
 

 

Κοινωνική Ευθύνη  

 
Η κοινωνική ευθύνη, η ανθρωπιά, ο σεβασμός των εργαζομένων, των καταναλωτών και του φυσικού περιβάλλοντος 
αποτελούν τους πυλώνες των αξιών της εταιρείας FLEXIA-GEORGIOU FLEXIBLE PACKAGING AE από το 1969. 
Προσπαθούμε καθημερινά ώστε ο αντίκτυπος που θα έχουν οι ενέργειες και η δραστηριότητά μας στην τοπική και στην 
εθνική κοινωνία, στο περιβάλλον, στα προϊόντα που παράγουμε και στους ανθρώπους που εμπλέκονται άμεσα ή 
έμμεσα με τη λειτουργία της Εταιρείας μας να χαρακτηρίζεται από σεβασμό, ποιότητα, ανθρωπισμό, πρόοδο και 
αειφορία. Πεποίθηση της διοίκησης της Εταιρείας μας είναι ότι η επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης δεν θα έχει 
κανένα νόημα αν δεν συνοδεύεται από βελτίωση του τρόπου ζωής των ανθρώπων που την στηρίζουν όπως επίσης και 
με την βιωσιμότητα του οικοσυστήματος.  
 
Κοινωνική Δράση  
 
Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας προς την τοπική και την εθνική κοινωνία και προσανατολίζουμε τη δράση μας ώστε:  
 

- Να διατηρούμε την συνεργασία και την εμπιστοσύνη που χτίσαμε εδώ και πολλά χρόνια με την τοπική κοινωνία 
και τους ανθρώπους της  

 
- Να προσφέρουμε στα Κοινωνικά Παντοπωλεία των οικείων Δήμων Ωρωπού και Τανάγρας τσάντες συσκευασίας 

και σακούλες απορριμμάτων.  
 

- Να συνεργαζόμαστε με τοπικούς συλλόγους (αθλητικούς, λαογραφικούς) ενισχύοντας τις εκδηλώσεις τους μέσω 
χορηγιών.  

 
- Να συνεργαζόμαστε με ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικά ιδρύματα για την προαγωγή της γνώσης.  

 
- Να είναι διαθέσιμες οι εγκαταστάσεις μας σε επισκέψεις σχολείων του Δήμου Ωρωπού και Τανάγρας ώστε οι 

μαθητές να ξεναγηθούν, να γνωρίσουν την παραγωγική διαδικασία και να ενημερωθούν για τη σωστή χρήση 
των πλαστικών και των εύκαμπτων συσκευασιών.  

 
- Προσφέρουμε χορηγίες και υλικά (τσάντες, γάντια) προς την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλασσίου 

Περιβάλλοντος (ΗΕLΜΕΡΑ) και συμμετέχουμε με το προσωπικό της εταιρείας και τις οικογένειές τους στον 
εθελοντικό καθαρισμό ακτών σε όλη την Ελλάδα.  

 
- Προσφέρουμε συνεδριακές τσάντες στα συνέδρια της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, στους Πανελλήνιους 

Αγώνες Εκπαιδευτικής Ρομποτικής καθώς και στο Πανελλήνιο Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκάκι  
 

- H εταιρεία μας έχει ενταχθεί στον οργανισμό SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange). Οι πυλώνες στους οποίους 
στηρίζει την πιστοποίηση των μελών του ο SEDEX είναι: η τεχνογνωσία και ο έλεγχος ποιότητας, η υγιεινή και η 
ασφάλεια, η διασφάλιση δικαιωμάτων και ηθικών κανόνων στο εργασιακό περιβάλλον. Η ένταξη στο SEDEX 
επιτρέπει στην εταιρεία μας την κοινοποίηση των στοιχείων κοινωνικής υπευθυνότητας που την αφορούν, προς 
την αλυσίδα εφοδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών με την οποία συνεργάζεται. 


