3.
Επενδύοντας στις

ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
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ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Θέλουμε να δημιουργούμε
αξία στις τοπικές κοινωνίες και
να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη τους
Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξή μας είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την ευημερία των τοπικών κοινωνιών
στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Στηρίζουμε
με ουσιαστικές δράσεις το κοινό καλό, ενισχύουμε
και στηρίζουμε τους νέους μέσα από προγράμματα
εταιρικής υπευθυνότητας όπως το «Youth Empowered»
και φροντίζουμε το περιβάλλον μέσα από
πρωτοβουλίες όπως οι δράσεις «Αποστολή Νερό»
και «Φροντίζουμε το δάσος που μας προσφέρει
ό,τι πιο πολύτιμο και αγνό».
Επιπλέον, ενδυναμώνουμε διαχρονικά τις ευπαθείς
ομάδες μέσα από κοινωνικές δράσεις που αναλαμβάνουμε
σε συνεργασία με άλλους φορείς και οργανώσεις
ενώ παράλληλα, υποστηρίζουμε το έργο και
τις πρωτοβουλίες Μη Κυβερνητικών Οργανισμών.
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GRI 413-1

Στάδιo στην αλυσίδα αξίας
με τις σημαντικότερες
επιδράσεις στην κοινωνία

Το κοινωνικό και
περιβαλλοντικό μας
αποτύπωμα
Η εταιρική
υπευθυνότητα και η
βιώσιμη ανάπτυξη είναι
έννοιες ενσωματωμένες
σε κάθε πτυχή της
δραστηριότητάς μας.
Στόχος μας είναι να
δημιουργούμε και να
συνεισφέρουμε μαζί με
την τοπική κοινωνία και
όλους τους εταίρους
μας, συμβάλλοντας σε
ένα καλύτερο αύριο.

Η δραστηριότητά μας
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Η δράση μας στηρίζεται στους παρακάτω στρατηγικούς πυλώνες:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Απευθυνόμαστε, πιστεύουμε και επενδύουμε στους νέους
Είμαστε μία εταιρεία που πιστεύει, επενδύει και απευθύνεται στους νέους.
Για αυτό, υλοποιούμε δράσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους
και στην αξιοποίηση ευκαιριών για να χτίσουν το μέλλον που ονειρεύονται.

Youth Empowered
Το 2017 ξεκινήσαμε, μαζί με την
Coca-Cola, το πρόγραμμα εταιρικής
υπευθυνότητας Youth Empowered
για να δώσουμε στους νέους 18-30
ετών, που βρίσκονται εκτός αγοράς
εργασίας, δεξιότητες, καθοδήγηση
και επαγγελματική δικτύωση, ώστε να
διεκδικήσουν ουσιαστικές ευκαιρίες
απασχόλησης. Το Youth Empowered
είναι ένα πρόγραμμα ενίσχυσης
απασχολησιμότητας της νέας γενιάς
που δεν προσφέρει απλώς γνώσεις,
αλλά βοηθάει δωρεάν τους νέους να
προετοιμαστούν κατάλληλα για την
αναζήτηση εργασίας και τους φέρνει
κοντά σε στελέχη και μεγάλες εταιρείες
που μπορούν να αποτελέσουν τους
μελλοντικούς τους εργοδότες. Ήδη,
μέχρι σήμερα, αρκετοί από τους
συμμετέχοντες του προγράμματος έχουν
προσληφθεί από το δίκτυο συνεργατών μας.

140

Παράλληλα, το
πρόγραμμα προωθεί
στην πράξη ένα
πρωτοποριακό
συνεργατικό μοντέλο.
Συγκεκριμένα,
συνεργαζόμαστε σε
εθελοντική βάση με 15
εταιρείες, φορείς και
οργανισμούς χτίζοντας
ένα δυναμικό και
αποτελεσματικό δίκτυο
ανθρώπων και επαφών
που θα αποτελέσει τον
μέντορα της νέας γενιάς
της Κύπρου.

Νέοι εκπαιδεύτηκαν συνολικά το 2017 μέσω του προγράμματος «Youth Empowered»

Οι υποστηρικτές του προγράμματος
συνεισφέρουν εθελοντικά με τους εξής
τρόπους: προσφέροντας εκπαιδευτικό
περιεχόμενο, διαθέτοντας στελέχη τους
ως μέντορες, δημιουργώντας ευκαιρίες
απασχόλησης και παρέχοντας δωρεάν
υπηρεσίες όπως διαφημιστικό χρόνο και
υπηρεσίες catering. Το πρόγραμμα τελεί
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας,
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
της Ένωσης Δήμων Κύπρου και του
Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.
Με μήνυμα «Εμπνεύσου, Διεκδίκησε,
Πέτυχε», το Youth Empowered έχει
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και στοχεύει
να δώσει σε 3.000 νέους μέχρι το 2020,
τις απαραίτητες ευκαιρίες δικτύωσης για
να πετύχουν μια θετική αλλαγή στη ζωή
τους.
Η παρακολούθηση γίνεται είτε
μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε
διάφορες πόλεις της Κύπρου, είτε
διαδικτυακά, μέσω της διαδραστικής
πλατφόρμας e-learning
www.youthempoweredhub.com.cy.

Περισσότερες πληροφορίες
για το Youth Empowered,
μπορείτε να βρείτε στο site
της εταιρείας:
cy.coca-colahellenic.com
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ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Δημιουργούμε ένα θετικό κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο
στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε
Πάφος 2017:
Χορηγία Προγράμματος
Εθελοντών
Με χαρά και συγκίνηση χορηγήσαμε
το Πρόγραμμα Εθελοντών του «Πάφος
2017», υποστηρίζοντας την ανακήρυξη
της Πάφου ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα
της Ευρώπης.
Με κεντρικό σύνθημα «Μοιραζόμαστε
το Πάθος», στηρίξαμε και αναδείξαμε το
πολύτιμο έργο των εθελοντών, που με την
ανιδιοτελή συνεισφορά τους αποτέλεσαν
την «καρδιά» του Οργανισμού «Πάφος
2017». Θέλοντας, επίσης, να αφήσουμε
ένα μικρό κληροδότημα στην πόλη
της Πάφου, στηρίξαμε οικονομικά την
αποκατάσταση δύο ιστορικών κτηρίων
της πόλης, την Οικία Shelley και το
Παλιό Παγοποιείο ΣΟΔΑΠ, τα οποία
θα χρησιμοποιούνται για πολιτιστικές
εκδηλώσεις .
Τέλος, για πρώτη φορά, το πιο
αναγνωρίσιμο μπουκάλι στον κόσμο,
το μπουκάλι της Coca-Cola αφιερώθηκε
στην Κύπρο ώστε να τιμήσει το
Πάφος 2017!

350
Εθελοντές

67%
Γυναίκες

83%

Μόνιμοι Κύπριοι κάτοικοι

Κύπελλο Coca-Cola
Είμαστε πολύ περήφανοι για τη χορηγία
του Κυπέλλου Coca-Cola που ξεκίνησε το
1962 και αποτελεί πλέον αναπόσπαστο
μέρος της ποδοσφαιρικής ιστορίας του
τόπου. H ξεχωριστή αυτή σχέση, μεταξύ
του κυπριακού ποδοσφαίρου και του
παγκοσμίως γνωστού αναψυκτικού,
είναι η μακροβιότερη στη χώρα, και
πιθανότατα στην Ευρώπη.
Η Coca-Cola διαθέτει μία πλούσια
κληρονομιά με σημαντικές ποδοσφαιρικές
στιγμές σε όλα τα μήκη και πλάτη του
κόσμου. Σε διεθνές επίπεδο, το 1974 η
Coca-Cola γίνεται επίσημος χορηγός του
Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA, το 1988 του
Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, καθώς και
πολλών άλλων τοπικών ποδοσφαιρικών
πρωταθλημάτων ανά τον κόσμο.
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2017-2018

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ενημερώνουμε και ευαισθητοποιούμε την ευρύτερη κοινωνία
για τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος

Πρόγραμμα «Αποστολή Νερό»
Με το πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων – «Αποστολή Νερό» συμβάλλουμε στην αποτελεσματικότερη διαχείριση
του νερού για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε τοπικό επίπεδο.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται από το 2013, σε συνεργασία με τον διεθνή oργανισμό Global Water Partnership
Mediterranean (GWP-Med) και με αποκλειστική χρηματοδότηση από το Ίδρυμα της Coca-Cola.
Το πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων - «Αποστολή Νερό» προωθεί εναλλακτικές μορφές νερού, όπως το βρόχινο
ή το γκρίζο νερό, που μπορούν να καλύψουν δευτερεύουσες χρήσεις, όπως η άρδευση πράσινων χώρων.

17

έργα εγκαταστάθηκαν στα οποία
τοποθετήθηκαν συστήματα συλλογής
βρόχινου νερού ή ανακύκλωσης
γκρίζου νερού: σε 10 σχολεία, 3 κέντρα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 2 γήπεδα
ποδοσφαίρου καθώς και στο Δημοτικό
Κολυμβητήριο Λευκωσίας.

5.840.000 280
λίτρα νερού
συλλέχθηκαν,
επαναχρησιμοποιήθηκαν
και εξοικονομήθηκαν ετησίως,
βελτιώνοντας τη ζωή
55.120 κατοίκων.

εκπαιδευτικοί
έχουν συμμετάσχει
στις δράσεις εκπαίδευσης
και ενημέρωσης.
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Φροντίζουμε το δάσος που μας προσφέρει ό,τι πιο πολύτιμο και αγνό
Μέσω ενός μακροχρόνιου προγράμματος κοινωνικής προσφοράς που ξεκίνησε το 2013, διοργανώνουμε δράσεις που συμβάλλουν
στην προστασία της δασικής περιοχής της Κύπρου και γενικότερα του περιβάλλοντος.
Οι δράσεις στοχεύουν στην:
- Ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση πολιτών και αρμοδίων που συμβάλλουν στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου της
Κύπρου.
- Υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν τοπικά έργα και σχεδιασμούς του τμήματος Δασών και του Φιλοδασικού Συνδέσμου Κύπρου.
Σε συνεργασία με τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου, έχουμε αναδασώσει καμένες περιοχές με χιλιάδες δέντρα, έχουμε αναβαθμίσει
διαδρομές μονοπατιών στο δάσος, έχουμε αναλάβει την προστασία όλων των αιωνόβιων δέντρων του δάσους του Κύκκου και έχουμε
τοποθετήσει 25 βροχοσυλλέκτες σε 12 διαφορετικές δασικές περιοχές.
Το 2017 αναλάβαμε την αγορά και συντήρηση 2.000 δέντρων για τα επόμενα τρία χρόνια ενώ το 2016 και το 2017, οι εργαζόμενοι της
εταιρείας μας φύτεψαν 1.400 δέντρα στο καμένο δάσος της Σολέας.
Με κεντρικό σύνθημα «φροντίζουμε το δάσος με την ίδια φροντίδα που θα μεγαλώναμε και ένα παιδί», φιλοδοξούμε να
ανταποδώσουμε στο ελάχιστο όλα όσα απλόχερα προσφέρει η φύση.
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ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Στηρίζουμε αυτούς που χρειάζονται βοήθεια

Χρησιμοποιώντας τις
εγκαταστάσεις μας και
τα συστήματα διανομής
μας, παρέχουμε
επείγουσα βοήθεια σε
περίπτωση φυσικών
καταστροφών, όπως
αυτή στο Δάσος της
Σολέας, το 2016.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην προσφορά προς
κάθε ομάδα που βρίσκεται σε ανάγκη.
Ενδυναμώνουμε διαχρονικά τις ευπαθείς ομάδες
μέσα από κοινωνικές δράσεις που αναλαμβάνουμε
σε συνεργασία με άλλους φορείς και οργανώσεις.
Παράλληλα, υποστηρίζουμε το έργο και τις
πρωτοβουλίες Μη Κυβερνητικών Οργανισμών.
Συνεργαζόμαστε εδώ και δεκαετίες με τον Ερυθρό Σταυρό Κύπρου, τον Αντικαρκινικό
Σύνδεσμο Κύπρου ΠΑΣΥΚΑΦ, το Ινστιτούτο Γενετικής, τον Σύνδεσμο «Ένα Όνειρο Μία
Ευχή», το Ίδρυμα Μαργαρίτας Λιασίδου, το Σωματείο «Βαγόνι Αγάπης» και τον Σύνδεσμο
Πρόληψης Αντιμετώπισης Βίας στην Οικογένεια.
Ενισχύουμε τα Special Olympics Cyprus, στηρίζοντας οικονομικά τη συμμετοχή αθλητών
σε διεθνείς αγώνες.

Προσφέραμε προϊόντα στους πληγέντες
και τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια
της πυρκαγιάς ενώ διοργανώσαμε
δενδροφυτεύσεις με την εθελοντική
προσφορά των εργαζομένων μας.
Επίσης, στηρίξαμε οικονομικά τις
οικογένειες θυμάτων και τραυματιών.

Επίσης, προωθούμε την ιδέα του εθελοντισμού, έχοντας βραβευθεί από το Παγκύπριο
Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για την προσφορά μας.

Το 2017 προσέφεραν τον χρόνο τους
εθελοντικά 68 εργαζόμενοι αφιερώνοντας
507 ώρες σε κοινωνικές δράσεις.
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Πώς αξιολογούμε
την κοινωνική
συνεισφορά μας
Για το 2017
Προκειμένου να διαχειριζόμαστε
συστηματικά την κοινωνική συνεισφορά
μας, εφαρμόζουμε το διεθνώς
αναγνωρισμένο μοντέλο London
Benchmarking Group (LBG), μέσω
του οποίου υπολογίζεται η αξία των
κοινωνικών μας προγραμμάτων.
Στο μοντέλο αυτό, το συνολικό ύψος
συνεισφοράς αναλύεται σε χρηματική
συνεισφορά (π.χ. σε προϊόντα και
χρήματα), σε λειτουργική συνεισφορά
(π.χ. η αξία του χρόνου που διαθέτουν
οι εργαζόμενοι) και σε προστιθέμενη
συνεισφορά (π.χ. ενίσχυση των
προγραμμάτων της εταιρείας από
άλλους κοινωνικούς εταίρους).

€65.688

Η συνολική αξία των ενεργειών με στόχο
τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας (χρήματα,
είδος, χρόνος εργασίας κ.λπ.)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι χορηγίες
για την προώθηση των προϊόντων μας
δεν θεωρούνται τμήμα της κοινωνικής
συνεισφοράς, αφού αποφέρουν
εμπορικό όφελος για την εταιρεία και δεν
συμπεριλαμβάνονται στην παραπάνω
ανάλυση.

€10.405

Η συνολική αξία των φιλανθρωπικών
ενεργειών

Kοινωνική συνεισφορά (€)
80.000

65.688

70.000
60.000
50.000
40.000
30.000

17.037

19.255

20.000

10.405

10.000
0
2016

2017

Στήριξη τοπικής κοινωνίας

Συνεισφορά ανά τομέα - 2016

53%

34%

Φιλανθρωπικές ενέργειες

Συνεισφορά ανά τομέα - 2017

8%
8%

13%

Ευημερία των τοπικών κοινωνιών
Ανάπτυξη νέων
Προστασία περιβάλλοντος
Άλλο

12%
1%
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71%

ΑΜΕΣO ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
Συνεισφέρουμε στην οικονομία της
χώρας μέσα από τη δραστηριότητά μας
Εδώ και 75 χρόνια, μέσα από την παραγωγική και
εμπορική μας δραστηριότητα, η Α/φοι Λανίτη και
η Coca-Cola στην Κύπρο, δημιουργούμε αξία στην
οικονομία, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη και την
τοπική επιχειρηματικότητα, υποστηρίζοντας άμεσες
και έμμεσες θέσεις εργασίας και στηρίζοντας
τις τοπικές κοινωνίες.
Μαζί με τους ανθρώπους μας, τους παραγωγούς,
τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους πελάτες
μας, δημιουργούμε μια σημαντική αλυσίδα αξίας με
κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο και ενισχύουμε
τον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών στην Κύπρο.
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Στάδια στην αλυσίδα αξίας με
τις σημαντικότερες επιδράσεις
στην οικονομία και την κοινωνία

Η προμήθεια
των πρώτων
υλών μας

Η προμήθεια
των υλικών
συσκευασίας μας

Η δραστηριότητά μας

Η διανομή
και διακίνηση των
προϊόντων μας

H διάθεση των
προϊόντων μας
στην αγορά

Η κατανάλωση των
προϊόντων μας
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Δημιουργούμε άμεση
και έμμεση αξία από
τη δραστηριότητά μας
στην Κύπρο
Η εμφιάλωση του πρώτου μπουκαλιού
Coca-Cola στις 10 Ιουνίου 1950
σηματοδοτεί την έναρξη μιας
παραγωγικής δραστηριότητας που
συνεχίζεται χωρίς διακοπή εδώ και
σχεδόν επτά δεκαετίες. Η δραστηριότητα
αυτή, από την προμήθεια πρώτων
υλών, τη λειτουργία των παραγωγικών
μονάδων, τη συνεργασία με την αγορά
και τα σημεία πώλησης, τις υπηρεσίες
μάρκετινγκ και επικοινωνίας των
προϊόντων, συνθέτει την προστιθέμενη
αξία που δημιουργείται για τη χώρα από
τη συνεργασία όλων των εταιρειών και
των χιλιάδων ατόμων που αποτελούν
τους συνδετικούς κρίκους αυτής της
αλυσίδας.
Η αλυσίδα, που είναι αποτέλεσμα της
δραστηριότητας του Συστήματος της
Coca-Cola στην Κύπρο, δημιουργεί αξία η
οποία αποτυπώνεται τόσο σε οικονομικό,
όσο και κοινωνικό επίπεδο.

Η συμβολή μας στην Κύπρο
αναλύεται ως εξής:

ΕΜΜΕΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΗ
Από τους άμεσους προμηθευτές και
πελάτες μας: θέσεις εργασίας και έσοδα
των προμηθευτών και πελατών μας.
Από τους προμηθευτές
των προμηθευτών μας: θέσεις εργασίας
και εισοδήματα που δημιουργούνται από
τους προμηθευτές των προμηθευτών μας.

ΑΜΕΣΗ
ΣΥΜΒΟΛΗ
Από τη δραστηριότητα μας: κόστος
μισθοδοσίας, άμεσες θέσεις εργασίας,
φορολογικές εισφορές, κέρδη που
επανεπενδύονται στην κυπριακή
οικονομία.

ΕΠΑΓΟΜΕΝΗ
ΣΥΜΒΟΛΗ
Επίδραση που δημιουργείται όταν οι
εργαζόμενοι, οι προμηθευτές και οι
προμηθευτές των προμηθευτών μας
καταναλώνουν τους μισθούς τους και
επενδύουν τα εισοδήματά τους
στην οικονομία.

GRI 203-2

Στηρίζουμε την απασχόληση στην Κύπρο
Μέσω της αλυσίδας αξίας μας,
υποστηρίζουμε

νούμερο που ισοδυναμεί
με το

Για κάθε νέα θέση εργασίας
στην Α/φοι Λανίτη

1.788

0,49%

6

άμεσες και έμμεσες θέσεις απασχόλησης,
στην εταιρεία μας, στους πελάτες,
συνεργάτες και προμηθευτές μας

της απασχόλησης στην Κύπρο

άλλες δημιουργούνται επαγωγικά
σε άλλους κλάδους.
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Στηρίζουμε την απασχόληση στην Κύπρο
Μέσα από την παραγωγική και εμπορική μας δραστηριότητα δημιουργούμε αξία
στην οικονομία συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, δημιουργούμε:

€28,2 εκατ.
προστιθέμενη αξία, ετησίως, ίση με το

0,16%

Επίσης αποδώσαμε:

Για κάθε €1 που δαπανάται σε προϊόντα
μας, δημιουργούνται άλλα €2.93 στην
κυπριακή οικονομία.

€10 εκατ.

σε φόρους άμεσα και έμμεσα στο κράτος

του ΑΕΠ της χώρας

Επίσης, συμβάλλουμε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός βιώσιμου
και παραγωγικού συστήματος στην αγροτική και διατροφική βιομηχανία
της Κύπρου.
Πιο συγκεκριμένα, για κάθε €1 εκατ. ζήτησης για τα προϊόντα μας
ενισχύεται με:

€1,04 εκατ.

€0,32 εκατ.

€0,31 εκατ.

€1,26 εκατ.

η βιομηχανία τροφίμων

το λιανικό και χονδρικό εμπόριο

ο κλάδος της γεωργίας

άλλοι κλάδοι της κυπριακής οικονομίας
(π.χ. με €0,21 εκατ. ο κλάδος των μεταφορών)

Επιπλέον:

€42,8 εκατ.

είναι οι δαπάνες σε προϊόντα από εγχώριους προμηθευτές
και παραγωγούς
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είναι οι κυπριακές επιχειρήσεις με τις οποίες
συνεργαζόμαστε

GRI 201-1

Πώς αξιολογούμε
το κοινωνικο-οικονομικό μας
αποτύπωμα με βάση την
άμεση οικονομική αξία
Ποσά σε εκατ. €

Άμεση οικονομική αξία που παράγεται

€87,9 εκατ.
Έσοδα

€87,9 εκατ.

Οικονομική αξία που διανέμεται

€44,4 εκατ.
Λειτουργικά
κόστη

Μισθοί και επιδόματα
εργαζομένων

Πληρωμές προς φορείς
χρηματοδότησης

€28,6 εκατ.

€ 9,9 εκατ.

€ 0,5 εκατ.

Πληρωμές προς
κρατικούς φορείς

Επενδύσεις
στην κοινωνία

€ 4,8 εκατ.

€0,65 εκατ.

Άμεση Οικονομική αξία που παράγεται
(μείον) Οικονομική αξία που διανέμεται

€43,5 εκατ.
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