


1. Η εταιρεία µας

          Βασική επιδίωξη

  Να συνδυάσουµε την αποδοτικότητα και την οικονοµική 
βιωσιµότητα µε την εταιρική υπευθυνότητα και την αειφο-
ρία, ενηµερώνοντας τα ενδιαφερόµενα µέρη για την πρόο-
δο της δραστηριότητάς µας µέσα από Απολογισµούς Εται-
ρικής Υπευθυνότητας.

•  Η ΠΑΕΓΑΕ Α.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της παροxής υπη-
ρεσιών logistics για 111 χρόνια και αποτελεί 100% θυγατρική 
εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας

•  Ιδρύθηκε το 1907, µε έδρα την Αθήνα, ενώ της εκχωρήθηκε 
από το Ελληνικό κράτος το δικαίωµα της σύστασης και λει-
τουργίας Γενικών Αποθηκών

•  Η εγκατάσταση της Μαγούλας αποτελεί τη µεγαλύτερη ενιαία 
εγκατάσταση Logistics στον Ελλαδικό χώρο τόσο από πλευράς 
στεγασµένων χώρων όσο και γηπέδου
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ΠΑΕΓΑΕ

Κύκλος εργασιών

2016:
14,5 εκ. €

Κύκλος εργασιών

2017:
16,4 εκ. +12,9%

139
Εργαζόµενοι

9
Αποθήκες

122.500 τ.µ. 
Στεγασµένοι

χώροι

Αποθηκεύτηκαν

69.554 
οχήµατα

∆ιευθετήθηκαν

10.165
παραγγελίες

∆ιακινήθηκαν

100.464
οχήµατα

∆ιακινήθηκαν:

162.097
φάκελοι

48 πελάτες
Ιδιωτικών

Παραρτηµάτων

Εισροές: 
36.073 παλέτες

& 48.893 κ.µ.
λευκές

συσκευές
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Οι βασικές µας δραστηριότητες

Αποθήκευση και ∆ιανοµή Εµπορευµάτων  
(Warehouse & Distribution)

Στην ΠΑΕΓΑΕ διαθέτουµε στεγασµένους και υπαίθριους αποθηκευτικούς χώρους για την 
αποθήκευση παλετοποιηµένων ή µη εµπορευµάτων, ανεξαρτήτως είδους.

Παρεχόµενες υπηρεσίες:

 •  Αποθήκευση εµπορευµάτων

 • ∆ιαχείριση – Ψηφιοποίηση αρχείων

 • Μεταφορά και ∆ιανοµή

 • Ανασυσκευασία

 • Παραχώρηση Αποθηκευτικών Χώρων

 • Τίτλοι Αποθήκευσης

∆ιαχείριση Ετοίµων Οχηµάτων (Finished Vehicle Logistics)

Στην ΠΑΕΓΑΕ διαθέτουµε στεγασµένους και υπαίθριους διαµορφωµένους χώρους, εργοστα-
σιακών προδιαγραφών, για την αποθήκευση των οχηµάτων.

Παρεχόµενες υπηρεσίες:

 • Μεταφορά & Αποθήκευση οχηµάτων

 • Υπηρεσίες PDI/PDS 

 • Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Μεταχειρισµένων Οχηµάτων (Lease & Buy Back)

 • ∆ιανοµή οχηµάτων στο δίκτυο πωλήσεων 

 • Τίτλοι Αποθήκευσης

Ιδιωτικά Παραρτήµατα

Η ΠΑΕΓΑΕ είναι η µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει τη δυνατότητα σύστασης Ιδιωτικών 
Παραρτηµάτων (Ν∆ 3077/1954) και έκδοσης Τίτλων Αποθήκευσης, οι οποίοι είναι δεκτικοί 
ενεχυρίασης σε Χρηµατοπιστωτικούς Οργανισµούς για τη χρηµατοδότηση των αποθετών.

Οι Τίτλοι Αποθήκευσης µπορούν να εκδοθούν για όλες τις βασικές δραστηριότητές µας.

 Το όραµά µας: 

•  Να αποτελούµε τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη στην παροχή 
υπηρεσιών 3rd Party Logistics βασιζόµενοι στις αρχές της 
αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ηθικής

•  Να υποστηρίζουµε την επαγγελµατική και προσωπική ανά-
πτυξη των εργαζοµένων µας µέσα σε ένα ασφαλές εργασια-
κό περιβάλλον, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των πα-
ρεχόµενων υπηρεσιών µας

•  Να σεβόµαστε το περιβάλλον και την κοινωνία, υλοποιώντας 
δράσεις που στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος 
και την κοινωνική συνεισφορά

 Η αποστολή µας: 

•   Να παρέχουµε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 3rd Party 
Logistics ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών µας, 
να διατηρούµε άριστο επίπεδο συνεργασίας µαζί τους και 
να προσφέρουµε ένα ευρύτατο φάσµα υπηρεσιών στο πλαί-
σιο της οικονοµικής σταθερότητας και του ανταγωνιστικού 
κόστους 
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Στις επιµέρους αρµοδιότητες της οµάδας ΕΚΕ περιλαµβάνονται: 

• Ο σχεδιασµός, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των δράσεων Εταιρικής Ευθύνης

•  Η στοχοθέτηση και διαµόρφωση στρατηγικής, λαµβάνοντας υπόψη κριτήρια υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας

•  Η αξιολόγηση του αντίκτυπου των δράσεων αειφορίας και ο επαναπροσδιορισµός τους, εφόσον απαιτείται

•  Η επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, η καταγραφή των προσδοκιών και απαιτήσεών τους καθώς και η 
ανταπόκριση της εταιρείας

• Ο καθορισµός, η αξιολόγηση και η αναθεώρηση των ουσιαστικών θεµάτων

• Η συλλογή του απαραίτητου υλικού για τη σύνταξη του ετήσιου απολογισµού

Η σύνταξη του Απολογισµού Εταιρικής Υπευθυνότητας για το έτος 2017 υλοποιήθηκε σε συνεργασία και µε 
την επιστηµονική υποστήριξη της εταιρείας παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, OPTILOG Advisory Services  

(www.optilog.gr). 

Ο απολογισµός είναι διαθέσιµος στο διαδικτυακό ιστότοπο1 της εταιρείας. Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή σχόλια 
σχετικά µε τον απολογισµό, είναι διαθέσιµος ο παρακάτω σύνδεσµος επικοινωνίας: paegae@paegae.gr ή εναλ-
λακτικά στέλνοντας γραπτή επιστολή στη διεύθυνση: Γραµµατεία ∆ιοίκησης ΠΑΕΓΑΕ ΑΕ, Γ. Γεννηµατά 100, 19018 
Μαγούλα. 

1. Ο απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΠΑΕΓΑΕ είναι διαθέσιµος στον ακόλουθο σύνδεσµο: https://paegae.gr/etairiki-koinoniki-eythyni/

Η οµάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΠΑΕΓΑΕ

Η οµάδα ΕΚΕ της ΠΑΕΓΑΕ αποτελείται από ηγετικά στελέχη των τµηµάτων και διευθύνσεων της εταιρείας, που 
διαθέτουν σηµαντική εµπειρία σε θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Τα µέλη της οµάδας ΕΚΕ που συνέβαλαν 
στην υλοποίηση των δράσεών της για το 2017 είναι τα παρακάτω:

 Παναγιώτης Γεωργίου  
Πρόεδρος ∆.Σ.

Χαράλαµπος Αποσκίτης 
Σύµβουλος ∆ιοίκησης                

            Γεώργιος Κοτόπουλος 
∆ιευθυντής Αποθήκευσης και ∆ιανοµής

∆ηµήτριος Καραµπάτσος 
∆ιευθυντής Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Χρήστος Μουντζέλης 
∆ιευθυντής Υποκαταστήµατος Θεσσαλονίκης

Αγγελική ∆ούκα 
Προϊσταµένη Προσωπικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας    

Αντώνιος Γκουρτσούλης 
Σύµβουλος Ανάπτυξης και Marketing 

(Συντονιστής οµάδας ΕΚΕ)

Γεώργιος Σκοτίδας 
Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Κωνσταντίνος Περβανάς 
Εµπορικός ∆ιευθυντής  

Γεώργιος Γερµανάκης 
∆ιευθυντής Ετοίµων Οχηµάτων

Νικόλαος Αγραφιώτης 
∆ιευθυντής Πληροφορικής

Νικόλαος Κωφίδης 
Προϊστάµενος Προµηθειών και Συντήρησης       

∆ηµήτριος ∆ασκαλάκης 
Υπεύθυνος ∆ιαχείρισης Ποιότητας/ Business Analyst

  

1.1  Απολογισµός Εταιρικής  
Υπευθυνότητας 2017

Υιοθετώντας πρότυπα εταιρικής υπευθυνότητας – Σχεδιασµός 
και υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ – Συστηµατική παρακολούθηση

1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το GRI, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσµο (www.globalreporting.org)
2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσµο (https://sustainabledevelopment.un.org)
3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το UN Global Compact, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσµο (www.unglobalcompact.org)
4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τον Ελληνικό Κώδικα Βιωσιµότητας, επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσµο (www.sustainablegreece2020.com)

Καταγράφουµε µε συστηµατικό τρόπο την επίδοσή µας 
και υλοποιούµε δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας για 
το περιβάλλον, τους ανθρώπους, την κοινωνία και την 
αγορά.

∆ηµοσιεύουµε ετήσιους Απολογισµούς Εταιρικής 
Υπευθυνότητας, παρέχοντας ενηµέρωση στα ενδιαφε-
ρόµενα µέρη, και ταυτόχρονα προάγοντας τις αξίες µας 
για διαφάνεια και εξωστρέφεια.

Παραµένουµε ενήµεροι των εξελίξεων του κλάδου της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics, συνδυάζο-
ντας την αποδοτικότητα και την υπεύθυνη διαχείριση 
των φυσικών πόρων µε την άρτια και αποτελεσµατική 
εξυπηρέτηση των πελατών µας.

Αντιµετωπίζουµε τις προκλήσεις µε αισιοδοξία και 
αναγνωρίζουµε την προστιθέµενη αξία που προσφέρει 
η αειφόρος ανάπτυξη.

Ο παρών απολογισµός αποτυπώνει την επίδοση της 
ΠΑΕΓΑΕ σε θέµατα εταιρικής υπευθυνότητας και αει-
φορίας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρί-
ου 2017. 

Οι δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιήθη-
καν και η σύνταξη του παρόντα απολογισµού συµµορ-
φώνονται µε:

 •   Τις κατευθυντήριες οδηγίες του παγκόσµιου 
πρότυπου εταιρικής υπευθυνότητας GRI1 (έκ-
δοση GRI STANDARDS), σε επίπεδο κάλυψης 
“Core”

 •   Τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης (SDGs)2 του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 

 •   Τις 10 αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου3 
του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (UN Global 
Compact) 

 •   Τα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιµό-
τητας4 (Sustainable Greece 2020) σε επίπεδο 
συµµόρφωσης “C”
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Εστιάζουµε στη βιώσιµη ανάπτυξη

Εστιάζουµε στις ανάγκες των πελατών µας

Εστιάζουµε στην κοινωνική ευηµερία

Εστιάζουµε στην ενίσχυση των ανθρώπων µας1.2 Η στρατηγική µας
       Κοινωνική και περιβαλλοντική προσφορά – Κανονιστική  

συµµόρφωση – Ακεραιότητα – Αειφόρος ανάπτυξη

 Στόχος της στρατηγικής που ακολουθούµε είναι:

 • Να µειώσουµε τον αρνητικό αντίκτυπο της δραστηριότητάς µας

 •  Να προσφέρουµε αξία στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στους 
πελάτες µας και στα υπόλοιπα ενδιαφερόµενα µέρη

 •  Να προλαµβάνουµε πιθανούς κινδύνους που µπορούν να επη-
ρεάσουν την επιχειρησιακή µας δραστηριότητα, εξασφαλίζο-
ντας κανονιστική συµµόρφωση

 •  Να επιτύχουµε το καλύτερο µείγµα δράσεων και αντίκτυπου, 
παρακολουθώντας συστηµατικά ποσοτικούς και ποιοτικούς 
δείκτες

   Τα οφέλη που προκύπτουν από τη στρατηγική αυτή περιλαµβάνουν:

 •  Κίνητρα στους εργαζόµενους για υψηλή παραγωγικότητα 

 •  Σύσφιξη των σχέσεων µε τις τοπικές κοινότητες

 •  Ισχυρούς δεσµούς εµπιστοσύνης µε τους πελάτες και συνεργάτες

 •  Υψηλή ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών 

 •  Ενίσχυση της εταιρικής εικόνας 

 •  Επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος

Εστιάζουµε στην προστασία του περιβάλλοντος 

 •  Καταγράφουµε συστηµατικά τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, µε τη χρήση διεθνών προτύπων και 
µεθοδολογιών

 •  Παρακολουθούµε την ενέργεια και το νερό που καταναλώνεται στις εγκαταστάσεις µας, την ανακύκλωση 
υλικών και τη διάθεση των αποβλήτων

 •  Σχεδιάζουµε και υλοποιούµε δράσεις που στοχεύουν στη µείωση και στην αντιστάθµισή του περιβαλλο-
ντικού αντίκτυπου της δραστηριότητάς µας 

 •  Αναζητούµε µακροπρόθεσµο ορίζοντα ανά-
πτυξης, µέσα από την εφαρµογή αρχών εται-
ρικής υπευθυνότητας και αειφορίας

 •  ∆ιαδίδουµε την κουλτούρα της εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης στον ελληνικό κλάδο της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics

 •  Παρακολουθούµε την εξέλιξη της αγοράς σε 
διεθνές και εθνικό επίπεδο και επιλέγουµε να 
είµαστε καινοτόµοι

 

 •  Ενισχύουµε τις τοπικές κοινότητες όπου δρα-
στηριοποιούµαστε, µέσω συνεργασιών µε ερ-
γαζόµενους και προµηθευτές από τις γειτονι-
κές περιοχές των εγκαταστάσεών µας

 •  Υποστηρίζουµε τις ευάλωτες κοινωνικές οµά-
δες, ενισχύοντας τους οργανισµούς που παρά-
γουν φιλανθρωπικό έργο

 •  Υποστηρίζουµε δήµους, δηµόσιους οργανι-
σµούς και εκπαιδευτικά ιδρύµατα, µε υλικοτε-
χνικό εξοπλισµό

 •  Ανταποκρινόµαστε σε έκτακτες καταστάσεις 
και προσφέρουµε ανθρωπιστική βοήθεια 
στους συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη

 •  Ανταποκρινόµαστε στις προσδοκίες των πελα-
τών µας ακολουθώντας πελατοκεντρική πολι-
τική

 •  Χρησιµοποιούµε ποσοτικούς και ποιοτικούς 
δείκτες για τη συστηµατική καταγραφή και αξι-
ολόγηση της ικανοποίησης των πελατών µας

 •  Παραµένουµε σχολαστικοί µε τα παράπονα 
των πελατών µας 

 •  Εφαρµόζουµε διεθνή πρότυπα ποιότητας

 •   Καταβάλουµε προσπάθειες για την προσέλ-
κυση, διατήρηση και ανάπτυξη ταλαντούχων 
εργαζοµένων

 •  Ελαχιστοποιούµε την πιθανότητα εργατικού 
ατυχήµατος, µε τη συστηµατική τήρηση των 
µέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας 

 •  ∆ίνουµε έµφαση στη διαµόρφωση του πλάνου 
εκπαίδευσης των εργαζοµένων 

 •  ∆ιατηρούµε κλίµα συνεργασίας και επικοινω-
νίας στην εργασία, µε την ενίσχυση της οµαδι-
κότητας και τη λήψη πρωτοβουλιών

 •  Παραµένουµε ενήµεροι για τις προσδοκίες 
των ανθρώπων µας 

 •  Παρέχουµε πρόσθετα κίνητρα οικονοµικής 
φύσεως και µη, θέλοντας να ανταµείψουµε 
τους εργαζόµενούς µας για τη δέσµευση και 
την αφοσίωσή τους
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Ο θεσµός των «Γενικών 

Αποθηκών» ξεκίνησε 

στην Ελλάδα βάσει νόµου 

το 1896. 

(ΒΥΙΗ/1896, [ΦΕΚ 30/ 13-4-1896])

•

•

1907
1993

1995

Ίδρυση της
Προνοµιούχου

Ανωνύµου Εταιρείας
Γενικών Αποθηκών

της Ελλάδας µε έδρα
την Αθήνα

Ολοκλήρωση
δηµιουργίας 
αποθηκευτικών
εγκαταστάσεων στη
Σίνδο Θεσσαλονικής

Ολοκλήρωση
δηµιουργίας του
πρώτου αποθηκευτικού
συγκροτήµατος
στη Μαγούλα Αττικής

2003

Ολοκλήρωση
επέκτασης 

αποθηκευτικών
χώρων στη 

Μαγούλα Αττικής. 
Συνολικός

στεγασµένος 
αποθηκευτικός

χώρος 105.000 τ.µ.

2014

Εξαγορά και συγχώνευση της
Hellenic Logistics Transport A.E.,
της µεγαλύτερης εταιρείας
παροχής υπηρεσιών 3PL
για Finished Vehicle Logistics

2016

Πιστοποίηση Εγκεκριµένου
Οικονοµικού Φορέα
(ΑΕΟ-Τελωνιακές
απλουστεύσεις/ασφάλεια
και προστασία)

2006

Η ΕΤΕ αποκτά
το 100% των
µετοχών της
ΠΑΕΓΑΕ

2015

Πιστοποίηση ISO 9001:2015
σε διαδικασίες διαχείρησης
ποιότητας των υπηρεσιών της

Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας
σύµφωνα µε τα πρότυπα: 
GRI-G4, UN GLOBAL COMPACT
και Ελληνικό Κώδικα Βιωσιµότητας
Άξονες: Περιβάλλον, Άνθρωποι,
Κοινωνία, Αγορά

2017

Συµπληρώνονται 
110 χρόνια 
από την ίδρυση 
της Εταιρείας

Ιστορικοί Σταθµοί στην πορεία της ΠΑΕΓΑΕ
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1.3 Η ιστορία µας

110 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας –  
Η µεγαλύτερη ενιαία εγκατάσταση logistics στην Ελλάδα 

Οι εγκαταστάσεις µας

∆ιαθέτουµε συνολικά σε Μαγούλα και Σίνδο 122.500 τ.µ. στεγασµένων και 620.000 τ.µ. υπαίθριων αποθηκευτι-
κών χώρων, για τελωνειακά υποκείµενα, ελεύθερα εµπορεύµατα και οχήµατα.

•   Οι στεγασµένοι και οι υπαίθριοι αποθηκευτικοί χώροι καλύπτονται από δίκτυο ασύρµατων φορητών τερµατικών 
(Wireless Radio Frequency Terminals) που εξυπηρετούν στην αποθήκευση κάθε είδους εµπορεύµατος, οχήµα-
τος και αρχειακού υλικού

•  Οι εγκαταστάσεις µας εκτείνονται σε 1.160.000 τ.µ. γηπέδου. Το κύριο µέρος των εγκαταστάσεων βρίσκεται στη 
Μαγούλα Αττικής, η οποία αποτελεί τη µεγαλύτερη ενιαία εγκατάσταση Logistics στην Ελλάδα, ενώ οι υπόλοι-
πες εγκαταστάσεις βρίσκονται στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης 

Περιοχή  
εγκατάστασης

Στεγασµένοι 
χώροι (τ.µ.)

Υπαίθριοι 
αποθηκευτικοί 

χώροι (τ.µ.)

Περιβάλλων 
χώρος (τ.µ.)

Χωρητικότητα  
σε παλετοθέσεις

Συνολικές 
θυρίδες

Θέσεις  
αποθήκευσης 

οχηµάτων

Μαγούλα 105.000 600.000 1.100.000 112.335 51.948 17.500

Σίνδος 17.500 20.000 60.000 19.372 - -

Σύνολο 122.500 620.000 1.160.000 131.707 51.948 17.500

1.4 Οικονοµική επίδοση

Κερδοφόρες χρήσεις – Πράσινες επενδύσεις

Η ΠΑΕΓΑΕ συνεχίζει να καταγράφει διαδοχικές κερδοφόρες χρήσεις µε µηδενικό δανεισµό, εξασφαλίζοντας οικο-
νοµική σταθερότητα και βιώσιµη ανάπτυξη, υλοποιώντας παράλληλα το πλάνο των δράσεων εταιρικής υπευθυ-
νότητας και αειφορίας.

•   Ο κύκλος εργασιών της ΠΑΕΓΑΕ για το 2017 ανήλθε σε 16,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως 
του 12,9% σε σύγκριση µε το 2016 

•   Τα κέρδη προ φόρων το 2017, ανήλθαν σε 2,32 εκατ. ευρώ έναντι 1,55 εκατ. ευρώ  
για το 2016, παρουσιάζοντας 49,7% αύξηση 

Οικονοµικά στοιχεία ΠΑΕΓΑΕ  
(σε χιλ. ευρώ)

2016 2017

Κύκλος εργασιών 14.546 16.430

Λοιπά έσοδα 304 329

Άλλα έσοδα (από τόκους) 20 0,2

Λειτουργικά κόστη 11.946 12.570

Ιδία κεφάλαια 102.240 103.864

Σύνολο ενεργητικού 106.717 108.248

Κέρδη προ φόρων, τόκων & απο-
σβέσεων/αποµειώσεων (EBITDA)

3.513 4.150

Κέρδη προ φόρων 1.552 2.325

+49,9% 

•   Παράγουµε οικονοµική αξία, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της 
εθνικής οικονοµίας καθώς και στην ικανοποίηση των ενδιαφερόµενων µερών

•   Είµαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις µας, τόσο προς τους εργαζοµένους µας, όσο 
και προς τους κρατικούς φορείς, καταβάλλοντας µισθούς, άµεσους και έµµε-
σους φόρους

•   Επενδύουµε σηµαντικό µέρος της οικονοµικής αξίας που παράγουµε σε ετήσια 
βάση, προσδοκώντας µακροπρόθεσµη και σταθερή ανάπτυξη των µεγεθών της 
εταιρείας 
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Περισσότερες πληροφορίες για την οικονοµική επίδοση της 
ΠΑΕΓΑΕ µπορείτε να βρείτε διαθέσιµες στις ετήσιες χρηµα-
τοοικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες είναι αναρτηµένες στο 
διαδικτυακό µας ιστότοπο1.

Πράσινες επενδύσεις
Πραγµατοποιούµε επενδύσεις εξετάζοντας τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του εξοπλισµού και των υλικών που 
προµηθευόµαστε. Λαµβάνουµε υπόψη την ενεργειακή απόδοση των προµηθειών, συνδυάζοντας την αποδοτικό-
τητα µε την προστασία του περιβάλλοντος. Οι πράσινες επενδύσεις που υλοποιούµε περιλαµβάνουν την:

• Αναβάθµιση του υφιστάµενου φωτισµού

• Παρακολούθηση και µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα

• Προµήθεια εξοπλισµού υψηλής ενεργειακής κλάσης

• Ανακύκλωση υλικών και χρήση ανακυκλωµένων υλικών

• Εθελούσια αντιστάθµιση αέριων ρύπων

1 Τα οικονοµικά στοιχεία της ΠΑΕΓΑΕ είναι διαθέσιµα στον ακόλουθο σύνδεσµο: https://paegae.gr/oikonomika-stoixeia/

2016 2017

Πληρωµές προµηθευτών 10.110 10.248

Μισθοί 1.614 1.608

Εργοδοτικές εισφορές 391 403

Λοιποί φόροι 2.514 2.567

Επενδύσεις 905 227

Οικονοµική αξία προς τα  
ενδιαφερόµενα µέρη  
(σε χιλ. ευρώ)

•  Θέτουµε πρότυπα ποιότητας που 
συµβαδίζουν µε το επίπεδο των παρεχό-
µενων υπηρεσιών 

•  Επενδύουµε στις σχέσεις µας µε τους συνερ-
γάτες και τους προµηθευτές µας 

•  ∆ιατηρούµε ισχυρούς δεσµούς εµπιστοσύνης και  
µακροχρόνιας συνεργασίας 

•  Καλύπτουµε τις ανάγκες µας για προµήθειες από την τοπική 
κοινωνία, όπου αυτό είναι εφικτό

Το 2017, η ΠΑΕΓΑΕ συνεργάστηκε µε:

• 480 προµηθευτές

• το 97% των προµηθευτών προήλθε από την εγχώρια αγορά 

• το 3% αποτέλεσαν προµηθευτές εξωτερικού

Οι κύριες ανάγκες της ΠΑΕΓΑΕ περιλαµβάνουν την:

• Προµήθεια εξοπλισµού

• Προµήθεια αναλώσιµων

• Προµήθεια υπηρεσιών 

Στους κύριους προµηθευτές της ΠΑΕΓΑΕ ανήκουν:

• Εταιρείες λιανικού εµπορίου

• Χονδρέµποροι

• Εργοστάσια παραγωγής υλικών

•  Πάροχοι υπηρεσιών συντήρησης µηχανηµάτων, ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, πληροφοριακών συστηµάτων, 
µεταφορών, φύλαξης, εταιρείες παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, κ.α.

1.5 Οι προµηθευτές της ΠΑΕΓΑΕ
Προµηθευτές από την τοπική κοινωνία  

– Υλικά – Υπηρεσίες – Εξοπλισµός




