
Εταιρική Υπευθυνότητα: 

ένας συνεχής αγώνας 

προσφοράς



Ας συστηθούμε 



Οι εγκαταστάσεις μας



Η φιλοσοφία μας

“Ο καταναλωτής δεν πείθεται 

με τα λόγια αλλά με τη γεύση. 

Η Οικογένειά μας από το 1955 

μέχρι σήμερα, πορεύεται με 

τις αρχές της τιμιότητας, της 

ειλικρίνειας και της έρευνας: 

Την τιμιότητα ως προς τους 

συνεργάτες της, την 

ειλικρίνεια ως προς τους 

καταναλωτές και την έρευνα 

για τη δημιουργία 

πρωτότυπων προϊόντων”.

Γιάννης Χριστοδούλου, Ιδρυτής



Οι αξίες μας





Χυμοί 

ψυγείου

Βιταμινούχοι 

χυμοί

Βιολογικοί 

χυμοί 

Από το 2011 στην retail αγορά με 

χυμούς υψηλής διατροφικής αξίας



Εμπειρία

Καινοτομία

Trends αγοράς

ΕΚΕ

Η Οικογένεια Χριστοδούλου με μια ματιά



ΕΚΕ στην πράξη

ΠεριβάλλονΚοινωνία



Κοινωνία



Ο άνθρωπος στο επίκεντρο

Κοινωνικά 

παντοπωλεία 

Έκτακτες 

περιπτώσεις 
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Γραφή Braille



Συμμετέχουμε 

ενεργά στη μάχη 

κατά του 

καρκίνου 

στηρίζοντας 

έμπρακτα το 

σημαντικό έργο 

του ΑγκαλιάΖΩ, 

Ομίλου Εθελοντών 

κατά του 

καρκίνου



Νέα συσκευασία



“H εταιρική υπευθυνότητα δεν είναι 

αγώνας sprint αλλά Μαραθώνιος”



Διαβήτης: σύμμαχος, όχι εχθρός



Στόχος

✓Να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία στέλνοντας ελπιδοφόρο 

μήνυμα στην κάθε οικογένεια, πως η ζωή αλλάζει μεν με το 

διαβήτη, αλλά δε σταματάς να κάνεις τα πράγματα που σου 

αρέσουν

✓Να δώσουμε ένα παράδειγμα στους γονείς των διαβητικών παιδιών 

και στα ίδια τα παιδιά

✓Να ξεκολλήσουμε τους ανθρώπους από τον καναπέ τους

✓Να υποστηρίξουμε ψυχολογικά τους διαβητικούς στο ότι μπορούν να 

ζουν μια φυσιολογική ζωή μέσω του αθλητισμού



Περιβάλλον





✓ -27% σε νερό πόσιμο

✓ -50% σε νερό γεωτρήσεων

✓ -10% ηλεκτρικής ενέργειας

✓+91% ανακύκλωση χαρτιού/πλαστικού

✓ χαρτιού

✓ scrub 

✓κουκουτσιού ροδάκινου 

✓υπολειμμάτων ροδάκινου

✓πλαστικού

✓ 100% επεξεργασία υγρών αποβλήτων

✓ -26% στην κατανάλωση μαζούτ

✓ -12% σε αέριους ρύπους

✓ - 23% παραγωγή αποβλήτων

✓ -27% υπολλείματα ροδάκινου

Έχουμε τις αποδείξεις 

100%



✓2 φορές το χρόνο σε όλες τις θέσεις εργασίας 

✓Μετρήσεις θορύβου 

✓Μετρήσεις σκόνης 

✓Μετρήσεις υγρασίας 

✓ Μετρήσεις φωτισμού

✓ Μετρήσεις θερμοκρασίας

Μετρήσεις εργασιακού περιβάλλοντος 



Thank you

www.christodouloufamily.grChristodoulou Family


