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4ος Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Delhaize 
 

Ο Απολογισμός ΕταιρικήςΥπευθυνότητας 2010 της Delhaize είναι αναρτημένος στην Ιστοσελίδα: 
www.delhaizegroup.com της εταιρείας. 
 
Ο Απολογισμός περιληπτικά παρουσιάζει την πρόοδο της εταιρείας στη διαδρομή της προς την αειφόρο 
ανάπτυξη, ενώ παράλληλα αναλύει λεπτομερώς της απόδοσής μας για τη χρονιά που πέρασε. 
 
Όπως γνωρίζετε η Εταιρική Υπευθυνότητα, αποτελεί έναν από τους τρεις πυλώνες του Νέου 
Στρατηγικού Σχεδιασμού (Νew Game Plan), παράλληλα με την Ανάπτυξη και την Αποδοτικότητα. 
Η πρόοδος που επιτυγχάνουμε σε αυτούς τους τομείς είναι ζωτικής σημασίας, καθώς ουσιαστικά εκεί 
στηρίζονται οι οικονομικές μας επιδόσεις αλλά και η βιωσιμότητα του λειτουργικού μας μοντέλου. 
 
Ο Απολογισμός, που βασίζεται πάνω στη Εταιρική Κοινωνική Πολιτική του Ομίλου, περιέχει τις 
κυριότερες δράσεις σε κάθε μια από τις εταιρείες του, βάσει των τριών στρατηγικών πυλώνων της 
εταιρείας: Προϊόντα, Άνθρωπος και Πλανήτης. 
 
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από τα επιτεύγματα, της προηγούμενης χρονιάς για τα οποία είμαστε 
υπερήφανοι: 

• Δημιουργήσαμε πιο υγιεινά προϊόντα, αφαιρώντας από 2.000 προϊόντα της Delhaize Βελγίου, 
αλάτι, ζάχαρη και λίπος. Παράλληλα, θέσαμε υψηλούς στόχους μείωσης του αλατιού στα 
τρόφιμα για την Delhaize Αμερικής. 

• Εφαρμόσαμε πολιτικές που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη για τα ψάρια και τα θαλασσινά. 
• Το 73% των ανθρώπων μας συμμετείχαν σε ατομικά προγράμματα αξιολόγησης της απόδοσης. 
• Ανοίξαμε το πρώτο πράσινο κατάστημα στην Ελλάδα 
• Αυξήσαμε κατά 63% την ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά συστήματα των 

καταστημάτων μας στον Όμιλο Delhaize. 

Στον απολογισμό μας όμως δεν περιγράφουμε μόνο τα επιτεύγματα, αλλά και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίσαμε. Προκειμένου να εξοικονομήσουμε χαρτί, αποφασίσαμε να μην τον 
τυπώσουμε αλλά να τον παρουσιάσουμε μόνο μέσω των επίσημων Ιστοσελίδων των 
εταιρειών μας. Η γνώμη σας όμως είναι σημαντική για εμάς. Έτσι από σήμερα μπορείτε να αναρτήσετε 
τα σχόλια σας σε ένα ειδικά διαμορφωμένο blog (http://blog.delhaizegroup.com) όπως και στην ειδικά 
διαμορφωμένη σελίδα μας στο facebook (www.facebook.com/DelhaizeGroup). 

Τέλος, διαμορφώνουμε τη νέα μας Εταιρική Πολιτική Υπευθυνότητας, βάσει των συμπερασμάτων 
από την αμφίδρομη μορφή επικοινωνίας με τους κοινωνικούς μας εταίρους σε συνδυασμό με την 
παρελθούσα απόδοση μας. Αυτή η φιλόδοξη Εταιρική Πολιτική Υπευθυνότητας, στηρίζει το όραμα μας 
για το 2020, το οποίο και θα σας παρουσιάσουμε στα τέλη του τρέχοντος έτους. 
 
Παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένο τον Απολογισμό Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2010 του Ομίλου 
Delhaize. 
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