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Οι Στόχοι των Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, γνωστοί ως 
SDGs  που υιοθετήθηκαν από όλα τα κράτη μέλη, παρουσιάζουν ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα ενεργειών και στόχων για να επιτευχθεί παγκόσμια ευημερία, 
ειρήνη και ελευθερία.
Ιδιαίτερα, η εξάλειψη της φτώχειας σε όλες τις μορφές και τις διαστάσεις της, 
συμπεριλαμβανομένης της ακραίας φτώχειας, είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια 
πρόκληση και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη.
Mέσα από 17 στόχους και 169 υπo-στόχους για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, 
γίνεται μια εξαιρετικά σημαντική προσπάθεια για διεθνή ευθυγράμμιση των 
προσπαθειών όλων να κληροδοτήσουν έναν καλύτερο, πιο δίκαιο και πιο 
βιώσιμο πλανήτη και τρόπο ζωής στις μελλοντικές γενεές. 

Στην Upfield ο σκοπός μας είναι σαφής: να βοηθάμε τους ανθρώπους να είναι 
πιο ευτυχισμένοι και υγιείς, προσφέροντάς τους θρεπτικά και νόστιμα φυτικά 
προϊόντα, που είναι καλύτερα και για τον πλανήτη.
Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο με προϊόντα φυτικής προέλευσης 
και πιστεύουμε στο να κάνουμε το σωστό για τους ανθρώπους μας, τους 
πελάτες μας και τον πλανήτη.
Ο σκοπός μας οδηγεί τις πράξεις μας. Η  Upfield υπηρετεί το σκοπό της 
δίνοντας έμφαση στην Ευθύνη, στη Βιωσιμότητα και στη Συνεισφορά στην 
κοινωνία.

The Sustainable Development Goals (SDGs): 
Oι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Ο σκοπός της Upfield: 
“A Better Plant-based Future” - Ενα 
καλύτερο μέλλον βασισμένο στα φυτά
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Η Στρατηγική της Upfield 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Οι Αξίες μας

H δέσμευση της Upfield Ηellas 
στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

Προτεραιότητα της Upfield είναι η οικοδόμηση μιας βιώσιμης επιχείρησης 
που θα έχει θετικό, βιώσιμο αντίκτυπο μέσω όλων των κρίσιμων σημείων 
επαφής, συμπεριλαμβανομένων των εφοδιαστικών μας αλυσίδων, των 
επιχειρησιακών λειτουργιών μας και των αλληλεπιδράσεών μας με 
παγκόσμιες κοινότητες.

«Έχουμε δεσμευτεί να ηγηθούμε και να έχουμε υπεύθυνη στάση απέναντι 
στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη χρήση των πόρων και στην παραγωγή. Το 
κάνουμε επειδή είναι το σωστό, μας καθιστά υπεύθυνους και δημιουργεί 
μια ανθεκτική επιχείρηση για ένα μέλλον για το οποίο μπορούμε όλοι να 
είμαστε υπερήφανοι». 

Η απόδοση, η φροντίδα και το πάθος καθορίζουν την εταιρεία, τον τρόπο 
που εργαζόμαστε καθημερινά και την ευθύνη που νιώθουμε απέναντι στους 
συνεργάτες μας, τους καταναλωτές, τους επιχειρηματικούς εταίρους μας και 
τους ανθρώπους μας.

H Upfield Hellas δεσμεύεται να ευθυγραμμίσει τους στρατηγικούς της στόχους 
και τις αξίες της με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, 
και ιδιαίτερα με εκείνους στους οποίους μπορεί να συνεισφέρει πιο δυναμικά, 
ώστε να επιφέρει θετικές αλλαγές στην υγεία και την καθημερινότητα των 
ανθρώπων και να έχει θετικό αντίκτυπο στον πλανήτη.
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Θετική 
αλληλεπίδραση με τις 
παγκόσμιες κοινότητες

Υπεύθυνες 
εφοδιαστικές αλυσίδες

Βιώσιμες  επιχειρησιακές 
λειτουργίες
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Πώς συνεισφέραμε στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης το 2019-2020
ΘΕΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Στόχος 1: 
Μηδενική Φτώχεια

Υποστόχος 1.5
Έως το 2030, οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των φτωχών και 
εκείνων που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, μείωση της 
έκθεσης και της ευπάθειάς τους έναντι ακραίων φαινομένων που 
σχετίζονται με το κλίμα και άλλων οικονομικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών πιέσεων και καταστροφών.

H Upfield Hellas υποστηρίζει έμπρακτα τις ευάλωτες 
ομάδες της κοινωνίας και ιδιαίτερα αυτές που ζουν 
μέσα στη φτώχεια ή στα όρια αυτής.

Δράσεις μας το  2019-2020 
• Η Upfield Ελλάς, αναγνωρίζοντας το ανθρωπιστικό έργο του 

φιλανθρωπικου  οργανισμού μητρικής και παιδικής προστασίας «Η 
Κιβωτός του Κόσμου», προσέφερε οικονομική βοήθεια 20.000 ευρώ 
για την ενίσχυση των δράσεων του οργανισμού. Τα χρήματα αυτά της 
δωρεάς συγκεντρώθηκαν μέσω της συμμετοχής των υπαλλήλων της στο 
“Fit for Good Challenge”, μια εταιρική δράση που πραγματοποιήθηκε ως 
μέρος ενός μεγαλύτερου προγράμματος υγείας και βελτίωσης φυσικής 
κατάστασης των εργαζομένων της παγκοσμίως. 
Σκοπός του “Fit for Good Challenge” ήταν κάθε ομάδα να κάνει όσο το 
δυνατόν περισσότερα βήματα μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
συγκεντρώνοντας, έτσι, χρήματα για φιλανθρωπικό σκοπό. Ταυτόχρονα, 

στόχος του παιχνιδιού ήταν η ενδυνάμωση των σχέσεων συνεργασίας  
και εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της ομάδας, για την επίτευξη ενός 
καλύτερου, πιο παραγωγικού εταιρικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα εν 
μέσω της δύσκολης περιόδου της πανδημίας και της καραντίνας.
Η Upfield Hellas και η ομάδα της, οι «Walkaholics», κατέλαβαν την τρίτη 
θέση παγκοσμίως, αφού έκαναν συνολικά 3,15 εκατομμύρια βήματα! 

• Προσφέραμε οικονομική βοήθεια στο πρόγραμμα «Συνδρομή 
αλληλεγγύης» της «Σχεδίας» που υποστηρίζει ανθρώπους που ζουν 
μέσα στη φτώχεια.

o Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, η εταιρεία προσέφερε 
ουσιαστική  υποστήριξη σε  πιστοποιημένους πωλητές δρόμου του 
περιοδικού «Σχεδία» και σε ευάλωτες ομάδες μέσα από μια σειρά 
από ενέργειες περιλαμβάνοντας και μια ετήσια συνδρομή για όλους 
τους εργαζομένους της εταιρείας στο περιοδικό «Σχεδία».

o Στήριξη του εστιατορίου Σχεδία Home (μια δράση που αναβλήθηκε 
λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας του κορονοϊού).

https://shedia.gr/subscriptions/
https://shedia.gr/subscriptions/
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Στόχος 2: 
Μηδενική Πείνα

Υποστόχος 2.1
Έως το 2030, τερματισμός της πείνας και διασφάλιση
της πρόσβασης όλων των ανθρώπων, ιδίως των φτωχών
και των ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, σε ασφαλή, θρεπτική
και επαρκή τροφή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στόχος 4: 
Ποιοτική Εκπαίδευση

Υποστόχος 4.4
Έως το 2030, ουσιαστική αύξηση του αριθμού των νέων
και των ενηλίκων οι οποίοι έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών και επαγγελματικών 
δεξιοτήτων, για απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία και 
επιχειρηματικότητα.

H Upfield Hellas υποστηρίζει ευάλωτες ομάδες της 
κοινωνίας και ιδιαίτερα τα παιδιά που αντιμετωπίζουν 
την ανασφάλεια της πείνας και την έλλειψη υγιεινής 
διατροφής.

Δράσεις μας το  2019-2020 
• Διαθέσαμε προϊόντα για την Ελληνική Τράπεζα Τροφίμων, ένα 

Ίδρυμα που στοχεύει στην Καταπολέμηση της Πείνας.
• Το 2019 καλύψαμε το κόστος «ενός γεύματος την ημέρα» στα Παιδικά 

Χωριά SOS για μια περίοδο 3 μηνών. Η συνολική δωρεά είχε ύψος 
10.000 ευρώ.  Η υποστήριξη συνεχίστηκε και το 2020 με δωρεά 5.000 
ευρώ, με στόχο να καλύψει το πρωινό γεύμα των παιδιών στο Παιδικό 
Χωριό SOS της Βάρης και τη Στέγη Νέων Π. Φαλήρου για 4 μήνες. H 
διεθνής οργάνωση Παιδικά Χωριά SOS είναι ένας μη-κερδοσκοπικός 
οργανισμός που βρίσκεται στην Ελλάδα από το 1975 και προσφέρει 
βοήθεια σε παιδιά τα οποία δεν έχουν κατάλληλη φροντίδα στο σπίτι η 
έχουν χάσει τους γονείς τους.  

H Upfield Hellas δίνει προτεραιότητα στην εκπαίδευση 
και στο δικαίωμα στην εκπαίδευση για όλους, και 
ιδιαίτερα στα παιδιά που προέρχονται από ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες. 

Δράσεις μας το 2019 - 2020 
• Η εταιρεία μας προσέφερε, σε συνεργασία με την εταιρεία Elbisco, 

ποσό ύψους 12.000 ευρώ για εκπαιδευτικά προγράμματα στα παιδιά 
που είναι υπό την προστασία του Οργανισμού «Κιβωτός του Κόσμου».
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Στόχος 10: 
Λιγότερες Ανισότητες

Υποστόχος 10.2
Έως το 2030, ενδυνάμωση και προαγωγή της κοινωνικής, 
οικονομικής και πολιτικής ένταξης όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, 
φύλου, αναπηρίας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής,
θρησκείας ή οικονομικής ή άλλης κατάστασης.

H Upfield Hellas δεσμεύεται σε ένα εργασιακό 
περιβάλλον χωρίς διακρίσεις, όπου υπάρχει 
σεβασμός στην ατομικότητα και στη διαφορετικότητα. 

Η Upfield έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι όλοι οι συνεργάτες εργάζονται 
σε ένα περιβάλλον που προάγει τη διαφορετικότητα και υπάρχει αμοιβαία 
εμπιστοσύνη, σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ίσες ευκαιρίες, 
και δεν λαμβάνει χώρα καμία διάκριση.
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ΒΙΏΣΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Στόχος 3: 
Καλή Υγεία και Ευημερία

Υποστόχος 3.4
‘Έως το 2030, μείωση κατά το ένα τρίτο της πρόωρης 
θνησιμότητας από μη μεταδοτικές ασθένειες μέσω της 
πρόληψης και της θεραπείας, καθώς και προώθηση της 
ψυχικής υγείας και ευημερίας.

Στην Upfield στόχος μας είναι να βοηθάμε τους 
ανθρώπους να είναι πιο ευτυχισμένοι και υγιείς, 
γι’αυτό ενθαρρύνουμε και τους εργαζόμενους να 
υιοθετούν μια πιο υγιεινή διατροφή, βασισμένη σε 
φυτικά τρόφιμα και να ακολουθούν έναν πιο υγιεινό 
τρόπο ζωής, με αυξημένη φυσική δραστηριότητα.

H Upfield Hellas υποστηρίζει τους εργαζόμενους 
της εταιρείας μέσω της σωστής ενημέρωσης για 
θέματα υγείας και πρόληψης, ενώ παράλληλα, τους 
ενθαρρύνει να βάζουν προτεραιότητα στη σωματική 
και την πνευματική τους υγεία.

Δράσεις μας το  2019-2020 
Προγράμματα Εργαζόμενων
Οι εργαζόμενοι της Upfield Hellas και οι οικογένειές τους είχαν τη δυνατότητα 
να ωφεληθούν από τα Lifeworks - Employee Assistance Programs της 
Upfield παγκοσμίως. Μερικά παραδείγματα ήταν τα ακόλουθα:
• To Veganuary Workplace Challenge έβαλε μια «πρόκληση» στους 

εργαζόμενους να ακολουθήσουν μια vegan/φυτική διατροφή για ένα 
μήνα.

• Το 100-day Global Challenge προσέφερε μια διασκεδαστική και 
αναζωογονητική δράση για όλους τους εργαζόμενους της Upfield με 
στόχο να βελτιωθεί η υγεία και ευεξία τους μέσα από δραστηριότητες τις 
οποίες παράλληλα απολαμβάνουν, όπως το περπάτημα, το τρέξιμο, η 
ποδηλασία, η άσκηση yoga ή ο χορός.  Πέντε ομάδες από την Ελλάδα 
πήραν μέρος με μεγάλο αριθμό εργαζομένων.  

• Τα νέα προγράμματα Happy & Healthy Employees για πιο Ευτυχισμένους 
και Υγιείς Εργαζόμενους, αντικατοπτρίζουν και στοχεύουν σε όλο το φάσμα 
της ευημερίας - τη σωματική, συναισθηματική, ψυχική και κοινωνική 
κατάσταση των εργαζομένων. Με αυτά τα προγράμματα οι εργαζόμενοι 
παροτρύνονται να υιοθετούν πιο υγιεινές συνήθειες διατροφής και 
τρόπου ζωής, με πρωτότυπες δράσεις που υποστηρίζονται κατά 
περίπτωση και από τις μάρκες της εταιρείας όπως το Βιτάμ, το Becel 
ProActiv και το Άλτις.

Επιπλέον, η εταιρεία οργανώνει μηνιαίες ενημερώσεις προς τους 
εργαζόμενους για σημαντικά ιατρικά θέματα, όπως τον καρκίνο του μαστού 
και τον καρκίνο του δέρματος, την ψυχική υγεία, τον  ετήσιο εμβολιασμό, 
την ημέρα κατά του καπνίσματος και προσφέρει τακτικές ιατρικές εξετάσεις.  
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Αντιμετώπιση του Κορονοϊού
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της πανδημίας του κορονοϊού, η 
εταιρεία προχώρησε σε μια σειρά από δράσεις, προσφέροντας ενημέρωση 
και βοήθεια, όπως: 
• Εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις στους εργαζόμενους για τον ιό 
• Κάλυψη μέσω του ομαδικού ασφαλιστικού προγράμματος των 

εξετάσεων για ανίχνευση του κορονοϊού
• Υποστήριξη σε 8 δημόσια νοσοκομεία αναφοράς στην Ελλάδα και 

στο  Γηροκομείο της Αθήνας  μέσα από την προσφορά 8000 λίτρων 
ελαιόλαδου Άλτις. 

• Προσφορά ελαιόλαδου Άλτις σε δύο εστιατόρια που συμμετείχαν στη 
δράση #cook4heroes, όπου διακεκριμένοι Chefs ετοίμασαν γεύματα 
για το προσωπικό που εργαζόταν σε νοσοκομεία αναφοράς για τον 
Covid-19. 

Υποστήριξη Ευπαθών ομάδων
Η Upfield Hellas υποστήριξε τον οργανισμό «ΕΛΕΠΑΠ», ο  οποίος 
προφέρει προγράμματα για την προστασία και αποκατάσταση ατόμων με 
ειδικές ανάγκες χωρίς διακρίσεις, μέσα από μια δωρεά ύψους 5.000 ευρώ, 
η οποία κάλυψε 350 ατομικές θεραπείες.
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Υποστόχος 8.5
Έως το 2030, επίτευξη πλήρους και παραγωγικής 
απασχόλησης και αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για όλες
τις γυναίκες και τους άνδρες, συμπεριλαμβανομένων
των νέων ανθρώπων και των ατόμων με αναπηρίες, καθώς 
και εξασφάλιση της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας. 

H Upfield Hellas παρέχει ίσες εργασιακές ευκαιρίες 
για όλους, μέσα σε ένα δίκαιο και ασφαλές εργασιακό 
περιβάλλον, χωρίς την καταπάτηση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και χωρίς καμία ανοχή της παιδικής 
εργασίας.

Στόχος 8: Αξιοπρεπής εργασία 
και Οικονομική Ανάπτυξη

Υποστόχος 8.4
Έως το 2030, βαθμιαία βελτίωση της αποδοτικότητας
των παγκόσμιων πόρων σε σχέση με την κατανάλωση και 
παραγωγή, και προσπάθεια διαχωρισμού της οικονομικής 
ανάπτυξης από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 
σύμφωνα με το Δεκαετές Πλαίσιο Προγράμματος για
τη Βιώσιμη Κατανάλωση και Παραγωγή, με τις ανεπτυγμένες 
χώρες να ηγούνται του εγχειρήματος αυτού.

Η Upfield φροντίζει για  τη Βιώσιμη παραγωγή και 
κατανάλωση 
Η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση μπορούν να οδηγήσουν σε οικονομική 
ανάπτυξη, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Upfield συνεργάζεται με 
τις χώρες παράγωγης για να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας 
και να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον κατά μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού, βάση των πολιτικών της εταιρείας για τη μείωση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος. 

Υποστόχος 8.7
Ανάληψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για
την εξάλειψη της αναγκαστικής εργασίας, τον τερματισμό 
της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων,
τη διασφάλιση της απαγόρευσης και εξάλειψης
των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της στρατολόγησης και
της χρησιμοποίησης παιδιών-στρατιωτών, και
τον τερματισμό, έως το 2025, όλων των μορφών παιδικής 
εργασίας. 

Υποστόχος 8.8
Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων και προαγωγή 
ασφαλών συνθηκών εργασίας για όλους τους εργάτες, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων μεταναστών,  
και ιδίως των γυναικών μεταναστριών, καθώς και εκείνων  
που έχουν επισφαλείς θέσεις απασχόλησης.
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Η Πολιτική μας: 
Σεβασμός των ανθρώπων
Οι άνθρωποι πρέπει να αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια, ειλικρίνεια και 
δικαιοσύνη. Η Upfield και οι συνεργάτες της σέβονται τη διαφορετικότητα 
και αποδέχονται την ατομικότητα. Η Upfield προωθεί ένα ασφαλές και 
δίκαιο περιβάλλον εργασίας, όπου τα δικαιώματα γίνονται σεβαστά και 
όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες.

Υπάρχει τόσο μια επιχειρησιακή όσο και μια ηθική υποχρέωση για τη 
διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις λειτουργίες και 
την αλυσίδα αξιών της Upfield. Η Upfield έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει 
ότι όλοι οι συνεργάτες εργάζονται σε ένα περιβάλλον που προάγει τη 
διαφορετικότητα, όπου υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ίσες ευκαιρίες, και δεν λαμβάνει χώρα καμία 
παράνομη διάκριση.
Η Εταιρεία έχει  υιοθετήσει κώδικες δεοντολογίας για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την παιδική εργασία.
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ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ

Στόχος 12: 
Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παράγωγη

Υποστόχος 12.2

Έως το 2030, επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης και
της επαρκούς χρήσης των φυσικών πόρων.

Υποστόχος 12.5

Έως το 2030, ουσιαστική μείωση της παραγωγής αποβλήτων 
μέσω της πρόληψης, της μείωσης, της ανακύκλωσης και
της επαναχρησιμοποίησης.

H Upfield Hellas, με στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος, υλοποιεί μια σειρά από  μέτρα 
προστασίας μέσα από πολιτικές ZERO WASTE.

Υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων 
Στην Εταιρεία μας ανακυκλώνεται το σύνολο των  αποβλήτων που 
προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία και δεν καταλήγει κάτι προς 
ταφή (zero waste program). Η ανακύκλωση περιλαμβάνει γυαλί, πλαστικό, 
χαρτί, μεταλλικές συσκευασίες (αλουμίνιο / λευκοσίδηρο), μέταλλο (scrap), 
παλέτες / ξύλο. Παράλληλα, τα ελαιοχρώματα που προκύπτουν από την 
επεξεργασία των ελαίων μας καταλήγουν σε μονάδα κομποστοποίησης 
και οι λάσπες των υγρών εκροής που προκύπτουν από τη λιποπαγίδα που 
διατηρούμε στην εγκατάσταση καταλήγουν σε μονάδες βιοαερίου.    

Βιώσιμη παραγωγή προϊόντων και υλικών συσκευασίας
Ώς υπεύθυνη εταιρεία, δεσμευτήκαμε να αντιμετωπίσουμε τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υλικών  και των μορφών συσκευασίας που 
επιλέγουμε. Έχουμε θέσει φιλόδοξο στόχο για την εξάλειψη του πλαστικού 
και βρισκόμαστε στη διαδικασία ανάπτυξης της ευρύτερης πολιτικής για 
την επίτευξη του στόχου αυτού.
Δεσμευόμαστε ότι σήμερα το 90% του χαρτοφυλακίου των προϊόντων μας 
είναι ανακυκλώσιμο, χρησιμοποιούμε 23% ανακυκλωμένο περιεχόμενο, το 
48% προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και το χαρτί που χρησιμοποιούμε 
προέρχεται από πιστοποιημένους προμηθευτές της FSC (Forest Steward-
ship Council).

Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα
Εφαρμόζουμε  πρακτικές  «Υπεύθυνων Προμηθειών»  στις σχέσεις και 
στην επιλογή των προμηθευτών μας και στην εφοδιαστική μας αλυσίδα, 
επιλέγοντας συνεργάτες που μοιράζονται τις δικές μας αξίες για το 
περιβάλλον, τους εργαζομένους και τους καταναλωτές.
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Στόχος 13: 
Δράση για το Κλίμα

Υποστόχος 13.3
Να βελτιώσει την εκπαίδευση, την ενημέρωση, καθώς και
το ανθρώπινο και το θεσμικό δυναμικό σχετικά με θέματα
που αφορούν τον μετριασμό και την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή, τη μείωση των επιπτώσεων και 
την έγκαιρη προειδοποίηση σε περιπτώσεις φυσικών 
καταστροφών.

Στα πλαίσια της δέσμευσης της Upfield για
την προστασία του περιβάλλοντος, στόχος μας
είναι να παράγουμε προϊόντα φυτικής προέλευσης 
που θα είναι καλύτερα για τον πλανήτη.

Θετικό Περιβαλλοντικό αποτύπωμα
Είμαστε παθιασμένοι που μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους 
να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες διατροφικές επιλογές. Έτσι, μπορούμε να 
βελτιώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα από τα φυσικά συστατικά 
που προμηθευόμαστε από τους αγρότες σε όλο τον κόσμο, μέχρι την 
παραγωγή, τη μεταφορά, τη συσκευασία και τη χρήση των προϊόντων μας.     

Κύκλος Ζωής για προϊόντα μας
To 2018 ολοκληρώσαμε την ανάλυση κύκλου ζωής (LCA)  των φυτικών 
προϊόντων επάλειψης (spreads) της Upfield Hellas, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των απαραίτητων σταδίων για την παραγωγή και τη μεταφορά των 
προϊόντων, ενώ συγκρίναμε τα προϊόντα αυτά με το βούτυρο (ζωικής 
προέλευσης) που πωλείται στις ίδιες αγορές στην Ελλάδα με στόχο την 
βελτίωση του αποτυπώματός μας.

Διανομή

Καλλιέργεια, παραλαβή 
φυτικών ελαίων & 

επεξεργασία

Παραγωγή 
(ανάμειξη) 

Συσκευασία Κατανάλωση  

Λήξη 
κατανάλωσης Φυτικά 

προϊόντα 
επάλειψης 
(spreads) 

της Upfield

Τα αποτελέσματα δείχνουν πως τα φυτικά προϊόντα επάλειψης (spreads) 
έχουν 70% μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε σχέση με το βούτυρο, 
απαιτούν κατά 2/3 λιγότερη έκταση γης και λιγότερο από το μισό όγκο 
νερού για την παραγωγή τους, συγκριτικά με το βούτυρο που είναι ζωικής 
προέλευσης.
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Πιο συγκεκριμένα, σε σύγκριση με 1 κιλό  βουτύρου, τα φυτικά προϊόντα 
επάλειψης (spreads) έχουν 10 κιλά λιγότερες εκπομπές άνθρακα στον 
κύκλο ζωής τους, καταλαμβάνουν 9m2 λιγότερη γη ετησίως και απαιτούνται 
90 λίτρα λιγότερο νερό για την παραγωγή τους.     

Σύγκριση περιβαλλοντικού αποτυπώματος των φυτικών προϊόντων 
επάλειψης (spreads) της Upfield Hellas με το ζωικό βούτυρο

σε θέματα CO2, χρήση γης και κατανάλωσης νερού.

ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΙΜΑ 

Τα ισοδύναμα άνθρακα 

και ο αντίκτυπός τους 

στην κλιματική αλλαγή

ανά kg προϊόντoς

στην Eλλάδα  

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ

Οι επιπτώσεις στη γη που 

χρησιμοποιείται ετησίως

σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής

του προϊόντος ανά kg  

προϊόντoς στην Eλλάδα  

 

ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΗ ΝΕΡΟΥ

H ισοδύναμη ποσότητα 

νερού που καταναλώνεται 

κατά τη διάρκεια του κύκλου 

ζωής του προϊόντος 

ανά kg προϊόντoς

στην Eλλάδα

* Φυτικά προϊόντα επάλειψης της Upfield στην Ελλάδα

** Προϊόντα βουτύρου στην Ελλάδα

24%*

100%**

25%*

100%**

43%*

100%**

Βασισμένο σε αξιολόγηση κύκλου ζωής το 2018 από την Quantis. Για περισσότερες πληροφορίες: https://upfield.com/purpose/sustainability/

https://upfield.com/purpose/sustainability/
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Στόχος 15: 
Ζωή στη Στεριά

Υποστόχος 15.2
Να προάγει, έως το 2020, την εφαρμογή της βιώσιμης διαχείρισης 
όλων των τύπων των δασών, να βάλει τέλος στην αποψίλωση, 
να αποκαταστήσει τα υποβαθμισμένα δάση και να αυξήσει 
ουσιαστικά τη δάσωση και την αναδάσωση παγκοσμίως.

Υποστόχος 15.5
Να λάβει άμεση και ουσιαστική δράση για τη μείωση της 
υποβάθμισης των φυσικών οικότοπων, να αποτρέψει την 
απώλεια της βιοποικιλότητας και να προστατεύσει και να 
αποτρέψει, έως το 2020, την εξαφάνιση απειλούμενων ζώων.

Η προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας 
είναι καίριας σημασίας στις πολιτικές προμηθειών 
της Upfield.

Βασιζόμαστε σε συστατικά όπως το ηλιέλαιο, το κραμβέλαιο, το φοινικέλαιο 
και το ελαιόλαδο για την παραγωγή των προϊόντων μας. Ώς εκ τούτου, 
πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα προμηθευόμαστε τα συστατικά μας 
με υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο. Είμαστε μέλος του μη κερδοσκοπικού 
Οργανισμού Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), τηρώντας 
τις προδιαγραφές του, ώστε να μην συμβάλλουμε με κανένα τρόπο στην 

καταστροφή των βιοτόπων ή στην απώλεια της βιοποικιλότητας.
Επιπρόσθετα, η Upfield έχει δεσμευτεί πλήρως να προμηθεύεται υπεύθυνα 
τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιεί, όπως το χαρτοπολτό και το χαρτί, 
εξασφαλίζοντας ότι η αποψίλωση των δασών δεν θα πραγματοποιείται στα 
πλαίσια της αλυσίδας εφοδιασμού της Upfield, συμβάλλοντας παράλληλα 
στο μετασχηματισμό της βιομηχανίας χαρτιού. 

 Η Έκθεση αυτή έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας (CSE)




