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Η ΠΑΕΓΑΕ 
µε µια µατιά
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Η ΠΑΕΓΑΕ µε µια µατιά

Περιβάλλον

Αντικατάσταση 
συµβατικών
λαµπτήρων
µε λαµπτήρες
τεχνολογίας   

LED

Τοποθέτηση
φωτοκυττάρων 
και αισθητήρων 
κίνησης που καλύπτουν 
το σύνολο
των εγκαταστάσεων

Πρόληψη 
διαρροών 
συστηµατική 
συντήρηση
δικτύου 
πεπιεσµένου 
αέρα

 Χρήση φιλικών
προς το 
περιβάλλον
συστηµάτων πλύσης
οχηµάτων

Χρήση
ανακυκλώσιµων
υλικών

Κάδοι
ανακύκλωσης
σε όλες τις
εγκαταστάσεις

Φυτεύσεις
φυτών και
δέντρων

Ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα
µε την αντιστάθµιση
4.682 τόνων CO2
µέσω της πρωτοβουλίας
Climate Neutral Now

Άνθρωποι

139
Εργαζόµενοι

24,5%
Γυναίκες

47%
Γυναίκες
σε θέσεις
γραφείου

50%
Εργαζόµενοι 
από την τοπική 
κοινωνία

21,4%
Ανώτερα 
στελέχη
από την τοπική
κοινωνία

520 ώρες
εκπαίδευσης

99%
Εργαζόµενοι
πλήρους
απασχόλησης

Οµαδική
ασφάλιση
για το σύνολο
των εργαζοµένων

Καµία 
διάκριση
µεταξύ των
εργαζοµένων 

Μηδενικά
περιστατικά
παιδικής και
καταναγκαστικής
εργασίας

Μηδενικά
εργατικά
ατυχήµατα

Κοινωνία

8,7% των 
προµηθευτών
από την τοπική
κοινωνία

Συνεργαζόµαστε
µε µικρές & µεσαίες
επιχειρήσεις για 
την εξασφάλιση 
των προµηθειών µας

Προσφέρουµε
οικονοµική, τεχνική 
και υλική βοήθεια σε 
κοινωφελή ιδρύµατα 
και στην τοπική κοινωνία

Συµµετοχή σε
συνέδρια και
workshops µε 
αντικείµενο την προώθηση 
της βιώσιµης πολιτικής
στην εφοδιαστική αλυσίδα

Συνεργασία
µε εθνικά
εκπαιδευτικά
ιδρύµατα 

Αγορά

Πελατο-
κεντρική
προσέγγιση

Έρευνα
ικανοποίησης
πελατών

Αποτελε-
σµατική
διαχείριση 
παραπόνων

Συστηµατική
αποτύπωση
αποτελεσµα-
τικότητας µε 

KPIs

Εφαρµογή
διεθνών
προτύπων

∆ιασφάλιση
προσωπικών
δεδοµένων
πελατών και
συνεργατών

94% των 
πελατών µας
θα σύστηνε την
ΠΑΕΓΑΕ σε 
άλλες εταιρείες

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

Κύκλος 
εργασιών:

16,4 
εκατ. ευρώ

122.500 τ.µ.
στεγασµένοι χώροι

Η µεγαλύτερη
ενιαία εγκατάσταση
logistics στην Ελλάδα

Η µόνη εταιρεία 
στην Ελλάδα που εκδίδει

Τίτλους 
Αποθήκευσης 

Η Εταιρεία

EBITDA:
4,2 
εκατ. ευρώ

480
Προµηθευτές

9 αποθήκες
(Μαγούλα
Αττικής 
& Σίνδος 
Θεσσαλονίκης)

Αποθηκεύτηκαν:
69.554 
αυτοκίνητα

∆ιακινήθηκαν:

100.464  
αυτοκίνητα

Μέσο 
µηνιαίο
απόθεµα:
9.680 
αυτοκίνητα

Παρελήφθησαν:

36.073 παλέτες &

48.893 κ.µ. 
λευκές συσκευές

∆ιευθετήθηκαν:

10.165 παραγγελίες 

∆ιακινήθηκαν

162.097 
φάκελοι 

48 πελάτες
Ιδιωτικών
Παραρτηµάτων 

Πιστοποιήσεις

ISO 9001:
2015, AEO

Mέλος

ΣΕΒ 




