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4.1 Σχετικά με την Έκθεση 
Βιώσιμης Ανάπτυξης   

GRI 102-1 GRI 102-5 GRI 102-52 

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης (Έκθεση) αφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Προνομιούχος Ανώνυμος 
Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.» με το διακριτικό τίτλο Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε., η οποία αποτελεί 
100% θυγατρική εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδoς (ETE).

Η Έκθεση δημοσιοποιείται σε ετήσια βάση και αναφέρεται στη διαχείριση και επίδοση της εταιρείας σε θέματα 
βιώσιμης ανάπτυξης.  

Πεδίο αναφοράς της Έκθεσης 

GRI 102-50 GRI 102-51

Η παρούσα έκδοση αποτελεί την έκτη κατά σειρά ετήσια Έκθεση, αφορά στην περίοδο από 01 Ιανουαρίου 2020 
έως και 31 Δεκεμβρίου 2020 01/01/2020 - 31/12/2020 και περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στο σύνολο των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Η πιο πρόσφατη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2020 και αφορούσε στο οικονομικό έτος 
2019. Η Έκθεση εκδίδεται και διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο της εταιρείας μας.

Αρχές σύνταξης της Έκθεσης

GRI 102-54 GRI 102-56

Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα Πρότυπα του Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards - 
Επιλογή Core) και περιλαμβάνει δημοσιοποιήσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες των 
ενδιαφερομένων μερών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των ουσιαστικών θεμάτων 
βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας.

Ο πίνακας περιεχομένων GRI παρουσιάζει τους δείκτες που αποτυπώνουν τη δραστηριότητα της εταιρείας βάσει 
των οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών της επιδράσεων και της ευρύτερης συνεισφοράς της στην επίτευξη 
των παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

Επιπρόσθετα, η Έκθεση ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις της Αναφοράς Προόδου ως προς την τήρηση 
των 10 Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε. (UN Global Compact), καθώς περιλαμβάνει και δείκτες του 
Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών (2019).  

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 ανεξάρτητη διασφάλιση του περιεχομένου της.

Περισσότερες
πληροφορίες
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Αλλαγές και επαναδιατυπώσεις σε σχέση με προηγούμενες 
εκδόσεις

GRI 102-48 GRI 102-49

Στην παρούσα Έκθεση δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στη λίστα των ουσιαστικών θεμάτων ή επαναδιατυπώσεις 
σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις.

Επικοινωνία 

GRI 102-3  GRI 102-53

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται επί της οδού Γ. Γεννηματά 100, 19018 στη Μαγούλα Αττικής, Ελλάδα.

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 στη 
Γραμματεία Διοίκησης της ΠΑΕΓΑΕ.

info@paegae.gr



