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7. Αγορά

Βασική Επιδίωξη

Η συνεχής βελτίωση και αναβάθµιση της ποιότητας 
των προσφεροµένων υπηρεσιών, της διαφάνειας 
των διαδικασιών καθώς και η µέσο-µακροπρόθεσµη 
οικονοµική βιωσιµότητα της εταιρείας. 

•  Ακολουθούµε πελατοκεντρική πολιτική που δίνει έµφαση στις ανά-
γκες και στις προσδοκίες των πελατών µας 

•  Εστιάζουµε στην αποδοτική χρήση των πόρων, στην βελτιστοποίηση 
του υφιστάµενου εξοπλισµού και των διαδικασιών 

94%
των πελατών µας

θα σύστηνε την ΠΑΕΓΑΕ
σε άλλες εταιρείες

Πελατοκεντρική
προσέγγιση

Έρευνα
ικανοποίησης

πελατών

Εφαρµογή
διεθνών

προτύπων

97% των πελατών µας 
είναι ικανοποιηµένοι από 
την εξυπηρέτηση του
προσωπικού της ΠΑΕΓΑΕ

Αποτελεσµατική
διαχείριση παραπόνων

Συστηµατική αποτύπωση 
αποτελεσµατικότητας µε KPIs

∆ιασφάλιση προσωπικών
δεδοµένων πελατών και
συνεργατών

Λειτουργούµε στο πλαίσιο της καλής 

συνεργασίας και της σύναψης σχέσεων 

εµπιστοσύνης µε τους πελάτες µας, 

δηµιουργώντας δεσµούς µακροχρόνιας 

συνεργασίας

Λειτουργούµε στο πλαίσιο της καλής 
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Μετά τη συµπλήρωση και συλλογή των ερωτηµατολογίων, ακολου-
θεί η επεξεργασία των απαντήσεων ώστε να υπολογιστεί ο βαθµός 
ικανοποίησης των πελατών για κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα, 
ξεχωριστά. Στη συνέχεια, πραγµατοποιείται η παρουσίαση και αξιολόγη-
ση των αποτελεσµάτων καθώς και οι διορθωτικές ενέργειες που πρέπει 
να ληφθούν ανά περίπτωση. Ο βαθµός ικανοποίησης των πελατών για κάθε 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, παρουσιάζεται στο ακόλουθο γράφηµα. 

 

7.1 Ικανοποίηση πελατών

Συστηµατική έρευνα ικανοποίησης πελατών

•  H έρευνα ικανοποίησης των πελατών βασίζεται στην απαί-
τηση του ISO 9001:2015 και πραγµατοποιείται µέσω ηλε-
κτρονικού εντύπου αξιολόγησης

•  Συνολικά 5 εξειδικευµένα ερωτηµατολόγια αποστέλλονται 
για συµπλήρωση στους πελάτες µας, µία φορά ετησίως

Ενδεικτικά ερωτήµατα της έρευνας ικανοποίησης πελατών, περιλαµβάνουν: 

•  Τη συµπεριφορά και την εξυπηρέτηση του προσωπικού µε το οποίο συνεργάζονται οι πελάτες 

•  Την πρόθεσή τους να συστήσουν την ΠΑΕΓΑΕ σε άλλες επιχειρήσεις 

•  Την τήρηση του χρόνου παράδοσης

•  Την επαρκή ενηµέρωση σε περίπτωση καθυστέρησης της παραλαβής

•  Την πληρότητα των παραγγελιών σε σύγκριση µε την παραγγελία του πελάτη

•  Την κατάσταση του διακινηθέντος εµπορεύµατος καθώς και άλλα ερωτήµατα

“ 

“ 
Βαθµός ικανοποίησης πελατών ανά 
επιχειρηµατική  δραστηριότητα (business unit)

82% 85% 85%90% 91%

Πελάτες ετοίµων

Οχηµάτων

(διανοµείς αυτοκινήτων)
Πελάτες

ετοίµων

Οχηµάτων

(Εισαγωγείς αυτοκινήτων) Πελάτες

αποθήκευσης 

& διανοµής
Πελάτες

ΙΠ Πελάτες

Παραχώρησης
Χώρου

Μέσα από την έρευνα ικανοποίησης πελατών 

που πραγµατοποιήθηκε:

το 94% των πελατών «θα σύστηνε την ΠΑΕΓΑΕ 

σε άλλες εταιρείες»

 το 97% των πελατών δήλωσε «ικανοποιηµένος/η έως πολύ 

ικανοποιηµένος/η από την συµπεριφορά και την εξυπηρέτηση του 

προσωπικού της ΠΑΕΓΑΕ µε το οποίο συνεργάζεται»
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7.2 Παρεχόµενες υπηρεσίες και 
προσωπικά δεδοµένα

∆ηµοσιοποίηση πληροφοριών – Ενηµέρωση 
ενδιαφερόµενων µερών – ∆ιαφύλαξη 
δεδοµένων πελατών

Παρέχουµε πληροφόρηση για τις δραστηριότητές µας, για την κουλτούρα µας και 
για τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας που πραγµατοποιούµε, τόσο µέσω του 
διαδικτυακού µας ιστότοπου, όσο και µέσω της συµµετοχής µας σε εκδηλώσεις 
του κλάδου της εφοδιαστική αλυσίδας. 

∆ηµοσίευση πληροφοριών για τις παρεχόµενες υπηρεσίες

O νέος διαδικτυακός ιστότοπος της ΠΑΕΓΑΕ (www.paegae.gr), διαθέτει πλήρη 
πληροφόρηση σχετικά µε τη δραστηριότητα της εταιρείας και τις κύριες υπηρεσίες 
που παρέχονται. Επίσης, σε τακτική βάση προστίθενται πληροφορίες σχετικά µε 
νέες δράσεις της εταιρείας, στην ενότητα «Νέα - News». Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει η θεµατική ενότητα της εταιρικής υπευθυνότητας, όπου οι ενδιαφερό-
µενοι µπορούν να ανατρέξουν και να ενηµερωθούν για τη στρατηγική της ΠΑΕΓΑΕ, 
το πλάνο δράσεων αειφορίας καθώς και για την οικονοµική, περιβαλλοντική και 
κοινωνική της επίδοση.

Προσωπικά δεδοµένα πελατών

Η διασφάλιση των προσωπικών δεδοµένων των πελατών µας αποτελεί σηµαντι-
κός παράγοντας διατήρησης σχέσεων καλής συνεργασίας.

•  Λαµβάνουµε υπόψη το νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε το απόρρητο των προ-
σωπικών δεδοµένων, ακολουθώντας πρακτικές ενίσχυσης της ασφάλειας 
µέσω της ∆ιεύθυνσης Πληροφορικής

•  Ενηµερώνουµε τους συνεργάτες µας για την πολιτική που ακολουθούµε, πα-
ρέχοντας σε αυτούς αντίστοιχη εταιρική επαφή για ερωτήσεις και παράπονα 
σχετικά µε τις πρακτικές απορρήτου

Καταγραφή παραπόνων πελατών 

Καταγράφουµε κάθε παράπονο ξεχωριστά και το προωθούµε στην αντίστοιχη διεύθυνση ή 
τµήµα που απευθύνεται, όπου ακολουθεί η επίλυσή του.

•  Τηρούµε αρχείο καταγραφής παραπόνων σε ηλεκτρονική µορφή, έτσι ώστε να υπάρχει 
συστηµατική αποτύπωση για κάθε έτος, καθώς και ο τρόπος επίλυσής τους

•  ∆ίνουµε ιδιαίτερη σηµασία στη συχνότητα επανάληψης των παραπόνων, καθώς και την 
αιτία που τα προκαλεί

•  Ελαχιστοποιούµε την πιθανότητα επανάληψης προβληµατικών καταστάσεων που έχουν 
ήδη καταγραφεί, µέσα από τη δηµιουργία µηχανισµών πρόληψης

•  Ανταποκρινόµαστε άµεσα στα παράπονα των πελατών µας, διατηρώντας κλίµα καλής 
συνεργασίας και εµπιστοσύνης

Επικοινωνία µε συνεργάτες 

Σε τακτική βάση, πραγµατοποιούνται τηλεφωνικές επικοινωνίες καθώς και επισκέψεις των 
στελεχών µας στις εγκαταστάσεις των συνεργατών. Η ανατροφοδότηση που λαµβάνουµε 
από τους πελάτες, συµβάλει σηµαντικά στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, παρα-
µένοντας ενήµεροι για τις ανάγκες που αναδεικνύει η ίδια η αγορά. 


