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Θερμοκήπια Θράκης

Μήνυμα από τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο,
Κωνσταντίνο Χαλιορή

GRI 102-1, 102-10, 102-14

Το όραμά μας για μια οργανωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στον
πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα έγινε πραγματικότητα με τη δημιουργία
της εταιρείας Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε. το 2013, με κύριο αντικείμενο
την υδροπονική καλλιέργεια κηπευτικών.
Σήμερα, αποτελώντας τα μεγαλύτερα σε έκταση υδροπονικά θερμοκήπια
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τα μοναδικά παγκοσμίως που χρησιμοποιούν
τη γεωθερμία για να καλύψουν το 100% των αναγκών τους σε θέρμανση,
θεωρήσαμε αναγκαίο να παρουσιάσουμε στα ενδιαφερόμενα μέρη μας
τις επιδράσεις που δημιουργούμε σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό
επίπεδο και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε σε αυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, σας παρουσιάζουμε την 1η Έκθεση

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους υψηλής ποιότητας

Βιώσιμης Ανάπτυξης της Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε. Η

προϊόντα, με τη μικρότερη δυνατή επίδραση στο

παρούσα ΄Έκθεση, η οποία αφορά στο οικονομικό έτος

περιβάλλον. Ειδικότερα, η χρήση ανανεώσιμης πηγής

2019, έχει αναπτυχθεί σε συμφωνία με τα Πρότυπα Global

ενέργειας, δηλαδή αυτή της γεωθερμίας, εξασφαλίζει

Reporting Initiative (GRI) Core Option 2016, λαμβάνοντας

σταθερές συνθήκες ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές

υπόψη και την ευρύτερη επίδραση της Εταιρείας στους

διοξειδίου του άνθρακα.

Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Ο.Η.Ε.
Επενδύουμε στη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Καλλιεργούμε το μέλλον
Οι βασικές αρχές που διέπουν τη φιλοσοφία της Εταιρείας
είναι η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων,
ο σεβασμός στους ανθρώπους μας και τους καταναλωτές
και η προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό,

Η στρατηγική μας προσέγγιση ως προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
βασίζεται στη δημιουργία αξίας σε τρεις βασικούς πυλώνες:
το περιβάλλον, την αγορά και την κοινωνία και φυσικά τους
ανθρώπους μας.

η βασική μας επιχειρηματική πρακτική είναι η εφαρμογή

Για πρώτη φορά, μέσω διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα

σύγχρονων και βιώσιμων μεθόδων καλλιέργειας.

μέρη μας, για κάθε έναν από τους παραπάνω πυλώνες

Μέσω της υδροπονίας και της αξιοποίησης των

αναγνωρίσαμε τα ουσιαστικά θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

γεωθερμικών κοιτασμάτων της ευρύτερης περιοχής

σε συνάρτηση με την επιχειρηματική μας δραστηριότητα και

της Θράκης, σε συνδυασμό με τις ορθές γεωργικές

εστιάζουμε σε αυτά μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες,

πρακτικές καλλιέργειας που ακολουθούμε, εξασφαλίζουμε

τις οποίες θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε παρακάτω.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

Δημιουργούμε ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης
Εντός του 2019 ολοκληρώθηκε το τελευταίο τμήμα του
επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας ύψους €2 εκ., το οποίο
αφορούσε στη δημιουργία επιπλέον 20 στρεμμάτων
θερμοκηπίου στη Θράκη. Σήμερα, το συνολικό εμβαδό
των δύο θερμοκηπίων της Εταιρείας (σε Αττική και Θράκη)
ανέρχεται σε 196 στρέμματα.
Κύριο μέλημά μας αποτελεί η καθιέρωση των προϊόντων
της Εταιρείας στην εγχώρια αγορά μέσω της δημιουργίας
ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης με τις μεγαλύτερες
αλυσίδες σούπερ μάρκετ και κατ’ επέκταση με τους Έλληνες
καταναλωτές. Επιδίωξή μας θα αποτελέσει επίσης και η
επιλεκτική διείσδυση σε αγορές του εξωτερικού, ώστε
τα ελληνικά υδροπονικά προϊόντα να αναγνωρισθούν και
σε μεγαλύτερες αγορές. Ήδη η Εταιρεία έχει αναπτύξει
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Βασικός μας στόχος είναι η αξιοποίηση στο έπακρο του
διαθέσιμου γεωθερμικού πεδίου στην Θράκη, το οποίο
μπορεί να θερμάνει έως και 300 στρέμματα θερμοκηπίου.
Παράλληλα, θα αξιοποιήσουμε στο μεγαλύτερο δυνατό
βαθμό την υφιστάμενη δυναμικότητα των δύο θερμοκηπίων,
θα βελτιστοποιήσουμε την παραγωγή μέσω ενεργειών
διοχέτευσης του CO2 στα θερμοκήπια και χρήση δεξαμενής
με CO2 πετυχαίνοντας μεγαλύτερη απόδοση των φυτών
κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ θα διευρύνουμε την
ποικιλία των καλλιεργούμενων προϊόντων, πάντα με
γνώμονα το σεβασμό στους φυσικούς πόρους και την
ελάχιστη δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον.
Κύριο μέλημά μας η υγεία και η ασφάλεια
των εργαζομένων μας

εξαγωγική δραστηριότητα στις αγορές της Κύπρου και της

Οι άνθρωποί μας αποτελούν το πιο σημαντικό κεφάλαιο

Γερμανίας.

της Εταιρείας και για το λόγο αυτό εφαρμόζουμε όλες τις
πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία της υγείας και

Αντιμετωπίζουμε με αμεσότητα τις νέες προκλήσεις

της ασφάλειάς τους.

Παρά το γεγονός ότι η παρούσα Έκθεση αφορά στο έτος

Στο πλαίσιο αυτό τηρούμε όλες τις απαιτούμενες

2019, δεν μπορούμε να παραλείψουμε να αναφερθούμε στην

προδιαγραφές των πρωτοκόλλων υγιεινής και ασφάλειας

πανδημία του COVID-19, η οποία έχει επηρεάσει το σύνολο

και φροντίζουμε για την ασφάλεια των εργαζομένων μας

της ανθρωπότητας, τη χώρα μας και αντίστοιχα την Εταιρεία

παρέχοντάς τους όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας.

μας. Καθώς το φαινόμενο είναι ακόμα σε εξέλιξη,
οι όποιες πιθανές επιδράσεις του στη λειτουργία μας είναι
υπό αξιολόγηση. Αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα, είναι
ότι ως Εταιρεία παρακολουθούμε στενά την εξέλιξή του,
ώστε να διασφαλίσουμε τόσο την υγεία και ασφάλεια των
ανθρώπων μας όσο και την απρόσκοπτη λειτουργία μας,
ακολουθώντας πάντα τα όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.
Προτεραιότητά μας είναι το περιβάλλον
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη, λόγω και του τομέα δραστηριοποίησής
μας, βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο κάθε
επιχειρηματικής μας πρακτικής. Δέσμευσή μας αποτελεί να
είμαστε ένας υπεύθυνος εταιρικός πολίτης όπου σέβεται τις

Κωνσταντίνος Χαλιορής

ανάγκες και προσδοκίες των ανθρώπων μας, των πελατών

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

μας και ευρύτερα των ενδιαφερόμενων μερών μας.

Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε.
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Θερμοκήπια Θράκης

Oι προτεραιότητες μας
και η πρόοδός μας με μία ματιά

Καθαρές πωλήσεις Θερμοκηπίων Θράκης
2019

2018

€8,39 εκ.

€5,57 εκ.

Κατανάλωση ενέργειας
2019

2018

451,81 t/στρέμμα

410,51 t/στρέμμα

Συνολικό βάρος μη επικίνδυνων αποβλήτων
2019

2018

65 t

Δεν υπήρχε διαδικασία παρακολούθησης
των μη επικίνδυνων αποβλήτων για το 2018
(η εταιρεία δεν διαθέτει επικίνδυνα απόβλητα).

Άμεσα εργαζόμενοι
2019

2018

287

191
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Πληρωμές προς προμηθευτές
2019

2018

€5,3 εκ.

€2,9 εκ.

Συνολικός αριθμός προμηθευτών
2019

2018

321

227

Δείκτης αναλογίας βασικού μισθού γυναικών/ανδρών
2019

2018

1,02

0,85

Χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα
Εκπομπές από παραγωγή τομάτας

Εκπομπές από παραγωγή αγγουριού

0,113

0,112

kg CO2 eq/kg προϊόντος

kg CO2 eq/kg προϊόντος
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Θερμοκήπια Θράκης

Oι προτεραιότητες μας
και η πρόοδός μας με μία ματιά

100%

της παραγωγής πραγματοποιείται
στις ελληνικές εγκαταστάσεις.

5

πιστοποιήσεις για την ποιότητα
των προϊόντων μας.

0

περιστατικά μη συμμόρφωσης με κανονισμούς
σχετικά με επιπτώσεις των προϊόντων μας στην υγεία
και την ασφάλεια των καταναλωτών για το 2019.

0

εργατικά ατυχήματα
για το 2019.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019
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Θερμοκήπια Θράκης

Ξεκινήσαμε το 2013 και συνεχίζουμε
κατακτώντας νέους στόχους

2013

2014

Ίδρυση των εταιρειών Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε.
και Έλαστρον Αγροτική A.E. με αντικείμενο τη
δημιουργία θερμοκηπίων για την παραγωγή
κηπευτικών, με την εφαρμογή της μεθόδου
υδροπονικής καλλιέργειας και την αξιοποίηση

Πρώτη καλλιεργητική περίοδος

και χρήση γεωθερμικής ενέργειας.

σε θερμοκήπιο 40 στρέμματα.

2016

2017

Επέκταση των θερμοκηπίων κατά 40 στρέμματα,

Επέκταση των θερμοκηπίων κατά 20 στρέμματα,

φτάνοντας συνολικά τα 80 στρέμματα.

φτάνοντας συνολικά τα 100 στρέμματα.

2017

2018

Συγχώνευση δια απορροφήσεως της Έλαστρον
Αγροτική Α.Ε. από την εταιρεία Θερμοκήπια Θράκης
Α.Ε, στην οποία πλέον ο ‘Όμιλος Πλαστικά Θράκης
κατέχει το 50,91% και ο Όμιλος Έλαστρον το 49,09%

Επέκταση των θερμοκηπίων κατά 40 στρέμματα

με τη μορφή της κοινοπραξίας.

φτάνοντας συνολικά τα 140 στρέμματα.

2018

2018-19

Συγχώνευση δια απορροφήσεως της εταιρείας

Ολοκλήρωση της επένδυσης στη Θράκη με

Αστικές Καλλιέργειες Α.Ε. από την Θερμοκήπια

την προσθήκη 40 στρεμμάτων. Το συνολικό εμβαδό

Θράκης Α.Ε., οπότε και προστίθενται στο συνολικό

της Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε. ανέρχεται πλέον σε

εμβαδό της Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε. 11 στρέμματα,

196 στρέμματα, συμπεριλαμβανομένης της

φθάνοντας συνολικά τα 151 στρέμματα.

μονάδας της Αττικής.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019
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GRI 102-7

Θερμοκήπια Θράκης

2019

2018

2

1

Κύκλος εργασιών (Καθαρές Πωλήσεις)

€8,39 εκ.

€5,57 εκ.

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

€7,48 εκ.

€5,37 εκ.

Σύνολο υποχρεώσεων

€8,15 εκ.

€7,81 εκ.

Στοιχεία ενεργητικού

€15,68 εκ.

€13,18 εκ.

21

11

287

191

Συνολικός αριθμός επιχειρησιακών μονάδων/δραστηριοτήτων

Αριθμός παρεχόμενων προϊόντων*

Συνολικός αριθμός εργαζομένων

* Αφορά στο σύνολο των κωδικών των παραγόμενων προϊόντων (ντομάτας και αγγουριού).
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Ποιοι είμαστε

Θερμοκήπια Θράκης

Εφαρμόζουμε ένα καινοτόμο
επιχειρηματικό μοντέλο σε όλες
μας τις δραστηριότητες

GRI 102-2, 102-3, 102-4, 102-6, 102-16

Το όραμά μας είναι: «Η συστηματική και οργανωμένη επιχειρηματική
δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα με στόχο τη βέλτιστη παραγωγή
με το ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα».
Σύμφωνα με αυτό, η αποστολή μας είναι η δημιουργία ισχυρών δεσμών
με τις μεγαλύτερες και απαιτητικότερες αλυσίδες τροφίμων και η
αναγνώριση και η καθιέρωση των προϊόντων μας από τους καταναλωτές
ως τα πλέον ποιοτικά και βιώσιμα.

Πού δραστηριοποιούμαστε
Η εμπειρία, το πάθος και η καινοτομία μεγαλώνουν
μαζί, στα υδροπονικά Θερμοκήπια Θράκης. Με βασικό
μας σύνθημα «Καλλιεργώντας το μέλλον», από το 2013
στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας, καλλιεργούνται
με τη μέθοδο της υδροπονίας τα πιο αγνά κηπευτικά.
Σχεδιάζοντας με καινοτόμο τρόπο τα θερμοκήπιά μας,
εξασφαλίζουμε ευελιξία στην παραγωγή σε όλες τις
συνθήκες και εποχές.
Μέσω της κεντρικής εγκατάστασης θερμοκηπίων
υδροπονικής καλλιέργειας στο Νέο Εράσμιο Ξάνθης,
αλλά και μέσω των κτημάτων στο Κορωπί, προσφέρουμε
σε όλη την Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού προϊόντα
υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, όλο τον χρόνο,
με σεβασμό στη φύση και τον καταναλωτή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εγκαταστάσεις μας παράγουν
προϊόντα χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος και αποτελούν
τις μοναδικές εγκαταστάσεις θερμοκηπίων γεωθερμικής
ενέργειας στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη,
φτάνοντας το 2019 τα 196 στρέμματα.

Ποιοι είμαστε
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Οι πιστοποιήσεις μας

Δίνουμε έμφαση στην ποιότητα
Εφαρμόζοντας σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Με διαφορετικούς, αυτόνομους καλλιεργητικούς θαλάμους,

και Ορθών Γεωργικών Πρακτικών επιτυγχάνουμε την

που δίνουν το πλεονέκτημα παραγωγής διαφορετικών

πιστοποιημένη ποιότητα των προϊόντων μας, καθ’ όλη τη

κηπευτικών και εναλλαγής των καλλιεργειών ανά εποχή,

διάρκεια του έτους, ενώ μέσω του ετήσιου προγραμματισμού

επιτυγχάνουμε την ευελιξία στην παραγωγή και στην

που διενεργούμε, μπορούμε να εγγυηθούμε για την

επίτευξη μεγαλύτερης ποικιλίας προϊόντων. Επιπρόσθετα,

παράδοση και τη φρεσκάδα των κηπευτικών μας.

οι σταθερές συνθήκες καλλιέργειας εξασφαλίζουν την

Όλες οι διαδικασίες παραγωγής έχουν πιστοποιηθεί

ποιότητα και τη φρεσκάδα των προϊόντων των θερμοκηπίων

από αναγνωρισμένους φορείς, ενώ οι ποικιλίες μας είναι

μας, ανεξάρτητα από τις καιρικές και εποχιακές συνθήκες.

διεθνώς αναγνωρισμένες για την ποιότητά τους.

Με αυτό τον τρόπο χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης,

Με τη μέθοδο της υδροπονίας, τα φυτά παράγουν υψηλής

σταθερές συνεργασίες και ανοίγουμε τον δρόμο, ώστε

ποιότητας κηπευτικά για μεγάλες παραγωγικές περιόδους

τα ελληνικά υδροπονικά προϊόντα να εισέρχονται σε όλο

(ετήσιες μονοκαλλιέργειες).

και μεγαλύτερες αγορές.
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Θερμοκήπια Θράκης

Χρησιμοποιούμε τις
πιο σύγχρονες και βιώσιμες
γεωργικές πρακτικές

GRI 102-2

Υδροπονία
Η υδροπονία είναι ένα είδος καλλιέργειας που κερδίζει
συνεχώς έδαφος, καθώς αποτελεί ένα είδος καλλιέργειας
για το οποίο δεν απαιτείται χώμα για την ανάπτυξη
των φυτών.
Οι ρίζες τους έρχονται σε άμεση επαφή με θρεπτικό διάλυμα,
το οποίο περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (π.χ. κάλιο,
άζωτο, ασβέστιο κ.λπ.) για τη σωστή ανάπτυξή τους.

Η υδροπονική μέθοδος παρουσιάζει μία σειρά από πλεονεκτήματα σε σχέση
με τις συμβατικές μεθόδους καλλιέργειας, με κυριότερες:

Απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες

Ελάχιστες εφαρμογές

Καλύτερος αερισμός των φυτών, καθώς

ανάπτυξης των φυτών (pH, ηλεκτρική

φυτοπροστατευτικών προϊόντων

με τη χρήση των ειδικών αναρτώμενων

αγωγιμότητα, περιεκτικότητα σε

(φυτοφάρμακα) με απώτερο στόχο τη

καναλιών (hanging gutters) η καλλιέργεια

θρεπτικό διάλυμα, θερμοκρασία,

μηδενική εφαρμογή τους και μηδενικά

ξεκινά και αναπτύσσεται από ύψος 50

οξυγόνο).

υπολείμματα χημικών.

εκατοστών πάνω από το έδαφος.

Μηδενικά προβλήματα για τα φυτά,

Άριστη ποιότητα και μεγιστοποίηση της

Εξασφάλιση σταθερών και

καθώς μπορούν να ανταπεξέλθουν σε

παραγωγής ανά τετραγωνικό μέτρο

ποιοτικών σοδειών όλο τον χρόνο,

συνθήκες μεγάλης παραγωγικής

καλλιεργούμενης επιφάνειας του

με υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση

περιόδου (1 έτος).

θερμοκηπίου.

με το παραδοσιακό θερμοκήπιο.

Αποφυγή ρύπανσης εδάφους

Ελαχιστοποίηση των ασθενειών

Εξοικονόμηση νερού και θρεπτικών

και υπόγειων υδάτων λόγω

που μπορούν να προσβάλουν τα

στοιχείων.

της περιορισμένης χρήσης

φυτά στο ριζικό σύστημα.

φυτοφαρμάκων.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019
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Η κύρια εγκατάσταση των Θερμοκηπίων βρίσκεται στην περιοχή
της Ξάνθης για έναν και πολύ σημαντικό λόγο: Την ύπαρξη ζεστού
νερού από το γεωθερμικό πεδίο.

Γεωθερμία
Η γεωθερμία είναι η φυσική θερμική ενέργεια, που διαρρέει

πολιτική, στόχος είναι η απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα

από το θερμό εσωτερικό της γης προς την επιφάνεια.

και η ένταξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Είναι μία ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς

για τη θέρμανση και ψύξη των κτηρίων. Άλλωστε και από

εκμεταλλεύεται την ανεξάντλητη ενέργεια που περικλείεται

την Εθνική Νομοθεσία και το Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας,

στους γεωλογικούς σχηματισμούς. Πρόκειται για το πιο

επιβάλλεται η σταδιακή κατάργηση συμβατικών συστημάτων

σύγχρονο και αποδοτικό σύστημα θέρμανσης/ψύξης

θέρμανσης κτηρίων και η αντικατάστασή τους με σύγχρονα

αυτή τη στιγμή στον κόσμο, καθώς είναι καθαρή ενέργεια

και αποδοτικά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

που πηγάζει από τη γη και το οποίο εγγυάται σταθερές
υψηλές αποδόσεις, εντυπωσιακή εξοικονόμηση και πλήρη
απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα.

Στη Βόρεια Ελλάδα η γεωθερμία είναι ένα μεγάλο
ενεργειακό κεφάλαιο, που μπορεί να βοηθήσει την
αγροτική δραστηριότητα. Η ευρύτερη περιοχή της Θράκης

Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η στροφή μας από τη

και ειδικότερα η Ξάνθη διαθέτει ένα πολύ σημαντικό

χρήση των συμβατικών συστημάτων θέρμανσης σε νέα

γεωθερμικό δυναμικό με διάσπαρτα γεωθερμικά πεδία.

συστήματα που προφέρουν εξοικονόμηση και μειώνουν

Η γεωθερμική ενέργεια αξιοποιείται για να καλύψει στο

το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σύμφωνα και με τις νέες

100% τις ανάγκες σε θέρμανση των Θερμοκηπίων Θράκης.

οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή
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Θερμοκήπια Θράκης

Παράγουμε τα
πιο αγνά προϊόντα

GRI 102-2, 102-7

Στα θερμοκήπιά μας παράγονται μία σειρά
από εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα.

Ντομάτα beef

Ντομάτα τσαμπί

Αγγούρι

Εκπομπές CO2

Εκπομπές CO2

Εκπομπές CO2

0,113

0,112

0,112

kg CO2 eq/kg προϊόντος

kg CO2 eq/kg προϊόντος

kg CO2 eq/kg προϊόντος

Αγγούρι Κνωσσού

Ντοματίνια σε δοχείο*

Ντοματίνια σε ποτήρι*

Εκπομπές CO2

0,125
kg CO2 eq/kg προϊόντος

*

Τα εν λόγω προϊόντα καλλιεργούνται και διατίθενται μόνο κατά παραγγελία.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019
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Θερμοκήπια Θράκης

Οι άνθρωποί μας είναι
η μεγαλύτερή μας επένδυση
Στα Θερμοκήπια Θράκης, ως εταιρεία εντάσεως εργασίας,
εξαρτόμαστε από την αφοσίωση και τις δεξιότητες των εργαζομένων μας,
για την παραγωγή των προϊόντων μας.
Στο πλαίσιο αυτό, κύριο μέλημά μας είναι να αξιοποιούμε και να
αναπτύσσουμε τους ανθρώπους μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
για τη δημιουργία αξίας για τους ίδιους και κατ’ επέκταση και για την Εταιρεία.

Επιδιώκουμε να δημιουργούμε θέσεις εργασίας με

Επιπλέον, προσφέρουμε συνεχή επαγγελματική κατάρτιση

την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας σε Ξάνθη και

και εκπαίδευση, στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη των

Αθήνα, ενισχύοντας την τοπική κοινωνία στην οποία

ανθρώπων μας και την προσωπική τους ανέλιξη, καθώς οι

δραστηριοποιούμαστε. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2019

μέθοδοι παραγωγής που χρησιμοποιούμε στην Εταιρεία μας

ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων μας αυξήθηκε

είναι σύγχρονες και απαιτούν συνεχή κατάρτιση.

πάνω από 50% συγκριτικά με το 2018, φτάνοντας τους 287
εργαζόμενους, από 191 που ήταν το 2018.
Αξίζει να σημειωθεί, πως επιλέγουμε προσεκτικά τους
εργαζομένους μας με αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι
η εμπειρία τους στο αντικείμενο της εργασίας, χωρίς

Στο πλαίσιο αυτό, εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας,
αλλά και τα διευθυντικά στελέχη:
• Στις βέλτιστες πρακτικές παραγωγής και τις απαιτήσεις
υγείας και ασφάλειας του προϊόντος.

να κάνουμε διακρίσεις ως προς το φύλο, την ηλικία, την

• Σε θέματα υγείας και ασφάλειας που λαμβάνουν χώρα,

εθνικότητα κ.λπ. Δίνουμε πρωτίστως ευκαιρία σε όσους

τόσο εσωτερικά στην Εταιρεία όσο και σε συνεργασία

προέρχονται από την τοπική κοινωνία, σε μια προσπάθεια

με εξωτερικούς συνεργάτες.

ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας και της τοπικής
απασχόλησης. Αντίστοιχα, επιλέγουμε και τα μέλη της
Διοίκησης της Εταιρείας, με βασικό κριτήριο το ισχυρό
ακαδημαϊκό τους επίπεδο, την εμπειρία τους στον κλάδο
και το επίπεδο κατάρτισης του αντικειμένου.

• Σε θέματα εντοπισμού και αντιμετώπισης περιπτώσεων
παρενόχλησης και διάκρισης στον χώρο εργασίας.
• Σε θέματα που αφορούν τις απαιτήσεις του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR).

Επιλέγουμε τους ανθρώπους μας χωρίς να κάνουμε διακρίσεις
ως προς το φύλο, την ηλικία, τη θρησκεία ή την εθνικότητα.

Ποιοι είμαστε
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Το ανθρώπινο δυναμικό σε αριθμούς*

GRI 102-7, 102-8

Οι πίνακες που παρατίθενται στη συνέχεια περιλαμβάνουν πληροφορίες για το ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός εργαζομένων κατά σύμβαση εργασίας
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Αορίστου

42

32

28

23

70

55

Ορισμένου**

104

54

113

82

217

136

Σύνολο

146

86

141

105

287

191

Μεταβολή

>50%

Συνολικός αριθμός εργαζομένων κατά τύπο εργασίας
Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

2019

2018

2019

2018

2019

2018

Πλήρους απασχόλησης

146

86

141

105

287

191

Μερικής απασχόλησης

0

0

0

0

0

0

146

86

141

105

287

191

Σύνολο

Μεταβολή

>50%

Συνολικός αριθμός εργαζομένων κατά γεωγραφική περιοχή (2019)
Ξάνθη

Αθήνα

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Αορίστου

32

25

57

10

3

13

Ορισμένου

102

112

214

2

1

3

Σύνολο

134

137

271

12

4

16

Συνολικός αριθμός εργαζομένων κατά γεωγραφική περιοχή (2018)
Ξάνθη

*

Αθήνα

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Αορίστου

32

23

55

0

0

0

Ορισμένου

54

82

136

0

0

0

Σύνολο

86

105

191

0

0

0

Δεν υπάρχουν σημαντικές δραστηριότητες της Εταιρείας που να εκτελούνται από άτομα που δεν είναι άμεσα απασχολούμενοι στην Εταιρεία.

** Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των εργαζομένων αορίστου και ορισμένου χρόνου, με σημαντικά περισσότερους τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου,
λόγω της εποχικότητας του αγροτικού κλάδου. Τα στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού είναι υπολογισμένα ως headcount την 31/12/2018 και την 31/12/2019.
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Θερμοκήπια Θράκης

Επιλέγουμε αξιόπιστους
συνεργάτες

GRI 102-9

Στα Θερμοκήπια Θράκης βασιζόμαστε στις στενές σχέσεις συνεργασίας
με τους προμηθευτές μας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από εμπιστοσύνη,
αξιοπιστία και διαφάνεια.

Οι συνεργάτες μας
Ακολουθούμε πιστά τα όσα ορίζει ο εσωτερικός

Οι εγκρίσεις των προμηθειών πραγματοποιούνται

κανονισμός λειτουργίας μας αναφορικά με τις

ακολουθώντας συγκεκριμένα όρια (ποσά) που έχουν τεθεί,

αγορές που πραγματοποιούμε.

ενώ πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένα στελέχη
της Εταιρείας.

Δημιουργούμε αξία για τους συνεργάτες μας
2018

2019

75%

86,5%

από την υπόλοιπη Ελλάδα

321

προμηθευτές

από την υπόλοιπη Ελλάδα

227

24%

προμηθευτές

από την Ξάνθη

1%

12,5%

από την Ξάνθη

1%

από το εξωτερικό

από το εξωτερικό

2018

2019

91%

92%

από την υπόλοιπη Ελλάδα

€5,3 εκ.
σε δαπάνες

8%

από την Ξάνθη

1%

από το εξωτερικό

από την υπόλοιπη Ελλάδα

€2,9 εκ.
σε δαπάνες

7%

από την Ξάνθη

1%

από το εξωτερικό

Ποιοι είμαστε
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Ακολουθούν οι κατηγορίες των βασικών δαπανών μας (βασικά είδη/υλικά που προμηθευόμαστε και λοιπές δαπάνες).

• Προμηθευτές σποροφύτων
• Προμηθευτές λιπασμάτων
• Προμηθευτές υλικών συσκευασίας
• Προμηθευτές πετροβάμβακα
• Προμηθευτές μεταφoρών & πωλήσεων
• Προμηθευτές φυτοφαρμάκων
• Προμηθευτές ωφέλιμων εντόμων
• Προμηθευτές συντήρησης
• Προμηθευτές λοιπών υλικών άμεσης ανάλωσης
• Προμηθευτές παροχής υπηρεσιών
• Προμηθευτές marketing
• Λοιποί προμηθευτές

Αξιολογούμε τους προμηθευτές μας
Αναγνωρίζουμε ότι οι προμηθευτές μας, αποτελούν βασικό

υπόψη αντικειμενικά κριτήρια, όπως είναι το κόστος,

ενδιαφερόμενο μέρος της Εταιρείας μας, καθώς συμβάλουν

η αξιοπιστία της υπό-αξιολόγησης εταιρεία, η ποιότητα των

ουσιαστικά στην προστιθέμενη αξία των προϊόντων μας.

παρεχόμενων υλικών/υπηρεσιών, οι όροι πληρωμής κ.λπ.

Για τον λόγο αυτό φροντίζουμε να επιλέγουμε προσεκτικά
τους προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Ως μέλος του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, στην Εταιρεία
μας κατά την αξιολόγηση των προμηθευτών λαμβάνουμε
επιπλέον υπόψη μας περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια

Η Διοίκηση της Εταιρείας καταρτίζει σε ετήσια βάση και
εγκρίνει μια λίστα προτιμώμενων προμηθευτών.

προκειμένου να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια στις μεταξύ
μας σχέσεις, ενώ έχουμε μηδενική ανοχή σε σχέση με την

Η συγκεκριμένη λίστα θα πρέπει να περιλαμβάνει

παραβίαση του UK Modern Slavery Act 2015, καθώς και

τουλάχιστον 2 προμηθευτές για κάθε κατηγορία/είδος

των όρων των επιμέρους συμφωνητικών με τον εκάστοτε

δαπάνης, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό δεν είναι

προμηθευτή. Η δήλωση του Ομίλου Πλαστικά Θράκης για το

εφικτό. Η αξιολόγηση της επιλογής των προμηθευτών, που

νόμο περί Σύγχρονης Δουλείας παρουσιάζεται στην Έκθεση

θα εισαχθούν στην εγκεκριμένη λίστα, αποτελεί μια διακριτή

Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Πλαστικά Θράκης που είναι

και τεκμηριωμένη διαδικασία, στην οποία λαμβάνουμε

διαθέσιμη στον ιστότοπο του Ομίλου.
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Θερμοκήπια Θράκης

Προσεγγίζουμε στρατηγικά
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Στα Θερμοκήπια Θράκης επιδιώκουμε την εφαρμογή πρακτικών υιοθέτησης και
προώθησης της Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Η στρατηγική μας προσέγγιση στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στοχεύει στη
μείωση της όποιας αρνητικής μας επίδρασης και στην ταυτόχρονη μεγιστοποίηση
της θετικής μας επίδρασης στο περιβάλλον και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
Πυλώνες στρατηγικής:

Περιβάλλον
Αγορά & Κοινωνία
Ανθρώπινο Δυναμικό

Στα Θερμοκήπια Θράκης, εστιάζουμε την προσοχή μας σε
θέματα που συνδέονται με την οικονομική μας ανάπτυξη
και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας. Στο πλαίσιο αυτό,
προχωρήσαμε σε ανάλυση ουσιαστικότητας, στοχεύοντας
στον προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμης
Ανάπτυξης της Εταιρείας, τα οποία αναλύονται σε κάθε
έναν από τους παραπάνω πυλώνες.
Η διαδικασία για την ανάλυση ουσιαστικότητας και
η λίστα των ουσιαστικών θεμάτων που προέκυψαν
από αυτή την ανάλυση περιγράφονται στο Παράρτημα
«Ανάλυση ουσιαστικότητας».

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019
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Θερμοκήπια Θράκης

Η αλυσίδα αξίας μας
Η προστασία του περιβάλλοντος έχει τον πρωταρχικό ρόλο στο σύστημα αξιών
των Θερμοκηπίων Θράκης. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα
για τον σχεδιασμό μας, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο παραγωγής.

Καταναλωτικές συνήθειες

Οργάνωση παραγωγής

Γνωρίζουμε τις ανάγκες των καταναλωτών και

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι

βρισκόμαστε ένα βήμα μπροστά από τις διαρκώς

της φιλοσοφίας μας. Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο

αναπτυσσόμενες απαιτήσεις της αγοράς για φιλικές

στάδιο παραγωγής, από τη συλλογή των σπόρων,

προς το περιβάλλον λύσεις και τεχνολογίες.

μέχρι το marketing και τη συσκευασία.

Προϊόν στο ράφι

Φροντίδα καλλιέργειας

Από τα θερμοκήπιά μας, φροντίζουμε τα προϊόντα

Είμαστε τα μοναδικά θερμοκήπια διεθνώς που

μας να φτάνουν στο ράφι, στον ελάχιστο χρόνο,

χρησιμοποιούμε τη γεωθερμία για να καλύψουμε

πάντα φρέσκα, στις σωστές ποσότητες και με όλες

το 100% των αναγκών μας σε θέρμανση και έχουμε

τις προδιαγραφές ποιότητας.

πιστοποιημένο χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα.

Κέντρο αποθήκευσης και διανομής

Μετασυλλεκτική φροντίδα

Η διανομή και η παράδοση γίνεται απευθείας

Παράγουμε και συσκευάζουμε μόνο τις ποσότητες που

από εμάς στο σούπερ μάρκετ, χωρίς μεσάζοντα.

χρειάζεται. Χρησιμοποιούμε προηγμένες τεχνολογίες

Έτσι, εξασφαλίζουμε τη φρεσκάδα των προϊόντων

στις συσκευασίες μας, περισσότερο φιλικές προς το

μας και την ελαχιστοποίηση των δρομολογίων.

περιβάλλον και 100% ανακυκλώσιμες.

Διανομή

Logistics

Η διανομή γίνεται σε καθημερινή βάση και

Συσκευάζουμε τις ποσότητες προϊόντων

όχι εβδομαδιαία. Έτσι, υπολογίζουμε με

βάσει προγραμματισμού και παραγγελιών.

μεγαλύτερη ακρίβεια τη ζήτηση, ώστε να

Φροντίζουμε να έχουμε τη μεγαλύτερη

αποφεύγονται οι επιστροφές.

δυνατή πληρότητα.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019
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Περιβάλλον

Θερμοκήπια Θράκης

Περιβάλλον:
ο σημαντικότερος
συνεργάτης μας

SDG 3, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15
GRI 102-11

To περιβάλλον αποτελεί για εμάς τον σημαντικότερο εταίρο μας, καθώς χωρίς
αυτό η Εταιρεία μας δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, συνεπώς η προστασία
του περιβάλλοντος έχει τον πρωταρχικό ρόλο στο σύστημα αξιών μας.
Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για τον σχεδιασμό
των θερμοκηπίων μας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο παραγωγής,
και είναι ένα ασυναγώνιστο συγκριτικό πλεονέκτημα που αναγνωρίζεται και
αξιοποιείται από τους πελάτες μας.

Πιστεύουμε όλοι μας στην υπεύθυνη και βιώσιμη παραγωγή

επηρεάζεται από αυτήν, εξαιτίας της εξάρτησής της από

γεωργικών προϊόντων, και αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε

τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.

μόνο εάν διαχειριστούμε τους φυσικούς πόρους με
υπευθυνότητα και σεβασμό προς το περιβάλλον.

Στα Θερμοκήπια Θράκης αναγνωρίζουμε αυτές τις
επιδράσεις και τις θεωρoύμε καθοριστικές για την

Την ίδια στιγμή, η χρήση μηχανημάτων για τις

υψηλή παραγωγικότητα και την επίδοσή μας. Στο πλαίσιο

καλλιεργητικές εργασίες, η άρδευση, η χρήση λιπασμάτων,

αυτό, επιδιώκουμε τη βελτίωση της ενεργειακής μας

εντομοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, μυκητοκτόνων και άλλων

αποδοτικότητας, τη μείωση εκπομπών αερίων του

φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων έχουν αρνητικές

θερμοκηπίου και άλλων αερίων σε όλη την αλυσίδα αξίας

συνέπειες στο περιβάλλον. Μια από αυτές είναι και η

μας, τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων και την

συμβολή τους στην κλιματική αλλαγή εξαιτίας των αερίων

εφαρμογή πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας, καθώς και τη

του θερμοκηπίου που εκπέμπονται λόγω της χρήσης τους.

βελτίωση της ποιότητας του νερού.

Η γεωργία συμβάλει στην κλιματική αλλαγή, αλλά και

Εφαρμόζουμε Ολοκληρωμένη
Περιβαλλοντική Πολιτική
Εφαρμόζουμε την Περιβαλλοντική Πολιτική του Ομίλου

Έχουν οριστεί υπεύθυνοι περιβαλλοντικής διαχείρισης για

Πλαστικά Θράκης και σχετικές διαδικασίες, στις οποίες

την παρακολούθηση της επίδοσής μας μέσα από το Σύστημα

κατηγοριοποιούνται οι περιβαλλοντικές μας επιδράσεις.

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που διαθέτει ο Όμιλος.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

Περιβάλλον

Στο πλαίσιο αυτό:

Συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις νομικές και λοιπές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία των εγκαστάσεών μας.
Αναγνωρίζουμε και αξιολογούμε συστηματικά τις περιβαλλοντικές πλευρές και επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας.
Παρέχουμε κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζόμενους μας.
Επενδύουμε σε προγράμματα μείωσης της ρύπανσης και διατήρησης των φυσικών πόρων.
Χρησιμοποιούμε ορθολογικά την ενέργεια στο σύνολο της λειτουργίας μας.
Επανεξετάζουμε και αναθεωρούμε περιοδικά τους στόχους για τη μείωση της επίδρασης που έχουμε στο περιβάλλον.
Εφαρμόζουμε μέτρα για τη μείωση, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων μας,
αλλά και τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής μεθόδου διάθεσης αυτών που δεν μπορούν να ανακτηθούν.

Επιπλέον, πιστοποιούμαστε βάσει του προτύπου GLOBAL G.A.P.
για τις ορθές γεωργικές πρακτικές που ακολουθούμε, μέσω
της εφαρμογής ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης
καλλιεργειών. Ο σκοπός της εφαρμογής του GLOBAL G.A.P.
είναι η ανταπόκρισή μας στις αυξανόμενες ανάγκες και
προσδοκίες του καταναλωτή σε θέματα που αφορούν:

Τη διατήρηση της εμπιστοσύνης ως προς την ασφάλεια των τροφίμων.
Την ελαχιστοποίηση των επιζήμιων επιπτώσεων στο περιβάλλον.
Την ελαχιστοποίηση της χρήσης αγροχημικών.
Τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης φυσικών πόρων.
Την εξασφάλιση της θετικής αντιμετώπισης σε θέματα υγείας και ασφάλειας των ανθρώπων μας.
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Περιβάλλον

Θερμοκήπια Θράκης

Βελτιώνουμε την ενεργειακή
μας αποδοτικότητα με πολλαπλά
οφέλη για το περιβάλλον και την
εταιρεία μας
Γιατί είναι σημαντικό για εμάς

GRI 103-1

Πώς το προσεγγίζουμε

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ
SDG 7, 2, 13

GRI 103-2

Η ενεργειακή αποδοτικότητά μας συμβάλει στην προστασία

Στα Θερμοκήπια Θράκης η ενέργεια που καταναλώνουμε

του περιβάλλοντος. Πέραν αυτού όμως, ενέχει και

είναι κυρίως ηλεκτρική και χαρακτηρίζεται από εποχικότητα,

σημαντικό όφελος για την ίδια την Εταιρεία μας, καθώς με

καθώς αφορά στους μήνες με αυξημένη θερμοκρασία.

το να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά την ενέργεια που
καταναλώνουμε, εξοικονομούμε κόστος και γινόμαστε πιο
αποδοτικοί και ανταγωνιστικοί, ενώ ταυτόχρονα συμβάλουμε
λιγότερο στην κλιματική αλλαγή μειώνοντας τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό οδηγεί σε περαιτέρω
βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Αντί για ενεργοβόρους εξοπλισμούς υψηλών ενεργειακών
απαιτήσεων, διαθέτουμε σύστημα ψύξης με υγρή παρειά
που σε συνδυασμό με τους ανεμιστήρες επιτυγχάνουν τη
βέλτιστη ψύξη εντός των θαλάμων.
Πιο συγκεκριμένα δίνεται εντολή μέσω του προγράμματος
να λειτουργούν κατά τα δύο τρίτα (2/3) οι ανεμιστήρες, με
αποτέλεσμα να μειώνεται η ονομαστική ισχύς τους κατά
33%, όταν αυτό είναι εφικτό. Εκτιμούμε ότι η συνολική
μείωση στην ενέργεια που καταναλώνουμε είναι της τάξεως
του 5%.

Πιστοποιητικό Προέλευσης Ηλεκτρικής
Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Τα Θερμοκήπια Θράκης έχουν λάβει Πιστοποιητικό
(Green Certificate) από τον Διαχειριστή Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.)
και τον Πάροχο Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το οποίο
για την περίοδο κατανάλωσης 01/01/2019 έως και 31/12/2019,
3.075 MWh προήλθαν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Περιβάλλον

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

Τα θερμοκήπια μας είναι τα μοναδικά διεθνώς πιστοποιημένα, που
χρησιμοποιούν τη γεωθερμία για να καλύψουν το 100% των αναγκών
τους σε θέρμανση.
Πώς ανταποκρινόμαστε

GRI 103-3, 302-1

Συνολική κατανάλωση ενέργειας από μη ανανεώσιμες πηγές (MJ)
Πηγή

2019 / Ξάνθη

2019 / Κορωπί

2018 / Ξάνθη

0

729.450

0

763*

296

181

0

2.886.332

0

763

3.616.078

181

2019 / Ξάνθη

2019 / Κορωπί

2018 / Ξάνθη

Ηλεκτρική ενέργεια

11.024.870**

442.058

6.552.000

Ενέργεια θέρμανσης

0

0

0

Ενέργεια ψύξης

0

0

0

Ενέργεια ατμού

0

0

0

11.024.870

442.058

6.552.000

Υγραέριο (LPG)
Πετρέλαιο (Diesel)
Πέλλετ για θέρμανση (wood pellet)
Σύνολο

Κατανάλωση ενέργειας (MJ)
Πηγή

Σύνολο

Συνολική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (MJ)
Πηγή

*

2019 / Ξάνθη

2019 / Κορωπί

2018 / Ξάνθη

Γεωθερμική ενέργεια

23.680.000

0

20.575.000

Σύνολο

23.680.000

0

20.575.000

H διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι μέσα στο 2019 υπήρξε αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούσε πετρέλαιο. Αγοράστηκε νέο τρακτέρ, ενώ
χρησιμοποιήθηκε καθόλη τη διάρκεια του έτους, πετρελαιοκίνητο περονοφόρο (το 2018 χρησιμοποιήθηκε για κάποιους μήνες μόνο). Επίσης, αγοράστηκαν
μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου για τις γεννήτριες λόγω των πολλών διακοπών ρεύματος που υπήρχαν εντός του 2019. Τέλος, ένα μέρος της αύξησης
αποδίδεται και στην αύξηση παραγωγής μεταξύ 2019-2018.

** Η αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας οφείλεται κυρίως στην επέκταση 40 στρεμμάτων που πραγματοποιήθηκε εντός της χρήσης 2019, στη νέα
λειτουργία αντλιοστασίου γεωθερμίας που κατασκευάστηκε, στην αύξηση παραγωγής και στην απορρόφηση της εταιρείας ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
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Περιβάλλον

Θερμοκήπια Θράκης

Μειώνουμε τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου
και άλλων αερίων σε όλη
την αλυσίδα αξίας μας

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ
SDG 7, 9, 12, 13, 14, 15

Γιατί είναι σημαντικό για εμάς

GRI 103-1

Η γεωργία συμβάλλει σημαντικά στις εκπομπές αερίων του

δραστηριοποιούμαστε, καθώς και αρνητικές επιπτώσεις

θερμοκηπίου (GHG) που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

στις σχέσεις μας με τα τοπικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Για το λόγο αυτό, επικεντρωνόμαστε στη μείωση των

Επιπλέον, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε λειτουργικά και

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγουμε μέσω

ρυθμιστικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των

της δραστηριότητάς μας.

αερίων του θερμοκηπίου και άλλων εκπομπών αερίων,

Πιθανές ακούσιες επιπτώσεις που θα μπορούσαν να

όπως NOx, SΟx και VOCs.

προκύψουν περιλαμβάνουν τη συμβολή στην κλιματική
αλλαγή, την υποβάθμιση του τοπικού περιβάλλοντος όπου

Πώς το προσεγγίζουμε

GRI 103-2, 102-11

Η παραγωγή κηπευτικών στα θερμοκήπια με τη μέθοδο της

Τα όρια αναφοράς της εν λόγω μελέτης περιλαμβάνουν

υδροπονίας και την αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας

όλες τις εργασίες που πραγματοποιούνται στο θερμοκήπιο,

είναι από τις πιο σύγχρονες και περιβαλλοντικά φιλικές

από τη φύτευση μέχρι την αποξήλωση της καλλιέργειας

μεθόδους καλλιέργειας. Παρ’ όλ’ αυτά τόσο στο στάδιο της

και της απολύμανσης των θερμοκηπιακών θαλάμων, της

παραγωγής όσο και στην συσκευασία και την αποθήκευση

συσκευασίας και της αποθήκευσης του συσκευασμένου

των προϊόντων μας, εκλύονται αέρια του θερμοκηπίου.

προϊόντος, δηλαδή από τη φύτευση μέχρι και την πόρτα

Στα Θερμοκήπια Θράκης αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις της

του θερμοκηπίου.

κλιματικής αλλαγής, η οποία συνδέεται άμεσα με τα αέρια του
θερμοκηπίου, και στο πλαίσιο της διαχείρισης και μετριασμού
των επιπτώσεων αυτών, αποφασίσαμε την εκπόνηση
μελέτης για το 2019, για την εκτίμηση του ανθρακικού
αποτυπώματος της τομάτας και του αγγουριού που
παράγουμε στα υδροπονικά θερμοκήπια στο Νέο Εράσμιο

Πρόκειται για τη δεύτερη σχετική μελέτη που
πραγματοποιήσαμε, καθώς η πρώτη πραγματοποιήθηκε
το 2016. Πληροφορίες για τα αποτελέσματα της μελέτης
του 2016 είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της εταιρείας
(www.thracegreenhouses.com).

Ξάνθης, τα οποία αξιοποιούν τη γεωθερμική ενέργεια.

Η απόφαση για την εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης

Μελετώντας το ανθρακικό μας αποτύπωμα, καταλαβαίνουμε

αντικατοπτρίζει τις αξίες και τη δέσμευσή της Εταιρείας

καλύτερα τον κύκλο ζωής των προϊόντων μας, τη σημασία

μας, να λειτουργεί και να αναπτύσσεται υπεύθυνα

της σωστής διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας και τα

και βιώσιμα, συνεισφέροντας στην προστασία του

πλεονεκτήματα των συστημάτων υδροπονίας.

περιβάλλοντος.

Περιβάλλον

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

Οι βασικοί στόχοι της μελέτης είναι:
• Ο υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος προϊόντος.
• Ο εντοπισμός των πιο σημαντικών πηγών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
• Η σύγκριση των αποτελεσμάτων με αυτά της βιβλιογραφίας.
• Η προσπάθεια μείωσης με βιώσιμο τρόπο του ανθρακικού αποτυπώματος.
• Η αναβάθμιση της εταιρικής εικόνας των Θερμοκηπίων Θράκης και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό

• το PAS 2050-1:2012: Assessment of life cycle greenhouse

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, βασίζεται στο

gas emissions from horticultural products, Supplementary

ISO 14064 -1:2018: Greenhouse gases - Part 1: Specification

requirements for the cradle to gate stages of GHG

with guidance at the organization level for quantification

assessments of horticultural products undertaken in

and reporting of greenhouse gas emissions and removals

accordance with PAS 2050, British Standards Institution

(Αέρια Θερμοκηπίου - Μέρος 1: Αρχές και απαιτήσεις για

(2012), το οποίο δίνει τις συμπληρωματικές απαιτήσεις

την ποσοτικοποίηση και την αναφορά των εκπομπών

για τα κηπευτικά προϊόντα, οι οποίες όταν

και των απομακρύνσεων αερίων του θερμοκηπίου σε

χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το PAS 2050:2011,

επίπεδο οργανισμού), το οποίο περιγράφει τις αρχές

αυξάνουν την ακρίβεια του προσδιορισμού των αερίων

και τις απαιτήσεις για την παρακολούθηση, καταγραφή,

του θερμοκηπίου για όλα τα κηπευτικά προϊόντα.

ποσοτικοποίηση και την αναφορά των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου σε επίπεδο οργανισμού.

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της παρακολούθησης,
της καταγραφής και της αναφοράς των εκπομπών των

Στην ανάπτυξη του συστήματος παρακολούθησης και

Θερμοκηπίων Θράκης Α.Ε. βασίζονται στις αρχές της

αναφοράς των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αρκετές

συνάφειας (relevance), της πληρότητας (completeness),

ιδέες και πρακτικές αντλήθηκαν από:

της συνέπειας (consistency), της ακρίβειας (accuracy) και

• το διεθνώς αναγνωρισμένο βρετανικό πρότυπο PAS
2050:2011: Specification for the assessment of the life cycle
greenhouse gas emissions of goods and services, British

της διαφάνειας (transparency), όπως αυτές ορίζονται
στην παράγραφο 4 (“Principles”) του προτύπου
ISO 14064 -1:2018.

Standards Institution 2011a (Προσδιορισμός για την

Η τελευταία μελέτη αποτελεί την επικαιροποίηση των

εκτίμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στον

στοιχείων της μελέτης του 2016, σύμφωνα με τα νέα

κύκλο ζωής αγαθών και υπηρεσιών),

δεδομένα για το έτος 2019.
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Θερμοκήπια Θράκης

Πώς ανταποκρινόμαστε

GRI 103-3, 305-1

Οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για την

Η παραγωγή της τομάτας είναι το άθροισμα της παραγωγής

τομάτα και το αγγούρι για το έτος 2019, στα Θερμοκήπια

της τομάτας τσαμπί και τομάτας beef και η παραγωγή

Θράκης, εκφρασμένες ως kg CO2 eq και ως kg CO2 eq/kg

του αγγουριού είναι το άθροισμα της παραγωγής μακρύ

τομάτας και kg CO2 eq/kg αγγουριού αντίστοιχα,

αγγουριού και αγγουράκι Κνωσσού. Όπως διαφαίνεται

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

παρακάτω, το ανθρακικό αποτύπωμα της τομάτας και του
αγγουριού είναι σχεδόν μηδενικό.

Με άθροιση παραγωγής
Εκπομπές (kg CO2 eq)

Τομάτα

Aγγούρι

Σύνολο

452.058,43

345.116,56

799.174,99

0,113

0,112

Εκπομπές (kg CO2 eq/kg προϊόντος)

Αντίστοιχα, οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου

πίνακα. Η παραγωγή της τομάτας τσαμπί και του μακρύ

για την τομάτα τσαμπί και το μακρύ αγγούρι για το έτος 2019

αγγουριού προκύπτει με αναγωγή στα συνολικά στρέμματα

στα Θερμοκήπια Θράκης, εκφρασμένες ως kg CO2 eq και

κάθε είδους. Η ίδια παραδοχή είχε χρησιμοποιηθεί για την

ως kg CO2 eq /kg τομάτας τσαμπί και kg CO2 eq /kg μακρύ

μελέτη για το έτος 2016.

αγγουριού αντίστοιχα, παρουσιάζονται στον παρακάτω

2019 - Με αναγωγή**

Τομάτα τσαμπί

Μακρύ Αγγούρι

Σύνολο

408.319,98

318.143,16

726.463,14

0,112

0,112

2016 - Με αναγωγή

Τομάτα τσαμπί

Μακρύ Αγγούρι

Σύνολο

Εκπομπές (kg CO2 eq)

828.339

518.114

1.346.453

0,407

0,343

Εκπομπές (kg CO2 eq)
Εκπομπές (kg CO2 eq/kg προϊόντος)

Εκπομπές (kg CO2 eq/kg προϊόντος)

**Η μελέτη του 2016 είχε πραγματοποιηθεί στις δυο κύριες ποικιλίες του κάθε είδους (τομάτα τσαμπί και μακρύ αγγούρι) και τα αποτελέσματα είχαν προκύψει
με αναγωγή στα συνολικά στρέμματα του κάθε είδους. Στη μελέτη του 2019 ο υπολογισμός με αναγωγή χρησιμοποιήθηκε μόνο για λόγους σύγκρισης των
αποτελεσμάτων με τη μελέτη του 2016. Στο εξής το ανθρακικό αποτύπωμα θα εκτιμάται για το άθροισμα των ποικιλιών του κάθε είδους, καθώς και για το ίδιο
είδος ξεχωριστά.
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Τα προϊόντα μας έχουν σχεδόν μηδενικές
εκπομπές CO2. Μια ακόμα πιστοποίηση
προστίθεται στη λίστα μας.

ISO 14064-1:2018
Το 2019, λάβαμε πιστοποιητικό από την EMI CERT,
τον διαπιστευμένο ελληνικό φορέα πιστοποίησης
εκπομπών θερμοκηπίου, ότι πληρούμε όλες τις
προϋποθέσεις του προτύπου ISO 14064-1:2018,
για τον ποσοτικό προσδιορισμό των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου (GHG) του προϊόντος.

Οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για την
τομάτα τσαμπί, την τομάτα beef, το μακρύ αγγούρι και το
αγγούρι Κνωσσού για το έτος 2019, στα Θερμοκήπια Θράκης,
εκφρασμένες ως kg CO2 eq, και ως kg CO2 eq /kg προϊόντος,
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

2019

Στρέμματα (στρμ)

Εκπομπές (kg CO2 eq)

Εκπομπές (kg CO2 eq/kg προϊόντος)

Εκπομπές (kg CO2 eq/στρμ προϊόντος)

Τομάτα τσαμπί

Τομάτα beef

Μακρύ αγγούρι

Αγγούρι
Κνωσσού

50

45

55

10

237.988,36

213.727,61

294.490,63

50.274,79

0,112

0,113

0,112

0,125

4.294,50

4.284,24

4.889,11

4.562,21
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Θερμοκήπια Θράκης

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της μελέτης (με αναγωγή)

Πηγές Ενέργειας. Αυτές οι εγγυήσεις προέλευσης καλύπτουν

μεταξύ των 2 ετών (2019 και 2016), φαίνεται πως μειώνουμε

3.075 MWh κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος

συνεχώς το ανθρακικό μας αποτύπωμα. Επιπλέον,

2019 (01/01/2019 – 31/12/2019). Οι Εγγυήσεις Προέλευσης

συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτει ότι

ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ χρησιμοποιήθηκαν για την επαλήθευση της

το ανθρακικό αποτύπωμα της τομάτας και του αγγουριού

προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται πλήρως

είναι σημαντικότατα πιο χαμηλά από αυτά της βιβλιογραφίας.

με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και χωρίς άμεσες εκπομπές

Ο κύριος λόγος για το χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα

διοξειδίου του άνθρακα.

οφείλεται στην αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας,

Αναλυτικά αποτελέσματα από την ανάλυσή μας

η οποία δίνει όχι μόνο ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο

περιγράφονται με λεπτομέρειες στη μελέτη εκτίμησης

κόστος παραγωγής, αλλά αντικατοπτρίζει και την ορθή

ανθρακικού αποτυπώματος στην υδροπονική καλλιέργεια

διαχείριση και μετριασμό των περιβαλλοντικών επιδράσεων
της Εταιρείας μας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η θέρμανση
των θερμοκηπίων στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες
κηπευτικών είναι ο πιο σημαντικός ενεργειακός παράγοντας

τομάτας και αγγουριού στα Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε.
η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της εταιρείας,
www.thracegreenhouses.com.

(Campden BRI1). Αυτός ο σημαντικότατος παράγοντας που

Παραθέτουμε συγκριτικά αποτελέσματα άλλων

στις Βόρειες χώρες της Ευρώπης φτάνει και στο 90% των

θερμοκηπίων της Ευρώπης, που δεν χρησιμοποιούν τη

αναγκών σε ενέργεια (British Standards Institution, 2012 ),

μέθοδο της γεωθερμίας, για τις εκπομπές kg CO2 eq /

ενώ στην Εταιρεία μας καλύπτεται από την αξιοποίηση της

kg τομάτας, και μέσα από αυτά διαφαίνεται το χαμηλό

γεωθερμικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίσαμε

ανθρακικό αποτύπωμα της Εταιρείας μας σε σχέση με

να αποκτήσουμε Εγγυήσεις Προέλευσης από Ανανεώσιμες

τα άλλα θερμοκήπια.

2

Συστήματα παραγωγής τομάτας

1
2

Εκπομπές (kg CO2 eq /kg τομάτας)

Θερμοκήπια Θράκης, Νέο Εράσμιο Ξάνθης, Υδροπονική καλλιέργεια
σε υπόστρωμα πετροβάμβακα, αξιοποίηση γεωθερμικού πεδίου,
Εγγυήσεις προέλευσης ΑΠΕ για το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας.

0,112

Υπαίθρια βιομηχανική τομάτα, Ελλάδα

0,072

Υπαίθρια τομάτα, Ελλάδα

0,5

Θερμοκήπιο με κλασσικό σύστημα θέρμανσης με φυσικό αέριο, Ελλάδα

10,1

Θερμοκήπιο με κλασσικό σύστημα θέρμανσης με φυσικό αέριο
και με υβριδικό σύστημα ηλιακής εξοικονόμησης ενέργειας, Ελλάδα

7,2

Θερμοκήπιο με χρήση πέλλετ για θέρμανση, Γερμανία

0,7

Θερμοκήπιο Isomax πλήρως μονωμένο, με χρήση πέλλετ για θέρμανση,
Γερμανία

0,4

Συμβατικό Θερμοκήπιο, θέρμανση με φυσικό αέριο, Βόρεια Ιταλία

2,28

Multi-tunnel θερμοκήπια με συστήματα ελέγχου κλιματικών συνθηκών,
Αλμερία, Νότια Ισπανία

0,92

Θερμοκηπιακή καλλιέργεια Οργανικής τομάτας, Ολλανδία

2,2

Θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας χωρίς ΣΗΘΥΑ, Ολλανδία

1,7

Θερμοκηπιακή καλλιέργεια τομάτας με ΣΗΘΥΑ, Ολλανδία

1,1

Campden BRI. Factsheet: Low Carbon Horticulture.
British Standards Institution (2012). PAS 2050-1:2012: Assessment of life cycle greenhouse gas emissions from horticultural products, Supplementary requirements

for the cradle to gate stages of GHG assessments of horticultural products undertaken in accordance with PAS 2050.
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Θερμοκήπια Θράκης

Κάνουμε πράξη την Κυκλική
Οικονομία και εστιάζουμε
στη μείωση των αποβλήτων

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ
SDG 3, 6, 12, 13

Γιατί είναι σημαντικό για εμάς

GRI 103-1

Η εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας είναι

Από την κατασπατάληση των φυσικών πόρων και την κακή

σημαντική τόσο για την ίδια της Εταιρεία μας όσο και για τα

διαχείριση των αποβλήτων που παράγουμε, υπάρχει ο

ενδιαφερόμενά μας μέρη, καθώς συμβάλλει στην προστασία

κίνδυνος υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, όπως των

του φυσικού κεφαλαίου μέσω της εξοικονόμησης των

υδάτινων πόρων, αλλά και η απειλή για την ανθρώπινη υγεία

φυσικών πόρων, της μείωσης της ρύπανσης του φυσικού

και ασφάλεια των εργαζομένων μας, καθώς και της τοπικής

περιβάλλοντος και την προστασία της ανθρώπινης υγείας.

και ευρύτερης κοινωνίας όπου δραστηριοποιούμαστε.

Πώς το προσεγγίζουμε

GRI 103-2

Στα Θερμοκήπια Θράκης στοχεύουμε στην αποδοτικότερη

φυτικά υπολείμματα της καλλιέργειας, καθώς και σε αυτά

χρήση των πόρων μέσω της ελαχιστοποίησης των

που προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης. Τα

υπολειμμάτων και αποβλήτων που προκύπτουν από

φυτικά υπολείμματα παραδίδονται σε κτηνοτρόφους της

την επιχειρηματική μας λειτουργία και της ταυτόχρονης

περιοχής στο σύνολό τους και αποτελούν πλούσια τροφή

μεγιστοποίησης όλων των πιθανών δυνατοτήτων για

για τα ζώα τους. Η διάθεση των αποβλήτων ή σκουπιδιών

επανα-επεξεργασία ή ανακύκλωση, με απώτερο στόχο τη

που προκύπτουν από τη λειτουργία της Εταιρείας

συνεχή βελτίωση του αποτελέσματος εκροών-εισροών.

πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένες για το σκοπό

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανακύκλωση του

αυτό και με ειδική άδεια εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων.

νάυλον επικάλυψης των θερμοκηπίων (kritifil), με ωφέλιμη

Συγκεκριμένα, συνεργαζόμαστε με εξωτερικό συνεργάτη,

ζωή 5 χρόνια, από την εταιρεία Thrace NG του Ομίλου

ο οποίος συλλέγει και διαχωρίζει την εν λόγω κατηγορία

Πλαστικά Θράκης. Στη συνέχεια η Thrace NG χρησιμοποιεί

αποβλήτων.

το ανακυκλώσιμο υλικό για δικά της προϊόντα.

Στην Εταιρεία μας διασφαλίζουμε πως οι συνεργάτες μας

Επιπλέον, διαθέτουμε συστήματα παρακολούθησης του

διαθέτουν σε ισχύ τα νόμιμα δικαιολογητικά λειτουργίας

τύπου και των ποσοτήτων των παραγόμενων μη επικίνδυνων

από τα οποία προκύπτει σαφώς το δικαίωμα διαχείρισης

υγρών αποβλήτων (λύματα), συμπεριλαμβανομένου του
τόπου και του τρόπου ανακύκλωσής τους. Η καταγραφή
και τήρηση αρχείου αποβλήτων και υπολειμμάτων και η
προσπάθεια σταδιακής μείωσής τους είναι επιβεβλημένη.

των αποβλήτων που παραλαμβάνουν. Επίσης, λαμβάνουμε
τα σχετικά πιστοποιητικά ανακύκλωσης. Παράλληλα,
εφαρμόζουμε εσωτερικές διαδικασίες διασφάλισης της
ορθής διαχείρισης των αποβλήτων που προέρχονται από

Τα απόβλητα της Εταιρείας (τα οποία είναι μόνο μη

τη λειτουργία μας, όπως η αξιολόγηση του προμηθευτή

επικίνδυνα) χωρίζονται σε αυτά που προκύπτουν από τα

διαχείρισης αποβλήτων.

Περιβάλλον
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Πώς ανταποκρινόμαστε

GRI 103-3, 306-2

Διαχείριση αποβλήτων
και μέθοδοι διάθεσης

Συνολικό βάρος
επικίνδυνων αποβλήτων (σε t)

Μέθοδος διάθεσης

2019

Διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής
(ανακυκλώσιμος πετρεοβάμβακας - mineral wool)

Η Εταιρεία δεν διαθέτει
επικίνδυνα απόβλητα.

Σύνολο

0

Συνολικό βάρος μη
επικίνδυνων αποβλήτων (σε t)

2018

0

2019

2018

65

0

65

0

Σημειώνουμε τα εξής:
• Το σύνολο των φύλλων που κόβονται ετησίως και πάνε για τροφή των ζώων ανέρχεται σε 5.000 τόνους.
• Ο εντοπισμός των πιο σημαντικών πηγών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
• 70 τόνοι άλλων υλικών που παράγουμε ως απόβλητα, όπως χαρτοκιβώτια, ξύλινες παλέτες, πλαστικές σακούλες κ.λπ.,
καταλήγουν και συλλέγονται από εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος αναλαμβάνει το διαχωρισμό και την ανακύκλωση αυτών.

Στην παραγωγική μας διαδικασία, παρόλο που η αρδευόμενη
έκταση αυξήθηκε, η παραγωγή υγρών αποβλήτων της μη
απορροής του νερού άρδευσης μειώθηκε, καθώς το νερό
άρδευσης καταναλώνεται στα φυτά και δεν υπάρχει απορροή.

GRI 103-3, 303-3

Nερό που ανακυκλώθηκε και επαναχρησιμοποιήθηκε
2019

2018

Συνολικός όγκος νερού που ανακυκλώθηκε και επαναχρησιμοποιήθηκε
(επιστροφή γεωθερμικού νερού, m3)

412.550*

358.740*

Συνολικός όγκος νερού που ανακυκλώθηκε και επαναχρησιμοποιήθηκε,
ως ποσοστό της συνολικής απόσυρσης νερού (%)

74%

75%

* Σημειώνουμε πως επιπλέον του γεωθερμικού νερού, το οποίο ανακυκλώνεται και επαναχρησιμοποιείται, τα υπόλοιπα 142.400 m3 για το 2019 και 120.000 m3
για το 2018 αντίστοιχα αφορούν στην κατανάλωση νερού άρδευσης, το οποίο προορίζεται για την καλλιέργειά μας.
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Θερμοκήπια Θράκης

Στοχεύουμε στη βελτίωση
της ποιότητας του νερού

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ
SDG 3, 6, 12

Γιατί είναι σημαντικό για εμάς

GRI 103-1

Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας για τη χρήση ποιοτικού

κανονιστικές και αντίστοιχα οικονομικές επιπτώσεις και

νερού και την πρόσβαση σε καθαρό νερό στην παραγωγική

οι σχέσεις μας με τις τοπικές κοινότητες στις οποίες

μας διαδικασία. Η υπεύθυνη προσέγγισή μας για τη

δραστηριοποιούμαστε, ενδέχεται να επηρεαστούν.

διαχείριση του νερού συμβάλει στην εξοικονόμηση των

Η βελτίωση της ποιότητας του νερού επιτυγχάνει τη

φυσικών πόρων. Σε περίπτωση που δεν διαχειριζόμαστε

μέγιστη απόδοση των καλλιεργειών μας, επηρεάζοντας

σωστά το νερό, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε

θετικά το χρηματοοικονομικό μας κεφάλαιο.

Πώς το προσεγγίζουμε

GRI 103-2

Στα Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε., λόγω του ότι οι καλλιέργειες

συστήματος υδρολίπανσης, αρδεύονται με βέλτιστες τεχνικές

των θερμοκηπίων είναι υδροπονικές, η κατανάλωση νερού

οι θάλαμοι υδροπονικής καλλιέργειας (ελάχιστες απορροές,

είναι μειωμένη, επιτυγχάνοντας παράλληλα τη μέγιστη

βέλτιστη χρήση νερού και θρεπτικών συστατικών, βέλτιστη

απόδοση των καλλιεργειών. Το νερό καλλιέργειας αντλείται

θρέψη φυτών-καλλιεργειών). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη

από το υπέδαφος από αδειοδοτημένες γεωτρήσεις ως προς

μείωση της κατανάλωσης του νερού που απαιτείται για την

τη χρήση νερού για άρδευση. Μέσω αυτοματοποιημένου

άρδευση, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη εξοικονόμηση.

Πώς ανταποκρινόμαστε

GRI 103-3

Είναι λοιπόν αντιληπτό, ότι γίνεται χρήση νερού άρδευσης

φυσικοχημικές παραμέτρους για τις αναλύσεις. Το 2019

υψηλής καθαρότητας. Αυτό αποδεικνύεται και από τα

ανάλογη ανάλυση πραγματοποιήθηκε από το εργαστήριο

πιστοποιητικά των αναλύσεων του νερού τις οποίες

της ENVIROSOL και για την οποία λάβαμε το αντίστοιχο

πραγματοποιούμε, σε συνεργασία με ανεξάρτητο φορέα

πιστοποιητικό (Π2019/54).

ο οποίος διαθέτει πλάνο ελέγχου και λαμβάνει υπόψη
Πίνακας αναλύσεων νερών γεώτρησης
13.03.2014

09.04.2015

30.05.2014

10.09.2015

12.02.2016

07.04.2016

03.03.2017

05.07.2017

PH

8,29

7,95

7,86

7,89

7,64

7,95

7,91

7,8

8

EC - Ηλεκτρ. Αγωγιμότητα (ms/cm)

1,06

0,87

1,08

0,88

0,82

0,82

0,85

0,679

0,77

SAR - Sodium Adsorption Ratio

5,88

5,08

5,88

4,85

5,33

5,09

4,88

6.03

8

7,26

8,15

7,58

6,15

6,14

7,08

5

HCO3 - Διτανθρακικά (mg/L)

297,38

335,5

320,25

327,88

308,05

335,5

350,75

348

320

Cl - Χλώριο (mg/L)

180,48

72,95

148,68

96,59

85,87

77,52

74,93

69

72

Br - Βρώμιο (mg/L)

0

0

0

0

0

0

0

Σκληρότητα (γερμανικοί βαθμοί)

NO3 - Νιτρικά (mg/L)

0,55

3,11

5,18

0,55

1,07

1,09

1,22

PO4 - Φωσφωρικά (mg/L)

0,36

0,19

0,34

0,15

0,25

0,19

0,14

SO4 - Θειϊκά (mg/L)

10,56

16,64

14,4

10,24

10,56

7,04

8,96

<2

21.02.2019

<1
<0,5

<20

<10

K - Κάλιο (mg/L)

19,86

12,09

19,97

14,83

15,62

13,59

15,62

7,9

14

Na - Νάτριο (mg/L)

161,37

132,97

162,93

129,75

128,26

122,46

126,12

132

120

Ca - Ασβέστιο (mg/L)

30,87

32,21

31,39

38,36

22,13

22,68

29,1

19,5

25

Mg - Μαγνήσιο (mg/L)

15,98

12

16,35

9,65

13,28

12,88

13,08

10,1

13

0

0

0

0

0

0

0,02

0,01

0,07

0,07

0,09

0,1

0,1

0,09

0

0

0

0

0

0,03

0

Cu - Χαλκός (mg/L)

0,01

0

0,01

0

0

0

0

B - Βόριο (mg/L)

0,18

0,12

0,22

0,1

0,17

0,12

0,1

Fe - Σίδηρος (mg/L)
Mn - Μαγγάνιο (mg/L)
Zn - Ψευδάργυρος (mg/L)

0
0,12

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019
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Αγορά & Κοινωνία

Δημιουργούμε αξία
για την αγορά και την κοινωνία

Θερμοκήπια Θράκης

SDG 2, 3, 8, 9, 11, 12, 17

Στα Θερμοκήπια Θράκης αναγνωρίζουμε την αξία του χρηματοοικονομικού
και κοινωνικού κεφαλαίου και τα θεωρούμε καθοριστικά για την επίδοσή μας
και την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε τη δημιουργία οικονομικής αξίας, τη διασφάλιση
της ποιότητας των προϊόντων που παράγουμε, την ασφάλεια των καταναλωτών
και την ενημέρωσή τους αναφορικά με τα προϊόντα μας, καθώς και την
υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας.

Πιστοποιούμαστε για τις πρακτικές μας

GLOBAL G.A.P. για την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών. Πιστοποίηση από την TUV Austria
ότι η Εταιρεία λειτουργεί εφαρμόζοντας ορθά το GLOBAL G.A.P.

Μια εθελοντική μέθοδος που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση των κοινωνικών πρακτικών στο αγρόκτημα,
αντιμετωπίζοντας συγκεκριμένες πτυχές της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων.

IFS για την ασφάλεια και ποιότητα των προϊόντων που παράγουμε (για την παραγωγή,
συσκευασία και διάθεση ντομάτας και αγγουριού θερμοκηπίου).

22000:2005 Σύστημα Διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων (για την παραγωγή, συσκευασία
και διάθεση ντομάτας και αγγουριού θερμοκηπίου).

ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας (για την παραγωγή, συσκευασία και διάθεση
ντομάτας και αγγουριού θερμοκηπίου).

AGRO 2-1 / 2-2: 2008 Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην γεωργική παραγωγή
(για τις καλλιέργειες ντομάτας και αγγουριού θερμοκηπίου).

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019
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Αγορά & Κοινωνία

Θερμοκήπια Θράκης

Δημιουργούμε οικονομική αξία
και ανάπτυξη για όλους, ως βασικό
κομμάτι της στρατηγικής μας

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ

Γιατί είναι σημαντικό για εμάς

SDG 8, 9

GRI 103-1

Η θετική οικονομική μας επίδοση αποτελεί βασική

επιδράσεις, προκύπτουν από τη δημιουργία χρηματοροών

προϋπόθεση για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας τόσο

για τα ενδιαφερόμενά μας μέρη, όπως η καταβολή της

για την Εταιρεία μας όσο και για την οικονομική ανάπτυξη

μισθοδοσίας στους εργαζομένους μας, οι καταβολές

και βελτίωση του ποιοτικού επιπέδου διαβίωσης στην τοπική

στο Κράτος κ.λπ. Οι έμμεσες οικονομικές επιδράσεις

κοινωνία της Θράκης, όπου δραστηριοποιούμαστε.

συνεισφέρουν ευρύτερα στην τοπική κοινωνία και

Η ανάπτυξη και η κερδοφορία μας έχει θετικές διαστάσεις

προκύπτουν από τις αγορές που πραγματοποιούμε σε

και για την ίδια την κοινωνία, προκαλώντας άμεσες και

Έλληνες προμηθευτές, δημιουργώντας έμμεση προστιθέμενη

έμμεσες οικονομικές επιδράσεις. Οι άμεσες οικονομικές

αξία και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Πώς το προσεγγίζουμε

GRI 103-2

Στα Θερμοκήπια Θράκης φροντίζουμε να παραμένουμε μια

Και αυτό το επιτυγχάνουμε με τη δημιουργία ισχυρών

υγιής και βιώσιμη επιχείρηση δημιουργώντας θετική αξία

σχέσεων εμπιστοσύνης με τους εργαζομένους μας,

προς όλα τα ενδιαφερόμενά μας μέρη, δημιουργώντας τις

τους πελάτες μας (σούπερ μάρκετ), τους προμηθευτές

προϋποθέσεις ενός υγιούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.

μας και κατ’ επέκταση με τους τελικούς καταναλωτές.

Αυτό το επιτυγχάνουμε παραμένοντας πιστοί στο ισχυρό και
επιτυχημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο.

Στα Θερμοκήπια Θράκης, μέσω των πλέον σύγχρονων
καλλιεργειών έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε

Υιοθετώντας σύγχρονες μεθόδους παραγωγής και βιώσιμες

υψηλή παραγωγή, με σταθερή ποιότητα, για όλο το χρόνο,

γεωργικές πρακτικές, βελτιώνουμε την καθημερινή μας

συγκρατώντας κατά αυτό τον τρόπο το κόστος σε χαμηλά

λειτουργία, αυξάνουμε τα έσοδά μας, μειώνουμε σταθερά
τα λειτουργικά μας έξοδα εξοικονομώντας πόρους,

επίπεδα, πραγματοποιώντας πωλήσεις σε προσιτό για τον
καταναλωτή κόστος.

δημιουργούμε χρηματοροές στα ενδιαφερόμενά μας μέρη
και παράγουμε βιώσιμα προϊόντα, που καλύπτουν τις

Τα Θερμοκήπια Θράκης με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν

ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή.

θετικά στην τόνωση της τοπικής παραγωγής και οικονομίας

Βλέπουμε τον εαυτό μας ως ενεργό μέλος της κοινωνίας

και τη μείωση των εισαγωγών από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Για τον λόγο αυτό,

Τα τελευταία χρόνια στα Θερμοκήπια Θράκης υλοποιήσαμε

επενδύουμε στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μειώνουμε το

ένα επενδυτικό πλάνο ύψους €2 εκ., για την χωρική

περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και επενδύουμε στην τοπική

επέκταση των θερμοκηπίων μας σε Θράκη και Αθήνα,

κοινωνία. Βασική επιδίωξή μας είναι η καθιέρωση των

φτάνοντας τα 196 στρέμματα. Εκτός από τη χωρική

προϊόντων της Εταιρείας στην εγχώρια αγορά.

επέκταση, κύριο μέλημα και στόχος μας είναι η αύξηση

Αγορά & Κοινωνία
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της στρεμματικής απόδοσης σε επίπεδο παραγωγής.

ποιότητας, τα οποία θα έχουν παρουσία στα ράφια των

Στόχος μας είναι η βελτιστοποίηση της παραγωγής με την

σούπερ μάρκετ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

υφιστάμενη δυναμικότητα και την ελάχιστη επιβάρυνσή στο
περιβάλλον, η μεγαλύτερη δυνατή αναγνωρισιμότητα και
καθιέρωση στην αγορά.

Επιπλέον, στόχος είναι η επέκτασή μας σε αγορές του
εξωτερικού ώστε τα προϊόντα μας να αναγνωρισθούν
διεθνώς. Ήδη η Εταιρεία πραγματοποιεί εξαγωγές σε
Κύπρο και Γερμανία.

Επιδίωξη της Εταιρείας μας είναι να αυξήσει την
παραγωγή, να διευρύνει την ποικιλία προϊόντων υψηλής

Πώς ανταποκρινόμαστε

GRI 103-3, 201-1

Άμεση Οικονομική Αξία που Παράγεται και Διανέμεται
2019 (€)

2018 (€)

Άμεση Οικονομική Αξία που Παράγεται
Κύκλος εργασιών

8.392.415,9

5.577.308,6

Άμεση Οικονομική Αξία που Διανέμεται
Λειτουργικά Κόστη
Κόστος πωλήσεων και έξοδα διοίκησης, διάθεσης
και έρευνας και ανάπτυξης

4.897.198,3

3.259.454,2

Μισθοί και Επιδόματα Εργαζομένων

2.669.438,5

1.660.329,8

ΣΥΝΟΛΟ

7.566.636,8

4.919.784,0

825.779,1

662.021,7

Μη διανεμηθείσα οικονομική αξία

* Δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος για τις εν λόγω χρήσεις λόγω συμψηφισμού των κερδών με ζημίες προηγούμενων χρήσεων που αναγνωρίζονται φορολογικά.
Επιπλέον, οι πληρωμές προς φορείς χρηματοδότησης και οι επενδύσεις στην κοινωνία, ήταν μηδενικές και για το 2018 και το 2019.
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Θερμοκήπια Θράκης

Φροντίζουμε για την παροχή
ασφαλών, υγιών και προσιτών
προϊόντων, με συνεχείς
ποιοτικούς ελέγχους

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ

Γιατί είναι σημαντικό για εμάς

SDG 3, 12

GRI 103-1

Η ασφάλεια των αγροτικών προϊόντων που παράγουμε,

Ενδεχόμενα περιστατικά μη ασφαλών προϊόντων μας θα

μέσω της αποφυγής της χρήσης χημικών ουσιών,

προκαλούσαν ζημιά στο χρηματοοικονομικό μας κεφάλαιο

η υιοθέτηση σύγχρονων και βιώσιμων γεωργικών πρακτικών

και τη φήμη της Εταιρείας, ενώ θα διατάραζαν τις σχέσεις

και η εφαρμογή και παρακολούθηση όλων των σχετικών

εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας (σούπερ μάρκετ) στους

προδιαγραφών και κανόνων που ορίζονται για τα τρόφιμα,

οποίους προμηθεύουμε τα προϊόντα μας.

είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες για τη διασφάλιση της
υγείας των καταναλωτών.

Πώς το προσεγγίζουμε

GRI 103-2

Μία από τις βασικές προτεραιότητες της Εταιρείας μας είναι

ορθών γεωργικών πρακτικών, χωρίς τη χρήση επιβλαβών

η εξασφάλιση της εφαρμογής των διαδικασιών υγείας και

ουσιών για τον καταναλωτή. Η Εταιρεία ακολουθεί στο

ασφάλειας σε κάθε τομέα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των

έπακρο την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία, σεβόμενη

συνεχών δράσεων ποιοτικού ελέγχου που εφαρμόζουμε

τους πελάτες της.

καθημερινά για τα προϊόντα μας, σε συνδυασμό με τη χρήση

Ποιοτικός έλεγχος
Ο ποιοτικός έλεγχος αφορά στον έλεγχο των προϊόντων

τις οποίες είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε/πληρούμε

καθ’ όλη τη παραγωγική διαδικασία και πριν από την

και οι οποίες αφορούν:

αποστολή τους προς τους πελάτες, βάσει των πρωτοκόλλων
μας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους,

• στις δραστικές ουσίες και στο όριο των ουσιών αυτών στα προϊόντα μας, όριο το οποίο είναι πιο αυστηρό από αυτό
που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία και διαφέρει από πελάτη σε πελάτη, και

• στην οπτική των προϊόντων όπως π.χ. συγκεκριμένη παλετοποίηση, συγκεκριμένα τεμάχια ή κιλά ανά χαρτοκιβώτιο,
ομοιομορφία προϊόντων.

Αγορά & Κοινωνία
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Ποιοτικός έλεγχος στο αγγούρι
Πραγματοποιούμε δειγματοληπτικούς ποιοτικούς ελέγχους

Από κάθε παλέτα που ελέγχεται, επιλέγεται τυχαία ένα

με συχνότητα 1:2, δηλαδή ελέγχεται μία στις δύο παλέτες

κουτί ως δείγμα. Τα στοιχεία του ελέγχου καταγράφονται

που συσκευάζονται για αποστολή.

σε ειδικό έντυπο και περιλαμβάνουν:

• Την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ο ποιοτικός έλεγχος.
• Το θάλαμο παραγωγής του προϊόντος.
• Το είδος.
• Την ποικιλία.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός καρπού αγγουριού που
ελέγχονται είναι ένα σύνολο μετρήσιμων και υποκειμενικών
κριτηρίων, τα βασικότερα εκ των οποίων είναι:

• Η εξωτερική εμφάνιση του καρπού (σχήμα, σημάδια, ξένα σώματα, μήκος κοτσανιού).
• Το χρώμα του καρπού (πράσινο, ομοιόμορφο).
• Το βάρος του καρπού.
• Το μήκος του καρπού.
• Η ελαστικότητα του καρπού.
• Ο βαθμός κύρτωσης που μπορεί να παρουσιάζει ένας καρπός (ελαφριά, μέτρια και έντονη).
• Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του καρπού (γεύση, οσμή).
• Η τελική συσκευασία του προϊόντος (υλικό, μέγεθος).
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Θερμοκήπια Θράκης

Στα Θερμοκήπια Θράκης, έχοντας ως αρχή την ελάχιστη

Η ασφάλεια των προϊόντων εξασφαλίζεται σε όλα τα

δυνατή χρήση χημικών ουσιών, εφαρμόζουμε τεχνικές

στάδια της παραγωγικής μας διαδικασίας. Ακολουθούμε

και οδηγίες σύμφωνες με τις υποδείξεις του αρμόδιου

σύστημα παρακολούθησης των εισερχομένων υλικών που

Υπουργείου και την κείμενη νομοθεσία.

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων μας

Το τελικό προϊόν που διαθέτουμε είναι απαλλαγμένο

και εφαρμόζουμε ποιοτικό έλεγχο σε αυτά.

από υπολείμματα φυτο-προστατευτικών προϊόντων

Στο πλαίσιο αυτό, για να εξασφαλιστεί το στάδιο της

(φυτοφάρμακα). Οι εφαρμογές των φυτοπροστατευτικών

συσκευασίας, η Εταιρεία προέβη σε αγορά και εγκατάσταση

προϊόντων (ΦΠΠ) πραγματοποιούνται βάσει της ετικέτας

γραμμής τυποποίησης, η οποία περιορίζει στο ελάχιστο

που συνοδεύει το φάρμακο και τηρούνται αυστηρά

την επαφή του προϊόντος και του υλικού συσκευασίας από

οι οδηγίες, ενώ πραγματοποιούνται αναλύσεις καθ’ όλη

ξένα σώματα, περιορίζει το ποσοστό καταστροφής που

τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου.

προκαλούνταν όταν η συσκευασία γινόταν χειροκίνητα,

Έχουμε σταθερή συνεργασία με διαπιστευμένα
εργαστήρια για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων

εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά του προϊόντος
στον τόπο προορισμού, καθώς και τη διατήρησή του σε
κατάσταση εμπορευσιμότητας.

φυτοπροστατευτικών προϊόντων, το οποίο πραγματοποιεί
αναλύσεις δειγμάτων από όλα τα προϊόντα με τις
πλέον σύγχρονες και αναγνωρισμένες μεθόδους,
προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις των
προτύπων που ακολουθεί, αλλά και στο πλαίσιο
της διενέργειας αυτοελέγχων.
Παρόλο που η διενέργεια αυτοελέγχων δεν είναι
υποχρεωτική προβαίνουμε σε τέτοιου τύπου αναλύσεις
τόσο στο ξεκίνημα κάθε παραγωγής όσο και κάθε φορά
που οι γεωπόνοι κρίνουν απαραίτητο να γίνουν.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε ότι αποστέλλουμε
ερωτηματολόγιο στους πελάτες μας βάσει διαδικασιών,
για να εκτιμήσουμε το βαθμό ικανοποίησής τους από
τα προϊόντα μας.
Πιο συγκεκριμένα οι πελάτες μας καλούνται να μας
αξιολογήσουν ως προς την ποιότητα των προϊόντων μας,
τη συσκευασία των προϊόντων μας, τον χρόνο παράδοσης
των προϊόντων μας, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τον
τρόπο εξυπηρέτησης, τη μετά την πώληση εξυπηρέτηση,
την πλήρη ανταπόκρισή μας σε επείγουσες ανάγκες τους,

Οι αναλύσεις αυτές κοινοποιούνται σε όλους τους

την εξυπηρέτηση και την ευγένεια του προσωπικού μας

πελάτες της Εταιρείας, ενώ αποστέλλεται και

καθώς και την πλήρη ανταπόκρισή μας σε τυχόν παράπονα

ενημέρωση στην υπηρεσία της Διεύθυνσης Αγροτικής

που οι ίδιοι μας έχουν υποβάλει. Τα αποτελέσματα

Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Ξάνθης.

της αξιολόγησης, τα οποία είναι άκρως ικανοποιητικά,

Επιπρόσθετα, δεν γίνεται χρήση ορμονών, καθώς η

αξιολογούνται και στη συνέχεια μελετώνται για τη συνεχή

επικονίαση των καρπών γίνεται με φυσικές μεθόδους.

βελτίωση των διαδικασιών μας.

Παράλληλα, στα αρχεία που τηρούμε σύμφωνα με
τις υποχρεώσεις μας (ISO, AGRO, GLOBAL G.A.P.),
καταγράφονται στοιχεία που εξασφαλίζουν:

• ορθή τήρηση των γεωργικών φυτοπροστατευτικών εφαρμογών,
• ελάχιστη δυνατή εφαρμογή χημικών σε όλα τα στάδια της καλλιέργειας, ιδιαίτερα όταν αυτή έχει μπει σε παραγωγική διαδικασία κ.ά.

Αγορά & Κοινωνία
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Ορθές γεωργικές πρακτικές
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχει

ονομάσθηκαν Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής

δημιουργήσει η γεωργική δραστηριότητα και τη συνέχιση

(Κ.Ο.Γ.Π.). Ο παρών κώδικας εγκρίθηκε με την ΥΑ 125347/568

των θετικών λειτουργιών της, οι αγρότες, βάσει νομοθεσίας,

(ΦΕΚ Β΄ 142/29.1.2004).

θα πρέπει να εφαρμόζουν ορισμένες πρακτικές, οι οποίες

• στην υπεύθυνη διαχείριση των γεωργικών γαιών και των φυσικών πόρων,
• στην προστασία και διαφύλαξη του αγροτικού τοπίου και των χαρακτηριστικών του,
• στην προστασία της υγείας των αγροτών και των καταναλωτών.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων οι Κώδικες
παρεμβαίνουν στις ακόλουθες γεωργικές δραστηριότητες:

• Κατεργασία του εδάφους

• Διαχείριση αυτοφυούς χλωρίδας

• Αμειψισπορά

• Συγκομιδή

• Λίπανση

• Διαχείριση υπολειμμάτων καλλιέργειας

• Διαχείριση υδάτινων πόρων

• Διαχείριση απορριμμάτων

• Φυτοπροστασία

Η πρακτική της αμειψισποράς αφορά μόνο στις ετήσιες
καλλιέργειες, αροτραίες και τα κηπευτικά. Όλες οι άλλες
δραστηριότητες αφορούν σε όλους τους τύπους των
καλλιεργειών.

Πώς ανταποκρινόμαστε

GRI 103-3, 416-2

Σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία,

Κατά το 2019 δεν υπήρξαν περιστατικά μη συμμόρφωσης

υποχρεούμαστε να κοινοποιούμε στους πελάτες μας,

με κανονισμούς σχετικά με επιπτώσεις των προϊόντων

όποτε μας ζητηθεί, τους ελέγχους φυτοπροστασίας που

μας στην υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών,

διενεργούμε στα προϊόντα μας.

τα οποία να οδήγησαν σε χρηματικές κυρώσεις ή

Επιπλέον, κάθε φορά που πραγματοποιείται εξαγωγή,
είμαστε υποχρεωμένοι να κοινοποιούμε στους αρμόδιους
φορείς (Υπουργείο Αγροτικής & Τροφίμων, Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής) τα προς εξαγωγή
προϊόντα μας καθώς και τις ποσότητες αυτών, τα οποία
υπόκεινται σε έλεγχο.

προειδοποιήσεις, ούτε περιστατικά μη συμμόρφωσης
με εθελοντικούς κώδικες ή ειδικές ποιοτικές προδιαγραφές
των πελατών μας.
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Θερμοκήπια Θράκης

Προάγουμε τη διαφάνεια
στην πληροφόρηση και
ενημερώνουμε τους καταναλωτές
σχετικά με τα προϊόντα μας

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ

Γιατί είναι σημαντικό για εμάς

SDG 12

GRI 103-1

Η κατοχύρωση του δικαιώματος των καταναλωτών στη

κίνδυνοι στο χρηματοοικονομικό κεφάλαιο και τη φήμη

σωστή πληροφόρηση, ώστε να μπορούν να επιλέγουν τα

της Εταιρείας μας, καθώς και στις σχέσεις εμπιστοσύνης

προϊόντα που καταναλώνουν, είναι ιδιαίτερα σημαντική

με τους καταναλωτές. Είναι σημαντικό για εμάς οι

λόγω των πιθανών επιπτώσεων στην υγεία τους από

καταναλωτές να κάνουν συνειδητές επιλογές των

παραπλανητικές ή ελλιπείς πληροφορίες. Εξαιτίας αυτών

προϊόντων που παράγουμε και να τα τοποθετήσουν υψηλά

των επιπτώσεων είναι πιθανό να επακολουθήσουν

στη συνείδησή τους ως ασφαλή, υγιή και προσιτά.

Πώς το προσεγγίζουμε

GRI 103-2

Στα Θερμοκήπια Θράκης αποτελούν αναπόσπαστο

Κάθε συσκευασία προϊόντος που παράγουμε

κομμάτι της υπεύθυνης λειτουργίας μας, όλες οι

(χαρτοκιβώτιο) διαθέτει σε εμφανές σημείο είτε στο

ευρωπαϊκές και εθνικές οδηγίες αναφορικά με το θέμα

χαρτοκιβώτιο είτε στην ετικέτα που το συνοδεύει, όλα

της σήμανσης. Η εμπορική διεύθυνση της Εταιρείας μας

τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τηρώντας πιστά τις

μεριμνά ώστε να ακολουθούνται πιστά οι αγορανομικές

απαιτήσεις για τη διακίνηση και εμπορία των νωπών

διατάξεις αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των

οπωρολαχανικών προϊόντων σύμφωνα με τις ισχύουσες

πληροφοριών και τη σήμανση των προϊόντων μας. Τα

αγορανομικές διατάξεις (Υπουργική Απόφαση 91354/2017-

προϊόντα μας συμμορφώνονται στο 100% με την Εθνική

ΦΕΚ 2983/Β/30-08-2017).

και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Σκοπός μας είναι οι πληροφορίες που επικοινωνούμε
στους καταναλωτές μας να είναι ευανάγνωστες,
ακριβείς, σαφείς και κατανοητές και να αποτυπώνονται
με διαφάνεια, ώστε εύκολα οι τελικοί καταναλωτές των
προϊόντων μας να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά που
τους ενδιαφέρουν.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

Αγορά & Κοινωνία

Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται είναι:

• ονομασία προϊόντος,
• αριθμός Μητρώου Εμπόρου Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) του παραγωγού,
• αριθμός GR συσκευαστηρίου,
• κατάλογος συστατικών και υλικά που χρησιμοποιούνται,
• περιεχόμενο χαρτοκιβωτίου,
• προέλευση προϊόντων - χώρα και περιοχή,
• αριθμός LOT προϊόντος,
• αναγραφή κατηγορίας-κλάσης,
• πιστοποιήσεις προϊόντων (λογότυπο AGRO και αναγραφή GGN),
• στοιχεία της Εταιρείας (εμπορική επωνυμία, διεύθυνση κ.λπ.).

Επιπλέον, η συσκευασία της τομάτας (ποτήρι, κουβαδάκι)
που παράγεται -κατά παραγγελία- ακολουθεί την ίδια λογική.
Σχετικά με τους κωδικούς της ντομάτας, βάσει της ειδικής
απαίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 28 της παραπάνω
Υπουργικής Απόφασης, αναγράφεται και η ποικιλία του
προϊόντος.

Πώς ανταποκρινόμαστε
Εφαρμόζουμε πιστά την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία,
ως προς την πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με τα
προϊόντα μας.
Κατά το 2019 δεν υπήρξαν περιστατικά μη συμμόρφωσης
με κανονισμούς που αφορούν την παροχή πληροφοριών και
τη σήμανση των προϊόντων μας, τα οποία να οδήγησαν σε
χρηματικές κυρώσεις ή προειδοποιήσεις, ούτε περιστατικά
μη συμμόρφωσης με εθελοντικούς κώδικες.

GRI 103-3, 417-2
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Θερμοκήπια Θράκης

Στηρίζουμε την τοπική
κοινωνία μέσω της ενεργούς
συμμετοχής και συνεργασίας
Γιατί είναι σημαντικό για εμάς

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ
SDG 2, 8, 11, 17

GRI 103-1

Επιδιώκουμε να συμβάλουμε ενεργά και αποτελεσματικά

αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση

στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας της Θράκης,

τυχόν αναγκών, συμβάλλοντας περαιτέρω στη βελτίωση

όπου και δραστηριοποιούμαστε. Σκοπός μας είναι να

του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Είναι σημαντικό για

συνδυάσουμε τους εταιρικούς μας στόχους με τα οφέλη

εμάς να υποστηρίζουμε την τοπική κοινωνία, προκειμένου

σε κοινωνικό επίπεδο, παρακολουθώντας την επίδραση

να δημιουργήσουμε αξία για όλους και να χτίζουμε σχέσεις

των δραστηριοτήτων μας στην τοπική κοινωνία και

εμπιστοσύνης.

Πώς το προσεγγίζουμε

GRI 103-2

Έχοντας ως σταθερή την πεποίθηση πως η αλληλεγγύη

οικονομικά στερημένη περιοχή, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά

συμβάλει στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού,

και στην Ευρώπη γενικότερα. Αξίζει να αναφερθεί πως η

στηρίζουμε δυναμικά την τοπική κοινωνία στην

περιφέρεια Ανατολικής - Μακεδονίας Θράκης είναι από τις

οποία δραστηριοποιούμαστε και συνεργαζόμαστε με

πιο υποβαθμισμένες περιφέρειες της Ευρώπης όσον αφορά

αναγνωρισμένους κοινωνικούς εταίρους.

στο ΑΕΠ1.

Στα Θερμοκήπια Θράκης στηρίζουμε την τοπική κοινωνία

Για τον λόγο αυτό, ερχόμαστε συνεχώς σε επαφή με τους

μέσω της στρατηγικής πρόσληψης ανθρώπων από τους

κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Ξάνθης, ώστε να

Δήμους Τοπείρου, Ξάνθης, και Αβδήρων κατά προτεραιότητα,

διαβουλευόμαστε μαζί τους, με στόχο την αναγνώριση των

όπου και είναι η βασική λειτουργία της Εταιρείας.

εκάστοτε τοπικών αναγκών και αυτών στις οποίες δύναται

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας μας έχουν θετικό
αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, καθώς προσφέρουν
επαγγελματικές ευκαιρίες αποκλειστικά σε άτομα από την

να ανταποκριθεί η Εταιρεία μας, φροντίζοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο να διατηρούμε την εμπιστοσύνη που έχουμε χτίσει
μετά από τόσα χρόνια συνύπαρξης.

τοπική κοινότητα.
Η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας της Ξάνθης αποτελεί για
εμάς προτεραιότητα, καθώς δραστηριοποιούμαστε σε μια

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πρόταση πλαισίου ανάπτυξης https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2019/07/PKM_e_book.pdf
Άρθρο https://www.kavalapost.gr/214761/perifereia-anatolikis-makedonias-thrakis-i-ftochoteri-kai-me-ti-voyla-tis-elstat/
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Μέσα από τη διαβούλευση, ενημερωνόμαστε για τις ανάγκες
των πολιτών και της κοινωνίας, ενώ μέσω του Κοινωνικού
Κέντρου Σταύρος Χαλιορής συνεισφέρουμε σε είδος,
προμηθεύοντας τα προϊόντα μας δωρεάν στην ευρύτερη
τοπική κοινωνία όπου δραστηριοποιούμαστε, όπως:

• στο Γηροκομείο Ξάνθης, ανά δύο εβδομάδες,
• σε κατασκηνώσεις παιδιών της ευρύτερης περιοχής,
• σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην τοπική περιοχή,
• στη Μονή Εσφιγμένου,
• σε κατασκηνώσεις προσφύγων.

Τέλος, προμηθεύουμε με τα προϊόντα μας σε τακτική
βάση τους ίδιους τους εργαζομένους μας αλλά και τους
εργαζομένους του Ομίλου Πλαστικά Θράκης που εργάζονται
στην Ξάνθη.
Επιπλέον στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση των όποιων
δυσμενών επιπτώσεων σε θέματα ασφάλειας, υγείας
και περιβάλλοντος στην τοπική κοινωνία, εφαρμόζοντας
προληπτικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
και ερχόμενοι σε τακτική επικοινωνία με τους φορείς
και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη της περιοχής όπου
δραστηριοποιούμαστε.

Πώς ανταποκρινόμαστε

GRI 103-3, 413-1

Στα Θερμοκήπια Θράκης επιδιώκουμε να ενημερωνόμαστε

Για την προσφορά των προϊόντων που πραγματοποιούμε,

για τις ανάγκες των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας

δεν προχωρούμε σε ποσοτική αξιολόγηση της κοινωνικής

όπου δραστηριοποιούμαστε. Μέσω της διαβούλευσης με

επίδρασης αυτών, ενώ δεν υπάρχει επιτροπή, στην οποία

την τοπική κοινωνία λαμβάνουμε σχετικά αιτήματα για

συμμετέχουν τοπικοί παράγοντες, που αξιολογεί τις

τη στήριξη κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη. Στη

προτεινόμενες δράσεις. Ωστόσο, μέσω της επικοινωνίας

συνέχεια τα αξιολογούμε, τα ιεραρχούμε και προχωράμε

και διαβούλευσης της Εταιρείας με την τοπική κοινωνία,

στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την

ενημερωνόμαστε για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη

προσφορά προϊόντων με κριτήρια την κάλυψη πραγματικών

δραστηριότητά μας απασχολεί την τοπική κοινωνία και έχει

και σημαντικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας στην οποία

επίδραση σε αυτή.

δραστηριοποιούμαστε.
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Θερμοκήπια Θράκης

Επενδύουμε στους
ανθρώπους μας, γιατί είναι
το σημαντικότερο κεφάλαιό μας
Στα Θερμοκήπια Θράκης, οι άνθρωποι αποτελούν το σημαντικότερό
μας κεφάλαιο. Αναγνωρίζουμε την αξία τους και τη θεωρoύμε
καθοριστική για την υψηλή παραγωγικότητα και την επίδοσή μας.
Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε την επένδυση στη διασφάλιση της υγείας
και ασφάλειάς τους, καθώς και την προώθηση πολιτικών, εκπαιδεύσεων
και μέτρων κατά των διακρίσεων, στο πλαίσιο της προάσπισης
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πιστοποιούμαστε για τις πρακτικές μας

GLOBAL G.A.P. Risk Assessment on Social Practice
για την εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών.

AGRO 2-1 / 2-2: 2008
Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην γεωργική παραγωγή (για τις καλλιέργειες ντομάτας και αγγουριού).

SDG 3, 5, 8, 10

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019
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Ανθρώπινο Δυναμικό

Θερμοκήπια Θράκης

Διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο
την υγεία, την ασφάλεια και
την ευεξία των εργαζομένων μας

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ
SDG 3, 8

Η Εταιρεία έχε λάβει πιστοποιήσεις οι οποίες μεταξύ άλλων αξιολογούν
τις κοινωνικές πρακτικές στη γεωργική εκμετάλλευση, εξετάζοντας
συγκεκριμένους παράγοντες της υγείας των εργαζομένων, της ασφάλειας
και της ευημερίας τους, εξασφαλίζοντας έτσι την προστασία του πιο
πολύτιμου πόρου της επιχείρησης, των ανθρώπων της.

Γιατί είναι σημαντικό για εμάς

GRI 103-1

Οι άνθρωποί μας αποτελούν το πιο σημαντικό κεφάλαιο της

κοινωνία ευρύτερα, μπορεί να επηρεαστούν σημαντικά, ενώ

Εταιρείας και η εφαρμογή όλων των απαραίτητων πολιτικών

η Εταιρεία μας θα αντιμετωπίσει κανονιστικές και αντίστοιχα

και διαδικασιών τόσο για την προστασία τους όσο και για

οικονομικές επιπτώσεις, η επιχειρησιακή μας συνέχεια

την προώθηση της ψυχικής τους υγείας, αποτελεί πρώτη

μπορεί να διαταραχθεί και ενδέχεται να δημιουργήσει

προτεραιότητά μας.

αρνητικό αντίκτυπο στη φήμη και την κοινωνική μας άδεια

Εάν συμβούν περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία

λειτουργίας.

και ασφάλεια των ανθρώπων τότε και οι ίδιοι καθώς και η

Πώς το προσεγγίζουμε

GRI 103-2

Βασική επιχειρηματική μας πρακτική, ακολουθώντας

Για την αποφυγή των ατυχημάτων, φροντίζουμε για την

τις πρακτικές του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, είναι να

επάρκεια των μέσων και στην παροχή τεχνογνωσίας

εγγυόμαστε την υγεία των εργαζομένων μας, θέτοντας

σε θέματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος, ενώ

ως βασικό στρατηγικό μας στόχο την ελαχιστοποίηση της

ενσωματώνουμε τις αντίστοιχες απαιτήσεις του κανονισμού

πιθανότητας πρόκλησης εργατικού ατυχήματος, καθώς και

λειτουργίας σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών

της εμφάνισης επαγγελματικών ασθενειών.

λειτουργιών της Εταιρείας. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα

Όλα τα ατυχήματα και λοιπά ασυνήθιστα περιστατικά
αναφέρονται άμεσα στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού

μέτρα για τη φυσική προστασία των εγκαταστάσεων των
θερμοκηπίων και του εξοπλισμού, όπου κρίνεται απαραίτητο.

και στον υπεύθυνο για θέματα υγείας, ασφάλειας και

Επιπλέον, προστατεύουμε τους ανθρώπους μας παρέχοντάς

περιβάλλοντος της Εταιρείας, καθώς και στις τοπικές αρχές

τους όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας (π.χ. ωτοασπίδες,

σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Στόχος της Εταιρείας

μάσκες, γάντια, ρόμπες, υποδήματα κ.λπ.). Οι εργαζόμενοί

μας είναι τα «μηδενικά ατυχήματα».

μας θα πρέπει να χρησιμοποιούν όλα τα προφανή απαραίτητα

Ανθρώπινο Δυναμικό
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μέτρα για εργασία (π.χ. χρήση σκάλας, γιλέκου και σχοινιού

επισκέψεις του, τηρώντας το πρόγραμμα που απαιτείται από

όταν εργάζεται κανείς σε μεγάλα ύψη κ.λπ.). Τα κινούμενα

τη νομοθεσία. Πρόκειται για ειδικευμένους επαγγελματίες,

μηχανικά μέρη που δύνανται να προκαλέσουν ατυχήματα

οι οποίοι ικανοποιούν όλες τις ουσιαστικές και νομικές

(π.χ. σε δάχτυλα, χέρια κ.λπ.) προφυλάσσονται ειδικώς (π.χ.

απαιτήσεις.

με πυκνό μεταλλικό πλέγμα). Επιπλέον, υπάρχει κατάλληλη

Οι υπεύθυνοι σε θέματα υγείας, ασφάλειας και

σήμανση σε όλες τις περιπτώσεις που απαιτείται (π.χ. έξοδοι

περιβάλλοντος, επισκέπτονται και επιθεωρούν τακτικά με

κινδύνου, διάδρομοι διαφυγής, επικίνδυνες ζώνες, ράμπες

επίσημο (π.χ. audits) ή ανεπίσημο (π.χ. walkthroughs) τρόπο

φορτώσεων, σημεία συναρμολογήσεων, μηχανήματα κ.λπ.).

τους χώρους και τα πεδία ευθύνης τους και λαμβάνουν
Στα Θερμοκήπια Θράκης τηρούμε όλες τις απαιτούμενες

τα κατάλληλα μέτρα ή προβαίνουν στις απαραίτητες

προδιαγραφές των πρωτοκόλλων υγιεινής και ασφάλειας.

διορθωτικές ενέργειες. Οι επιθεωρήσεις αυτές και τα

Η Εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με IFS με βαθμό

αποτελέσματά τους καταγράφονται σε διακριτό αρχείο

πάνω από 99% για το 2019, διαθέτοντας πιστοποιητικά

σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το οποίο κρατείται από

GLOBAL G.A.P. και AGRO 2.1-2.2. Έχουμε σύμβαση με Ιατρό

το τμήμα του ανθρώπινου δυναμικού.

Εργασίας και με μηχανολόγο μηχανικό (Τεχνικό Ασφαλείας)
για την ασφάλεια και ακολουθούμε πιστά τις υποδείξεις

Επιπλέον έχουμε ανοιχτή επικοινωνία και παροχή

τους. Ο τεχνικός ασφαλείας βρίσκεται στις εγκαταστάσεις

εξειδικευμένης εκπαίδευσης προς τους εργαζομένους

της Εταιρείας, ενώ ο ιατρός εργασίας πραγματοποιεί τις

μας σε θέματα υγείας και ασφάλειας.

Πώς ανταποκρινόμαστε

GRI 103-3, 403-2

Ποσοστά τραυματισμού, επαγγελματικές ασθένειες, χαμένες ημέρες εργασίας, απουσίες από την εργασία,
και συνολικός αριθμός θανάτων που σχετίζονται με την εργασία
2019

*

2018

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

Δείκτης τραυματισμών (IR)*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ποσοστά Απουσιών (AR)

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Δείκτης χαμένων ημερών
εργασίας (LDR)**

63,28

114,62

88,96

63,41

63,86

63,13

Ποσοστά Επαγγελματικών
Ασθενειών (ODR)***

11,83

12,34

12,08

9,57

7,33

8,43

Αριθμός θανάτων που
σχετίζονται με την εργασία

0

0

0

0

0

0

Το ποσοστό τραυματισμών (ή δείκτης συχνότητας ατυχημάτων) έχει υπολογιστεί με τον συντελεστή 200.000 ([συνολικός αριθμός τραυματισμών/συνολικός
αριθμός ωρών εργασίας όλων των εργαζομένων στο έτος] x 200.000). Ο συντελεστής 200.000 δηλώνει τον αριθμό ωρών που εργάστηκαν 100 εργαζόμενοι
πλήρους απασχόλησης σε ένα έτος. Κατά τη διετία 2018-2019 δεν υπήρξαν ατυχήματα στην Εταιρεία.

** Το ποσοστό χαμένων ημερών (ή δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων) έχει υπολογιστεί με τον συντελεστή 200.000 ([συνολικός αριθμός εργάσιμων ημερών που
χάθηκαν λόγω επαγγελματικών ασθενειών/συνολικός αριθμός ωρών εργασίας όλων των εργαζόμενων στο έτος] x 200.000).
*** Το ποσοστό επαγγελματικών ασθενειών έχει υπολογιστεί με τον συντελεστή 200.000 ([συνολικός αριθμός εργάσιμων ημερών που χάθηκαν λόγω ασθενειών/
συνολικός αριθμός ωρών εργασίας όλων των εργαζόμενων στο έτος] x 200.000).
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Προασπίζουμε τα δικαιώματα
των ανθρώπων μας,
δημιουργώντας ένα ισότιμο
εργασιακό περιβάλλον

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌ ΘΈΜΑ

Γιατί είναι σημαντικό για εμάς

SDG 5, 8, 10

GRI 103-1

Εάν δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα

δραστηριοποιούμαστε. Δεσμευόμαστε τόσο εμείς όσο και

ενδιαφερόμενά μας μέρη ενδέχεται να επηρεαστούν και η

οι προμηθευτές μας να προστατεύουμε τα ανθρώπινα

φήμη μας μπορεί να υποστεί σοβαρές ζημιές οδηγώντας την

δικαιώματα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων μας,

Εταιρεία σε απώλειες είτε σε υλικό είτε σε άυλο επίπεδο.

καθώς πιθανές αρνητικές επιδράσεις μπορούν να υπάρξουν

Επιπλέον, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε νομικές

σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας αξίας μας.

συνέπειες, καθώς και έλλειψη εμπιστοσύνης στις
επιχειρηματικές μας σχέσεις και στις κοινότητες στις οποίες

Πώς το προσεγγίζουμε

GRI 103-2

Η Εταιρεία μας στοχεύει στη δημιουργία ενός υγιούς

πιστοποιητικών γεννήσεων που εκδίδουν οι αρμόδιες

και αγώγιμου χώρου εργασίας, όπου όλοι οι εργαζόμενοι

αρχές, πριν τη διαδικασία της πρόσληψης.

είναι ίσοι.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της εκούσιας εργασίας,

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσλήψεων είναι

η Εταιρεία ακολουθεί μία σειρά από διαδικασίες που

αντικειμενικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι παρέχουμε

εξασφαλίζουν την πλήρη ενημέρωση των εργαζομένων

σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες και δεν κάνουμε καμία

σχετικά με τις συνθήκες και τις απαιτήσεις του χώρου

διάκριση. Απασχολούμε εργαζόμενους, κατά την

εργασίας. Οι συμβάσεις εργασίας προωθούνται

επιλογή των οποίων επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά

στους εργαζομένους εγκαίρως ώστε τυχόν απορίες

στις επαγγελματικές δεξιότητες και ικανότητές τους,

ή προβληματισμοί να συζητηθούν και να καλυφθούν

αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο διάκρισης λόγω φύλου,

πλήρως πριν την έναρξη της απασχόλησης στην Εταιρεία.

ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, εθνικότητας,

Ακόμη, διασφαλίζουμε τη δυνατότητα αποχώρησης, σε

θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, πολιτικών

περίπτωση που ο εργαζόμενος το επιθυμεί, ορίζοντας

πεποιθήσεων κ.ά. Για όλα τα παραπάνω έχουμε

προθεσμίες ειδοποίησης σε εύλογο χρονικό διάστημα,

πιστοποιηθεί από το GLOBAL G.A.P. / Grasp.

όπως ορίζει ο νόμος, και εκδίδοντας άμεσα τα σχετικά

Απαραίτητη προϋπόθεση για να προσληφθεί ένας

έγγραφα αποδέσμευσης.

εργαζόμενος σε οποιαδήποτε θέση είναι να έχει

Επιπλέον, παρέχουμε ένα δίκαιο και κατάλληλο

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Η Εταιρεία

επίπεδο σταθερών αποδοχών στους εργαζομένους

εφαρμόζει αξιόπιστες διαδικασίες επιβεβαίωσης

μας, ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας, ενθαρρύνοντας

της ηλικίας των υποψηφίων, μέσω ελέγχου των

τη συνεχή δημιουργία αξίας. Η Εταιρεία μας διαθέτει
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μία συγκεκριμένη κλίμακα αμοιβών στην οποία

Τα μεταβλητά στοιχεία βάσει των οποίων υπολογίζεται

συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αποδοχών των

η μισθοδοσία (π.χ. υπερωρίες, οικογενειακή κατάσταση,

εργαζομένων. Βάσει της κλίμακας αυτής υπάρχουν

τίτλοι σπουδών κ.λπ.) καταγράφονται σε αρχεία, τα οποία

συγκεκριμένα επίπεδα ιεραρχίας τα οποία αντιστοιχίζονται

τεκμηριώνονται δεόντως με τρόπο αντικειμενικό.

στα ανάλογα μισθολογικά επίπεδα. Ο κάθε εργαζόμενος
με βάση τις επαγγελματικές του δεξιότητες και το νομικό
καθεστώς εντάσσεται με αντικειμενικό τρόπο σε ένα από

Στόχος μας είναι να εγκαταστήσουμε ένα πρόγραμμα
συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας εργασιών
που πραγματοποιούνται στο θερμοκήπιο. Με αυτό τον τρόπο

αυτά τα επίπεδα με τις ανάλογες απολαβές.

διασφαλίζεται ότι πραγματοποιούνται οι εργασίες
Η διοίκηση της Εταιρείας προγραμματίζει τα ωράρια
εργασίας με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση των εργαζομένων
και την ελαχιστοποίηση ή το μηδενισμό των υπερωριών,
χρησιμοποιώντας το Πληροφοριακό Σύστημα του

που απαιτούνται σε κάθε φάση καλλιεργητικής περιόδου
και αυτοματοποιείται ο τρόπος εργασίας, ώστε να έχουμε
το καλύτερο δυνατό ποιοτικό αποτέλεσμα στο τελικό προϊόν.

Υπουργείου Εργασίας «Εργάνη», ενώ οι αποδοχές των

Ταυτόχρονα, το συγκεκριμένο εργαλείο λειτουργεί

εργαζομένων μας αποζημιώνονται σύμφωνα με την

ως σύστημα αντικειμενικής αξιολόγησης των εργασιών

ισχύουσα νομοθεσία.

των εργαζομένων.

Πώς ανταποκρινόμαστε
Αναλογία βασικού μισθού και αποδοχών μεταξύ γυναικών και ανδρών

GRI 103-3, 405-2

Ξάνθη/Αθήνα

Δείκτης αναλογίας βασικού μισθού γυναικών/ανδρών

2019

2018

1,02

0,85

Περιστατικά διακρίσεων και διορθωτικές ενέργειες

GRI 406-1

Κατά το 2019 δεν υπήρξαν περιστατικά διακρίσεων λόγω
φυλής, φύλου, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, εθνικής
καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης.

Αναλογίες εργαζομένων Θερμοκηπίων Θράκης

ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

Αξίζει να σημειωθεί πως στην Εταιρεία μας η αναλογία

εργαζομένων για την περίοδο αναφοράς 2019,

ανδρών/γυναικών μεταξύ των εργαζομένων μας είναι

οι 146 εργαζόμενοι ήταν άντρες και οι 141 εργαζόμενοι

σχεδόν ίδια, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων

ήταν γυναίκες, ενώ από το σύνολο των εργαζομένων μας,

μας ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες (μουσουλμάνοι).

οι 75 ήταν άτομα που ανήκαν στη μουσουλμανική

Ενδεικτικά αναφέρουμε πως από το σύνολο των 287

μειονότητα.
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Υπεύθυνη Λειτουργία

Θερμοκήπια Θράκης

Λειτουργούμε υπεύθυνα
με σύγχρονη οργανωτική δομή
και ακεραιότητα

GRI 102-18

Δομή Διακυβέρνησης
Στην Εταιρεία μας δεν διαθέτουμε κάποιο ανώτατο
όργανο διακυβέρνησης το οποίο να είναι υπεύθυνο για
θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Για τα εν λόγω θέματα
υπάρχει ο Υπεύθυνος για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης
του Ομίλου Πλαστικά Θράκης, ο οποίος λαμβάνει
και διαχειρίζεται πληροφορίες για θέματα Βιώσιμης
Ανάπτυξης από τον Αντιπρόεδρο της Εταιρείας.

Οργανωτική Δομή

BoD

CEO

General Manager

Finance
Department

Sales
Department

Xanthi GH
Production
A1 Hall

B1 Hall

A2 Hall

B2 Hall

A3 Hall

B3 Hall

A4 Hall

B4 Hall

A5 Hall

B5 Hall

A6 Hall

B6 Hall

A7 Hall

B7 Hall

A8 Hall

B8 Hall

Greek Market

Exports

Quality Assurance

Logistics

Athens Division
Production

A1 Hall

SA 1

A2 Hall

A3 Hall

SA 2

Technical
Consultant
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Διοικητικό Συμβούλιο

GRI 102-16

Κωνσταντίνος Χαλιορής
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ευθύμιος Λειβαδίτης
Αντιπρόεδρος

Βασίλειος Μάνεσης
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτριος Μαλάμος
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Επιχειρούμε υπεύθυνα
Στα Θερμοκήπια Θράκης, ως θυγατρική του Ομίλου

Οι πολιτικές μας παρουσιάζονται στην Έκθεση Βιώσιμης

Πλαστικά Θράκης, ακολουθούμε τις πολιτικές και πρακτικές

Ανάπτυξης του Ομίλου Πλαστικά Θράκης που είναι διαθέσιμη

του Ομίλου σε θέματα επιχειρηματικής δεοντολογίας,

στον ιστότοπο του Ομίλου.

διεξάγοντας την επιχειρηματική μας δραστηριότητα με
ακεραιότητα, σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής
και εφαρμόζοντας τους ισχύοντες νόμους.

1. Προμήθειες και λογαριασμούς πληρωτέους.
2. Διαχείριση διαθεσίμων και ισοδύναμων.
3. Ενσώματα πάγια στοιχεία και επενδύσεις.
4. Πωλήσεις, πιστωτικό έλεγχο και λογαριασμούς εισπρακτέους.
5. Αποθήκες και αποθέματα.
6. Μισθοδοσία και διαχείριση προσωπικού.
7. Ασφάλεια, υγεία και περιβάλλον.
8. Πληροφοριακά συστήματα και μέσα τεχνολογίας.

Επιπλέον, ακολουθούμε μια σειρά από κανονισμούς επί των
βασικών λειτουργιών μας, που αφορούν σε:
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Υπευθυνότητα
Υπεύθυνη
Λειτουργία

Θερμοκήπια Θράκης

Επιπλέον, εφαρμόζουμε τον Κώδικα Δεοντολογίας του

του Κώδικα Δεοντολογίας, η τήρηση των οποίων στοχεύει

Ομίλου, ο οποίος καθορίζει τα πρότυπα συμπεριφοράς που

στην πρόληψη ή/και εξάλειψη φαινομένων διαφθοράς,

απαιτούνται από τους εργαζομένους μας. Οι βασικές αρχές

περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Αποφυγή Σύγκρουσης Συμφερόντων.
2. Ακρίβεια και Πληρότητα Οικονομικής Πληροφόρησης.
3. Προστασία των Εταιρικών Περιουσιακών Στοιχείων.
4. Διενέργεια όλων των Συναλλαγών με Υπευθυνότητα.
5. Διαφανής και Νόμιμη Συνεργασία με τις Δημόσιες Αρχές.
6. Προστασία των Προσωπικών Πληροφοριών.
7. Ασφάλεια, Υγεία και Προστασία του Περιβάλλοντος.

Είμαστε ενάντια σε κάθε μορφή διαφθοράς
Δεσμευόμαστε για μηδενική ανοχή σε θέματα διαφθοράς,

Ομίλου Πλαστικά Θράκης που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο

δωροδοκίας και εκβιασμού και στοχεύουμε στην

του Ομίλου.

πρόληψη τέτοιων φαινομένων σε όλες τις εκφάνσεις της
δραστηριότητάς μας.

Σε περίπτωση που γίνουν καταγγελίες για πιθανή
δωροδοκία ή διαφθορά, μέλη της Διοίκησης της Εταιρείας

Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθούμε τις πολιτικές και

ενημερώνονται σχετικά και αναθέτουν τη διερεύνησή

διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί από τον Όμιλο Πλαστικά

τους, ώστε να ληφθούν -εφόσον αυτό απαιτηθεί-

Θράκης, δημιουργώντας παράλληλα μηχανισμούς ελέγχου

τα αντίστοιχα μέτρα. Κατά το 2019 ο αριθμός των

και συμμόρφωσης με τις εν λόγω πολιτικές, οι οποίες

επιβεβαιωμένων περιστατικών διαφθοράς ή δωροδοκίας

παρουσιάζονται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του

ήταν μηδενικός.

Διασφαλίζουμε την προστασία
των προσωπικών δεδομένων
Εφαρμόζουμε την αρχή της εμπιστευτικότητας σε θέματα

Επιπλέον, ευαίσθητα δεδομένα πελατών, προμηθευτών,

τα οποία σχετίζονται με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

μετόχων, καθώς και προϋπολογισμοί, τραπεζικά στοιχεία,

των εργαζόμενων της Εταιρείας μας, όπως μισθολογικά,

συμβόλαια, στρατηγικά πλάνα, λογιστικά στοιχεία, εμπορικά/

θέματα υγείας κ.λπ. Το σύνολο των εργαζομένων που

βιομηχανικά δεδομένα κ.λπ. αξιολογούνται, ταξινομούνται

λόγω της θέσης εργασίας του διαχειρίζεται τέτοια θέματα,

και αποθηκεύονται ανάλογα με τη σημαντικότητα και τον

εναρμονίζεται πλήρως με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο

βαθμό ευαισθησίας τους.

περί προστασίας δεδομένων.

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019
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Ανάλυση
ουσιαστικότητας
Διατηρούμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας
με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας
Στα Θερμοκήπια Θράκης, στο πλαίσιο της καθημερινής
μας λειτουργίας, αλληλοεπιδρούμε με ένα σύνολο
ενδιαφερόμενων μερών, με ποικίλες ανάγκες και
προσδοκίες, με στόχο την κατανόηση των συνθηκών
της αγοράς όπου δραστηριοποιούμαστε, τη βελτίωση
της υπεύθυνης διαχείρισης των θεμάτων Βιώσιμης
Ανάπτυξης, το μετριασμό των πιθανών κινδύνων που
δύναται να απορρέουν από αυτά, αλλά και την αναγνώριση
επιχειρηματικών ευκαιριών.
Ως ενδιαφερόμενα μέρη της Θερμοκήπια Θράκης
ορίζουμε τις οντότητες ή τα άτομα που εύλογα ενδέχεται
να επηρεάζονται σημαντικά από τις δραστηριότητές μας,
ή όσοι εύλογα ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα
της Εταιρείας μας να εφαρμόσει την επιχειρηματική της
στρατηγική ή/και να επιτύχει τους στόχους της.
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις βασικές κατηγορίες
ενδιαφερομένων μερών, τα κύρια θέματα διαβούλευσης,
τις μεθόδους επικοινωνίας μαζί τους, καθώς και
τη συχνότητα αυτών, στο πλαίσιο της καθημερινής
λειτουργίας μας.

Θερμοκήπια Θράκης

GRI 102-42, 102-43, 102-44

Παραρτήματα
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GRI 102-40

Ομάδες
ενδιαφερόμενων
μερών

Τύπος
επικοινωνίας και
διαβούλευσης

Συχνότητα
επικοινωνίας

Κύρια θέματα ενδιαφέροντος
(σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης ουσιαστικότητας)
- Δημιουργούμε οικονομική αξία και ανάπτυξη
για όλους, ως βασικό κομμάτι της στρατηγικής μας.

Μέτοχοι

Τηλεφωνική,
Email

Καθημερινή

- Διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο την υγεία,
την ασφάλεια και την ευεξία των εργαζομένων μας.
- Βελτιώνουμε την ενεργειακή μας αποδοτικότητα με
πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και την εταιρεία μας.
- Δημιουργούμε οικονομική αξία και ανάπτυξη
για όλους, ως βασικό κομμάτι της στρατηγικής μας.

Εργαζόμενοι

Δια ζώσης, Email

Κατά περίσταση

- Φροντίζουμε για την παροχή ασφαλών, υγιών και προσιτών
προϊόντων, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους.
- Διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο την υγεία,
την ασφάλεια και την ευεξία των εργαζομένων μας.

Πελάτες

Καταναλωτές

- Φροντίζουμε για την παροχή ασφαλών, υγιών και προσιτών
προϊόντων, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους.

Δια ζώσης,
Τηλεφωνική,
Email

Κατά περίσταση

Έμμεσα (μέσω
των σούπερ
μάρκετ)

Έμμεσα (μέσω
σούπερ μάρκετ)

- Προάγουμε τη διαφάνεια στην πληροφόρηση
και ενημερώνουμε τους καταναλωτές σχετικά με τα προϊόντα μας.
- Προασπίζουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων μας,
δημιουργώντας ένα ισότιμο εργασιακό περιβάλλον.
- Προάγουμε τη διαφάνεια στην πληροφόρηση και ενημερώνουμε
τους καταναλωτές σχετικά με τα προϊόντα μας.
- Φροντίζουμε για την παροχή ασφαλών, υγιών και προσιτών
προϊόντων, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους.
- Στοχεύουμε στη βελτίωση της ποιότητας του νερού.

Προμηθευτές/
Συνεργάτες

- Φροντίζουμε για την παροχή ασφαλών, υγιών και προσιτών
προϊόντων, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους.

Δια ζώσης,
Τηλεφωνική,

Κατά περίσταση

Email

- Βελτιώνουμε τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές
επιδόσεις των προμηθευτών και συνεργατών.
- Φροντίζουμε για την παροχή ασφαλών, υγιών και
προσιτών προϊόντων, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους.

Δια ζώσης,
Δημόσιοι Φορείς

Τηλεφωνική,

Κατά περίσταση

Email

Τοπική
Αυτοδιοίκηση /
Τοπική Κοινότητα

Χρηματοοικονομικοί
Φορείς &
Επενδυτική
Κοινότητα

Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης

- Δημιουργούμε οικονομική αξία και ανάπτυξη για όλους,
ως βασικό κομμάτι της στρατηγικής μας.

- Διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο την υγεία,
την ασφάλεια και την ευεξία των εργαζομένων μας.
- Συμβάλλουμε στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.
- Δημιουργούμε οικονομική αξία και ανάπτυξη για όλους,
ως βασικό κομμάτι της στρατηγικής μας.

Δια ζώσης

Κατά περίσταση

- Φροντίζουμε για την παροχή ασφαλών, υγιών και προσιτών
ροϊόντων, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους.
- Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία μέσω της ενεργούς
συμμετοχής και συνεργασίας.
- Δημιουργούμε οικονομική αξία και ανάπτυξη για όλους,
ως βασικό κομμάτι της στρατηγικής μας.

Δια ζώσης,
Τηλεφωνική,

Κατά περίσταση

Email

- Φροντίζουμε για την παροχή ασφαλών, υγιών και προσιτών
προϊόντων, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους.
- Προάγουμε τη διαφάνεια στην πληροφόρηση
και ενημερώνουμε τους καταναλωτές σχετικά με τα προϊόντα μας.

Δια ζώσης,
Τηλεφωνική,
Email

- Προάγουμε τη διαφάνεια στην πληροφόρηση
και ενημερώνουμε τους καταναλωτές σχετικά με τα προϊόντα μας.

Κατά περίσταση

- Δημιουργούμε οικονομική αξία και ανάπτυξη για όλους,
ως βασικό κομμάτι της στρατηγικής μας.
- Προασπίζουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων μας,
δημιουργώντας ένα ισότιμο εργασιακό περιβάλλον.
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Αναλύουμε τι είναι ουσιαστικό για εμάς

Θερμοκήπια Θράκης

GRI 102-46, 102-47

Τον Φεβρουάριο του 2020 προχωρήσαμε στην ανάλυση
ουσιαστικότητας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των
εσωτερικών και εξωτερικών ενδιαφερομένων μερών,
με σκοπό τον προσδιορισμό των ουσιαστικών θεμάτων
Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας.
Ουσιαστικά θέματα είναι αυτά που παρουσιάζουν τις
σημαντικότερες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές
επιδράσεις, αλλά και όσα επηρεάζουν σημαντικά τις
αξιολογήσεις και αποφάσεις των ενδιαφερόμενων μερών
μας σε σχέση με την Εταιρεία.
Η ανάλυση ουσιαστικότητας θα χρησιμοποιηθεί επίσης
από την Εταιρεία για την αναθεώρηση και βελτίωση της
ευρύτερης στρατηγικής της σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε συμφωνία με τα Διεθνή
Πρότυπα GRI (2016).

1ο Στάδιο - Αναγνώριση σχετικών θεμάτων
Στο πρώτο στάδιο της ανάλυσης, λάβαμε υπόψη την Αρχή
της Συμμετοχικότητας των ενδιαφερόμενων Μερών και του
Πλαισίου Βιώσιμης Ανάπτυξης του GRI και αναγνωρίσαμε
θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες και τα ενδιαφερόμενα
Μέρη του Ομίλου, τα οποία προέκυψαν μεταξύ άλλων και
από τις παρακάτω εργασίες επισκόπησης:

Του πλαισίου Βιώσιμης Ανάπτυξης και στρατηγικής στο οποίο λειτουργούμε (μέσω τη επισκόπησης εσωτερικών εγγράφων
σχετικών με πολιτικές, διαδικασίες, στρατηγικές, αποτελέσματα υφιστάμενης διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη κ.ά.).
Των σχετικών με τις δραστηριότητές μας δημοσιευμάτων στον τύπο για το 2019.
Των Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης ομοειδών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (UN SDGs).
Των κορυφαίων διεθνών προτύπων Βιώσιμης Ανάπτυξης για τον γεωργικό κλάδο.

Παραρτήματα
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Τα θέματα που αναγνωρίστηκαν και προέκυψαν είναι τα ακόλουθα:

1. Δημιουργούμε οικονομική αξία και ανάπτυξη για όλους, ως βασικό κομμάτι της στρατηγικής μας.
2. Προάγουμε τη διαφάνεια στην πληροφόρηση και ενημερώνουμε τους καταναλωτές σχετικά με τα προϊόντα μας.
3. Φροντίζουμε για την παροχή ασφαλών, υγιών και προσιτών προϊόντων, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους.
4. Βελτιώνουμε τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των προμηθευτών και συνεργατών.
5. Επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων.
6. Διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο την υγεία, την ασφάλεια και την ευεξία των εργαζομένων μας.
7. Προασπίζουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων μας, δημιουργώντας ένα ισότιμο εργασιακό περιβάλλον.
8. Βελτιώνουμε την ενεργειακή μας αποδοτικότητα με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και την εταιρεία μας.
9. Προσαρμοζόμαστε στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ως προς την προμήθεια πρώτων υλών και συστατικών.
10. Μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αερίων σε όλη την αλυσίδα αξίας μας.
11. Κάνουμε πράξη την Κυκλική Οικονομία και εστιάζουμε στη μείωση των αποβλήτων.
12. Στοχεύουμε στη βελτίωση της ποιότητας του νερού.
13. Συμβάλλουμε στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.
14. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία μέσω της ενεργούς συμμετοχής και συνεργασίας.

2ο Στάδιο - Ιεράρχηση θεμάτων
Λάβαμε υπόψη τις Αρχές της Ουσιαστικότητας και της
Συμμετοχικότητας των ενδιαφερόμενων μερών του GRI και
ιεραρχήσαμε τα θέματα που αναγνωρίστηκαν στο πρώτο
στάδιο σε συνάρτηση με τα ακόλουθα κριτήρια:

Κριτήριο
Κατά πόσο το κάθε αναγνωρισμένο θέμα αφορά
τα εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη μας
και επηρεάζει τις αξιολογήσεις και τις αποφάσεις τους
σε σχέση με την Εταιρεία μας.

Μέθοδος Ιεράρχησης

Μέσω workshop με εκπροσώπους της Εταιρείας,
καθώς και με τη συμμετοχή εξωτερικών
ενδιαφερόμενων μερών.

Κατά πόσο μέσα από κάθε αναγνωρισμένο θέμα
και σε συνάρτηση με την επιχειρηματική μας
δραστηριότητα, δημιουργούμε τις σημαντικότερες

Μέσω workshop με

επιδράσεις (θετικές ή αρνητικές) ευρύτερα στην οικονομία,

Ανώτατα Στελέχη της Εταιρείας.

την κοινωνία και το περιβάλλον και κατά συνέπεια
στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.
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Θερμοκήπια Θράκης

Επίδραση στις αποφάσεις & αξιολογήσεις των ενδιαφερόμενων μερών

3ο Στάδιο - Επικύρωση των αποτελεσμάτων
Στο τελευταίο στάδιο της ανάλυσης, επικυρώσαμε τα

Μέσω αυτής της ανάλυσης, καθορίστηκαν και επιλέχθηκαν

αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου με μέλη της Ανώτατης

1O ουσιαστικά θέματα για δημοσιοποίηση στην 1η Έκθεση

Διοίκησης της Εταιρείας. Αυτή η διαδικασία έλαβε υπόψη

Βιώσιμης Ανάπτυξης των Θερμοκηπίων Θράκης για το 2O19,

την Αρχή της Πληρότητας και της Συμμετοχικότητας των

τα οποία παρουσιάζονται στον χάρτη ουσιαστικότητας

ενδιαφερόμενων μερών του GRI.

που ακολουθεί.
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Σημαντικότερες επιδράσεις ευρύτερα στην οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον

1. Δημιουργούμε οικονομική αξία και ανάπτυξη για όλους, ως βασικό κομμάτι της στρατηγικής μας.
2. Προάγουμε τη διαφάνεια στην πληροφόρηση και ενημερώνουμε τους καταναλωτές σχετικά με τα προϊόντα μας.
3. Φροντίζουμε για την παροχή ασφαλών, υγιών και προσιτών προϊόντων, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους.
4. Βελτιώνουμε τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των προμηθευτών και συνεργατών.
5. Επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων.
6. Διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο την υγεία, την ασφάλεια και την ευεξία των εργαζομένων μας.
7. Προασπίζουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων μας, δημιουργώντας ένα ισότιμο εργασιακό περιβάλλον.
8. Βελτιώνουμε την ενεργειακή μας αποδοτικότητα με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και την εταιρεία μας.
9. Προσαρμοζόμαστε στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ως προς την προμήθεια πρώτων υλών και συστατικών.
10. Μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αερίων σε όλη την αλυσίδα αξίας μας.
11. Κάνουμε πράξη την Κυκλική Οικονομία και εστιάζουμε στη μείωση των αποβλήτων.
12. Στοχεύουμε στη βελτίωση της ποιότητας του νερού.
13. Συμβάλλουμε στην προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.
14. Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία μέσω της ενεργούς συμμετοχής και συνεργασίας.

Παραρτήματα
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Πίνακας ορίων επίδρασης

Σημαντικότερες επιδράσεις

Όρια Επίδρασης

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

(ως προς τους Παγκόσμιους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης
του Ο.Η.Ε.)

Φάσεις της Αλυσίδας Αξίας

Οντότητες που ενδέχεται
να προκαλούν τις
επιδράσεις

Βελτιώνουμε την
ενεργειακή μας
αποδοτικότητα με πολλαπλά
οφέλη για το περιβάλλον και
την εταιρεία μας.

Οργάνωση παραγωγής /
Φροντίδα καλλιέργειας

Μειώνουμε τις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου και
άλλων αερίων σε όλη την
αλυσίδα αξίας μας.

Οργάνωση παραγωγής /
Προϊόν στο ράφι / Κέντρο
αποθήκευσης και διανομής /
Διανομή / Logistics

Κάνουμε πράξη την Κυκλική
Οικονομία και εστιάζουμε στη
μείωση των αποβλήτων.

Καταναλωτικές συνήθειες /
Οργάνωση παραγωγής /
Μετασυλλεκτική φροντίδα

Στοχεύουμε στη βελτίωση της
ποιότητας του νερού.

Οργάνωση παραγωγής

Δημιουργούμε οικονομική
αξία και ανάπτυξη για όλους,
ως βασικό κομμάτι της
στρατηγικής μας.

Καταναλωτικές συνήθειες
/ Οργάνωση παραγωγής /
Προϊόν στο ράφι / Κέντρο
αποθήκευσης και διανομής /
Διανομή / Logistics

• Θερμοκήπια Θράκης

Φροντίζουμε για την παροχή
ασφαλών, υγιών και προσιτών
προϊόντων, με συνεχείς
ποιοτικούς ελέγχους.

Καταναλωτικές συνήθειες /
Οργάνωση παραγωγής /
Προϊόν στο ράφι /
Κέντρο αποθήκευσης
και διανομής

• Προμηθευτές/Συνεργάτες

Προάγουμε τη διαφάνεια
στην πληροφόρηση και
ενημερώνουμε τους
καταναλωτές σχετικά με τα
προϊόντα μας.

Καταναλωτικές συνήθειες /
Οργάνωση παραγωγής /
Προϊόν στο ράφι

• Θερμοκήπια Θράκης

Στηρίζουμε την τοπική
κοινωνία μέσω της ενεργούς
συμμετοχής και συνεργασίας.

Κέντρο αποθήκευσης και
διανομής / Διανομή / Logistics

Διασφαλίζουμε με κάθε
τρόπο την υγεία, την
ασφάλεια και την ευεξία των
εργαζομένων μας.

Οργάνωση παραγωγής /
Κέντρο αποθήκευσης και
διανομής / Μετασυλλεκτική
φροντίδα / Διανομή / Logistics

• Προμηθευτές/Συνεργάτες

Προασπίζουμε τα δικαιώματα
των ανθρώπων μας,
δημιουργώντας ένα ισότιμο
εργασιακό περιβάλλον.

Οργάνωση παραγωγής /
Κέντρο αποθήκευσης και
διανομής / Μετασυλλεκτική
φροντίδα / Διανομή / Logistics

• Προμηθευτές/Συνεργάτες

• Θερμοκήπια Θράκης
• Προμηθευτές/Συνεργάτες

• Θερμοκήπια Θράκης
• Προμηθευτές/Συνεργάτες

• Θερμοκήπια Θράκης
• Προμηθευτές/Συνεργάτες
• Πελάτες

• Θερμοκήπια Θράκης
• Προμηθευτές/Συνεργάτες

• Θερμοκήπια Θράκης
• Πελάτες

• Θερμοκήπια Θράκης
• Τοπική Κοινότητα
• Εργαζόμενοι

• Θερμοκήπια Θράκης
• Εργαζόμενοι

• Θερμοκήπια Θράκης
• Εργαζόμενοι
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Παραρτήματα

Θερμοκήπια Θράκης

Σχετικά με την Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης

GRI 102-5, 102-45, 102-48, 102-49, 102-50,
102-51, 102-52, 102-53, 102-54, 102-55, 102-56

Σας παρουσιάζουμε την 1η ετήσια Έκθεση Βιώσιμης

Καθώς αυτή είναι η 1η μας Έκθεση, δεν υφίστανται

Ανάπτυξης των Θερμοκηπίων Θράκης, η οποία περιλαμβάνει

επαναδιατυπώσεις πληροφοριών από προηγούμενες

τη στρατηγική και τα ουσιαστικά θέματα Βιώσιμης

Εκθέσεις, όπως και αλλαγές στα ουσιαστικά θέματα και

Ανάπτυξης της Εταιρείας, τον τρόπο διαχείρισης αυτών

τα όρια αυτών, ενώ η παρούσα Έκθεση δεν έχει λάβει

και την επίδοσή μας. Στόχος μας είναι μέσα από αυτήν την

εξωτερική διασφάλιση.

πρώτη προσπάθεια, να ενημερώσουμε τα ενδιαφερόμενά
μας μέρη σχετικά με θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που τους
αφορούν, αλλά και τις επιδράσεις μας σε επίπεδο οικονομικό,
κοινωνικό και περιβαλλοντικό.

Για οποιαδήποτε αναφορά σχετικά με τις πρωτοβουλίες που
αναλαμβάνουμε στον τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, καθώς
και για ερωτήματα που αφορούν στην παρούσα Έκθεση και
το περιεχόμενο αυτής, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην

Η Έκθεση αυτή αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το τμήμα

ηλεκτρονική διεύθυνση jnathanail@thraceplastics.gr, υπόψιν

Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης

κου Γιάννη Ναθαναήλ, Υπεύθυνος για θέματα Βιώσιμης

της ΕΥ Ελλάδος, ενώ έχει προετοιμαστεί σε συμφωνία με

Ανάπτυξης του Ομίλου Πλαστικά Θράκης.

τα Πρότυπα Global Reporting Initiative (GRI), βασική επιλογή
(core option)*, λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση της
Εταιρείας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του
Ο.Η.Ε. Η παρούσα Έκθεση καλύπτει το οικονομικό έτος
1/1/2019 – 31/12/2019.
Στην παρούσα Έκθεση, με τον όρο «Εταιρεία» αναφερόμαστε
στην Εταιρεία Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε., όπως αυτή
συμπεριλαμβάνεται και στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις του Ομίλου Πλαστικά Θράκης και της
ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
Ο πίνακας Περιεχομένων GRI είναι διαθέσιμος στις
σελίδες 69-74.

* This report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core option

Παραρτήματα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

Πίνακας Περιεχομένων GRI

GRI Πρότυπο

GRI 102-55

Δημοσιοποίηση

Ενότητα Έκθεσης/ Παραπομπή

Σελίδα

Παράλειψη

4-5

-

GRI 101: Foundation 2016
Γενικές Τυποποιημένες Δημοσιοποιήσεις (Επιλογή “Core”)
102-1
Όνομα του οργανισμού

Μήνυμα από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, Κωνσταντίνο Χαλιορή

102-2
Δραστηριότητες, μάρκες, προϊόντα
και υπηρεσίες

Εφαρμόζουμε ένα καινοτόμο
επιχειρηματικό μοντέλο σε
όλες μας τις δραστηριότητες /
Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες
και βιώσιμες γεωργικές πρακτικές /
Παράγουμε τα πιο αγνά προϊόντα

12 - 13 /
14 - 15 / 16

-

102-3
Τοποθεσία της έδρας

Εφαρμόζουμε ένα καινοτόμο
επιχειρηματικό μοντέλο σε όλες μας
τις δραστηριότητες

12

-

102-4
Τοποθεσία δραστηριοτήτων

Εφαρμόζουμε ένα καινοτόμο
επιχειρηματικό μοντέλο σε όλες μας
τις δραστηριότητες

12

-

102-5
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
και νομική μορφή

Σχετικά με την Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης

68

-

102-6 Αγορές που εξυπηρετούνται

Εφαρμόζουμε ένα καινοτόμο
επιχειρηματικό μοντέλο σε όλες μας
τις δραστηριότητες

12

-

102-7
Μέγεθος του οργανισμού

Ξεκινήσαμε το 2013 και συνεχίζουμε
κατακτώντας νέους στόχους /
Παράγουμε τα πιο αγνά προϊόντα /
Οι άνθρωποί μας είναι η μεγαλύτερή
μας επένδυση

11 / 16 / 19

-

102-8
Πληροφορίες για υπαλλήλους
και άλλους εργαζομένους

Οι άνθρωποί μας είναι η μεγαλύτερή
μας επένδυση

19

-

102-9
Εφοδιαστική Αλυσίδα

Επιλέγουμε αξιόπιστους συνεργάτες

20

-

102-10
Σημαντικές αλλαγές του οργανισμού
και της εφοδιαστικής αλυσίδας

Μήνυμα από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, Κωνσταντίνο Χαλιορή

4-5

-

102-11
Αρχή της προφύλαξης

Περιβάλλον: ο σημαντικότερος
συνεργάτης μας / Μειώνουμε τις
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
και άλλων αερίων σε όλη την
αλυσίδα αξίας μας

26 / 30

-

102-12
Εξωτερικές πρωτοβουλίες

Η Εταιρεία δεν συνυπογράφει και
δεν συμμετέχει σε οικονομικές,
περιβαλλοντικές και κοινωνικές
Χάρτες, Αρχές ή άλλες πρωτοβουλίες
τρίτων

-

-

102-13
Συμμετοχή σε οργανώσεις

Η Εταιρεία δεν συμμετέχει, είναι μέλος
ή συνδράμει σε επιχειρηματικούς
συνδέσμους ή ενώσεις

-

-

102-14
Δήλωση του υψηλότερα ιστάμενου
υπευθύνου λήψης αποφάσεων

Μήνυμα από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, Κωνσταντίνο Χαλιορή

4-5

-

GRI 102
General Standard
Disclosures 2016

69

70

Παραρτήματα

Θερμοκήπια Θράκης

Πίνακας Περιεχομένων GRI

GRI Πρότυπο

Δημοσιοποίηση

Ενότητα Έκθεσης/ Παραπομπή

Σελίδα

Παράλειψη

GRI 101: Foundation 2016
Γενικές Δημοσιοποιήσεις (Επιλογή “Core”)

GRI 102
General Standard
Disclosures 2016

102-16
Αξίες, αρχές, πρότυπα και κώδικες
συμπεριφοράς

Εφαρμόζουμε ένα καινοτόμο
επιχειρηματικό μοντέλο σε όλες μας
τις δραστηριότητες / Λειτουργούμε
υπεύθυνα με σύγχρονη οργανωτική
δομή και ακεραιότητα

12 - 13 /
59 - 60

-

102-18
Δομή διακυβέρνησης

Στα Θερμοκήπια Θράκης δεν
διαθέτουμε επιτροπές όπως
επιτροπή ελέγχου, επιτροπή ή
κάποιο άλλο ανώτατο όργανο
διακυβέρνησης για θέματα Βιώσιμης
Ανάπτυξης κ.ά.

58 - 59

-

102-40
Κατάλογος ομάδων
ενδιαφερόμενων μερών

Ανάλυση ουσιαστικότητας

63

-

102-41
Συλλογικές συμβάσεις

To 100% των εργαζομένων της
Εταιρείας καλύπτονται από
συλλογικές συμβάσεις εργασίας

-

-

102-42
Αναγνώριση και επιλογή
ενδιαφερόμενων μερών

Ανάλυση ουσιαστικότητας

62 - 63

-

102-43
Προσέγγιση στη διαβούλευση
με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Ανάλυση ουσιαστικότητας

62 - 63

-

102-44
Βασικά θέματα και προβληματισμοί
που προέκυψαν

Ανάλυση ουσιαστικότητας

63

-

102-45
Οντότητες που περιλαμβάνονται
στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις

Σχετικά με την Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης

68

-

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

Ανάλυση ουσιαστικότητας

62 - 66

-

102-47
Λίστα ουσιαστικών θεμάτων

Ανάλυση ουσιαστικότητας

64 - 67

-

102-48
Αναδιατυπώσεις πληροφοριών

Σχετικά με την Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης

68

-

102-49
Αλλαγές στη διαδικασία
έκδοσης της έκθεσης

Σχετικά με την Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης

68

-

102-50
Περίοδος αναφοράς

Σχετικά με την Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης

68

-

Παραρτήματα

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

Πίνακας Περιεχομένων GRI

GRI Πρότυπο

Δημοσιοποίηση

Ενότητα Έκθεσης/ Παραπομπή

Σελίδα

Παράλειψη

-

-

GRI 101: Foundation 2016
Γενικές Δημοσιοποιήσεις (Επιλογή “Core”)

GRI 102
General Standard
Disclosures 2016

102-51
Ημερομηνία της πιο πρόσφατης
προηγούμενης έκθεσης

Η παρούσα Έκθεση αποτελεί την
1η Έκθεση της Εταιρείας

102-52
Κύκλος έκθεσης

Σχετικά με την Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης

68

-

102-53
Υπεύθυνος επικοινωνίας
για ερωτήματα αναφορικά
με την έκθεση

Σχετικά με την Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης

68

-

102-54
Ισχυρισμός για τα κριτήρια
συμφωνίας

Σχετικά με την Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης

68

-

102-55
Πίνακας Περιεχομένων GRI

Πίνακας Περιεχομένων GRI

69 - 74

-

102-56
Εξωτερική διασφάλιση

Σχετικά με την Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης

68

-

Βελτιώνουμε την ενεργειακή μας αποδοτικότητα με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον και την εταιρεία μας (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ)
103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-2
Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της
103-3
Αξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης

GRI 302:
ENERGY 2016

Βελτιώνουμε την ενεργειακή μας
αποδοτικότητα με πολλαπλά οφέλη
για το περιβάλλον και την εταιρεία μας

28 / 67

-

28

-

29

302-1
Κατανάλωση ενέργειας εντός
του Οργανισμού

-

Μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αερίων σε όλη την αλυσίδα αξίας μας (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ)
103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-2
Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της
103-3
Αξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης

Μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου και άλλων αερίων σε
όλη την αλυσίδα αξίας μας

30 / 67

-

30 - 31

-

32 - 34

-

71

72

Παραρτήματα
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Πίνακας Περιεχομένων GRI

GRI Πρότυπο

Δημοσιοποίηση

Ενότητα Έκθεσης/ Παραπομπή

Σελίδα

Παράλειψη

Μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αερίων σε όλη την αλυσίδα αξίας μας (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ)
GRI 305:
EMISSIONS 2016

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

Μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου και άλλων αερίων σε
όλη την αλυσίδα αξίας μας

32 - 34

-

Κάνουμε πράξη την Κυκλική Οικονομία και εστιάζουμε στη μείωση των αποβλήτων (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ)
103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-2
Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της
103-3
Αξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης

GRI 303:
WATER 2016

Κάνουμε πράξη την Κυκλική
Οικονομία και εστιάζουμε στη
μείωση των αποβλήτων

36 / 67

-

36

-

37

-

303-3
Νερό που ανακυκλώθηκε και
επαναχρησιμοποιήθηκε

37

GRI 306:
EFFLUENTS AND
WASTE 2016

306-2
Απόβλητα ανά τύπο και μέθοδο
απόρριψης

-

Στοχεύουμε στη βελτίωση της ποιότητας του νερού (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ)
103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-2
Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

38 / 67

Στοχεύουμε στη βελτίωση της
ποιότητας του νερού

103-3
Αξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης
GRI 303:
WATER 2016

303-1
Πηγές άντλησης νερού

-

-

38
-

Η πληροφορία δεν είναι διαθέσιμη

-

Δημιουργούμε οικονομική αξία και ανάπτυξη για όλους, ως βασικό κομμάτι της στρατηγικής μας (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ)
103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του
GRI 103:
Management
Approach 2016

103-2
Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της
103-3
Αξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης

Δημιουργούμε οικονομική αξία και
ανάπτυξη για όλους, ως βασικό
κομμάτι της στρατηγικής μας

42 / 67

-

42 - 43

-

43

-

Παραρτήματα
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Πίνακας Περιεχομένων GRI

GRI Πρότυπο

Δημοσιοποίηση

Ενότητα Έκθεσης/ Παραπομπή

Σελίδα

Παράλειψη

Δημιουργούμε οικονομική αξία και ανάπτυξη για όλους, ως βασικό κομμάτι της στρατηγικής μας (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ)
GRI 201:
ECONOMIC
PERFORMANCE
2016

201-1
Άμεση οικονομική αξία
που παράγεται και διανέμεται

Δημιουργούμε οικονομική αξία και
ανάπτυξη για όλους, ως βασικό
κομμάτι της στρατηγικής μας

43

-

Φροντίζουμε για την παροχή ασφαλών, υγιών και προσιτών προϊόντων, με συνεχείς ποιοτικούς ελέγχους (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ)
103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του
103-2
Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-3
Αξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης

-

44 - 47

-

Φροντίζουμε για την παροχή
ασφαλών, υγιών και προσιτών
προϊόντων, με συνεχείς
ποιοτικούς ελέγχους

47

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

GRI 416:
CUSTOMER
HEALTH AND
SAFETY 2016

44 / 67

-

Προάγουμε τη διαφάνεια στην πληροφόρηση και ενημερώνουμε τους καταναλωτές σχετικά με τα προϊόντα μας (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ)
103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του
103-2
Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-3
Αξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης

Προάγουμε τη διαφάνεια στην
πληροφόρηση και ενημερώνουμε
τους καταναλωτές σχετικά με τα
προϊόντα μας

48 / 67

-

48 - 49

-

49

GRI 417:
MARKETING AND
LABELING 2016

417-2 Περιστατικά μη συμμόρφωσης
που αφορούν στην επικοινωνία και
τη σήμανση των προϊόντων

-

Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία μέσω της ενεργούς συμμετοχής και συνεργασίας (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ)

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του

50 / 67

-

103-2
Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

50 - 51

-

103-3
Αξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης
GRI 413:
LOCAL
COMMUNITIES
2016

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

Στηρίζουμε την τοπική κοινωνία
μέσω της ενεργούς συμμετοχής
και συνεργασίας

-

51
-

73

74

Παραρτήματα
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Πίνακας Περιεχομένων GRI

GRI Πρότυπο

Δημοσιοποίηση

Ενότητα Έκθεσης/ Παραπομπή

Σελίδα

Παράλειψη

Διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο την υγεία, την ασφάλεια και την ευεξία των εργαζομένων μας (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ)

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του

54 / 67

-

103-2
Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

54 - 55

-

103-3
Αξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης

GRI 403:
OCCUPATIONAL
HEALTH AND
SAFETY 2016

Διασφαλίζουμε με κάθε τρόπο την
υγεία, την ασφάλεια και την ευεξία
των εργαζομένων μας

403-2
Τύποι τραυματισμών και ποσοστά
τραυματισμών, επαγγελματικών
ασθενειών, χαμένων ημερών
εργασίας και απουσιών από την
εργασία και συνολικός αριθμός
θανάτων που σχετίζονται με την
εργασία

-

55
-

Προασπίζουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων μας, δημιουργώντας ένα ισότιμο εργασιακό περιβάλλον (ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ)

GRI 103:
Management
Approach 2016

103-1
Επεξήγηση του ουσιαστικού
θέματος και των Ορίων του

56 / 67

-

103-2
Η διοικητική προσέγγιση
και οι πτυχές της

56 - 57

-

103-3
Αξιολόγηση της
διοικητικής προσέγγισης

GRI 405:
DIVERSITY
AND EQUAL
OPPORTUNITY
2016
GRI 406:
NONDISCRIMINATION
2016

Δείκτης
Θερμοκηπίων
Θράκης

405-2
Αναλογία βασικού μισθού και
αποδοχών μεταξύ γυναικών και
ανδρών

Προασπίζουμε τα δικαιώματα των
ανθρώπων μας, δημιουργώντας ένα
ισότιμο εργασιακό περιβάλλον
57

406-1
Περιστατικά διακρίσεων και
διορθωτικές ενέργειες που
αναλήφθηκαν

-

Αναλογίες εργαζομένων
Θερμοκηπίων Θράκης

-

Θερμοκήπια Ξάνθης
Νέο Εράσμιο Ξάνθης
Τ.Θ. 48, 57022
(+30) 25410 61088
www.thracegreenhouses.com

Thrace Greenhouses

Thrace Greenhouses

