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Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί για εμάς εδώ και δεκαετίες βασική προτεραιότητα και σταθερή δέσμευση.
Άλλωστε, στην εποχή μας οι έννοιες της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας είναι απολύτως αλληλένδετες.
Η Έκθεση που διαβάζετε είναι η πέμπτη κατά σειρά Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας μας και
καλύπτει τα έτη 2019-2020.
To 2020 ήταν αναμφίβολα μία ιδιαίτερη χρονιά. Η
πανδημία COVID-19 μάς έμαθε να μην παίρνουμε τίποτα ως δεδομένο, αλλά και ενίσχυσε την πεποίθησή μας για την αξία της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας. Η προσπάθεια για τον περιορισμό
της πανδημίας αποτελεί ακόμα και σήμερα πρόκληση για την παγκόσμια κοινότητα και, παράλληλα, η
προάσπιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων μας στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, αλλά και των
συνεργατών μας παραμένει βασική προτεραιότητα.
Την περίοδο αυτή κατέστη αναγκαίο να επικεντρωθούμε σε ενέργειες κοινωνικής υπευθυνότητας και
ανταποδοτικότητας, αλλά και σε πρωτοβουλίες για
την προστασία και τη στήριξη των ανθρώπων μας.
Παρόλα αυτά, δεν είναι δυνατόν να «κλείσουμε» τα
μάτια σε προβλήματα που μας απασχολούσαν όλα
τα προηγούμενα χρόνια και είναι δεδομένο πως θα

επηρεάσουν το μέλλον μας. Ζητήματα όπως η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή
αποτελούν μία διαρκή μάχη για την ανθρωπότητα
που επιβάλλεται να συνεχιστεί απρόσκοπτα.
Σε αυτό το πλαίσιο, στην Αθηναϊκή
Ζυθοποιία παραμένουμε αφοσιωμένοι
στην ανάπτυξή μας με γνώμονα
τη βιωσιμότητα, ακολουθώντας τη
στρατηγική μας που εστιάζει σε τρεις
άξονες: το περιβάλλον, την κοινωνία
και την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ.
Έως σήμερα έχουμε επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα στη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, μέσα από τη μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα κατά την παραγωγική
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μας διαδικασία, τη διανομή των προϊόντων μας,
αλλά και την τοποθέτηση «πράσινων» ψυγείων
στα σημεία πώλησης. Επίσης, προτεραιότητά μας
αποτελεί η ορθή διαχείριση της βασικής πρώτης
ύλης των προϊόντων μας, του νερού, όπου κι εκεί
την τελευταία δεκαετία ήδη έχουμε να επιδείξουμε
σημαντικά επιτεύγματα.
Από το 2008 υλοποιούμε το πρώτο και μεγαλύτερο
πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού
στην Ελλάδα, καλύπτοντας τις συνολικές εγχώριες
παραγωγικές ανάγκες μας με ελληνικό κριθάρι. Με
αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε έμπρακτα τις τοπικές
κοινωνίες, προσφέροντας στους περισσότερους
από 2.000 παραγωγούς που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα και τις οικογένειές τους ένα σταθερό
εισόδημα, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες όπως
αυτές τις περσινής χρονιάς. Ταυτόχρονα, μέσα από
τις εξαγωγές βύνης, αλλά και τη διαδικασία πιστοποίησης του παραγόμενου κριθαριού ως προϊόν
ορθής (αειφόρου) γεωργικής πρακτικής, συνεισφέρουμε στην προβολή της ποιοτικής ελληνικής
πρωτογενούς παραγωγής, τόσο εγχώρια όσο και
στο εξωτερικό.
Την ίδια στιγμή, η ασφάλεια των εργαζομένων μας
παραμένει διαχρονική επιδίωξη. Το 2020, μάλιστα,
πέτυχαμε τον στόχο των μηδενικών ατυχημάτων σε
όλες μας τις εγκαταστάσεις, αποδεικνύοντας ότι η
ενίσχυση εσωτερικά της κουλτούρας της ασφάλειας
αποδίδει καρπούς.
Αντίστοιχα, ως θεματοφύλακες της υπεύθυνης κατανάλωσης, συνεχίσαμε να επενδύουμε σε νέες
αλλά και χρόνιες συνεργασίες με φορείς και οργανισμούς για τη διάδοση της κουλτούρας της
κατανάλωσης αλκοόλ με μέτρο και της υπεύθυνης
οδηγικής συμπεριφοράς, παραμένοντας πιστοί στη
δέσμευσή μας να ενημερώνουμε κατάλληλα το καταναλωτικό κοινό.
Πλέον, μεταβαίνοντας σε μία νέα δεκαετία, στην
οποία οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε φαίνονται να είναι εντονότερες, είναι ακόμα πιο επιτακτικό για τις μεγάλες επιχειρήσεις να ανταποκρινόμαστε όχι μόνο στον παραγωγικό μας ρόλο,
αλλά και να δημιουργούμε αξία συνολικά. Έτσι, ενδυναμώνουμε τη μέχρι τώρα στρατηγική μας εξακολουθώντας να επενδύουμε στους ίδιους τομείς.
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Συνεχίζουμε να ευθυγραμμίζουμε όλες τις δραστηριότητές μας, από την παραγωγή στο χωράφι έως
την κατανάλωση του τελικού προϊόντος μας, με
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.
Αναλαμβάνουμε να υλοποιήσουμε σε τοπικό επίπεδο την κεντρική στρατηγική του ομίλου HEINEKEN,
«Brew a Better World - Raise the Bar 2030», έχοντας ήδη πετύχει δύο από τους επιμέρους περιβαλλοντικούς στόχους που θέτει, την εφαρμογή
προγραμμάτων διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε
όλες τις παραγωγικές μας μονάδες και τη συνολική διαχείριση των αποβλήτων ώστε να μην καταλήγουν σε ΧΥΤΑ. H νέα στρατηγική στοχεύει σε
μηδενισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
στην παραγωγή, αλλά και τη δημιουργία μιας αλυσίδας αξίας ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα, σε περαιτέρω περιορισμό της κατανάλωσης νερού, σε
ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων μας σε επίπεδο
τοπικών κοινωνιών, καθώς και στην ενίσχυση της
κουλτούρας συμπερίληψης και διαφορετικότητας
μέσα στην εταιρεία. Τέλος, συνεχίζει να συνιστά
προτεραιότητα για εμάς η προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ μέσω των επιλογών που
προσφέρουμε σε προϊόντα χωρίς αλκοόλ, αλλά και
των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
του κοινού πάνω στο θέμα.
Αναλογιζόμενοι τα παραπάνω καταλαβαίνουμε πως
το περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε γίνεται
ολοένα πιο σύνθετο και προκλητικό στη διαχείρισή
του. Όλοι εμείς, όμως, στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία παραμένουμε σταθερά πιστοί στη δέσμευσή μας για
ένα καλύτερο και απόλυτα βιώσιμο μέλλον και θα
κινητοποιήσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να συμβάλλουμε σε αυτό.

Αλέξανδρος Δανιηλίδης
Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΟ 2020 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
GRI 102-7

ΠΑΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

805
Συνολικός αριθµός
εργαζοµένων

€179 εκ.
Σύνολο Καθαρών

ΛΑΜΙΑ
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Παραγωγικές
Μονάδες

95%

των προµηθευτών µας
δραστηριοποιείται
στην Ελλάδα

Πωλήσεων

€15 εκ.
εξαγωγές
σε 19 χώρες

55.000

τόνοι κριθαριού
µέσω του Προγράµµατος
Συµβολαιακής Καλλιέργειας

€6.5 εκ.
επενδύσεις

2.000

αγρότες

συµµετείχαν
στο πρόγραµµα

€160 εκ.

σύνολο εισφορών
& φόρων που
καταβλήθηκαν
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ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΕΜΆΣ

1.1 Προφίλ
GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-6, GRI 102-7, GRI 102-18
Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα, με ενεργή παρουσία στη χώρα για σχεδόν 60
χρόνια. Ιδρύθηκε το 1963 από μια ομάδα Ελλήνων
επιχειρηματιών και σήμερα αποτελεί μέλος του Ομί-
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λου HEINEKEN N.V, o οποίoς κατέχει το 98,84% του
συνόλου των μετοχών της εταιρείας, ενώ το 1,16%
κατέχουν λοιποί μέτοχοι. Η έδρα μας βρίσκεται στο
Αιγάλεω, Λεωφόρος Κηφισού 102.

Προϊόντα
ΑΙ ΣΤΗΝ
ΝΤ
Ο

Α
ΛΑ∆
ΕΛ

ΜΠΊΡΕΣ

ΠΑΡΑ
Γ

Η εταιρεία μας παράγει στην Ελλάδα τις παρακάτω μπίρες από 100% ελληνικό κριθάρι.

ΑΜΣΤΕΛ

ΑΜΣΤΕΛ Dark

ΑΜΣΤΕΛ Radler

ΑΜΣΤΕΛ Free

ΑΜΣΤΕΛ Free Lemon

ΑΜΣΤΕΛ KARGO IPA

Heineken

ΑΛΦΑ

ΑΛΦΑ Strong

ΑΛΦΑ Χωρίς

Fischer

ΝΥΜΦΗ

Buckler

AΛΦΑ Weiss

ΜΑΜΟΣ
(με παραχώρηση άδειας χρήσης
σήματος από την οικογένεια Μάμου)
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Μηλοκλέφτης

Μηλοκλέφτης
με κεράσι

Παράλληλα, στο χαρτοφυλάκιό μας ανήκει το φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ, ενώ εισάγουμε γνωστές μάρκες μπίρας μεταξύ των οποίων οι: Sol,Mc
Farland, Erdinger, Murphy’s, Duvel, Lagunitas. Από
την 1η Απριλίου 2021 αναλάβαμε και ως επίσημος
διανομέας των προϊόντων της Bacardi για την Ελλάδα που περιλαμβάνουν: το ρούμι BACARDI®, το
βερμούτ και τους αφρώδεις οίνους MARTINI®, το
τζιν BOMBAY SAPPHIRE®, την βότκα GREY GOOSE®,
το σκωτσέζικο ουίσκι DEWAR’S® και την τεκίλα
PATRON®. Διαθέτουμε τρία ζυθοποιεία σε Πάτρα,
Θεσσαλονίκη και Αθήνα, δύο βυνοποιεία, ως μέρος
των εγκαταστάσεών μας σε Πάτρα και Θεσσαλονίκη, καθώς και τη μονάδα εμφιάλωσης του φυσικού
μεταλλικού νερού ΙΟΛΗ στη Λαμία.

ΑΙ ΣΤΗΝ
ΝΤ
Ο

Α
ΛΑ∆
ΕΛ

ΜΗΛΊΤΕΣ

ΠΑΡΑ
Γ

Επίσης παράγουμε τις μάρκες μηλίτη Μηλοκλέφτη και Strongbow στη νέα γραμμή παραγωγής που δημιουργήθηκε το 2019 στο εργοστάσιό μας στην Πάτρα, με ελληνικές πρώτες ύλες:

Strongbow
Gold Apple

Strongbow
Red Berries

Πελάτες
Οι πελάτες μας δραστηριοποιούνται κατά κύριο
λόγο στους κλάδους της εστίασης και της φιλοξενίας, το λιανεμπόριο και το χονδρεμπόριο.
Εξαγωγές
Με τη βοήθεια ενός εκτεταμένου δικτύου διανομής
και πώλησης, η εταιρεία μας παράγει και διανέμει
τα προϊόντα της σε 19 χώρες και στις 5 ηπείρους. Το
2020, οι εξαγωγές μας συμπεριέλαβαν τις παρακάτω ηπείρους και χώρες:

ΕΞΑΓΩΓΈΣ:
Αμερική
ΗΠΑ, Καναδάς, Παναμάς
Ωκεανία
Αυστραλία
Ασία
Kίνα, Τουρκία, Ισραήλ
Ευρώπη
Αυστρία, Ιταλία, Νορβηγία,
Σερβία, Ισπανία, Σουηδία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος,
Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία,
Αλβανία
Αφρική
Μοζαμβίκη
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Οργανωτική δομή
Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεσμευόμαστε να λειτουργούμε αποτελεσματικά και με διαφάνεια. Αυτό
τον σκοπό υπηρετεί η οργανωτική δομή μας, η
οποία προβλέπει σαφείς αρμοδιότητες, τομείς ευθύνης και στόχους για κάθε Διεύθυνση. Η Διοικητική
μας Ομάδα είναι αυτή που χαράζει τη στρατηγική

της εταιρείας, τόσο σε επιχειρησιακά όσο και σε
κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Τα μέλη της
Διοικητικής Ομάδας επιλέγονται με κριτήριο την
εμπειρία τους και την ουσιαστική προσφορά τους
στην εταιρεία. Σημαντικό ρόλο στην επιλογή έχει ο
βαθμός εξειδίκευσής τους σε τομείς που αφορούν
τη διοίκηση, αλλά και την υπεύθυνη επιχειρηματική
δράση.

Αλέξανδρος Δανιηλίδης
Διεθύνων Σύμβουλος

Eric
Janssen
Οικονομικός
Διευθυντής

Αγγελική
Σοφού
Νομική
Σύμβουλος

Αυγουστής
Στέφας
Διευθυντής
Πωλήσεων

Θανάσης
Σπυριδώνης
Διευθυντής
Marketing

Manuel
Galvao
Διευθυντής
Εφοδιαστικής
Αλυσίδας

Ελένη
Δρακοπούλου
Διευθύντρια
Ανθρώπινου
Δυναμικού

Γιάννης
Γεωργακέλλος
Διευθυντής
Επικοινωνίας
& Εταιρικών
Σχέσεων

Παράλληλα, ως Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχουμε συστήσει την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία
αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Διευθύν-

σεων σε mid-senior και senior management level και
δρα σε συνεργασία με βασικά εμπλεκόμενα μέλη σε
επίπεδο Διοικητικής Ομάδας, με κεντρικούς στόχους:

Τη συνεργασία σε θέματα βιώσιμης
ανάπτυξης μεταξύ όλων των Διευθύνσεων

Την ευθυγράμμιση των πρωτοβουλιών
βιωσιμότητας που υλοποιούν
οι επί μέρους Διευθύνσεις κάτω από μία
κοινή ομπρέλα και με κοινό όραμα

Την επικοινωνία των πρωτοβουλιών
βιωσιμότητας τόσο σε εσωτερικά
όσο και σε εξωτερικά κοινά

Τη λειτουργία ως δεξαμενή σκέψης
(think tank) όσον αφορά
σε νέες πρωτοβουλίες

Την αξιολόγηση υπαρχουσών και νέων
πρακτικών με στόχο την επίτευξη των
εταιρικών στόχων

Τη δράση της ως κινητήρια δύναμη
για την εξέλιξη της στρατηγικής και την
περαιτέρω ανάπτυξη της προσέγγισης
και της φιλοσοφίας της εταιρείας μας
σε θέματα βιωσιμότητας
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Επίσης, με στόχο ως εταιρεία να ανταποκριθούμε
ακόμα πιο δυναμικά στις παγκόσμιες και εγχώριες
προκλήσεις στα θέματα βιωσιμότητας, αλλά και να
υποστηρίξουμε πιο ολοκληρωμένα και συνολικά τη
στρατηγική μας απόφαση για επένδυση σε αυτόν
τον τομέα, το 2020 δημιουργήθηκαν δύο νέες θέσεις επικεντρωμένες στα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν οι θέσεις του
“Supply Chain Sustainability Lead” στη Διεύθυνση
Εφοδιαστικής Αλυσίδας και του “Corporate Affairs
Sustainability Manager” στη Διεύθυνση Επικοινωνίας
& Εταιρικών Υποθέσεων.

1.2 Αλυσίδα αξίας
GRI 102-9, GRI 102-10
Το 2020, συνεργαστήκαμε με 893 προμηθευτές σε
Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ, με την εκτιμώμενη αξία
των πληρωμών μας σε προμηθευτές να ανέρχεται
στα 91,4 εκατ. ευρώ. Το 95% των προμηθευτών μας,
παρόλα αυτά, ήταν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με το 83% της εκτιμώμενης αξίας
πληρωμών να παραμένει εντός των συνόρων της
χώρας.

Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία συνεργαζόμαστε με διαφόρων ειδών προμηθευτές όπως:

Προμηθευτές υλικών
συσκευασίας
•
•
•
•
•
•

Φιάλες
Κουτιά
Κιβώτια
Πλαστικά
Φιλμ
Παλέτες

Προμηθευτές
επενδύσεων
• Κατασκευές στα
εργοστάσια σε
ηλεκτρομηχανολογικό
εξοπλισμό & κτίρια
• Αγορά πάγιου
εξοπλισμού
(ψυγεία και draught)

Προμηθευτές
υπηρεσιών
• Εταιρείες διαφήμισης
και επικοινωνίας
• Εταιρείες νομικών
υπηρεσιών
• Συμβουλευτικές
εταιρείες
• Υπηρεσίες
ανθρώπινου
δυναμικού
• Διαχείριση
εγκαταστάσεων
• Υπηρεσίες ΙΤ
• Συντήρηση
εργοστασίων
& παγίων
• Leasing
αυτοκινήτων

Προμηθευτές
ενέργειας

Προμηθευτές
ανταλλακτικών
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Προμηθευτές
πρώτων υλών
• Κριθάρι
• Λυκίσκος
• Μαγιά

Προμηθευτές
logistics
• Mεταφορές
• Aποθηκεύσεις
• Περονοφόρα

Μπίρα µε αξία… από το χωράφι
µέχρι το ποτήρι
Ακολουθούμε µία ολιστική προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η στρατηγική µας δέσμευση εκτείνεται στο σύνολο της αλυσίδας αξίας μας, που ξεκινάει από το χωράφι µε την προμήθεια των πρώτων
υλών και καταλήγει στο ποτήρι των καταναλωτών
που απολαμβάνουν τα προϊόντα µας. Στόχος μας η
δημιουργία προστιθέμενης αξίας που θα διαχέεται
δίκαια στους καταναλωτές μας, τους συνεργάτες
μας, τους εργαζομένους μας και τους μετόχους
μας και που θα ενισχύει το θετικό αποτύπωμα της
εταιρείας μας στην ελληνική οικονομία, τις τοπικές
κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και
ασφαλώς το περιβάλλον της χώρας μας.
Συμβολαιακή Καλλιέργεια
Από το 2008 υλοποιούμε µία βασική µας δέσμευση: να προμηθευόμαστε 100% ελληνικό κριθάρι για
την εγχώρια παραγωγή των προϊόντων μας, ενώ από το 2019 έχουμε
προχωρήσει και σε εξαγωγές βύνης
ελληνικού κριθαριού σε αγορές του
εξωτερικού. Συνεργαζόμαστε µε περισσότερους
από 2.000 Έλληνες παραγωγούς σε 19 νομούς της
χώρας µέσω του Προγράµµατος Συµβολαιακής
Καλλιέργειας Κριθαριού, υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Με τον τρόπο αυτό
δημιουργούμε προστιθέμενη αξία και συμβάλλουμε
στην ανάπτυξη της εγχώριας αγροτικής οικονομίας.
Υλικά συσκευασίας
Προμηθευόμαστε τα υλικά συσκευασίας
µας, τα καπάκια, τις ετικέτες, τις φιάλες
και τα κουτιά από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Επιπλέον, στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία αξιολογούμε διαρκώς τις διαθέσιμες επιλογές μας
για υλικά συσκευασίας πιο φιλικά προς
το περιβάλλον. Σε συνεργασία µε τους προμηθευτές και τους συνεργάτες µας, φροντίζουμε για την
αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των υλικών με
στόχο να προκύπτει περιβαλλοντικό και οικονομικό
όφελος.

Ζυθοποίηση - Παραγωγή μπίρας
Είμαστε υπερήφανοι γιατί τα προϊόντα µας ακολουθούν μια “ελληνική διαδρομή” παραγωγής, που
ξεκινά από την ελληνική γη στην
οποία καλλιεργείται το κριθάρι,
συνεχίζουν στα βυνοποιεία και τα
ζυθοποιεία µας, για να καταλήξουν τελικά στο ποτήρι του καταναλωτή. Για σχεδόν
60 χρόνια τώρα, παράγουμε στη χώρα µας αγαπημένες μάρκες µπίρας “χτίζοντας” μακροχρόνιες
σχέσεις µε τους συνεργάτες µας, με τους οποίους
μοιραζόμαστε κοινό όραμα και στόχους αναφορικά
με τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Μεταφορές
Κάθε μεταφορά σημαίνει κατανάλωση καυσίμων και εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα.
Γι’ αυτό και εμείς στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία στοχεύουμε στην ολοένα και μεγαλύτερη µείωση του ανθρακικού µας αποτυπώματος από
τις μεταφορές των προϊόντων µας, µέσω της βελτιστοποίησης των δρομολογίων και των φορτώσεων.
Πελάτες
Κάθε µέρα συνεργαζόμαστε µε
χιλιάδες πελάτες µας σε όλη τη
χώρα ώστε να προσφέρουμε
στους καταναλωτές τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα
προϊόντα µας όπου κι αν βρίσκονται. Μέσω των άμεσων πελατών μας, χονδρεμπόρων/διακινητών, τα προϊόντα
μας φτάνουν στα καταστήματα της «κρύας αγοράς»
(εστιατόρια, μπαρ, καφέ, ξενοδοχεία καταστήματα
εστίασης και διασκέδασης κ.λπ.) και της παραδοσιακής «ζεστής αγοράς» (μίνι μάρκετ, περίπτερα, κάβες
κ.λπ.). Επίσης εξυπηρετούμε άμεσα τις αλυσίδες του
μοντέρνου λιανεμπορίου πανελλαδικά.
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ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2019-2020
Καταναλωτές

Εργαζόμενοι

Στην καρδιά της καθημερινής µας
προσπάθειας είναι να προσφέρουμε στους καταναλωτές νέα ποιοτικά προϊόντα, που θα καλύπτουν τις
σημερινές και αυριανές ανάγκες και
επιθυμίες τους και θα δημιουργούν
μοναδικές εμπειρίες σε προσιτές τιμές. Για τον λόγο αυτό, επενδύουμε συστηματικά
στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και συσκευασιών, αναβαθμίζουμε όλη την αλυσίδα αξίας, µε
γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την
αύξηση της προστιθέμενης αξίας που δημιουργούμε στην οικονομία. Ως η κορυφαία εταιρεία στον
κλάδο, βγαίνουμε µπροστά και συμβάλλουμε ενεργά στην ανάπτυξη της αγοράς μπίρας στην Ελλάδα.
Κοιτάζοντας στο μέλλον, ακούμε τις ανάγκες της
αγοράς και ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των
καταναλωτών.

Οι άνθρωποί µας είναι η καρδιά
της εταιρείας και σε κάθε βήμα που
κάνουμε είναι η κινητήριος δύναμή µας. Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες,
αξιοποιούμε τα ταλέντα τους, διατηρώντας ανοιχτή επικοινωνία μαζί
τους, μέσα σε ένα δίκαιο εργασιακό
περιβάλλον που λειτουργεί με σεβασμό. Με βασικές αξίες το πάθος, την ανάπτυξη, τη συνεργασία
και την ευελιξία δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι άνθρωποί μας να αναπτύσσουν στο
μέγιστο τις δυνατότητές τους. Έχουμε βραβευθεί
επανειλημμένα για το εργασιακό μας περιβάλλον,
ενώ παραμένοντας πιστοί στη φιλοσοφία μας για
ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες εξέλιξης στον εργασιακό τομέα, το 2020 υπογράψαμε τη Χάρτα Διαφορετικότητας, μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, που ξεκίνησε στην Ελλάδα το 2019.

Υπεύθυνη κατανάλωση

1.3 Ανθρώπινο δυναμικό

Η υπεύθυνη κατανάλωση των προϊόντων μας συμβάλει στο να ερχόμαστε
κοντά, να επικοινωνούμε και να μοιραζόμαστε όλοι από κοινού ξεχωρι0% στές στιγμές διασκέδασης. Προς αυτή
την κατεύθυνση παραμένουμε θεματοφύλακες της υπεύθυνης κατανάλωσης και συνεργαζόμαστε σταθερά με
Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ), φορείς και
την ευρύτερη αλυσίδα αξίας μας για την προβολή
των προτερημάτων της κατανάλωσης αλκοόλ με
σύνεση, αλλά και την αποτροπή της οδήγησης υπό
την επήρεια αλκοόλ.
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GRI 102-8, GRI 102-41, GRI 405-1
Η συνεχής δημιουργία αξίας για τους ανθρώπους
μας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δεσμεύσεις
μας. Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία επενδύουμε σταθερά,
για σχεδόν 60 χρόνια, στην ανάπτυξη και την πρόοδο του ανθρώπινου δυναμικού μας, προσφέροντας
στους εργαζόμενους μας ένα αξιοκρατικό, ποιοτικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Αναγνωρίζουμε ότι η διασφάλιση της συμπερίληψης και της
διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας αποφέρει
πολλαπλασιαστικά οφέλη, όπως η ενίσχυση της παραγωγικότητας, η αύξηση της αποτελεσματικότητας,
η προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων επαγγελματιών και η ενθάρρυνση της καινοτομίας και της
δημιουργικότητας.

Οι αξίες της εταιρείας μας συνοψίζονται ως εξής:
Συνεργασία:
Συνεργαζόμαστε και επικοινωνούμε
με σεβασμό και διαφάνεια

Ανάπτυξη:
Εμπιστευόμαστε τη δυναμική των
συναδέλφων μας και δημιουργούμε
ευκαιρίες για ανάπτυξη και υψηλή
απόδοση

Ευελιξία:
Λειτουργούμε με ταχύτητα,
ευελιξία και προνοητικότητα

Πάθος:
Έχουμε πάθος για την ικανοποίηση
των αναγκών των καταναλωτών
και των πελατών μας

Το 2020, ο συνολικός αριθμός εργαζομένων της εταιρείας ανήλθε στους 805.
Πίνακας 1. Σύνολο εργαζομένων ανά φύλο, γεωγραφική περιοχή και σύμβαση εργασίας (2020) (GRI 102-8)
2020
Στοιχεία εργαζομένων

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Πάτρα

Λαμία

Άνδρες

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

Άνδρες

Γυναίκες

Σύμβαση αορίστου χρόνου

217

91

130

21

137

18

23

1

Σύμβαση ορισμένου χρόνου

10

11

58

5

76

5

2

0

Σύμβαση πλήρους απασχόλησης

227

102

188

26

213

23

25

1

Σύμβαση μερικής απασχόλησης

0

0

0

0

0

0

0

0

227

102

188

26

213

23

25

1

Σύνολο Ανά Φύλο
& Γεωγραφική Περιοχή
Σύνολο Ανά Γεωγραφική Περιοχή

329

214

236

Σύνολο Ανδρών

653

Σύνολο Γυναικών

152

Γενικό Σύνολο

805

26

*1. Υπάρχει μερίδιο δραστηριοτήτων που εκτελούνται από προσωπικό τρίτων εταιρειών/εργολάβων στις εγκαταστάσεις μας (κυρίως
υπηρεσίες ασφάλειας, καθαρισμού, τεχνική υποστήριξη, υποστήριξη σε εργοστάσια και αποθήκες), αλλά και από εργαζόμενους που
πραγματοποιούν την πρακτική άσκησή τους.
2. Λόγω εποχικότητας, το προσωπικό αυξάνεται κατά προσέγγιση σε 100 πρόσθετους εργαζόμενους κατά την υψηλή περίοδο (καλοκαιρινούς μήνες).
3. Σχετικά με τον τρόπο σύνταξης των δεδομένων, έχει χρησιμοποιηθεί ο αριθμός των εργαζομένων βάσει head count 31/7 για να
αποτυπωθεί ο συνολικός αριθμός εργαζομένων του έτους.
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Το 2020 το συνολικό ποσοστό υπαλλήλων που καλύπτονταν από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ήταν 94,6%,
με το υπόλοιπο ποσοστό να αφορά διευθυντικά στελέχη και εργαζόμενους που έχουν επιλέξει να μην ανήκουν
στο Σωματείο της εταιρείας.
Πίνακας 2. Ποσοστά εκπροσώπησης κάθε φύλου και ηλικίας στη σύνθεση των οργάνων διακυβέρνησης της
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, καθώς και στις κατηγορίες προσωπικού (GRI 405-1).
2020
Άνδρες

Γυναίκες

Διοικητικό Συμβούλιο*

83.3%

16,7%

Διοικητική ομάδα

0.7%

0.3%

Στελεχιακό προσωπικό

12.9%

2.9%

Εργαζόμενοι γραφείων, ομάδα πωλήσεων

29.4%

14.4%

Εργαζόμενοι στην παραγωγή, αποθήκες, κ.ο.κ.

38.0%

1.4%

2020
<30

30-50

>50

Διοικητικό Συμβούλιο*

0.0%

16.7%

83.3%

Διοικητική ομάδα

0.0%

0.6%

0.4%

Στελεχιακό προσωπικό

0.0%

9.9%

5.8%

Εργαζόμενοι γραφείων, ομάδα πωλήσεων

3.5%

29.3%

11.1%

Εργαζόμενοι στην παραγωγή, αποθήκες, κ.ο.κ.

5.3%

18.3%

15.8%

*Τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο συνολικό αριθμό εργαζομένων. Τα ποσοστά ανά φύλλο και ηλικία στο Δ.Σ. έχουν υπολογιστεί με βάση το συνολικό αριθμό των μελών του Δ.Σ.

1.4 Συμμετοχές και διακρίσεις
GRI 102-12, GRI 102-13
Για τη συνεχή διασφάλιση και προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης από την εταιρεία μας, συμμετέχουμε σε διεθνείς πρωτοβουλίες και φροντίζουμε
να πιστοποιούμαστε με ευρέως αποδεκτά πρότυπα.
Είμαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει
κατακτήσει την ανώτατη Διαμαντένια διάκριση του
Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) το
2013, καθώς και πολυάριθμες βραβεύσεις για την
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα που έχουμε επιδείξει,
τη σταθερή επίδοσή μας στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη
μέριμνα για την κοινωνία και το περιβάλλον, καθώς
και το εργασιακό μας περιβάλλον.
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Eπιπλέον, προσυπογράφουμε τις πρωτοβουλίες
του Oμίλου HEINEKEN, οι οποίες έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη συμβολή στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες
του Ομίλου μας μπορείτε να διαβάσετε την ενότητα ‘’Πυλώνες Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης’’
(https://www.theheinekencompany.com/
sustainability-and-responsibility).
Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, έχουμε πιστοποιηθεί με
τα παγκόσμια πρότυπα ISO 9001:2015 για τη διαχείριση της ποιότητας των προϊόντων μας από την
TÜV AUSTRIA HELLAS, το FSSC (Food Safety Supply
Chain) 22000:Version 5.1 για την ασφάλεια των
προϊόντων μας, το ISO 14001:2015 για την προστασία του περιβάλλοντος και το ISO 45000 για την
ασφάλεια και υγεία του προσωπικού μας.

Η προώθηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών αποτελεί κύριο μέλημά μας. Προς την κατεύθυνση αυτή
υποστηρίζουμε και συμμετέχουμε ενεργά στους ακόλουθους επιχειρηματικούς φορείς και συνδέσμους:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΖΥΘΟΠΟΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΟΟΛΛΑΝΔΙΚΟΣ ΕΜΠ. & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ & ΕΠΕ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
& ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ &
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ALBA UNIVERSITY

CSR HELLAS ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

EFFICIENT CONSUMER RESPONSE COUNCIL
HELLAS

GLOBAL SUSTAIN ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
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ΠΑΡΆΓΟΥΜΕ
ΈΝΑ ΚΑΛΎΤΕΡΟ ΑΎΡΙΟ

2.1 Πυλώνες στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης
Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μας στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία.

Κάτω από την ομπρέλα «Παράγουμε ένα καλύτερο
αύριο» εστιάζουμε σε τρεις βασικούς πυλώνες: το
περιβάλλον, την κοινωνία και την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ, υιοθετώντας το Παγκόσμιο Σύμφωνο
του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ευθυγραμμίζοντας τις δράσεις μας με τους Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης (SDGs). Με αυτό τον τρόπο αποτυπώνουμε τη δέσμευσή μας να συνεισφέρουμε θετικά
και μακροπρόθεσμα σε ένα βιώσιμο μέλλον, επενδύοντας στο περιβάλλον, τον άνθρωπο, τις τοπικές
κοινωνίες, τις υπεύθυνες και αμοιβαία επωφελείς
συνεργασίες.
Το 2020 ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά λόγω της πανδημίας και την υποχρεωτική διακοπή λειτουργίας, για
μεγάλο χρονικό διάστημα, πολλών επιχειρήσεων
με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Αυτό είχε αντίκτυπο
στις δραστηριότητες της εταιρείας μας και αντικα-
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τοπτρίζεται στη σημαντικά χαμηλότερη παραγωγή
μπίρας λόγω μειωμένη ζήτησης. Παρόλα αυτά, ως
Αθηναϊκή Ζυθοποιία παραμείναμε προσηλωμένοι
στους στόχους μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη ενώ
ταυτόχρονα εργαστήκαμε ακόμα πιο εντατικά με
σκοπό να στηρίξουμε την κοινή προσπάθεια για την
καταπολέμηση της πανδημίας.
Το 2021 μας βρήκε έτοιμους να θεσπίσουμε την επόμενη φάση της στρατηγικής μας με καινούριες και
πιο ισχυρές προτεραιότητες και δεσμεύσεις μέχρι το
2030. Θέλουμε να προσφέρουμε στιγμές απόλαυσης και διασκέδασης στους καταναλωτές, δρώντας,
όμως, με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία και
στο περιβάλλον. Λειτουργούμε με βάση τις αρχές της
υπεύθυνης εμπορικής επικοινωνίας και συνεχίζουμε
την προσπάθεια ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σε θέματα υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ.

Εργαζόμαστε διαρκώς και επενδύουμε σε νέες μεθόδους που βοηθούν να επιτύχουμε τους στόχους μας
για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα και μείωση της κατανάλωσης νερού κατά την παραγωγική μας διαδικασία. Ανακυκλώνουμε (συσκευασίες one-way), αλλά
και επαναχρησιμοποιούμε (επιστρεφόμενες φιάλες)
τις συσκευασίες μας και βρίσκουμε τρόπους να αξιοποιούμε τα υποπροϊόντα που προκύπτουν κατά τη
διαδικασία παραγωγής μας.
Την ίδια στιγμή, στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία λειτουργούμε ως μία οικογένεια. Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες
σε όλους τους εργαζομένους μας και αναζητούμε
διαρκώς τρόπους να γινόμαστε πιο λειτουργικοί κι
αποτελεσματικοί. Eπενδύουμε σε σχέσεις αμοιβαίας
εμπιστοσύνης και σεβασμού με τους εργαζομένους
μας, στην αμφίδρομη επικοινωνία και στη διαφάνεια. Στόχος μας είναι να παραμένουμε ένας οργανισμός που παρέχει ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης,
ανάπτυξης, κίνητρα και ευκαιρίες σε όλους τους εργαζομένους. Αντίστοιχο θετικό αντίκτυπο θέλουμε
να έχουμε και στις ευρύτερες τοπικές κοινωνίες στις
οποίες δραστηριοποιούμαστε, ενσωματώνοντας
ακόμη πιο αποτελεσματικά τις προσδοκίες και τις
ανάγκες τους στον σχεδιασμό μας.
Αναλυτικά οι πυλώνες της στρατηγικής μας για το
2030 παρατίθενται στην ενότητα 2.6 της παρούσας
Έκθεσης.

θέτηση της συγκεκριμένης διαδικασίας αποτυπώνει
την προσέγγιση της εταιρείας μας στη διαχείριση
κινδύνων κατά τον σχεδιασμό και την παραγωγή
νέων προϊόντων, αλλά και στο πλαίσιο τροποποίησης υπάρχοντων προϊόντων.
Την ίδια στιγμή προστατεύουμε τις πρώτες ύλες
μας, όπως το κριθάρι και το νερό και διαχειριζόμαστε υπεύθυνα τους φυσικούς πόρους. Έχουμε
τοποθετήσει σε όλες μας τις μονάδες συστήματα
διαχείρισης υγρών αποβλήτων, ενώ μέσω επενδύσεων, αλλά και συμμετοχής μας σε πανευρωπαϊκά
προγράμματα αναζητούμε τρόπους για τη μείωση
της κατανάλωσης και την επαναχρησιμοποίηση του
νερού από τις παραγωγικές μας εγκαταστάσεις.
Αναφορικά με το κριθάρι, έχουμε ξεκινήσει την
πιστοποίηση της παραγωγής του, μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας, ως προϊόν
ορθής (αειφόρου) γεωργικής πρακτικής, σύμφωνα
με πρότυπο της TÜV Austria Hellas. Παράλληλα, υλοποιούμε πιλοτικό πρόγραμμα ψηφιακής τεχνολογίας που μεταξύ άλλων παρέχει δεδομένα σχετικά με
το αποτύπωμα CO2 της καλλιέργειας, συντελώντας
στη χάραξη στρατηγικής για τη μείωσή του.

2.2 Ενδιαφερόμενα μέρη
GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43,
GRI 102-44

GRI 102-11
Από τους πλέον βασικούς πυλώνες της στρατηγικής
μας αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος. Στο
κέντρο της στρατηγικής μας παραμένει η δέσμευσή μας για «πράσινη» λειτουργία, προκειμένου να
παράγουμε τα προϊόντα μας με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για το περιβάλλον. Για τον λόγο
αυτό, αρχικά, η εταιρεία μας έχει προχωρήσει
στην πιστοποίηση όλων των μονάδων της κατά ISO
14001:2015 (προστασία περιβάλλοντος).

Για εμάς στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η βιώσιμη ανάπτυξη ταυτίζεται με μια διαρκή προσπάθεια να ευθυγραμμίζουμε τη στρατηγική μας με τις ανάγκες
και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών μας.

Επιπλέον, στις διαδικασίες της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας συμπεριλαμβάνεται αυτή της «Διαχείρισης αλλαγών» η οποία ορίζει συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν σε περίπτωση που εντοπιστεί
ανάγκη για κάποια αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία ή στη διανομή των προϊόντων μας. Μεταξύ
των θεμάτων που εξετάζονται είναι και αυτά που
αφορούν στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η υιο-

Η επικοινωνία και ο διάλογος με κάθε μια από αυτές τις ομάδες έχει για εμάς ιδιαίτερη σημασία προκειμένου να κατανοήσουμε ποιες είναι οι προσδοκίες της κοινωνίας από τη λειτουργία της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας και να συμβαδίσουμε με αυτές. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η συνεργασία και η συνένωση
δυνάμεων είναι το κλειδί για να διασφαλίσουμε ότι
η ανάπτυξη της εταιρείας μας θα παράγει θετικό

Ως ενδιαφερόμενα μέρη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
ορίζουμε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που
επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη λειτουργία
μας, τους στόχους και τις πολιτικές μας και τα οποία
αναλύονται στον πίνακα παρακάτω.
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αντίκτυπο για όλους. Σε αυτήν την προσπάθεια συνεχίζουμε να επενδύουμε συστηματικά, μέσα από
ένα ευρύ πλέγμα δράσεων που μας επιτρέπουν να
καλλιεργούμε διαρκώς τις σχέσεις με τους συμμέτοχους και τους κοινωνικούς μας εταίρους.
Δημιουργούμε και αναπτύσσουμε κανάλια επικοινωνίας με κάθε ομάδα ενδιαφερόμενων μερών. Επενδύουμε σε δράσεις άμεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας, όπως η διοργάνωση τακτικών συναντήσεων,
η διεξαγωγή θεματικών συζητήσεων και workshops
με μεικτές ομάδες, η πραγματοποίηση ερευνών φήμης και εργασιακού κλίματος, αλλά και η διατήρηση
και ενίσχυση πρωτοβουλιών ενδοεταιρικής επικοινωνίας. Παράδειγμα για το τελευταίο αποτελούν
πρωτοβουλίες όπως η «Ανοιχτή Επικοινωνία» όπου
τα μέλη της Διοικητικής Ομάδας παρουσιάζουν τα
αποτελέσματα της εταιρείας και τα πλάνα για το
αμέσως επόμενο διάστημα στους εργαζόμενους

κάθε εγκατάστασης, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν τη
δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις για οποιοδήποτε
θέμα τους απασχολεί ή τους ενδιαφέρει. Επίσης η
διοργάνωση δράσεων όπως το «Μία ώρα για κουβέντα», δηλαδή ωριαίες συναντήσεις όλων των
εργαζομένων της εταιρείας σε μικρές ομάδες των
8-10 ατόμων με μέλη της Διοικητικής Ομάδας, που
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πανδημίας
με στόχο να διερευνήσουμε πώς οι άνθρωποί μας
βιώνουν τις νέες συνθήκες σε επαγγελματικό και
σε προσωπικό επίπεδο. Να σημειωθεί εδώ ότι στο
πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, η «Ανοιχτή Επικοινωνία» αντικαταστάθηκε από μηνιαίες διαδικτυακές
συναντήσεις με τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων της εταιρείας. Επίσης αξιοποιούμε σημαντικά
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook,
το LinkedIn, το Twitter, το Youtube και το Instagram
και δημοσιεύουμε τις δράσεις μας στην ιστοσελίδα
μας www.athenianbrewery. gr.

Πίνακας 1. Επικοινωνία με ενδιαφερόμενα μέρη
Βασικές oμάδες
ενδιαφερόμενων
μερών

Μέθοδοι
διαβούλευσης και
επικοινωνίας

Συχνότητα
διαβούλευσης
και
επικοινωνίας

Τα βασικά πέντε (5) ουσιαστικά
θέματα που προκύπτουν για κάθε
ομάδα ενδιαφερόμενων μερών
•
•

Μέτοχοι

Γενική συνέλευση
μετόχων

Ετήσια

•
•
•

Έρευνα Voice of
Customer (VoC)

Πελάτες

Συστηματικές και
προκαθορισμένες
επισκέψεις ανά έτος
Γραμμή
εξυπηρέτησης
πελατών
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Ετήσια

•
•

Ανά περίσταση

•
•

Συνεχής

•

Προώθηση της υγείας και
ασφάλειας
Σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
Προώθηση αξιών και
συμπεριφορών
Μείωση της κατανάλωσης νερού
Προώθηση της υπεύθυνης
κατανάλωσης αλκοόλ
Προώθηση της υγείας και
ασφάλειας
Χρήση τοπικών πρώτων υλών
γεωργίας
Σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
Προώθηση αξιών και
συμπεριφορών
Δημιουργία οικονομικών και
κοινωνικών επιδράσεων

Βασικές oμάδες
ενδιαφερόμενων
μερών

Καταναλωτές

Εργαζόμενοι

Μέθοδοι
διαβούλευσης και
επικοινωνίας

Συχνότητα
διαβούλευσης
και
επικοινωνίας

Έρευνα φήμης

Ετήσια

Έρευνα ανά brand

Ετήσια

Έρευνες usage &
attitude

Τριμηνιαίες

24ωρη γραμμή
καταναλωτή

Συνεχής

Έρευνα εργασιακού
κλίματος

Ετήσια

Τα βασικά πέντε (5) ουσιαστικά
θέματα που προκύπτουν για κάθε
ομάδα ενδιαφερόμενων μερών
•
•
•
•
•

Συναντήσεις
«Ανοιχτής
Επικοινωνίας»
(μηνιαίες για το
2020)

Εξαμηνιαίες

Συναντήσεις «Μία
ώρα για κουβέντα»
(για το 2020)

Ετήσια

Έρευνες για θέματα
πανδημίας και
τηλεργασίας (για το
2020)

Ανά περίσταση

•
•
•
•
•

•

Προμηθευτές

Συναντήσεις
με τοπικούς
παραγωγούς
και συνεργάτεςσυγκεντρωτές
κριθαριού

•
Ετήσια

•
•
•

Σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
Χρήση τοπικών πρώτων υλών
γεωργίας
Προώθηση της υγείας και
ασφάλειας
Προώθηση της υπεύθυνης
κατανάλωσης αλκοόλ
Χρήση πρώτων υλών αειφόρου
γεωργίας

Προώθηση της υγείας και
ασφάλειας
Σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
Προώθηση αξιών και
συμπεριφορών
Δημιουργία οικονομικών και
κοινωνικών επιδράσεων
Χρήση πρώτων υλών αειφόρου
γεωργίας

Διασφάλιση της εφαρμογής
υπεύθυνων πρακτικών στην
εφοδιαστική αλυσίδα
Προώθηση αξιών και
συμπεριφορών
Προώθηση της υγείας και
ασφάλειας
Χρήση τοπικών πρώτων υλών
γεωργίας
Χρήση πρώτων υλών αειφόρου
γεωργίας
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Βασικές oμάδες
ενδιαφερόμενων
μερών

Μέθοδοι
διαβούλευσης και
επικοινωνίας

Συχνότητα
διαβούλευσης
και
επικοινωνίας

Τα βασικά πέντε (5) ουσιαστικά
θέματα που προκύπτουν για κάθε
ομάδα ενδιαφερόμενων μερών
•

Επιχειρηματική
κοινότητα
(βιομηχανικές /
επιχειρηματικές
ενώσεις)

Τοπική & ευρύτερη
κοινωνία (ΜΜΕ,
ΜΚΟ, Τοπική
αυτοδιοίκηση)

•

Συμμετοχή σε
επιμελητήρια/
επαγγελματικούς και
κλαδικούς φορείς

Ανά περίσταση

Έρευνα φήμης

Ετήσια

•

Συναντήσεις με
φορείς και ΜΜΕ

Ανά περίσταση

•
•

Οργανωμένες
συναντήσεις με
δημοσιογράφους

Εξαμηνιαίες

•
•

Έρευνα φήμης

Ετήσια

•

•
•
•

•
Πολιτεία &
κανονιστικές Αρχές

Συναντήσεις με
Αρχές

•
Ανά περίσταση

•
•
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Δημιουργία οικονομικών και
κοινωνικών επιδράσεων
Προώθηση της υγείας και
ασφάλειας
Σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
Θετικός αντίκτυπος στις κοινωνίες
Προώθηση αξιών και
συμπεριφορών
Σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
Θετικός αντίκτυπος στις κοινωνίες
Δημιουργία οικονομικών και
κοινωνικών επιδράσεων
Μείωση της κατανάλωσης νερού
Προώθηση της υγείας και
ασφάλειας
Προώθηση της υγείας και
ασφάλειας
Σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
Προώθηση αξιών και
συμπεριφορών
Δημιουργία οικονομικών και
κοινωνικών επιδράσεων
Προώθηση της υπεύθυνης
κατανάλωσης αλκοόλ

2.3 Οι προτεραιότητες μας
στη βιώσιμη ανάπτυξη
GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-49*
Για τη διαμόρφωση της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, βασιστήκαμε στα Διεθνή Πρότυπα
GRI και πιο συγκεκριμένα στην Αρχή της Ουσιαστικότητας, την Αρχή της Πληρότητας, την Αρχή της
Συμμετοχικότητας των Ενδιαφερόμενων Μερών
και την Αρχή του Πλαισίου Βιώσιμης Ανάπτυξης στο
οποίο λειτουργούμε.

Στο πλαίσιο της τήρησης των παραπάνω αρχών,
πραγματοποιήσαμε την ανάλυση ουσιαστικότητας,
η οποία συνέβαλε στη διαμόρφωση της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσω αυτής,
αξιολογήθηκαν τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης
που έχουμε αναγνωρίσει ως εταιρεία ως τα πλέον
σημαντικά για τη λειτουργία μας, εξετάζοντας πώς
σχετίζονται με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των
ενδιαφερόμενων μερών, αλλά και με τις ευρύτερες
επιδράσεις που δημιουργούμε στην οικονομία, την
κοινωνία και το περιβάλλον.
*H προηγούμενη ανάλυση ουσιαστικότητας διεξάχθηκε για τη σύνταξη της
Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2014-2015. Λόγω παλαιότητας, η εταιρεία
δεν την έλαβε υπόψη και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κάποια αλλαγή προς
αναφορά.

Η εν λόγω ανάλυση ουσιαστικότητας ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2021 και διεξήχθη μέσα από ένα πλαίσιο
τριών φάσεων:
Φάση 1. Αναγνώριση
Στην πρώτη φάση της ανάλυσης ουσιαστικότητας συντάχθηκε μια λίστα
από τα θέματα βιωσιμότητας που σχετίζονται με τις δραστηριότητες
της Αθηναϊκή Ζυθοποιίας και βρίσκονται σε ευθυγράμμιση με
τις προτεραιότητες της HEINEKEN, τα οποία είτε επηρεάζουν τις
αποφάσεις και αξιολογήσεις των ενδιαφερόμενων μερών μας,
είτε αντικατοπτρίζουν ευρύτερες οικονομικές, περιβαλλοντικές και
κοινωνικές επιδράσεις της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.
Φάση 2. Ιεράρχηση
Κατά τη δεύτερη φάση της ανάλυσης ουσιαστικότητας, πραγματοποιήθηκε
ηλεκτρονικά εσωτερική έρευνα, με σκοπό να ιεραρχήσουμε τα θέματα
βιωσιμότητας ως προς τον βαθμό που φαίνεται να:
• επηρεάζουν τις αποφάσεις και αξιολογήσεις των ενδιαφερόμενων
μερών μας
• αντικατοπτρίζουν ευρύτερες οικονομικές, περιβαλλοντικές και
κοινωνικές επιδράσεις της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας.
Φάση 3. Επικύρωση
Στο τελευταίο στάδιο της ανάλυσης ουσιαστικότητας, επικυρώθηκαν τα
αποτελέσματα της έρευνας από τα μέλη της ανώτατης Διοίκησης της
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. Μέσω της επικύρωσης αυτών, καθορίστηκαν
δώδεκα (12) ουσιαστικά θέματα, όπως αυτά αποτυπώνονται στον χάρτη
ουσιαστικότητας που ακολουθεί, και αναλύονται περαιτέρω στα κεφάλαια
της παρούσας Έκθεσης. Παρόλα αυτά, και τα υπόλοιπα θέματα που είχαν
καταγραφεί συνεχίζουν να αποτελούν για εμάς τομείς δράσης, οπότε θα
υπάρχουν αναφορές και σε αυτά στο πλαίσιο της Έκθεσης.
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ΧΑΡΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ

Επίδραση στις αξιολογήσεις και αποφάσεις των ενδιαφερόµενων µερών

17
16

14

2

13

1
4
12

8

6

3

15

5

7

10
9

11

Επίδραση της εταιρείας στην ευρύτερη οικονοµία, κοινωνία, περιβάλλον

#

Αναγνωρισμένα θέματα ουσιαστικότητας

1

Χρήση πρώτων υλών αειφόρου γεωργίας

2

Χρήση τοπικών πρώτων υλών γεωργίας

3

Διασφάλιση της εφαρμογής υπεύθυνων πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα

4

Μείωση της κατανάλωσης νερού

5

Ορθή διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων

6

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

7

Προώθηση της κυκλικής οικονομίας στη χρήση των υλικών μας

8

Προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ

9

Διασφάλιση συνεργασιών στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κατανάλωσης αλκοόλ

10

Βελτίωση της διαφάνειας στη σήμανση όσον αφορά στα συστατικά και τη διατροφική αξία των προϊόντων μας

11

Προώθηση καινοτόμων προϊόντων στην κατηγορία χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε αλκοόλ

12

Θετικός αντίκτυπος στις κοινωνίες

13

Δημιουργία οικονομικών και κοινωνικών επιδράσεων

14

Προώθηση αξιών και συμπεριφορών (λειτουργία της επιχείρησης με δικαιοσύνη, εντιμότητα, τήρηση
των νόμων και των κανόνων και του Κώδικα Επιχειρησιακής Δεοντολογίας)

15

Υποστήριξη της συμπερίληψης και διαφορετικότητας

16

Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

17

Προώθηση της υγείας και ασφάλειας
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2.4 Οι επιδράσεις στην αλυσίδα
αξίας μας
GRI 102-46, GRI 103-1
Οι δραστηριότητές μας δημιουργούν οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις

σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας αξίας μας. Η
υπεύθυνη διαχείριση των επιδράσεων, είτε αυτές
προκαλούνται απευθείας από εμάς, είτε από τρίτους που σχετίζονται με τις δικές μας δραστηριότητες, πριν ή μετά την παραγωγική μας διαδικασία, αποτελεί τον πυρήνα της συνεισφοράς μας
στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Γιατί το κάθε θέμα
είναι ουσιαστικό

Ουσιαστικό
θέμα

Χρήση πρώτων υλών
αειφόρου γεωργίας

Χρήση τοπικών
πρώτων υλών
γεωργίας

Διασφάλιση
της εφαρμογής
υπεύθυνων πρακτικών
στην εφοδιαστική
αλυσίδα

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

Ενδιαφερόμενα
μέρη που
επηρεάζονται
άμεσα από το θέμα

Ποια είναι τα όρια επίδρασης
του κάθε θέματος

Φάσεις αλυσίδας
αξίας Aθηναϊκής
Ζυθοποιίας που
προκαλούνται οι
σημαντικότερες
οικονομικές,
κοινωνικές και
περιβαλλοντικές
επιδράσεις

Ενδιαφερόμενα
μέρη εκτός
της Aθηναϊκής
Ζυθοποιίας που
ενδέχεται να
προκαλούν ή να
συνδέονται με την
πρόκληση των
επιδράσεων του
θέματος

•
•
•
•
•

Μέτοχοι
Πελάτες
Καταναλωτές
Προμηθευτές
Τοπική και
ευρύτερη
κοινωνία

• Γεωργία
• Βυνοποίηση
• Παραγωγή
μπίρας

• Προμηθευτές

•
•
•
•

Μέτοχοι
Πελάτες
Προμηθευτές
Τοπική και
ευρύτερη
κοινωνία

• Γεωργία
• Βυνοποίηση
• Παραγωγή
μπίρας

• Προμηθευτές
• Τοπική και
ευρύτερη
κοινωνία

• Γεωργία
• Βυνοποίηση
• Παραγωγή
μπίρας
• Υλικά
συσκευασίας
• Ψύξη

• Πελάτες
• Προμηθευτές

•
•
•
•
•
•

Μέτοχοι
Πελάτες
Καταναλωτές
Εργαζόμενοι
Προμηθευτές
Επιχειρηματική
κοινότητα
• Τοπική και
ευρύτερη κοινωνία
• Πολιτεία και
κανονιστικές αρχές
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Μείωση της
κατανάλωσης νερού

Ορθή διαχείριση
υγρών και στερεών
αποβλήτων

Μείωση των
εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου

Προώθηση
της υπεύθυνης
κατανάλωσης αλκοόλ

Θετικός αντίκτυπος
στις κοινωνίες
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• Μέτοχοι
• Προμηθευτές
• Τοπική και
ευρύτερη κοινωνία
• Πολιτεία και
κανονιστικές αρχές
•
•
•
•
•

Μέτοχοι
Πελάτες
Καταναλωτές
Προμηθευτές
Επιχειρηματική
κοινότητα
• Τοπική και
ευρύτερη κοινωνία
• Πολιτεία και
κανονιστικές αρχές
•
•
•
•

Μέτοχοι
Πελάτες
Προμηθευτές
Τοπική και
ευρύτερη κοινωνία
• Πολιτεία και
κανονιστικές αρχές
•
•
•
•
•

Μέτοχοι
Πελάτες
Καταναλωτές
Εργαζόμενοι
Επιχειρηματική
κοινότητα
• Τοπική και
ευρύτερη κοινωνία
• Πολιτεία και
κανονιστικές αρχές
•
•
•
•
•

Μέτοχοι
Πελάτες
Εργαζόμενοι
Προμηθευτές
Τοπική και
ευρύτερη κοινωνία

• Γεωργία
• Βυνοποίηση
• Παραγωγή
μπίρας
• Υλικά
συσκευασίας

• Πελάτες
• Προμηθευτές
• Τοπική και
ευρύτερη
κοινωνία

• Γεωργία
• Βυνοποίηση
• Παραγωγή
μπίρας
• Υλικά
συσκευασίας

• Επιχειρηματική
κοινότητα
• Τοπική και
ευρύτερη
κοινωνία
• Πολιτεία και
κανονιστικές
αρχές

• Γεωργία
• Βυνοποίηση
• Παραγωγή
μπίρας
• Υλικά
συσκευασίας
• Διανομή (εμπορία
και κατανάλωση)
• Ψύξη

• Πελάτες
• Προμηθευτές
• Τοπική και
ευρύτερη
κοινωνία
• Πολιτεία και
κανονιστικές
αρχές

• Διανομή
(εμπορία και
κατανάλωση)

• Γεωργία
• Βυνοποίηση
• Παραγωγή
μπίρας

• Πελάτες
• Καταναλωτές
• Επιχειρηματική
κοινότητα
• Τοπική και
ευρύτερη
κοινωνία
• Πολιτεία και
κανονιστικές
αρχές

• Τοπική και
ευρύτερη
κοινωνία

Δημιουργία
οικονομικών
και κοινωνικών
επιδράσεων

Προώθηση αξιών
και συμπεριφορών
(λειτουργία της
επιχείρησης
με δικαιοσύνη,
εντιμότητα, τήρηση
των νόμων και
των κανόνων
και του Κώδικα
Επιχειρησιακής
Δεοντολογίας)

Σεβασμός των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων

Προώθηση της υγείας
και ασφάλειας

•
•
•
•
•

Μέτοχοι
Πελάτες
Εργαζόμενοι
Προμηθευτές
Επιχειρηματική
κοινότητα
• Τοπική και
ευρύτερη κοινωνία
• Πολιτεία και
κανονιστικές αρχές
•
•
•
•
•

Μέτοχοι
Πελάτες
Εργαζόμενοι
Προμηθευτές
Επιχειρηματική
κοινότητα
• Τοπική και
ευρύτερη
κοινωνία
• Πολιτεία και
κανονιστικές
αρχές
•
•
•
•
•
•

Μέτοχοι
Πελάτες
Καταναλωτές
Εργαζόμενοι
Προμηθευτές
Τοπική και
ευρύτερη
κοινωνία
• Πολιτεία και
κανονιστικές
αρχές
•
•
•
•
•
•

Μέτοχοι
Πελάτες
Καταναλωτές
Εργαζόμενοι
Προμηθευτές
Τοπική και
ευρύτερη
κοινωνία
• Πολιτεία και
κανονιστικές
αρχές

• Γεωργία
• Βυνοποίηση
• Παραγωγή
μπίρας
• Υλικά
συσκευασίας
• Διανομή (εμπορία
και κατανάλωση)
• Ψύξη

• Γεωργία
• Βυνοποίηση
• Παραγωγή
μπίρας
• Υλικά
συσκευασίας
• Διανομή
(εμπορία και
κατανάλωση)

• Γεωργία
• Βυνοποίηση
• Παραγωγή
μπίρας
• Υλικά
συσκευασίας
• Διανομή
(εμπορία και
κατανάλωση)

• Γεωργία
• Βυνοποίηση
• Παραγωγή
μπίρας
• Υλικά
συσκευασίας
• Διανομή
(εμπορία και
κατανάλωση)
• Ψύξη

• Πελάτες
• Προμηθευτές
• Τοπική και
ευρύτερη
κοινωνία
• Πολιτεία και
κανονιστικές
αρχές

• Πελάτες
• Προμηθευτές
• Τοπική και
ευρύτερη
κοινωνία
• Πολιτεία και
κανονιστικές
αρχές

•
•
•
•

Πελάτες
Καταναλωτές
Προμηθευτές
Πολιτεία και
κανονιστικές
αρχές

• Πελάτες
• Προμηθευτές
• Τοπική και
ευρύτερη
κοινωνία
• Πολιτεία και
κανονιστικές
αρχές
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2.5 Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 2020
Η στρατηγική μας μέχρι το 2020 εστίασε στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας:

Περιβάλλον

Κοινωνία

Βελτιώσαμε τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις, κατά τη
διαδικασία παραγωγής και
εμπορίας των προϊόντων μας

Ενδυναμώσαμε και προασπίσαμε τους ανθρώπους μας,
τους συνεργάτες μας και τις
τοπικές κοινωνίες στις οποίες
δραστηριοποιούμαστε

• Μειώσαμε κατά 20% την κατανάλωση νερού την τελευταία
δεκαετία
• Μειώσαμε κατά 14% τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) στην παραγωγή από το
2013
• Τοποθετήσαμε 100% «πράσινα» ψυγεία στην αγορά από
το 2011
• Έχουμε θέσει σε εφαρμογή
προγράμματα διαχείρισης
υγρών αποβλήτων σε όλα μας
τα εργοστάσια και επιτύχει τη
διαχείριση του 100% των στερεών αποβλήτων μας ώστε να
μην καταλήγουν σε ΧΥΤΑ
• Πιστοποιήσαμε το 35% των
συνολικών παραγόμενων ποσοτήτων κριθαριού του Προγράμματος Συμβολαιακής
Καλλιέργειας της εταιρείας
μας ως προϊόντα ορθής γεωργικής πρακτικής/ αειφόρου
διαχείρισης

• Έχουμε επιτύχει από το 2014
εγχώρια παραγωγή των προϊόντων μας με 100% ελληνικό
κριθάρι, μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας που υλοποιούμε από
το 2008, στηρίζοντας 2.000
Έλληνες παραγωγούς και τις
οικογένειές τους
• Συνεχίσαμε τις επενδύσεις σε
θέματα κουλτούρας ασφάλειας στην εταιρεία μας,
με αποτέλεσμα το 2020 να
έχουμε μηδενικά ατυχήματα.

Υπεύθυνη
κατανάλωση
Ενισχύσαμε τον θετικό αντίκτυπό μας στην κοινωνία, με
την καλλιέργεια υπεύθυνων
πρακτικών επικοινωνίας, σήμανσης και κατανάλωσης μπίρας, αλλά και με την ενδυνάμωση συνεργασιών με φορείς
και άλλους εμπλεκόμενους
• Προβήκαμε στη σύναψη δύο
νέων συνεργασιών για να επικοινωνήσουμε ακόμα πιο έντονα και σε περισσότερα κοινά την
αξία της υπεύθυνης κατανάλωσης, ενώ διατηρήσαμε τη χρόνια συνεργασία μας με την ΜΚΟ
«Νηφάλιοι - Στην υγειά μας».
Παράλληλα, συνεχίσαμε τον
διάλογο με εμπλεκόμενα μέρη
ώστε να εργαστούμε πάνω στα
κοινά σημεία που εντοπίζονται,
κυρίως εστιάζοντας στο δίπτυχο
σωστή οδηγική συμπεριφορά –
υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ
• Έχουμε θεσπίσει κανόνες αυτοδέσμευσης αναφορικά με
την επικοινωνία και τη σήμανση των προϊόντων μας
πάνω σε θέματα υπεύθυνης
κατανάλωσης
• Αξιοποιούμε κάθε χρόνο τουλάχιστον το 10% του media
budget της μάρκας Heineken
για την προβολή καμπανιών
σχετικών με την υπεύθυνη κατανάλωση
• Αναπτύξαμε και διαθέτουμε
ήδη πέντε (5) προϊόντα χωρίς
αλκοόλ στην ελληνική αγορά
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2.6 Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης 2030
Οι στόχοι μας για το 2030, ανά πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης, παρατίθενται στο ακόλουθο διάγραμμα:

Κοινωνία

Υπεύθυνη
κατανάλωση

Συμπερίληψη και Διαφορετικότητα

Προϊόντα χωρίς αλκοόλ πάντα
και παντού διαθέσιμα

• 30% γυναίκες σε διοικητικές
θέσεις μέχρι το 2025, 40%
μέχρι το 2030

• Διατήρηση του διευρυμένου
χαρτοφυλακίου προϊόντων
χωρίς αλκοόλ

• Εκπαίδευση του 100% της Διοίκησης σε θέματα ηγεσίας
χωρίς αποκλεισμούς μέχρι το
2023

• Διατήρηση της σαφήνειας και
διαφάνειας στις πληροφορίες για τον καταναλωτή στο
100% των προϊόντων μας

Δίκαιος και ασφαλής χώρος
εργασίας

Αντιμετώπιση της κατάχρησης
αλκοόλ

Υγιείς λεκάνες απορροής
(ύδατα)

• Δίκαια αμοιβή για εργαζομένους: κάλυψη των όποιων κενών μέχρι το 2023

• Μείωση της μέσης χρήσης
νερού στην παραγωγή κατά
31%, σε 2,9 hl/hl μέχρι το 2030

• Ίδιος μισθός για την ίδια εργασία: αξιολόγηση και ενέργειες μέχρι το 2023

• Διατήρηση μιας τουλάχιστον
συνεργασίας για την αντιμετώπιση της κατάχρησης αλκοόλ

Περιβάλλον
Ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα
• Μηδενικές εκπομπές στην παραγωγή μέχρι το 2030
• Αλυσίδα αξίας ουδέτερου
ισοζυγίου μέχρι το 2040
• 100% βιώσιμες πρώτες ύλες
(λυκίσκος, κριθάρι) μέχρι το
2030
Ενίσχυση κυκλικότητας
• Μετατροπή αποβλήτων και
επαναχρησιμοποίηση

• Δίκαια πρότυπα ζωής και
εργασίας για εργαζόμενους
τρίτων εταιρειών
• Ενίσχυση κουλτούρας για μηδενικά σοβαρά ατυχήματα
στους χώρους εργασίας

Προώθηση της θετικής εικόνας της υπεύθυνης κατανάλωσης
• Συνέχιση της επένδυσης του
10% του media budget της
μάρκας Heineken σε καμπάνιες υπεύθυνης κατανάλωσης

Θετικός αντίκτυπος στις κοινωνίες
• Υλοποίηση τουλάχιστον μίας
πρωτοβουλίας ετησίως με
θετικό κοινωνικό αντίκτυπο
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

3.1 Επενδύοντας στις τοπικές κοινωνίες
Ουσιαστικά Θέματα
• Χρήση τοπικών πρώτων υλών γεωργίας
• Θετικός αντίκτυπος στις κοινωνίες
Προσέγγιση
GRI 103-2, GRI 103-3
Για εμάς στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία η στήριξη του
τόπου μας και των τοπικών κοινωνιών αποτελεί βασικό μέλημα. Στηρίζουμε σταθερά τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες έχουμε δραστηριοποίηση, αλλά
και συνολικά τον τόπο μας, ειδικά όταν προκύπτουν
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (πανδημία, φυσικές
καταστροφές). Παράλληλα, με κοινωνική υπευθυνότητα συνεργαζόμαστε με οργανισμούς και φορείς
που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα που αφορούν άμεσα τον κλάδο μας, όπως θέματα υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ. Για συγκεκριμένες πληροφορίες και δράσεις για το τελευταίο μπορείτε να
ανατρέξετε στο Kεφάλαιο 5 της Έκθεσης.
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Στο πλαίσιο αυτό, συνολικά μέσω Εταιρικών Κοινωνικών Επενδύσεων (Corporate Social Investments)
έχουμε διοχετεύσει €117.000 το 2019 και €190.000
το 2020.
Με γραφεία και παραγωγικές εγκαταστάσεις σε
Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Λαμία, παρουσία
στην Κρήτη με κέντρο διανομής, καθώς και μία
ισχυρή και πολυμελή ομάδα πωλήσεων που καλύπτει όλες τις περιοχές σε ηπειρωτική και νησιωτική
Ελλάδα, η εταιρεία μας υποστηρίζει άμεσα περισσότερους από 800 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα.
Την ίδια στιγμή, μέσω της υλοποίησης του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού
στηρίζουμε έμμεσα ακόμα περισσότερο τις τοπικές
κοινωνίες, αλλά και την ελληνική οικονομία συνολικά. Η προμήθεια της πρώτης ύλης του κριθαριού
από την ελληνική γη αποτελεί για εμάς συνειδητή
και σταθερή επιλογή ήδη 13 χρόνια τώρα.

Αξίζει, δε, να αναφερθεί ότι βάσει της τελευταίας μας
Μελέτης για τον Κοινωνικό και Οικονομικό Αντίκτυπο
των δραστηριοτήτων μας, η εταιρεία μας υποστηρίζει άμεσα, έμμεσα και επαγόμενα συνολικά 21.000
θέσεις εργασίας στην ευρύτερη αλυσίδα αξίας της.
Συνεπώς, η επένδυση στις τοπικές κοινωνίες και στην
κοινωνία συνολικά είναι κεφαλαιώδους σημασίας για
εμάς, καθώς μέσω αυτής έχουμε τη δυνατότητα να
ενισχύουμε τον θετικό μας αντίκτυπο και να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας για βιώσιμη ανάπτυξη.
Επίδοση
GRI 204-1
Συνολικά, το 96% των προμηθευτών με τους οποίους συνεργαζόμαστε είναι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, λαμβάνοντας το 83% του
συνολικού προϋπολογισμού του τμήματος προμηθειών μας ετησίως. Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία, στηρίζουμε εμπράκτως την κοινωνία κι επενδύουμε σε
αυτή μέσω ενός ευρέος φάσματος δράσεων. Όσον
αφορά το 2020, παραθέτουμε παρακάτω ενδεικτικά κάποιες από αυτές:
Υποστήριξη στο πλαίσιο της πανδημίας
1.

Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία προχωρήσαμε από την
πρώτη στιγμή που ο κορωνοϊός άρχισε να πλησιάζει τη χώρα μας σε μέτρα και πρωτοβουλίες,
που ήταν εναρμονισμένα με τις εθνικές οδηγίες
για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, με κύριο στόχο τη φροντίδα για τους
ανθρώπους μας, αλλά και τη συμβολή στη μάχη
των υγειονομικών αρχών και της Πολιτείας.

2. Προσφέραμε στήριξη στις πρωτόγνωρες συνθήκες της πανδημίας από τις πρώτες κιόλας ημέρες,
διάστημα κατά το οποίο παρουσιάζονταν σημαντικές ελλείψεις σε αναγκαία είδη. Ενδεικτικά
αναφέρουμε τη δωρεά 100.000 μασκών για να
αξιοποιηθούν από τον ΕΟΔΥ και τους λειτουργούς
του στη μάχη κατά της μετάδοσης κορωνοϊού στην
κοινότητα, την παροχή εμφιαλωμένου νερού, σε
ατομικά μπουκαλάκια, σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό σε νοσοκομεία αναφοράς και τη
δωρεά προστατευτικών στολών μιας χρήσης στο
πλαίσιο της στήριξης του δήμου Αθηναίων και της
ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος).

3. Μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας στους παραγωγούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού της εταιρείας μας, απορροφώντας το σύνολο των συμφωνημένων ποσοτήτων κριθαριού, παρά την
ιδιαίτερα μειωμένη ζήτηση μπίρας λόγω των
περιορισμών στην εστίαση.
4. Υποστηρίξαμε την εστίαση σε όλη τη χώρα κατά
την επαναλειτουργία της, προχωρώντας σε
απολύμανση όλων των συστημάτων μας βαρελιού, αναπτύσσοντας, παράλληλα, έναν οδηγό,
εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις του ΕΟΔΥ, με
συμβουλές και μέτρα προς κάθε επιχείρηση για
τη διασφάλιση της υγείας εργαζομένων και πελάτων.
Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας
Εσωτερικός δείκτης για χρήση τοπικών
πρώτων υλών
Το 2008 εγκαινιάσαμε το πρώτο και μεγαλύτερο
Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού
για την παραγωγή μπίρας στην Ελλάδα. Κάθε χρόνο
προμηθευόμαστε ελληνικό κριθάρι από περισσότερους από 2.000 καλλιεργητές για την παραγωγή
των προϊόντων μας. Το 2014 καταφέραμε να πετύχουμε τον στόχο που είχαμε θέσει από την αρχή του
Προγράμματος, καλύπτοντας κάθε χρόνο έκτοτε το
100% των εγχώριων παραγωγικών μας αναγκών
από ελληνικό κριθάρι.
Μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής Καλλιέργειας, στόχος της εταιρείας μας είναι να στηρίξει την ελληνική οικονομία και συγκεκριμένα τον
πρωτογενή τομέα. Από το 2008, στηρίζουμε στην
πράξη τους Έλληνες παραγωγούς, παρέχοντας
μια σημαντική πηγή εισοδήματος σε εκείνους και
τις οικογένειές τους. Ταυτόχρονα προσφέρουμε
διέξοδο και προοπτική στην αγροτική παραγωγή,
προχωρώντας ακόμα και σε εξαγωγές βύνης ελληνικού κριθαριού στο εξωτερικό, ενώ συμβάλλουμε
στην απασχόληση και στην ενδυνάμωση των ανθρώπων της ελληνικής Περιφέρειας.
Συνολικά από το 2008 έχουμε προμηθευτεί περισσότερους από 510.000 τόνους βυνοποιήσιμου ελληνικού κριθαριού υψηλής ποιότητας, 55.000 εκ
των οποίων το 2020.
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Πιλοτικό πρόγραμμα ψηφιακής τεχνολογίας &
πειραματικοί αγροί
Με στόχο την περαιτέρω αύξηση της καλλιεργητικής
απόδοσης, ενισχύσαμε μέσα στο 2020 το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας και συμμετέχοντες
καλλιεργητές με την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων ψηφιακής τεχνολογίας (περισσότερες πληροφορίες για το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στην Eνότητα 4.1). Αξίζει να σημειωθεί
εδώ, παράλληλα, ότι μέσω της συνεργασίας με το
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και των μελετών
που πραγματοποιούμε από το 2011 σε πειραματικούς αγρούς ανά την Ελλάδα για νέες και καλύτερα
προσαρμοσμένες στο ελληνικό κλίμα ποικιλίες κριθαριού, έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε τις καλλιεργητικές αποδόσεις ήδη κατά 30% μέχρι σήμερα.
Επιμορφωτικά σεμινάρια σε παραγωγούς
Στις αρχές Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμα επιμορφωτικά σεμινάρια σε παραγωγούς από τη Θήβα και τη Θεσσαλονίκη. Τα
σεμινάρια κάλυψαν ενότητες όπως φυτοπροστασία, καταπολέμηση ζιζανίων, χρήση λιπασμάτων
και πιστοποιήσεις από εξέχοντες επιστήμονες του
κλάδου, ενώ πραγματοποιήθηκε ενημέρωση γύρω
από τις εξελίξεις των μελετών στους πειραματικούς
αγρούς. Συνολικά, από το 2014 η εταιρεία μας έχει
πραγματοποιήσει 12 επιμορφωτικά σεμινάρια στα
οποία έχουν συμμετάσχει 700 παραγωγοί.
Πρόγραμμα Υποτροφιών
Το πρόγραμμα υποτροφιών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας μας για υποστήριξη
του πρωτογενούς τομέα και έχει ως στόχο τη δη-
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μιουργία μιας νέας γενιάς αγροτών με σύγχρονες
γνώσεις καλλιέργειας και καινοτόμο αντίληψη για
την αγροτική παραγωγή. Στο πλαίσιο αυτό προσφέραμε μια πλήρη υποτροφία στο Ι.ΙΕΚ της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής που αφορούσε στην
ειδικότητα «Διαχειριστής Γεωργοκτηνοτροφικών
Εκμεταλλεύσεων», με έναρξη φοίτησης το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Orange Grove
Υποστηρίζουμε το “Orange Grove”, την πρωτοβουλία της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Ελλάδα, η
οποία έχει ως σκοπό τη δικτύωση και υποστήριξη
start-up επιχειρήσεων, αλλά και Ελλήνων αποφοίτων πανεπιστημίων που θέλουν να ξεκινήσουν τη
δική τους επιχείρηση στην Ελλάδα, ώστε να αναπτύξουν νέες επιχειρηματικές δεξιότητες, να εκπαιδευτούν, να δικτυωθούν μεταξύ τους και να αποκτήσουν εμπειρία. Από το 2013 στους χώρους του
Orange Grove έχουν αναπτυχθεί 220 start-ups.
Αξιολόγηση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες
Για τη μέτρηση και αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπού μας, διενεργείται εντοπισμός κι
έλεγχος σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
βάσει προτύπου ISO 14001:2015. Ο έλεγχος καλύπτει ενότητες όπως μεταξύ άλλων η ατμοσφαιρική
ρύπανση, η υποβάθμιση των υδάτων, η υποβάθμιση
του εδάφους και η ανάλωση πόρων και πραγματοποιείται για όλες τις παραγωγικές εγκαταστάσεις
μας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 4 της παρούσας Έκθεσης.

3.2 Θετικός οικονομικός
αντίκτυπος στην κοινωνία
Ουσιαστικά Θέματα
• Δημιουργία οικονομικών και κοινωνικών
επιδράσεων
Προσέγγιση
GRI 103-2, GRI 103-3
Στηρίζουμε έμπρακτα την ελληνική κοινωνία και οικονομία και προάγουμε τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα,
επενδύοντας σε υπεύθυνες και γόνιμες συνεργασίες.
Η δέσμευση μας παραμένει σταθερή. Για σχεδόν 60
χρόνια, στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία βάζουμε θετικό
πρόσημο σε τομείς που έχουν σημασία με έμφαση
στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την επιχειρηματική αριστεία. Σε αυτή την κατεύθυνση, συνεχίζουμε να
δημιουργούμε προστιθέμενη αξία στη χώρα μας μέσα
από τις δραστηριότητές μας, να είμαστε αποτελεσματικοί και να συνεισφέρουμε στον κρατικό προϋπολογισμό με την καταβολή φόρων, τελών και εισφορών.
Παράλληλα, συνεχίζουμε την υλοποίηση του επενδυτικού μας πλάνου, αποτελώντας μέρος της συλλογικής
προσπάθειας ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας.Για
την αποτύπωση της συνεισφοράς μας στον τόπο και
την προστιθέμενη αξία που δημιουργούμε, πραγματοποιούμε σε πενταετή βάση μελέτη για την αποτίμηση
του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου της εταιρείας
μας. Τόσο αυτά, όσο και τα αποτελέσματα των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εξετάζουν οι διετείς Εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης δημοσιοποιούνται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας
www.athenianbrewery.gr. .

Εξαγωγές βύνης
Για τρίτη χρονιά προχωρήσαμε σε εξαγωγή βύνης
ελληνικού κριθαριού. Συγκεκριμένα, μέσα στο 2021
πραγματοποιήθηκαν εξαγωγές 17.000 τόνων βύνης, στις αγορές της Ιταλίας, της Αλβανίας και της
Βουλγαρίας. Το 2020 οι εξαγωγές ήταν 12.000 τόνοι και πραγματοποιήθηκαν στις αγορές της Ιταλίας
και της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ το 2019, 11.000
τόνοι βύνης εξήχθησαν σε Αυστρία και Ισραήλ. Η
αύξηση των εξαγωγών βύνης αποτελούσε προτεραιότητα της εταιρείας για το 2021 με στόχο να
αντισταθμιστούν οι περιορισμένες εγχώριες παραγωγικές ανάγκες, εξαιτίας των επιπτώσεων της
πανδημίας COVID-19.
Το εγχείρημα των εξαγωγών ήταν δύσκολο, καθώς
η πανδημία είχε επηρεάσει συνολικά την παγκόσμια
αγορά μπίρας. Το γεγονός, όμως, ότι επιτεύχθηκαν
και φέτος οι συμφωνίες, ήρθε να επιβεβαιώσει την
υψηλή ποιότητα του βυνοποιήσιμου κριθαριού που
παράγεται μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής
Καλλιέργειας κριθαριού της εταιρείας μας.
Επίδοση
GRI 201-1, GRI 102-7
Για το 2019 και το 2020 το σύνολο υποχρεώσεων
και ιδίων κεφαλαίων μας ήταν:
2020

2019

Σύνολο
υποχρεώσεων

€ 96.652.067

€ 80.242.437

Σύνολο ιδίων
κεφαλαίων

€ 139.615.242

€ 132.314.988

Η μπίρα μας δημιουργεί αξία για την Ελλάδα
Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία ακολουθούμε μια “ελληνική διαδρομή” για την παραγωγή των προϊόντων
μας, που ξεκινάει από την ελληνική γη στην οποία
καλλιεργείται το κριθάρι που προμηθευόμαστε από
Έλληνες παραγωγούς, συνεχίζει στα βυνοποιεία μας
όπου το κριθάρι μετατρέπεται σε βύνη και καταλήγει στα ζυθοποιεία μας όπου εκεί παράγονται τα
προϊόντα μας. Προμηθευόμαστε από εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στη χώρα μας τα καπάκια, τις
ετικέτες και τα κουτάκια μας. Με τον τρόπο αυτό
ενισχύουμε την ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Τα έσοδα1 ανήλθαν σε €278,3 εκατ. για το 2020, μειωμένα κατά 17,7% σε σχέση με τα αποτελέσματα του
2019 (€338 εκατ.). Αντίστοιχα μειώθηκε και η άμεση
οικονομική αξία που διανέμεται κατά 11,7% (€271,2
εκατ. το 2020 έναντι €307,2 εκατ. το 2019). Αναλυτικότερα, τα λειτουργικά κόστη2 μειώθηκαν κατά 11,2%
(€131,3 εκατ. το 2020 έναντι €147,9 εκατ. το 2019),
οι μισθοί και τα επιδόματα εργαζομένων μειώθηκαν
κατά 0,9% (€40,7 εκατ. το 2020 έναντι €41,1 εκατ. το
2019), οι πληρωμές προς τους φορείς χρηματοδότησης3 κατά 25,8% (€351 χιλ. το 2020 έναντι 473 χιλ. το
2019) και οι πληρωμές και εισφορές προς το κράτος4
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μειώθηκαν κατά 16,2% (€98,6 εκατ. το 2020 έναντι
€117,7 εκατ. το 2019). Στο πλαίσιο των αντίξοων συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία COVID-19, οι
επενδύσεις μας προς την κοινωνία αυξήθηκαν κατά
62,4% (€190 χιλιάδες το 2020 έναντι €117 χιλιάδες το
2019) αποδεικνύοντας έμπρακτα την κοινωνική ευαισθητοποίηση της εταιρείας μας. Με βάση τα παραπάνω, η μη διανεμηθείσα οικονομική αξία ανέρχεται σε
€7,1 εκατ., μειωμένη κατά 76,8% σε σχέση με το 2019
(€30,8 εκατ.).
Το σύνολο των οικονομικών αποτελεσμάτων της
εταιρείας μας είναι διαθέσιμο στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του έτους 2020.
1

Στα έσοδα έχουν συμπεριληφθεί οι καθαρές πωλήσεις (συμπεριλαμβα-

νομένου του ΕΦΚ) και τα λοιπά λειτουργικά έσοδα.
2

Στα λειτουργικά κόστη έχουν συμπεριληφθεί τα: Κίνηση αποθεμάτων,

αποσβέσεις και λοιπά λειτουργικά έξοδα.
3

Στις πληρωμές προς φορείς χρηματοδότησης έχουν συμπεριληφθεί τα

Κώδικας Δεοντολογίας
Οι βασικές αρχές που πρέπει να τηρεί ο καθένας
μας όταν ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας περιέχονται στον Κώδικα Δεοντολογίας, δεδομένης
της σημασίας να διεξάγουμε τις επιχειρηματικές
μας δραστηριότητες με ακεραιότητα και δικαιοσύνη.
Ο συγκεκριμένος Κώδικας περιλαμβάνει το σύνολο
των αρχών και των κανόνων που κατευθύνουν τις
εσωτερικές μας διαδικασίες, αλλά και τις σχέσεις
μας με συνεργάτες και τις κρατικές αρχές. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε θέματα
όπως είναι ο ανταγωνισμός, η αποδοχή ή παροχή
δώρων, οι συγκρούσεις συμφερόντων κ.ά.
Παρέχεται ετησίως εκπαίδευση σε όλους τους εργαζομένους επάνω στον Κώδικα και στις επιμέρους
πολιτικές του, κατά την οποία επιβεβαιώνεται ότι ο
εργαζόμενος διάβασε, κατανόησε και δεσμεύεται
για την τήρηση των ανωτέρω κανόνων.

χρηματοοικονομικά έξοδα.
4

Στις Πληρωμές/Εισφορές προς το Κράτος δεν συμπεριλαμβάνονται

Κώδικας προμηθευτή

παρακρατούμενοι φόροι και εισφορές που δεν αποτελούν έξοδα (π.χ.
ΦΠΑ, ΦΜΥ & ασφαλιστικές εισφορές).

3.3 Προώθηση αξιών και ορθών
επιχειρηματικών πρακτικών
Ουσιαστικά Θέματα
• Διασφάλιση της εφαρμογής υπεύθυνων
πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα
• Προώθηση αξιών και συμπεριφορών
Προσέγγιση
GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 102-16
Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία πιστεύουμε ότι η διαφάνεια και η ανοιχτή επικοινωνία ανάμεσα στη διοίκηση, στους εργαζόμενους και στους μετόχους είναι
βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων
μας. Συνεπείς σε αυτή την αρχή, αναπτύσσουμε συνεχώς δομές και μηχανισμούς που μας επιτρέπουν
να επικοινωνούμε, να μοιραζόμαστε και να συμμετέχουμε.
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Επεκτείνουμε την ισχύ του Κώδικα Δεοντολογίας και
στους συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές μας.
Αναμένουμε από τους προμηθευτές μας να τηρούν
όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις στις περιοχές που δραστηριοποιούνται,
καθώς επίσης και τα ελάχιστα προαπαιτούμενα που
διατυπώνονται στον Κώδικα προμηθευτή. Ο Κώδικας προμηθευτή επίσης παρέχεται στο πλαίσιο της
διαδικασίας ανοίγματος νέων προμηθευτών και
υπογράφεται από τους ίδιους.
Πολιτική SPEAK UP
Η πολιτική SPEAK UP είναι μέρος του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Πρόκειται για ένα κανάλι/μέσο επικοινωνίας που προσφέρεται σε εργαζομένους, αλλά και συνεργάτες μας, ώστε να μπορούν
εκφράσουν, με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα, τυχόν προβληματισμούς σχετικά με την ύπαρξη ή την
υποψία ύπαρξης συμπεριφορών που παραβιάζουν
τον Κώδικα ή την ισχύουσα νομοθεσία. Η καταγγελία τέτοιων συμπεριφορών συμβάλλει στην εύρυθμη και επιτυχημένη συνέχιση της λειτουργίας μας
και στην προσπάθειά μας για ανάπτυξη με δικαιοσύνη, ακεραιότητα και σεβασμό στους νόμους και
τους εταιρικούς μας κανόνες.

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Συνεπείς στις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού

Η εταιρεία μας έχει ως βασική προτεραιότητά της
την προστασία των προσωπικών δεδομένων τα
οποία επεξεργάζεται. Για τον σκοπό αυτό, συμμορφώνεται διαρκώς με την ισχύουσα νομοθεσία και
εφαρμόζει πολιτική για την Προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.

Θέλουμε να είμαστε κομμάτι μιας αγοράς που αναπτύσσεται με κινητήριο δύναμη τον υγιή ανταγωνισμό. Η πιστή τήρηση των νόμων και των κανόνων της αγοράς
είναι για εμάς ουσιαστικό ζητούμενο. Λειτουργούμε σε
συμμόρφωση με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σε θέματα ανταγωνισμού, ενώ υιοθετούμε αυστηρότερες εταιρικές πολιτικές, όπου κρίνουμε αναγκαίο:

Διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες μας
Ο Εσωτερικός Έλεγχος λειτουργεί ως ανεξάρτητο τμήμα στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Αποστολή του
είναι να υποστηρίζει το έργο της διοίκησης, μέσω
ενός αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου. Το
τμήμα διενεργεί ελέγχους για όλες τις διαδικασίες
που εφαρμόζονται στην εταιρεία. Ειδικοί έλεγχοι
πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,
όπως η διασφάλιση της συμμόρφωσης των αποφάσεων της διοίκησης με τους εταιρικούς κανόνες και
τους νόμους (πολιτική αλκοόλ, Κώδικας Δεοντολογίας, νόμος περί του ανταγωνισμού, κ.λπ.).
Διαδικασία αυτοελέγχου της Διοίκησης
Πέρα από τους εσωτερικούς ελέγχους που διενεργούνται τακτικά, έχουν καθιερωθεί και διαδικασίες
αυτοελέγχου των αποφάσεων της διοίκησης. Στο
πλαίσιο αυτό, τα μέλη της ομάδας διοίκησης κάθε
χρόνο επιβεβαιώνουν αν τηρούνται οι εταιρικοί κανόνες και διαδικασίες απαντώντας στα ερωτηματολόγια αυτοελέγχου (Self-assessment).

• Εφαρμόζουμε αρχές και κανόνες εταιρικής
διακυβέρνησης
• Ενημερώνουμε και εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας, ώστε να αποφεύγουν τυχόν
πρακτικές και συμπεριφορές που βλάπτουν
τον υγιή ανταγωνισμό
• Δημιουργήσαμε ειδικό έντυπο για τη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού και τη
σημασία της συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις
που περιλαμβάνει
Την ίδια στιγμή, βρισκόμαστε σε διαρκή αξιολόγηση, ανανέωση και καταγραφή νέων πολιτικών που
αφορούν ειδικά στη Διεύθυνση Πωλήσεων για λόγους τήρησης της Αρχής της Διαφάνειας και υπό
το πρίσμα των κανόνων του δικαίου του ανταγωνισμού.
Επίδοση
GRI 205-1, GRI 205-3, GRI 206-1, GRI 419-1
Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις παρακάτω σχετικές πολιτικές:

Πολιτική αναγνώρισης
κινδύνων διαφθοράς

Πολιτική σχετικά
με σύγκρουση συμφερόντων

Πολιτική σχετικά
με τα δώρα/ψυχαγωγία/φιλοξενία

Πολιτική
για την απάτη

Πολιτική
για τη δωροδοκία

Πολιτική
για τον ανταγωνισμό

Πολιτική
για τις εμπιστευτικές πληροφορίες

Πολιτική για τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομη δραστηριότητα
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Η εταιρεία μας στο πλαίσιο του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας εφαρμόζει διαδικασία διαχείρισης κινδύνων απάτης, η οποία έχει σχεδιαστεί για
την εξ’ ολοκλήρου αντιμετώπιση τους. Περιλαμβάνει διαδικασία αξιολόγησης κινδύνων απάτης όσον
αφορά την πιθανότητα πραγματοποίησης, την εκτι-

μώμενη επίπτωσή τους, τη σοβαρότητα τους και τις
ενέργειες της εταιρείας για τον περιορισμό και την
αποφυγή αυτών των κινδύνων.
Οι σοβαρότεροι κίνδυνοι απάτης, όπως αξιολογήθηκαν από την εταιρεία κατά το έτος 2020, είναι οι
παρακάτω:

Κίνδυνοι Απάτης 2020
Κίνδυνος παράνομης έγκρισης πιστωτικού ορίου σε πελάτες
Κίνδυνος υπεξαίρεσης κενών, εμπορικών ή παγίων ενεργητικού
Κίνδυνος υπεξαίρεσης έτοιμου προϊόντος
Κίνδυνος παράνομης εγγραφής επιστρεφόμενου προϊόντος
Κίνδυνος παράνομων επενδύσεων, παροχών και εκπτώσεων σε έμμεσους και
άμεσους (χονδρέμποροι) πελάτες
Κίνδυνος παράνομης λογιστικής χειραγώγησης
Κίνδυνος χειραγώγησης υπηρεσιών κατασκευής και συντήρησης
Κίνδυνος υπεξαίρεσης προωθητικού υλικού
Κίνδυνος παράνομης επεξεργασίας των πληροφοριών των πελατών
Κίνδυνος παράνομων επενδύσεων, παροχών μέσω εκούσιας αποκάλυψης
εμπιστευτικών πληροφοριών
Για κάθε κίνδυνο απάτης έχει καταρτιστεί αντίστοιχο πλάνο ενεργειών, το οποίο συμπεριλαμβάνει ημερομηνία
εκτέλεσης, υπεύθυνο για την εφαρμογή των ενεργειών κ.λπ., για τον περιορισμό και αποφυγή σχετιζόμενων
περιστατικών απάτης.
Δείκτες επίδοσης σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς (GRI 205-3)
Σύνολο επιβεβαιωμένων περιστατικών διαφθοράς
• Σύνολο επιβεβαιωμένων περιστατικών διαφθοράς τα οποία κατέληξαν στην
απομάκρυνση ή την πειθαρχική δίωξη εργαζομένων
• Σύνολο επιβεβαιωμένων περιστατικών διαφθοράς τα οποία κατέληξαν στον
τερματισμό ή τη μη ανανέωση της σύμβασης με επιχειρηματικούς συνεργάτες
Αριθμός δικαστικών υποθέσεων σχετικών με τη διαφθορά κατά της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας ή των εργαζομένων της
Δείκτες επίδοσης σχετικά με την τήρηση της αντί-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς
(GRI 206-1)
Αριθμός νομικών υποθέσεων που εκκρεμούν ή έχουν ολοκληρωθεί σχετικά με θέματα
αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, παραβιάσεων κατά της εμπιστοσύνης (anti-trust)
και της μονοπωλιακής νομοθεσίας

2019

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

2020

1*

1*

*Αφορά σε εκκρεμή εκδίκαση διοικητικού, ποινικού και αστικού σκέλους της υπ’ αρ. 590/2014 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την οποία διαπιστώθηκε και επιβλήθηκε πρόστιμο στην εταιρεία μας για την παράβαση της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης

Κατά την περίοδο αναφοράς δεν υπήρξαν πρόστιμα ή κυρώσεις για μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και
τους κανονισμούς σε κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο.
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3.4 Ανθρώπινα δικαιώματα
στην εργασία
Ουσιαστικό Θέμα
• Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Προσέγγιση
GRI 103-2, GRI 103-3
Είναι αποτυπωμένη στις αξίες μας, στις πολιτικές
μας, στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει για τα
διεθνή πρότυπα, αλλά και καταγεγραμμένη στον
Κώδικα Δεοντολογίας μας η απαίτηση να συναλλασσόμαστε με σεβασμό στη θεμελιώδη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Αναμένουμε από τους εργαζομένους μας να συμμορφώνονται με τις δεσμεύσεις της εταιρείας για
τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενθαρρύνουμε τόσο
τους εργαζομένους μας, αλλά και τους πελάτες,
τους προμηθευτές, τους υπόλοιπους επιχειρηματικούς μας εταίρους/συνεργάτες και όλους όσοι επηρεάζονται από τις δραστηριότητές μας, να μιλούν
(«SPEAK UP») αν παρατηρούν ή έχουν υποψιαστεί
πιθανές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το
ίδιο αποτυπώνεται και στον Κώδικα Προμηθευτή ο
οποίος εξηγεί πως αναμένουμε από τους προμηθευτές μας να ανταποκρίνονται στα ελάχιστα πρότυπα
σχετικά με τον σεβασμό της αξιοπρέπειας και των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων προς όλους. Επίσης, το
λεγόμενο «κοινωνικό συμβόλαιο» εμπεριέχεται στις
συμβάσεις που υπογράφονται από την εταιρεία μας
με προβλέψεις σχετικά με τις δεσμεύσεις στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται οι συνεργάτες μας
σχετικά με την υγεία και ασφάλεια, την εργατική και
την ασφαλιστική νομοθεσία. Την ίδια στιγμή, αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους με ισότητα, δικαιοσύνη και σεβασμό, χωρίς να κάνουμε διακρίσεις.
Σεβόμαστε την ποικιλομορφία και προωθούμε την
ενσωμάτωσή της στην εταιρεία μας. Απασχολούμε, επιβραβεύουμε και προάγουμε ανθρώπους με
βάση την αρχή της ισότητας των ευκαιριών, χωρίς
κανενός είδους διάκριση (π.χ. βάσει φυλής, χρώματος, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, ηλικίας ή
πιθανής αναπηρίας). Προς την κατεύθυνση αυτή, το
2020 υπογράψαμε τη Χάρτα Διαφορετικότητας, μία
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επίδοση
GRI 406-1, GRI 412-2
Είμαστε απόλυτα εναρμονισμένοι με τη νομοθεσία
σχετικά με τις διακρίσεις στον χώρο εργασίας και
την παιδική εργασία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Για την περίοδο 2019 – 2020
δεν υπήρξε κανένα καταγεγραμμένο περιστατικό
διάκρισης εντός της εταιρείας μας και κανένα
καταγεγραμμένο περιστατικό παιδικής εργασίας
στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία ή σε συνεργαζόμενη
με εμάς εταιρεία. Ο Κώδικας προμηθευτή, με τον
οποίο όλοι μας οι προμηθευτές δεσμεύονται να
συμμορφώνονται, ορίζει πως οι προμηθευτές μας
σέβονται τα δικαιώματα του παιδιού όπως αυτά
προσδιορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού, όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση,
στην ανάπαυση, στο παιχνίδι και στην κάλυψη των
βασικών αναγκών. Ο προμηθευτής δεν επιτρέπει
την παιδική εργασία στις εγκαταστάσεις του ή στις
εγκαταστάσεις των προμηθευτών του και ακολουθεί τον ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας («ΔΟΕ» ή αλλιώς «ILO») για την ελάχιστη ηλικία
εισόδου στην απασχόληση ή εργασία. Η ηλικία
αυτή δεν πρέπει να είναι μικρότερη από την ηλικία ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης και σε καμία περίπτωση μικρότερη των 15
ετών (ή 14 σε ορισμένες χώρες). Αν η τοπική νομοθεσία ορίζει μεγαλύτερη ηλικία για τον ορισμό
της παιδικής εργασίας, ο προμηθευτής οφείλει να
συμμορφώνεται με αυτήν.
Επιπλέον, ο προμηθευτής οφείλει να συμμορφώνεται πάντα με τους τοπικούς νόμους, κανονισμούς και έθιμα όσον αφορά το ωράριο εργασίας και τις υπερωρίες. Αναγνωρίζει το δικαίωμα
στον επαρκή χρόνο ξεκούρασης και ψυχαγωγίας
και γι’ αυτό στοχεύει στην αποτροπή των εργαζομένων του από το να εργάζονται υπερβολικά.
Στο πλαίσιο του Κώδικα Δεοντολογίας, επίσης, ο
προμηθευτής οφείλει να καταβάλλει δίκαιους μισθούς στους υπαλλήλους του για την εργασία που
εκτελούν και να τηρεί τον νόμιμο κατώτατο μισθό
που προβλέπεται στη χώρα όπου δραστηριοποιείται. Όπου δεν προβλέπεται νόμιμος κατώτατος
μισθός ή αυτός δεν είναι αρκετός για να καλύψει
τις βασικές ανάγκες, ο προμηθευτής καταβάλλει
προσπάθειες για την καταβολή επαρκούς μισθού
στους υπαλλήλους του, ώστε να διασφαλίσει ένα
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αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο που να καλύπτει τις
βασικές ανάγκες των εργαζομένων και των οικογενειών τους.

Ακόμα, ο Κώδικας Δεοντολογίας δεσμεύει τους
προμηθευτές όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία και απαγόρευση καταναγκαστικής εργασίας.

Εκπαιδεύσεις εργαζομένων σε πολιτικές και διαδικασίες στα ανθρώπινα δικαιώματα (GRI 412-2)*
2019

2020

Α) Συνολικός αριθμός ωρών που αφιερώθηκαν σε εκπαίδευση σε πολιτικές και
διαδικασίες στα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικές με τις λειτουργίες της εταιρείας

280

190

Β) Ποσοστό εργαζομένων που εκπαιδεύτηκαν σε πολιτικές και διαδικασίες στα
ανθρώπινα δικαιώματα σχετικές με τις λειτουργίες της εταιρείας

86%

84%

*Τα δεδομένα στον πίνακα αφορούν στις ετήσιες εκπαιδεύσεις Code of Business Conduct στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η πολιτική για τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα. Για το 2020 ο συνολικός αριθμός ωρών εμφανίζεται μειωμένος καθώς λόγω πανδημίας δόθηκε η δυνατότητα διεξαγωγής εκπαιδεύσεων
μόνο με ηλεκτρονικά μέσα.

3.5 Ασφαλής χώρος εργασίας
Ουσιαστικά Θέματα
• Προώθηση της υγείας και ασφάλειας
ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ
GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 403-1, GRI 403-2,
GRI 403-3, GRI 403-4, GRI 403-5, GRI 403-6,
GRI 403-7
Αντιμετώπιση πανδημίας COVID-19
Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία ήμασταν από τις πρώτες
επιχειρήσεις που έλαβαν μέτρα για την προστασία
της υγείας των εργαζομένων, των συνεργατών και
των πελατών μας διατηρώντας, παράλληλα, την
κατά το δυνατό ομαλότερη λειτουργία της εταιρείας μας. Ήδη από τον Φεβρουάριο 2020, σχηματίσαμε ομάδα Διαχείρισης Κρίσης, στελεχωμένη
με υψηλόβαθμα στελέχη μας, η οποία παρακολουθούσε τις οδηγίες της πολιτείας για τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων σε συνεργασία με τους
Ιατρούς εργασίας της κάθε εγκατάστασης, υλοποιώντας άμεσα σενάρια διαχείρισης κρίσης.
Δώσαμε τη δυνατότητα, πολύ πριν εκδοθεί ανάλογη
οδηγία από την Πολιτεία, σε όσους εργαζόμενους
ανήκαν σε κάποια ευπαθή ομάδα να μείνουν στο

36

σπίτι, ώστε να παραμείνουν ασφαλείς. Στο διάστημα αυτό, οι εργαζόμενοι αυτοί είτε εργάζονταν με
τηλεργασία είτε δεν εργάζονταν (αν τα καθήκοντά
τους απαιτούσαν φυσική παρουσία), λαμβάνοντας
πλήρη μισθολογική κάλυψη. Αντίστοιχα, πραγματοποιούσαμε τακτικές ενημερώσεις των εργαζομένων
για τα δεδομένα και τα μέτρα προφύλαξης, ενώ δημιουργήσαμε ένα αυστηρό πρωτόκολλο διαχείρισης
κρουσμάτων και επαφών με κρούσματα και λάβαμε επιπλέον μέτρα ασφάλειας και προστασίας στις
εγκαταστάσεις μας. Την ίδια περίοδο, παύσαμε,
επίσης, τις μετακινήσεις όλων των εργαζομένων με
πλοία ή αεροπλάνα, ώστε να διασφαλίσουμε όσο
το δυνατόν περισσότερο την Yγεία και Aσφάλεια
των ανθρώπων μας.
Όταν πλέον ξέσπασε η πανδημία και εφαρμόστηκε το πρώτο lockdown ζητήσαμε από όλους τους
εργαζόμενους που επισκέπτονται την αγορά να
μείνουν στο σπίτι και να συνεχίσουν την επικοινωνία με τους πελάτες τηλεφωνικά, προστατεύοντας
τόσο τους ίδιους τους εργαζόμενους, όσο και τους
συνεργάτες μας. Αντίστοιχα, αναπροσαρμόσαμε
τη λειτουργία μας, με τη συντριπτική πλειοψηφία
των ανθρώπων μας να εργάζεται από το σπίτι,
εκτός από όσους απαιτούνταν να βρίσκονται στις
εγκαταστάσεις, οι οποίοι μάλιστα εργάζονταν εκ
περιτροπής. Την ίδια στιγμή, οι παραγωγικές μας
μονάδες λειτουργούσαν με το ελάχιστο δυνατό

προσωπικό, έχοντας πρώτα εξασφαλίσει επαρκή
αποθέματα για να ανταποκριθούμε στη ζήτηση.
Με τη λήξη των lockdown και πριν την επιστροφή
των εργαζόμενων στην αγορά ή στις εγκαταστάσεις (με καθεστώς διαλείπουσας τηλεργασίας για
τους υπάλληλους γραφείου σε ποσοστό άνω του
60% μέχρι και τουλάχιστον την περίοδο συγγραφής της συγκεκριμένης Έκθεσης) πραγματοποιήθηκε αναλυτική εκπαίδευση – ενημέρωσή τους για
το πώς θα προφυλαχθούν κατά την άσκηση των
καθηκόντων τους. Ενημερώθηκαν για τα προγράμματα απολύμανσης των εγκαταστάσεων, καθώς
και για τη διαχείριση πιθανών ανασφαλών συνθηκών σε εγκαταστάσεις πελατών μας στην αγορά.
Συνολικά, καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας η
εταιρεία μας εφάρμοσε και εφαρμόζει όλα τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας που κατά καιρούς έχει
θεσπίσει η Πολιτεία και σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και αυστηρότερα, ώστε να διασφαλίσει την προστασία των εργαζομένων και των συνεργατών μας.
Επιβεβαιώνοντας, δε, περαιτέρω ότι έχουμε τους
ανθρώπους μας πάντα σε προτεραιότητα, παρά
τις σημαντικές επιπτώσεις που υπήρξαν στην εταιρεία μας και στη συνολική αγορά μπίρας λόγω της
πανδημίας, κανένας εργαζόμενος μας δεν τέθηκε
σε αναστολή σύμβασης, με όλους να λαμβάνουν
τις πλήρεις μισθολογικές τους καλύψεις. Επιπλέον,
η εταιρεία μας αποζημίωνε πλήρως μισθολογικά
όσους εργαζόμενους νόσησαν ή μπήκαν σε καρα-

ντίνα λόγω επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα
COVID-19, παρότι στη συντριπτική πλειοψηφία των
περιπτώσεων αυτό προέκυπτε από τις προσωπικές
τους δραστηριότητες. Στόχος ήταν να μην υπάρχει
κανένα αντικίνητρο για την έγκαιρη ενημέρωση πιθανού κρούσματος, ώστε να μπορέσει να υπάρξει
άμεση διαχείρισή του. Για τον ίδιο λόγο, τα τεστ
ιχνηλάτησης των εργαζομένων μας, καλύφθηκαν
για όλο το 2020 στο 100% από την εταιρεία.
Συστήματα διαχείρισης Yγείας και Aσφάλειας
στον χώρο εργασίας
Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία θέτουμε ως βασική προτεραιότητα την Υγεία και Ασφάλεια των ανθρώπων
μας στην εργασία κι αυτό αποτελεί μία συντονισμένη προσπάθεια της διοίκησης και των εργαζομένων. Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία εφαρμόζει το πρότυπο
OHSAS 18001 για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της, για τη σωστή εφαρμογή του οποίου
πιστοποιείται από επίσημο φορέα κάθε χρόνο.
Το πρότυπο αφορά όλους τους ανθρώπους της
εταιρείας μας, είτε εργάζονται εντός, είτε εκτός
των εγκαταστάσεων μας, αλλά και όσους εισέρχονται στις εγκαταστάσεις μας, είτε αυτοί είναι επισκέπτες, είτε είναι άλλοι εργαζόμενοι. Παράλληλα,
πληροί όλες τις νομικές απαιτήσεις που αφορούν
στην Υγεία και Ασφάλεια. Στο πλαίσιο του προτύπου
αυτού προβλέπονται:
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• Ο εντοπισμός και η καταγραφή όλων
των πιθανών κινδύνων δυνητικά ικανών
να βλάψουν την Υγεία και Ασφάλεια των
εργαζομένων
• Η λήψη μέτρων εξάλειψης ή σημαντικής
μείωσης του όποιου πιθανού κίνδυνου
• Η ενημέρωση και εκπαίδευση όλων των
εργαζομένων σε σχέση με τους κινδύνους
και τα μέτρα προστασίας
• Η διάθεση των απαραίτητων πόρων για τη
συνεχή βελτίωση του συστήματος Υγείας και
Ασφάλειας
• Η παρακολούθηση της βελτίωσης του
συστήματος Υγείας και Ασφάλειας με
αντίστοιχους δείκτες απόδοσης
Ο κύριος στόχος του συστήματος διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων είναι η προαγωγή και διατήρηση των υψηλότερων κατά το
δυνατόν επιπέδων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, δημιουργώντας τις συνθήκες για την αποφυγή ή έστω τον περιορισμό των πιθανοτήτων εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών
και άλλων προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με
την εργασία.
Αναγνώριση κινδύνων, εκτίμηση ρίσκου και
διερεύνηση περιστατικών
Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία διαθέτουμε σύστημα
εντοπισμού και αξιολόγησης των πιθανών κινδύνων
της Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων μας. Το
σύστημα αυτό περιλαμβάνει την καταγραφή των
δραστηριοτήτων τόσο των εργαζομένων όσο και
των μηχανημάτων και εντοπίζει τους πιθανούς κινδύνους για την Υγεία & Ασφάλεια των ανθρώπων
μας. Αξιολογεί τους κινδύνους τακτικά και αναπροσαρμόζει τα μέτρα προστασίας ώστε να διατηρεί
και να βελτιώνει συνεχώς τις συνθήκες εργασίας.
Η αξιολόγηση αυτή γίνεται με τη συμμετοχή του Ιατρού εργασίας και του Τεχνικού ασφαλείας οι οποίοι είναι έμπειροι, εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι
για την εργασία αυτή. Η αξιολόγηση και λήψη των
μέτρων προστασίας εφαρμόζουν την πρακτική της
σωστής ιεράρχησης (Hierarchy of controls). Σύμφωνα με αυτή λαμβάνουμε με προτεραιότητα την παρακάτω σειρά μέτρων προστασίας:
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1.

Εξάλειψη του κινδύνου είτε με απομάκρυνση
του ανθρώπου από την επικίνδυνη περιοχή, είτε
με απομάκρυνση της πηγής του κινδύνου

2. Αντικατάσταση του κινδύνου με κίνδυνο
χαμηλότερου ρίσκου ή συνεπειών
3. Μηχανική αποτροπή έκθεσης των εργαζομένων
στον κίνδυνο με φυσική απομόνωση του
κινδύνου
4. Διαδικασίες – οδηγίες που ακολουθούν οι
εργαζόμενοι για τη μη έκθεση στον κίνδυνο
5. Χρήση μέσων ατομικής προστασίας για τη
μείωση των συνεπειών πιθανής έκθεσης στον
κίνδυνο
Λαμβάνοντας υπόψη τυχόν συμβάντα (ατυχήματα
ή μικροτραυματισμούς) καθώς και τα παρ’ ολίγον
ατυχήματα που καταγράφονται στο σύστημα Υγείας
και Ασφάλειας, πραγματοποιούμε επαναξιολόγηση
και επιπλέον βελτιώσεις. Η διερεύνηση αυτή γίνεται με κατάλληλα εργαλεία που λαμβάνουν υπόψη
τόσο τον ανθρώπινο παράγοντα όσο και τις συνθήκες του συμβάντος. Μετά τη διερεύνηση εφαρμόζουμε τα απαραίτητα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα προς αποφυγή επανάληψης παρόμοιου
περιστατικού, σε όλη την εταιρεία. Αν αξιολογηθεί
απαραίτητο, γίνεται έως και αναθεώρηση του συστήματος αξιολόγησης κινδύνων.
Την ίδια στιγμή, όλοι οι εργαζόμενοι μας απασχολούνται σε θέσεις εργασίας όπου ο Ιατρός εργασίας έχει αξιολογήσει ότι δεν θα υπάρχει καμία
επιβάρυνση στην υγεία τους. Ο Ιατρός εργασίας
εκδίδει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά καταλληλότητας εργασίας για όλους τους εργαζόμενους. Σε περίπτωση που είτε οι συνθήκες εργασίας αλλάξουν,
είτε μεταβληθεί η κατάσταση της υγείας του εργαζόμενου, τότε επαναξιολογείται η καταλληλότητά
του. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος
επιθυμεί να αλλάξει θέση επικαλούμενος θέματα
υγείας και ασφάλειας, τότε συμβουλευόμαστε εκ
νέου τον Ιατρό εργασίας και επανεξετάζουμε από
κοινού τη θέση εργασίας του. Οι εργαζόμενοι μας
ακολουθούν τακτικό πρόγραμμα ιατρικών εξετάσεων, από τις οποίες διατηρείται αρχείο υπό την
ευθύνη του Ιατρού εργασίας.

Επικοινωνία, συμμετοχή και συμβουλευτική
εργαζομένων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας
στην εργασία
Οι εργαζόμενοι μας έχουν στη διάθεσή τους και παροτρύνονται να αξιοποιούν μέσα για την αναφορά
επικίνδυνων συνθηκών ή δραστηριοτήτων όπως:

Εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα Υγείας και
Ασφάλειας στην εργασία
Όλοι οι εργαζόμενοι μας έχουν καταγεγραμμένο
πρόγραμμα εκπαίδευσης σε σχέση με την Yγεία και
Aσφάλεια. Αυτό περιλαμβάνει:
1.

1.

Την καταγραφή σήμανσης Ασφαλείας (safety
tag) τόσο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
(One2Improve) όσο και σε χειρόγραφο καρτελάκι

2. Την αναφορά κατά τη διάρκεια της
καθημερινής συνάντησης της ομάδας (Daily
Control System) η οποία ξεκινά πάντα με
πρώτο θέμα την Υγεία & Ασφάλεια
3. Την οποιαδήποτε προφορική ενημέρωση στους
επικεφαλής του τμήματος και τον Τεχνικό
ασφαλείας
4. Την ενημέρωση μέσω της Επιτροπής Υγείας
και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΥΑΕ) και των
εκλεγμένων εκπροσώπων της
Σχετικά με το τελευταίο, οι εργαζόμενοι έχουν
εκλεγμένη Επιτροπή Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΥΑΕ) που τους εκπροσωπεί στις συναντήσεις,
τα μέλη της οποίας:
• αξιολογούν τις υφιστάμενες συνθήκες και
μέτρα ασφαλείας στους χώρους εργασίας
• προτείνουν βελτιωτικές ενέργειες με σκοπό
την πρόληψη των κινδύνων και την ενίσχυση
της ασφάλειας στους χώρους εργασίας
• αξιολογούν τα μέτρα και τις συνθήκες
ασφαλείας για νέες δραστηριότητες
ή τροποποιήσεις σε υπάρχουσες
δραστηριότητες πριν την υλοποίησή τους
Οι συναντήσεις αυτές οργανώνονται από την ίδια
την ΕΥΑΕ και συμμετέχουν ο Τεχνικός ασφαλείας,
ο Ιατρός εργασίας και εκπρόσωπος της διοίκησης.
Πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα
και οι συμμετέχοντες έχουν την αρμοδιότητα να
αποφασίσουν για μέτρα ασφαλείας που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας.

Την αρχική εκπαίδευση Υγείας και Ασφάλειας
όπου οι εργαζόμενοι ενημερώνονται για τους
πιθανούς κινδύνους σε χώρους γραφείων,
αλλά και κοινόχρηστους χώρους. Σε αυτήν
την εκπαίδευση ενημερώνονται και για την
αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτων αναγκών

2. Την ειδική εκπαίδευση Υγείας & Ασφάλειας
του τμήματος και της θέσης εργασίας.
Στην εκπαίδευση αυτή, οι εργαζόμενοι
ενημερώνονται για τους κινδύνους και τα
μέτρα προφύλαξης στον χώρο και θέση
εργασίας
3. Την εκπαίδευση για την αναφορά συμβάντων
ασφαλείας και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
παρατηρήσεων ασφαλών συμπεριφορών
ομάδων εργασίας
4. Για τους εργαζόμενους που είναι ειδικοί σε
θέματα ασφαλείας γίνονται εκπαιδεύσεις
ακόμα πιο εξειδικευμένου χαρακτήρα, όπου
στόχος είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση
ρίσκου τόσο στη δική τους, όσο και στην
εργασία των συναδέλφων τους
5. Εκπαιδεύσεις και ασκήσεις των ομάδων
πυρασφάλειας και ομάδων διαχείρισης
εκτάκτων αναγκών
Οι εκπαιδεύσεις αυτές επαναλαμβάνονται σε τακτά
χρονικά διαστήματα.
Υπηρεσίες υγείας στον χώρο εργασίας
Σε όλους τους εργαζόμενους μας διατίθεται πλάνο δωρεάν ιατρικών εξετάσεων ειδικά προσαρμοσμένο, τόσο στη θέση εργασίας τους, όσο και στην
ηλικία τους. Επιπλέον, σε περιπτώσεις που ο Ιατρός
εργασίας αξιολογήσει ότι είναι απαραίτητο, προσαρμόζονται σε αυτό και διευρυμένες εξετάσεις.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων παραδίδονται
σε κάθε εργαζόμενο, ενώ καταχωρούνται και στον
ιατρικό φάκελο που διατηρεί ο ίδιος ο Ιατρός ερ-
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γασίας. Επιπλέον, η εταιρεία μας παρέχει δωρεάν
ιατρική ασφάλεια για εξετάσεις και ιατρικές πράξεις, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για την
οικογένειά τους. Την ίδια στιγμή, σε εγκαταστάσεις
όπου υπάρχουν μεγαλύτεροι κίνδυνοι ατυχήματος
και η πρόσβαση σε νοσοκομείο δεν είναι άμεση,
διατηρούμε μονάδα Πρώτων Bοηθειών επανδρωμένη με εκπαιδευμένο προσωπικό.
Υποστήριξη της υγείας των εργαζομένων

ματα εκγύμνασης και παρέχονται συμβουλές υγιεινής διατροφής.
Ταυτόχρονα, στα εστιατόρια των εγκαταστάσεων
έχει επιλεγεί πρόγραμμα γευμάτων μετά από συμβουλή ειδικού διαιτολόγου.
Πρόληψη και μετριασμός των επιπτώσεων που
συνδέονται άμεσα με την εργασία στην Υγεία
και την Ασφάλεια των εργαζομένων

Η εταιρεία μας παρέχει για όλους τους εργαζόμενους που επιθυμούν, τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης. Όποιος εργαζόμενος ή μέλος της
οικογένειάς του αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογική
φόρτιση μπορεί να επικοινωνήσει, ώστε να λάβει
συμβουλές διαχείρισης του προβλήματος. Η επικοινωνία γίνεται με ομάδα εξωτερικών συμβούλων
ψυχικής υγείας και είναι ανώνυμη.Επιπλέον, παρέχουμε δωρεάν προγράμματα ενημέρωσης για τη
διατροφική και σωματική υγεία των εργαζομένων
μας. Στα προγράμματα αυτά, δίνεται η δυνατότητα
στους εργαζόμενους να ακολουθήσουν προγράμ-

Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία έχουμε ενεργό πρόγραμμα για την υπεύθυνη κατανάλωση των προϊόντων μας. Έχουμε εντάξει στο χαρτοφυλάκιό μας
και μη αλκοολούχες μπύρες, ώστε να μπορούν,
τόσο οι καταναλωτές, όσο και οι εργαζόμενοι να
απολαύσουν τα προϊόντα μας χωρίς να θέτουν σε
κίνδυνο τις ζωές τους ή τις ζωές άλλων, οδηγώντας με υπευθυνότητα.

Επίδοση

Κατά μέσο όρο 280 εργαζόμενοι εργολάβων μας
(ποσοστό 30%) εργάζονται κάτω από αντίστοιχο
σύστημα υγείας και ασφάλειας που τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία. Η εφαρμογή του συστήματος
αυτού πέραν από τους ελέγχους των εργολάβων,
επιθεωρείται τακτικά και από την εταιρεία μας, ενώ
πραγματοποιούνται και αξιολογήσεις της απόδοσής του.

GRI 403-8, GRI 403-9
Η εταιρεία μας φροντίζει για την εφαρμογή ανάλογου συστήματος Υγείας και Ασφάλειας για τους
εργαζόμενους που δεν ανήκουν στο δυναμικό μας,
αλλά εργάζονται για στις υπηρεσίες μας (εργαζόμενοι των εργολάβων μας).
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Η οδήγηση χωρίς την επίδραση αλκοόλ είναι ένας
από τους 12 βασικούς κανόνες συμπεριφοράς που
έχουμε υιοθετήσει για τους ανθρώπους μας.

Τραυματισμοί σχετιζόμενοι με την εργασία (GRI 403-9)
2019

Συνολικές ώρες εργασίας

2020

Εργαζόμενοι
Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας

Εργαζόμενοι
εργολάβων

Εργαζόμενοι
Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας

Εργαζόμενοι
εργολάβων

1.580.000

560.000

1.498.000

460.000

Τραυματισμοί που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας
Αριθμός θανάτων που προκλήθηκαν από τραυματισμούς
που σχετίζονται με τον χώρο
εργασίας

0

0

0

0

Δείκτης θανάτων που προκλήθηκαν από τραυματισμούς
που σχετίζονται με τον χώρο
εργασίας

0,00

0,00

0,00

0,00

Αριθμός πολύ σημαντικών
τραυματισμών που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας

3

0

0

0

Δείκτης πολύ σημαντικών
τραυματισμών που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας

0,38

0,00

0,00

0,00

Αριθμός καταγεγραμμένων
τραυματισμών που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας

13

8

11

5

Δείκτης καταγεγραμμένων
τραυματισμών που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας

1,65

2,86

1,47

2,17

Κύριοι τύποι και αριθμός τραυματισμών που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας
Γλίστρημα

2

3

2

1

Τσίμπημα εντόμου

2

1

2

1

Γδάρσιμο

6

2

5

2

Επαφή με υπολείμματα
χημικών

1

1

2

1

Κόψιμο από αιχμηρό
αντικείμενο

1

1

0

0

Οδικό Ατύχημα

2

0

0

0

Επαφή με θερμή επιφάνεια

1

0

0

0

Θραύση φιάλης δείγματος

1

0

0

0
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

4.1 Ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα
Ουσιαστικό Θέμα
• Μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου.
Προσέγγιση
GRI 103-2, GRI 103-3
Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ευθύνονται για
το μείζον θέμα του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το κυρίαρχο
αέριο που παράγεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και συντελεί στη δημιουργία του λεγόμενου
«φαινόμενου του θερμοκηπίου». Και αυτό γιατί με τις
επιπλέον ποσότητες αερίων που παράγονται, «φυλακίζεται» στην ατμόσφαιρα της γης περισσότερη
θερμότητα οδηγώντας σε διαρκή αύξηση της θερμοκρασίας.
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Η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση των αερίων
του θερμοκηπίου αποτελεί βασική μας δέσμευση προκειμένου να παράγουμε προϊόντα με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για το περιβάλλον.
Αυτό αποτυπώνεται μέσα από τους παρακάτω περιβαλλοντικούς στόχους που περιλαμβάνονται στην
«Πολιτική για την ποιότητα και την ασφάλεια των
προϊόντων, το περιβάλλον, την ασφάλεια και την
υγεία των εργαζομένων»:

Πολιτική για την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων, το περιβάλλον,
την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων
1. Υιοθέτηση της καλύτερης διαθέσιμης και οικονομικά βιώσιμης περιβαλλοντικής τεχνολογίας
2. Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την TÜV Austria
Hellas κατά ISO 14001:2015
3. Υιοθέτηση των ελληνικών και ευρωπαϊκών νόμων και κανονισμών και άλλων υποχρεώσεων
4. Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ελέγχου κινδύνων
5. Ανάλυση επικινδυνότητας για την προστασία μόλυνσης του περιβάλλοντος

Παρακολουθούμε και αξιοποιούμε τις καλύτερες
διεθνείς πρακτικές μέσα από τον Όμιλο HEINEKEN
για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ελέγχου εκπομπών αερίων κ.λπ. Παράλληλα, συνεχίζουμε να
θέτουμε κάθε χρόνο συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους, προκειμένου να μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας από την παραγωγή των προϊόντων μας. Παρακολουθούμε σε μηνιαία βάση τις
επιδόσεις σε σχέση με τους στόχους μας και κάνουμε διορθωτικές κινήσεις όπου χρειάζεται.

2. Ηλεκτρική ενέργεια
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των εργοστασίων, των
μηχανημάτων μας και των ψυγείων μας.

Κατανάλωση ενέργειας

Ανθρακικό αποτύπωμα

1. Θερμική ενέργεια
Έχουμε εντάξει τη θερμική ενέργεια με τη μορφή
ατμού σε πολλά στάδια της παραγωγικής μας διαδικασίας. Παρόλα αυτά, η παραγωγή θερμικής ενέργειας απαιτεί κατανάλωση καυσίμων και ως εκ τούτου δημιουργεί εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
στην ατμόσφαιρα. Στόχος μας είναι να μειώσουμε
την κατανάλωση θερμικής ενέργειας στην παραγωγική μας διαδικασία, που συνεπάγεται μείωση στην
κατανάλωση καυσίμων και άρα μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Για αυτό και εκτός από διαρκείς καταγραφές των
κιλών διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουμε ανά
εκατόλιτρο παραγόμενου προϊόντος, μέσα από τη
μεθοδολογία Total Productive Management (TPM),
προάγουμε τη συνεχή προσπάθεια για βελτίωση, με
αξιολόγηση των βημάτων που θα επιφέρουν πρόοδο. Για αυτό τον σκοπό, έπειτα από τη στοχοθέτηση,
καταγράφονται τυχόν κενά που εντοπίζονται μεταξύ
των αποτελεσμάτων και του ζητούμενου στόχου και
καταρτίζονται ομάδες που εργάζονται με σκοπό να
καλυφθούν τα κενά αυτά.

Συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια για έλεγχο
των αερίων του θερμοκηπίου. Στόχος μας μέχρι το
2030 είναι οι μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα κατά την παραγωγική μας δραστηριότητα και μία αλυσίδα αξίας με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2040.

Στην παραγωγή, ιδιαίτερα, πραγματοποιούνται
συνεχείς προσπάθειες για βελτιστοποίηση της
χρήσης των μεγαλύτερων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή του πεπιεσμένου αέρα και
της ψύξης.

Το μοντέλο του ανθρακικού αποτυπώματος που
ακολουθούμε, αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται
από τον Όμιλο HEINEKEN για τον υπολογισμό
των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου κατά τη
διαδικασία παραγωγής της μπίρας σε όλες τις
εταιρείες-μέλη του Ομίλου. Η καταγραφή πραγματοποιείται κάθε χρόνο και τα συνολικά αποτελέσματα δημοσιεύονται στην Ετήσια Έκθεση της
ΗΕΙΝΕΚΕΝ.
Το μοντέλο αποτύπωσης που έχει αναπτύξει ο
Όμιλος καλύπτει έξι διαφορετικά στάδια στην
αλυσίδα αξίας, όπως αποτυπώνονται παρακάτω,
από την προμήθεια της πρώτης ύλης μέχρι και
την κατανάλωση.
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ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΥΛΙΚΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΨΥΞΗ

Αξιοποιώντας τα ευρήματα της αποτύπωσης, έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις και υλοποιούμε δράσεις για τη
βελτίωση των επιδόσεών μας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας όπως αναλύονται παρακάτω.
Γεωργία (Συμβολαιακή Καλλιέργεια Κριθαριού)
Συνολικά 100 παραγωγοί από την περιοχή της
Θεσσαλίας χρησιµοποιούν πιλοτικά ψηφιακή πλατφόρµα που τους προσφέρει η εταιρεία μας, η οποία
αποτελεί ένα live σύστηµα λήψης αποφάσεων. Η
πλατφόρµα συνδυάζει δεδοµένα από κοντινούς µετεωρολογικούς σταθµούς µε απλά δεδοµένα που
εισάγουν στο σύστηµα οι ίδιοι οι καλλιεργητές, για
να προσφέρει συµβουλές για το ποιες καλλιεργητικές φροντίδες χρειάζεται να εφαρµοστούν και
πότε. Σηµαντικό είναι ότι οι συµβουλές που δίνονται
είναι προσαρµοσµένες στις ανάγκες κάθε χωραφιού χωριστά. Παράλληλα, η πλατφόρµα παρέχει
δεδοµένα σχετικά µε το αποτύπωµα CO2 της καλλιέργειας, συντελώντας στη χάραξη στρατηγικής
για τη µείωσή του.
Επεξεργασία – Παραγωγή
Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει το κομμάτι της βυνοποίησης κριθαριού και της ζυθοποίησης. Οι στόχοι
και οι επιδόσεις μας παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω στη συγκεκριμένη Ενότητα, ως απαιτούμενα συγκεκριμένων δεικτών.
Στο σημείο αυτό, όμως, αξίζει να αναφερθούμε
συγκεκριμένα στο Πρόγραμμα ECOFACT στο οποίο
συμμετέχουμε μαζί με άλλες 19 μεγάλες ευρωπαϊκές
βιομηχανίες. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μίας πλατφόρμας για την καταγραφή, διαχείριση και περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος των εταιρειών. Εκτός από τις βιομηχανίες, στο
ECOFACT συμμετέχουν επίσης ερευνητικά κέντρα,
εταιρείες τεχνολογίας και ανάπτυξης λογισμικού. Οι
εταιρείες τεχνολογίας θα προχωρήσουν στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης πλατφόρμας βασισμένες
στα δεδομένα που τους προσφέρουν οι βιομηχανίες

44

και τις μελέτες που θα πραγματοποιήσουν τα συμμετέχοντα ερευνητικά κέντρα. Στο τέλος του 2022,
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα δημιουργηθεί ένα εργαλείο που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρείες.
Υλικά συσκευασίας
Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία επιλέγουμε, χρησιμοποιούμε και διαχειριζόμαστε υλικά συσκευασίας φιλικά
προς το περιβάλλον. Σε συνεργασία με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας, φροντίζουμε για
την αποτελεσματικότερη δυνατή χρήση των υλικών,
φροντίζοντας να προκύπτει περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος. Μάθετε περισσότερα για το πώς
διαχειριζόμαστε τα υλικά συσκευασίας μας στην
Ενότητα 4.2.1.
Μεταφορές
Η προσέγγιση μας ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση αερίων του θερμοκηπίου είναι
ολιστική, αντικατοπτρίζοντας τις επιδράσεις μας
σε όλες τις φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις μεταφορές έχουμε
αναγνωρίσει τις παρακάτω ευκαιρίες για μείωση
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα:
1.

Μεγιστοποίηση των απευθείας παραδόσεων
από τα εργοστάσια παραγωγής στους πελάτες
αποφεύγοντας ενδιάμεσες στάσεις σε αποθήκες

2. Αύξηση της χρήσης Light Weight Trailers (ωφέλιμο φορτίο>26.5 τόνοι)
3. Αναβάθμιση των φορτηγών της εταιρείας με
μετατροπή των μηχανών τους όσον αφορά την
κατανάλωση καυσίμου από 100% πετρέλαιο σε
συνδυασμένη κατανάλωση 20% LPG και 80%
πετρέλαιο

4. Έρευνα με τους συνεργάτες μας Logistics Service
Providers (LSPs), σχετικά με τη χρήση ηλεκτρικών
φορτηγών για την παράδοση προϊόντων στα κέντρα πόλεων
5. Έρευνα με τους συνεργάτες μας LSPs, σχετικά με
τη χρήση telematics στα φορτηγά και τα οφέλη
αναφορικά με την κατανάλωση καυσίμων
6. Μεταφορές μεταξύ εργοστασίων και αποθηκών
της Εταιρείας μέσω της εκτέλεσης OW (oneway) δρομολογίων, ώστε να μην χρειάζεται τα
φορτηγά να επιστρέφουν πίσω χωρίς φορτίο
7.

Βελτίωση της ελάχιστης ποσότητας παραγγελίας
(MΟQ - Minimum Order Quantity) και της συχνότητας των παραγγελιών των πελατών

8. Χρήση ηλεκτρικών περονοφόρων οχημάτων για
τις μεταφορές μέσα στις εγκαταστάσεις μας

Ψύξη
Για εμάς, η κατάλληλη ψύξη είναι αναπόσπαστο
μέρος της προσπάθειάς μας να προσφέρουμε τη
μεγαλύτερη δυνατή απόλαυση στους καταναλωτές
μας. Γνωρίζουμε, ωστόσο, ότι η λειτουργία του ψυκτικού εξοπλισμού μας καταναλώνει ενέργεια και
επηρεάζει το ανθρακικό μας αποτύπωμα. Γι’ αυτό
φροντίζουμε να βελτιώνουμε διαρκώς την ενεργειακή αποδοτικότητα των ψυγείων μας.
Η προσπάθεια αυτή υλοποιείται με την καθοδήγηση του Ομίλου HEINEKEN και με τις πιο σύγχρονες
προδιαγραφές που ισχύουν διεθνώς. Από το 2011
προμηθευόμαστε και διαθέτουμε στην αγορά νέα,
οικολογικά και φιλικότερα προς το περιβάλλον ψυγεία, όλων των τύπων.
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Ένα «πράσινο» ψυγείο διαθέτει τέσσερα χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, λειτουργεί με:
Υδρογονάνθρακα
(HydroCarbon - HC) ως ψυκτικό υγρό. Πρόκειται για μια
φιλική προς το περιβάλλον
ψυκτική ουσία, η οποία δεν
καταστρέφει το όζον και δεν
αποτελεί απειλή για το κλίμα

Controller EMS (Energy
Management System),
που διαχειρίζεται τη λειτουργία
του ψυγείου και επιτρέπει
εξοικονόμηση ενέργειας

Προμηθευόμαστε αποκλειστικά ψυγεία που διαθέτουν
ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Με τη χρήση των «πράσινων» ψυγείων, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό μέχρι και
35%, σε σύγκριση με τα ψυγεία συμβατικού τύπου.
Αντίστοιχα, όλοι οι ψύκτες βαρελίσιας μπίρας που
προμηθευόμαστε και διαθέτουμε στην αγορά είναι
«πράσινης» τεχνολογίας. Αυτό ισχύει, μετά το 2011,
για τους ψύκτες David green (αυτοφερόμενοι ψύκτες),
ένα καινοτόμο σύστημα το οποίο διαθέτει καλύτερη
μόνωση, ενώ αξιοποιεί και την πιο φιλική προς το περιβάλλον ψυκτική ουσία HC που έχει την ικανότητα
να ψύχει γρηγορότερα. Ως αποτέλεσμα καταναλώνει
35% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με την προηγούμενη
τεχνολογία. Όσον αφορά τους συμβατικούς ψύκτες
βαρελίσιας μπίρας, από το 2012 και αυτοί διαθέτουν
σύστημα ψύξης με HC, με μειωμένη κατανάλωση έως
και 15% λιγότερης ενέργειας σε σχέση με την προηγούμενη τεχνολογία.
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Φωτισμό LED αντί λαμπτήρων
πυρακτώσεως, με αποτέλεσμα
να ελαττώνεται σημαντικά η
κατανάλωση ενέργειας

EC – Fans motor (ανεμιστήρας
ηλεκτρονικά ελεγχόμενος) που
αυξομειώνει την κατανάλωση
του ρεύματος, χωρίς να ανεβάζει
τη θερμοκρασία στην καμπίνα
με συνέπεια να καταναλώνεται
λιγότερο ρεύμα για την ψύξη

Επίδοση
GRI 302-1, GRI 302-2, GRI 302-3, GRI 305-1,
GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-4
Κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές αέριων
ρύπων εντός της εταιρείας
Η λειτουργία μας στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία επηρεάστηκε έντονα από την πανδημία COVID-19, κυρίως λόγω των περιορισμών που επιβλήθηκαν στη
λειτουργία των καταστημάτων εστίασης που αποτελούν και το βασικότερο δίκτυο πώλησης των προϊόντων μας. Οι επιπτώσεις έγιναν εμφανείς, μεταξύ
άλλων, και στην παραγωγική μας διαδικασία και
αυτό αποτυπώνεται στην κατανάλωση ενέργειας:
Η, μεν, συνολική παραγωγή προϊόντων μειώθηκε,
αλλά οι διακοπές στην παραγωγική διαδικασία και
οι πάγιες καταναλώσεις αύξησαν την κατανάλωση
ενέργειας ανά εκατόλιτρο παραγόμενου προϊόντος
σε σχέση με τα αποτελέσματα που θα εμφανίζαμε
κάτω από κανονικές συνθήκες παραγωγής.

Στα συγκεκριμένα στοιχεία, η κατανάλωση ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές μειώθηκε κατά 19%
για το έτος 2020, σε σχέση με το έτερο έτος αναφοράς για τους σκοπούς της συγκεκριμένης Έκθεσης
(2019), όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα.
Η μεγαλύτερη επιμέρους μείωση παρατηρείται στην
κατανάλωση LPG (-39%). Να σημειωθεί εδώ ότι η
αύξηση χρήσης ντίζελ που εμφανίζεται οφείλεται
στην περιορισμένη καταγραφή των συγκεκριμένων
δεδομένων κατά το έτος 2019.

Επιπλέον, αντίστοιχα καταγράφηκε μείωση και στην
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του
16% σε σχέση με το 2019.

Κατανάλωση ενέργειας
από μη ανανεώσιμες πηγές* (GJ) (GRI 302-1)

Λογικό επακόλουθο αποτελεί και η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων κατηγορίας Scope 2, οι οποίοι
περιορίστηκαν κατά 14,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

2019

2020

74.538

66.949

763

465

120.232

91.140

Ντίζελ

27
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Σύνολο

195.560

158.602

Φυσικό αέριο
LPG
Heavy Fuel Oil

*Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας από μη ανανεώσιμες
πηγές γίνεται χρήση των συντελεστών απόδοσης που δημοσιεύονται στο
UNFCC Greece National Inventory Report

Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές ακολουθήθηκε και από μείωση των
εκπεμπόμενων ρύπων κατηγορίας Scope 1. Η συγκεκριμένη κατηγορία εκπομπών μας για το 2020
σημείωσε ποσοστιαία πτώση 21% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος. Ως έτος αναφοράς επιλέχθηκε
το 2019 λόγω διαθεσιμότητας και πληρότητας δεδομένων.
Εκπομπές ρύπων Scope 1* (tCO2e) (GRI 305-1)
Σύνολο

2019

2020

13.125

10.337

* Για τον υπολογισμό της κατηγορίας εκπομπών Scope 1 εντός της εταιρείας χρησιμοποιούμε την προσέγγιση λειτουργικού ελέγχου, καθώς και
συντελεστές εκπομπών βάσει IPCC (2006). Στους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη το διοξείδιο του άνθρακα.

Κατανάλωση ενέργειας
από παρόχους ενέργειας (GJ) (GRI 302-1)

Ηλεκτρική ενέργεια

2019

2020

84.515

71.032

Εκπομπές ρύπων Scope 2* (tCO2e) (GRI 305-2)
Σύνολο

2019

2020

11.255

9.637

* Ο υπολογισμός των εκπομπών κατηγορίας Scope 2 γίνεται με τη χρήση
συντελεστή εκπομπών (520,3 g CO2e/kW IPCC) επί των καταναλώσεων
ηλεκτρικής ενέργειας που καταγράφηκαν στη διάρκεια του έτους. Ως έτος
βάσης επιλέχθηκε το 2019 λόγω διαθεσιμότητας και πληρότητας δεδομένων. Για τον υπολογισμό της κατηγορίας εκπομπών Scope 2 εντός της
εταιρείας χρησιμοποιούμε την προσέγγιση λειτουργικού ελέγχου. Στους
υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη το διοξείδιο του άνθρακα.

Συνολικά, η εταιρεία μας κατανάλωσε 229.634 GJ
ενέργειας το έτος 2020, σημειώνοντας ποσοστιαία
μείωση 18% σε σχέση με το 2019.
Συνολική κατανάλωση ενέργειας εντός της
Εταιρείας (GJ) (GRI 302-1)

Σύνολο

2019

2020

280.075

229.634

Κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές ρύπων
εκτός της εταιρείας
Εκτιμούμε πως η σημαντικότερη κατηγορία κατανάλωσης ενέργειας εκτός των ορίων λειτουργικού
ελέγχου της εταιρείας μας είναι η ενέργεια που καταναλώνουν τα ψυγεία μας που βρίσκονται και λειτουργούν σε χώρους πελατών.
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Κατανάλωση ενέργειας εκτός Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας* (MJ) (GRI 302-2)

Κατανάλωση
ενέργειας
ψυγείων και
ψυκτών

2019

2020

279.238.896

277.713.490

*Ο υπολογισμός των καταναλώσεων ψυγείων και ψυκτών γίνεται με βάση
τις προδιαγραφές κατανάλωσης που κοινοποιούν οι κατασκευαστές.

Ιδιαίτερα σημαντική επίδραση έχουν και οι εκπομπές ρύπων κατηγορίας Scope 3 οι οποίες προέρχονται από το δίκτυο διανομής μας, καθώς και
τις εκπομπές των ψυγείων και ψυκτών σε χώρους
πελατών.
Η πανδημία COVID-19 επηρέασε και τις διανομές
μας λόγω της χαμηλής ζήτησης, με φυσικό επακόλουθο τη μείωση των ρύπων αυτών κατά 17% σε
σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω των λιγότερων δρομολογίων που πραγματοποιήθηκαν. Παρόλα αυτά, κάτω από κανονικές συνθήκες η μείωση
στις μεταφορές ανά εκατόλιτρο μπίρας θα ήταν
ακόμα μεγαλύτερη, καθώς για το 2020 δεν ήταν
πάντα εφικτό να πραγματοποιήσουμε τις βέλτιστες
πρακτικές φόρτωσης και δρομολογίων.
Για τον υπολογισμό της εκπομπής του διοξειδίου
λαμβάνονται υπόψη τρία στοιχεία της μεταφοράς.
• Η χιλιομετρική απόσταση που διανύει το φορτηγό
• Το βάρος του φορτίου του φορτηγού σε σχέση με το ωφέλιμο τονάζ του
• Η κατηγορία του φορτηγού με βάση το ωφέλιμο τονάζ του
Τα φορτηγά που πραγματοποιούν τις μεταφορές
έχουν ταξινομηθεί σε κατηγορίες με βάση το ωφέλιμο τονάζ (π.χ. φορτηγά 6 τον, 14 τον, 25 τον, κ.ο.κ.).
Η τελική ποσότητα διοξειδίου που εκπέμπεται είναι
το γινόμενο του αριθμού των χιλιομέτρων που διένυσαν τα φορτηγά της κάθε κατηγορίας επί τον συντελεστή εκπομπής διοξειδίου που έχει υπολογισθεί
με βάση το ποσοστό κάλυψης της χωρητικότητας
της συγκεκριμένης κατηγορίας φορτηγών.
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Για τον συνολικό υπολογισμό της εκπομπής του διοξειδίου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των προϊόντων, πέραν από το χερσαίο τμήμα της διαδρομής, ανάλογος είναι και ο υπολογισμός και για το
θαλάσσιο τμήμα της διαδρομής στα δρομολόγια
όπου αυτό υπάρχει.
Η παρακολούθηση των δεικτών εκπομπής διοξειδίου πραγματοποιείται από την εταιρεία μας σε μηναία βάση. Ως έτος αναφοράς επιλέχθηκε το 2019
λόγω διαθεσιμότητας και πληρότητας δεδομένων.
Εκπομπές ρύπων Scope 3* (tCO2e) (GRI 305-3)
2019

2020

Εκπομπές δικτύου
διανομής

6.809

5.635

Εκπομπές ψυγείων
και ψυκτών

43.515

43.277

Σύνολο

50.324

48.912

Ο υπολογισμός των εκπομπών ψυγείων και ψυκτών γίνεται με βάση τις
προδιαγραφές που κοινοποιούν οι κατασκευαστές. Στους υπολογισμούς
λαμβάνεται υπόψη το διοξείδιο του άνθρακα.
Ο υπολογισμός των εκπομπών για τις μεταφορές γίνεται με βάση τις
προδιαγραφές που κοινοποιούν οι κατασκευαστές των φορτηγών. Στους
υπολογισμούς λαμβάνονται υπόψη τα εξής αέρια: Διοξείδιο του άνθρακα
(CO2), Μεθάνιο (CH4), Μονοξείδιο του Αζώτου (N2O), Υδροφθοράνθρακες (HFCs), Υπερφθοράνθρακες (PFCs) και Εξαφθοριούχο θείο (SF6).

Ένταση ενέργειας και εκπομπών
Η ενεργειακή ένταση, όπως και η ένταση εκπομπών
ρύπων αποτελούν δύο σημαντικούς δείκτες για την
εταιρεία μας στη συνεχή προσπάθειά μας για αποδοτικότερες διαδικασίες παραγωγής που θα σέβονται τη χρήση ενέργειας και το περιβάλλον. Για το
έτος 2020, καταφέραμε, παρά τις δυσκολίες που
επιφέρει στην παραγωγή η διακοπτόμενη λειτουργία, να μειώσουμε την ένταση των εκπομπών μας
κατά 5,8%. Η επίδοσή μας μεταφράζεται σε εκπομπές μικρότερες των 10 κιλών ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ανά εκατόλιτρο παραγόμενου
προϊόντος.

Ενεργειακή ένταση
και ένταση εκπομπών (GRI 302-3, 305-4)
2019

2020

Ενεργειακή ένταση
(MJ/’00L)

118,48

111,13

Ένταση εκπομπών
(tCO2e/’00L)

0,0103

0,0097

Για τον υπολογισμό της ενεργειακής έντασης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας εντός της εταιρείας όπως παρουσιάστηκαν παραπάνω, ενώ για τον
υπολογισμό της έντασης των εκπομπών, οι κατηγορίες εκπομπών Scope
1 και 2.

Υλικά συσκευασίας
Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμες συσκευασίες για να μειώσουμε τον όγκο
των απορριμμάτων που παράγονται από τα προϊόντα μας. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούνται πολύτιμες πρώτες ύλες και ενέργεια. Δίνουμε έμφαση
στην επιστροφή και επαναχρησιμοποίηση των γυάλινων φιαλών. Επίσης, επαναχρησιμοποιούμε τα
βαρέλια στα οποία διαθέτουμε μπίρα σε καταστήματα εστίασης όπως αναλύεται περισσότερο στην
Eνότητα 4.2.2.

4.2 Ενίσχυση κυκλικότητας

4.2.1 Πρώτες ύλες και υλικά συσκευασίας
Ουσιαστικό Θέμα
• Χρήση πρώτων υλών αειφόρου γεωργίας
Προσέγγιση
GRI 103-2, GRI 103-3
Πρώτες ύλες
Η φύση μας δίνει απλόχερα τις πολύτιμες πρώτες
ύλες για τα προϊόντα μας – κυρίως το νερό και το
κριθάρι – και είναι χρέος μας να τα διαχειριζόμαστε
αποτελεσματικά και υπεύθυνα.
Το κριθάρι αποτελεί βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή της μπίρας. Από το 2008 επενδύουμε στην
ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς μέσα από το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας Κριθαριού,
παρέχοντας κίνητρα, υποστήριξη και τεχνογνωσία
σε εγχώριους παραγωγούς από τους οποίους προμηθευόμαστε το κριθάρι.
Η επιλογή της πρώτης ύλης του κριθαριού από την
ελληνική γη μας βοηθάει να αναβαθμίζουμε όλη
την αλυσίδα αξίας, με γνώμονα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την οικονομία.
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Συνεργασία με προμηθευτές ως προς τη μείωση
του περιβαλλοντικού αντίκτυπου
Επιδιώκουμε να συναλλασσόμαστε με συνεργάτες
που μοιράζονται τις αξίες μας και τη δέσμευσή μας
για υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά. Ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές μας να καταρτίσουν τη
δική τους δήλωση περιβαλλοντικής πολιτικής που
να περιλαμβάνει τους φιλόδοξους στόχους τους
για τη μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των
δραστηριοτήτων τους σε σχέση με:
• τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και
των σχετικών εκπομπών CO2
• την υπεύθυνη διαχείριση νερού και λυμάτων
• τη μείωση των αποβλήτων μέσω της ανακύκλωσης
• την επαναχρησιμοποίηση και τον περιορισμό
της υγειονομικής ταφής αποβλήτων
• την προμήθεια πρώτων υλών από βιώσιμες
πηγές
Επίδοση
GRI 301-1, GRI 301-2, GRI 301-3,
Σημαντικό στοιχείο της περιβαλλοντικής μας επίδοσης αποτελεί και το γεγονός ότι οι πρώτες ύλες μας,
ως γεωργικά προϊόντα, είναι σχεδόν εξ’ ολοκλήρου
ανανεώσιμα υλικά. Στο σύνολο των πρώτων υλών
και υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιήσαμε για
το 2020, το 88,4% είναι ανανεώσιμα υλικά.
Συνολικό βάρος πρώτων υλών
και υλικών συσκευασίας (GRI 301-1)
2019

2020

Ανανεώσιμα (t)

62.267

61.010

Μη ανανεώσιμα (t)

10.881

8.006

Σύνολο

73.148

69.016
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Στον αντίποδα, ακριβώς επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό των πρώτων υλών που χρησιμοποιούμε είναι
γεωργικά προϊόντα, εξ’ ορισμού δεν μπορούν να είναι ανακυκλωμένα. Αντίθετα, σημειώνουμε μεγάλη
πρόοδο σε ό,τι αφορά τα ανακυκλωμένα υλικά συσκευασίας, όπου η επίδοσή μας για το 2020 ανέρχεται στο 45,9%, αυξημένη κατά 19,3% σε σχέση με
το 2019.
Ποσοστό ανακυκλωμένων πρώτων υλών
και υλικών συσκευασίας (GRI 301-2)
2019

2020

Ανακυκλωμένες πρώτες
ύλες και υλικά συσκευασίας
επί του συνόλου

5,8%

5,4%

Ανακυκλωμένα υλικά
συσκευασίας επί
του συνόλου υλικών
συσκευασίας

38,5%

45,9%

Στην πολύ καλή επίδοσή μας στον τομέα των ανακυκλωμένων υλικών συσκευασίας έρχεται να προστεθεί και η δράση επιστροφής των κενών φιαλών
μπύρας. Η ανάκτηση φιαλών από πελάτες και καταναλωτές εφαρμόζεται από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας, καθώς από το
σύνολο των φιαλών που πωλήθηκαν και δύναται να
επαναχρησιμοποιηθούν για το 2020, το 89,1% επιστράφηκαν σε εμάς. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η επίδοσή μας αυτή παρουσιάζει βελτίωση
της τάξης του 2,6%.

Ανάκτηση προϊόντων
και υλικών συσκευασίας (GRI 301-3)

Ανάκτηση επιστρεφόμενων
φιαλών μπύρας

2019

2020

86,5%

89,1%

Δημιουργία αποβλήτων κατά τη χρήση των
προϊόντων
4.2.2 Απόβλητα
Ουσιαστικό Θέμα
• Ορθή διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων
Προσέγγιση
GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 306-1, GRI 306-2
Η διαχείριση αποβλήτων είναι για εμάς ουσιαστικό
ζήτημα. Μετράμε και παρακολουθούμε συστηματικά
τις επιδόσεις μας αναφορικά με την ανακύκλωση των
στερεών αποβλήτων που δημιουργούνται κατά την
παραγωγική μας διαδικασία. Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς τη συνολική μας επίδοση, αυξάνοντας τον όγκο των αποβλήτων που ανακυκλώνονται.
Από την παραγωγική μας διαδικασία προκύπτουν
υποπροϊόντα όπως υπολείμματα βύνης κριθαριού
και μαγιάς, καθώς και υπόλοιπα υλικών συσκευασίας όπως γυαλί, αλουμίνιο, χαρτόνια, πλαστικό και
χαρτί, τα οποία ανακυκλώνονται στο μεγαλύτερο
μέρος τους. Ειδικότερα, τα υπολείμματα βύνης και
η μαγιά είναι φυσικά συστατικά με υψηλή διατροφική αξία και χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές.

Αντιλαμβανόμαστε πως πέρα από την παραγωγική
διαδικασία, σημαντικό μέρος των παραγόμενων
αποβλήτων δημιουργείται μετά από την κατανάλωση των προϊόντων μας. Γι’ αυτό τον λόγο χρησιμοποιούμε ανακυκλώσιμες συσκευασίες μειώνοντας
τον όγκο των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, αυξάνοντας παράλληλα
τη δυνατότητα ανακύκλωσής τους. Με τον τρόπο
αυτό εξοικονομούνται πολύτιμες πρώτες ύλες και
ενέργεια, αλλά μειώνεται και η δυσκολία αποτελεσματικής διαχείρισης των όγκων αυτών.
Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
συσκευασιών
Μπορούμε δικαιολογημένα να χαρακτηριστούμε
πρωτοπόροι της κυκλικής οικονομίας καθώς εφαρμόσαμε σύστημα ανταποδοτικής επιστροφής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των γυάλινων
φιαλών για πρώτη φορά το 1965.
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Δίνουμε έμφαση στην επιστροφή και επαναχρησιμοποίηση των γυάλινων φιαλών. Μέσα από μια ειδική επεξεργασία, οι φιάλες αυτές καθαρίζονται και
μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και 20 φορές,
προτού τις στείλουμε για ανακύκλωση. Έτσι το περιβάλλον επιβαρύνεται ακόμη λιγότερο. Σήμερα, το
95% των φιαλών που εμπορεύεται η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στην ελληνική αγορά είναι επιστρεφόμενες,
προσφέροντας τεράστιο οικολογικό κέρδος για το
περιβάλλον, καθώς οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μιας επιστρεφόμενης φιάλης είναι 83% λιγότερες από την αντίστοιχη φιάλη μιας χρήσεως.
Συνολικά, οι επιστρεφόμενες συσκευασίες (μπουκάλια και βαρέλια) αποτελούν σχεδόν το 60% του
συνολικού όγκου μπίρας που διακινούμε στην αγορά. Επίσης, σήμερα επιστρέφεται και επαναχρησιμοποιείται το 100% των πλαστικών κιβωτίων που
χρησιμοποιούνται για τις μεταφορές των επιστρεφόμενων φιαλών.
Επίδοση
GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5
Σημαντικό αριθμητικό δεδομένο που αναδεικνύει
την προσπάθεια μας να περιορίσουμε στον ελάχιστο βαθμό το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα είναι
η παραγωγή επικίνδυνων αποβλήτων. Τα επικίνδυνα
απόβλητα που παράγουμε μειώθηκαν κατά 85% για
το έτος 2020 σε σχέση με το 2019 και αποτελούν
μόλις το 0,02% των συνολικών μας αποβλήτων.
Παραγόμενα απόβλητα (t) (GRI 306-3)
2019

2020

67,93

10,37

Μη επικίνδυνα
απόβλητα

48.204,19

60.407,04

Σύνολο

48.272,12

60.417,41

Επικίνδυνα απόβλητα

Στόχος μας αποτελεί η ανακύκλωση του κατά το
δυνατόν μεγαλύτερου ποσοστού των παραγόμενων
αποβλήτων μας. Καταφέραμε να ανακυκλώσουμε το
87% των αποβλήτων μας το 2019 και αυξήσαμε αυτό
το ποσοστό στο 89% κατά το έτος 2020. Η μεγάλη διαφορά ήρθε από την αποκομιδή μεγάλης ποσότητας
αποθηκευμένης ιλύος στην Πάτρα το 2020.
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Εκτροπή αποβλήτων
από την τελική απόρριψη (t) (GRI 306-4)
2019

2020

Επικίνδυνα απόβλητα
On site

-

-

Off site
(ανακύκλωση)

67,93

10,37

Μη επικίνδυνα απόβλητα
On site

-

-

Off site
(ανακύκλωση)

41.833,75

53.718,23

Τελική απόρριψη αποβλήτων (t) (GRI 306-5)
2019

2020

Επικίνδυνα απόβλητα
On site

-

-

Off site

-

-

Μη επικίνδυνα απόβλητα
On site

-

-

5.788,71

6.156,38

Off site (καύση
χωρίς ανάκτηση
ενέργειας)

183,73

195,43

Off site
(υγειονομική ταφή)

398,00

337,00

Off site (καύση
με ανάκτηση
ενέργειας)

Στο παράρτημα της παρούσας Έκθεσης παρουσιάζονται αναλυτικοί πίνακες με τις κατηγορίες αποβλήτων και τους τρόπους διάθεσης αυτών.

4.3 Χρήση νερού
Ουσιαστικά Θέματα
• Μείωση της κατανάλωσης νερού
• Ορθή διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων

Αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για τον οποίο
η μείωση της κατανάλωσης νερού στα ζυθοποιεία
μας αποτελεί βασικό μας στόχο. Για τον σκοπό αυτό
δεσμευόμαστε:

Να χρησιμοποιούμε ορθολογικά το νερό,
μειώνοντας τις ποσότητες που καταναλώνονται
κατά τη διαδικασία παραγωγής

Προσέγγιση
GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 303-1, GRI 303-2
Το νερό είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος που
πρέπει να προστατευθεί. Βάσει της προβλεπόμενης
ζήτησης, ο κόσμος θα αντιμετωπίσει μια μείωση της
τάξης του 40% σε παροχή φρέσκου νερού μέσα στα
επόμενα δέκα χρόνια.
Ως εταιρεία εξαρτόμαστε από την πρόσβαση σε νερό
υψηλής ποιότητας για να συνεχίσουμε τη λειτουργία
μας, καθώς αποτελεί τη βασική πρώτη ύλη για την
παρασκευή της μπίρας.

Να διασφαλίζουμε ότι το νερό που επιστρέφει
στο οικοσύστημα μετά τη χρήση του στις
εγκαταστάσεις μας είναι καθαρό

Να μην εμποδίζουμε την πρόσβαση
άλλων χρηστών σε καθαρό νερό
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Η ορθή διαχείριση του νερού αποτελεί πεδίο δράσης για εμάς έχοντας μειώσει την κατανάλωση νερού κατά 20% την τελευταία δεκαετία, ενώ συνεχίζουμε να στοχεύουμε ακόμα υψηλότερα. Για την
επίτευξη του στόχου, επί σειρά ετών πραγματοποιούμε σημαντικές επενδύσεις για την αναβάθμιση
του μηχανολογικού μας εξοπλισμού και τη βελτίωση
των διαδικασιών μας (μείωση απαιτούμενου νερού
στις διαδικασίες, επαναχρησιμοποίηση νερού στις
διαδικασίες, κ.λπ.)
Χρησιμοποιούμε νερό από γεώτρηση αποκλειστικά
και μόνο στη διαβροχή της βύνης στο βυνοποιείο, ενώ
το νερό της ύδρευσης περνάει από κατεργασία και
χρησιμοποιείται σε όλες τις υπόλοιπες διαδικασίες.
Πολιτική διαχείρισης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (ύδατα)
Έχουμε υιοθετήσει πολιτικές και διαδικασίες που
εστιάζουν στον εντοπισμό περιβαλλοντικών θεμάτων, καθώς και στον έλεγχο σημαντικών επιπτώσεων. Αυτές οι πολιτικές χαρτογραφούν τις επιπτώσεις
που προκαλούνται στα ύδατα λόγω των διεργασιών
για την παραγωγή των προϊόντων μας, καθώς και
τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, τη συχνότητα των ελέγχων, τον υπεύθυνο για τις διορθωτικές ενέργειες
και τη συγγραφή απολογιστικής έκθεσης.
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Προγράμματα ορθής διαχείρισης νερού
1. AccelWater
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας σε θέματα νερού είναι το πρόγραμμα
AccelWater.
Σε αυτό συμμετέχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Πάτρα, όπου η εταιρεία μας λειτουργεί τη μεγαλύτερη της παραγωγική μονάδα,
καθώς και ο ερευνητικός φορέας AGENSO και το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
Στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν τοποθετηθεί
ειδικά φίλτρα στο σύστημα διαχείρισης υγρών αποβλήτων της εταιρείας μας που συγκρατούν ακόμα
και μικροστερεές ουσίες που δεν ήταν εφικτό να
συγκρατηθούν με τις υφιστάμενες διαδικασίες.
Με τον τρόπο αυτό, το νερό που εξάγεται από το
σύστημα διαχείρισης είναι πλέον εντελώς καθαρό
και θα αξιοποιείται στην άρδευση λαχανικών και
δέντρων της περιοχής.
Επιπλέον, τα μικροστερεά που διαχωρίζονται από
τα φίλτρα, θα μεταφέρονται στην εταιρεία Rezos,
ώστε να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας.

Διαχείριση υγρών αποβλήτων
Όλα μας τα εργοστάσια διαθέτουν μονάδες διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Τα υγρά απόβλητα από τη
λειτουργία των ζυθοποιείων και των βυνοποιείων
μας περιλαμβάνουν οργανικά υλικά και χημικά καθαριστικά. Δεσμευόμαστε να διαχειριζόμαστε όλα
μας τα υγρά απόβλητα, πριν αυτά επιστρέψουν με
ασφάλεια στο περιβάλλον.
Επίδοση
GRI 303-3, GRI 303-4
2. Νερό για το αύριο
Το ‘’Νερό για το Αύριο’’ είναι ένα πρόγραμμα της
εταιρείας μας που προωθεί στην πράξη τη βιώσιμη
ανάπτυξη μέσα από την ανάδειξη λύσεων για την
ορθότερη διαχείριση των υδατικών πόρων στην
Ελλάδα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται
σε συνεργασία με την καθηγήτρια του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών κα. Φοίβη Κουντούρη και
την επιστημονική της ομάδα που αποτελείται από
ειδικούς ερευνητές.
Η πρώτη δράση του Προγράμματος εστιάζει στην
Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπου μια σειρά από παράγοντες προκαλούν έντονο πρόβλημα λειψυδρίας,
επηρεάζοντας σημαντικά κυρίως την αγροτική παραγωγή που είναι ιδιαίτερα έντονη στην περιοχή.
Το θέμα αυτό μας αφορά ακόμα πιο άμεσα, καθώς
στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας της
εταιρείας μας συμμετέχουν περίπου 800 παραγωγοί από τη Θεσσαλία που καλλιεργούν κάθε χρόνο
βυνοποιήσιμο κριθάρι για την παραγωγή των προϊόντων μας. Στο πλαίσιο του «Νερό για το Αύριο»
συνεργαζόμαστε με θεσμικούς, παραγωγικούς, κοινωνικούς και ερευνητικούς εταίρους για την αντιμετώπιση του ζητήματος και τη μετάβαση σε ένα
νέο αειφόρο μοντέλο διαχείρισης του νερού, που
θα περιλαμβάνει λύσεις βιώσιμης διαχείρισης των
υδατικών πόρων.

Οι επιπτώσεις της μειωμένης παραγωγής κατά το
2020 επηρέασαν θετικά τις αναλήψεις και τις απορρίψεις ποσοτήτων νερού στο περιβάλλον. Όλες οι
ποσότητες, οι οποίες παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες, αφορούν πόσιμο νερό (≤1,000 mg/L
ολικώς διαλυμένα στερεά). Οι αναλήψεις νερού
μειώθηκαν συνολικά κατά 21% για το έτος 2020
σε σύγκριση με το 2019 και περιορίστηκαν αρκετά
κάτω από το ένα εκατομμύριο λίτρα. Οι απορρίψεις
νερού ακολουθούν ανάλογη πορεία, μειωμένες
κατά 23% σε σχέση με το 2019.
Αναλήψεις νερού (ML) (GRI 303-3)
2019

2020

77,5

53,0

Παροχή ύδρευσης

1.020,0

812,5

Σύνολο

1.097,5

865,6

Υπόγεια ύδατα

Απορρίψεις νερού (ML) (GRI 303-4)
2019

2020

39,87

32,10

Παροχή αποχετευτικού
δικτύου

1.003,54

768,38

Σύνολο

1.043,4

800,5

Επιφανειακά ύδατα
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ΥΠΕΎΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΑΛΚΟΌΛ

5.1 Προώθηση της θετικής εικόνας της υπεύθυνης κατανάλωσης
Ουσιαστικό Θέμα
• Προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης
αλκοοόλ
Προσέγγιση
GRI 103-2, GRI 103-3
Η προώθηση των προτερημάτων της υπεύθυνης
κατανάλωσης είναι κομβικής σημασίας για εμάς.
Αναγνωρίζουμε ότι όταν υπάρχει υπεύθυνη κατανάλωση, οι άνθρωποι μπορούν να καταναλώνουν
αλκοόλ στο πλαίσιο της κοινωνικότητας, της παρέας, της διασκέδασης, έχοντας πάντα, όμως, ως
γνώμονα το μέτρο. Θεωρούμε πολύ σημαντικό να
κατανοήσει ο καταναλωτής ότι υπεύθυνη κατανάλωση σημαίνει να μην πίνεις όταν αυτό μπορεί να
βλάψει ή να απειλήσει την ασφάλεια τη δική σου
αλλά και άλλων, όπως όταν πρόκειται να οδηγήσεις
ή να κάνεις κάποια εργασία που υπάρχει κίνδυνος
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ατυχήματος. Ταυτόχρονα, υπεύθυνη κατανάλωση
για εμάς σημαίνει να υποστηρίζεις σθεναρά ότι η
κατανάλωση αλκοόλ δεν επιτρέπεται από ανηλίκους ή για την περίπτωση των γυναικών συγκεκριμένα, όταν είναι εγκυμονούσες.
Στοχεύουμε στην ευθυγράμμιση των ενεργειών μας
γύρω από το θέμα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, που σχετίζονται με
την υγεία των καταναλωτών και την έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα μας, ακόμα κι αν η
κατανάλωση προϊόντων χαμηλότερου αλκοολικού
βαθμού αποτελεί έναν αποδεδειγμένο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο περιορισμού των βλαβερών
συνεπειών του αλκοόλ.

Κουλτούρα υπεύθυνης κατανάλωσης
Η εταιρεία μας έχει καλλιεργήσει, εδώ και χρόνια,
µία ισχυρή κουλτούρα υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ και ορθής οδηγικής συμπεριφοράς, μέσα από
σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
του καταναλωτικού κοινού που πραγματοποιούμε
τακτικά, αλλά και σχετικών επικοινωνιακών καμπανιών προϊόντων μας, όπως η Heineken με την καμπάνια « Όταν οδηγώ, δεν πίνω».
Από το 2008, συνεργαζόμαστε με τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Νηφάλιοι – στην υγειά μας», προωθώντας την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ. Η
Heineken είναι ο αποκλειστικός χορηγός του προγράμματος «Νηφάλιος Οδηγός», που απευθύνεται
κυρίως σε νέους και στόχο έχει την προώθηση της
κουλτούρας του «νηφάλιου οδηγού της παρέας»,
του οδηγού, δηλαδή, που θα αναλάβει να μην καταναλώσει αλκοόλ κατά τη βραδινή έξοδο, ώστε να
μπορέσει να οδηγήσει με ασφάλεια την παρέα στο
σπίτι της στο τέλος της βραδιάς. Την ίδια στιγμή, διαμορφώνουμε επιμέρους συνεργασίες και με άλλες
ΜΚΟ και φορείς για την προώθηση των στόχων μας
στο θέμα της υπεύθυνης κατανάλωσης.
Υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ και ορθή
οδηγική συμπεριφορά
Αρχές του 2020 διοργανώσαμε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα την υπεύθυνη κατανάλωση
αλκοόλ και την ορθή οδηγική συμπεριφορά με τη
συμμετοχή θεσμικών και κοινωνικών φορέων. Κατά
τη συζήτηση προέκυψε ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επιδεινώνουν το πρόβλημα είναι η ελλιπής ενημέρωση και εκπαίδευση
σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονεί η αλόγιστη
κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και ότι η υπεύθυνη κατανάλωση είναι αλληλένδετη με την υπεύθυνη διάθεση του αλκοόλ από τους επαγγελματίες του χώρου.
Επίσης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και το Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου υλοποιήσαμε ενέργεια ευαισθητοποίησης, κατά το διήμερο των καρναβαλικών εκδη-

λώσεων στο Μοσχάτο. Στο πλαίσιο της ενέργειας,
περισσότεροι από 600 πολίτες ενημερώθηκαν για
την αξία της υπεύθυνης κατανάλωσης και τους
κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ,
συμμετέχοντας σε βιωματική προσομοίωση μέθης
και πραγματοποιώντας εθελοντικά αλκοτέστ. Στόχος της ενέργειας ήταν να συμβάλλει στη διαμόρφωση ορθής οδικής συμπεριφοράς, μεταφέροντας
το μήνυμα μας που συνοψίζεται στη φράση « Όταν
οδηγώ δεν πίνω».
Υπεύθυνη διάθεση και κατανάλωση αλκοόλ
Ως απόρροια των πορισμάτων της συζήτησης
στρογγυλής τραπέζης, τον Δεκέμβριο 2020 πραγματοποιήσαμε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα την
«Υπεύθυνη διάθεση και κατανάλωση αλκοόλ», σε
συνεργασία με την Ένωση Bartenders Ελλάδος και
με την υποστήριξη της μη κυβερνητικής οργάνωσης
«Νηφάλιοι-Στην Υγειά μας». Συνολικά, περισσότεροι
από 70 εργαζόμενοι σε καταστήματα εστίασης ενημερώθηκαν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές για
θέματα που αφορούν στο αλκοόλ, αλλά και για τον
ρόλο που επιτελούν οι επαγγελματίες του χώρου
στην ορθή διάθεσή του ως, αναμφίβολα, ένας από
τους σημαντικότερους κρίκους στην αλυσίδα πώλησης του αλκοόλ στον τελικό καταναλωτή. Στόχος
του σεμιναρίου ήταν να ενισχύσει την κοινή προσπάθεια ενσωμάτωσης της κοινωνικής ευθύνης
στην κουλτούρα των Bartenders κατά την πώληση
αλκοόλ.
Μπίρες χωρίς αλκοόλ
Ως Αθηναϊκή Ζυθοποιία επενδύουμε συνεχώς στην
ανάπτυξη προϊόντων χωρίς αλκοόλ, τα οποία κερδίζουν ολοένα και περισσότερο την προτίμηση των
καταναλωτών τα τελευταία χρόνια.
Ήδη η εταιρεία μας διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της
πέντε (5) μάρκες (Άμστελ Free, Άμστελ Free με λεμόνι, Heineken 0.0, ΑΛΦΑ Χωρίς και Buckler), προσφέροντας γευστικές επιλογές στους καταναλωτές
που δεν επιθυμούν ή χρειάζεται να αποφύγουν να
καταναλώσουν αλκοόλ.
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ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
Πιστεύουµε ότι η υπεύθυνη κατανάλωση µπίρας
µπορεί να είναι µέρος ενός ισορροπηµένου και θετικού τρόπου ζωής
για τους ενήλικες που την επιλέγουν
Πιστεύουµε ότι ο ενηµερωµένος πολίτης έχει ευθύνη
της ατοµικής του συµπεριφοράς
∆εσµευόµαστε να ενηµερώνουµε σωστά το καταναλωτικό κοινό
σχετικά µε την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ
Θεωρούµε ότι οι εργαζόµενοι µας οφείλουν πρώτοι από όλους
να επιδεικνύουν υπεύθυνη συµπεριφορά
ως προς την κατανάλωση αλκοόλ
∆εσµευόµαστε ότι όλες οι εµπορικές µας δραστηριότητες
θα τηρούν αυστηρά τη νοµοθεσία, αλλά και τις αρχές της εταιρείας µας,
αποθαρρύνοντας τη µη υπεύθυνη κατανάλωση
Επενδύουµε στον διάλογο και στην ανάληψη συγκεκριµένων δράσεων,
σε συνεργασία µε τους κοινωνικούς µας εταίρους,
ώστε να αποτρέψουµε την κατάχρηση
και τη µη υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ
∆εσµευόµαστε να παρακολουθούµε, να αξιολογούµε
και να δηµοσιοποιούµε συστηµατικά τις ενέργειές µας
για την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης
∆εσµευόµαστε να ακολουθούµε την Πολιτική για το Αλκοόλ
που έχει υιοθετήσει ο Όµιλος HEINEKEN
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Υπεύθυνη επικοινωνία
Το μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης
έχει ενσωματωθεί στο σύνολο της
επικοινωνίας μας, στην εμπορική μας πολιτική
και στις χορηγίες μας

Κάθε εμπορική δράση και επικοινωνία
απευθύνεται αποκλειστικά σε ενηλίκους

Όλες οι διαφημίσεις των προϊόντων μας
στην τηλεόραση προβάλλονται μετά τις 7 μ.μ.,
ενώ οι πρωταγωνιστές είναι άτομα
άνω των 18 ετών και δεν παραπέμπουν
σε ηλικίες μικρότερες των 25 ετών

Δεν υλοποιούμε επικοινωνίες και προωθητικές
ενέργειες που απευθύνονται σε εγκυμονούσες,
ακόμα κι αν αυτό αφορά σε προϊόντα
χωρίς αλκοόλ

Δε χορηγούμε ή υποστηρίζουμε εκδηλώσεις
που απευθύνονται σε ανήλικους

Οι διαφημίσεις μας δεν προβάλλουν το
αλκοόλ ως μέσο για κοινωνική, επιχειρηματική
ή αθλητική επιτυχία

Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στις ιστοσελίδες
μας σε άτομα κάτω των 18 ετών

Τοποθετούμε το μήνυμα «απολαύστε
υπεύθυνα» σε όλες τις επικοινωνίες
και τις συσκευασίες των προϊόντων μας

Εκπαιδεύουμε τα στελέχη
του τμήματος μάρκετινγκ στις αρχές της
Υπεύθυνης Εμπορικής Επικοινωνίας μέσω
e-learning που πραγματοποιείται
σε τακτά χρονικά διαστήματα

Τόσο στην εταιρική μας ιστοσελίδα,
όσο και στις ιστοσελίδες της κάθε μάρκας
μας, υπάρχουν ειδικές ενότητες ενημέρωσης
για την υπεύθυνη κατανάλωση

Μέσα στο 2020 επενδύσαμε 11,3% του συνολικού media budget της μάρκας Heineken
στην καμπάνια « Όταν οδηγώ, δεν πίνω».
Επίδοση
GRI 416-1, GRI 416-2, GRI 417-1, GRI 417-2,
GRI 417-3
Η εταιρεία μας λειτουργεί ακολουθώντας πιστά τον
ευρωπαϊκό κανονισμό 1169/2011 αναφορικά με τη
λειτουργία των παραγωγικών εγκαταστάσεων, καθώς και τον Εθνικό Κώδικα Τροφίμων & Ποτών.
Επιπλέον αυτού, για το σύνολο των προϊόντων του
χαρτοφυλακίου μας είμαστε πιστοποιημένοι από την
TÜV AUSTRIA HELLAS με ISO 9001:2015 για την ποιότητα των προϊόντων και FSSC (Food Safety Supply
Chain) 22000: Version 5.1 για την ασφάλεια των
προϊόντων μας. Συνεπώς, το 100% των προϊόντων
μας αποτελούν αντικείμενα συνεχούς προσπάθειας
βελτίωσης των αναγνωρισμένων επιδράσεων στην
υγεία και ασφάλεια.

Για την περίοδο 2019 – 2020 δεν έχει υπάρξει κανένα συμβάν μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό
1169/2011, τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών ή/και τα
πρότυπα των πιστοποιήσεων σε θέματα ασφάλειας
προϊόντος.
Βάσει και πάλι του κανονισμού 1169/2011 ορίζονται
ρητώς τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται ως
επισήμανση στα προϊόντα μας. Συγκεκριμένα αφορούν: τι προϊόν είναι, αλκοολικό βαθμό, ανάλωση
κατά προτίμηση, περιεχόμενο, συστατικά. Σε ό,τι
αφορά στο τελευταίο, τυχόν αλλεργιογόνα συστατικά, όπως η βύνη κριθαριού για την μπίρα και τα
θειώδη για τους μηλίτες, αναγράφονται με έντονα
γράμματα. Η ίδια νομοθεσία ορίζει, επίσης, ότι για
προϊόντα με αλκοόλ λιγότερο από 1,2% θα πρέπει
να αναγράφονται στην ετικέτα όλα τα διατροφικά
στοιχεία.
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Ελέγχουμε συνεχώς το 100% των προϊόντων μας,
ώστε να καλύπτουμε πάντα τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, αλλά και πιθανές αναθεωρήσεις της. Στο
πλαίσιο της ενημέρωσης των καταναλωτών για τα
προϊόντα μας, δεσμευόμαστε, επιπλέον, εθελοντικά
για την αναγραφή των ενεργειακών διατροφικών
στοιχείων σε όλες τις συσκευασίες και τις ιστοσελίδες των μαρκών μας, για προϊόντα με πωλήσεις
άνω των 6.000 εκατόλιτρων τον χρόνο. Επιπλέον,
αυτοδεσμευόμαστε να αναφέρουμε ξεκάθαρα οδηγίες περί μη κατανάλωσης σε περίπτωση εγκυμοσύνης, ηλικίας κάτω των 18 ετών, αν κάποιος οδηγεί ή
θα οδηγήσει, αλλά και συνολικά μηνύματα για την
υπεύθυνη κατανάλωση, καθώς και πληροφορίες για
την ανακύκλωση της κάθε συσκευασίας, γραμμή
επικοινωνίας καταναλωτή και ιστοσελίδα πληροφοριών του εκάστοτε προϊόντος.
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Σημειώνεται ότι για την έγκριση νέας ετικέτας ή
τροποποίηση ήδη υπάρχουσας ακολουθείται αυστηρά η διαδικασία έγκρισης επισήμανσης (TAP-DAM)
που προβλέπει γραπτές εγκρίσεις από τα αρμόδια
τμήματα, επιβεβαιώνοντας ότι η ετικέτα είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τις νομοθετικές απαιτήσεις
και τις αυτοδεσμεύσεις της εταιρείας.
Το καλοκαίρι του 2019 υπήρξαν τρία περιστατικά μη
συμμόρφωσης σε θέματα επισήμανσης που αφορούσαν το ένα σε προϊόν εισαγωγής και τα δύο σε
προϊόντα βαρελιού, για τα οποία επιβλήθηκε στην
εταιρεία μας διοικητικό πρόστιμο, ενώ ελήφθησαν
άμεσα διορθωτικά μέτρα. Για την περίοδο 2019 –
2020 δεν έχει υπάρξει κανένα άλλο συμβάν μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό 1169/2011 ή με τις αυτοδεσμεύσεις της εταιρείας και τους εθελοντικούς
κώδικες υπεύθυνης εμπορικής επικοινωνίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1 Σχετικά με την Έκθεση
GRI 102-1, GRI 102-3, GRI 102-5, GRI 102-45, GRI 102-48, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI
102-53 GRI 102-54, GRI 102-56
Η παρούσα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης ( Έκθεση)
αφορά την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε.». Η Έκθεση θα δημοσιοποιείται
σε επίπεδο διετίας και αναφέρεται στην επίδοση της
εταιρείας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αφορούν τα οικονομικά μεγέθη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε.

Η παρούσα ‘ Έκθεση αφορά τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες που πραγματοποίησε η Αθηναϊκή
Ζυθοποιία Α.Ε. στην Ελλάδα στο παραπάνω χρονικό
διάστημα σε όλες τις μονάδες λειτουργίας της.

Πεδίο αναφοράς της Έκθεσης

Αρχές σύνταξης της Έκθεσης

Η παρούσα Έκθεση αποτελεί την πέμπτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας και καλύπτει την περίοδο αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 (1/1/2019
- 31/12/2020 - διετής κύκλος αναφοράς). Τα ποσοτικά στοιχεία της Έκθεσης αφορούν τα έτη 2019
– 2020. Η πιο πρόσφατη Έκθεση της εταιρείας δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 και αφορά τα
έτη 2014 και 2015.

Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα
του Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI
Standards - Επιλογή Core) και περιλαμβάνει δημοσιοποιήσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών,
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας.

Η Έκθεση εκδίδεται και διατίθεται σε ηλεκτρονική
μορφή στον ιστότοπο της εταιρείας .
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Ο πίνακας περιεχομένων GRI παρουσιάζει τους δείκτες που αποτυπώνουν τη δραστηριότητα της εταιρείας βάσει των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών της επιδράσεων και της ευρύτερης
συνεισφοράς της στην επίτευξη των παγκόσμιων
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Αλλαγές και επαναδιατυπώσεις σε σχέση με
προηγούμενες εκδόσεις
Στην παρούσα Έκθεση δεν υπάρχουν επαναδιατυπώσεις σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις.
Δίαυλος επικοινωνίας

Η παρούσα Έκθεση έχει αναπτυχθεί με την υποστήριξη του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής
και Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος. 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 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. Η EΡΝΣΤ
& ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές–Λογιστές Α.E.
δεν φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε
τρίτου για το περιεχόμενο της παρούσας Έκθεσης.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Αιγάλεω, Λεωφόρος Κηφισού 102.
Παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις για το περιεχόμενο της Έκθεσης μπορούν να αποσταλούν
στην ηλεκτρονική διεύθυνση CCA_GRAthenian@
heineken.com, ενώ για περισσότερες πληροφορίες
ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
Μαρία Ηλιοπούλου

Η παρούσα Έκθεση δεν έχει λάβει εξωτερική ανεξάρτητη διασφάλιση του περιεχομένου της.

Corporate Affairs Sustainability Manager
Διεύθυνση Επικοινωνίας & Εταιρικών Υποθέσεων
Λεωφόρος Κηφισού 107, Αιγάλεω
Tηλ: +30 210 53 84 911
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2 Πίνακας περιεχομένων GRI
GRI 102-55
Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση

Ενότητα / Αναφορά

Σελίδα

Παράλειψη

Γενικές Τυποποιημένες Δημοσιοποιήσεις (επιλογή “core”)
Προφίλ Οργανισμού
102-1
Επωνυμία του οργανισμού

GRI 102:
General
Standard
Disclosures
2016

1.1 Προφίλ

6

-

102-2
∆ραστηριότητες, μάρκες,
προϊόντα και υπηρεσίες

1.1 Προφίλ

6-8

-

102-3
Έδρα του οργανισμού

1.1 Προφίλ
6.1 Σχετικά με την Έκθεση

6, 62

-

102-4
Τοποθεσία δραστηριοτήτων

1.1 Προφίλ

8

-

102-5
Ιδιοκτησιακό καθεστώς και
νομική μορφή

1.1 Προφίλ

6

-

102-6
Αγορές που εξυπηρετούνται

1.1 Προφίλ

8

-

102-7
Μέγεθος του οργανισμού

0.2 Το 2020 με μια ματιά
1.1 Προφίλ
3.2 Θετικός οικονομικός
αντίκτυπος στην
κοινωνία

5, 6-8, 31

-

102-8
Πληροφορίες για υπαλλήλους
και άλλους εργαζομένους

1.3 Ανθρώπινο δυναμικό

13

-

102-9
Εφοδιαστική αλυσίδα

1.2 Αλυσίδα αξίας

10-12

-

102-10
Σημαντικές αλλαγές στον
οργανισμό και στην εφοδιαστική
του αλυσίδα

1.2 Αλυσίδα αξίας

10-12

-

102-11
Αρχή της πρόληψης

2.1 Πυλώνες
στρατηγικής βιώσιμης
ανάπτυξης

17

-

102-12
Εξωτερικές πρωτοβουλίες

1.4 Συμμετοχές και
διακρίσεις

14-15

-

102-13
Συμμετοχή σε ενώσεις και
οργανισμούς

1.4 Συμμετοχές και
διακρίσεις

14-15

-
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Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση

Ενότητα / Αναφορά

Σελίδα

Παράλειψη

3-4

-

32-33

-

9-10

-

17-20

-

14

-

Στρατηγική
102-14
∆ήλωση του υψηλότερα
ιστάμενου υπευθύνου λήψης
αποφάσεων

0.1 Μήνυμα της
Διοίκησης
Ηθική και ακεραιότητα

102-16
Αξίες, αρχές, πρότυπα και
κώδικες συμπεριφοράς

3.3 Προώθηση
αξιών και ορθών
επιχειρηματικών
πρακτικών
Διακυβέρνηση

102-18
∆ομή διακυβέρνησης

1.1 Προφίλ
Διαβούλευση ενδιαφερομένων μερών
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102-40
Λίστα ομάδων ενδιαφερόμενων
μερών

2.2 Ενδιαφερόμενα
μέρη

102-41
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας

1.3 Ανθρώπινο δυναμικό

102-42
Αναγνώριση και επιλογή
ενδιαφερόμενων μερών

2.2 Ενδιαφερόμενα
μέρη

17-18

-

102-43
Προσέγγιση στη διαβούλευση
με τα ενδιαφερόμενα μέρη

2.2 Ενδιαφερόμενα
μέρη

18-20

-

102-44
Βασικά θέματα και
προβληματισμοί που
προέκυψαν από τη διαβούλευση
µε τα ενδιαφερόμενα µέρη

2.2 Ενδιαφερόμενα
μέρη

18-20

-

Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση

Ενότητα / Αναφορά

Σελίδα

Παράλειψη

61

-

21-22,
23-25

-

Πρακτική απολογισμού

GRI 102:
General
Standard
Disclosures
2016

102-45
Οντότητες που περιλαμβάνονται
στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις

6.1 Σχετικά με την
Έκθεση

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

2.3 Οι προτεραιότητές
μας στη βιώσιμη
ανάπτυξη
2.4 Οι επιδράσεις μας
στην αλυσίδα αξίας μας

102-47
Λίστα ουσιαστικών θεμάτων

2.3 Οι προτεραιότητές
μας στη βιώσιμη
ανάπτυξη

22

-

102-48
Αναδιατυπώσεις πληροφοριών

6.1 Σχετικά με την
Έκθεση

62

-

21-22

-

102-49
Σημαντικές αλλαγές στη
διαδικασία αναφοράς

2.3 Οι προτεραιότητές
μας στη βιώσιμη
ανάπτυξη

102-50
Περίοδος αναφοράς

6.1 Σχετικά με την
Έκθεση

61

-

102-51
Ημερομηνία πιο πρόσφατης
προηγούμενης Έκθεσης

6.1 Σχετικά με την
Έκθεση

61

-

102-52
Κύκλος αναφοράς

6.1 Σχετικά με την
Έκθεση

61

-

102-53
Υπεύθυνος επικοινωνίας για
ερωτήματα αναφορικά με την
Έκθεση

6.1 Σχετικά με την
Έκθεση

62

-

102-54
Ισχυρισμοί αναφοράς για την
τήρηση των Προτύπων GRI

6.1 Σχετικά με την
Έκθεση

61

-

102-55
Πίνακας Περιεχομένων GRI

6.2 Πίνακας
περιεχομένων GRI

63-72

-

102-56
Εξωτερική διασφάλιση

6.1 Σχετικά με την
Έκθεση

62

-
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Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση

Ενότητα / Αναφορά

Σελίδα

Παράλειψη

Ουσιαστικά θέματα
Χρήση πρώτων υλών αειφόρου γεωργίας

GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 301:
Materials 2016

103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

2.4 Οι επιδράσεις στην
αλυσίδα αξίας μας

23-25

-

103-2
Η προσέγγιση διαχείρισης και οι
πτυχές της

4.2.1 Πρώτες ύλες και
υλικά συσκευασίας

49-50

-

103-3
Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

4.2.1 Πρώτες ύλες και
υλικά συσκευασίας

49-50

-

301-1
Υλικά που χρησιμοποιούνται κατά
βάρος ή όγκο

4.2.1 Πρώτες ύλες και
υλικά συσκευασίας

50

-

301-2
Χρησιμοποιημένα ανακυκλωμένα
υλικά εισόδου

4.2.1 Πρώτες ύλες και
υλικά συσκευασίας

50

-

301-3
Ανακτημένα προϊόντα και υλικά
συσκευασίας τους

4.2.1 Πρώτες ύλες και
υλικά συσκευασίας

50

-

Χρήση τοπικών πρώτων υλών γεωργίας

GRI 103:
Management
Approach 2016

Εσωτερικός
Δείκτης
Επίδοσης
Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας

66

103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

2.4 Οι επιδράσεις στην
αλυσίδα αξίας μας

23-25

-

103-2
Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

3.1 Επενδύοντας στις
τοπικές κοινωνίες

28-29

-

103-3
Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

3.1 Επενδύοντας στις
τοπικές κοινωνίες

28-29

-

Τοπικές πρώτες ύλες

3.1 Επενδύοντας στις
τοπικές κοινωνίες

29

-

Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση

Ενότητα / Αναφορά

Σελίδα

Παράλειψη

Διασφάλιση της εφαρμογής υπεύθυνων πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα

GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 206:
Anti-competitive
Behavior 2016

103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

2.4 Οι επιδράσεις στην
αλυσίδα αξίας μας

23-25

-

103-2
Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

3.3 Προώθηση αξιών και
ορθών επιχειρηματικών
πρακτικών

32-33

-

103-3
Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

3.3 Προώθηση αξιών και
ορθών επιχειρηματικών
πρακτικών

32-33

-

206-1
Νομικές ενέργειες για
αντιανταγωνιστική συμπεριφορά
και μονοπωλιακές πρακτικές

3.3 Προώθηση αξιών και
ορθών επιχειρηματικών
πρακτικών

34

-

Μείωση της κατανάλωσης νερού

GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 303: Water
and effluents
2018

103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

2.4 Οι επιδράσεις στην
αλυσίδα αξίας μας

23-25

-

103-2
Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

4.3 Χρήση νερού

53-55

-

103-3
Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

4.3 Χρήση νερού

53-55

-

303-1
Αλληλεπιδράσεις με το νερό ως
κοινόχρηστο πόρο

4.3 Χρήση νερού

53-55

-

303-3 Αναλήψεις νερού

4.3 Χρήση νερού

55

-

Ορθή διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

2.4 Οι επιδράσεις στην
αλυσίδα αξίας μας

23-25

-

103-2
Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

4.2.2 Απόβλητα
4.3 Χρήση νερού

51-52,
53-55

-

103-3
Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

4.2.2 Απόβλητα
4.3 Χρήση νερού

51-52,
53-55

-
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Πρότυπο GRI

GRI 303: Water
and effluents
2018

GRI 306: Waste
2020

Δημοσιοποίηση

Ενότητα / Αναφορά

Σελίδα

Παράλειψη

303-2
Διαχείριση των επιπτώσεων που
σχετίζονται με την απόρριψη
νερού

4.3 Χρήση νερού

54-55

-

303-4
Απόρριψη νερού

4.3 Χρήση νερού

55

-

306-1
Δημιουργία αποβλήτων και
σημαντικές επιπτώσεις που
σχετίζονται με τα απόβλητα

4.2.2 Απόβλητα

51-52

-

306-2
Διαχείριση σημαντικών
επιπτώσεων που σχετίζονται με τα
απόβλητα

4.2.2 Απόβλητα

51-52

-

306-3
Παραγόμενα απόβλητα

4.2.2 Απόβλητα
6.3 Πίνακας αποβλήτων

52,
73-74

-

306-4
Απόβλητα που διατίθενται προς
ανάκτηση

4.2.2 Απόβλητα
6.3 Πίνακας αποβλήτων

52,
73-74

-

306-5
Απόβλητα που δεν διατίθενται
προς ανάκτηση

4.2.2 Απόβλητα
6.3 Πίνακας αποβλήτων

52,
73-74

-

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 302:
Energy
2016

68

103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

2.4 Οι επιδράσεις στην
αλυσίδα αξίας μας

23-25

-

103-2
Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

4.1 Ουδέτερο ισοζύγιο
άνθρακα

42-46

-

103-3
Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

4.1 Ουδέτερο ισοζύγιο
άνθρακα

42-46

-

302-1
Κατανάλωση ενέργειας εντός του
οργανισμού

4.1 Ουδέτερο ισοζύγιο
άνθρακα

47

-

302-2
Κατανάλωση ενέργειας εκτός του
οργανισμού

4.1 Ουδέτερο ισοζύγιο
άνθρακα

48

-

302-3
Ενεργειακή ένταση

4.1 Ουδέτερο ισοζύγιο
άνθρακα

49

-

Πρότυπο GRI

GRI 305:
Emissions 2016

Δημοσιοποίηση

Ενότητα / Αναφορά

Σελίδα

Παράλειψη

305-1
Άµεσες εκποµπές αερίων του
θερµοκηπίου (Scope 1)

4.1 Ουδέτερο ισοζύγιο
άνθρακα

47

-

305-2
Έµµεσες εκποµπές αερίων του
θερµοκηπίου (Scope 2)

4.1 Ουδέτερο ισοζύγιο
άνθρακα

47

-

305-3
Λοιπές έµµεσες εκποµπές αερίων
του θερµοκηπίου (Scope 3)

4.1 Ουδέτερο ισοζύγιο
άνθρακα

48

-

305-4
Ένταση εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου

4.1 Ουδέτερο ισοζύγιο
άνθρακα

49

-

Προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ

GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 416:
Customer Health
and Safety 2016

103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

2.4 Οι επιδράσεις στην
αλυσίδα αξίας μας

23-25

-

103-2
Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

5.1 Προώθηση της
θετικής εικόνας
της υπεύθυνης
κατανάλωσης

56-59

-

103-3
Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

5.1 Προώθηση της
θετικής εικόνας
της υπεύθυνης
κατανάλωσης

56-59

-

416-1
Αξιολόγηση επιπτώσεων
προϊόντων στην υγεία και την
ασφάλεια

5.1 Προώθηση της
θετικής εικόνας
της υπεύθυνης
κατανάλωσης

59

-

416-2
Περιστατικά μη συμμόρφωσης
σχετικά με την υγεία και ασφάλεια
προϊόντων και υπηρεσιών

5.1 Προώθηση της
θετικής εικόνας
της υπεύθυνης
κατανάλωσης

59

-
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Πρότυπο GRI

GRI 417:
Marketing and
Labelling 2016

Δημοσιοποίηση

Ενότητα / Αναφορά

Σελίδα

Παράλειψη

417-1
Απαιτήσεις σήμανσης προϊόντων
και υπηρεσιών

5.1 Προώθηση της
θετικής εικόνας
της υπεύθυνης
κατανάλωσης

59-60

-

417-2
Περιστατικά μη συμμόρφωσης
σχετικά με πληροφορίες
και σήμανση προϊόντων και
υπηρεσιών

5.1 Προώθηση της
θετικής εικόνας
της υπεύθυνης
κατανάλωσης

60

-

417-3
Περιστατικά μη συμμόρφωσης
σχετικά με την υπεύθυνη
επικοινωνία και το μάρκετινγκ

5.1 Προώθηση της
θετικής εικόνας
της υπεύθυνης
κατανάλωσης

60

-

Θετικός αντίκτυπος στις κοινωνίες

GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 204:
Procurement
practices
2016

103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

2.4 Οι επιδράσεις στην
αλυσίδα αξίας μας

23-25

-

103-2
Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

3.1 Επενδύοντας στις
τοπικές κοινωνίες

28-29

-

103-3
Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

3.1 Επενδύοντας στις
τοπικές κοινωνίες

28-29

-

204-1
Ποσοστό δαπανών σε τοπικούς
προμηθευτές

3.1 Επενδύοντας στις
τοπικές κοινωνίες

29

-

Δημιουργία οικονομικών και κοινωνικών επιδράσεων

GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 201:
Economic
Performance
2016
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103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

2.4 Οι επιδράσεις στην
αλυσίδα αξίας μας

23-25

-

103-2
Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

3.2 Θετικός οικονομικός
αντίκτυπος στην
κοινωνία

31

-

103-3
Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

3.2 Θετικός οικονομικός
αντίκτυπος στην
κοινωνία

31

-

201-1
Άμεση οικονομική αξία που
δημιουργείται και διανέμεται

3.2 Θετικός οικονομικός
αντίκτυπος στην
κοινωνία

31-32

-

Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση

Ενότητα / Αναφορά

Σελίδα

Παράλειψη

Προώθηση αξιών και συμπεριφορών

GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 205:
Anti-corruption
2016

GRI 419:
Socioeconomic
compliance
2016

103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

2.4 Οι επιδράσεις στην
αλυσίδα αξίας μας

23-25

-

103-2
Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

3.3 Προώθηση αξιών και
ορθών επιχειρηματικών
πρακτικών

32-33

-

103-3
Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

3.3 Προώθηση αξιών και
ορθών επιχειρηματικών
πρακτικών

32-33

-

205-1
Αξιολόγηση διεργασιών για
κινδύνους σχετικούς με διαφθορά

3.3 Προώθηση αξιών και
ορθών επιχειρηματικών
πρακτικών

33-34

-

205-3
Επιβεβαιωμένα περιστατικά
διαφθοράς και ενέργειες που
αναλήφθηκαν

3.3 Προώθηση αξιών και
ορθών επιχειρηματικών
πρακτικών

34

-

419-1
Μη συμμόρφωση με
κοινωνικοοικονομικούς νόμους
και κανονισμούς

3.3 Προώθηση αξιών και
ορθών επιχειρηματικών
πρακτικών

34

-

23-25

-

Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

2.4 Οι επιδράσεις στην
αλυσίδα αξίας μας

103-2
Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

3.4 Ανθρώπινα
δικαιώματα στην
εργασία

35

-

103-3
Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

3.4 Ανθρώπινα
δικαιώματα στην
εργασία

35

-

GRI 406: Nondiscrimination
2016

406-1
Περιστατικά διακρίσεων και
διορθωτικά μέτρα

3.4 Ανθρώπινα
δικαιώματα στην
εργασία

35

-

GRI 412:
Human rights
assessment
2016

412-2
Κατάρτιση εργαζομένων σε
πολιτικές ή διαδικασίες σχετικές
με τα ανθρώπινα δικαιώματα

3.4 Ανθρώπινα
δικαιώματα στην
εργασία

36

-

GRI 103:
Management
Approach 2016
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Πρότυπο GRI

Δημοσιοποίηση

Ενότητα / Αναφορά

Σελίδα

Παράλειψη

Προώθηση της υγείας και ασφάλειας

GRI 103:
Management
Approach 2016

GRI 403:
Occupational
Health and
Safety 2018

72

103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των ορίων του

2.4 Οι επιδράσεις στην
αλυσίδα αξίας μας

23-25

-

103-2
Η διοικητική προσέγγιση και οι
πτυχές της

3.5 Ασφαλής χώρος
εργασίας

36-40

-

103-3
Αξιολόγηση της διοικητικής
προσέγγισης

3.5 Ασφαλής χώρος
εργασίας

36-40

-

403-1
Σύστημα διαχείρισης υγείας και
ασφάλειας στην εργασία

3.5 Ασφαλής χώρος
εργασίας

36-40

-

403-2
Προσδιορισμός επικινδυνότητας,
αξιολόγηση κινδύνου και
διερεύνηση συμβάντων

3.5 Ασφαλής χώρος
εργασίας

36-40

-

403-3
Υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας

3.5 Ασφαλής χώρος
εργασίας

36-40

-

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

3.5 Ασφαλής χώρος
εργασίας

36-40

-

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

3.5 Ασφαλής χώρος
εργασίας

36-40

-

403-6
Προώθηση της υγείας των
εργαζομένων

3.5 Ασφαλής χώρος
εργασίας

36-40

-

403-7
Πρόληψη και μετριασμός των
επιπτώσεων στην υγεία και την
ασφάλεια στην εργασία

3.5 Ασφαλής χώρος
εργασίας

36-40

-

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

3.5 Ασφαλής χώρος
εργασίας

40

-

403-9
Τραυματισμοί που σχετίζονται με
τον χώρο εργασίας

3.5 Ασφαλής χώρος
εργασίας

41

-

3 Πίνακας αποβλήτων
GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5

2019
Τύπος αποβλήτων

Εκτροπή
αποβλήτων
Παραγόμενα
από την
απόβλητα (t)
τελική
απόρριψη (t)

2020
Τελική
απόρριψη
αποβλήτων
(t)

Παραγόμενα
απόβλητα (t)

Εκτροπή
αποβλήτων
από την τελική
απόρριψη (t)

Τελική
απόρριψη
αποβλήτων
(t)

Επικίνδυνα απόβλητα
Απορροφητικά υλικά
(Πανιά με υπολλείματα
γράσσων, μαζούτ)

1,34

1,34

0,00

1,70

1,70

0,00

Δοχεία Πλαστικά
Άχρηστα

3,53

3,53

0,00

2,00

2,00

0,00

Χρησιμοποιημένα
Λάδια

3,99

3,99

0,00

2,94

2,94

0,00

Μαζούτ

14,52

14,52

0,00

1,00

1,00

0,00

Καύσιμο Πετρέλαιο και
Πετρέλαιο Ντίζελ

32,23

32,23

0,00

0,00

0,00

0,00

Απόβλητα που
περιέχουν πετρέλαιο

12,32

12,32

0,00

2,30

2,30

0,00

Συνθετικά Έλαια
Μηχανής, Κιβωτίου
Ταχυτήτων και
Λίπανσης

0,00

0,00

0,00

0,42

0,42

0,00

Σύνολο

67,93

67,93

0,00

10,37

10,37

0,00

Μη επικίνδυνα απόβλητα
Μαγιά, Φλοιοί Κόκκων
Κριθαριού, Ριζίδια,
Κριθή Διαλογής, Σκόνη
Κριθής
Απόβλητα Ιστών
Φυτών
Λάσπη Βιολογικού
Καθαρισμού,
Kieselguhr (Κατάλοιπα
Ζυθοβραστηρίου)
Χάρτινη Συσκευασία

40231,00

34442,29

5788,71

46520,00

40363,62

6156,38

12,00

12,00

0,00

3,00

3,00

0,00

1642,00

1642,00

0,00

8505,00

8505,00

0,00

227,00

227,00

0,00

170,72

170,72

0,00
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2019
Τύπος αποβλήτων

Πλαστική Δεξαμενή
1000 Lt, Άχρηστα
Βαρελάκια Pet,
Άχρηστη Ζελατίνα,
Νάιλον (Πλαστική
Συσκευασία), Τρίμμα
Πλαστικών Κιβωτίων

Εκτροπή
αποβλήτων
Παραγόμενα
από την
απόβλητα (t)
τελική
απόρριψη (t)

2020
Τελική
απόρριψη
αποβλήτων
(t)

Παραγόμενα
απόβλητα (t)

Εκτροπή
αποβλήτων
από την τελική
απόρριψη (t)

Τελική
απόρριψη
αποβλήτων
(t)

963,49

779,76

183,73

817,94

622,51

195,43

3131,00

3131,00

0,00

3499,00

3499,00

0,00

Μεικτή Συσκευασία

12,70

12,70

0,00

10,12

10,12

0,00

Σκυρόδεμα

6,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Σίδηρος και Χάλυβας

40,00

40,00

0,00

16,00

16,00

0,00

Ανάμεικτα Μέταλλα

74,00

74,00

0,00

2,19

2,19

0,00

Καλώδια

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Χώματα και Πέτρες

138,00

138,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Μπάζα Εκσκαφών

26,00

26,00

0,00

15,00

15,00

0,00

Μείγματα Αποβλήτων
Δομικών

10,00

10,00

0,00

67,00

67,00

0,00

Χαρτιά και Χαρτόνια

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Άχρηστη Ξυλεία
(παλέτες)

25,00

25,00

0,00

33,00

33,00

0,00

Πλαστικά Τσέρκι

26,00

26,00

0,00

13,00

13,00

0,00

Άχρηστα Σίδερα

29,00

29,00

0,00

23,52

23,52

0,00

Χάρτινη Ετικέτα,
Πλαστική Ετικέτα
(Heineken),
Απορρίμματα

398,00

0,00

398,00

337,00

0,00

337,00

Ξύλινη Συσκευασία

1186,00

1186,00

0,00

356,55

356,55

0,00

19,00

19,00

0,00

18,00

18,00

0,00

48204,19

41833,75

6370,44

60407,04

53718,23

6688,81

Υαλόθραυσμα

Κουτιά Αλουμινίου
Πρεσαρισμένα,
Άχρηστα Ανοξείδωτα
Μέταλλα, Παλιά Μοτέρ
Σύνολο

74

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 102, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: +30 2105384911

WWW.ATHENIANBREWERY.GR

