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Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΠΑΕΓΑΕ 
δημοσιοποιείται σε ετήσια βάση και αναφέρεται 
στην επίδοση της εταιρείας σε θέματα βιώσιμης 
ανάπτυξης. 

Η παρούσα έκδοση αποτελεί την 5η κατά σειρά 
ετήσια Έκθεση και είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική 
μορφή στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας 
https://paegae.gr/etairiki-koinoniki-eythyni/

Η πιο πρόσφατη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 
εκδόθηκε το 2019 και αφορούσε στο οικονομικό 
έτος 2018.

Πεδίο αναφοράς της Έκθεσης

Η παρούσα Έκθεση αφορά στην περίοδο από 01 
Ιανουαρίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019 και 
περιλαμβάνει στοιχεία από όλες τις δραστηριότητες 
της εταιρείας.

Αρχές σύνταξης της Έκθεσης 

Η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα 
του Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI 
Standards - Επιλογή Core). Στόχος της βασικής 
επιλογής “Core” είναι η Έκθεση να περιλαμβάνει 
δημοσιοποιήσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες και προσδοκίες των ενδιαφερόμενων 
μερών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο διαχείρισης των ουσιαστικών θεμάτων 

βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας. Στον πίνακα 
περιεχομένων GRI αναγράφονται οι σχετικοί 
δείκτες όπως αυτοί αποτυπώνουν τη δραστηριότητα 
της εταιρείας βάσει των οικονομικών, κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών της επιδράσεων και της 
ευρύτερης συνεισφοράς της στην επίτευξη των 
παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
Ο.Η.Ε.

Η Έκθεση ανταποκρίνεται επίσης στις βασικές 
απαιτήσεις της Αναφοράς Προόδου ως προς 
την τήρηση των 10 Αρχών του Οικουμενικού 
Συμφώνου του ΟΗΕ, καθώς και στον Ελληνικό 
Κώδικα Βιωσιμότητας.

H κατάρτιση της παρούσας Έκθεσης 
πραγματοποιήθηκε με τη συμβουλευτική υποστήριξη 
του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥ Ελλάδος. Η ευθύνη 
για τον υπολογισμό, τη συλλογή και ενοποίηση 
των ποσοτικών στοιχείων, καθώς και η ευθύνη 
για την ακρίβεια και την πληρότητα της ποσοτικής 
και ποιοτικής πληροφορίας που περιλαμβάνει η 
Έκθεση, ανήκει στην ΠΑΕΓΑΕ. Η EΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ 
(ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές–Λογιστές Α.E. δεν 
φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι οιουδήποτε τρίτου για 
το περιεχόμενο της παρούσας Έκθεσης. 

Η παρούσα Έκθεση δεν έχει λάβει εξωτερική 
διασφάλιση. 

1. Ανάλυση Ουσιαστικότητας 

Για την παρούσα Έκθεση, πραγματοποιήσαμε 
ηλεκτρονική έρευνα προς τα ενδιαφερόμενα μας 
μέρη με σκοπό την ιεράρχηση των ουσιαστικότερων 
θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης που σχετίζονται με το 
εύρος των δραστηριοτήτων μας. To ερωτηματολόγιο 
που χρησιμοποιήθηκε στην ηλεκτρονική έρευνα 
τροποποιήθηκε συγκριτικά με αυτό του 2018 ως 
προς τα κριτήρια της Αρχής της Ουσιαστικότητας με 
σκοπό τη βελτίωση της ανάλυσης ουσιαστικότητας 
και της τήρησης των προτύπων GRI. 

2. Υπολογισμός Ανθρακικού Αποτυπώματος 

Για την παρούσα Έκθεση, υπολογίσαμε το ανθρακικό 
αποτύπωμα της ΠΑΕΓΑΕ χρησιμοποιώντας τις 
οδηγίες του GHG Protocol. Πιο συγκεκριμένα, σε 
σχέση με πέρυσι, χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις 
κατηγορίες εκπομπών η μέθοδος υπολογισμού 
που προτείνεται από τις οδηγίες του GHG Protocol 
(συνδυασμός δεδομένων δραστηριότητας με 
συντελεστές εκπομπών DEFRA).

3. Στοιχεία ανθρώπινου δυναμικού 

Για την παρούσα Έκθεση, υπολογίστηκαν τα στοιχεία 
του ανθρώπινου δυναμικού βάσει μεθοδολογίας 
FTEs (Full-Time Equivalent) αντί για μεθοδολογία 
headcount (αριθμός εργαζομένων στο τέλος του 
εξεταζόμενου έτους) όπου είχε χρησιμοποιηθεί 
πέρυσι. 

4. Στοιχεία καταναλώσεων νερού 

Τα στοιχεία κατανάλωσης νερού για το έτος 2018, 
έχουν επαναδιατυπωθεί ως προς τα αντίστοιχα 
στοιχεία κατανάλωσης που δημοσιεύθηκαν στην 
Έκθεση του 2018. Η επαναδιατύπωση οφείλεται σε 
εσφαλμένο υπολογισμό σχετικά με τον επιμερισμό 
της κατανάλωσης νερού για το 2018 στους 
αντίστοιχους μήνες του ημερολογιακού έτους υπό 
αναφορά στην προηγούμενη Έκθεση.

Αλλαγές και επαναδιατυπώσεις σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις  

Οι αλλαγές και επαναδιατυπώσεις στην Έκθεση περιλαμβάνουν: 

Επικοινωνία 
Παρατηρήσεις, σχόλια ή προτάσεις για το περιεχόμενο της Έκθεσης μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
info@paegae.gr, ενώ για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στα ακόλουθα στοιχεία 
επικοινωνίας:  

Γραμματεία Διοίκησης ΠΑΕΓΑΕ

Γ. Γεννηματά 100, 19018 Μαγούλα 

Το έντυπο είναι πιστοποιημένο κατά FSC
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Σχετικά με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης
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