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Βρισκόµαστε δίπλα στους συνανθρώπους µας

που έχουν ανάγκη παρέχοντας βοήθεια,
µέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων µας,

ώστε να στηρίξουµε τους ανθρώπους
της τοπικής κοινωνίας που µας φιλοξενεί

Κοινωνία
1 ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ

ΦΤΩΧΕΙΑ

2 ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΠΕΙΝΑ

4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

11ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 
& ΚΟΙΝΩΤΗΤΕΣ

9ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ &
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
& ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ  
& ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
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18
Στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση

Στο Κέντρο Αγάπης
Ελευσίνας

Στην Ελληνική 
Αστυνοµία

Στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση

Στο ∆ήµο Ελευσίνας 
- Μαγούλας

Στο πρόγραµµα
Climate Neutral
Now

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ &
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ:

Με Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις

Με Επιχειρήσεις από την 
τοπική κοινωνία

Με Εθνικά εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα

Σε συνέδρια και workshops

Με δηµοσιεύσεις άρθρων
σε κλαδικά περιοδικά

Σε δράσεις προώθησης
βιώσιµης πολιτικής

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ∆ΩΡΕΕΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
∆ΑΠΑΝΗΘΗΚΕ
ΣΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

6,1% 45,3% 20%

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

6. Κοινωνία

Βασική επιδίωξη

Επιθυμούμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις που προκαλούν οι δραστηριότητές μας στην 

κοινωνία και να προσδώσουμε ωφέλεια στο δήμο και στους ανθρώπους της τοπικής 

περιοχής. 

Επιστρέφουμε αξία και προσπαθούμε για την αναβάθμιση της 

τοπικής κοινωνίας που μας φιλοξενεί γνωρίζοντας τις δυσκολίες που 

χαρακτηρίζουν μία βιομηχανική περιοχή.

Ενισχύουμε την τοπική κοινωνία προσπαθώντας να απασχολούμε 

άτομα προερχόμενα από τις περιοχές δραστηριοποίησής μας ενώ 

ταυτόχρονα επιλέγουμε τοπικούς προμηθευτές στο μέτρο του δυνατού 

για την κάλυψη των αναγκών μας

Προσφέρουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας οικονομική 

ενίσχυση σε ΜΚΟ και δημόσιους οργανισμούς, κατανοώντας τον 

σκοπό τους και αναγνωρίζοντας το ιδιαίτερα σημαντικό έργο που 

παράγουν
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6.1  Υπεύθυνες προμήθειες 
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – Υπεύθυνη αλυσίδα προμηθειών

Στην ΠΑΕΓΑΕ η προμήθεια υλικών και υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσω μιας καλά πλαισιωμένης δια-

δικασίας η οποία συντονίζεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, μέσω του 

τμήματος Προμηθειών και Συντήρησης καθώς και από τη Διεύθυνση Προμηθειών του Ομίλου της ΕΤΕ.  

Με βάση τα υπάρχοντα πρότυπα ποιότητας επιλέγονται οι κατάλληλοι προμηθευτές ενώ ιδιαίτερη βαρύτη-

τα δίνεται στη σύναψη συνεργασίας με τοπικούς φορείς. Η εύρυθμη λειτουργία της ΠΑΕΓΑΕ είναι άμεσα 

εξαρτημένη από την έγκαιρη και επαρκή προμήθεια υλικών και υπηρεσιών. 

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

Τόσο η στελέχωση με νέο ανθρώπινο δυναμικό όσο και οι προμήθειες υλικών και υπηρεσιών της εται-

ρείας μας προέρχονται, κατά το δυνατόν, από τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται οι εγκαταστάσεις μας. 

Επιπρόσθετα, μέσω των διαδικασιών που έχουμε υιοθετήσει επιστρέφουμε αξία στην τοπική κοινωνία 

που μας φιλοξενεί, δημιουργώντας δεσμούς εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

6.3  Πρόγραμμα χορηγιών και εθελοντισμός
Άμεσες οικονομικές ενισχύσεις – Ενίσχυση ΜΚΟ, δήμων και δημόσιων 
οργανισμών – Έκτακτες ενισχύσεις

Ειδικότερα υποστηρίζουμε:

 •   Το Χαμόγελο του Παιδιού: Η ΠΑΕΓΑΕ επί τρία συναπτά έτη στηρίζει τη μη κυβερνητική 

οργάνωση «Το Χαμόγελο του παιδιού». Φέτος παραχώρησε στην εν λόγω οργάνωση 

επιπλέον δωρεάν αποθηκευτικό χώρο που αφορά σε στεγασμένο χώρο 2.116 τ.μ. για 

την αποθήκευση επίπλων και εξοπλισμού και υπαίθριου χώρου 500 τ.μ., για τη στάθμευ-

ση οχημάτων

 •   Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας: Για δεύτερη χρονιά στηρίζει με οικονομική βοήθεια τα 

παιδιά ευάλωτων οικογενειών της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου

 •   Climate Neutral Now: Για τρίτη χρονιά προσφέρει στο πρόγραμμα του ΟΗΕ χρηματικό 

ποσό για την αντιστάθμιση των ρύπων της 

 •   Δήμος Ελευσίνας: Παρέχει υλικά ασφαλτόστρωσης στο Δήμο Ελευσίνας, για βελτιώσεις 

του οδοστρώματος του οδικού δικτύου 

 •   Ελληνική Αστυνομία: Δωρεάν επισκευή υπηρεσιακών οχημάτων του αστυνομικού 

τμήματος Μάνδρας

 •   Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Προσφορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού στο 1ο και 3ο  

Δημοτικά σχολεία Μαγούλας

 •   Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Χορηγία και υλικά  στο 3ο Γυμνάσιο Παλλήνης και στο  

1ο Λύκειο Πεύκης 

6.4  Συνεργασία με ενδιαφερόμενα μέρη
Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα – Συμμετοχή στα δρώμενα του κλάδου – 
Συνδιαμόρφωση πολιτικής 

 •   Ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας παραμένει ένας από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους 

κλάδους, γι’ αυτό επιλέγουμε να συμμετέχουμε ενεργά στις εξελίξεις

 •   Στοχεύουμε μέσω της δυναμικής μας εμφάνισης στις εξελίξεις του τομέα να αποτελέσουμε 

παράδειγμα προς μίμηση τόσο για την οικονομική μας επίδοση όσο και για τις κοινωνικές μας 

πρακτικές
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Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα

Η ΠΑΕΓΑΕ συνεργάζεται με ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στηρίζει φοιτητές οι 

οποίοι ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιστημονικά στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης, η 

ΠΑΕΓΑΕ αναθέτει έργα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας με σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας.

•   Στο πλαίσιο συνεργασίας μας με εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναθέσαμε και χρημα-

τοδοτήσαμε μελέτη αντοχής ραφαριών των αποθηκών μας στο Εργαστήριο Με-

ταλλικών Κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Στα πλαίσια 

αυτής της συνεργασίας ερευνήθηκε:

     - Διερεύνηση ραφιών υπό κατακόρυφο φορτίο 

     - Πειραματική διερεύνηση ραφιών υπό οριζόντιο φορτίο 

     - Χρήση ραφιών από υλικό που εξετάσθηκε σε δοκιμές αντισεισμικών ερευνών

•   Παρέχουμε τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και 

έτσι φέτος ένας φοιτητής είχε την ευκαιρία να εργασθεί στην ΠΑΕΓΑΕ για 3 μήνες 

Η ΠΑΕΓΑΕ και ο κλάδος εφοδιαστικής αλυσίδας

•   Συμμετέχουμε στο Εθνικό Συμβούλιο Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής για τη 

διαμόρφωση στρατηγικής της εφοδιαστικής 

αλυσίδας στην Ελλάδα

•   Συμμετείχαμε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

SUSTAINABILITY FORUM 2018 της εταιρίας 

GLOBALSUSTAIN A.E.

•   Λάβαμε μέρος στο Συνέδριο «5ο Πανόραμα 

δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας των 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

•   Παρευρεθήκαμε σε συνάντηση εργασίας της 

QualityNet με θέμα το νέο θεσμό “Sustainability 

Performance Directory” που αναδεικνύει τις 

πιο αειφόρες εταιρίες στην Ελλάδα “The Most 

Sustainable Companies in Greece”

•   Δημοσιεύσαμε άρθρα σε κλαδικά περιοδικά 

•   Πραγματοποιήσαμε ομιλίες σε πάνελ / συνεδρίες, 

ημερίδες και workshops

•   Συμμετείχαμε σε συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΣΕΒ 

•   Συμμετείχαμε στο Συνέδριο OPERATIONS 

EXCELLENCE 

•   Συμμετείχαμε στο 1ο Συνέδριο Ναυτεμπορικής 

για ΕΚΕ 

•   Συμμετείχαμε στο Συνέδριο LEADING THE 

FIGHT AGAINST FRAUD  

•   Συμμετείχαμε στο Συνέδριο SUPPLY CHAIN 

AWARDS 2018

•   Συμμετείχαμε στο Συνέδριο LOGISTICIANS 

U40 LOGISTICS 4.0 

•   Συμμετείχαμε στο Συνέδριο Enterprise Content 

& Knowledge Management 

•   Συμμετείχαμε στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Logistics στο Ζάππειο & Ιδρ. Ευγενίδου


