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2. Ουσιαστικά θέµατα και  
ενδιαφερόµενα µέρη

Βασική επιδίωξη
Ο καθορισµός των ουσιαστικών θεµάτων πραγµατοποιείται λαµ-
βάνοντας υπόψη τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις των ενδιαφε-
ρόµενων µερών.
Η διαµόρφωση της εταιρικής στρατηγικής και των δράσεων εται-
ρικής υπευθυνότητας υλοποιούνται µέσα από την αναγνώριση 
και αξιολόγηση των ουσιαστικών θεµάτων µε διαδικασίες τακτι-
κής επικοινωνίας µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. 

      Τα οφέλη που προκύπτουν είναι πολυδιάστατα και περιλαµβάνουν:

 •  Την κατανόηση των επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριό-
τητές µας

 •  Τη δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

 •  Την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες και προσδοκίες τους 

 •  Τη διατήρηση της καλής φήµης και της ηγετικής µας θέσης στην αγο-
ρά της εφοδιαστικής αλυσίδας

Αξιολογούµε και διαµορφώνουµε τα 

ουσιαστικά θέµατα, λαµβάνοντας υπό-

ψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

ενδιαφεροµένων µερών.

Επικοινωνούµε µε τα ενδιαφερόµενα 

µέρη, ενισχύουµε την εξωστρέφεια και 

τη διαφάνεια, δηµιουργούµε ισχυρούς 

δεσµούς συνεργασίας.

“ 
“ 
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Αναγνώριση ουσιαστικών θεµάτων
Η αναγνώριση των ουσιαστικών θεµάτων βασίζεται στις αρχές της 
αειφορίας και της συµµετοχικότητας και λαµβάνει υπόψη τις παρα-
µέτρους και τα όρια των ουσιαστικών θεµάτων, εξετάζοντας παράλ-
ληλα την επίδρασή τους στην εταιρεία και στα ενδιαφερόµενα µέρη. 
Κατά τον προσδιορισµό των ουσιαστικών θεµάτων, εξετάστηκαν συ-
νολικά σαράντα έξι ουσιαστικά θέµατα. 

Ιεράρχηση των ουσιαστικών θεµάτων
Για το 2017, ιεραρχήθηκαν συνολικά τριάντα ένα ουσιαστικά θέµα-
τα, τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν σε πολύ ουσιώδη – µετρίως ουσι-
ώδη – µη ουσιώδη. 

Επικύρωση των ουσιαστικών θεµάτων 
Η επικύρωση των ουσιαστικών θεµάτων περιλαµβάνει την επανεξέ-
τασή τους, µε έµφαση στο περιεχόµενο και στις επιδράσεις τους στα 
ενδιαφερόµενα µέρη. 

Ανασκόπηση ουσιαστικών θεµάτων
Η ανασκόπηση επικεντρώνεται στα ουσιαστικά θέµατα που αναγνω-
ρίστηκαν κατά την προηγούµενη περίοδο αναφοράς και στην επανε-
ξέταση των αρχών της συµµετοχικότητας και της αειφορίας. 

Τα ουσιαστικά θέµατα, αναγνωρίστηκαν, αξιολο-
γήθηκαν και χαρτογραφήθηκαν σε ένα διάγραµµα 
ουσιαστικότητας, λαµβάνοντας υπόψη την “Επί-
δραση για τα ενδιαφερόµενα µέρη” και τη “Σηµα-
ντικότητα για την εταιρεία”.

 

2.1 Αναγνώριση και αξιολόγηση  
των ουσιαστικών θεµάτων

– Προσδιορισµός ουσιαστικών θεµάτων  
– ∆ιάλογος µε ενδιαφερόµενα µέρη  
– Καθορισµός ορίων ουσιαστικών θεµάτων

 •  Η λήψη αποφάσεων πραγµατοποιείται λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες της εταιρείας όσο και τις 
προσδοκίες των ενδιαφερόµενων µερών

 •  Ο προσδιορισµός και η αξιολόγηση των ουσιαστικών θεµάτων υλοποιήθηκε σύµφωνα µε τις κατευ-
θυντήριες οδηγίες του πρότυπου εταιρικής υπευθυνότητας GRI STANDARDS, µε έµφαση στους άξονες: 
Οικονοµία, Άνθρωποι, Περιβάλλον, Κοινωνία και Αγορά

Η διαδικασία προσδιορισµού και αξιολόγησης των ουσιαστικών θεµάτων, περιγρά-
φεται στο παρακάτω γράφηµα. 

Βήµα 1
Αναγνώριση
Ουσιαστικών

Θεµάτων

Βήµα 2
Ιεράρχηση των

Ουσιαστικών
Θεµάτων

Βήµα 4
Ανασκόπηση
Ουσιαστικών

Θεµάτων

Βήµα 3
Επικύρωση των

Ουσιαστικών
Θεµάτων

Θέµατα,
Πτυχές,

∆ιοικητικές
προσεγγίσεις,

∆είκτες

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
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Οικονοµία

Άνθρωποι

Περιβάλλον

Κοινωνία

Αγορά

Πολύ Ουσιώδη
Θέµατα

Μετρίως Ουσιώδη
θέµατα

Μη Ουσιώδη
θέµατα

Επ
ίδ

ρα
ση

 σ
τα

 Ε
νδ

ια
φ

ερ
όµ

εν
α 

Μ
έρ

η

Σηµαντικότητα για την Εταιρεία

Αξιολόγηση ουσιαστικών θεµάτων

Προµηθευτές

Επενδύσεις

Προσωπικά δεδοµένα

∆ιάλογος µε τοπική κοινωνία

Κοινωνική ευηµερία

Πρακτικές προµηθευτών

∆ιαφάνεια
Τοπική κοινωνία

Καταπολέµηση της
διαφθοράς

Βιοποικιλότητα

Παιδική εργασία

Εξαναγκαστική εργασία

Ίσες ευκαιρίες

Σχέσεις
εργαζοµένων - διοίκησης

Υγεία & ασφάλεια

Εκπαίδευση & ανάπτυξη

Ανάπτυξη & υιοθέτηση
ενιαίας κουλτούρας Οµίλου

Προγράµµατα υποστήριξης
εργαζοµένων

Πρώτες ύλες

∆ιαχείριση νερού

∆ιαχείριση
ενέργειας

∆ιαχείριση αέριων ρύπων

∆ιαχείριση αποβλήτων

Ανακύκλωση
υλικών

Περιβαλλοντική
επιµόρφωση
εργαζοµένων

Ποιότητα υπηρεσιών

Παρουσία στην αγορά

Ικανοποίηση
πελατών

Οικονοµική βιωσιµότητα

Οικονοµική επίδοση

Μεταφορές προϊόντων
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2.2 Ενδιαφερόµενα  
µέρη

Προσδιορισµός ενδιαφερόµενων  
µερών – Τακτική επικοινωνία –  
Ανταπόκριση στις προσδοκίες των  
ενδιαφερόµενων µερών

•  Χρησιµοποιούµε επίσηµους και ανεπίσηµους διαύλους επικοινωνίας για να κα-
τανοήσουµε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερόµενων µερών

•  Λαµβάνουµε υπόψη τις διαφορετικές απόψεις, ανεξάρτητα από που αυτές προέρχονται

•  Ενθαρρύνουµε συνεργασίες µε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο µπορεί να συνεισφέρει στην 
ανάπτυξη της υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας 

 

Για κάθε ουσιαστικό θέµα που αναγνωρίστηκε ως πολύ ουσιώδες, προσδιορίσαµε τα 
όρια εντός και εκτός της εταιρείας, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.

Ουσιαστικά θέµατα ΠΑΕΓΑΕ Αντιστοιχία µε GRI 
STANDARDS

Όρια εντός της Εταιρείας Όρια εκτός της Εταιρείας

Υγεία και ασφάλεια Εκπαίδευση σε θέµατα 
ασφάλειας, προγράµµατα 

οµαδικής ασφάλισης 

Αφορούν στην Εταιρεία στο 
σύνολό της 

- 

Προγράµµατα  
υποστήριξης εργαζοµένων 

Παροχές προς τους  
εργαζόµενους 

Αφορούν στην Εταιρεία στο 
σύνολό της 

- 

Εκπαίδευση και ανάπτυξη Εκπαίδευση  
εργαζοµένων 

Αφορούν στην Εταιρεία στο 
σύνολό της 

-

∆ιαχείριση αέριων ρύπων Ενέργεια,  
εκποµπές ρύπων 

Αφορούν στην Εταιρεία στο 
σύνολό της 

- 

Καταπολέµηση  
της διαφθοράς

Πρακτικές αντιµετώπισης 
διαφθοράς 

Αφορούν στην Εταιρεία στο 
σύνολό της 

Μέτοχοι, Κοινωνία 

Τοπική κοινωνία Ενίσχυση της τοπικής 
κοινωνίας 

Αφορούν στην Εταιρεία στο 
σύνολό της

Κοινωνία 

Ποιότητα υπηρεσιών Σήµανση προϊόντων, υγεία 
και ασφάλεια πελατών 

Αφορούν στην Εταιρεία στο 
σύνολό της 

Πελάτες 

Ικανοποίηση πελατών Έρευνα ικανοποίησης 
πελατών

Αφορούν στην Εταιρεία στο 
σύνολό της 

Πελάτες 

Οικονοµική βιωσιµότητα Οικονοµική αξία που 
παράγεται 

Αφορούν στην Εταιρεία στο 
σύνολό της 

Μέτοχοι 

Κάνουµε διάλογο µε τους 

Μετόχους, Εργαζόµενους, 

Προµηθευτές, Πελάτες, 

Κοινωνικούς Εταίρους, 

Ενώσεις και Φορείς, 

Κρατικούς Φορείς,  

ΜΜΕ και ΜΚΟ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙΜΕΤΟΧΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ

ΜΜΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

ΕΝΩΣΕΙΣ
&

ΦΟΡΕΙΣ
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ΜΚΟ • Συµµετοχή σε δράσεις ΜΚΟ •  Υποστήριξη του «Χαµόγελο του 
παιδιού»

•  Ενίσχυση του «Κέντρου Αγάπης 
Ελευσίνας»

• Συµµετοχή σε εκδηλώσεις ΜΚΟ

ΜΜΕ • ∆ηµοσίευση δράσεων της εταιρείας •  Συνεργασία και ενηµέρωση εκπρο-
σώπων των ΜΜΕ

Ο τρόπος και η συχνότητα επικοινωνίας µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, διαµορφώνονται 
ανάλογα µε τις ανάγκες και παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Ενδιαφερόµενα µέρη ∆ίαυλος επικοινωνίας Συχνότητα 
Επικοινωνίας

Μέτοχοι • Ετήσια γενική συνέλευση
• Έκτακτες γενικές συνελεύσεις
•  Παρουσίαση αποτελεσµάτων (σε 3µηνη βάση)
•  Έκδοση δελτίων, ανακοινώσεων και εκθέσεων
•  Επικοινωνία στελεχών της µητρικής εταιρείας ΕΤΕ µε στελέχη της 

εταιρείας 
•  Επικοινωνία οικονοµικών αναλυτών µε στελέχη της εταιρείας
• Ετήσιος απολογισµός ΕΚΕ

• Σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα

Εργαζόµενοι •  ∆ιαρκής και αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ εργαζοµένων και 
εταιρείας

•  Ανακοινώσεις µέσα από τον διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας
• Εταιρικές ανακοινώσεις
• Συναντήσεις µε στελέχη της εταιρείας
•  Ενηµέρωση µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

• Καθηµερινά

Προµηθευτές •  Φυσική και τηλεφωνική επικοινωνία µέσω του τµήµατος Προµη-
θειών και Συντήρησης 

• Συµµετοχή σε εκθέσεις προµηθευτών 
•  Ανακοινώσεις µέσα από τον διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας

• Καθηµερινά

Πελάτες • Φυσική και τηλεφωνική επικοινωνία 
• Τµήµα εξυπηρέτησης πελατών
• Έρευνα ικανοποίησης πελατών
•  Ανακοινώσεις µέσα από τον διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας

• Καθηµερινά

Κοινωνία •  Επικοινωνία στελεχών της εταιρείας µε τοπικούς φορείς
•  Συµµετοχή σε εκδηλώσεις της τοπικής κοινωνίας 
•  Ανακοινώσεις µέσα από τον διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας

• Όποτε απαιτείται

Ενώσεις & φορείς •  Συµµετοχή σε συνέδρια κλαδικού ενδιαφέροντος • Όποτε απαιτείται

Κράτος • Συναντήσεις µε στελέχη της εταιρείας • Όποτε απαιτείται

ΜΚΟ •  Τηλεφωνική επικοινωνία µε στελέχη της εταιρείας
• Εκδηλώσεις ΜΚΟ

• Όποτε απαιτείται

ΜΜΕ •  Τηλεφωνική και φυσική επικοινωνία µε στελέχη της εταιρείας
•  Ανακοινώσεις µέσα από τον διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας

• Όποτε απαιτείται

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τα κυριότερα σηµεία συµµετοχής των ενδιαφερόµε-
νων µερών σε θέµατα βιωσιµότητας. 

Ενδιαφερόµενα µέρη Απαιτήσεις Ανταπόκριση ΠΑΕΓΑΕ

Μέτοχοι • Κερδοφορία
• Επενδύσεις
• Ανταγωνιστικότητα
• Βιώσιµη ανάπτυξη
• Συµµόρφωση µε την ισχύουσα νοµοθεσία

• Ενηµέρωση
• ∆ιαχείριση κινδύνων
•  ∆ηµοσίευση απολογισµού Εταιρικής 

Υπευθυνότητας
•  ∆ηµοσίευση χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων

Εργαζόµενοι • Ασφαλές περιβάλλον
• Ανταγωνιστικές αµοιβές
• Πρόσθετες παροχές
• Ευκαιρίες εξέλιξης
• Εκπαίδευση

• ∆ιαρκή εκπαιδευτικά προγράµµατα 
•  Επιχορήγηση προπτυχιακών & µετα-

πτυχιακών προγραµµάτων (δια βίου 
µάθηση)

•  ∆ιαρκής ενηµέρωση εργαζοµένων 
σε θέµατα ασφάλειας

• Ανταγωνιστικές αµοιβές
• Πρόσθετες παροχές

Προµηθευτές • Ενίσχυση τοπικών προµηθευτών
• Επικοινωνία και καλή συνεργασία
• Αντικειµενική αξιολόγηση προµηθευτών
• Πληρωµές βάσει συµφωνίας

• Ενίσχυση τοπικών προµηθευτών 
•  Αξιολόγηση προµηθευτών µε βάση 

προκαθορισµένα κριτήρια
• Συνέπεια στις πληρωµές

Πελάτες • Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης
• ∆ιαχείριση έκτακτων καταστάσεων
• Ενηµέρωση για αλλαγές στις υπηρεσίες

• Σύστηµα καταγραφής παραπόνων
• On-time παραδόσεις
•  Ενηµέρωση πελατών για αλλαγές 

στις παρεχόµενες υπηρεσίες

Κοινωνία •  Συνεργασία µε εργαζόµενους και προµηθευ-
τές από την τοπική κοινωνία

• Προστασία του περιβάλλοντος
•  Υποστήριξη δράσεων τοπικής κοινωνίας / 

κοινωνική συνεισφορά

•  Προσλήψεις από την τοπική κοινωνία
• Ενίσχυση τοπικών προµηθευτών
•  Υποστήριξη δράσεων τοπικής κοι-

νωνίας
• Παροχή ανθρωπιστικών δράσεων
•  Συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική 

νοµοθεσία
•  Αναβάθµιση του περιβάλλοντος 

(δενδροφυτεύσεις)

Ενώσεις & φορείς • Στήριξη δράσεων ενώσεων και φορέων
• Ενεργή συµµετοχή

•  Συµµετοχή σε ενώσεις και φορείς µε 
σκοπό τη χάραξη βιώσιµης πολιτικής 

•  Οικονοµική ενίσχυση επιστηµονικών 
φορέων και οργανισµών Logistics

Κράτος • Συµµόρφωση µε την υπάρχουσα νοµοθεσία
•  Καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφο-

ρών
• Στήριξη ενεργειών της Πολιτείας

•  Συνεργασία µε κρατικούς φορείς για 
τη διαµόρφωση βιώσιµης πολιτικής 
σε θέµατα εφοδιαστικής αλυσίδας

• Άµεση καταβολή φόρων
•  Στήριξη δηµόσιων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων, δήµων και δηµόσιων 
υπηρεσιών µέσω χορηγιών




