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6867

Συµµετέχουµε στην ενίσχυση της Ελληνικής 

κοινωνίας και υποστηρίζουµε τις τοπικές κοινότητες 

στις περιοχές που δραστηριοποιούµαστε. 

Συνεισφέρουµε στην κοινωνία µε άµεσο και έµµεσο 

τρόπο, προσφέρουµε βοήθεια στις ευάλωτες κοινωνικές 

οµάδες προάγοντας την κοινωνική ευηµερία.

Κοινωνία
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ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΧΟΡΗΓΙΕΣ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σε επιλεγµένες ΜΚΟ

Με µικρές &
µεσαίες
επιχειρήσεις

8,7%
προµηθευτές

από την τοπική
κοινωνία

50%
εργαζόµενοι

από την τοπική
κοινωνία

21,4%
ανώτερα στελέχη
από την τοπική

κοινωνία
Με επιχειρήσεις
από την τοπική
κοινωνία

Με Εθνικά
εκπαιδευτικά
ιδρύµατα

Σε Κέντρα
Κοινωνικής
Υποστήριξης

Στην Ελληνική
Αστυνοµία

ΣτουςΤοπικούς
∆ήµους

Σε ευπαθείς οµάδες 
όταν αντιµετωπίζουν 
έκτακτες καταστάσεις

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ &
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Σε συνέδρεια &
workshops

Mε δηµοσιεύσεις
άρθρων σε κλαδικά
περιοδικά

Σε δράσεις
προώθησης
βιώσιµης πολιτικής

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ

6. Κοινωνία

Βασική Επιδίωξη
Να επιστρέφουµε µέρους της αξίας  
που παράγουµε προς τους κοινωνικούς µας  
εταίρους.

Επιθυµία µας αποτελεί η δηµιουργία ενός δικτύου συνεργατών που: 

•  Συµβαδίζουν µε πολιτικές εταιρικής υπευθυνότητας 

•  Είναι προσανατολισµένοι στην κοινωνική ευηµερία

•  Αναζητούν την περιβαλλοντική φροντίδα και τη συµµόρφωση

Νιώθουµε την ανάγκη να σταθούµε αρωγοί σε δράσεις που δίνουν αξία στο κοινωνικό 
σύνολο, µε άµεσο και έµµεσο τρόπο, γνωρίζοντας πως διανύουµε ως χώρα µια 
µεταβατική περίοδο τόσο σε οικονοµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 

•  Ενισχύουµε τις τοπικές κοινότητες όπου δραστηριοποιούµαστε, οι οποίες ανήκουν 
στην πλειοψηφία τους σε βιοµηχανικές ζώνες που χρήζουν υποστήριξης

•  Στελεχώνουµε το ανθρώπινο δυναµικό µας µε εργαζόµενους από την τοπική 
κοινωνία και συνεργαζόµαστε µε προµηθευτές από τις γειτονικές περιοχές  
των εγκαταστάσεών µας 

•  Προσφέρουµε οικονοµική ενίσχυση σε ΜΚΟ και δηµόσιους οργανισµούς, 
κατανοώντας τον σκοπό τους και αναγνωρίζοντας το ιδιαίτερα σηµαντικό  
έργο που παράγουν
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6.3 Πρόγραµµα χορηγιών και εθελοντισµός

Άµεσες οικονοµικές ενισχύσεις –  
Ενίσχυση ΜΚΟ, δήµων και δηµόσιων  
οργανισµών – Έκτακτες ενισχύσεις

Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων µας, παρέχουµε άµεση οικο-
νοµική ενίσχυση σε οργανώσεις και φορείς που προσφέρουν 
κοινωνικό έργο. ∆ίνουµε έµφαση στην ενίσχυση της τοπικής 
κοινωνίας, στην προάσπιση των δικαιωµάτων των παιδιών 
και των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων και ανταποκρινό-
µαστε σε έκτακτες κοινωνικές καταστάσεις που απαιτούν 
την άµεση επέµβαση και την υποστήριξη των συνανθρώπων 
µας. Ειδικότερα, υποστηρίζουµε:

•  Το Χαµόγελο του Παιδιού: Παραχώρηση δωρεάν αποθη-
κευτικού χώρου στη µη κυβερνητική οργάνωση Το Χαµό-
γελο του παιδιού που αφορά σε στεγασµένο χώρο 1.058 
τ.µ. και υπαίθριο χώρο 500 τ.µ., για την αποθήκευση επί-
πλων και εξοπλισµού

•  Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας: Προσφορά οικονοµικής ενίσχυσης στο Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας για την υποστήρι-
ξη παιδιών ευάλωτων οικογενειών, της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου Πεδίου

•  ∆ήµος Ελευσίνας: Παροχή υλικών ασφαλτόστρωσης στο ∆ήµο Ελευσίνας (140,5 τόνοι ασφαλτική πίσσα και 
630 κιλά υλικά συγκόλλησης), για βελτιώσεις του οδοστρώµατος του οδικού δικτύου της τοπικής κοινωνίας

•  Ελληνική Αστυνοµία: Παροχή δωρεάν επισκευής σε υπηρεσιακά οχήµατα του αστυνοµικού τµήµατος Μάνδρας. 
Επίσης, προσφέρθηκαν στη ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας ∆ράµας δύο υπολογιστές, πλήρως λειτουργικοί

•  Πληµµυροπαθείς Μάνδρας: Οι πρωτοφανείς πληµµύρες που έπληξαν την περιοχή της Μάνδρας το 2017, άφη-
σαν πίσω τους νεκρούς και σηµαντικές υλικές ζηµιές, µε το δήµο να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης. Άµεσα, κινητοποιήθηκε η ΠΑΕΓΑΕ στο σύνολο της αλλά και οι εργαζόµενοι της µεµονωµένα µε σκοπό την 
ενίσχυση των πληµµυροπαθών συνανθρώπων µας σε βασικά είδη που είχαν άµεσα ανάγκη και µε εθελοντική 
εργασία προς αποκατάσταση ζηµιών

6.2 Ενισχύοντας την τοπική κοινωνία

Έµµεσες οικονοµικές ενισχύσεις – Εργαζόµενοι από την τοπική 
κοινωνία – Τοπικοί προµηθευτές 

Η κύρια επιχειρησιακή δραστηριότητα της ΠΑΕΓΑΕ εκτείνεται στο σύνολο της Ελληνικής επικράτειας. Παρόλα 
αυτά, οι εγκαταστάσεις της ΠΑΕΓΑΕ οριοθετούνται στις περιοχές του Θριασίου Πεδίου Αττικής (Μαγούλα) και Σίν-
δου Θεσσαλονίκης. Επίσης, ένα µέρος των παρεχόµενων υπηρεσιών αφορά τη σύσταση Ιδιωτικών Παραρτηµάτων  
στις εγκαταστάσεις – αποθήκες των πελατών, οι οποίες βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
καθίσταται απαραίτητη η στελέχωση µε ανθρώπινο δυναµικό και η προµήθεια υλικών και υπηρεσιών από την 
ευρύτερη περιοχή. Προς αυτή την κατεύθυνση καλύπτουµε τις ανάγκες µας, δίνοντας προτεραιότητα σε εργαζό-
µενους και προµηθευτές από την τοπική κοινωνία. Το 50% από το σύνολο των εργαζοµένων και το 21,4% των ανώ-
τερων στελεχών προέρχεται από την τοπική κοινωνία, καθώς επίσης το 8,7% της αξίας των προµηθειών προήλθε 
από τοπικούς προµηθευτές.

6.1 Υπεύθυνες προµήθειες 

Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις –  
Υπεύθυνη αλυσίδα προµηθειών

Η εύρυθµη λειτουργία της ΠΑΕΓΑΕ είναι άµεσα εξαρτηµένη µε την έγκαιρη και 
επαρκή προµήθεια υλικών και υπηρεσιών από τους συνεργαζόµενους προµηθευ-

τές. Πρόκειται για µια δραστηριότητα η οποία συντονίζεται από τη ∆ιεύθυνση Οικονο-
µικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών µέσου του τµήµατος Προµηθειών και Συντήρησης 

της εταιρείας και στόχο έχει τη σύναψη συνεργασιών µε τους κατάλληλους προµηθευ-
τές, σύµφωνα µε τα πρότυπα ποιότητας που έχουµε θέσει. 

•  Υποστηρίζουµε τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜµΕ), αναγνωρίζοντας το νευραλ-
γικό ρόλο που διαδραµατίζουν στην Ελληνική οικονοµία 

•  Επικοινωνούµε τις πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας που εφαρµόζουµε στους προµη-
θευτές µας

Προς αυτήν την κατεύθυνση, εξετάζουµε την εισαγωγή, σε ένα  επόµενο στάδιο, κοινωνικών, ερ-
γασιακών και περιβαλλοντικών κριτηρίων κατά την επιλογή των προµηθευτών, αναβαθµίζοντας µε 

τον τρόπο αυτό την εφοδιαστική µας αλυσίδα και επηρεάζοντας µε άµεσο τρόπο τους συνεργάτες µας.




