
Η «κοινωνική προσφορά»
είναι στο DNA μας
Για εµάς στη Synergy, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE) δεν 
περιορίζεται στην ανάληψη ενεργειών για την κατάρτιση ενός  προγράµ-
µατος ‘CSR’. Η ΕΚΕ µετουσιώνεται σε Εταιρική κουλτούρα που ξεκινά 
από τη ∆ιοίκηση και γίνεται τρόπος καθηµερινής λειτουργίας για τους 
εργαζόµενους. Επιπλέον, δηµιουργεί προστιθέµενη αξία στην λειτουργία 
της σε συνεργασία µε τους προµηθευτές και τους πελάτες της σε 
συγκεκριµένες  πρωτοβουλίες που ανταποδίδουν στο Περιβάλλον, την 
Κοινωνία, τους Ανθρώπους και την Αγορά.  

Το πρόγραµµα ΕΚΕ της Synergy εµπλουτίζεται διαρκώς µε ιδέες και 
κυρίως, πράξεις που προέρχονται από τους ανθρώπους της. Για το 
λόγο αυτό, µην διστάσετε να στείλετε τις προτάσεις σας!

Kαι να γίνουν οι επόµενες Sustainable Synergy Stories (S.S.S.).
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ     
• Λαµπτήρες Led στα ∆ύο Πεύκα
• Μέτρηση κατανάλωσης ρεύµατος & νερού
• Εκτυπώσεις διπλής όψης
• Εφαρµογή µεθοδολογίας µέτρησης του αποτυπώµατος του άνθρακα
   σε τµήµα του συστήµατος µεταφορών 
• Ανακύκλωση µπαταριών 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ  
• Γραφική ύλη σε νηπιαγωγείο
• Στήριξη Αδέσποτων της περιοχής, ζωοφιλική εθελοντική οργάνωση
• Τρόφιµα σε άπορες οικογένειες περιοχής Ασπροπύργου (4) µε το πρόγραµµα
   ‘Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ’
• Τράπεζα αίµατος στο Θριάσιο
• Στήριξη της κολυµβητικής οµάδας του διάπλου Κυθήρων - Αντικυθήρων
• Στήριξη της ποδηλατικής οµάδας Tripping Mules
• Mentoring για το ευρωπαϊκό πρόγραµµα εικονικής επιχείρησης ΤΕΛ Κορωπίου
• Εταιρική συµµετοχή στο Race for the Cure
• Συµµετοχές σε σωµατεία, συνέδρια, συνδέσµους (Εθνικό Συµβούλιο, GS1, ΕΕL,  
  ΣΥΝ∆ΕΕL, ΣΕΒ, ILME, ΙΠΕ, ΕΑΣΕ, ΕΕ∆Ε, ΑΗΚ)
• Στήριξη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα

ΑΝΘΡΩΠΟΙ
• Σύστηµα αξιολόγησης – σχεδιασµός bonus scheme
• Κουτί ιδεών 
• Συλλογή πλαστικά καπάκια 
• Αντιµετώπιση ανεργίας (voucher OAED, ΑΤΛΑΣ, σύνολο 14 άτοµα)
• Στήριξη πανεπιστηµιακών σπουδών εργαζοµένων της Εταιρίας

ΑΓΟΡΑ
• Ηλεκτρονική τιµολόγηση
• Μηνιαία παρακολούθηση δεικτών απόδοσης
• Μηνιαίο πρόγραµµα συναντήσεων, µε skype call για προστασία του περιβάλλοντος   
  (αποφυγή µετακινήσεων)
• Newsletters & Linked in για συνεχή ενηµέρωση πεπραγµένων
• Η  Synergy συµµετείχε στην πρωτοβουλία του Ελληνογερµανικού Επιµελητηρίου για 
   την ανάδειξη των Ελληνικών Logistics στη διεθνή αγορά, το οποίο διοργάνωσε τη 
   λειτουργία Εθνικού Περιπτέρου στην έκθεση Transport & Logistics του Μονάχου τον 
   Μάιο 2017. 

Join us on
And stay updated!

Οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ της Synergy για το 2017: 


