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Η προσέγγιση της Χαλκιαδάκης Α.Ε. απέναντι στην ΕΚΕ είναι ολιστική. Επίσης, η προσπάθεια για εφαρμογή υπεύθυνης
επιχειρηματικότητας είναι διαρκής και τα αποτελέσματά της είναι μετρήσιμα και προσβάσιμα αποκτώντας, έτσι, τη
δυνατότητα όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να υιοθετήσουν αντίστοιχες πρακτικές. Η Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη για την εταιρεία είναι φιλοσοφία, στρατηγική και καινοτομία και έχει ενταχθεί πλήρως στις λειτουργίες της
επιχείρησης.

Αναλυτική Περιγραφή
Η εταιρεία επιθυμώντας να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος σεβούμενη την κρητική
βιοποικιλότητα, έχει υιοθετήσει μια σειρά από μέτρα τα οποία εφαρμόζονται από τη διοίκηση και τους
εργαζόμενους και στα οποία παρακινούνται να συμμετέχουν και οι πελάτες της. Τα μέτρα αυτά στην
πλειοψηφία τους αποτελούνται από δράσεις ανακύκλωσης. Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιείται:

Περιβάλλον

▪

▪

▪

Ανακύκλωση λαδιού, η οποία περιλαμβάνει την συλλογή χρησιμοποιημένου μαγειρικού λίπους
προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα μέσω της απόθεσής του στο
αποχετευτικό σύστημα. Η εταιρεία, μάλιστα, επιβραβεύει τους πελάτες που συμμετέχουν στη
διαδικασία αυτή με ένα μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού για κάθε ένα μπουκάλι
χρησιμοποιημένου λαδιού.
Ανακύκλωση χαρτιού: Για τη διαδικασία αυτή έχουν εγκατασταθεί πρέσες χαρτιού και ειδικούς
κάδους τόσο στα καταστήματα όσο και στις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας,
ανακυκλώνοντας έτσι, όλα τα χαρτοκιβώτια και τις μεμβράνες.
Ανακύκλωση μπαταριών: Η εταιρεία συνεργάζεται με εγκεκριμένο φορέα για την ανακύκλωση
μπαταριών για την οποία υπάρχουν κάδοι σε όλα τα καταστήματά της.

Ανακύκλωση γίνεται επίσης σε ηλεκτρικές συσκευές, λαμπτήρες και λιπαντικά έλαια οχημάτων. Ένα
επιπλέον μέτρο που έχει υιοθετήσει η Χαλκιαδάκης Α.Ε. είναι η βελτίωση της εικόνας των χώρων
απόθεσης απορριμμάτων στα καταστήματα της εταιρείας.

Ανθρώπινο
Δυναμικό

Κοινωνία

Η εταιρεία μέσω της συνεργασίας της με τους τοπικούς παραγωγούς και προμηθευτές στηρίζει την
τοπική κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται. Επιπλέον, παρέχει αλληλεγγύη
σε αυτούς που το έχουν ανάγκη στηρίζοντάς τους. Ενδεικτικά, παρέχει βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες,
κοινωνικά παντοπωλεία και φιλανθρωπικές οργανώσεις παρέχοντας παράλληλα έκπτωση σε
πολυτέκνους και ΑΜΕΑ. Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει δωρεές σε σχολικό και ιατρικό εξοπλισμό καθώς
επίσης, στηρίζει τον πολιτισμό και τον αθλητισμό του τόπου.
Χαρακτηρίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό ως την μεγαλύτερη περιουσία της, η εταιρεία Χαλκιαδάκης
Α.Ε. εφαρμόζει δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στον πυλώνα του ανθρώπινου δυναμικού. Η
πιο σημαντική από αυτές είναι η ίδρυση της Ακαδημίας Χαλκιαδάκη η οποία ξεκίνησε το 2010 και έχει
στόχο την εξειδικευμένη εκπαίδευση όλου του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα σχετικά με το γνωστικό
αντικείμενο της εργασίας του. Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση επενδύει στους εργαζομένους της.
Επιπλέον, παρέχεται εκπαίδευση σχετικά με την παροχή πρώτων βοηθειών από τον Ερυθρό Σταυρό
καθώς επίσης, διοργανώνονται διαγωνισμοί και εκδρομές για τους εργαζομένους.
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Αγορά

Όραμα της εταιρείας είναι να προσφέρει στους πελάτες της ποιοτικά προϊόντα, στηρίζοντας την τοπική
κοινωνία και αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της, με σεβασμό πάντοτε στις αρχές και τις αξίες που
έχει θέσει. Η διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας προϊόντων έχει μεγάλη σημασία για την
Χαλκιαδάκης Α.Ε. Το σύστημα ελέγχου που εφαρμόζει σε όλα τα αγροτικά προϊόντα της Κρήτης τα οποία
προμηθεύεται και παρέχει στον πελάτη είναι ένα μέσο με το οποίο ενισχύει την προσπάθεια αυτή. Οι
καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν για το κάθε κρητικό αγροτικό προϊόν που
αγοράζουν μέσω της πλατφόρμας e-cert που παρέχει η εταιρεία και στην οποία αναφέρονται στοιχεία
όπως ο τόπος παραγωγής, ο παραγωγός και η ημερομηνία που κόπηκε το προϊόν.

Απαιτούμενοι Πόροι
Προκειμένου να υλοποιηθούν οι προαναφερθείσες δράσεις η εταιρεία χρησιμοποιεί δικούς της πόρους και
ανθρώπινο δυναμικό.

Χρονοδιάγραμμα Δράσεων

Οι δράσεις είναι συνεχείς.

Αποτελέσματα
Μέσω των δράσεων ΕΚΕ η εταιρεία έχει επιτύχει:
▪
Ανακύκλωση 25.000 λίτρων χρησιμοποιημένου λαδιού το 2016
▪
Ανακύκλωση 1.200 τόνων χαρτιού και πλαστικού το 2016
▪
Ανακύκλωση 3.280 κιλών μεικτών μπαταριών από το 2007 έως σήμερα.
▪
Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών (3.470 κιλά το 2016)

Δυνατότητα Υιοθέτησης από άλλες επιχειρήσεις
Υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς και διάδοσης των πρακτικών ΕΚΕ της εταιρείας οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά
στην ιστοσελίδα της.

Σύντομο Προφίλ της Χαλκιαδάκης Α.Ε
Δραστηριότητα: Λιανικό εμπόριο
Αριθμός εργαζομένων: <1.200
Κύκλος εργασιών: 155.368.657,28€ (2015)
Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.xalkiadakis.gr/el/home
marketing@xalkiadakis.gr
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