ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΑΝ ΕΠΕ για το έτος 2019
Δήλωση Σκοπού.
Ο απολογισμός βιωσιμότητας αποτελεί μια μορφή έκθεσης απευθυνόμενη στο σύνολο των εταίρων
και των ενδιαφερομένων μερών της ΑΓΑΝ ΕΠΕ με στόχο την ενημέρωση τους για τις επιμέρους
πολιτικές , τα προγράμματα, τις δράσεις και τους μελλοντικούς στόχους της εταιρείας, με άξονα την
προαγωγή της κοινωνικά υπεύθυνης λειτουργίας της. Αποτυπώνει την εθελοντική πρωτοβουλία της
ΑΓΑΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ να ενημερώσει το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο για τις επιδράσεις της εταιρικής της
δραστηριότητας, υιοθετώντας τη σύγχρονη απαίτηση για τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της
λογοδοσίας. Ο απολογισμός βιωσιμότητας της εταιρείας μας αποτελεί τεκμήριο της έμπρακτης
κοινωνικής μας υπευθυνότητας, ενσωματωμένης στην εταιρική μας στρατηγική.
Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το έτος 2019 η ΑΓΑΝ ΕΠΕ πραγματοποίησε τις εξής
δράσεις:
Α. Προσφορά σε προϊόντα (σύνολο 13.181,01 κιλά ντομάτας) και άλλα είδη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4.950,01 κιλά ντομάτας στη «Στέγη της Εκκλησίας».
5.895 κιλά ντομάτας στο «ΚΕΘΕΑ».
950 κιλά ντομάτας στο «ΘΑΛΠΟΣ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ».
800 κιλά ντομάτας στα «Αλεξανδράκεια Κληροδοτήματα» (Γηροκομείο Καλαμάτας).
208 κιλά ντομάτας στο «Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού» .
30 κιλά ντομάτας στην «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας» .
75 κιλά ντομάτας στον «Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Λεΐκων».
156 κιλά ντομάτας στην πρωτοβουλία «ΕΛΛΑΔΙΚΑ ΜΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ» για συμμετοχή
σε δράσεις ΕΚΕ.
102 κιλά ντομάτας στο «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ» για στήριξη του
Ταμείου Υποτροφιών του ιδρύματος.

10. 60 τεμάχια συσκευασμένης ντομάτας τύπου snack στο σχολείο «ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ».
11. Είδη παιδικού ιματισμού στον «Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Λεΐκων».
12. Χορηγία στο 25ο Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας με το ποσό των 1.000 ευρώ.

13. Χορηγία στο 4ο διεθνές τουρνουά τένις με αμαξίδιο «Ancient Messene Open», με το ποσό
των 1.500 ευρώ.
Β. Εθελοντική συμμετοχή εργαζομένων σε δράσεις:
1. Καθαρισμός της Δυτικής παράλιας της Καλαμάτας (12/5/2019) από σκουπίδια από το «ΚΕΘΕΑ» , σε
συνεργασία με τον «Κυνηγητικό σύλλογο Καλαμάτας».
2. Εθελοντική εργασία στο 4ο διεθνές τουρνουά τένις με αμαξίδιο «Ancient Messene Open».
Γ. Εκπαιδευτικά προγράμματα στους χώρους της μονάδας μας.
1.
2.

Επίσκεψη 58 μαθητών από το «Περιβόλι της Γιαγιάς».
Επίσκεψη 25 φοιτητών από το ΙΕΚ «Ορίζων».

Στόχος μας για το 2020, η αύξηση της προσφοράς μας στο κοινωνικό σύνολο και η βελτίωση των
αποδόσεων μας ως προς την κοινωνική μας ευθύνη.

Περαιτέρω στοιχεία και πληροφορίες για τις αρχές εταιρικής υπευθυνότητας που εφαρμόζει η ΑΓΑΝ
ΜΟΝ. ΕΠΕ , τις δράσεις και τα αποτελέσματα του έτους 2019, καθώς και για τους στόχους που έχουν
τεθεί για τα επόμενα έτη, παρουσιάζονται στη σχετική έκθεση.
Για την ΑΓΑΝ ΕΠΕ
ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
16/4/2020

