοπλισμού

Η επίδοσή μας 
GRI 103-3, ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ KAFEA TERRA

Από την ενσωμάτωση των πρακτικών κυκλικής οικονομίας στις βασικές 
λειτουργίες της KAFEA TERRA, το 2021, ανακυκλώθηκαν 21.330kg χαρτιού 
& stretch film, 7.440kg ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 440kg 
μετάλλων, 32.620kg υπολειμμάτων καφέ παραγωγής, καθώς και μικρές 
ποσότητες φωτιστικών, λιπαντικών, μπαταριών και μελανιών, ενώ το 2022 
ξεκίνησε η συμπίεση και ανακύκλωση υπολειμμάτων αλουμινίου.

Τέλος 
του κύκλου 

ζωής

Αποσυναρμολόγηση

Ανακύκλωση

Νέα 
Υλικά

Αγορά 
Οικιακής 
Μηχανής

Διάθεση 
στους τελικούς 
καταναλωτές

Επισκευή 

Εγκατάσταση & 
Παραμετροποίηση 

Service 
Εξοπλισμού

Αγορά 
Επαγγ/κού 
Εξοπλισμού

Διάθεση σε 
καταστήματα 

καφέ

Επισκευή 

Αύξηση 
του κύκλου ζωής 
των μηχανημάτων 

έως και 20 έτη

Μείωση 
στην ενεργειακή κατανάλωση
και στη φύρα καφέ και νερού

Μειωμένο 
κόστος λειτουργίας

Μειωμένες 
εκπομπές CO2 εξαιτίας 
μικρότερης κατασκευής 

νέων μηχανών

Συντήρηση, επισκευή & επαναχρησιμοποίηση επαγγελματικού εξοπλισμού 
παρασκευής espresso

Οφέλη

Λιγότερα 
απαιτούμενα ανταλλακτικά
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Ποσοτικά δεδομένα επισκευής και επαναχρησιμοποίησης Τεχνικού Τμήματος

Αναλυτικά τα αποτελέσματα από την λειτουργία του Τεχνικού Τμήματος της Έταιρείας έχουν ως εξής:

GRI 301-1, GRI 301-2

Συνολικό βάρος των μη-ανανεώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται

Συνολικό βάρος των ανανεώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται

Συνολικό βάρος των ανακυκλωμένων υλικών εισροής που χρησιμοποιήθηκαν

Ποσοστό των ανακυκλωμένων υλικών εισροής που χρησιμοποιήθηκαν

Υλικό 2021 (kg) 2020 (kg) 2019 (kg)

Βαλβίδες 4.088,65 3.058,75 3.014,12

Αλουμίνιο (καπάκι 
κάψουλας) 2.766,51 1.630,04 686,79

Κάψουλες (Σώμα Alu) 3.329,89 - -

Φιλμ Καφέ 71.743,35 56.320,98 54.686,14

Φιλμ Ζάχαρης 2.818,26 2.442,65 5.362,28

Σακούλες (1kg, 250gr) 1.581,12 932,27 651,03

Τin Tie 1.435,20 1.059,45 599,61

Σύνολο 87.762,98 65.444,14 64.999,97

Υλικό 2021 (kg) 2020 (kg) 2019 (kg)

Πράσινος Καφές 3.427.970,82 2.581.396,50 2.575.346,22

Ζάχαρη 36.557,80 31.835,44 66.882,24

Κάψουλες (Σώμα) 9.208,44 9.162,90 4.456,43

Χαρτόνι 15.040,97 9.518,95 4.876,40

Χαρτοκιβώτια 49.622,25 33.920,37 30.566,24

Χαρτί Φίλτρου Μερίδας 848,37 624,70 916,41

Σύνολο 3.539.248,65 2.666.458,86 2.683.043,94

Έτος 2021 (kg) 2020 (kg) 2019 (kg)

Χαρτοκιβώτια 90.459,83 64.557,64 70.023,22

Έτος 2021 2020 2019

Ανακυκλωμένα υλικά 
εισροής* 2,49% 2,36% 2,55%

Έτος  2021 (kg) 2020 (kg) 2019 (kg)

Συνολικό βάρος 
ανανεώσιμων 
και μη-ανανεώσιμων 
υλικών που 
χρησιμοποιούνται*

3.627.102,09 2.731.967,56 2.748.043,91

"In-House" Επισκευές Τεχνικού Τμήματος

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
963 1.127 1.5861.1731.382

4.141
3.676

3.0313.078

9.785

1.013825845871

2.679 2.965

Επαγγελματικές 
Μηχανές

Μύλοι Οικιακές Σύνολο

 2021    2020    2019    Σύνολο επισκευών

 2021    2020    2019   
 Σύνολο επισκευών

Επισκέψεις σε πελάτες στην Αθήνα
Σύνολο Επισκευών 

"Ιn-House" και  
"Εξωτερικών Αναθέσεων"

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

1.763

2.3922.635

2021 20192020

  Έτη

 Αριθμός αναθέσεων

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

1.763

3.078
2.635

9.785

6.790

2021 2019 Σύνολο
Επισκευών2020

  Έπισκευές Ιn-House   

 Έξωτερικές αναθέσεις

3.031

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

4.794

16.575

2021 2019
Σύνολο

Επισκευών2020

6.0685.713

*  Η αύξηση του συνολικού βάρους των ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων υλικών που χρησιμοποιούνται το 2021 οφείλεται στην αύξηση των 
παραγωγικών δραστηριοτήτων μας σε σχέση με το 2020.

* Η αύξηση ανακυκλωμένων υλικών εισροής το 2021 οφείλεται στην αύξηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε σχέση με το 2020.

Συνολικό βάρος των ανακυκλωμένων υλικών εισροής που χρησιμοποιήθηκαν

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

70.023,22
64.557,64

90.459,83

Χαρτοκιβώτια

 2021(kg)    2020(kg)    2019(kg)

3.676
2.392
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ΜΈΙΏΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΗΣ ΈΝΈΡΓΈΙΑΣ, 
ΒΈΛΤΙΏΣΗ ΤΗΣ ΈΝΈΡΓΈΙΑΚΗΣ ΜΑΣ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΝΈΏΣΙΜΏΝ ΠΗΓΏΝ ΈΝΈΡΓΈΙΑΣ

Η προσέγγισή μας 
GRI 103-2, GRI 102-10

Η Εταιρεία μας λειτουργεί με σεβασμό και ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον 
και την ανάγκη προστασίας του. Βελτιώνουμε την ενεργειακή μας 
αποδοτικότητα, η οποία συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων και κόστους, 
ενώ ταυτόχρονα, μας ωθεί να γίνουμε περισσότερο ανταγωνιστικοί και 
αποδοτικοί, προστατεύοντας έμπρακτα το περιβάλλον. 

Επενδύουμε σε συνεχή εκσυγχρονισμό των κτηριακών εγκαταστάσεων

Πρότυπες κτηριακές εγκαταστάσεις στην Παιανία

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις της KAFEA TERRA στην Παιανία, δημιουργήθηκαν με βάση τις αρχές της Έταιρείας για 
Βιώσιμη Ανάπτυξη, τη δημιουργία ενός ιδανικού εργασιακού χώρου και τις βέλτιστες συνθήκες αποθήκευσης και 
ασφάλειας των πρώτων υλών και αντίστοιχα των παραγόμενων προϊόντων. Η νέα κτιριακή μεταλλική κατασκευή 
σχεδιάστηκε με γνώμονα τον κύκλο ζωής της, ελαχιστοποιώντας την περιβαλλοντική επίδραση και προσφέροντας 
υψηλή αισθητική αξία. Τα δομικά υλικά, που χρησιμοποιήθηκαν προσδίδουν υψηλή θερμομονωτική ικανότητα και υψηλό 
επίπεδο αεροστεγανότητας. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του κτιρίου εξασφάλισε σωστό προσανατολισμό, φυσικό 
φωτισμό και επαρκή αερισμό, τα οποία σε συνδυασμό με την υψηλή αισθητική των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, 
δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες που ενισχύουν τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. 

Για την αποθήκευση του πράσινου καφέ, διαμορφώθηκε ειδικός υπόγειος χώρος που εξασφαλίζει ιδανικές συνθήκες 
θερμοκρασίας και υγρασίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ελαχιστοποιώντας πρόσθετες απαιτήσεις για κατανάλωση 
ενέργειας. Ο φωτισμός όλων των εσωτερικών χώρων προέρχεται από λάμπες LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. 

Οι εγκαταστάσεις στην Παιανία στεγάζουν το μεγαλύτερο ποσοστό της δραστηριότητας της KAFEA TERRA και ως εκ 
τούτου δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή συντήρηση και στον εκσυγχρονισμό τους ώστε να πληρούν τα υψηλά 
πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, ασφάλειας, εργονομίας και αισθητικής.

Εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή

Στο χώρο της παραγωγής εφαρμόζονται ολοένα και περισσότεροι τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας και ειδικότερα:

•  Έπιτυγχάνεται ανακύκλωση θερμών αερίων, που παράγονται κατά το ψήσιμο του καφέ, αντί να χρησιμοποιείται κρύος 
αέρας. 

•   Έχουν μονωθεί οι πηγές θερμότητας και απομονωθεί οι θερμοί χώροι, ώστε να μειώνονται οι ανάγκες ψύξης του 
χώρου της παραγωγής. 

•   Έχει επιλεγεί τεχνολογία ψύξης με εξάτμιση νερού (evaporative cooling) αντί για συμβατικά κλιματιστικά συστήματα.
•  Γίνεται προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού, ώστε να αυξάνεται κατά το μέγιστο η αποδοτικότητά του.
•  Έχουν σχεδιαστεί ειδικά φωτιστικά τμήματα στην οροφή, από τα οποία εισέρχεται πλούσιο φυσικό φως, μειώνοντας 

την ανάγκη χρήσης λαμπτήρων.

Εξοικονόμηση ενέργειας στις μετακινήσεις

Τη διετία 2020-2021, η Eταιρεία ξεκίνησε την σταδιακή ανανέωση του στόλου εταιρικών οχημάτων με ηλεκτρικά, 
υβριδικά και plug in υβριδικά οχήματα, ώστε να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, που προέρχονται από τις 
μετακινήσεις των εργαζομένων της. Έπίσης, το αυξημένο ποσοστό τηλεργασίας τη διετία 2020-2021 σε συνδυασμό με 
την εφαρμογή τηλεδιασκέψεων αντί των συναντήσεων δια ζώσης, λειτούργησαν ως μέτρα μείωσης των επιπέδων της 
καταναλισκόμενης ενέργειας. 

Συγχρόνως, η εφοδιαστική αλυσίδα της Eταιρείας υιοθετεί σύγχρονα συστήματα και λειτουργίες για την καλύτερη 
παρακολούθηση των αποθεμάτων και διάθεση αυτών, όπως και μείωση των ενεργειακών πόρων, που απαιτούνται για 
τις μετακινήσεις παραλαβής και διάθεσης των προϊόντων.

Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Το σύνολο των κεντρικών εγκαταστάσεών μας, καθώς και τα νέα υβριδικά 
εταιρικά οχήματα, λειτουργούν με ρεύμα, που προέρχεται από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας.

Νέες κτηριακές εγκαταστάσεις 
στο Μαρκόπουλο

Η νέα κτηριακή υποδομή στο Μαρκόπουλου δημιου- 
ργήθηκε στα πρότυπα και τις αρχές των εγκαταστάσεων 
της Παιανίας. Αποτελεί μεταλλική κατασκευή με σύγχρο-
να δομικά υλικά που μειώνουν την περιβαλλοντική επί-
δραση. Σε όλους τους χώρους ο φωτισμός προέρχεται 
από λάμπες LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.  
Λειτουργεί ως Logistic Center συνολικής έκτασης 3.800 
τ.μ. με σκοπό να εξυπηρετεί τις αυξανόμενες αποθηκευ-
τικές ανάγκες της KAFEA TERRA, συμβάλλοντας στις 
μειωμένες εκπομπές CO2 εξαιτίας της κοντινής του  
απόστασης από τις κεντρικές εγκαταστάσεις.

Νέες κτηριακές εγκαταστάσεις  
στη Θεσσαλονίκη

Για την εύρυθμη λειτουργία του υποκαταστήματος της 
Θεσσαλονίκης αγοράστηκαν νέες κτηριακές εγκατα-
στάσεις για τις οποίες πραγματοποιήθηκε ολοκληρωμέ-
νη μελέτη ανακατασκευής, με χρονοδιάγραμμα υλοποίη- 
σης το 2023. Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι 
το κτήριο των 1.400 τ.μ. να κατασκευαστεί σύμφωνα 
με προδιαγραφές βιώσιμης ανάπτυξης και να στεγάζει 
όλες τις λειτουργίες του υποκαταστήματος όπως είναι: 
χώροι γραφείων, τεχνικών υπηρεσιών, εκπαίδευσης, 
αποθήκευσης με απόλυτη εργονομία και χαμηλό ενε- 
ργειακό αποτύπωμα. 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ
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Επενδύουμε σε μια υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα

Στοχεύοντας στον περιορισμό των αρνητικών επιδράσεων στο περιβάλλον 
από τη λειτουργία μας, επανασχεδιάζουμε το σύστημα logistics μας, προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο αυτό, στοχεύουμε στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος:

•  Κατά τη μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων στοχεύουμε στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 
οργανώνοντας τα δρομολόγια και τις παραγγελίες μας με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχουμε το βέλτιστο φορτίο.

•  Στη λειτουργία της αποθήκης μας (εξοικονόμηση ενέργειας στους χώρους αποθήκευσης).
•  Στην αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα/reverse logistics (ανακύκλωση χρησιμοποιημένων καψουλών iperespresso και 

επαναχρησιμοποίηση παλετών).  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας:

•  Παρέχουμε λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης τύπου LED, για το φωτισμό σε όλους τους αποθηκευτικούς 
χώρους.

•  Διαθέτουμε πρέσες συμπίεσης απορριμμάτων.
•  Έπαναχρησιμοποιούμε τα κιβώτια τα οποία κρίνονται κατάλληλα για την προετοιμασία των παραγγελιών μας.
•  Πραγματοποιούμε το μεγαλύτερο εισαγωγικό έργο δια θαλάσσης με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO2.
•  Χρησιμοποιούμε καινούριο εξοπλισμό, καθώς και εξοπλισμό με ηλεκτρική ενέργεια και όχι βενζίνη ή πετρέλαιο (βλ. 

περονοφόρα).
•  Αντικαθιστούμε σταδιακά στα περονοφόρα οχήματα τις μπαταρίες τους με αντίστοιχες λιθίου.
•  Αποσύρουμε προς ανακύκλωση τα παλιά περονοφόρα και τα αντικαθιστούμε με καινούρια.
•  Διατηρούμε κάδους ανακύκλωσης στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.
•  Διαχειριζόμαστε το ύψος των αποθεμάτων μας, καθώς ο μεγάλος όγκος συχνά κρίνεται αναποτελεσματικός.
•  Ρυθμίζουμε όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των εργαζομένων σε λειτουργία “safe mode”.
•  Διαθέτουμε δωρεάν τα κοντόληκτα προϊόντα σε προσωπικό ή ΜΚΟ για τη μείωση των προϊόντων προς καταστροφή. 

Η επίδοσή μας 
GRI 103-3, GRI 302-1

Συνολική κατανάλωση καυσίμων εντός του οργανισμού από μη-ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εντός του οργανισμού

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά πηγή

 Έτος 2021 (GJ) 2020 (GJ) 2019 (GJ)

Προπάνιο 7.988,63 6.914,65 6.874,54

 Έτος 2021 (GJ) 2020 (GJ) 2019 (GJ)

Συνολική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας 
(αγορασμένη)

4.068,67 3.686,67 3.617,27

Συνολική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας εντός 
του οργανισμού από ΑΠΕ 
(Εγγυήσεις Προέλευσης)

2.005,20 1.864,80 -

 Έτος 2021 (GJ) 2020 (GJ) 2019 (GJ)

α.  Ενέργεια που 
καταναλώνεται από 
μη ανανεώσιμες πηγές 
(καύσιμα-προπάνιο)

7.988,63 6.914,65 6.874,54

β. Ενέργεια που 
καταναλώνεται από 
ανανεώσιμες πηγές 
(καύσιμα)

- - -

γ. Ενέργεια από την 
καταναλισκόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια

6.073,87 5.551,47 3.617,27

δ. Ενέργεια από θέρμανση, 
ψύξη και ατμό που 
καταναλώνεται

- - -

ε. Πωλούμενη ενέργεια 
από ηλεκτρική ενέργεια, 
θέρμανση, ψύξη και ατμό

- - -

Συνολική κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας 14.062,50 12.466,12 10.491,81

Η εταιρεία δεν κάνει κατανάλωση καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (GJ)*

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

10.491,81

12.466,12

 2021(kg)    2020(kg)    2019(kg)

*  H συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε το 2021 λόγω της αυξημένης δραστηριότητας της Eταιρείας σε σχέση με το 2020, 
λόγω συνθηκών COVID-19.

14.062,50
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σχετικά με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
GRI 102-45, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54, GRI 102-56

Πίνακας Περιεχομένων GRI
GRI 102-55

Η παρούσα Έκθεση είναι η 2η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της Έταιρείας και καλύπτει την περίοδο αναφοράς από 1η 
Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Έκδίδεται και διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της Έταιρείας 
μας, https://www.kafeaterra.gr/page/corporate-social-responsibility. Για λόγους συγκρισιμότητας της πληροφορίας, η 
Έκθεση περιέχει πληροφορία και για τα 2 προηγούμενα οικονομικά έτη (2020 και 2019). 

Η προηγούμενη Έκθεση της Έταιρείας εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2020 και κάλυπτε την περίοδο αναφοράς 1η 
Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019.

Ο όρος «Έταιρεία» και ο όρος «KAFEA TERRA» στην Έκθεση, περιλαμβάνουν τη δραστηριότητα της Έταιρείας μας, 
αποκλειστικά στην ελληνική αγορά.

Η Έκθεση καταρτίστηκε σε συμφωνία με τα Πρότυπα του Oργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards), βασική 
επιλογή (core option)*, με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες και στις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών μας, 
καθώς και να αναδείξει τη συμβολή μας σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Καθοριστικός παράγοντας, για την αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς και για την 
προετοιμασία της παρούσας Έκθεσης, είναι η συνεργασία με όλα τα τμήματα της Έταιρείας μας. Η παρούσα Έκθεση 
έχει αναπτυχθεί με την υποστήριξη του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY 
Έλλάδος**. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την ανάλυση ουσιαστικότητας των θεμάτων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης της Eταιρείας είναι διαθέσιμες στις σελίδες 41 - 45. Ο πίνακας περιεχομένων GRI είναι διαθέσιμος στις 
σελίδες 119 - 122. Η Έταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε εξωτερική διασφάλιση του περιεχομένου της παρούσας Έκθεσης.
Θεωρούμε πώς η γνώμη σας για το περιεχόμενο της 2ης  Έκθεσης μας είναι ιδιαίτερα σημαντική και για τον σκοπό αυτό, 
μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας ή/και ενδεχόμενα ερωτήματα στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Φιλιώ Χατζηδάκη
Sustainability & Corporate Affairs Manager
f.chatzidaki@kafeaterra.gr
Τηλ: 213-0905513

*    This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option.
**   H κατάρτιση της παρούσας Έκθεσης πραγματοποιήθηκε με τη συμβουλευτική υποστήριξη του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης 

Ανάπτυξης της EΥ Έλλάδος. Η ευθύνη για τον υπολογισμό, τη συλλογή και ενοποίηση των ποσοτικών στοιχείων, καθώς και η ευθύνη για την ακρίβεια 
και την πληρότητα της ποσοτικής και ποιοτικής πληροφορίας, που περιλαμβάνει η Έκθεση, ανήκει στην KAFEA TERRA. Η EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΈΛΛΑΣ) 
Ορκωτοί Έλεγκτές–Λογιστές Α.E. δε φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τρίτου για το περιεχόμενο της παρούσας Έκθεσης.

GRI Πρότυπο Δημοσιοποίηση Σελίδα/Παραπομπή Παράλειψη

Γενικές δημοσιοποιήσεις (επιλογή «Core»)

GRI 102: 
General  
Disclosures 
2016

102-1 Όνομα του οργανισμού H Ταυτότητά μας (σελ. 10-13)

102-2 Δραστηριότητες, μάρκες, 
προϊόντα και υπηρεσίες

H Ταυτότητά μας -
Επιχειρηματικό μοντέλο (σελ. 14-15),
Τα Προϊόντα μας (σελ. 20-26), 
Οι Υπηρεσίες μας (σελ. 27-29)

102-3 Τοποθεσία της έδρας Εσωτερική Οπισθοφύλλου

102-4 Τοποθεσία δραστηριοτήτων

Με μια ματιά το 2020-2021 (σελ. 8-9),
Με μια ματιά το 2020-2021 -
Επιχειρηματικό μοντέλο (σελ. 14-15),
Τα Προϊόντα μας (σελ. 20-26)

102-5 Ιδιοκτησιακό καθεστώς και 
νομική μορφή

H Ταυτότητά μας (σελ. 10-11),
H Ταυτότητά μας -
Ορόσημα πορείας 1988-2021 (σελ. 12-13)

102-6 Αγορές που εξυπηρετούνται

Με μια ματιά το 2020-2021 (σελ. 8-9),
H Ταυτότητά μας -
Επιχειρηματικό μοντέλο (σελ. 14-15),
Τα Προϊόντα μας (σελ. 22-26),
Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη (σελ. 35-40)

102-7 Μέγεθος του οργανισμού

Με μια ματιά το 2020-2021 (σελ. 8-9),
H Ταυτότητά μας -
Επιχειρηματικό μοντέλο (σελ. 14-15),
Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη (σελ. 35-40),
Υπεύθυνη Λειτουργία (σελ. 60-61),
Φροντίδα για τους Ανθρώπους μας -
Οι Άνθρωποί μας (σελ. 77-78)

102-8 Πληροφορίες για υπαλλήλους και 
άλλους εργαζόμενους

Φροντίδα για τους Ανθρώπους μας -
Οι Άνθρωποί μας (σελ. 78)

102-9 Εφοδιαστική Αλυσίδα
Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Η αλυσίδα αξίας (σελ. 46-47),
Το ταξίδι δημιουργίας αξίας (σελ. 48-55)

102-10 Σημαντικές αλλαγές του 
οργανισμού και της εφοδιαστικής 
αλυσίδας 

Μήνυμα από τη Διοίκηση (σελ. 4-6),
Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Το ταξίδι δημιουργίας αξίας (σελ. 48-55),
Υπεύθυνη Λειτουργία (σελ. 60-61),
Σεβασμός στο Περιβάλλον -
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, βελτίωση της ενεργειακής μας 
αποδοτικότητας και αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(σελ. 114-116)

102-11 Αρχή της προφύλαξης
Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Το ταξίδι δημιουργίας αξίας (σελ. 48-55),
Σεβασμός στο Περιβάλλον (σελ. 104-106)

102-12 Εξωτερικές πρωτοβουλίες H Ταυτότητά μας -
Αναγνώριση και Συμμετοχές (σελ. 30-33)

102-13 Συμμετοχή σε οργανώσεις H Ταυτότητά μας -
Αναγνώριση και Συμμετοχές (σελ. 30-33)

102-14 Δήλωση του υψηλότερα 
ιστάμενου υπευθύνου λήψης 
αποφάσεων

Μήνυμα από τη Διοίκηση (σελ. 4-6)

102-16 Αξίες, αρχές, πρότυπα και 
κώδικες συμπεριφοράς

H Ταυτότητά μας -
Όραμα, Αποστολή και Αξίες (σελ. 16-19)

ΈΚΘΈΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2021118
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GRI Πρότυπο Δημοσιοποίηση Σελίδα/Παραπομπή Παράλειψη

Γενικές δημοσιοποιήσεις (επιλογή «Core»)

102-18 Δομή διακυβέρνησης Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, επιχειρηματική 
ηθική και διασφάλιση κανονιστικής συμμόρφωσης -

102-40 Κατάλογος ομάδων 
ενδιαφερόμενων μερών

Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενά μέρη (σελ. 35-40)

102-41 Συλλογικές συμβάσεις Φροντίδα για τους Ανθρώπους μας -
Οι Άνθρωποί μας (σελ. 78)

102-42 Αναγνώριση και επιλογή 
ενδιαφερόμενων μερών

Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενά μέρη (σελ. 35-40)

102-43 Προσέγγιση στη διαβούλευση 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενά μέρη (σελ. 35-40)

102-44 Βασικά θέματα και 
προβληματισμοί που προέκυψαν

Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενά μέρη (σελ. 35-40)

102-45 Οντότητες που περιλαμβάνονται 
στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις

Παραρτήματα -
Σχετικά με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (σελ. 118)

102-46 Καθορισμός του περιεχομένου 
της έκθεσης και των ορίων των 
θεμάτων

Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Ανάλυση ουσιαστικότητας (σελ. 41-42, 43),
Ουσιαστικά θέματα: Σημαντικότητα και όρια (σελ. 44-45)

102-47 Λίστα ουσιαστικών θεμάτων
Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Ανάλυση ουσιαστικότητας (σελ. 41-42, 43),
Ουσιαστικά θέματα: Σημαντικότητα και όρια (σελ. 44-45)

102-48 Αναδιατυπώσεις πληροφοριών Δεν υπήρξαν αναδιατυπώσεις πληροφοριών

102-49 Αλλαγές στη διαδικασία 
έκδοσης της Έκθεσης

Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Ανάλυση ουσιαστικότητας (σελ. 42)

102-50 Περίοδος αναφοράς Παραρτήματα -
Σχετικά με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (σελ. 118)

102-51 Ημερομηνία της πιο πρόσφατης 
Έκθεσης

Παραρτήματα -
Σχετικά με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (σελ. 118)

102-52 Κύκλος έκθεσης Παραρτήματα -
Σχετικά με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (σελ. 118)

102-53 Υπεύθυνος επικοινωνίας για 
ερωτήματα αναφορικά με την Έκθεση

Παραρτήματα -
Σχετικά με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (σελ. 118)

102-54 Ισχυρισμός για τα κριτήρια 
συμφωνίας

Παραρτήματα -
Σχετικά με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (σελ. 118)

102-55 Πίνακας Περιεχομένων GRI Πίνακας Παραρτήματα -
Πίνακας Περιεχομένων GRI (σελ. 119-122)

102-56 Εξωτερική διασφάλιση Παραρτήματα -
Σχετικά με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (σελ. 118)

Oυσιαστικά θέματα

GRI Πρότυπο Δημοσιοποίηση Σελίδα/Παραπομπή Παράλειψη

Δημιουργία και διανομή οικονομικής αξίας 

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και 
των ορίων του

Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Ουσιαστικά θέματα: Σημαντικότητα και όρια (σελ. 44-45)

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της
Υπεύθυνη Λειτουργία -
Δημιουργία και διανομή οικονομικής αξίας -
Η προσέγγισή μας (σελ. 62)

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης
Υπεύθυνη Λειτουργία -
Δημιουργία και διανομή οικονομικής αξίας -
Η επίδοσή μας (σελ. 63)

GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016

201-1 Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και 
διανέμεται

Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της ετοιμότητας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης

GRI 201: 
Economic 
Performance 
2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και 
των ορίων του

Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Ουσιαστικά θέματα: Σημαντικότητα και όρια (σελ. 44-45)

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Υπεύθυνη Λειτουργία -
Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της 
ετοιμότητας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης -
Η προσέγγισή μας (σελ. 64-65)

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης Υπεύθυνη Λειτουργία -
Διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας και της 
ετοιμότητας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης -
Η επίδοσή μας (σελ. 66)

Εσωτερικός 
Δείκτης KAFEA 
TERRA

Διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας της 
Εταιρείας

Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών και επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και 
των ορίων του

Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Ουσιαστικά θέματα: Σημαντικότητα και όρια (σελ. 44-45)

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Υπεύθυνη Λειτουργία -
Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της υγείας 
και της ασφάλειας των καταναλωτών και επένδυση σε 
καινοτόμες τεχνολογίες - 
Η προσέγγισή μας (σελ. 67-74) 

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης
Υπεύθυνη Λειτουργία -
Διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και της υγείας 
και της ασφάλειας των καταναλωτών και επένδυση σε 
καινοτόμες τεχνολογίες - 
Η επίδοσή μας (σελ. 74-76)

GRI 416: 
Customer 
Health and 
Safety 2016

416-2 Περιστατικά μη συμμόρφωσης με 
κανονισμούς και 
εθελοντικούς κώδικες που αφορούν τις επιδράσεις 
προϊόντων και υπηρεσιών στην υγεία και την 
ασφάλεια

Δημιουργία και διατήρηση των θέσεων εργασίας, εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και 
των ορίων του

Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Ουσιαστικά θέματα: Σημαντικότητα και όρια (σελ. 44-45)

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Φροντίδα στους Ανθρώπους μας -
Δημιουργία και διατήρηση των θέσεων εργασίας, 
εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων -
Η προσέγγισή μας (σελ. 79-80)

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Φροντίδα στους Ανθρώπους μας -
Δημιουργία και διατήρηση των θέσεων εργασίας, 
εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων -
Η επίδοσή μας (σελ. 81-83)

GRI 401:
Employment 
2016

401-1 Συνολικός αριθμός προσλήψεων και δείκτης 
κινητικότητας

401-2 Παροχές που προσφέρονται σε πλήρως 
απασχολούμενους οι οποίες δεν προσφέρονται σε 
προσωρινούς ή μερικώς απασχολούμενους

GRI 404: 
Training and 
Education 2016

404-1 Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά 
εργαζόμενο

Προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο χώρο εργασίας

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και 
των ορίων του

Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Ουσιαστικά θέματα: Σημαντικότητα και όρια (σελ. 44-45)

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Φροντίδα στους Ανθρώπους μας -
Προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο χώρο 
εργασίας - 
Η προσέγγισή μας (σελ. 84-86)

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Φροντίδα στους Ανθρώπους μας -
Προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο χώρο 
εργασίας - 
Η επίδοσή μας (σελ. 86)

GRI 405: 
Diversity and 
Equal 
Opportunity 
2016

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

GRI 406: Non-
Discrimination 
2016

406-1 Περιστατικά διακρίσεων και διορθωτικές 
ενέργειες που αναλήφθηκαν

GRI Πρότυπο Δημοσιοποίηση Σελίδα/Παραπομπή Παράλειψη

Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, επιχειρηματική ηθική και διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και 
των ορίων του

Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Ουσιαστικά θέματα: Σημαντικότητα και όρια (σελ. 44-45)

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, επιχειρηματική 
ηθική και διασφάλιση κανονιστικής συμμόρφωσης -
Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, επιχειρηματική ηθική και 
διασφάλιση κανονιστικής συμμόρφωσης -
Η προσέγγισή μας (σελ. 57)

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, επιχειρηματική 
ηθική και διασφάλιση κανονιστικής συμμόρφωσης - 
Υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, επιχειρηματική ηθική και 
διασφάλιση κανονιστικής συμμόρφωσης -
Η επίδοσή μας (σελ. 59)

GRI 205: Anti-
Corruption 
2016

205-3 Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς και 
ενέργειες που αναλήφθηκαν

GRI 418: 
Customer 
Privacy

418-1 Τεκμηριωμένες αναφορές που αφορούν σε 
παραβιάσεις της ιδιωτικότητας των πελατών και 
απώλειες δεδομένων των πελατών
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GRI Πρότυπο Δημοσιοποίηση Σελίδα/Παραπομπή Παράλειψη

Διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας των εργαζομένων

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και 
των ορίων του

Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Ουσιαστικά θέματα: Σημαντικότητα και όρια (σελ. 44-45)

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Φροντίδα στους Ανθρώπους μας -
Διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας των 
εργαζομένων - 
Η προσέγγισή μας (σελ. 87-92)

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

Φροντίδα στους Ανθρώπους μας -
Διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας των 
εργαζομένων - 
Η επίδοσή μας (σελ. 93)

GRI 403: 
Occupational 
Health and 
Safety 2018

403-1 Σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας 
στην εργασία

Φροντίδα στους Ανθρώπους μας -
Διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας των 
εργαζομένων - 
Η προσέγγισή μας (σελ. 87-92)

403-2 Προσδιορισμός επικινδυνότητας, 
αξιολόγηση κινδύνου και διερεύνηση 
περιστατικών

403-3 Υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας

403-4 Συμμετοχή εργαζομένων, διαβούλευση και 
επικοινωνία σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια 
στην εργασία

403-5 Έκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα υγείας 
και ασφάλειας στην εργασία

403-6 Προώθηση της υγείας των εργαζομένων

403-7 Πρόληψη και μετριασμός των επιπτώσεων 
στην επαγγελματική υγεία και ασφάλεια

403-8 Εργαζόμενοι που καλύπτονται από Σύστημα 
Διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία

Φροντίδα στους Ανθρώπους μας -
Διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και ευεξίας των 
εργαζομένων - 
Η επίδοσή μας (σελ. 93)

Υποστήριξη της κοινωνίας και ανάπτυξη αλληλεγγύης μέσα από τη συνεργασία

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και 
των ορίων του

Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Ουσιαστικά θέματα: Σημαντικότητα και όρια (σελ. 44-45)

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Προσφορά στην Κοινωνία -
Υποστήριξη της κοινωνίας και ανάπτυξη αλληλεγγύης μέσα 
από τη συνεργασία - 
Η προσέγγισή μας (σελ. 95-102)

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης
Προσφορά στην Κοινωνία -
Υποστήριξη της κοινωνίας και ανάπτυξη αλληλεγγύης μέσα 
από τη συνεργασία - 
Η επίδοσή μας (σελ. 102-103)

GRI 413: Local 
Communities 
2016

413-1 ∆ραστηριότητες στις οποίες 
πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις με την 
τοπική κοινωνία, αξιολογήσεις επιδράσεων και 
προγράμματα ανάπτυξης

Προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας/διαχείριση πόρων - αποβλήτων

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και 
των ορίων του

Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Ουσιαστικά θέματα: Σημαντικότητα και όρια (σελ. 44-45)

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της Σεβασμός στο Περιβάλλον -
Προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας/διαχείριση 
πόρων - αποβλήτων - 
Η προσέγγισή μας (σελ. 107-111)103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης

GRI 301: 
Materials 2016

301-1 Υλικά που χρησιμοποιούνται κατά βάρος 
ή όγκο

Σεβασμός στο Περιβάλλον -
Προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας/διαχείριση 
πόρων - αποβλήτων - 
Η επίδοσή μας (σελ. 112-113)301-2 Ανακυκλωμένα υλικά προς χρήση 

GRI 306:  
Waste 2020

306-1 Διαχείριση σημαντικών επιπτώσεων που 
σχετίζονται με τα απόβλητα

Σεβασμός στο Περιβάλλον -
Προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας/διαχείριση 
πόρων - αποβλήτων -
Η επίδοσή μας (σελ. 107-111)

306-2 Παραγωγή αποβλήτων και σημαντικές 
επιπτώσεις που σχετίζονται με τα απόβλητα

Εσωτερικός 
Δείκτης KAFEA 
TERRA

Δεδομένα επισκευής και επαναχρησιμοποίησης 
Τεχνικού Τμήματος

Σεβασμός στο Περιβάλλον -
Προώθηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας/διαχείριση 
πόρων - αποβλήτων -
Η επίδοσή μας (σελ. 112)

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, βελτίωση της ενεργειακής μας αποδοτικότητας και αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέματος και 
των ορίων του

Βιώσιμη Ανάπτυξη -
Ουσιαστικά θέματα: Σημαντικότητα και όρια (σελ. 44-45) 

103-2 Η διοικητική προσέγγιση και οι πτυχές της

Σεβασμός στο Περιβάλλον -
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, βελτίωση της 
ενεργειακής μας αποδοτικότητας και αύξηση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας -  
Η προσέγγισή μας (σελ. 114-116)

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης Σεβασμός στο Περιβάλλον -
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, βελτίωση της 
ενεργειακής μας αποδοτικότητας και αύξηση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας - 
Η επίδοσή μας (σελ. 116)

GRI 302: Energy 
2016

302-1 Κατανάλωση ενέργειας εντός του 
οργανισμού

Έδρα:
Nάξου 12 - 14, 190 02, Παιανία, Aττική

Υποκατάστημα:
Αντ. Τρίτση 40, 562 24, Έυοσμος, Θεσσαλονίκη 

T: 213 090 5500, F: 213 090 5599
Website: www.kafeaterra.gr
Ε-mail: info@kafeaterra.gr
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