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Συνδυάζουµε την υπευθυνό-

τητα µε την αποδοτικότητα, 

διατηρώντας ισχυρές δοµές 

Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

Ενισχύουµε τη διαφάνεια, 

δηµιουργούµε µηχανισµούς 

πάταξης της απάτης και της 

διαφθοράς, εξασφαλίζουµε 

την κανονιστική συµµόρ-

φωση.

“ 

“ 
“ 

“ 

3. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση  
και Εταιρική Υπευθυνότητα 

Βασική επιδίωξη
Η διαµόρφωση της εταιρικής στρατηγικής προσανα-
τολίζεται στην υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα και την 
αειφορία, βασισµένη σε ισχυρές δοµές εταιρικής δι-
ακυβέρνησης, σε διεθνή πρότυπα εταιρικής υπευθυ-
νότητας και σε µηχανισµούς πρόληψης.

•   Συνδυάζουµε την πελατοκεντρική πολιτική και τη δηµιουργία προστι-
θέµενης αξίας στον πελάτη µε την κοινωνική συνεισφορά, την περι-
βαλλοντική προστασία και την κανονιστική συµµόρφωση 

•   Αντιµετωπίζουµε τους εργαζόµενους ως συνεργάτες, έχοντας τη στή-
ριξη των διοικητικών στελεχών της ΠΑΕΓΑΕ και την υποστήριξη των 
δοµών διακυβέρνησης της µητρικής εταιρείας, ΕΤΕ

•   Λειτουργούµε µε διαφάνεια, διαµορφώνοντας τις αρχές εταιρικής 
διακυβέρνησης σύµφωνα µε το νοµοθετικό πλαίσιο και τις διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές

•   Επιδιώκουµε τη διαφύλαξη των συµφερόντων των ενδιαφερόµενων 
µερών, θέτοντας ως προτεραιότητα την κανονιστική συµµόρφωση
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Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο για τη λήψη σηµαντικών 
αποφάσεων που αφορούν στην εταιρεία.

•   Εκλέγει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όπως ορίζεται από το καταστατικό της εταιρείας

•   Ελέγχει τα πεπραγµένα της ∆ιοίκησης και απαλλάσσει ή όχι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
από κάθε ευθύνη

•   Προασπίζει τα συµφέροντα του µετόχου µέσω διαδικασιών που προβλέπονται από 
το καταστατικό της εταιρείας και τον εµπορικό νόµο

•   Συγκαλείται τουλάχιστον µία φορά κάθε ηµερολογιακό έτος, ενώ έκτακτες συνε-
λεύσεις πραγµατοποιούνται όποτε προκύψουν ζητήµατα όπου απαιτείται να ληφθεί 
άµεσα κάποια σηµαντική απόφαση

Η δοµή της εταιρικής διακυβέρνησης της ΠΑΕΓΑΕ παρουσιάζεται 
αναλυτικά στο παρακάτω γράφηµα.

3.1 Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
Ισχυρές δοµές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης – Μηχανισµοί  
πρόληψης – Κώδικας ∆εοντολογίας – Πάταξη της διαφθοράς

Κοινός στόχος των δοµών εταιρικής διακυβέρνησης είναι η εξασφάλιση βιώσιµης ανά-
πτυξης σε µακροχρόνιο ορίζοντα, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια καθ’ όλο το εύρος των 
βαθµίδων της ∆ιοίκησης.

 •   ∆ιατηρούµε τακτική επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη

 •   Καταδικάζουµε οποιοδήποτε περιστατικό διαφθοράς µπορεί να διαταράξει 
την εύρυθµη λειτουργία µας

 •   Ενθαρρύνουµε τη λογοδοσία ανεξάρτητα από τη βαθµίδα διοίκησης

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Το ∆.Σ. είναι υπεύθυνο για τη χάραξη στρατηγικής κατεύθυνσης, την εποπτεία της ∆ιοί-
κησης και τον επαρκή έλεγχο της εταιρείας, µε απώτερο στόχο τη µεγιστοποίηση της 
µακροπρόθεσµης αξίας της εταιρείας και την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συµ-
φέροντος, σύµφωνα µε το Νόµο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεσπίζει κανόνες που καθο-
ρίζουν τις θεµελιώδεις αρχές για την εσωτερική δοµή, τη διαχείριση και τις συνεργασίες 
της εταιρείας. 

Λαµβάνει αποφάσεις για ζητήµατα που αφορούν:

 •   στη λειτουργία της εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων της έγκρισης, της επο-
πτείας και της εφαρµογής των στρατηγικών στόχων της εταιρείας, της στρατη-
γικής διαχείρισης των κινδύνων, της εταιρικής διακυβέρνησης και των εταιρι-
κών αξιών

 •   επί οποιουδήποτε θέµατος το οποίο προβλέπεται βάσει διατάξεων νόµων και 
κανονισµών, των εγκεκριµένων πολιτικών και διαδικασιών της εταιρείας ή 
και για όποιο άλλο θέµα ο Πρόεδρος του ∆.Σ. θεωρεί σηµαντικό 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΠΑΕΓΑΕ αποτε-
λείται από πέντε (5) µέλη. Εκλέχτηκε από τη 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 1η  Νο-
εµβρίου 2016 και έχει τριετή θητεία. Κατά το 
έτος αναφοράς, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είχε 
την παρακάτω σύνθεση.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Επιτροπή

Ελέγχου

Επιτροπή
Στρατηγικού
Σχεδιασµού &
Επενδύσεων

Εκτελεστική
Επιτροπή

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΕ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΕ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΤΕ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΕ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΕ 

Οι διαδικασίες της ΠΑΕΓΑΕ, που
έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε
τους κανονισµούς του Οµίλου της
ΕΤΕ, προβλέπουν βάσει κριτηρίων,
την έγκριση ή και τη συµµετοχή
οργάνων της ΕΤΕ στην υλοποίηση
αποφάσεων και έργων της.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ1

ΓΡΑΦΕΙΟ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Aναφέρεται στο ∆.Σ. µέσω του Προέδρου 
     ή της Επιτροπής Ελέγχου

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ &
∆ΙΑΝΟΜΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΤΟΙΜΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
& ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΕΓΑΕ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ιοικητικό Συµβούλιο ΠΑΕΓΑΕ

Ονοµατεπώνυµο  Ρόλος

Παναγιώτης Γεωργίου Πρόεδρος

Γεώργιος Σκοτίδας    Αντιπρόεδρος  
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος

 Άγγελος Κατσίκας Μέλος

Πέτρος Φρονίστας  Μέλος

Σίµων Ζαφέτ   Μέλος
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Η προσέγγιση µας στη διαχείριση του περιβαλλοντικού 
κινδύνου στόχο έχει τη συστηµατική παρακολούθηση 
και καταγραφή καθώς και την υλοποίηση δράσεων που 
µειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις της δραστηριότη-
τάς µας, προλαµβάνοντας εν δυνάµει περιβαλλοντικά 
ατυχήµατα.

•    Επαγγελµατικός κίνδυνος: Η αξιολόγηση και δια-
χείριση του επαγγελµατικού κινδύνου πραγµατο-
ποιείται µέσω των διαδικασιών που εφαρµόζονται 
από τις διευθύνσεις και τα τµήµατα της εταιρείας, 
λαµβάνοντας υπόψη το διεθνές πρότυπο ποιό-
τητας, ISO 9001:2015. Επίσης, πραγµατοποιείται 
ένας σηµαντικός αριθµός σεµιναρίων που εστιά-
ζουν στην υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, 
για την πρόληψη εργατικών ατυχηµάτων.

•    Οικονοµικός κίνδυνος: Η διαχείριση του οικονο-
µικού κινδύνου υλοποιείται µέσα από διαδικασίες 
που  στόχο έχουν τη διαχείριση των απαιτήσεων 
τρίτων προς την εταιρεία και τον περιορισµό του 
χρηµατοοικονοµικού κινδύνου. Ειδικότερα, οι δι-
αδικασίες αυτές περιλαµβάνουν:

   Τον ορισµό ενός υπευθύνου παρακολούθη-
σης των απαιτήσεων

   Την κατηγοριοποίηση, βάσει ενηλικίωσης 
(aging) των ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων

   Τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων από την 
Επιτροπή «Accounts Receivable»

   Την κλιµάκωση των ενεργειών που απαιτού-
νται σε περίπτωση καθυστέρησης ή µη ικανο-
ποίησης των απαιτήσεων

•     Λειτουργικός κίνδυνος: Η καταγραφή και ενηµέ-
ρωση του λειτουργικού κινδύνου υλοποιείται µε 
τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης, η οποία στη συνέχεια 
κοινοποιείται στην αρµόδια Υποδιεύθυνση Λει-
τουργικού Κινδύνου της µητρικής εταιρείας, ΕΤΕ. 

   Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει µια φόρµα αυ-
τό-αξιολόγησης στην οποία γίνεται αναγνώ-
ριση και εκτίµηση των επιχειρηµατικών δρά-
σεων της εταιρείας που ενέχουν κίνδυνο

   Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, γίνεται 
καταγραφή και αναφορά, προς τη µητρική 
εταιρεία, των ζηµιογόνων γεγονότων που 
πραγµατοποιούνται και οφείλονται σε λει-
τουργικούς κινδύνους

Ορκωτοί Λογιστές
Ο έλεγχος των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων πραγµατοποιείται από εξωτερική ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή 
που αναλαµβάνει να εκφέρει γνώµη για τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση της εταιρείας προς τα ενδιαφερόµενα 
µέρη. Σε ετήσια βάση η Γενική Συνέλευση ορίζει τον ελεγκτικό φορέα που θα διεξάγει τον έλεγχο της χρηµατοοι-
κονοµικής κατάστασης της εταιρείας για την επόµενη χρήση. Στις 19 Ιουλίου 2017, η Γενική Συνέλευση ανέθεσε 
στην εταιρεία «PricewaterhouseCoopers ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τον έλεγχο των οικονοµικών καταστά-
σεων για το οικονοµικό έτος 2017, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ). 

Νοµική Υπηρεσία
Η ΠΑΕΓΑΕ συνεργάζεται µε εξωτερικούς Νοµικούς Συµβού-
λους για την εξασφάλιση των απαραίτητων νοµικών και συµ-
βουλευτικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την κανονιστική 
συµµόρφωση. Η νοµική υπηρεσία αναλαµβάνει τη(ν):

•   Σύνταξη και έλεγχο συµβολαίων, εγγράφων και συµβά-
σεων

•   ∆ιασφάλιση της νοµιµότητας των ενεργειών της εταιρείας

•   Παράσταση και νοµική υποστήριξη της εταιρείας ενώπιον 
δικαστικών αρχών

•   Γνωµοδότηση στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και στο ∆ιοικη-
τικό Συµβούλιο

•   Γνωµοδότηση και παροχή νοµικών συµβουλών σε επι-
χειρησιακά θέµατα που προκύπτουν στις καθηµερινές 
συναλλαγές της εταιρείας µε τρίτους

∆ιαχείριση Κινδύνου
Η διαχείριση του κινδύνου πραγµατοποιείται µέσω της συστηµατικής παρακολούθησης και ελέγχου των επιµέ-
ρους µορφών κινδύνου.

•    Περιβαλλοντικός κίνδυνος: Η κύρια πηγή ρύπων της ΠΑΕΓΑΕ περιλαµβάνει τις εκ-
ποµπές διοξειδίου του άνθρακα που εκλύονται κατά το µεταφορικό της έργο. ∆ιαχει-
ριζόµαστε τον περιβαλλοντικό κίνδυνο ακολουθώντας µια ολιστική προσέγγιση, που 
παρακολουθεί και ελέγχει: 

  Το ανθρακικό αποτύπωµα

  Την ενέργεια που καταναλώνεται

  Το  νερό που χρησιµοποιείται

  Τα υλικά που καταναλώνονται

  Τα υγρά και στερεά απόβλητα που διαθέτονται ή ανακυκλώνονται
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Αντιµετώπιση της διαφθοράς
Στο πλαίσιο πάταξης της διαφθοράς και της απάτης καθώς και της ενίσχυσης των δοµών Εταιρικής ∆ιακυβέρνη-
σης, ακολουθούµε µια ολιστική προσέγγιση που στόχο έχει τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της διαφάνειας 
µέσα και έξω από τα όρια της ΠΑΕΓΑΕ. Ειδικότερα, περιλαµβάνει: 

•   Εκπαίδευση εργαζοµένων: Το 2017, 23 στελέχη της ΠΑΕΓΑΕ παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράµµατα 
πρόληψης και αντιµετώπισης περιστατικών  διαφθορά και απάτης

•   Ηλεκτρονική υποβολή καταγγελιών: Ο νέος διαδικτυακός ιστότοπος της ΠΑΕΓΑΕ προσφέρει τη δυνατότητα 
επώνυµης ή ανώνυµης καταγγελίας1 για περιστατικά τα οποία σχετίζονται µε παράνοµες, αντικανονικές ή αντι-
δεοντολογικές ενέργειες του προσωπικού, καθώς και πρακτικές ή διαδικασίες εκ µέρους της εταιρείας που 
δεν είναι συµβατές µε τις αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ή τις κείµενες κανονιστικές διατάξεις. Εναλλα-
κτικά, κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να στείλει γραπτή επιστολή για την υποβολή καταγγελίας στην παρακάτω 
διεύθυνση: ΠΑΕΓΑΕ ΑΕ, Γ. Γεννηµατά 100, 19018 Μαγούλα, Υπόψη Προέδρου ∆.Σ.

Κώδικας ηθικής συµπεριφοράς και δεοντολογίας
Ο κώδικας ηθικής συµπεριφοράς και δεοντολογίας της ΠΑΕΓΑΕ περιλαµβάνει το σύνολο 
των πρακτικών και των κανόνων επιχειρησιακής ηθικής καθώς και τα πρότυπα επαγγελ-
µατικής συµπεριφοράς που διέπουν την εταιρεία. Η ΠΑΕΓΑΕ, ενηµερώνει τους εργαζόµε-
νους, τους πελάτες και τους συνεργάτες της σχετικά µε τις αρχές, τις αξίες και τη φιλοσο-
φία της, καλώντας τους να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της. 

              Οι βασικές αξίες µας και οι αρχές δεοντολογίας περιλαµβάνουν:

•     Ακεραιότητα και εντιµότητα

•     Σεβασµός και ειλικρίνεια προς τους πελάτες

•     Υψηλό επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού και ποιότητας υπηρεσιών

•     Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας

•     ∆ρώντας προληπτικά προηγούµαστε των εξελίξεων

•     ∆ιαφάνεια στις σχέσεις µας

•     Εταιρική δέσµευση

•     Υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και συµµόρφωση

•     Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Υπευθυνότητα και 
Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
Οι ισχυρές δοµές εταιρικής διακυβέρνησης δηµιουρ-
γούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη κουλτούρας 
εταιρικής υπευθυνότητας καθώς και την υλοποίηση 
των δράσεων αειφορίας. 

•   Η ∆ιοίκηση της εταιρείας καθορίζει το στρατηγικό 
προσανατολισµό και τα σηµαντικά ζητήµατα εται-
ρικής κοινωνικής ευθύνης, δίνοντας κατευθύνσεις 
και θέτοντας τους βασικούς πυλώνες δράσης. Στη 
συνέχεια, η οµάδα ΕΚΕ είναι υπεύθυνη για τον 
προγραµµατισµό και την υλοποίηση των δράσεων, 
καθώς και το συστηµατικό διάλογο µε τα ενδιαφε-
ρόµενα µέρη.

•   Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσι-
ών είναι υπεύθυνη για την περιοδική παρακολού-
θηση του λειτουργικού κινδύνου και την ενηµέρω-
ση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Τράπεζας και του 
Οµίλου της ΕΤΕ, την κάλυψη των φορολογικών θε-
µάτων, τη λογιστική παρακολούθηση καθώς και την 
οικονοµική πληροφόρηση των αρµόδιων οργάνων 
διοίκησης.

•   Μέσω του τµήµατος Προσωπικού και ∆ιοικητικής 
Μέριµνας, διαµορφώνεται το ετήσιο πρόγραµµα 
εκπαίδευσης του προσωπικού µε βάση τις ανάγκες 
που υπάρχουν και τις προτάσεις που δέχεται από 
τις επιµέρους ∆ιευθύνσεις. Επίσης, είναι υπεύθυνο 
για τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στην 
εργασία, καθώς και για την καλλιέργεια κλίµατος 
επικοινωνίας και εµπιστοσύνης µεταξύ εργαζοµέ-
νων και ∆ιοίκησης.

1 Η ηλεκτρονική φόρµα υποβολής αναφορών-καταγγελιών είναι διαθέσιµη στον ακόλουθο σύνδεσµο: https://paegae.gr/whistleblowing/

3.2 Εστιάζοντας στην Εταιρική  
Υπευθυνότητα
Στρατηγική εταιρικής υπευθυνότητας – Μακροπρόθεσµα 
οφέλη – Κατανόηση της κλιµατικής αλλαγής

Ιεράρχηση της βιωσιµότητας

Η στρατηγική που ακολουθούµε, υιοθετεί τις αρχές της υπεύθυνης  
επιχειρηµατικότητας και αειφορίας, περιλαµβάνοντας τη(ν): 

 •   Οικονοµική βιωσιµότητα της επιχείρησης

 •   Προστασία του περιβάλλοντος

 •   Ασφάλεια και την εκπαίδευση του προσωπικού

 •   Υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών

 •   ∆ιασφάλιση των ανθρώπινων δικαιωµάτων

 •   Ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας

 •   Κοινωνική συνεισφορά

 •   Κανονιστική συµµόρφωση και τη διασφάλιση  
της λειτουργίας µε διαφάνεια και ηθική
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3.3 Υιοθετώντας πρότυπα 
και βέλτιστες πρακτικές

Λόγοι που οδηγούν σε εταιρική υπευθυνότητα

Σε παγκόσµιο επίπεδο, ο αριθµός των εταιρειών που υιοθετούν πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι 
αυξανόµενος, µε τους σηµαντικότερους οργανισµούς και επιχειρήσεις να οδηγούν τις εξελίξεις σε αυτή την εθε-
λοντική πρωτοβουλία. Η εταιρική υπευθυνότητα, όχι άδικα,  βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής των 
επιχειρήσεων για τρεις σηµαντικούς λόγους:

•   Όλο και περισσότεροι πελάτες ενδιαφέρονται για τον κοινωνικό αντίκτυπο 
της δραστηριότητάς τους κατά την επιλογή ενός συνεργάτη - προµηθευτή

•   Όλο και πιο συχνά, οι επενδυτικές αποφάσεις λαµβάνονται και µε βάση 
κριτήρια εταιρικής υπευθυνότητας 

•   Οι εταιρείες που έχουν δεσµευτεί να λειτουργούν µε υπευθυνότητα και 
ηθική, βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση για να παρακινήσουν και να προ-
σελκύσουν ταλαντούχους εργαζόµενους 

Η κατανόηση των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής

Η αλλαγή του κλίµατος αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία και κίνδυνο για την οικονοµική επίδοση της εταιρείας µας.

Για τη διαχείριση του κινδύνου, η στρατηγική µας περιλαµβάνει πολιτικές που επιδιώκουν µεγαλύτερη αποτελε-
σµατικότητα των δραστηριοτήτων µας, αναβάθµιση του εξοπλισµού και των οχηµάτων µας καθώς και ενίσχυση 
της εκπαίδευσης των ανθρώπων µας σε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

+ + -
 η µείωση της έντασης 

των εκποµπών αερίων 
του θερµοκηπίου θα δηµι-
ουργήσει την ανάγκη για 
πιο αποτελεσµατικά προ-
ϊόντα και υπηρεσίες

οι πελάτες µας θα 
αναζητήσουν  να ικανο-

ποιήσουν τις ανάγκες τους 
µέσα από  τις οικονοµί-
ες κλίµακας που έχουµε 
αναπτύξει

η πιθανότητα να αυ-
ξηθούν σηµαντικά οι πε-

ριορισµοί των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου 
πιθανόν να περιλαµβά-
νουν σηµαντικούς νέους 
φόρους, τέλη ή πρόστιµα 
για τις εταιρείες παροχής 
υπηρεσιών µεταφοράς 
και logistics 

∆ιεθνή πρότυπα – Βέλτιστες πρακτικές 
– Συστηµατική µέτρηση της απόδοσης 

Η εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών 
που παρέχουµε προς τους πελάτες µας 

πραγµατοποιείται µέσα από την 
υιοθέτηση αναγνωρισµένων διεθνών και εθνικών 

προτύπων καθώς και βέλτιστων πρακτικών. 

Πρότυπο EN ISO 9001:2015

Το ISO 9001:2015 αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρι-
σµένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας, το 
οποίο:

 •   Υποστηρίζει τη διαχείριση των πόρων µας

 •   Αναβαθµίζει τις λειτουργίες της εταιρείας µας 

 •   Παρακινεί περαιτέρω τους εργαζοµένους µας 
σε θέµατα διαχείρισης ποιότητας

 •   ∆ηµιουργεί συνθήκες εµπιστοσύνης µε πελά-
τες και προµηθευτές

Πρότυπα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η διαµόρφωση της  εταιρικής µας στρατηγική και το 
πλάνο δράσεων αειφορίας που υλοποιούµε λαµβάνει 
υπόψη αρχές διεθνών και εθνικών προτύπων εταιρι-
κής υπευθυνότητας. Ειδικότερα, συµµορφωνόµαστε 
µε:

 •   Τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI 
STANDARDS (Global Reporting Initiative)

 •   Τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 
(Sustainable Development Goals)

 •   Τις αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου του 
ΟΗΕ (UN Global Compact)

 •   Τα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιµό-
τητας (Sustainable Greece 2020)




