
Δελτίο Τύπου 
 

Ο Όμιλος Hager συνεχίζει την δέσμευση του για αειφόρο ανάπτυξη 
σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν το Οικουμενικό Σύμφωνο των 
Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact) 
 
Στις 26 Ιουνίου 2014 ο Όμιλος Hager δημοσίευσε την τελευταία έκδοση του 
Απολογισμού Προόδου (COP) του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων 
Εθνών. 
 

Το Ινστιτούτο Snehalaya για παιδιά με ειδικές 
ανάγκες,  οι κοινότητες TAI και Traveller’s, η 
εθελοντική αιμοδοσία, ο όμιλος Toastmasters, η 
έρευνα HagerGO!, οι πιστοποιήσεις ISO, τα βραβεία 
Οικολογίας, το ίδρυμα Peter & Luise και οι 
πρωτοβουλίες που αφορούν την ηλεκτρική 
κινητικότητα είναι μερικές μόνο από τις ενδεικτικές 
δράσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση του 
Απολογισμού Προόδου (COP) του Οικουμενικού 
Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για το 2014 του 
Ομίλου Hager. Η έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε 
πρόσφατα στην ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών, 
απεικονίζει τη συνεχή δέσμευση της εταιρείας προς 
τους εργαζομένους της, τους πελάτες και το 
εργασιακό περιβάλλον της Hager.  

 
 

Ήταν Απρίλιος του 2007, όταν ο Όμιλος Hager υπέγραψε το πρώτο Οικουμενικό 

Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, μια εθελοντική επιχειρηματική πρωτοβουλία υπό 

την επίβλεψη των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης. Η έκθεση Απολογισμού Προόδου COP 

είναι μια ευκαιρια για τον Όμιλο Hager να αναδειξει 

την συνολική  του προσέγγιση ως προς την αειφόρο 

ανάπτυξη, γνωστή ως Ε3, όπου τα τρία «Ε» 

χαρακτηρίζουν την «Ηθική» (Ethics), το 

«Περιβάλλον» (Environment), και την «Ενέργεια» 

(Energy). Κάθε χρόνο ο όμιλος Hager αποδεικνύει μέσα από συγκεκριμένες δράσεις 

ότι τηρεί τις αρχές της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρέχοντας 

αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, προωθώντας την εταιρική περιβαλλοντική ευθύνη, 

και υποστηρίζοντας  την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλες τις μορφές της 

 

Η αγγλική έκδοση της έκθεσης για το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών 

(UN Global Compact) για το 2014 είναι διαθέσιμη στην εταιρική ιστοσελίδα του 

Ομίλου Hager. 

 
 
 

 

http://www.hagergroup.com/?id=83&element=201#b09457597-e201


HAGER HELLAS  
 
Η Hager Hellas δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τόσο σε 
οικιακούς όσο και σε επαγγελματικούς χώρους, ιδρύθηκε το 1994 και είναι μέλος του 
Ομίλου  Hager. Το χαρτοφυλάκιο λύσεων και υπηρεσιών της Hager εκτείνεται από τη 
διανομή ενέργειας έως τη διαχείριση καλωδίων,  και από τα συστήματα ασφαλείας 
έως την αυτοματοποίηση κτιρίων. Το όνομα Hager είναι το πλέον αναγνωρίσιμο 
εμπορικό σήμα του ομίλου Hager, μιας ιδιόκτητης, οικογενειακής επιχείρησης με 
έδρα το Blieskastel της Γερμανίας. Η επιχείρηση απασχολεί παγκοσμίως 
περισσότερους από 11.400 εργαζομένους και πραγματοποιεί κύκλο εργασιών 1,6 
δισ. Ευρώ (2013). Ο Όμιλος Hager έχει εργοστάσια παραγωγής σε 22 χώρες 
παγκοσμίως. Η παρουσία της εταιρείας σε 80 χώρες υποστηρίζεται μέσω των 20.000 
σημείων πώλησης 
 

     
 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με: 

Μαρία Θεοχάρη  
Marketing & Communications Specialist 
Hager Hellas 
Μάτσα 7, Κηφισιά  
145 64 Αθήνα 
Tηλ.: +30 210 6203800 
Fax: +30 210 6203801 
maria.theohari@hager.gr 
http://www.hager.gr/ 
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