


Αγαπητοί αναγνώστες,
με υπερηφάνεια σας παρουσιάζω την τρίτη έκδοση της Έκθεσης Βιωσιμότητας του Ομίλου Or-
sero, όπου περιγράφουμε τις δεσμεύσεις μας και τη διαδρομή μας προς τον φιλόδοξο στόχο της 
βιωσιμότητας, μέσω του οποίου σκοπεύουμε να συνδυάσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη με την ανάπτυξη 
της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας, δημιουργώντας αξία μέσο-μακροπρόθεσμα για όλους τους 
συναλλασσόμενους με μας φορείς.
Με τα χρόνια έχουμε κάνει μεγάλα βήματα μπροστά, δουλεύοντας με αποφασιστικότητα για 
να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε, και το 2021 κατακτήσαμε σημαντικά ορόσημα: 
δημιουργήσαμε μια διαδικασία ειδικά για τη διαχείριση της βιωσιμότητας, υιοθετήσαμε μια 
διαδικτυακή πλατφόρμα για τη διευκόλυνση της συλλογής των δεδομένων βιωσιμότητας και 
της διαχείρισής τους, καθορίσαμε την Πολιτική Βιωσιμότητας του Ομίλου και ενταχθήκαμε στο 
Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UNGC) το οποίο ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να ασκούν 
τις δραστηριότητές τους με υπευθυνότητα, επιδιώκοντας τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης 
2030.
Ακολουθώντας το Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών (AIFV 2021) και τους σχετικούς στόχους 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τα διατροφικά οφέλη που προκύπτουν από την κατανάλωση αυτών των 
τροφίμων και εστιάζοντας στη σημασία της καταπολέμησης της σπατάλης τροφίμων, σχεδιάσαμε και 
υιοθετήσαμε το πρώτο μας Στρατηγικό Σχέδιο. Στο έγγραφο όχι μόνο περιγράφουμε την δική
μας προσέγγιση στην βιωσιμότητα, αλλά προσδιορίζουμε τους κύριους μέσο-μακροπρόθεσμους 
στόχους μας, με τους οποίους θα μπορέσουμε να συμβάλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου 
διατροφικού συστήματος.
Με τους καρπούς της δουλειάς μας φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε καθημερινά στην προώθηση ενός 
τρόπου ζωής και ενός πλανήτη πιο υγιείς, δεσμευόμενοι να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των λειτουργιών μας, να καταστήσουμε την εφοδιαστική αλυσίδα μας πιο υπεύθυνη, να αναγνωρίζουμε 
την αξία κάθε ανθρώπου και να διαδώσουμε ένα πιο υγιεινό και πιο βιώσιμο διατροφικό σύστημα.
Η διαδρομή μας προς την βιωσιμότητα είναι μια πορεία που μοιραζόμαστε με όλους εσάς, μια πορεία 
που καθημερινά ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στον τρόπο εργασίας μας, εμπλέκοντας 
όλους, από τους προμηθευτές μας έως τους πελάτες μας, όπως ακριβώς αναφέρεται στην αποστολή 
μας, αφού είμαστε πεπεισμένοι ότι οι άνθρωποι αποτελούν το θεμελιώδες συστατικό της επιτυχίας μας 
και ότι η εφοδιαστική μας αλυσίδα πρέπει να έχει σταθερή αξία.
Αυτό το Ισοζύγιο συνοψίζει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα και τις συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις που επιδιώκουμε με στόχο τη συνεχή βελτίωση, πεπεισμένοι ότι οι σημερινές ενέργειες θα 
καθορίσουν το μέλλον μας.

Καλή ανάγνωση.

Paolo Prudenziati
Πρόεδρος του Ομίλου Orsero

Είμαστε ένας διεθνής Όμιλος.

Είμαστε εδώ, είμαστε παντού.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι δικοί μας 
άνθρωποι, παθιασμένοι, ευέλικτοι.

Είμαστε leader στην Νότια Ευρώπη.

Φρούτα και λαχανικά:  
αυτός είναι ο δικός μας κόσμος.

Αυτό που μας καθοδηγεί είναι  
να προσφέρουμε μόνο το καλύτερο.

Αυτό που μας παρακινεί είναι  
να προωθήσουμε έναν υγιεινό τρόπο 

ζωής.

Αυτό που μας διακρίνει είναι η 
δέσμευση να εργαζόμαστε με τρόπο 

βιώσιμο για να δημιουργήσουμε 
ευημερία.

Καθημερινά φέρνουμε τον κόσμο  
πιο κοντά.



Εκατομμύρια ευρώ Εκατομμύρια ευρώ Εκατομμύρια ευρώ

Πωλήσεις Adjusted EBITDA Καθαρά κέρδη

1.069 52,9 18,5

1.  Sourcing 2.  Εισαγωγές 5.  Ωρίμανση 6.  Προετοιμασία 
      fresh cut

4.  Αποθήκευση 
και επεξεργασία

7. Εμπορία και 
     διανομή

Το δικό μας μοντέλο του επιχειρείν

+1.500
προμηθευτές 
παγκοσμίως
 

5 πλοία
του στόλου reefer 
ειδικά για τις 
μπανάνες και τους 
ανανάδες

+8.800
έλεγχοι 
ημερησίως μόνο 
στην Ευρώπη

25
αποθήκες

22
κέντρα  
ωρίμανσης

4
κέντρα  
fresh cut

26
Καταστήματα 
σε λαχαναγορές

60%
των πωλήσεων στη 
λιανική το 2021*

*  Συνολική αξία πωλήσεων του κλάδου Διανομής του Ομίλου στην Ευρώπη.

Η διεθνής μας παρουσία
Το οικονομικό μας αποτέλεσμα στο 2021

Κανάρια νησιά

Ευρώπη

Λατινική 
Αμερική

Η δική μας  
 πραγματικότητα 

3.  Έλεγχος 
     ποιότητας
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Είμαστε leader στην Ιταλία και στη Μεσογειακή 
Ευρώπη στη διανομή φρούτων και λαχανικών.

80 χρόνια δραστηριότητας
750 χιλιάδες τόνοι φρούτων και λαχανικών
Περισσότερα από 300 στοιχεία αναφοράς 
διανέμονται καθημερινά



Η στρατηγική μας 
 για την βιωσιμότητα 

6

Gestione
responsabile

Impatti
ambientali
di logistica

e filiere

Impatti ambientali
delle nostre attività

Circolarità del
packaging

Sicurezza,
tracciabilità 

e qualità

Stili di vita
sani

Relazioni con
le comunità

locali

Benessere
delle persone
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del business

CREAZIONE 
DI VALORE

nel medio-lungo 
termine

Lotta allo spreco
alimentare
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Εργαζόμαστε για να ενσωματώσουμε 
την βιωσιμότητα και την 

υπευθυνότητα σε ολόκληρη τη δική 
μας αλυσίδα αξίας, λαμβάνοντας 

υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές πτυχές και 

προσπαθώντας να εμπλέξουμε όλους 
τους συνομιλητές μας.

Η στρατηγική μας βασίζεται σε 
δύο αναγκαίες προϋποθέσεις για 

τη διαχρονική διασφάλιση της 
σταθερότητας και της βιωσιμόητας 
των δραστηριοτήτων του Ομίλου: 

την ηθική επιχειρηματική πρακτική 
και τη δημιουργία αξίας στη μεσο-

μακροπρόθεσμη περίοδο.

Σε αυτούς τους πυλώνες 
αναπτύσσονται  τέσσερις 

μακροπεριοχές  που προσδιορίζουν 
τους τομείς στους οποίους σκοπεύουμε 

να δράσουμε και οι οποίοι εμπνέουν 
μια σειρά από συγκεκριμένους στόχους
που θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε 

στα επόμενα έτη.

Υπεύθυνη
διαχείριση

Περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των

logistics και
της αλισύδας 
εφοδιασμού

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των δραστηριοτήτων μας

Κυκλικότητα
του

packaging

Ασφάλεια, 
ιχνηλασιμότητα

και ποιότητα

Υγιεινοί
τρόποι ζωής

Σχέσεις με
τις τοπικές
κοινωνίες

Ευημερία
των ανθρώπων
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ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ
επιχειρηματική
συμπεριφορά

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΞΙΑΣ
μεσο-

   μακροπρόθεσμα

Καταπολέμηση
της σπατάλης

τροφίμων



Οι στρατηγικοί μας  
 στόχοι αειφορίας  

Οι στρατηγικοί στόχοι που 
έχουμε θέσει αποσκοπούν 
στη δημιουργία αξίας και 
στη σταδιακή βελτίωσή μας, 
σύμφωνα με τους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.) 
των Ηνωμένων Εθνών.
Κάθε χρόνο θα λογοδοτούμε 
για την εξέλιξή τους, σε έναν 
σαφή και διαφανή διάλογο με 
τους συνομιλητές μας.
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              oι στρατηγικοι μας στοχοι αειφοριας σ.β.α. εμπλεκομενες περιοχες

1
Το 100% των προμηθευτών φρούτων και λαχανικών  
θα συμμετέχουν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά  
θέματα έως το 2025

2 Ολοκλήρωση του σχεδίου ενεργειακής απόδοσης  
έως το 2028 μειώνοντας την κατανάλωση κατά 20%

3
Προώθηση της μείωσης της σπατάλης τροφίμων  
κατά μήκος της αλυσίδας της αξίας εισάγοντας 
τουλάχιστον μία καινοτόμα λύση κάθε χρόνο

4 Συμμετοχή του 100% της αγοράς σε δραστηριότητες  
κατά της σπατάλης τροφίμων, έως το 2025

5
Το 100% των συσκευασιών της Fratelli Orsero  
θα είναι ανακυκλώσιμες, επαναχρησιμοποιήσιμες  
ή κομποστοποιήσιμες, έως το 2025

6
Το 100% των εταιρειών του Ομίλου θα συμμετέχει  
στην αξιολόγηση της κυκλικότητας της συσκευασίας,  
έως το 2023

7

Παρακίνηση των ανθρώπων, εντός και εκτός του  
Ομίλου, θέτοντας σε δράση κάθε χρόνο ένα έργο 
επικοινωνίας αφιερωμένο στην προώθηση υγιεινών  
και βιώσιμων τρόπων ζωής

8 Συμμετοχή του 100% των εταιρειών του Ομίλου  
στο πρόγραμμα GO WELFARE, έως το 2025

9
Συμμετοχή του 100% των εργαζομένων του Ομίλου  
σε δραστηριότητες κατάρτισης και ενημέρωσης  
για τη βιωσιμότητα, έως το 2025

10
Πιστοποίηση του 100% των εγκαταστάσεων  
αποθήκευσης και επεξεργασίας του Ομίλου  
για την διατροφική ασφάλεια, έως το 2025

11
Συμμετοχή του 100% των εταιρειών του Ομίλου 
συμμετέχουν σε ένα έργο αφιερωμένο στις τοπικές 
κοινωνίες, έως το 2030
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Σχέσεις με
τις τοπικές
κοινωνίες

Υπεύθυνη
διαχείριση

Περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των

logistics και
της αλισύδας 
εφοδιασμού

Καταπολέμηση  
της σπατάλης 

 τροφίμων

 

Περιβαλλοντικές
επιπτώσεις των

logistics και
των αλυσίδων
εφοδιασμού

Περιβαλλοντικές  
επιπτώσεις

των 
δραστηριοτήτων 

μας

Καταπολέμηση  
της σπατάλης 

 τροφίμων

 

Υγιεινοί
τρόποι ζωής

Ασφάλεια, 
ιχνηλασιμότητα

και ποιότητα

Κυκλικότητα  
του  

packaging

Καταπολέμηση  
της σπατάλης 

 τροφίμων

 

Υγιεινοί
τρόποι ζωής

Ευημερία
των 

ανθρώπων

Σχέσεις με
τις τοπικές
κοινωνίες

Καταπολέμηση  
της σπατάλης 

 τροφίμων

Η στρατηγική μας 
 για την βιωσιμότητα 

Ανέκαθεν εξερευνούσαμε τον κόσμο αναζητώντας 
φρούτα και λαχανικά υψηλής ποιότητας. Γι αυτό 
το λόγο η εφοδιαστική μας αλυσίδα έχει σταθερή 
αξία και έχουμε επίγνωση της σημασίας της 
διατήρησης μιας υπεύθυνης προσέγγισης σε όλη 
την εφοδιαστική αλυσίδα. 

Για εμάς αυτό σημαίνει:

εδραίωση σχέσεων εμπιστοσύνης με όλους 
τους προμηθευτές μας, με βάση κοινές αξίες
σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
κάθε ανθρώπου, ως ανθρώπου και ως 
εργαζόμενου
προστασία του περιβάλλοντος, με έμφαση 
στην υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων, 
προωθώντας καλές γεωργικές πρακτικές 
και μειώνοντας τις απώλειες και τη σπατάλη 
τροφίμων κατά μήκος της εφοδιαστικής 
αλυσίδας
δημιουργία συνεργασιών για την υποστήριξη 
των τοπικών κοινωνιών.

Οι άνθρωποι είναι το πρώτο συστατικό της 
επιτυχίας μας. Δεσμευόμαστε να αναγνωρίζουμε, 
σε οποιοδήποτε πλαίσιο, την αξία κάθε 
ανθρώπινης ύπαρξης, είτε είναι εργαζόμενοι, 
προμηθευτές, πελάτες ή καταναλωτές. 

Αυτή η προσήλωση για εμάς μεταφράζεται στη 
δέσμευση για: 

οικοδόμηση σχέσεων βασισμένες στο 
σεβασμό των αμοιβαίων διαφορετικοτήτων
δημιουργία περιβάλλοντος εργασίας που να 
συνάδει με την ευημερία, την υγεία και την 
ασφάλεια του προσωπικού·
σεβασμός τόσο των τοπικών κοινωνιών στις 
οποίες δραστηριοποιούμαστε άμεσα όσο 
και των κοινοτήτων που συναντάμε στην 
εφοδιαστική μας αλυσίδα·
διάδοση υγιεινού τρόπου ζωής και προώθηση 
της ευαισθητοποίησης ενάντια στη σπατάλη 
τροφίμων εντός και εκτός του Ομίλου μας.
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Είμαστε πεπεισμένοι ότι η μέριμνα για το 
περιβάλλον είναι μια μορφή ευθύνης έναντι των 
σημερινών και μελλοντικών γενεών. 

Να γιατί δεσμευόμαστε:

να δίνουμε προσοχή στις επιπτώσεις που 
σχετίζονται με την εφοδιαστική αλισύδα και 
τα κανάλια διανομής 
να υποστηρίζουμε την εξέλιξη των 
συσκευασιών με γνώμονα την κυκλικότητα, να 
δίνουμε προσοχή στις καινοτομίες και στον 
κύκλο ζωής των υλικών 
να μειώνουμε τις επιπτώσεις των 
εγκαταστάσεών μας σχετικά με την ενέργεια, 
το νερό, τα απόβλητα και να ελέγχουμε 
τις επιπτώσεις του ναυτικού μας στόλου, 
παρακολουθώντας την κατανάλωση και 
τις εξωτερικές επιδράσεις και υιοθετώντας 
πάντα και έγκαιρα τα υψηλότερα ρυθμιστικά 
πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές
να προλαμβάνουμε τη σπατάλη και 
να προωθούμε την αξιοποίηση των 
απορριφθέντων τροφίμων. 

Πιστεύουμε στην ανάγκη να οικοδομήσουμε ένα 
ολοένα πιο υγιές και βιώσιμο σύστημα τροφίμων. 
Από τη φύση τους, τα φρούτα και τα λαχανικά 
έχουν όφελος για την υγεία του ανθρώπου με την 
παράλληλη  προσοχή στο περιβάλλον, καθώς και 
ταυτόχρονα συγκαταλέγονται στα τρόφιμα με τις 
χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Γνωρίζοντας αυτό το σημείο εκκίνησης, θέλουμε:

να διασφαλίσουμε υψηλά και αυστηρά 
πρότυπα ιχνηλασιμότητας, ποιότητας και 
ασφάλειας των τροφίμων
να προωθήσουμε τη γνώση της διατροφικής 
συμβολής των τροφίμων και της σημασίας 
τους σε μια υγιεινή διατροφή
να ενθαρρύνουμε τη σωστή διαχείριση του 
packaging στο τέλος της ζωής του για να 
ενισχύσουμε τη σημασία της κυκλικότητας 
των υλικών
να ευαισθητοποιήσουμε κατά της σπατάλης 
τροφίμων, προκειμένου να προωθηθεί 
η διατήρηση και η ορθή χρήση των 
απορριμμάτων.

Κυκλικότητα  
του  

packaging



Αναγνωρίζουμε  
την αξία των 
ανθρώπων

Αναγνωρίζουμε την αξία της καθημερινής εργασίας 
των ανθρώπων μας, προωθώντας το ομαδικό πνεύμα, 
τη διαφάνεια και τον αμοιβαίο σεβασμό ως θεμέλιο 

της εταιρικής μας κουλτούρας.

Χάρη στην εργασία περισσότερων από 1.600 
υπαλλήλων, είμαστε σε θέση να φέρουμε στα τραπέζια 
των οικογενειών σε όλη την Ευρώπη φρέσκα, υγιεινά 

και υψηλής ποιότητας προϊόντα.

Στον Όμιλό μας εργάζονται άτομα με  
πολύ διαφορετικά γνωστικά υπόβαθρα. 
Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε σε όλους 
ένα ασφαλές και ενθαρρυντικό περιβάλλον 
εργασίας, επενδύοντας στις δεξιότητές 
τους, προωθώντας μια καλή ισορροπία 
μεταξύ της εργασίας και της ιδιωτικής 
ζωής.
Για να ενισχύσουμε τις διαφορετικότητες 
των εργαζομένων μας - πολιτιστικές, 
φυλετικές ή λόγω αναπηρίας - 
δεσμευόμαστε καθημερινά να 
εξασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες  
σε κάθε τομέα.

Προωθούμε ένα υγιές και 
συμμετοχικό εργασιακό περιβάλλον

υπάλληλοι με συμβάσεις  
αορίστου χρόνου

82%



Γεωγραφική κατανομή των 
υπαλλήλων στην Ευρώπη  

στις  31.12.2022

88%
των συνολικών 

υπαλλήλων

Ισπανία
Ιταλία

Γαλλία
Πορτογαλία

558

538

288

68 21

Ελλάδα

Μεξικό Κόστα
Ρίκα

Κολομβία

12%
των συνολικών 

υπαλλήλων

Γεωγραφική κατανομή των 
υπαλλήλων εκτός Ευρώπης  

στις  31.12.2022

15245
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Ο λόγος στους εργαζόμενους  
για το welfare

Ζητήσαμε από τους υπαλλήλους μας να 
εκφραστούν για το εταιρικό welfare σε μια ειδική 
έρευνα, με στόχο τη συλλογή των προτιμήσεών 
τους και την περαιτέρω αύξηση της τοσο της δικής 
τους ευημερίας οσο και των οικογενειών τους. 

Η σημασία της συνεχούς 
κατάρτισης 

Πιστεύουμε στη στρατηγική σημασία της 
συνεχούς κατάρτισης για τη βελτίωση των 
επιδόσεών μας. Στα τέλη του 2021, οι ιταλικές 
εταιρείες μας ενεργοποίησαν την πλατφόρμα 
Talent LMS, η οποία παρέχει σεμινάρια 
κατάρτισης και φιλοξενεί κοινόχρηστα έγγραφα.

Πρώτα απ' όλα,
η ασφάλεια

Προστατεύουμε την υγεία και την ασφάλεια 
των εργαζομένων μέσω κατάλληλων πολιτικών 
εποπτείας και ελέγχου. Διασφαλίζουμε ότι οι 
χώροι εργασίας είναι ασφαλείς και υγιεινοί, 
προωθώντας δραστηριότητες πρόληψης και 
προστασίας για όλους τους εργαζόμενους.

των εργαζομένων που απάντησε 
στην έρευνα για το εταιρικό 
welfare

80%

ώρες κατάρτισης σε  
σύγκριση με το 2020

+15%
ποσοστό τραυματισμών 
εργαζομένων σε σύγκριση  
με το 2020

-9%

Ενάντια στη σπατάλη τροφίμων, 
υπέρ των κοινοτήτων

Έχουμε δημιουργήσει πολυάριθμες συνεργασίες 
για την ανάκτηση αδιαθετων ποσοτητων 
προϊόντων διατροφής: το 2020 σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο με την FEBA (European Food 
Banks Federation), το 2021 στην Ιταλία με το 
«RECUP» και στη Γαλλία με το «Phenix».

μερίδες φρούτων  
και λαχανικών δωρήθηκαν

Περισσότεροι από 

5 εκατομμύρια

1514

Το 



προμηθευτές 
παγκοσμίως

χώρες

Περισσότεροι από 

Φρούτα και λαχανικά από 

1.500

70

Αναπτύσσουμε 
υπεύθυνες αλυσίδες 

εφοδιασμού
Ανέκαθεν εξερευνούσαμε τον κόσμο αναζητώντας 
φρούτα και λαχανικά υψηλής ποιότητας. Γι αυτό 
το λόγο η εφοδιαστική μας αλυσίδα έχει σταθερή 
αξία και έχουμε επίγνωση της σημασίας της 
διατήρησης μιας υπεύθυνης προσέγγισης σε όλη την 
εφοδιαστική αλυσίδα. Η αποτελεσματική και βιώσιμη 
επιχειρηματικότητα για εμάς περιλαμβάνει εγγενώς 
υπεύθυνη διαχείριση της αλυσίδας αξίας και ιδιαίτερα 
των διαδικασιών προμηθειών. Στα δύο ιδιαίτερα 
δύσκολα χρόνια που μόλις πέρασαν, το γεγονός ότι 
μπορούσαμε να βασιζόμαστε σε μια σταθερή σχέση 
μάς εξασφάλισε αδιάλειπτη προμήθεια πρώτων υλών.

από αγορασμένες μπανάνες  
και ανανάδες έχουν πιστοποιηθεί 

Global Gap

των αγορασμένων μπανανών  
και ανανάδων έχουν πιστοποιηθεί 

Rainforest Alliance

72%

54%

Από τους προμηθευτές μας ζητάμε τη τήρηση 
ορισμένων θεμελιωδών απαιτήσεων για τη 
διασφάλιση τοσο της ποιότητας των προιόντων  
όσο και της κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
υπευθυνης καλλιεργειας τους.

• Global Gap και GRASP πιστοποιούν 
προϊόντα ασφαλή από διατροφική 
άποψη, χάρη στην εφαρμογή τεχνικών 
ολοκληρωμένης και βιώσιμης γεωργίας

• Rainforest Alliance πιστοποιεί ότι τα  
προϊόντα συμμορφώνονται με ορισμένα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια,  
από την προστασία της χλωρίδας και της 
πανίδας, τη διαχείριση φυτοφαρμάκων  
και λιπασμάτων, τις συνθήκες εργασίας  
μέχρι τις σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες.

• Fairtrade πιστοποιεί τα προϊόντα από 
προμηθευτές που σέβονται τα δικαιώματα 
των αγροτών και των εργαζομένων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες, σε συμμόρφωση  
με τα κριτήρια του Δίκαιου Εμπορίου.



Η δέσμευση  
κατά της παιδικής εργασίας

Η Productores de Aguacate de Jalisco, ως 
παραγωγός εταιρεία, είναι πιστοποιημένη 
Global GAP με την πρόσθετη ενότητα 
GRASP, αποδεικνύοντας έτσι τη δέσμευσή 
της τόσο για την ασφαλή και βιώσιμη γεωργία 
όσο και για το σεβασμό των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων. Η ευαισθησία της μεξικανικής 
κοινωνίας στα κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
ζητήματα αποδεικνύεται μέσω της αυστηρής 
συμμόρφωσης τόσο με την τοπική νομοθεσία όσο 
και με τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (Δ.Ο.Ε.), ενάντια σε κάθε μορφή 
καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. Η 
επιχείρηση δεν απασχολεί ανηλίκους κάτω των 
18 ετών και έχει υιοθετήσει μια Πολιτική για την 
παιδική εργασία με την οποία δεσμεύεται να μην 
προωθεί, να μην αποδέχεται και να μην ανέχεται 
ότι ανήλικοι κάτω των 18 ετών εμπλέκονται 
σε αμειβόμενες δραστηριότητες, ακόμη και 
μόνο για την υποστήριξη των μελών της 
οικογένειας, ιδίως όταν τέτοιες δραστηριότητες 
αποδεικνύονται επικίνδυνες ή επιβλαβείς για τη 
σωματική και ψυχική ευεξία του ανήλικου.

Στο Μεξικό  
για το αβοκάντο

Από το 1999 είμαστε παρόντες στο Μεξικό για 
να παράγουμε και να εμπορευόμαστε αυτό που 
εκεί ονομάζεται πράσινος χρυσός: το αβοκάντο.
Η εταιρεία Productores de Aguacate de Ja-
lisco το καλλιεργεί στη φυτεία της, έκτασης 
120 στρεμμάτων, δίπλα στην προστατευόμενη 
περιοχή Nevado de Colima, που ανακηρύχθηκε 
Εθνικό Πάρκο το 1936 και διάσημη για την 
παρουσία του ηφαιστείου Fuego de Colima, που 
είναι πλέον αδρανές. Η Comercializadora de 
Frutas, από την άλλη πλευρά, ασχολείται με την 
επιλογή και τον ποιοτικό έλεγχο των αβοκάντο 
που αγοράζουμε από μικρούς ανεξάρτητους 
καλλιεργητές στις περιοχές Jalisco και Micho-
acán.
Μετά από τους ποιοτικούς ελέγχους, 
συσκευάζουμε τα φρούτα και τα λαχανικά στο 
συσκευαστήριό μας και τα αποστέλλουμε στους 
πελάτες μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην 
Ευρώπη, ειδικά στη Γαλλία.
Και οι δύο επιχειρήσεις τηρούν το Global GAP 
(Good Agricultural Practices) για την προώθηση 
καλών γεωργικών πρακτικών που σχετίζονται 
με την ασφάλεια και την περιβαλλοντική και 
κοινωνική αειφορία της γεωργικής παραγωγής. 
Επιπλέον, η Comercializadora de Frutas είναι 
κάτοχος της πιστοποίησης SEDEX Ethical Tra-
de audit που πιστοποιεί τη δέσμευσή της και σε 
κοινωνικές και ηθικές πτυχές.

Η παρουσία  
μας στα Κανάρια νησιά

Στην Ισπανία λειτουργούμε μέσω της Hermanos 
Fernández López, ενός από τους μεγαλύτερους 
διανομείς φρούτων και λαχανικών στη χώρα. 
Έχουμε την ιδιαιτερότητα να διανέμουμε στην 
εθνική επικράτεια την "Plátano de Canarias" 
(ποικιλία μπανάνας), ένα μοναδικό προϊόν 
στον κόσμο. Εκτός του ότι είναι μια από τις 
πρωταρχικές πηγές βιοπορισμού του ντόπιου 
πληθυσμού, στην πραγματικότητα, μπορεί να 
βρεθεί μόνο σε αυτά τα νησιά. Καλλιεργείται 
σύμφωνα με τις πρακτικές ολοκληρωμένης 
γεωργίας και το κοινό αγαθό του νερού, 
προκειμένου να διατηρηθεί το φυσικό τοπίο.
Οι εταιρείες μας που δραστηριοποιούνται στα 
Κανάρια Νησιά για την προμήθεια τοπικών 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της 
Plátano de Canarias, είναι η ISA Platanos, 
αφιερωμένη στην καλλιέργεια και η Bonaoro 
η οποία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία, 
αποθήκευση και συσκευασία τοπικών προϊόντων.
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μη ανανεώσιμες συσκευασίες  
σε σύγκριση με το 2020

-20%

Τα φρούτα και τα λαχανικά συγκαταλέγονται 
στα τρόφιμα με μικρότερη περιβαλλοντική 
επίπτωση. Παρόλα αυτά, οι προκλήσεις δεν 
λείπουν.
Πράγματι, το διατροφικό σύστημα παράγει 
ένα μερίδιο κυμαινόμενο μεταξύ 21 και 37% 
των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου (GHG), η γεωργική παραγωγή 
χρησιμοποιεί περίπου το 70% του νερού 
που καταναλώνεται παγκοσμίως 1 και στο 
2021 το 17% όλων των τροφίμων διαθέσιμων 
για τους καταναλωτές κατέληξαν στα 
σκουπίδια. 2 Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο δεσμευόμαστε να μειώσουμε 
την επίπτωσή μας στο περιβάλλον 
και να εξουδετερώνουμε τα αρνητικά 
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας.

1.  The Economist Intelligence Unit and Barilla Foundation (2021), 
“Fixing Food 2021: An opportunity for G20 countries to lead the 
way”, foodsustainability.eiu.com
2.  United Nations Environment Programme (2021).  
Food Waste Index Report 2021. Nairobi.

Μειώνουμε τις 
επιπτώσεις μας  
στον πλανήτη

Η αειφορία είναι εξ ορισμού στενά συνδεδεμένη με 
το περιβάλλον και εμείς στην Orsero έχουμε απόλυτη 
επίγνωση ότι η φύση και το κλίμα είναι οι κύριοι 

παράγοντες για την αριστείατων προϊόντων μας.
Γνωρίζουμε ότι είναι αδύνατο να ελέγξουμε τα 
φυσικά φαινόμενα που επηρεάζουν τις καλλιέργειες 
οπωροκηπευτικών, αλλά, στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων μας, είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι 
απαραίτητο να κατανοήσουμε και να περιορίσουμε 
τις επιπτώσεις που προκαλούν οι δραστηριότητές 
μας. Έχοντας επίγνωση αυτού, μοιραζόμαστε την 
ευαισθησία για όλα τα ζητήματα που αφορούν στο 
περιβάλλον και δεσμευόμαστε να παρακολουθούμε 
συνεχώς το αποτυπωμα μας και να βελτιωνουμε 

συνεχως τις επιδοσεις μας.

μη ανανεώσιμες συσκευασίες  
σε σύγκριση με το 2020

LUBOIL για τα πλοία  
σε σύγκριση με το 2020

-19%

-21%

μη συμμόρφωση με 
περιβαλλοντικούς κανονισμούς  

και νόμους

0



Packaging βιώσιμο  
για την F.lli Orsero

Για τα προϊόντα της μάρκας Orsero 
χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο 
συσκευασίες με υψηλά ποσοστά ανακυκλωμένου 
και ανακυκλώσιμου υλικού. Τα τελευταία δύο 
χρόνια -όπου ήταν δυνατόν- αντικαταστήσαμε 
τις συσκευασίες από πολυστυρένιο με ισοδύναμες 
χάρτινες συσκευασίες και αποκτήσαμε ετικέτες 
με πιστοποίηση FSC.
Τον Οκτώβριο του 2021 γεννήθηκε η γραμμή 
συσκευασίας ECOPACK για τις σειρές εξωτικών 
φρούτων με τη μάρκα F.lli Orsero, μεταξύ των 
οποίων η διάσημη σειρά «ώριμα στο σωστό 
σημείο» και η βιολογική σειρά. Οι συσκευασίες 
είναι 100% ανακυκλώσιμες σε χαρτί ή υγρό και 
τα τροπικά γραφικά της μάρκας είναι τυπωμένα 
με φυτικά μελάνια. Οι δύο τυπολογίες pack 
προσαρμόζονται σε κάθε φρούτο και διαμέτρημα:

• ECOPACK – ZERO PLASTICA, δίσκοι 
από 100% χαρτί και στοιβαζόμενοι για 
βελτιστοποίηση του χώρου στο ψυγείο, με 
εξαγωνικά ανοίγματα στις πλευρές σχεδιασμένα 
για να καθιστούν το προϊόν σαφώς ορατό και να 
απελευθερώνουν τα χρώματα και τα αρώματα 
φρούτων όπως μάνγκο, παπάγια και passion 
fruit

• ECOPACK – FLOWPACK, χάρτινοι δίσκοι 
καλυμμένοι με flowpack από κομποστοποιήσιμη 
κυτταρίνη σε υγρό, για να περιέχουν και να 
προστατεύουν τα πιο ευαίσθητα φρούτα όπως 
η μπανάνα και με ιδιαίτερα σχήματα όπως η 
κόκκινη πιταχάγια.

Ecological Footprint 3

Carbon Footprint 3

Water Footprint 3 

Ποσοτικοποιεί τη συνολική 
έκταση των χερσαίων και 
υδάτινων οικοσυστημάτων που 
είναι απαραίτητη για την αειφόρο 
παροχή όλων των πόρων που 
χρησιμοποιούνται και για την 
απορρόφηση των παραγόμενων 
εκπομπών.

Προσδιορίζει την επίπτωση 
που σχετίζεται με ένα προϊόν ως 
προς τις ισοδύναμες εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα, που 
υπολογίζονται σε ολόκληρο τον 
κύκλο ζωής του προϊόντος.

Είναι ένας συγκεκριμένος δείκτης 
χρήσης του γλυκού νερού, 
εκφράζει τόσο τις ποσότητες 
των υδάτινων πόρων που 
χρησιμοποιούνται πραγματικά 
όσο και τον τρόπο με τον οποίο 
χρησιμοποιείται το νερό.

συνολικά km2

Τόνοι CO2 Τόνοι CO2 

1,860

43,401

372,004
Μεγάλιτρα  

νερού

Φρούτα

Φρούτα

Φρούτα

συνολικά km2

799

60,352

21,183

Λαχανικά

Λαχανικά

Λαχανικά

Μεγάλιτρα  
νερού

Αποτρέπουμε τη σπατάλη 
τροφίμων ανάντη της 

εφοδιαστικής αλυσίδας

Το 2021 ανακοινώσαμε τη συνεργασία μας 
με την Apeel, μια καινοτόμο αμερικανική 
εταιρεία με αποστολή τη μείωση της σπατάλης 
τροφίμων, η οποία υλοποιήθηκε απευθείας στις 
μεξικανικές εταιρείες μας. Η Apeel εφαρμόζει 
στις φλούδες μια φυτική προστασία, που 
αποτελείται από ουσίες που μπορούν να βρεθούν 
φυσικά σε φρούτα και λαχανικά. Αυτή μειώνει 
την ταχύτητα φθοράς του προϊόντος και έτσι 
αποτρέπει τη σπατάλη τροφίμων σε ολόκληρη 
την αλυσίδα εφοδιασμού: από την παραγωγή έως 
την κατανάλωση, περνώντας από την πώληση.

3.  Τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι αποτέλεσμα εκτιμήσεων και λαμβάνουν υπόψη τις ποσότητες προϊόντων που 
πωλήθηκαν από τον Όμιλο Orsero το 2021. Όπως αναφέρθηκε από το Ίδρυμα Barilla, για τα φρούτα χρησιμοποιήθηκαν οι 
συντελεστές μετατροπής που σχετίζονται με την μέση τιμή των φρούτων, ενώ για τα λαχανικά χρησιμοποιήθηκαν εκείνοι που 
σχετίζονται με την μέση τιμή για τα εποχιακά λαχανικά.
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Υποστηρίζουμε μια 
υγιεινή και αειφόρο 

διατροφή
Πιστεύουμε στην ανάγκη προώθησης μιας υγιεινής και 
αειφόρου διατροφής: τα φρούτα και τα λαχανικά από 
την ίδια τους τη φύση μας επιτρέπουν να συνδυάσουμε 
τη φροντίδα για την ανθρώπινη υγεία - που είναι η 
βάση μιας υγιεινής διατροφής - με την προσοχή στο 
περιβάλλον, καθώς συγκαταλέγονται στα τρόφιμα με 
τα χαμηλότερα επίπεδα περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Έχοντας επίγνωση αυτού του σημείου εκκίνησης, 
εργαζόμαστε καθημερινά για να διασφαλίσουμε υψηλά 
και αυστηρά πρότυπα ιχνηλασιμότητας, ποιότητας 

και ασφάλειας των τροφίμων.

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Το προϊόν ελέγχεται στη μορφή του, δηλαδή 
ελέγχεται το βάρος, το μέγεθος, η πίεση και 
ο βαθμός ωρίμανσης.

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Τα προϊόντα ελέγχονται σε κάθε άφιξη: 
επαληθεύεται ότι το προϊόν είναι της 
σωστής ποικιλίας και αν τα χαρακτηριστικά 
του φρούτου είναι σωστά.

Οι επιθεωρητές μας στην Κεντρική Αμερική 
επισκέπτονται τακτικά τις φυτείες για να 
βεβαιωθούν ότι τηρούνται οι περιοριστικές 
τεχνικές προδιαγραφές του Ομίλου.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

έλεγχοι ποιότητας, 
μόνο στην Ευρώπη

Περισσότεροι από 

8.800

ΠΑΡΑΚΟΛΟ ΎΘΗΣΗ ΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣ ΊΑΣ
Κατά την άφιξη κάθε φορτίου προϊόντων, 
μετράται η εσωτερική θερμοκρασία του 
φορτηγού ή του container. Η θερμοκρασία 
ελέγχεται σε διαφορετικά σημεία, ώστε να 
διασφαλίζεται η φρεσκάδα ολόκληρου του 
φορτίου.

ΈΛΕΓΧΟΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚ ΉΣ
Βεβαιώνεται ότι το προϊόν έχει μεγάλη 
διάρκεια ζωής, ότι δεν έχει ασθένειες ή 
παραμορφώσεις.

CUSTOMER STANDARS 
Προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
προτιμήσεις των καταναλωτών, ελέγχεται  
αν κάθε προϊόν είναι έτοιμο για διανομή, 
αφού συμμορφώνεται με ορισμένες 
προδιαγραφές καταναλωτών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟ ΎΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣ ΊΑΣ
Κάθε προϊόν πρέπει να βρίσκεται πάντα  
σε ένα υγιεινό περιβάλλον με τις κατάλληλες 
συνθήκες: για τη διασφάλιση της 
φρεσκάδας, ελέγχεται συνεχώς η υγρασία
του περιβάλλοντος.



Διεθνές έτος φρούτων  
και λαχανικών

Η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. ανακήρυξε το 
2021 Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών, 
μια μοναδική ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση 
της κοινής γνώμης για τη σημασία τους στην 
ανθρώπινη διατροφή, την διατροφική ασφάλεια 
και υγεία, καθώς και για την επίτευξη των Σ.Β.Α. 
του Ο.Η.Ε.
Συμμεριζόμενοι τους στόχους της πρωτοβουλίας, 
αποφασίσαμε να την προωθήσουμε σε όλα τα 
κανάλια επικοινωνίας μας (homepage των 
εταιρικών ιστοσελίδων μας, κοινωνικά δίκτυα, 
εταιρικές παρουσιάσεις).

Η F.lli Orsero και οι γραμμές της 
Bio, Residuo Zero (Μηδενικά 

Υπολείμματα), Nickel free 
(χωρίς Νικέλιο)

Δεσμευόμαστε ώστε το brand μας "F.lli Orsero" 
να προωθήσει τη μετάβαση σε ένα διατροφικό 
σύστημα που όχι μόνο προστατεύει την 
ασφάλεια των τροφίμων αλλά επιτρέπει στους 
καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε υγιεινά και 
βιώσιμα διατροφικά συστήματα, παρέχοντας 
επίσης βιολογικά προϊόντα με Μηδενικά 
Υπολείμματα και Nichel free (χωρίς Νικέλιο). 
Η βιολογική γεωργία βασίζεται στο σεβασμό 
των φυσικών κύκλων του εδάφους και των 
υδάτινων πόρων, της χλωρίδας και της πανίδας 
και, κατά συνέπεια, και των ανθρώπων.
Τα φρούτα και τα λαχανικά με Μηδενικά 
Υπολείμματα καλλιεργούνται ακολουθώντας 
τις επιταγές της ολοκληρωμένης γεωργίας σε 
συνδυασμό με καλές γεωργικές πρακτικές και 
έχουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων κάτω από 
0,01 mg/kg.
Όσον αφορά το Nickel Free, μόνο ορισμένα 
φρούτα και λαχανικά μπορούν να θεωρηθούν 
ως τέτοια, χάρη στη μέθοδο καλλιέργειας που 
εφαρμόζεται και τους ελέγχους που στοχεύουν 
στην αποφυγή οποιασδήποτε μόλυνσης.

Η ευθύνη περνά  
και από την επικοινωνία

Θεωρούμε ότι το να είσαι κοινωνικά υπεύθυνος 
σημαίνει επίσης να είσαι κοντά στον καταναλωτή, 
ανά πάσα στιγμή: να καθιερώσεις έναν ανοιχτό 
διάλογο, που να μπορεί να υποστηρίξει τους 
ανθρώπους στις επιλογές τους, παρέχοντας 
χρήσιμες πληροφορίες, συμβουλές και επαρκή 
και σωστή πληροφόρηση. Μέσω των καναλιών 
επικοινωνίας των F.lli Orsero προσφέρουμε στους 
ανθρώπους σαφείς και διαφανείς πληροφορίες 
για προϊόντα και προτάσεις για αποφυγή 
σπατάλης, για την επαναχρησιμοποίηση 
των απορριμμάτων φρούτων και λαχανικών, 
συμβουλές για συγκεκριμένες συνταγές και 
πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες που 
μπορούν  να συμβάλουν στη διάδοση των 
ισορροπημένων διατροφικών συνηθειών και 
να ευαισθητοποιήσουν για την ενσυνείδητη 
κατανάλωση.

unique users contacted  
on social networks

website visitors

>10 
εκατομμύρια

1 
εκατομμύρια

συνολικά followers σε προφίλ 
Instagram (8.553), Facebook 
(23.874) και LinkedIn (14.118)

>46.000
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Orsero S.p.A.

sustainability@orserogroup.it 

Διαβάστε το έγγραφο στο:: 
www.orserogroup.it/sostenibilita/




