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Μήνυμα της Διοίκησης

Λειτουργώντας με σεβασμό προς το περιβάλλον, έχουμε επί-

γνωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότη-

τάς μας. Καταγράφουμε συστηματικά τον περιβαλλοντικό μας 

αντίκτυπο και υλοποιούμε δράσεις που στόχο έχουν τον περιορισμό της ενέργει-

ας, του νερού και των πόρων που καταναλώνουμε. Ήδη, μειώσαμε σημαντικά το 

ανθρακικό μας αποτύπωμα για το 2017 και αντισταθμίσαμε πλήρως το σύνολο 

των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων 

Εθνών, Climate Neutral Now. 

Παρέχουμε στήριξη και διαρκή εκπαίδευση στους ανθρώπους μας. Πρόσθετα, 

καταβάλουμε συνεχείς προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε την υγεία και την 

ασφάλεια στο χώρο εργασίας, ενώ παράλληλα ενισχύουμε την αμφίδρομη 

επικοινωνία εργαζομένων και διοίκησης. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το 

2017 ήταν έτος μηδενικών ατυχημάτων απόρροια των μέτρων για τη διαφύλαξη 

της ασφάλειας στην εργασία για το σύνολο των εργαζομένων μας.

Παραμένουμε ευαισθητοποιημένοι σε κοινωνικά ζητήματα της τοπικής και ευ-

ρύτερης κοινωνίας καθώς θεωρούμε καθήκον μας να επιστρέφουμε σε αυτές 

μέρος του πλούτου που παράγουμε. Υποστηρίζουμε ευάλωτες κοινωνικές ομά-

δες, παρέχοντας είτε άμεσες οικονομικές ενισχύσεις, είτε δωρεάν υπηρεσίες 

(ενδεικτικά αποθήκευσης). Θεωρούμε χρέος μας να ενισχύουμε τους συναν-

θρώπους μας σε έκτακτες καταστάσεις που πιθανόν αντιμετωπίζουν.

Καταλήγοντας επισημαίνουμε ότι στην ΠΑΕΓΑΕ θεωρούμε υποχρέωσή μας να 

παραδώσουμε, σε αυτούς που έρχονται μετά από εμάς, μια βιώσιμη εταιρεία 

που να λειτουργεί μέσα σε μια βιώσιμη κοινωνία. Για να το επιτύχουμε ακολου-

θούμε ένα καινοτόμο αναπτυξιακό μοντέλο και προσπαθούμε να λειτουργούμε 

ως παράδειγμα καλής πρακτικής ώστε να επηρεάσουμε θετικά τους ανθρώ-

πους μας και το δίκτυο πελατών/συνεργατών, με απώτερο στόχο την υιοθέτηση 

πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης από την Ελληνική αγορά.

Στην Προνομιούχο Ανώνυμο Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος (ΠΑΕΓΑΕ) 

έχουμε πλέον ενσωματώσει την Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο μέρος της 

ταυτότητας και της εταιρικής μας κουλτούρας. 

Ολοκληρώνοντας τον τρίτο συνεχόμενο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, 

αντιλαμβανόμαστε ότι η ευθύνη μας μεγαλώνει και οι δεσμεύσεις μας απέναντι 

στους κοινωνικούς μας εταίρους αυξάνονται.

Υιοθετούμε αρχές και αξίες υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και νιώθουμε την 

ανάγκη να μοιραστούμε μαζί σας την πρόοδο των δράσεών μας μέσα από αυτόν 

τον Απολογισμό.

Η ΠΑΕΓΑΕ αποτελεί τη μακροβιότερη εταιρεία στο χώρο της εφοδιαστικής αλυ-

σίδας και των logistics στην Ελλάδα, έχοντας συμπληρώσει περισσότερο από 

έναν αιώνα αδιάλειπτης λειτουργίας. 

Με τη βοήθεια των πελατών μας επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και δημι-

ουργούμε ευκαιρίες απασχόλησης. Ακολουθούμε πελατοκεντρική πολιτική και 

νιώθουμε ιδιαίτερη ικανοποίηση που οι πελάτες μας αναγνωρίζουν το υψηλό 

επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουμε, δίνοντάς μας κίνητρο να συνεχίσουμε 

τις προσπάθειές μας. 

Σε αυτή τη μακρόχρονη πορεία μας και κάτω από το πρίσμα της αειφόρου ανά-

πτυξης είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επίδοση της εταιρείας μας, τόσο σε 

οικονομικό, όσο και σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Προσεγγίζουμε την επιχειρηματικότητα με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης με 

αμεσότητα και επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σεβασμό στην αγορά 

και στις τοπικές κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Η λειτουργία μας 

βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και της ηθικής, καταδικάζοντας κάθε περι-

στατικό διαφθοράς. Διοργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα εργαζομένων 

με στόχο την πρόληψη ενώ στο διαδικτυακό μας ιστότοπο υπάρχει η δυνατότητα 

επώνυμων ή ανώνυμων καταγγελιών. Βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που προσφέ-

ρουμε, αξιολογώντας διαρκώς τόσο τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίη-

σης πελατών όσο και την πληροφόρηση που λαμβάνουμε μέσα από τη συστη-

ματική και τακτική επικοινωνία μας. 
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