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O Όμιλος Σαράντη τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος συμβάλλοντας με τη 
δράση του στον πυλώνα της Βιώσιμης Παραγωγής και Κατανάλωσης

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ορίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη στις 5 Ιουνίου και κάθε χρόνο 
φωτίζει διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα που χρήζουν  αναγνώρισης και επίλυσης τόσο σε 

εθνικό, όσο σε εταιρικό επίπεδο

Ο Όμιλος Σαράντη μέσω της υπεύθυνης δράσης του και των purposeful brands του επιθυμεί να
συμβάλλει ενεργά στην αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στο κέντρο του επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου και αποτελεί
βασική εταιρική του αξία, κατ’ επέκταση φροντίζει οι επιχειρηματικές του επιλογές να είναι
σύμφυτές με τη βιωσιμότητα σε όλο το φάσμα της δράσης του. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος, ο Όμιλος ενισχύει τις πράσινες πρωτοβουλίες του, τόσο σε επίπεδο παραγωγής όσο
και σε επίπεδο responsible branding, με στόχο να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και να
εμφυσήσει τους καταναλωτές σε μια οικολογικότερη φιλοσοφία.

Η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση αποτελεί κεντρικό άξονα της στρατηγικής βιώσιμης
ανάπτυξης του Ομίλου και επηρεάζει σημαντικά την παραγωγική του διαδικασία και την προϊοντική
του προσέγγιση.

Σε επίπεδο παραγωγής, οι φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές αποτελούν κεντρικό μέλημα του
Ομίλου. Στο πλαίσιο της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά την παραγωγική του
δραστηριότητα, ο Όμιλος επενδύει σε νέο αυτοματοποιημένο μηχανολογικό εξοπλισμό σε όλες του
τις παραγωγικές εγκαταστάσεις σε Ελλάδα, Πολωνία και Ουκρανία, ενώ αναμένεται η εγκατάσταση
φωτοβολταϊκων στην Ελλάδα. Παράλληλα, επενδύει σταθερά σε συστήματα διαχείρισης ενέργειας:
ISO 50001 στην Ελλάδα και σε συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, που
διασφαλίζουν τον αρτιότερο έλεγχο της περιβαλλοντικής απόδοσης του. Ολοκληρώθηκε επίσης η
επένδυση στην Polipak, θυγατρική του Ομίλου στην Πολωνία, για την δημιουργία νέου εργοστασίου
το οποίο διαθέτει πλήρως εκσυγχρονισμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και θα αξιοποιεί προηγμένες
και περιβαλλοντικά υπεύθυνες τεχνολογίες. Επίσης, αναμένεται η εξαγορά της STELLA PACK να
ενισχύει τη βιωσιμότερη παραγωγή και την κυκλική οικονομία καθώς το νέο εργοστάσιο καθώς
λειτουργεί μόνο με ανακυκλωμένο πλαστικό και διαθέτει γραμμή διαχωρισμού απορριμμάτων που
κατασκευάζει εσωτερικά δικό της ανακυκλωμένο πλαστικό καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες
παραγωγής της.

Επιπρόσθετα, o Όμιλος στοχεύει σε επίπεδο προϊόντος να κάνει χρήση πρώτων υλών και υλικών
συσκευασίας, που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, αυξάνοντας το ποσοστό ανακυκλωμένων,
βιοδιασπώμενων, και φυσικών υλικών που χρησιμοποιεί, δημιουργώντας φόρμουλες με
βελτιωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο Όμιλος Σαράντη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
προσανατολίζεται στην περαιτέρω μείωση του όγκου πλαστικού που χρησιμοποιεί στις συσκευασίες
του, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει σε συνεργασίες με προμηθευτές που έχουν αντίστοιχη φιλοσοφία.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι προϊοντικές υποαλλεργικές φόρμουλες της eco σειράς αντιηλιακής
φροντίδας, των brands Carroten, Kolastyna, Astrid και Elmiplant με σύστημα ενισχυμένης
προστασίας 4 επιπέδων UVB+UVA+VL+IRA, UV φίλτρα Eco-balanced τεχνολογίας που σέβονται το
υδάτινο περιβάλλον και 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες χρησιμοποιώντας ανακυκλωμένο
πλαστικό για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους.

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος έχει αναπτύξει σακούλες απορριμμάτων με μειωμένο περιβαλλοντικό
αποτύπωμα. Συγκεκριμένα, η σειρά "Flexi" που έχει λανσαριστεί από τα brands οικιακής φροντίδας
FINO και SANITAS στις χώρες του Ομίλου, χρησιμοποιεί 100% ανακυκλωμένο πλαστικό στο προϊόν
ενώ χρησιμοποιεί συσκευασία ετικέτας χαρτιού FSC (Forest Stewardship Council) καταργώντας το
πλαστικό περιτύλιγμα. Η νέα σειρά έχει μετρηθεί μέσω προηγμένων εργαστηριακών δοκιμών στο
Production Hub του Ομίλου στην πολωνία. Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με τα κορυφαία
όργανα μέτρησης, τα οποία διασφαλίζουν λεπτομερείς ποιοτικούς ελέγχους των παρεχόμενων
πρώτων υλών και αγαθών, κατά την παραγωγή και την ανάπτυξη

Ο Όμιλος Σαράντη στέκεται στο ύψος της εταιρικής ευθύνης του μέσα από την υπεύθυνη
λειτουργία του και τον άρτιο σχεδιασμό των brands του, στοχεύοντας στη συστηματική μείωση του
περιβαλλοντικού του αποτυπώματος.

Όμιλος Σαράντη

Με έδρα την Αθήνα και έχοντας διαγράψει μια ιστορία άνω των 50 χρόνων στο χώρο, ο Όμιλος
Σαράντη αποτελεί μια πολυεθνική εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων με διαρκώς
επεκτεινόμενο γεωγραφικό αποτύπωμα και κορυφαία brands. Σκοπός μας είναι να
προσφέρουμε απλές και όμορφες λύσεις που φτιάχνουν τη διάθεση, που κάνουν την κάθε μέρα
καλύτερη, που δημιουργούν βιώσιμη αξία. Η δραστηριότητά μας επικεντρώνεται στους κλάδους
των καλλυντικών και αρωμάτων, προϊόντων προσωπικής φροντίδας & περιποίησης, προϊόντων
οικιακής φροντίδας καθώς και προϊόντων υγείας & φροντίδας, προσφέροντας σε κάθε
κατηγορία υψηλής ποιότητας σήματα που είναι κορυφαία στις προτιμήσεις των καταναλωτών.
Με έντονη δραστηριότητα σε δώδεκα χώρες – Ελλάδα, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία,
Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Πορτογαλία και
Ουκρανία– ο Όμιλος διατηρεί τη δυναμική διεθνή του παρουσία και το αξιοσημείωτο δίκτυο
διανομής του σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο.


