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ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (CSR) 
(ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ) 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
       Το πεδίο επιχειρηματικής δράσης της Σ. ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΕ είναι η εισαγωγή, εμπορία και διανομή υψηλής 
ποιότητας α’ υλών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας, μπαχαρικών, ξηρών καρπών και σπόρων στην εγχώρια και 
όχι μόνο αγορά. 
       Αποτελούμε κρίκο στην παγκόσμια αλυσίδα τροφίμων και έχουμε πλήρη συναίσθηση της σημασίας που έχει 
η ανάπτυξη της βιωσιμότητας της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας. 
       Η επίτευξη μίας τέτοιας ανάπτυξης είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Αυτό απαιτεί μεγάλη εμπειρία και 
γνώση κατά μήκος ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας, from farm to fork. Το σύνολο των προμηθευτών και 
συνεργατών της Σ. ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΕ παίζουν ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας και της ακεραιότητας του 
συνόλου των τροφίμων που διαχειρίζεται η Σ. ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΕ. 
       Η προσέγγιση για την επίτευξη της παγκόσμιας επιχειρηματικής βιωσιμότητας βασίζεται στη δέσμευσή μας 
απέναντι στους εξής τομείς, οι οποίοι αναλύονται παρακάτω: 
 

➢ Κοινωνικές πρακτικές 
➢ Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία 
➢ Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
➢ Αξιολόγηση προμηθευτών 

 
       Η Σ. ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΕ δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει τους παραπάνω στόχους χωρίς τη βοήθεια και 
συνεργασία των προμηθευτών της. Ως εκ τούτου, σκοπός μας είναι η εκκίνηση συνεργασιών με προμηθευτές και 
παραγωγούς που μοιράζονται κοινές αξίες με την εταιρεία μας. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ – ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 
       Η Σ. ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΕ στηρίζει και προσβλέπει στη συμμόρφωση στα διεθνώς αναγνωρισμένα ανθρώπινα 
δικαιώματα σύμφωνα με τη σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Η πρόθεσή μας είναι η δομή 
επιχειρηματικών σχέσεων με εταιρείες που επίσης στηρίζουν και συμμορφώνονται ως προς τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. 

         
Καταναγκαστική εργασία 
 
       Η Σ. ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι δεν συμμετέχει ή έχει κέρδος 
σε οποιαδήποτε μορφή δουλείας ή καταναγκαστικής εργασίας. Προσδοκούμε ότι όλοι οι προμηθευτές μας 
ακολουθούν τέτοια πολιτική. 
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Παιδική εργασία  
 
       Η Σ. ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΕ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα  ώστε να διασφαλίσει ότι η ηλικία των εργαζομένων 
της δεν είναι κάτω από τη νόμιμη ηλικία εργασίας. Προσδοκούμε ότι όλοι οι προμηθευτές μας ακολουθούν 
τέτοια πολιτική. 

 
Μη διάκριση 
 
       Η Σ. ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΕ προσλαμβάνει προσωπικό με μοναδικό κριτήριο την ικανότητα και την εμπειρία του 
υποψηφίου ως προς τη θέση την οποία θέλει να καλύψει και όχι ως προς το φύλο, την εθνικότητα, το 
θρήσκευμα, το χρώμα, τη γλώσσα, τις πολιτικές απόψεις, την οικογενειακή κατάσταση, τη σεξουαλική 
προτίμηση κ.ά. τα οποία επηρεάζουν αρνητικά τις ευκαιρίες καριέρας ενός ανθρώπου ή έχουν ως αποτέλεσμα 
την άνιση μεταχείριση στο χώρο εργασίας. 
       Το περιβάλλον εργασίας που προσφέρει η εταιρεία σέβεται τα ευαίσθητα και όχι μόνο προσωπικά δεδομένα 
και τις ανάγκες του προσωπικού της. Προσδοκούμε ότι όλοι οι προμηθευτές μας ακολουθούν τέτοια πολιτική. 

 
Μισθοί, Οφέλη και ώρες εργασίας 
 
       Οι μισθοί που παρέχονται από την Σ. ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΕ είναι κατ’ ελάχιστον συνεπείς με την Εθνική Γενική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Άδειες κανονικές, αναρρωτικές κλπ. επίσης δίδονται σύμφωνα με την εθνική 
εργατική νομοθεσία. Υπερωρίες και υπερεργασία υπολογίζονται και αμείβονται σύμφωνα με την εθνική 
εργατική νομοθεσία. Προσδοκούμε ότι όλοι οι προμηθευτές μας ακολουθούν τέτοια πολιτική. 

 
Διαφθορά και δωροδοκία 
 
       Η Σ. ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΕ δεν υποστηρίζει ούτε υιοθετεί πρακτικές διαφθοράς και δωροδοκίας απέναντι σε 
δημόσιες αρχές, δημοσίους υπαλλήλους και δικαστικούς, για κανένα λόγο. Προσδοκούμε ότι όλοι οι 
προμηθευτές μας ακολουθούν τέτοια πολιτική. 

 

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Περιβαλλοντική νομοθεσία 
       Η Σ. ΤΖΑΝΙΔΗΣ συμμορφώνεται προς όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας, που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. Προσδοκούμε ότι όλοι οι προμηθευτές μας 
ακολουθούν τέτοια πολιτική. 

 
Διαχείρισης υγείας και ασφάλειας του περιβάλλοντος 
 
       Η Σ. ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΕ είναι εταιρεία εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε. Μ. ΠΑ) με αριθμό 
μητρώου 5439. Η εταιρεία δεν παράγει βιομηχανικά απόβλητα επικίνδυνα προς το περιβάλλον. Το χαρτί που 
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συγκεντρώνει από τα αρχεία των γραφείων ανακυκλώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και υπάρχει 
συγκεκριμένος χώρος όπου φυλάσσονται μέχρι να ανακυκλωθούν από εγκεκριμένο συνεργάτη για την 
ανακύκλωση. 
       Η διαχείριση τροφίμων στις εγκαταστάσεις της Σ. ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΕ πραγματοποιείται βάσει των πρακτικών που 
ορίζει το πρότυπο ISO 22000:2005. Τα οχήματα και ο βιομηχανικός εξοπλισμός της εταιρείας συντηρούνται 
σύμφωνα με το ετήσιο πλάνο που απαιτεί η νομοθεσία και οι προδιαγραφές των αντίστοιχων κατασκευαστών. 
Κατ’ ελάχιστο, προσδοκούμε από τους προμηθευτές μας πλήρη συμμόρφωση ως προς την εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία, όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων και τη συντήρηση του βιομηχανικού εξοπλισμού και των 
οχημάτων. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 
 
       Η Σ. ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΕ αξιολογεί ετησίως τους προμηθευτές και συνεργάτες της, όχι μόνο ως προς την ποιότητα 
και ασφάλεια των τροφίμων αλλά και ως προς την αξιοπιστία, ηθική, επίπεδο επικοινωνίας και συνέπεια. Η 
διοίκηση της Σ. ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΕ και το τμήμα προμηθειών επιλέγουν  με αυστηρά κριτήρια τις επικείμενες 
συνεργασίες. 
 
Για την Σ. Τζανίδης ΑΕ 

01/06/21 
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