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Παράλληλα, αντισταθµίζουµε τους εκπεµπόµενους ρύπους µέσω δενδρο-

φυτεύσεων και µέσω της πρωτοβουλίας των Ηνωµένων Εθνών, Climate 

Neutral Now, δηµιουργώντας ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. 

Στηριζόµαστε στους ανθρώπους µας και είµαστε ενήµεροι για τις ανάγκες 

τους. Με συνέπεια παρέχουµε εκπαίδευση στους τοµείς εργασίας τους και 

φροντίζουµε καθηµερινά για τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών υγιεινής 

και ασφάλειας, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξάλειψη 

τραυµατισµών και ατυχηµάτων κατά την εργασία. 

Καταδικάζουµε κάθε περιστατικό διαφθοράς. Ελέγχονται και αν κριθεί απαραί-

τητο αποπέµπονται άµεσα άτοµα που εµπλέκονται σε συναλλαγές ή/και περι-

στατικά που δεν είναι σύµφωνα µε τους κανόνες Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και 

που θέτουν σε κίνδυνο τις σχέσεις µε τους συνεργάτες και τη φήµη µας.

Βελτιώνουµε συνεχώς τις παρεχόµενες υπηρεσίες µας ώστε να εκπληρώνου-

µε τις απαιτήσεις και τις µεταβαλλόµενες ανάγκες των πελατών µας. Τουλά-

χιστον µια φορά το χρόνο πραγµατοποιούµε έρευνα ικανοποίησης των πε-

λατών µας, ενώ διαθέτουµε διαδικασία λήψης παραπόνων για να µπορούµε 

άµεσα να τα αξιολογούµε και να τα αντιµετωπίζουµε.

Συµµετέχουµε σε εκδηλώσεις και είµαστε ενεργά µέλη σε φορείς σχετικούς 

µε την ανάπτυξη βιώσιµων επιχειρήσεων και κοινωνιών, θέλοντας έτσι να 

αποτελέσουµε πρότυπο για τις συνεργαζόµενες εταιρείες και ειδικότερα για 

τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Είναι γνωστό ότι ο ευρύτερος κλάδος των logistics παράγει πλέον το 9% 

του ΑΕΠ της χώρας, δίνει δουλειά σχεδόν στο 4,7% των απασχολούµε-

νων (~200 χιλ. άτοµα) και ανακάµπτει µε ταχείς ρυθµούς (στοιχεία ΣΕΒ 

Ιαν.2019). Είναι ένας κλάδος που έχει µετατρέψει ακόµη και αδιέξοδες ή 

αρνητικές συγκυρίες σε ευκαιρίες. 

Η ∆ιοίκηση της ΠΑΕΓΑΕ, µε σκοπό να διατηρήσει την ηγετική της θέση και 

να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε αυτόν τον νευραλγικό τοµέα της ελ-

ληνικής οικονοµίας, δεσµεύεται ότι θα συνεχίσει να πορεύεται µε εταιρική 

ηθική, κοινωνική ευθύνη και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, σε συνδυα-

σµό µε την αγαστή συνεργασία µε κρατικούς και θεσµικούς φορείς.

Ολοκληρώνοντας τον τέταρτο απολογισµό εταιρικής υπευθυνότητας 

και διαθέτοντας συµπυκνωµένη εµπειρία άνω των 11 δεκαετιών 

στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics, αποτελεί πλέον 

θεµελιώδη αρχή για εµάς ότι η ανάπτυξή µας βασίζεται σε στρατηγικές και 

αξίες όπως η εµπιστοσύνη, ο αµοιβαίος σεβασµός και η ηθική. 

Έχουµε δεσµευτεί να λειτουργούµε µε διαφάνεια και ειλικρίνεια στην καθη-

µερινότητά µας, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η αλληλεπίδραση µε τα ενδιαφε-

ρόµενα µέρη αποτελεί απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη. 

Εκ των πραγµάτων, η επιχείρηση έχει κάθε λόγο να ενδιαφέρεται για την πο-

ρεία και την εξέλιξη της κοινωνίας µέσα στην οποία λειτουργεί. Πρόθεσή µας 

να ανταποκριθούµε στις προσδοκίες, διατηρώντας την ηγετική µας θέση και 

αναπτύσσοντας συνεχώς τις δραστηριότητές µας σε µια ανταγωνιστική αγορά. 

Στα πλαίσια των δυνατοτήτων µας, συνδράµουµε στην ανάπτυξη της τοπικής 

κοινωνίας στην οποία ανήκουµε, αναπτύσσοντας συνεργασίες µε τοπικούς 

οργανισµούς και δηµόσιους φορείς και υποστηρίζοντας ευάλωτες κοινωνι-

κά οµάδες. Παράλληλα, έχουµε δεσµευτεί και συνεισφέρουµε στην εξέλιξη 

των νέων ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας, οργανώνοντας δράσεις προς 

αυτή την κατεύθυνση και προσφέροντας κατά το δυνατόν υλικοτεχνική ενί-

σχυση σε σχολεία και οργανισµούς που στηρίζουν τους νέους. 

Έχοντας δεδοµένο ότι είµαστε εταιρεία παροχής υπηρεσιών logistics κατα-

νοούµε ότι οι δραστηριότητές µας έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ως εκ 

τούτου, δείχνουµε ιδιαίτερη ευαισθησία στην κλιµατική αλλαγή και γι’ αυτό 

το λόγο καταγράφουµε µε συνέπεια τον περιβαλλοντικό µας αντίκτυπο, υπο-

λογίζουµε τους εκπεµπόµενους ρύπους µας και υλοποιούµε δράσεις και πρα-

κτικές για τον περιορισµό τους. Επενδύουµε συνεχώς σε φιλικές προς το πε-

ριβάλλον πρακτικές µε απώτερο σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Μήνυµα της ∆ιοίκησης

Παναγιώτης Γεωργίου

Πρόεδρος ∆.Σ.

Γεώργιος Σκοτίδας

Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
& ∆ιευθύνων Σύµβουλος
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Η Η ΠΑΕΓΑΕΠΑΕΓΑΕ µε µια µατιά µε µια µατιά

Η Εταιρεία

Στεγασµένοι
χώροι
Στεγασµένοι
χώροι
Στεγασµένοι

Η µεγαλύτερη

EBITDA:

483

9
(Μαγούλα Αττικής 
& Σίνδος Θεσσαλονίκης)

Αποθηκεύτηκαν:

12.193 αυτοκίνητα

Παρελήφθησαν:

48.725 
παλέτες &

26.838 κ.µ.
λευκές συσκευές

 κ.µ.
λευκές συσκευές

 κ.µ. 11.438 παραγγελίες 

2.282.650 
 φάκελοι 

54
πελάτες

ISO 9001:
2015, AEO

Mέλος

Κύκλος
εργασιών:

17,08 εκατ. ευρώ 3,9 εκατ. ευρώ

Προµηθευτές Αποθήκες

122.500 τ.µ.

ενιαία
εγκατάσταση

logistics
εγκατάσταση

logistics
εγκατάσταση

στην Ελλάδα
logistics

στην Ελλάδα
logistics

Η µόνη
εταιρεία

µόνη
εταιρεία

µόνη

στην Ελλάδα 
που εκδίδει

Τίτλους Αποθήκευσης 84.384 αυτοκίνητα

∆ιακινήθηκαν:

∆ιακινήθηκαν:

110.848 αυτοκίνητα

Μέσο µηνιαίο
απόθεµα:
Μέσο µηνιαίο
απόθεµα:
Μέσο µηνιαίο ∆ιευθετήθηκαν:

Ιδιωτικών
Παραρτηµάτων 

Πιστοποιήσεις
Mέλος

Άνθρωποι

Περιβάλλον

Αντιστάθµιση 

4.682 τόνων CO
2

µέσω της πρωτοβουλίας Climate Neutral Now 

Αντικατάσταση συµβατικών
λαµπτήρων µε λαµπτήρες 
τεχνολογίας 

LED

Χρήση
φωτοκυττάρων και αισθητήρων
Χρήση
φωτοκυττάρων και αισθητήρων
Χρήση

κίνησης
φωτοκυττάρων και αισθητήρων
κίνησης
φωτοκυττάρων και αισθητήρων

Κάδοι
ανακύκλωσης 

∆ενδροφυτεύσεις
φυτών και δέντρων

που καλύπτουν το σύνολο των εγκαταστάσεων

σε όλες τις εγκαταστάσεις 

Κοινωνία

Εργαζόµενοι

27,37,37 % 39,2% 20%

1.621 99,49,49 %
Οµαδική
ασφάλιση 
Οµαδική
ασφάλιση 
Οµαδική

µεταξύ των
εργαζοµένων 

Μηδενικά
περιστατικά

Συνεργασία
µε εθνικά εκπαιδευτικά
ιδρύµατα 
µε εθνικά εκπαιδευτικά
ιδρύµατα 
µε εθνικά εκπαιδευτικά

98%
των προµηθευτών
από την εγχώρια αγορά
των προµηθευτών
από την εγχώρια αγορά
των προµηθευτών

Συνεργαζόµαστε
µε µικρές & µεσαίες
επιχειρήσεις για την
µε µικρές & µεσαίες
επιχειρήσεις για την
µε µικρές & µεσαίες

εξασφάλιση των 
επιχειρήσεις για την
εξασφάλιση των 
επιχειρήσεις για την

προµηθειών µας
εξασφάλιση των 
προµηθειών µας
εξασφάλιση των 

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

κοινωνία
σε κοινωφελή ιδρύµατα και στην τοπική 
κοινωνία
σε κοινωφελή ιδρύµατα και στην τοπική 

Συµµετοχή
σε συνέδρια, workshops
Συµµετοχή
σε συνέδρια, workshops
Συµµετοχή

µε αντικείµενο την προώθηση της βιώσιµης 
πολιτικής στην εφοδιαστική αλυσίδα
µε αντικείµενο την προώθηση της βιώσιµης 
πολιτικής στην εφοδιαστική αλυσίδα
µε αντικείµενο την προώθηση της βιώσιµης 

Αγορά

∆ιασφάλιση
προσωπικών δεδοµένων 
πελατών και συνεργατών
προσωπικών δεδοµένων 
πελατών και συνεργατών
προσωπικών δεδοµένων 

Πελατοκεντρική
προσέγγιση
Πελατοκεντρική
προσέγγιση
Πελατοκεντρική Έρευνα 

ικανοποίησης
πελατών

Αποτελεσµατική 
διαχείριση παραπόνων
Αποτελεσµατική 
διαχείριση παραπόνων
Αποτελεσµατική 

Συστηµατική αποτύπωση
αποτελεσµατικότητας µε 
Συστηµατική αποτύπωση
αποτελεσµατικότητας µε 
Συστηµατική αποτύπωση

KPIs
Εφαρµογή
διεθνών προτύπων

45,3%

Ανώτερα στελέχη 
από την τοπική κοινωνία
Ανώτερα 
από την τοπική κοινωνία
Ανώτερα Εργαζόµενοι από 

την τοπική κοινωνία
Εργαζόµενοι 
την τοπική κοινωνία
Εργαζόµενοι Γυναίκες σε 

θέσεις γραφείουΓυναίκες

150

Ώρες εκπαίδευσης
Εργαζόµενοι πλήρους 
απασχόλησης
Εργαζόµενοι 
απασχόλησης
Εργαζόµενοι πλήρους 
απασχόλησης

πλήρους για το σύνολο 
των εργαζοµένων

Καµία
διάκριση 

παιδικής και 
καταναγκαστικής
εργασίας
καταναγκαστικής
εργασίας
καταναγκαστικής
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1Η εταιρεία µας

Αναπτυσσόµαστε οικονοµικά
εφαρµόζοντας βιώσιµες πρακτικές

στους τοµείς
που δραστηριοποιούµαστε

9ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ &
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

10

Η ΠΑΕΓΑΕ µε µια µατιά µε µια µατιά

Εταιρική Υπευθυνότητα

Αναγνωρίστηκαν 

31
Ουσιαστικά
θέµατα

9
οµάδες 
Ενδιαφερόµενων 
µερών
Ενδιαφερόµενων 
µερών
Ενδιαφερόµενων 

Επίπεδο κάλυψης 
“Core” του 
Επίπεδο κάλυψης 
“Core” του 
Επίπεδο κάλυψης 

διεθνούς προτύπου 

10 αρχές
 του Οικουµενικού
 Συµφώνου 

Κάλυψη κριτηρίων του 
Ελληνικού Κώδικα 
Βιωσιµότητας 
σε επίπεδο συµµόρφωσης “C”
(αφορά σε εταιρείες µέχρι 250 άτοµα) 
σε επίπεδο συµµόρφωσης “C”
(αφορά σε εταιρείες µέχρι 250 άτοµα) 
σε επίπεδο συµµόρφωσης “C”

Πρεσβευτής
Βιωσιµότητας 
(Sustainable 
Βιωσιµότητας 
(Sustainable 
Βιωσιµότητας 

Greece 2020)

Ανάµεσα στις 
Most Sustainable 
Companies
in Greece 

Συµµόρφωση µε τις 

GRI STANDARDS
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1. Η Eταιρεία μας

Η ΠΑΕΓΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της παροχής υπηρεσιών 

logistics για 112 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 λειτουργίας Γενικών 

Αποθηκών

Η εγκατάσταση της Μαγούλας αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία 

εγκατάσταση logistics στον Ελλαδικό χώρο τόσο από πλευράς 

στεγασμένων χώρων όσο και γηπέδου

ΑΠΟΘΗΚΕΣ9

84.384
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΑΝ

οχήµατα

 και

48.725
παλέτες

18

54
ΠΕΛΑΤΕΣ
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

17,08
ΚΥΚΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2018

 εκατ.

16,4
ΚΥΚΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2017

 εκατ.

4,1%

∆ΙΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ

οχήµατα
110.848

150
7,9%

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
2018

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
2017

139

122.500
τ.µ.

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ
ΧΩΡΟΙ

ΕΙΣΡΟΕΣ

 26.838 κ.µ.
λευκές συσκευές

∆ΙΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ

φάκελοι
2.282.650 

11.438
∆ΙΕΥΘΕΤΗΘΗΚΑΝ

παραγγελίες 
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Οι Βασικές µας ∆ραστηριότητες

Αποθήκευση και ∆ιανοµή Εµπορευµάτων (Warehouse & Distribution)

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

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες µας: 

 •  Αποθήκευση εµπορευµάτων

 •  ∆ιαχείριση – Ψηφιοποίηση αρχείων

 •  Μεταφορά και ∆ιανοµή

 •  Ανασυσκευασία

 •  Παραχώρηση Αποθηκευτικών Χώρων

 •  Τίτλοι Αποθήκευσης

∆ιαχείριση Ετοίµων Οχηµάτων (Finished Vehicle Logistics)

Στην ΠΑΕΓΑΕ διαθέτουµε υπαίθριους διαµορφωµένους χώρους εργοστασιακών προδια-
γραφών για την αποθήκευση των οχηµάτων.

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες µας:

 •  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 και χορήγησης 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.

Τι βελτιώσαµε το 2018

Κατά την διάρκεια του έτους έγιναν ενέργειες αναβάθµισης, εκσυγχρο-
νισµού και αναδιοργάνωσης των εσωτερικών δοµών, των διαδικασιών 
και των υλικοτεχνικών υποδοµών της εταιρείας στοχεύοντας στην µακρο-
πρόθεσµη βιωσιµότητα και στην σηµαντική βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Ειδικότερα:

•   Θέσπιση Πολιτικής Παροχών και έµφαση στην εκπαίδευση των 
εργαζοµένων 

•   Θέσπιση Πολιτικής ∆ιακινδύνευσης και Πολιτικής Τιµολόγησης

•   Εξορθολογισµό του λειτουργικού επιπέδου των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, εισάγοντας κανόνες και διαδικασίες 

•   Σύσταση Επιτροπών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (Στρατηγικού 
Σχεδιασµού, Ελέγχου) καθώς και Εκτελεστικής Επιτροπής µε 
συµµετοχή των επικεφαλής όλων των ∆ιευθύνσεων, µε στόχο 
την περαιτέρω ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων και τη 
στενότερη παρακολούθηση των αποτελεσµάτων της εταιρείας 

•   Εκσυγχρονισµός των δικτυακών και τηλεπικοινωνιακών 
υποδοµών της Μαγούλας και των σταθµών εργασίας

•   Αυτοµατοποίηση της παρακολούθησης των νοµικών 
υποθέσεων µε προµήθεια εξειδικευµένου λογισµικού 

•   Μηχανογραφική προσαρµογή του WMS για την παραλαβή του 
αρχειακού υλικού Project Galaxy 

•   Ανακαίνιση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και 
εγκατάσταση νέων µηχανογραφικών υποδοµών στις 
εγκαταστάσεις της Σίνδου Θεσσαλονίκης

•   Επέκταση του συστήµατος αποθήκευσης και διαχείρισης 
αρχειακού υλικού στις εγκαταστάσεις της Μαγούλας Αττικής

•   Βελτιώσεις της λειτουργικότητας του λογισµικού SAP 

•   Σχεδιασµός και αναµόρφωση όλων των διαδικασιών των 
Ιδιωτικών Παραρτηµάτων 

•   Ένταση σε ελέγχους και εισαγωγή κριτηρίων αξιολόγησης για 
την εισδοχή νέων πελατών
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Το όραµά µας  
 •   Να αποτελούµε τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη στην παροχή υπηρεσιών 3rd Party Logistics βασι-

ζόµενοι στις αρχές της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ηθικής

 •   Να υποστηρίζουµε την επαγγελµατική και προσωπική ανάπτυξη των εργαζοµένων µας µέσα σε 
ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων υπη-
ρεσιών 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 πλαίσιο της οικονοµικής σταθερότητας και του ανταγωνιστικού 
κόστους 

1.1  Απολογισµός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2018

Υιοθέτηση προτύπων Εταιρικής Υπευθυνότητας – Σχεδιασµός και υλοποίηση 
δράσεων ΕΚΕ – Συστηµατική παρακολούθηση

 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 ενδιαφερόµενα µέρη, και 
ταυτόχρονα προάγοντας τις αξίες µας για διαφάνεια και εξωστρέφεια

 Παραµένουµε ενήµεροι των εξελίξεων του κλάδου της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics, συνδυάζοντας 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 ∆εκεµβρίου 2018, ενώ ο πιο πρόσφατος απολογισµός µας 
πραγµατοποιήθηκε το 2017. 

Οι δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιήθηκαν, καθώς επίσης και η σύνταξη του απολογισµού 
συµµορφώνονται µε:

 •   Τις κατευθυντήριες οδηγίες του παγκόσµιου πρότυπου εταιρικής υπευθυνότητας GRI1 
(έκδοση 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 Βιωσιµότητας4 (Sustainable Greece 2020) 
σε επίπεδο συµµόρφωσης “C”

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)
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1.2  Η στρατηγική µας

Κοινωνική και περιβαλλοντική προσφορά – Κανονιστική συµµόρφωση – 
Ακεραιότητα – Αειφόρος ανάπτυξη

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη στρατηγική µας περιλαµβάνουν:

 Κίνητρα στους εργαζοµένους 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

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 δράσεων της το 2018 είναι τα παρακάτω:

Στις επιµέρους αρµοδιότητες της οµάδας ΕΚΕ περιλαµβάνονται: 

Η σύνταξη του Απολογισµού Εταιρικής Υπευθυνότητας για το έτος 2018 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 διευκρι-
νίσεις ή σχόλια σχετικά µε τον απολογισµό, είναι διαθέσιµος ο παρακάτω σύνδεσµος επικοινωνίας: 
paegae@paegae.gr ή εναλλακτικά στέλνοντας γραπτή επιστολή στη διεύθυνση: Γραµµατεία ∆ιοίκησης 
ΠΑΕΓΑΕ, Γ. Γεννηµατά 100, 19018 Μαγούλα. 

•   Παναγιώτης Γεωργίου  
Πρόεδρος ∆.Σ.

•   Γεώργιος Σκοτίδας   
Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

•   Χαράλαµπος Αποσκίτης 
Σύµβουλος ∆ιοίκησης                                

•   Κωνσταντίνος Περβανάς 
Εµπορικός ∆ιευθυντής                          

•   Γεώργιος Κοτόπουλος 
∆ιευθυντής Αποθήκευσης και ∆ιανοµής

•   Γεώργιος Γερµανάκης 
∆ιευθυντής Ετοίµων Οχηµάτων 

•   ∆ηµήτριος Καραµπάτσος 
∆ιευθυντής Οικονοµικών και ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών

•   Νικόλαος Αγραφιώτης 
∆ιευθυντής Πληροφορικής

•   Χρήστος Μουντζέλης 
∆ιευθυντής Υποκαταστήµατος Θεσ/νίκης       

•   Νικόλαος Κωφίδης 
Προϊστάµενος Προµηθειών και 
Συντήρησης 

•   Αγγελική ∆ούκα 
Προϊσταµένη Προσωπικού και 
∆ιοικητικής Μέριµνας        

•   ∆ηµήτριος ∆ασκαλάκης 
Υπεύθυνος ∆ιασφάλισης Ποιότητας / 
Business Analyst

•   Αντώνιος Γκουρτσούλης 
Σύµβουλος Ανάπτυξης και Marketing 
(Συντονιστής οµάδας ΕΚΕ) 

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

•   Ο σχεδιασµός, η παρακολούθηση και 
η αξιολόγηση των δράσεων εταιρικής 
υπευθυνότητας

•   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

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

Καταγράφουµε 
την ενέργεια και το νερό που καταναλώνεται στις 
εγκαταστάσεις µας και παρακολουθούµε την ανακύκλωση 
υλικών και τη διάθεση των αποβλήτων µας

Σχεδιάζουµε 
και υλοποιούµε δράσεις που στοχεύουν στη µείωση και 
στην αντιστάθµιση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου των 
δραστηριοτήτων µας

Εστιάζουµε στην προστασία
του περιβάλλοντος
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      Εστιάζουµε στην κοινωνική 
ευηµερία

•   Ενισχύουµε τις τοπικές κοινότητες όπου 
δραστηριοποιούµαστε, µέσω συνεργασι-
ών µε εργαζόµενους και προµηθευτές από 
τις γειτονικές περιοχές των εγκαταστάσε-
ών µας

•   Υποστηρίζουµε τις ευάλωτες κοινωνικές 
οµάδες, ενισχύοντας τους οργανισµούς 
που παράγουν φιλανθρωπικό έργο

•    Υποστηρίζουµε δήµους, δηµόσιους ορ-
γανισµούς και εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε 
υλικοτεχνικό εξοπλισµό

•    Ανταποκρινόµαστε σε έκτακτες κατα-
στάσεις και προσφέρουµε ανθρωπιστική 
βοήθεια στους συνανθρώπους µας που 
έχουν ανάγκη

      Εστιάζουµε στη βιώσιµη 
ανάπτυξη

•   Αναζητούµε µακροπρόθεσµο ορίζοντα 
ανάπτυξης, µέσα από την εφαρµογή αρχών 
εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας

•   ∆ιαδίδουµε την κουλτούρα της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης στον ελληνικό κλά-
δο της εφοδιαστικής αλυσίδας και των 
logistics

•   Παρακολουθούµε την εξέλιξη της αγοράς 
σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπε-
δο και επιλέγουµε να είµαστε καινοτόµοι

      Εστιάζουµε στις ανάγκες 
των πελατών µας

•   Ανταποκρινόµαστε στις προσδοκίες των 
πελατών µας ακολουθώντας πελατοκε-
ντρική πολιτική

•   Χρησιµοποιούµε ποσοτικούς και ποιοτι-
κούς δείκτες για τη συστηµατική καταγρα-
φή και αξιολόγηση των πελατών µας

•   Παραµένουµε σχολαστικοί µε τα παράπο-
να των πελατών µας 

•   Εφαρµόζουµε διεθνή πρότυπα πιστοποίησης

       Εστιάζουµε στην ενίσχυση 
των ανθρώπων µας

•   Καταβάλουµε προσπάθειες για την προ-
σέλκυση, διατήρηση και ανάπτυξη ταλα-
ντούχων εργαζοµένων

•   Ελαχιστοποιούµε την πιθανότητα εργατι-
κού ατυχήµατος, µε τη συστηµατική τήρη-
ση των µέτρων ασφαλείας στους χώρους 
εργασίας 

•   ∆ίνουµε έµφαση στη διαµόρφωση του 
πλάνου εκπαίδευσης των εργαζοµένων 

•   ∆ιατηρούµε κλίµα συνεργασίας και επικοι-
νωνίας στην εργασία, µε την ενίσχυση της 
οµαδικότητας και τη λήψη πρωτοβουλιών

•   Επικοινωνούµε µε τους ανθρώπους µας 
και παραµένουµε ενήµεροι για τις προσδο-
κίες τους 

•  Παρέχουµε πρόσθετα κίνητρα οικονοµικής 
και µη φύσεως, θέλοντας να ανταµείψουµε 
τους εργαζοµένους µας για τη δέσµευση και 
την αφοσίωσή τους

1.3  Η ιστορία µας

Οι εγκαταστάσεις µας

 •    ∆ιαθέτουµε συνολικά σε Μαγούλα και Σίνδο 122.500 τ.µ. στεγασµένων και 620.000 τ.µ. 
υπαίθριων αποθηκευτικών 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) και 
εξυπηρετούν στην αποθήκευση κάθε είδους εµπορεύµατος, οχήµατος και αρχειακού 
υλικού

 •    Οι εγκαταστάσεις µας εκτείνονται σε 1.187.000 τ.µ. γηπέδου. Το κύριο µέρος των 
εγκαταστάσεων βρίσκεται στη Μαγούλα Αττικής, η οποία αποτελεί τη µεγαλύτερη ενιαία 
εγκατάσταση logistics στην Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις βρίσκονται στη 
Σίνδο της Θεσσαλονίκης

Περιοχή 
εγκατάστασης

Στεγασµένοι 
χώροι 
(τ.µ.)

Υπαίθριοι 
αποθηκευτικοί 
χώροι (τ.µ.)

Περιβάλλον 
χώρος
(τ.µ.)

Χωρητικότητα 
σε

παλετοθέσεις

Συνολικές 
θυρίδες

Θέσεις 
αποθήκευσης 

οχηµάτων

Μαγούλα 105.000 600.000 1.127.000 109.920 81.800 17.500

Σίνδος 17.500 20.000 60.000 19.372 - -

Σύνολο 122.500 620.000 1.187.000 129.292 81.800 17.500
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Ο θεσµός των
«Γενικών Αποθηκών»

ξεκίνησε στην Ελλάδα βάσει
νόµου το 1896

Ιστορικοί σταθµοί στην πορεία της ΠΑΕΓΑΕΙστορικοί σταθµοί στην πορεία της ΠΑΕΓΑΕΙστορικοί σταθµοί στην πορεία της ΠΑΕΓΑΕ

Ίδρυση
της Προνοµιούχου

Ανωνύµου Εταιρείας
Γενικών Αποθηκών

της Ελλάδας
µε έδρα την Αθήνα

Ολοκλήρωση
δηµιουργίας
του πρώτου

αποθηκευτικού
συγκροτήµατος στη
Μαγούλα Αττικής

Ολοκλήρωση
δηµιουργίας

αποθηκευτικών
εγκαταστάσεων

στη Σίνδο
Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωση
επέκτασης αποθηκευτικών

χώρων στη
Μαγούλα Αττικής.

Συνολικός στεγασµένος
αποθηκευτικός χώρος

105.000 τ.µ.

Η ΕΤΕ
αποκτά το 100%
των µετοχών της

ΠΑΕΓΑΕ

Εξαγορά
και συγχώνευση της
Hellenic Logistics

Transport Α.Ε.,
της µεγαλύτερης

εταιρείας υπηρεσιών 3PL
για Finished Vehicle

Logistics

1907
1995

1993

201010 4

2003

2016

2006

2015
2017

Πιστοποίηση
ISO 9001:2015

σε διαδικασίες διαχείρισης
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

Πιστοποίηση Εγκεκριµένου
Οικονοµικού Φορέα
(ΑΕΟ -Τελωνειακές
Οικονοµικού Φορέα
(ΑΕΟ -Τελωνειακές
Οικονοµικού Φορέα

απλουστεύσεις/ασφάλεια
και προστασία)

απλουστεύσεις/ασφάλεια
και προστασία)

απλουστεύσεις/ασφάλεια

2018

Ανακαίνιση των αποθηκευτικών
εγκαταστάσεων και εγκατάσταση

νέων µηχανογραφικών
υποδοµών στις εγκαταστάσεις

της Σίνδου Θεσσαλονίκης

Συµπληρώνονται
110 χρόνια από την ίδρυση

της Εταιρείας 

Αναβάθµιση, εκσυγχρονισµός,
αναδιοργάνωση των εσωτερικών

δοµών, των διαδικασιών και
των υλικοτεχνικών υποδοµών,

στοχεύοντας στη µακροπρόθεσµη
βιωσιµότητα της εταιρείας

και στη σηµαντική βελτίωση
της ποιότητας των παρεχόµενων

υπηρεσιών

Επέκταση του συστήµατος
αποθήκευσης και διαχείρισης

αρχειακού υλικού στις
εγκαταστάσεις της
Μαγούλας Αττικής 
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1.4  Οικονοµική επίδοση

Κερδοφόρες χρήσεις – Πράσινες επενδύσεις

Η ΠΑΕΓΑΕ συνεχίζει να καταγράφει διαδοχικές κερδοφόρες χρήσεις µε µηδενικό δανεισµό, εξασφαλί-
ζοντας οικονοµική σταθερότητα και βιώσιµη ανάπτυξη, υλοποιώντας παράλληλα το πλάνο των δράσεων 
εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας.

 • Ο κύκλος εργασιών της ΠΑΕΓΑΕ για το 2018 ανήλθε 
  σε 17,08 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της 
  τάξεως του 4,1% σε σύγκριση µε το 2017

 •  Τα κέρδη προ φόρων το 2018, ανήλθαν σε 
2,03 εκατ. ευρώ έναντι 2,32 εκατ. ευρώ 

  για το 2017, παρουσιάζοντας µείωση 12,8%

Οικονοµικά στοιχεία ΠΑΕΓΑΕ (σε χιλ. ευρώ) 2016 2017 2018

Κύκλος εργασιών 14.546 16.430 17.083

Λοιπά έσοδα 304 329 36

Άλλα έσοδα (από τόκους) 20 0,2 0,004

Λειτουργικά κόστη 11.946 12.570 13.531

Ιδία κεφάλαια 102.240 103.864 104.908

Σύνολο ενεργητικού 106.717 108.248 110.596

Κέρδη προ φόρων, τόκων 
& αποσβέσεων/αποµειώσεων (EBITDA)

3.513 4.150 3.883

Κέρδη προ φόρων 1.552 2.325 2.027

 •   Παράγουµε οικονοµική αξία, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στην ενίσχυση της εθνικής οικο-
νοµίας 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 έµµεσους φόρους

 •   Επενδύουµε σηµαντικό µέρος της οικονοµικής αξίας που παράγουµε σε ετήσια βάση, προσδο-
κώντας µακροπρόθεσµη και σταθερή ανάπτυξη των µεγεθών της εταιρείας

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

2016 2017 2018

Πληρωµές προµηθευτών 10.110 10.248 13.563

Μισθοί 1.614 1.608 1.648

Εργοδοτικές εισφορές 391 403 413

Λοιποί φόροι 2.514 2.567 2.766

Επενδύσεις 905 227 2.405

Περισσότερες πληροφορίες για την οικονοµική επίδοση της ΠΑΕΓΑΕ µπορείτε να βρείτε διαθέσιµες στις 
ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες είναι αναρτηµένες στο διαδικτυακό µας ιστότοπο1.

        Πράσινες επενδύσεις

Εξετάζουµε τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την αποδοτικότητα του εξο-
πλισµού και των υλικών που προµηθευόµαστε. Λαµβάνουµε υπόψη την ενερ-
γειακή απόδοση των προµηθειών, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα µε την 
προστασία του περιβάλλοντος. Οι πράσινες επενδύσεις που υλοποιούµε περι-
λαµβάνουν 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/
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1.5  Οι προµηθευτές της ΠΑΕΓΑΕ
Προµηθευτές από την τοπική κοινωνία – Υλικά – Υπηρεσίες – Εξοπλισµός

 •   Θέτουµε πρότυπα ποιότητας που συµβαδίζουν µε το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών 

 •   ∆ιατηρούµε ισχυρούς δεσµούς εµπιστοσύνης και µακροχρόνιας συνεργασίας 

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

1.6  Βραβεία και διακρίσεις
Αριστεία – Βιώσιµη ανάπτυξη – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Νιώθουµε ιδιαίτερα υπερήφανοι που µέσα στο 2018, η ΠΑΕΓΑΕ διακρίθηκε για την επίδοση της σχετικά 
µε τις πρακτικές υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας που υιοθετεί στην εταιρική της στρατηγική. 

Ειδικότερα:

 •   Ανάµεσα στις πιο βιώσιµες εταιρείες στην Ελλάδα: Σύµφωνα µε τον 
Επιχειρηµατικό ∆είκτη Βιώσιµης Ανάπτυξης, η ΠΑΕΓΑΕ αναδείχθηκε µια 
από τις πιο πρωτοπόρες εταιρείες που εντάσσονται στις “ΤHE MOST 
SUSTAINABLE COMPANIES ΙΝ GREECE” µε µη χρηµατοοικονοµικά κρι-
τήρια για το έτος 2018. Αποτελεί µια ιδιαίτερα σηµαντική διάκριση για την 
ΠΑΕΓΑΕ, καθώς την κατατάσσει στην ηγετική οµάδα των ελίτ της ελληνικής 
επιχειρηµατικής σκηνής, λαµβάνοντας υπόψη την επίδοση της εταιρείας σε 
θέµατα Βιώσιµης Ανάπτυξης και Αειφορίας. Η αξιολόγηση υλοποιήθηκε 
από το QualityNet Foundation το οποίο αποτελεί µέρος της Πρωτοβου-
λίας SUSTAINABLE GREECE 2020.

Το 2018, η ΠΑΕΓΑΕ συνεργάστηκε µε:

•   483 προµηθευτές

•   το 98% των προµηθευτών προήλθε από 
την εγχώρια αγορά 

•   το 2% αποτέλεσαν προµηθευτές 
εξωτερικού

Οι κύριες ανάγκες της ΠΑΕΓΑΕ 
περιλαµβάνουν την:

•   Προµήθεια εξοπλισµού

•   Προµήθεια αναλώσιµων

•   Προµήθεια υπηρεσιών

Στους κύριους προµηθευτές της 
ΠΑΕΓΑΕ περιλαµβάνονται:

•   Εταιρείες λιανικής πώλησης

•   Χονδρέµποροι

•   Εργοστάσια παραγωγής υλικών

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

Ουσιαστικά 
Θέµατα και 
Ενδιαφερόµενα 
Μέρη2
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18
Προσεγγίζουµε

και αξιολογούµε υπεύθυνα
τα ουσιαστικά θέµατα που αφορούν

στην εταιρεία µας
και επηρεάζουν άµεσα τα εντός και εκτός

αυτής ενδιαφερόµενα µέρη

∆ηµιουργούµε δεσµούς
εµπιστοσύνης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη

επικοινωνώντας µαζί τους
µε ενσυναίσθηση και διαφάνεια

2. Ουσιαστικά Θέματα
και Ενδιαφερόμενα Μέρη

Την καταγραφή και αξιολόγηση των επιπτώσεων των λειτουργιών μας 

Την ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη μας

Την ουσιαστική τοποθέτησή μας απέναντι στις ανάγκες τους

Τη διατήρηση της καλής φήμης και της ηγετικής μας θέσης στην αγορά 

της εφοδιαστικής αλυσίδας

Βασική επιδίωξη

Δεδομένης της σημαντικότητας των ουσιαστικών θεμάτων, η εταιρεία μέσω των ανθρώπων 

της αναπτύσσει σχέσεις που διευκολύνουν την τακτική επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη διαμορφώνοντας έτσι την εταιρική στρατηγική και τις δράσεις εταιρικής 

υπευθυνότητας.

Τα οφέλη που προκύπτουν είναι πολυδιάστατα και περιλαμβάνουν:

Η αναγνώριση και η αξιολόγηση των ουσιαστικών θεμάτων πραγματοποιήθηκε το 2017 

και έχει ισχύ για δύο έτη.
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Αναγνώριση ουσιαστικών θεµάτων

Η ΠΑΕΓΑΕ βασίστηκε στις αρχές της αειφορίας και της συµµετοχικότητας για την 

αναγνώριση των ουσιαστικών θεµάτων λαµβάνοντας υπόψη τις παραµέτρους 

και τα όρια των ουσιαστικών θεµάτων, εξετάζοντας παράλληλα την επίδρασή 

τους στην εταιρεία και στα ενδιαφερόµενα µέρη. Κατά τον προσδιορισµό των 

ουσιαστικών θεµάτων, εξετάστηκαν συνολικά 46 ουσιαστικά θέµατα. 

Ιεράρχηση των ουσιαστικών θεµάτων

Για το 2018, ιεραρχήσαµε συνολικά τριάντα ένα ουσιαστικά θέµατα, τα οποία 

κατηγοριοποιήθηκαν σε πολύ ουσιώδη – µετρίως ουσιώδη – ουσιώδη. 

Επικύρωση των ουσιαστικών θεµάτων 

Η επικύρωση των ουσιαστικών θεµάτων περιλαµβάνει την επανεξέταση των ου-

σιαστικών θεµάτων, µε έµφαση στο περιεχόµενο και στις επιδράσεις τους στα 

ενδιαφερόµενα µέρη. 

Ανασκόπηση ουσιαστικών θεµάτων

Η ανασκόπηση επικεντρώνεται στα ουσιαστικά θέµατα που αναγνωρίστηκαν 

κατά την προηγούµενη περίοδο αναφοράς και στην επανεξέταση των αρχών της 

συµµετοχικότητας και της αειφορίας. 

Τα ουσιαστικά θέµατα, αναγνωρίστηκαν, αξιολογήθηκαν και χαρτογραφήθηκαν 

σε ένα διάγραµµα ουσιαστικότητας, λαµβάνοντας υπόψη την “Επίδραση για τα 

Eνδιαφερόµενα µέρη” και τη “Σηµαντικότητα για την Eταιρεία”.

 

Για κάθε ουσιαστικό θέµα που αναγνωρίστηκε ως πολύ ουσιώδες, προσδιορί-

σαµε τα όρια στο εσωτερικό της εταιρείας αλλά και έξω από αυτή, όπως περι-

γράφεται στον παρακάτω πίνακα.

2.1  Αναγνώριση και αξιολόγηση 
των ουσιαστικών θεµάτων

Προσδιορισµός ουσιαστικών θεµάτων – ∆ιάλογος µε ενδιαφερόµενα µέρη – 
Καθορισµός ορίων ουσιαστικών θεµάτων

 •   Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων λαµβάνονται υπόψη τόσο οι ανάγκες της εταιρείας όσο 

και οι προσδοκίες των ενδιαφερόµενων µερών

 •   Ο προσδιορισµός και η αξιολόγηση των ουσιαστικών θεµάτων υλοποιήθηκε σύµφωνα µε 

τις κατευθυντήριες οδηγίες του προτύπου εταιρικής υπευθυνότητας GRI Standards, µε έµφαση 

στους άξονες αειφορίας, Άνθρωποι, Περιβάλλον, Κοινωνία, Οικονοµία, και Αγορά

Η διαδικασία προσδιορισµού και αξιολόγησης των ουσιαστικών θεµάτων περιγράφεται στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

Βήµα 1
Αναγνώριση
Ουσιαστικών

Θεµάτων

Βήµα 2
Ιεράρχηση των
Ουσιαστικών

Θεµάτων

Βήµα 4
Ανασκόπηση
Ουσιαστικών

Θεµάτων

Βήµα 3
Επικύρωση των
Ουσιαστικών

Θεµάτων

Θέµατα,
Πτυχές,

∆ιοικητικές
προσεγγίσεις,

∆είκτες

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
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Σηµαντικότητα για την Εταιρεία

Αξιολόγηση ουσιαστικών θεµάτων

Προµηθευτές Επενδύσεις

Προσωπικά δεδοµένα

∆ιάλογος µε τοπική κοινωνία

Κοινωνική ευηµερία

Πρακτικές προµηθευτών ∆ιαφάνεια Τοπική κοινωνία

Καταπολέµηση της
διαφθοράς

Βιοποικιλότητα

Παιδική εργασία

Εξαναγκαστική εργασία

Ίσες ευκαιρίες

Σχέσεις
εργαζοµένων - διοίκησης

Υγεία & ασφάλεια

Εκπαίδευση & ανάπτυξη

Ανάπτυξη & υιοθέτηση
ενιαίας κουλτούρας Οµίλου

Προγράµµατα υποστήριξης
εργαζοµένων

Πρώτες ύλες

∆ιαχείριση νερού

∆ιαχείριση
ενέργειας

∆ιαχείριση αέριων ρύπων

∆ιαχείριση αποβλήτων

Ανακύκλωση
υλικών

Περιβαλλοντική
επιµόρφωση
εργαζοµένων

Ποιότητα υπηρεσιών

Παρουσία στην αγορά

Ικανοποίηση
πελατών

Οικονοµική βιωσιµότητα

Οικονοµική επίδοση

Μεταφορές προϊόντων
Πολύ ουσιώδη θέµατα 

Αρκετά ουσιώδη θέµατα

Ουσιώδη θέµατα 

Οικονοµία

Άνθρωποι

Περιβάλλον

Κοινωνία

Αγορά
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2.2  Ενδιαφερόµενα µέρη
Προσδιορισµός ενδιαφερόµενων µερών – Τακτική επικοινωνία – Ανταπόκριση στις 
προσδοκίες των ενδιαφερόµενων µερών

 •   Επιλέγουµε διαύλους επικοινωνίας 

ώστε να κατανοήσουµε ουσιαστικά τις 

ανάγκες των ενδιαφερόµενων µερών

 •   Επεξεργαζόµαστε όλες τις απόψεις, 

ανεξάρτητα από που αυτές προέρχο-

νται

 •   Ενθαρρύνουµε συνεργασίες µε οποιον-

δήποτε ενδιαφερόµενο µπορεί να συ-

νεισφέρει στην ανάπτυξη της υπεύθυ-

νης επιχειρηµατικότητας

Πολύ ουσιώδη 
θέµατα

Αντιστοιχία µε GRI 
Standards

Όρια εντός της 
εταιρείας

Όρια εκτός της 
εταιρείας

Υγεία και Ασφάλεια 

Εκπαίδευση σε 
θέµατα ασφάλειας, 

προγράµµατα οµαδικής 
ασφάλισης 

Αφορούν στην 
Εταιρεία στο σύνολό 

της 
- 

Προγράµµατα 
υποστήριξης 
εργαζοµένων 

Παροχές προς τους 
εργαζόµενους 

Αφορούν στην 
Εταιρεία στο σύνολό 

της 
- 

Εκπαίδευση 
και ανάπτυξη 
εργαζοµένων

Εκπαίδευση 
εργαζοµένων 

Αφορούν στην 
Εταιρεία στο σύνολό 

της 
- 

∆ιαχείριση αέριων 
ρύπων 

Ενέργεια, εκποµπές 
ρύπων 

Αφορούν στην 
Εταιρεία στο σύνολό 

της 
Κοινωνία

Καταπολέµηση της 
διαφθοράς

Πρακτικές 
αντιµετώπισης 

διαφθοράς 

Αφορούν στην 
Εταιρεία στο σύνολό 

της 
Μέτοχοι, Κοινωνία 

Τοπική κοινωνία
Ενίσχυση της τοπικής 

κοινωνίας 

Αφορούν στην 
Εταιρεία στο σύνολό 

της
Κοινωνία 

Ποιότητα υπηρεσιών
Σήµανση προϊόντων, 
υγεία και ασφάλεια 

πελατών 

Αφορούν στην 
Εταιρεία στο σύνολό 

της 
Πελάτες 

Ικανοποίηση 
πελατών

Έρευνα ικανοποίησης 
πελατών

Αφορούν στην 
Εταιρεία στο σύνολό 

της 
Πελάτες 

Οικονοµική 
βιωσιµότητα

Οικονοµική αξία που 
παράγεται 

Αφορούν στην 
Εταιρεία στο σύνολό 

της 
Μέτοχοι 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΜΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΜΚΟ

ΚΡΑΤΟΣ

ΕΝΩΣΕΙΣ
&

ΦΟΡΕΙΣ

Κάνουµε διάλογο µε τους 

Μετόχους, Εργαζόµενους, 

Προµηθευτές, Πελάτες, 

Κοινωνικούς Εταίρους, Ενώσεις 

και Φορείς, Κρατικούς Φορείς, 

ΜΜΕ και ΜΚΟ
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Ο τρόπος και η συχνότητα επικοινωνίας µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, διαµορφώνονται ανάλογα µε τις ανάγκες 
και παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.

Ενδιαφερόµενα 
µέρη

∆ίαυλος επικοινωνίας
Συχνότητα 

Επικοινωνίας

Μέτοχοι

•  Ετήσια γενική συνέλευση

•  Έκτακτες γενικές συνελεύσεις

•  Παρουσίαση χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών σε µηνιαία βάση

•  Έκδοση δελτίων, ανακοινώσεων και εκθέσεων

•  Επικοινωνία στελεχών της µητρικής Τράπεζας µε στελέχη της 
εταιρείας 

•  Επικοινωνία οικονοµικών αναλυτών µε στελέχη της εταιρείας

•  Ετήσιος απολογισµός ΕΚΕ

•  Σε τακτά 
χρονικά 
διαστήµατα

Εργαζόµενοι

•  ∆ιαρκής και αµφίδροµη επικοινωνία µεταξύ εργαζοµένων και 
εταιρείας

•  Ανακοινώσεις µέσα από τον διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας

•  Εταιρικές ανακοινώσεις

•  Συναντήσεις µε στελέχη της εταιρείας

•  Ενηµέρωση µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

•  Καθηµερινά

Προµηθευτές

•  Τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του τµήµατος 
Προµηθειών και Συντήρησης 

•  Συµµετοχή σε εκθέσεις προµηθευτών 

•  Ανακοινώσεις µέσα από τον διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας

•  Καθηµερινά

Πελάτες

•  Τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία 

•  Τµήµα εξυπηρέτησης πελατών

•  Έρευνα ικανοποίησης πελατών

•  Ανακοινώσεις µέσα από τον διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας

•  Καθηµερινά

Κοινωνία

•  Επικοινωνία στελεχών της εταιρείας µε τοπικούς φορείς

•  Συµµετοχή σε εκδηλώσεις της τοπικής κοινωνίας 

•  Ανακοινώσεις µέσα από τον διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας

•  Όποτε 
απαιτείται

Ενώσεις και 
φορείς

•  Συµµετοχή σε συνέδρια κλαδικού ενδιαφέροντος 
•  Όποτε 

απαιτείται

Κράτος •  Συναντήσεις µε κρατικούς φορείς
•  Όποτε 

απαιτείται

ΜΚΟ
•  Επικοινωνία µε στελέχη των οργανισµών

•  Εκδηλώσεις ΜΚΟ
•  Όποτε 

απαιτείται

ΜΜΕ
•  Τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία 

•  Ανακοινώσεις µέσα από τον διαδικτυακό ιστότοπο της εταιρείας
•  Όποτε 

απαιτείται

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τις κυριότερες απαιτήσεις των ενδιαφερόµενων µερών σε θέµατα βιωσιµότητας 
καθώς και την ανταπόκριση της ΠΑΕΓΑΕ σε αυτές.

Ενδιαφερόµενα 
µέρη Απαιτήσεις Ανταπόκριση ΠΑΕΓΑΕ

Μέτοχοι

• Κερδοφορία
• Επενδύσεις
• Ανταγωνιστικότητα
• Βιώσιµη ανάπτυξη
•  Συµµόρφωση µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία

•  Ενηµέρωση
•  ∆ιαχείριση κινδύνων
•  ∆ηµοσίευση απολογισµού εταιρικής 

υπευθυνότητας
•  ∆ηµοσίευση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

Εργαζόµενοι

•  Ασφαλές περιβάλλον
•  Ανταγωνιστικές αµοιβές
•  Πρόσθετες παροχές
•  Ευκαιρίες εξέλιξης
•  Εκπαίδευση

•  ∆ιαρκή εκπαιδευτικά προγράµµατα
•  Επιχορήγηση προπτυχιακών & µεταπτυχιακών 

προγραµµάτων (δια βίου µάθηση)
•  ∆ιαρκής ενηµέρωση εργαζοµένων σε θέµατα 

ασφάλειας
•  Ανταγωνιστικές αµοιβές
•  Πρόσθετες παροχές

Προµηθευτές

•  Ενίσχυση τοπικών προµηθευτών
•  Επικοινωνία και καλή συνεργασία
•  Αντικειµενική αξιολόγηση 

προµηθευτών
•  Πληρωµές βάσει συµφωνίας

•  Ενίσχυση τοπικών προµηθευτών
•  Αξιολόγηση προµηθευτών µε βάση 

προκαθορισµένα κριτήρια
•  Συνέπεια στις πληρωµές

Πελάτες

•  Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης
•  ∆ιαχείριση έκτακτων 

καταστάσεων
•  Ενηµέρωση για αλλαγές στις 

υπηρεσίες

•  Σύστηµα καταγραφής παραπόνων
•  On-time παραδόσεις
•  Ενηµέρωση πελατών για αλλαγές στις 

παρεχόµενες υπηρεσίες

Κοινωνία

•  Προσφορά εργασίας σε άτοµα 
και επαγγελµατίες από την τοπική 
κοινωνία

•  Προστασία του περιβάλλοντος
•  Υποστήριξη δράσεων τοπικής 

κοινωνίας / κοινωνική 
συνεισφορά

•  Προσλήψεις από την τοπική κοινωνία
•  Ενίσχυση τοπικών προµηθευτών
•  Υποστήριξη δράσεων τοπικής κοινωνίας
•  Παροχή ανθρωπιστικών δράσεων
•  Συµµόρφωση µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία
•  Αναβάθµιση του περιβάλλοντος (δενδροφυτεύσεις)

Ενώσεις & 
φορείς

•  Στήριξη δράσεων ενώσεων και 
φορέων

•  Ενεργή συµµετοχή

•  Συµµετοχή σε ενώσεις και φορείς µε σκοπό τη 
χάραξη βιώσιµης πολιτικής

•  Οικονοµική ενίσχυση επιστηµονικών φορέων και 
οργανισµών Logistics

Κράτος

•  Συµµόρφωση µε την υπάρχουσα 
νοµοθεσία

•  Καταβολή φόρων και 
ασφαλιστικών εισφορών

•  Στήριξη ενεργειών της Πολιτείας

•  Συνεργασία µε κρατικούς φορείς για τη 
διαµόρφωση βιώσιµης πολιτικής σε θέµατα 
εφοδιαστικής αλυσίδας

•  Άµεση καταβολή φόρων
•  Στήριξη δηµόσιων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, 

δήµων και δηµόσιων υπηρεσιών µέσω χορηγιών

ΜΚΟ •  Συµµετοχή σε δράσεις ΜΚΟ
•  Υποστήριξη του «Χαµόγελο του παιδιού»
•  Ενίσχυση του «Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας»
•  Συµµετοχή σε εκδηλώσεις ΜΚΟ

ΜΜΕ •  ∆ηµοσίευση δράσεων της 
εταιρείας

•  Συνεργασία και ενηµέρωση εκπροσώπων των 
ΜΜΕ
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Συµµετοχή σε δίκτυα, οργανισµούς και φορείς

 •    Υποστηρίζουµε οργανισµούς, δίκτυα και φορείς που στόχο έχουν την ανάπτυξη του κλάδου 

της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics και κατ’ επέκταση της Ελληνικής οικονοµίας

 •   Τα έµπειρα στελέχη µας συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή, µε την παρουσία τους σε 

συνελεύσεις, ηµερίδες και συνέδρια

Ειδικότερα, η ΠΑΕΓΑΕ υποστηρίζει τους παρακάτω φορείς:

Το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Πειραιώς συµβάλει στη συγκρότηση ενός 

ελεύθερου, ευέλικτου, ανταγωνιστικού και σύγχρονου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics είναι το Επιστηµονικό, Μη Κερδοσκοπικό Σωµατείο 

που προβάλλει και προωθεί τα αιτήµατα της αγοράς των logistics, συνεισφέροντας 

ουσιαστικά στην ανάπτυξη του κλάδου της εφοδιαστικής. 

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιµότητας προωθεί την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρή-

σεων, εστιάζοντας στη βιωσιµότητα και στην υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα. 

Το ΙLME (Ινστιτούτο Logistics Management Ελλάδος), είναι ένας µη κερδοσκοπι-

κός οργανισµός που στόχο έχει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού 

προϊόντος Logistics και την ανάδειξη του Logistics Management στο εµπόριο, 

τη βιοµηχανία και τη δηµόσια διοίκηση.

Ο ΣΕΒ είναι ένα µη κερδοσκοπικό σωµατείο που προωθεί στα αρµόδια όργανα της 

Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της επιχειρηµατικής κοινότητας, διαδραµα-

τίζοντας σηµαντικό ρόλο στο µετασχηµατισµό της Ελλάδας σε παραγωγική, εξωστρε-

φή και ανταγωνιστική οικονοµία.

Ο ECG (European Car-transport Group of interest) είναι ένας οργανισµός µη κερ-

δοσκοπικού χαρακτήρα για την προώθηση των συµφερόντων των οργανισµών που 

δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα των οχηµάτων. 

3Εταιρική 
∆ιακυβέρνηση 
και Εταιρική 
Υπευθυνότητα
16ΕΙΡΗΝΗ,

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ &
ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ ΕΙΡΗΝΗ, ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

& ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
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18
Αναπτύσσουµε

τις δραστηριότητες µας,
υιοθετώντας αξίες

και πολιτικές που εξασφαλίζουν
τη δέσµευσή µας απέναντι
στα ενδιαφερόµενα µέρη

Λειτουργούµε
µε διαφάνεια και αίσθηµα

ευθύνης 

3. Εταιρική Διακυβέρνηση 
και Εταιρική Υπευθυνότητα

Συνδυάζουμε την πελατοκεντρική πολιτική και τη δημιουργία 

προστιθέμενης αξίας στον πελάτη με γνώμονα την κοινωνική 

συνεισφορά, την περιβαλλοντική προστασία και την κανονιστική 

συμμόρφωση

Αντιμετωπίζουμε τους εργαζόμενους ως συνεργάτες, έχοντας τη 

στήριξη 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

Βασική επιδίωξη

Η διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής προσανατολισμένη στην υπεύθυνη 

επιχειρηματικότητα και την αειφορία, βασισμένη σε ισχυρές δομές εταιρικής διακυβέρνησης, 

σε διεθνή πρότυπα εταιρικής υπευθυνότητας και σε μηχανισμούς πρόληψης
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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 κατα-

στατικό της εταιρείας και τον εµπορικό νόµο

 •   Συγκαλείται τουλάχιστον µία φορά κάθε ηµερολογιακό έτος, ενώ έκτακτες συνελεύσεις πραγ-

µατοποιούνται 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 
δεοντολογίας – Πάταξη της διαφθοράς

Κοινός στόχος των δοµών εταιρικής διακυβέρνησης είναι η εξασφάλιση βιώσιµης ανάπτυξης σε µακρο-

χρόνιο ορίζοντα, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια σε όλο το εύρος των βαθµίδων ∆ιοίκησης.

 •   ∆ιατηρούµε τακτική επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη

 •   Καταδικάζουµε οποιοδήποτε περιστατικό διαφθοράς µπορεί να διαταράξει την εύρυθµη 

λειτουργία µας

 •  Ενθαρρύνουµε την άποψη ανεξάρτητα από τη βαθµίδα ιεραρχίας

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Το ∆.Σ. είναι υπεύθυνο για τη χάραξη στρατηγικής κατεύθυνσης, την εποπτεία της διοίκησης και τον επαρ-

κή έλεγχο της εταιρείας, µε απώτερο στόχο τη µεγιστοποίηση της µακροπρόθεσµης αξίας της εταιρείας και 

την προάσπιση του γενικότερου εταιρικού συµφέροντος, σύµφωνα µε το νόµο. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

θεσπίζει κανόνες που καθορίζουν 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, εποπτείας και της εφαρµογής 

των στρατηγικών στόχων της εταιρείας, της στρατηγικής διαχείρισης των κινδύνων, της εταιρι-

κής διακυβέρνησης και των εταιρικών 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 Πρό-

εδρος του ∆.Σ. θεωρεί σηµαντικό 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

ΠΑΕΓΑΕ αποτελείται από πέντε 

(5) µέλη. Εκλέχτηκε από τη Γενι-

κή Συνέλευση των Μετόχων την 

1η Νοεµβρίου 2016 και έχει τρι-

ετή θητεία. Κατά το έτος αναφο-

ράς, 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• Παναγιώτης Γεωργίου

Πρόεδρος

• Γεώργιος Σκοτίδας 
Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος

•   Άγγελος Κατσίκας
Μέλος

•   Πέτρος Φρονίστας  
Μέλος

•   Σίµων Ζαφέτ  
Μέλος
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Ορκωτοί Λογιστές

Ο έλεγχος των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων πραγµατοποιείται από εξωτερική ανεξάρτητη ελεγκτι-

κή 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 χρηµατοοικονοµικής κατάστασης της εταιρείας για την επόµενη χρήση. Στις 10 Σεπτεµβρίου

2018, η Γενική Συνέλευση ανέθεσε στην εταιρεία «PricewaterhouseCoopers ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων για το οικονοµικό έτος 2018, σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ). 

Νοµική Υπηρεσία

Η ΠΑΕΓΑΕ συνεργάζεται µε εξωτερικούς Νοµικούς Συµβούλους για την εξασφάλιση των απαραίτητων 

νοµικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών, διασφαλίζοντας την κανονιστική συµµόρφωση. Η νοµική υπη-

ρεσία αναλαµβάνει τη(ν):

 •   Σύνταξη και έλεγχο συµβολαίων, εγγράφων και συµβάσεων

 •   ∆ιασφάλιση της νοµιµότητας των ενεργειών της εταιρείας

 •   Παράσταση και νοµική υποστήριξη της εταιρείας ενώπιον δικαστικών αρχών

 •   Γνωµοδότηση στο ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο

 •   Γνωµοδότηση και παροχή νοµικών συµβουλών σε επιχειρησιακά θέµατα που προκύπτουν στις 

καθηµερινές συναλλαγές της εταιρείας µε τρίτους

Περιβαλλοντικός κίνδυνος
Η κύρια πηγή ρύπων της ΠΑΕΓΑΕ περιλαµβάνει τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα που 

εκλύονται κατά το µεταφορικό της έργο. ∆ιαχειριζόµαστε 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 διατίθενται ή ανακυκλώνονται

Η προσέγγιση µας στη διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου στόχο έχει τη συστηµα-

τική παρακολούθηση και καταγραφή, καθώς και την υλοποίηση δράσεων που µειώνουν 

τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων µας, προλαµβάνοντας εν δυνάµει περιβαλ-

λοντικά θέµατα.

Επαγγελµατικός κίνδυνος

Η αξιολόγηση και διαχείριση του 

επαγγελµατικού κινδύνου πραγµατο-

ποιείται µέσω των διαδικασιών που 

εφαρµόζονται από τις διευθύνσεις 

και τα τµήµατα της εταιρείας, λαµβά-

νοντας υπόψη το διεθνές πρότυπο 

ποιότητας, ISO 9001:2015. 

Επίσης, πραγµατοποιείται ένας 

σηµαντικός αριθµός σεµιναρίων που 

εστιάζουν στην υγεία και ασφάλεια 

στο χώρο εργασίας µε σκοπό την 

ελαχιστοποίηση και πρόληψη 

εργατικών ατυχηµάτων.

Οικονοµικός κίνδυνος

Η διαχείριση του οικονοµικού κινδύ-

νου υλοποιείται µέσα από διαδικα-

σίες που στόχο έχουν τη διαχείριση 

των απαιτήσεων της εταιρείας έναντι 

τρίτων και τον περιορισµό του επιχει-

ρηµατικού κινδύνου. 

Ειδικότερα, περιλαµβάνουν:

•  Τη λειτουργία της Εκτελεστικής
Επιτροπής

•  Την παρακολούθηση των 
 αποκλίσεων του προϋπολογισµού  
 σε µηνιαία βάση

•   Την παρακολούθηση των 
 ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων

∆ιαχείριση Κινδύνου
Η διαχείριση του κινδύνου πραγµατοποιείται µέσω της συστηµατικής 
παρακολούθησης και ελέγχου των επιµέρους µορφών κινδύνου. 
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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 επαγγελµατικής συµπεριφοράς που διέπουν 
την εταιρεία. Η ΠΑΕΓΑΕ, ενηµερώνει τους εργαζόµενους, τους πελάτες και 
τους συνεργάτες της σχετικά µε τις αρχές, τις αξίες και τη φιλοσοφία 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

 Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από εξειδικευµένο προσωπικό

 Οµαδικό πνεύµα συνεργασίας

 ∆ιαφάνεια στις σχέσεις µας και στις συναλλαγές

 Εταιρική δέσµευση προς την κοινωνία και τους πελάτες µας

 Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης
    και συµµόρφωση µε το νοµικό πλαίσιο της χώρας

 Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική Υπευθυνότητα και Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

Οι ισχυρές δοµές εταιρικής διακυβέρνησης δηµιουργούν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη κουλτού-

ρας εταιρικής υπευθυνότητας καθώς και την υλοποίηση των δράσεων αειφορίας. 

 •   Η ∆ιοίκηση της εταιρείας καθορίζει το στρατηγικό προσανατολισµό και τα σηµαντικά ζητήµατα 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δίνοντας κατευθύνσεις και θέτοντας τις δράσεις εταιρικής υπευ-

θυνότητας. Στη συνέχεια, η οµάδα ΕΚΕ είναι υπεύθυνη για το συντονισµό και το συστηµατικό 

διάλογο µε τα ενδιαφερόµενα µέρη της εταιρείας σε θέµατα βιωσιµότητας και αειφορίας

Αντιµετώπιση της διαφθοράς

Στο πλαίσιο πάταξης της διαφθοράς και της απάτης καθώς και της ενίσχυσης των δοµών Εταιρικής ∆ιακυ-

βέρνησης, 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: Τα περιστατικά διαφθοράς που τυχόν εµφανίζονται σε µια εταιρεία είναι σηµα-

ντικό να εντοπίζονται εγκαίρως, έτσι ώστε µε τις κατάλληλες ενέργειες από την πλευρά της διοίκησης, να µπο-

ρούν να αντιµετωπίζονται. Για την ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων σε θέµατα διαφθοράς, 18 στελέχη µας 

συµµετείχαν στο Hellenic ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) Anti Fraud Symposium 2018.

Στο πλαίσιο αυτό δίνουµε ιδιαίτερη έµφαση στην εκπαίδευση προσωπικού σε θέµατα αποτροπής κρου-

σµάτων απάτης και πρόληψης της διαφθοράς, σε συνεργασία µε τον Τοµέα Ειδικών Ελέγχων και Αντιµετώ-

πισης Απατών της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και Επιθεώρησης της Εθνικής Τράπεζας. Τέσσερις (4) 

εργαζόµενοι παρακολούθησαν το ετήσιο συνέδριο “WINGS TO FLY” – IIA του Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών.

Ηλεκτρονική υποβολή καταγγελιών: Ο διαδικτυακός ιστότοπος της ΠΑΕΓΑΕ προσφέρει τη δυνατότητα 

επώνυµης ή ανώνυµης καταγγελίας1 για περιστατικά τα οποία σχετίζονται µε παράνοµες, αντικανονικές ή 

αντιδεοντολογικές ενέργειες του προσωπικού, καθώς και πρακτικές ή διαδικασίες εκ µέρους της εταιρείας 

που δε είναι συµβατές µε τις αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης ή τις κείµενες κανονιστικές διατάξεις. 

Εναλλακτικά, κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να στείλει γραπτή επιστολή για την υποβολή καταγγελίας στην 

παρακάτω διεύθυνση: ΠΑΕΓΑΕ, Γ. Γεννηµατά 100, 19018 Μαγούλα, Υπόψη Προέδρου ∆.Σ.

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

Λειτουργικός κίνδυνος

Η καταγραφή και ενηµέρωση του λειτουργικού κινδύνου υλοποιείται µε τη σύνταξη ετή-

σιας έκθεσης, η οποία στη συνέχεια κοινοποιείται στην αρµόδια Υποδιεύθυνση Λειτουρ-

γικού Κινδύνου της µητρικής εταιρείας, ΕΤΕ. 

•   Η έκθεση αυτή περιλαµβάνει µια φόρµα αυτο-αξιολόγησης στην οποία γίνεται 

 αναγνώριση και εκτίµηση των επιχειρηµατικών δράσεων της εταιρείας που ενέχουν  

 κίνδυνο

•   Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, γίνεται καταγραφή και αναφορά, προς τη µητρική 

 εταιρεία, των ζηµιογόνων γεγονότων που πραγµατοποιούνται και οφείλονται σε 

 λειτουργικούς κινδύνους
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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 εθελοντική 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 συνυπολογίζουν και κριτήρια εταιρικής υπευθυ-

νότητας 

 •   Οι εταιρείες που έχουν δεσµευτεί να λειτουργούν µε υπευθυνότητα και ηθική, βρίσκονται σε 

πλεονεκτική θέση για να παρακινήσουν και να προσελκύσουν ταλαντούχους εργαζόµενους

Η κατανόηση των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής
Η αλλαγή του κλίµατος αποτελεί ταυτόχρονα ευκαιρία και κίνδυνο για τις 
οικονοµικές επιδόσεις της εταιρείας µας.

η τάση για µείωση της έντασης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 
θα δηµιουργήσει την ανάγκη για πιο αποτελεσµατικά προϊόντα και 
υπηρεσίες

οι πελάτες µας θα αναζητήσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους 
µέσα από τις οικονοµίες κλίµακας που έχουµε αναπτύξει

η πιθανότητα να αυξηθούν σηµαντικά οι περιορισµοί των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου πιθανόν να οδηγήσει σε σηµαντικούς νέους 
φόρους, τέλη ή πρόστιµα για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
µεταφοράς και logistics

Η στρατηγική µας για τη διαχείριση του κινδύνου από την κλιµατική αλλαγή, περιλαµβάνει πο-

λιτικές που επιδιώκουν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα 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 ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνη για την παρακολού-

θηση του λειτουργικού κινδύνου και την ενηµέρωση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Τράπεζας 

και του Οµίλου της ΕΤΕ, τη συµµόρφωση µε το φορολογικό πλαίσιο, τη λογιστική παρακολού-

θηση καθώς και την οικονοµική πληροφόρηση των αρµόδιων οργάνων διοίκησης

 •   Μέσω του τµήµατος Προσωπικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας, διαµορφώνεται το ετήσιο πρό-

γραµµα εκπαίδευσης του προσωπικού µε βάση τις ανάγκες που υπάρχουν και τις προτάσεις που 

δέχεται από τις επιµέρους διευθύνσεις. Επίσης, είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της υγείας και 

της ασφάλειας στην εργασία, καθώς και για την καλλιέργεια κλίµατος επικοινωνίας και εµπιστο-

σύνης µεταξύ εργαζοµένων και ∆ιοίκησης

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 επιχειρηµα-
τικότητας 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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• Τις αρχές του Οικουµενικού Συµφώνου του ΟΗΕ 

 (UN Global Compact)

• Τα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιµότητας 

 (Sustainable Greece 2020)

Κύρια πηγή των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα της ΠΑΕΓΑΕ 

αποτελεί το µεταφορικό της έργο, ενώ ακολουθούν οι εκποµπές 

από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις της. 

Τα πρότυπο και οι µεθοδολογίες για τον υπολογισµό και την πα-

ρακολούθηση του ανθρακικού αποτυπώµατος είναι:

 

• Το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 16258:2012 

• Η µεθοδολογία EMEP/EEA (Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 Περιβάλλοντος) 

• Ο συντελεστής εκποµπών της ∆ΕΗ

Η παραπάνω µεθοδολογία και πρότυπα υπολογισµού του ανθρα-

κικού αποτυπώµατος συνάδουν µε τη µεθοδολογία της Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την Πράσινη εφοδιαστική (ΦΕΚ 

Β’ τεύχος, Αρ. 42, 17/01/2018) η οποία αποτελεί µέρος της δευ-

τερογενούς νοµοθεσίας του ν.4302/2017 περί εφοδιαστικής. 

Η ΠΑΕΓΑΕ διαθέτει τελωνειακές αποθήκες εντός των εγκαταστά-

σεων της Μαγούλας και της Σίνδου, παρέχοντας στους πελάτες της 

τελωνειακές υπηρεσίες όπως:

 

• Αποθήκευση εµπορευµάτων υπό τελωνειακό καθεστώς

• ∆ιεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων

∆ιαθέτουµε το τελωνειακό πιστοποιητικό AEO (τελωνειακές 

απλουστεύσεις/ ασφάλεια και προστασία), εξασφαλίζοντας για 

τους πελάτες µας τη διαχείριση των τελωνειακών εµπορευµάτων 

τους σύµφωνα µε διεθνή τελωνειακά πρότυπα. 

3.3  Υιοθετώντας πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές

∆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. 

Το ISO 9001:2015 αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισµένο 

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 πελάτες και 

 προµηθευτές.

Η διαµόρφωση της εταιρικής µας στρατηγικής και το πλάνο δρά-

σεων αειφορίας που υλοποιούµε λαµβάνει υπόψη αρχές διεθνών 

και εθνικών προτύπων εταιρικής υπευθυνότητας. 

Ειδικότερα συµµορφωνόµαστε µε:

 

•  Τις κατευθυντήριες οδηγίες του Global Reporting Initiative 

(GRI)

• Τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs)

Πρότυπο 
 ISO 9001:2015

Πρότυπα
Εταιρικής 

Κοινωνικής
Ευθύνης

Πρότυπα
για τη διαχείριση
του ανθρακικού 
αποτυπώµατος

Πιστοποιητικό
AEO

- Τελωνειακές
αποθήκες
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4
Η επιτυχία της εταιρείας µας

οφείλεται στους εργαζοµένους της

Άνθρωποι
3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ &

ΕΥΗΜΕΡΙΑ

4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

5ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

8ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ & ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

10 ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ & ΕΥΗΜΕΡΙΑ      

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Η συστηµατική παρακολούθηση της απόδοσης των δραστηριοτή-

των µας µε τη χρήση δεικτών απόδοσης (KPIs), έχει σκοπό την 

αξιολόγηση της επιχειρησιακής µας προόδου. 

Για το λόγο αυτό, επιδιώκουµε να:

 

• Παρακολουθούµε σε τακτική βάση την οικονοµική επίδοση,  

 την ικανοποίηση των πελατών, τα παράπονα των πελατών, 

 την επίδοση των τµηµάτων/διευθύνσεων καθώς και άλλα   

 σηµαντικά θέµατα, τα οποία µας αφορούν και επηρεάζουν  

 άµεσα την παραγωγικότητά µας

•  Καταγράφουµε, ελέγχουµε και προλαµβάνουµε 

 προβληµατικές καταστάσεις, µέσω της συστηµατικής 

 παρακολούθησης των δεικτών απόδοσης

KPIs

∆είκτες µέτρησης της 
απόδοσης - KPIs
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150
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

72, 7%
ΑΝ∆ΡΕΣ

 39, 2% 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ

18
ΑΝΩΤΕΡΑ
ΣΤΕΛΕΧΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

20%

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΛΗΡΟΥΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

99,4%

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

45,3%

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
2018

ΩΡΕΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1621
27, 3%
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

  

4. Άνθρωποι

Βασική επιδίωξη

Παρέχουμε συνεχή υποστήριξη των εργαζομένων μας ώστε να αναδειχθούν οι δυνατότητές 

τους και να βελτιστοποιηθεί η επίδοσή τους. 

Φροντίζουμε για τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων και για την 

προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις

Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε εκπαιδευτικά προγράμματα υγείας και 

ασφάλειας στην εργασία με στόχο τη μείωση των ατυχημάτων

Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους, χωρίς καμία 

φυλετική ή άλλου είδους διάκριση

Διατηρούμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εργαζομένους μας και 

ενθαρρύνουμε τη λήψη πρωτοβουλιών από αυτούς

Επιλέγουμε το προσωπικό με αξιοκρατικές διαδικασίες
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Σύµφωνα µε την ηλικιακή κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού:

 •  Η πλειοψηφία των εργαζοµένων (73%) ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία των 30-50 ετών

 •   Ένα σηµαντικό ποσοστό εργαζοµένων ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία άνω των 50 ετών (23%), 

ενώ το 4% των εργαζοµένων έχουν ηλικία κάτω των 30 ετών

4.1  Στοιχεία ανθρώπινου δυναµικού 
Εργαζόµενοι από την τοπική κοινωνία - Γυναίκες σε θέσεις γραφείου - Εργαζόµενοι 
πλήρους απασχόλησης

Λαµβάνουµε σοβαρά υπόψη το κριτήριο της εντοπιότητας κατά τη στελέχωση του ανθρώπινου δυνα-

µικού και προσλαµβάνουµε εργαζόµενους από τις γειτονικές περιοχές των εγκαταστάσεων 

όπου δραστηριοποιούµαστε, ειδικότερα από την περιοχή του Θριασίου Πεδίου και 

της Σίνδου, καθώς και από περιοχές όπου υπάρχουν Ιδιωτικά Παραρτήµατά µας 

ανά την Ελλάδα. Αναγνωρίζουµε την αξία της ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας.

 •   Στο τέλος του 2018, το ανθρώπινο δυναµικό της ΠΑΕΓΑΕ  

ανήλθε σε 150 εργαζόµενους

 •   Το 45,3% των εργαζοµένων µας προήλθε από την τοπική κοινωνία
45,3%

150

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ποσοστό εργαζοµένων ανά φύλο Ηλικιακή κατανοµή εργαζοµένων

Πλήθος εργαζοµένων ανά φύλο

Πλήθος εργαζοµένων ανά περιοχή κατοικίας

27,3% 72,7%

Άνδρες Γυναίκες

73%

4%

23%

Άνω των 50 ετών

30-50 ετών

Κάτω των 30 ετών

Άνδρες Γυναίκες

110

36 34 41

105 109

2016 2017 2018

Άνδρες Γυναίκες

9

73

3236

Λοιπές περιοχέςΤοπική κοινωνία
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Κατανοµή εργαζοµένων σε διευθύνσεις
Η αποτελεσµατική διαχείριση και κάλυψη των ποικίλων αναγκών της εταιρείας απαιτεί την τµηµατοποίηση 

της διοικητικής δοµής ως ακολούθως: 

Η πλειοψηφία των εργαζοµένων στελεχώνει τις διευθύνσεις Έτοιµων Οχηµάτων και Αποθήκευσης & ∆ιανοµής.

 

Τύπος απασχόλησης εργαζοµένων Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Εργαζόµενοι 109 41 150

Πλήρους απασχόλησης 108 41 149

Μερικής απασχόλησης 1 - 1

Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου 88 35 123

Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου 18 6 24

Αποσπασµένοι ΕΤΕ 3 - 3

Πραγµατοποιούµε δράσεις που στοχεύουν: 

 •  Στην ευαισθητοποίηση των ενδιαφεροµένων µερών σε θέµατα διαφθοράς

 •  Στην παροχή οικονοµικών και άλλης φύσεως κινήτρων 

 •  Στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού

Η κινητικότητα των εργαζοµένων της ΠΑΕΓΑΕ προκύπτει κυρίως από την ανάγκη κάλυψης εποχιακών και 

έκτακτων θέσεων εργασίας, µε τη µορφή σύµβασης έργου. 

Ροές εργαζοµένων Άνδρες Γυναίκες

Εισροές 42 10

Εκροές 38 2

Λόγοι αποχώρησης

Λήξη συνεργασίας 38 2

Εισροές ανά περιοχή Αποχωρήσεις  ανά περιοχή

7 5 5

35

Τοπική Κοινωνία Λοιπές περιοχές

15

2 0

23

Τοπική Κοινωνία Λοιπές περιοχές

Άνδρες Γυναίκες

110

36 34 41

105 109

2016 2017 2018

• ∆ιοίκηση

• ∆ιεύθυνση Εµπορικής Ανάπτυξης

• ∆ιεύθυνση Αποθήκευσης και ∆ιανοµής

• ∆ιεύθυνση Ετοίµων Οχηµάτων

• ∆ιεύθυνση Ιδιωτικών Παραρτηµάτων

•  ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και  

∆ιοικητικών Υπηρεσιών

• ∆ιεύθυνση Πληροφορικής

• Εσωτερικός Έλεγχος

∆ιεύθυνση
Αποθήκευσης
& ∆ιανοµής

∆ιεύθυνση
Εµπορική

Ανάπτυξης

∆ιοίκηση ∆ιεύθυνση
Ετοίµων

Οχηµάτων

∆ιεύθυνση
Ιδιωτικών

Παραρτηµάτων

∆ιεύθυνση 
Οικονοµικών 
& ∆ιοικητικών 

Υπηρεσιών

∆ιεύθυνση 
Πληροφορικής

Εσωτερικός 
Έλεγχος

26%
1%1%

2% 2%

39%

12%

17%
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Ενδεικτικές συµµετοχές σε αθλητικές διοργανώσεις για το 2018:

4.2  Υγεία και Ασφάλεια
Υγεία - Ασφάλεια - Εκπαίδευση - Ευηµερία εργαζοµένων

Η ΠΑΕΓΑΕ δίνει ιδιαίτερη σηµασία και προτεραιότητα στην ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων της. 

Η ΠΑΕΓΑΕ εστιάζει στα κάτωθι:

 •   Παροχή ασφαλούς περιβάλλοντος και κατάλληλων µέτρων ασφαλείας για όλους τους εργαζό-

µενους και συνεργάτες 

 •  Ειδική σήµανση όπου λειτουργούν µηχανοκίνητα µέσα

 •   Παροχή Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) σε όλους τους εργαζοµένους στους αποθηκευ-

τικούς χώρους 

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα απευθύνονται σε όλους τους εργαζόµενους, όλων των βαθµίδων και όλων 

των ειδικοτήτων.

 Για την καλύτερη διαχείριση του έργου, η ΠΑΕΓΑΕ διατηρεί ιεραρχική δοµή διοίκησης, µε τους εργαζόµε-

νους να κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες απασχόλησης:

 •  ∆ιευθύνων Σύµβουλος

 •  ∆ιευθυντές

 •  Προϊστάµενοι τµηµάτων

 •  Εργαζόµενοι γραφείου

 •  Εργαζόµενοι αποθήκης, οδηγοί, χειριστές µηχανηµάτων, τεχνίτες (Λοιπό προσωπικό)

Η ηλικιακή κατανοµή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και των εργαζοµένων της ΠΑΕΓΑΕ, 

παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα. 

Φύλο Ιεραρχία
Κάτω των
30 ετών

Από 30 έως
50 ετών

Άνω των
50 ετών

Άνδρες

∆ιοικητικό Συµβούλιο1 - - 5

∆ιευθύνων Σύµβουλος - - 1

∆ιευθυντές - 5 1

Προϊστάµενοι τµηµάτων - 5 1

Εργαζόµενοι γραφείου - 28 5

Λοιπό προσωπικό 4 37 22

Σύνολο 4 75 30

Γυναίκες

Προϊστάµενοι τµηµάτων - 1 1

Εργαζόµενοι γραφείου - 24 3

Λοιπό προσωπικό 1 10 1

Σύνολο 1 35 5

Καταβάλουµε προσπάθειες να στελεχώνουµε το ανθρώπινο δυναµικό µας µε εργαζόµενους που προέρ-

χονται κυρίως από την τοπική κοινωνία. Το 2018, το 20% των ανώτερων στελεχών  προήλθε από την 

τοπική κοινωνία

Συµµετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις

Στην ΠΑΕΓΑΕ υπάρχουν δραστήριοι εργαζόµενοι και στελέχη τα οποία φορώντας εµφανίσεις µε το λο-

γότυπο της εταιρείας συµµετέχουν σε αθλητικές διοργανώσεις για φιλανθρωπικό σκοπό (π.χ. αγώνας 

βουνού για τον αυτισµό, αγώνας δρόµου κατά του καρκίνου του µαστού, run for the cure) καθώς επίσης 

και στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, στον ∆ιεθνή Μαραθώνιο «Μέγας Αλέξανδρος της Θεσσα-

λονίκης, στους αγώνες σε πόλεις όπως το Run Greece σε Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα, Αλεξαν-

δρούπολη και Καστοριά καθώς επίσης και σε πολλούς ακόµα αγώνες σε όλη την Ελλάδα. 

1  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και 3 µέλη. Στους εργαζόµενους της ΠΑΕΓΑΕ περιλαµβάνε-
ται µόνο ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος.

•  5ος Μαραθώνιος Ναυπλίου 

•   11ος Ηµιµαραθώνιος ∆ρόµος 

Καλαµπάκα – Τρίκαλα 

•  ATTIKA RUN FUN & Grand Prix

•  7ος Ηµιµαραθώνιος Αθήνας 

•  Σπέτσες Mini Marathon

•  Ζεύξη Run Μαρία Πολύζου 

•  Run Greece 2018 

•   Ποδηλατικός δροµικός σύλλογος 

Λαµίας 

 Στοχεύουµε 

σε µηδενικά εργατικά 
ατυχήµατα και στη συνεχή 
βελτίωση του περιβάλλοντος 
όπου απασχολούνται οι 
εργαζόµενοί µας

 Επενδύουµε 

στη συνεχή εκπαίδευση των 
εργαζοµένων µας σε θέµατα 
υγείας και ασφάλειας

  Οργανώνουµε 

εκπαιδευτικά προγράµµατα 
για την υγεία και την 
ασφάλεια καθώς επίσης 
προγράµµατα καθοδήγησης 
που επιτρέπουν στους 
εργαζόµενους να µαθαίνουν 
από συναδέλφους τους µε 
µεγαλύτερη εµπειρία



ΑΝΘΡΩΠΟΙ

62 63

Εκπαιδευτικά προγράµµατα 

Οι εργαζόµενοι της ΠΑΕΓΑΕ το 2018 πραγµατοποίησαν 1.621 ώρες εκπαίδευσης στα ακόλουθα 

προγράµµατα:

Επαγγελµατικά ατυχήµατα - Πολιτική αντιµετώπισης

∆εδοµένου ότι η υγεία και η ασφάλεια είναι θέµα µείζονος σηµασίας για την εταιρεία µας, επιθυµούµε να 

µηδενίσουµε σε βάθος χρόνου τα εργατικά ατυχήµατα των εργαζοµένων µας. Λαµβάνοντας τα απαραίτη-

τα µέτρα ασφάλειας και εκπαιδεύοντας τους εργαζοµένους µας συστηµατικά, τα εργατικά ατυχήµατα που 

καταγράφονται αποτελούν µεµονωµένα περιστατικά. Ωστόσο, σε περίπτωση κάποιου ατυχούς γεγονότος 

εστιάζουµε στην αιτία που το προκάλεσε ώστε να µην επαναληφθεί. 

Το 2018 καταγράφηκαν συνολικά δύο εργατικά ατυχήµατα:

1 εργατικό ατύχηµα οδηγού: Ο οδηγός υπέστη κάταγµα στον καρπό του χεριού λόγω παραπατήµατος στο 

χώρο φορτοεκφόρτωσης αυτοκινήτων στο Κερατσίνι. Ο οδηγός απουσίασε από τον Σεπτέµβριο έως τα 

µέσα ∆εκεµβρίου.

1 εργατικό ατύχηµα εργάτη: Ο εργάτης υπέστη κάταγµα µέσου δακτύλου αριστερού χεριού λόγω κακού 

χειρισµού παλετοφόρου. Ο εργάτης απουσίασε για 15 ηµέρες.

Και τα δύο ατυχήµατα καταγράφηκαν και µελετήθηκαν ώστε να µην επαναληφθούν στο µέλλον.

4.3  Εκπαίδευση 
Ευαισθητοποίηση - Ενηµέρωση - Αξιοκρατία - ∆ια βίου µάθηση

Η στρατηγική της εταιρείας µας εστιάζει στην ανάπτυξη της παιδείας των νέων της τοπικής κοινωνίας. 

 •  Προσλαµβάνουµε εργαζόµενους µε στόχο την ανάδειξη των ταλέντων τους

 •   Αναπτύσσουµε σχέσεις εµπιστοσύνης µε τους εργαζοµένους µας δηµιουργώντας µακροπρόθε-

σµες σχέσεις συνεργασίας 

•   Αµυντική οδήγηση βαρέων οχηµάτων 

για τους οδηγούς που πραγµατοποιούν 

το µεταφορικό έργο 

•   Εκπαίδευση σε θέµατα χηµικών και 

ηλεκτρικών κινδύνων καθώς και χρήση 

µέσων ατοµικής προστασίας για εργα-

ζόµενους που εργάζονται σε αποθήκες, 

εξωτερικούς χώρους και γραφεία

•   Εκπαίδευση για ασφαλή εργασία σε 

ύψος σε εργαζοµένους της ∆ιεύθυνσης 

Ιδιωτικών Παραρτηµάτων 

•   Εκπαιδευτικό σεµινάριο µε στόχο τη 

βελτίωση της ικανότητας διαχείρισης 

άγχους σε επαγγελµατικό και προσωπι-

κό επίπεδο

•   ∆ιαχείριση κινδύνων

•   Φορολογική νοµοθεσία

•   ∆ιεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών 

και συναλλαγών

•   Οικονοµική αξιολόγηση πελατών και 

προµηθευτών

•   Προετοιµασία για φόρτωση και παρά-

δοση αυτοκίνητων πελατών µε βάση τις 

σχετικές οδηγίες εργασίας

•   Προστασία προσωπικών δεδοµένων 

•   Αποτελεσµατική γραπτή επικοινωνία

•   IΤ security  

•   In focus: conflict management & 

communication 

•   ∆ιαχείριση εντολών αγοράς τεχνικών 

έργων 

•   Ευαισθητοποίηση & αναγνώριση 

 επικίνδυνων εµπορευµάτων 

•   Επικαιροποιηµένο σεµινάριο ΕΦΚΑ-ΣΕ-

ΠΕ-οι τελευταίες αλλαγές τροποποιήσεις

•   Sustainability forum 2018 

•   Budgeting  

•   Πρόγραµµα πιστοποίησης στα IFRS 

 από το ICAEW

•   Πρακτικό γραφείο εργατικών θεµάτων 

& µηχανογραφηµένης µισθοδοσίας 

•   Alma pro (λογισµικό)

•   Lean six sigma yellow belt-IASSC 

certified 

•   Warehouse seminar 

•   Οργάνωση και διαχείριση λιτής (lean) 

αποθήκης 

•   Logistics 4.0

•   ECG conference 2018

•   Enterprise document, content & 

knowledge management 

•   Hellenic ACFE (Association of 

Certified Fraud Examiners) Anti-Fraud 

Symposium 2018

•   ‘’WINGS TO FLY’’-IIA του Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών

...
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4.4   Παροχές προς τους εργαζόµενους - 
Πολιτική Αµοιβών

Προσέλκυση - Αµοιβές - Υγεία & Ασφάλεια µέσα και έξω από την εταιρεία - 
Επιβράβευση εργαζοµένων 

Ανταµείβουµε τους εργαζοµένους µας για την αφοσίωση τους. Η ανταµοιβή τους περιλαµβάνει οικονοµικά 

και άλλης φύσεως κίνητρα προς τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

 •   Αναγνωρίζουµε ότι η απασχόληση ικανών εργαζοµένων στην εταιρεία µας αποτελεί 

το βασικό παράγοντα ανάπτυξής µας 

 •   Παρέχουµε ανταγωνιστικές αµοιβές λαµβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες αµοιβές που 

παρέχονται από τις εταιρείες του κλάδου µας και το βασικό µισθό που ορίζεται από τη 

νοµοθεσία

 •   Εξασφαλίζουµε πως όλοι οι εργαζόµενοί µας καλύπτονται από συλλογικές συµβάσεις 

εργασίας οι οποίες υπερκαλύπτουν σε κάθε περίπτωση την εθνική συλλογική σύµβαση

 •   Αναπτύσσουµε µακροχρόνιες συνεργασίες για ανάπτυξη αισθήµατος ασφάλειας των 

εργαζοµένων µας 

Η κατανοµή ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο, µε βάση το φύλο και την κατηγορία εργαζοµένων, 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Εκπαιδευτικά προγράµµατα εργαζοµένων 

Άνδρες Γυναίκες Σύνολο

Ώρες 
εκπαίδευσης

Μέσος όρος
Ώρες 

εκπαίδευσης
Μέσος όρος

Ώρες 
εκπαίδευσης

Μέσος 
όρος

∆ιευθύνων 
Σύµβουλος

8 8 - - 8 8 

∆ιευθυντές 301,5 43,1 - - 301,5 43,1 

Προϊστάµενοι 
τµηµάτων

230 38,3 135 67,5 365 45,6 

Εργαζόµενοι 
γραφείου

465,5 12,6 322,5 11,9 788 12,3 

Λοιπό 
προσωπικό

144 1,5 14 1 158 1,5 

Ώρες εκπαίδευσης εργαζοµένων (2016-2018)

532 520

1621

2016 2017 2018

Ενισχύουµε το θεσµό της εκπαίδευσης και επιδοτούµε τους εργαζόµενους που επιθυµούν να παρακολου-

θήσουν προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της 

χώρας. Η ΠΑΕΓΑΕ καλύπτει τα δίδακτρα εργαζοµένων σε ποσοστό 90%.

 •   Ένας εργαζόµενος παρακολουθεί προπτυχιακό εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο Ανοικτό Πανεπι-

στήµιο, στη σχολή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Οργανισµών 

Οµαδική ασφάλιση

Εδώ και 4 χρόνια εφαρµόζουµε το πρόγραµµα 

οµαδικής ασφάλισης των εργαζοµένων µας, σε 

συνεργασία µε την Εθνική Ασφαλιστική. Το πρό-

γραµµα αφορά σε όλα τα µέλη της ΠΑΕΓΑΕ και δί-

νει τη δυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης και των 

προστατευόµενων µελών των εργαζοµένων µας. 

Το συγκεκριµένο πρόγραµµα, περιλαµβάνει:

•   Ασφάλιση ζωής

•   Νοσοκοµειακή περίθαλψη από ατύχηµα

•   Νοσοκοµειακή περίθαλψη από ασθένεια

Λήψη γονικής άδειας / 
άδειας µητρότητας

Στηρίζουµε τις εργαζόµενες µητέρες. Ειδικότερα, 

κατά τη διάρκεια του 2018:

•   2 εργαζόµενες µε άδεια λοχείας / µητρότητας 

από το προηγούµενο έτος επέστρεψαν στην 

εργασία τους 

•   Μία εργαζόµενη βρίσκεται σε άδεια µητρότητας
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4.5  Ίσες ευκαιρίες

Μη διάκριση - Ισότητα - Συµµόρφωση - Αµφίδροµη 
επικοινωνία

Η ισότητα και η αξιοκρατία αποτελούν βασικές αξίες στην εταιρεία µας όσον αφορά 

στην πρόσληψη των εργαζοµένων και στην αξιολόγησή τους. Οι προσλήψεις ακο-

λουθούν τις νόµιµες απαιτούµενες προϋποθέσεις χωρίς να υφίσταται καµία άλλου 

είδους διάκριση. Η ΠΑΕΓΑΕ σέβεται και προωθεί την ποικιλοµορφία και την διαφο-

ρετικότητα στην εργασία.

  Εφαρµογή των συλλογικών συµβάσεων εργασίας που ισχύουν στο 

µεγαλύτερο δυνατό βαθµό που µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε όλους τους ερ-

γαζόµενους, καθώς και πλήρη συµµόρφωση µε την αντίστοιχη νοµοθεσία της 

χώρας

  ∆ηµιουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος αξιολόγησης µέσα 

από το οποίο αξιολογούνται όλες οι κατηγορίες εργαζοµένων µέσα στην εταιρεία

Ισότητα των δύο φύλων

 •   27,3% γυναίκες εργαζόµενοι επί του συνόλου του 

ανθρώπινου δυναµικού. Το ποσοστό αυτό είναι 

ιδιαίτερα υψηλό αν αναλογιστεί κανείς το είδος 

της εργασιακής δραστηριότητας της εταιρείας. Πα-

ράλληλα, η παρουσία των εργαζόµενων γυναικών 

είναι αρκετά σηµαντική σε διοικητικές θέσεις. Ενώ 

διαφορές στις αµοιβές που παρέχονται σε άντρες 

και γυναίκες είναι µηδενικές

 •   39,2% γυναίκες εργαζόµενοι σε θέσεις γραφείου

Στο πλαίσιο των εταιρικών εκδηλώσεων που διοργανώνουµε κατά τη 

διάρκεια του έτους, όπως είναι η ετήσια κοπή της πίτας και η γιορτή των 

Χριστουγέννων, µοιράζουµε δώρα σε εργαζόµενους. 

•   ∆ιαθέσαµε, κατόπιν κλήρωσης, σε 5 εργαζόµενους δωροεπιτα-

γές για αγορά καταναλωτικών προϊόντων από γνωστή αλυσίδα 

λιανικού εµπορίου

•   Η εταιρεία έδωσε υπό µορφή επιβράβευσης ένα tablet σε 

 εργαζόµενό της

Η παιδεία και η εκπαίδευση έχουν ιδιαίτερη σηµασία. Ειδικότερα, επιβρα-

βεύουµε τα παιδιά των εργαζοµένων µας που επιτυγχάνουν να εισαχθούν 

σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας, παρέχοντας δωροεπιταγές για αγορά 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, ως ενίσχυση σε αυτό το νέο τους ξεκίνηµα. 

•   Για το 2018, χορηγήσαµε δωροεπιταγή για αγορά ηλεκτρονικού 

υπολογιστή σε ένα παιδί εργαζοµένου που εισήχθη σε εθνικό 

εκπαιδευτικό ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

•   Παρείχαµε δωροεπιταγές από πολυκαταστήµατα εµπορίας 

 παιχνιδιών σε όλα τα παιδιά των εργαζοµένων ηλικίας 

 0 έως 9 ετών ως δώρο Χριστουγέννων 

•   Παρείχαµε δωροεπιταγές από πολυκαταστήµατα ηλεκτρονικών 

ειδών σε όλα τα παιδιά των εργαζοµένων ηλικίας 

10 έως 16 ετών ως εταιρικό δώρο Χριστουγέννων 

Πάντα δίπλα στους εργαζόµενους

Ενισχύουµε
 όσους εργαζόµενους  
 έχουν ανάγκη,   
 προσφέροντας
 οικονοµική ενίσχυση  
 έκτακτης ανάγκης

 Εξασφαλίζουµε 

 την εµπιστευτικότητα
 της ιδιωτικής τους ζωής

 Παρέχουµε  

 προκαταβολές έναντι 
 µισθοδοσίας σε 
 εργαζόµενους που   
 αντιµετωπίζουν 
 προβλήµατα

∆ωροεπιταγές 
σε εργαζόµενους

Επιβραβεύοντας 
τα παιδιά των 

εργαζοµένων µας
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Πάταξη της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας

Η συµµόρφωσή µας µε την υφιστάµενη εργατική νοµοθεσία κατά την υλοποίηση των διαδικασιών πρό-

σληψης, αποτελεί αδιαπραγµάτευτη προτεραιότητά µας. Επιπλέον εφαρµόζουµε την εν λόγω πρακτική όχι 

µόνο εντός των ορίων του οργανισµού µας αλλά και στους συνεργάτες µας, ειδικότερα για τους εργα-

ζόµενους της ΠΑΓΑΕ που απασχολούνται υπό καθεστώς σύµβασης έργου. Για το 2018, όπως και για τα 

προηγούµενα έτη λειτουργίας µας, δεν αναφέρθηκαν ή καταγράφηκαν περιστατικά παιδικής ή καταναγκα-

στικής εργασίας.

Αµφίδροµη επικοινωνία ∆ιοίκησης και εργαζοµένων

Τα ανώτερα στελέχη της ΠΑΕΓΑΕ διατηρούν εσωτερική επικοινωνία µε τους εργαζοµένους της εταιρείας 

και τους ενηµερώνουν άµεσα για θέµατα που τους αφορούν. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει την ανάπτυξη 

σχέσεων εµπιστοσύνης µεταξύ εργαζόµενων και ∆ιοίκησης. 

 •   Κατανοούµε καλύτερα τις µεταβαλλόµενες ανάγκες του ανθρώπινου δυναµικού

 •   Βελτιώνουµε τις επιχειρησιακές µας διαδικασίες

 •   Αναπροσαρµόζουµε τον υφιστάµενο εξοπλισµό και βελτιώνουµε τις πολιτικές και πρακτικές 

της εταιρείας

Στο πλαίσιο της τακτικής και άµεσης αλληλεπίδρασης µε τους ανθρώπους µας, ενθαρρύνουµε κάθε εργα-

ζόµενο να έρθει σε επικοινωνία µε τον άµεσα προϊστάµενό του για οποιοδήποτε θέµα τον απασχολεί ή 

εναλλακτικά να απευθυνθεί στο τµήµα Προσωπικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας. 5
Θεωρούµε υποχρέωσή µας να προστατεύσουµε

το περιβάλλον, γι’ αυτό προσπαθούµε να µειώσουµε
τις επιπτώσεις που προκαλούν οι δραστηριότητες µας

Υπολογίζουµε και αντισταθµίζουµε το ανθρακικό µας
αποτύπωµα ενισχύοντας την πράσινη ανάπτυξη

5Περιβάλλον
7 ΦΤΗΝΗ & 

ΚΑΘΑΡΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

11ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 
& ΚΟΙΝΩΤΗΤΕΣ

15ΖΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ

12 ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ &
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΦΤΗΝΗ & ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
& ΠΑΡΑΓΩΓΗ

∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ

13∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΛΙΜΑ
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18
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

LED

ΧΡΗΣΗ
ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΣ
∆ΕΝ∆ΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑΝΕ ΤΙΣ

5.000
ΦΥΤΑ ΚΑΙ ∆ΕΝΤΡΑ

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ

4.682
ΤΟΝΩΝ ∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ
ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2

6.070,9
ΤΟΝΟΙ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΝΕΡΟΥ

46.512
κ.µ.ΚΑ∆ΟΙ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ,
ΑΠΟΘΗΚΕΣ,

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ
ΧΩΡΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.889
ΜWH 

5. Περιβάλλον 

Βασική επιδίωξη

Συνεχής και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των διαδικασιών μας ώστε να 

προσαρμοζόμαστε στις νέες απαιτήσεις για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων μας προς 

το περιβάλλον. 

Υπολογίζουμε συστηματικά τις εκπομπές αέριων ρύπων μας

Υλοποιούμε δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον 

Διαχειριζόμαστε ορθολογικά τους διαθέσιμους πόρους 

Εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας σε δράσεις και πρακτικές 

φιλικές προς το περιβάλλον
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 Με σκοπό τη σταδιακή µείωση της χρήσης χαρτιού χρησιµοποιούµε εφαρµογές 

και πληροφοριακά συστήµατα και έχουµε υιοθετήσει την:

  Ηλεκτρονική τιµολόγηση  Ηλεκτρονική καταγραφή και  
    παρακολούθηση νοµικών υποθέσεων

  Ηλεκτρονική αποστολή και 
  συµπλήρωση ερωτηµατολογίων   Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση

5.2  Κατανάλωση ενέργειας 
Συστηµατική παρακολούθηση - Χρήση νέων τεχνολογιών - 
Μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας 

Η ανάγκη για κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της ΠΑΕΓΑΕ σε Μαγούλα και Σίνδο είναι σηµα-

ντική, δεδοµένης της έκτασης των αποθηκευτικών χώρων, των γραφείων καθώς και του φωτισµού που 

καλύπτει το σύνολο των εξωτερικών χώρων. Για το 2018, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

ανήλθε στα 1.889 MWh, ενώ η θερµική ενέργεια προέκυψε από την κατανάλωση 7.252 λίτρων πετρελαίου. 

Μέσα από τη διαδικασία της τακτικής παρακολούθησης της ενέργειας που καταναλώνεται στις εγκαταστά-

σεις Μαγούλας και Σίνδου:

 •   Αξιολογούµε την επίδραση των δράσεων που εφαρµόσαµε

 •   Σχεδιάζουµε τα επόµενα βήµατα και τις νέες δράσεις που θα προκαλέσουν ακόµη µεγαλύτερη 

µείωση της καταναλισκόµενης ενέργειας

5.1  Υλικά και πρώτες ύλες 
Καταγραφή - Παρακολούθηση - Εξοικονόµηση φυσικών πόρων

Η ΠΑΕΓΑΕ ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών logistics καταναλώνει πετρέλαιο για την κίνηση των ιδιόκτη-

των αυτοκινηταµαξών. 

 •   Λόγω αυξηµένης δραστηριότητας της εταιρείας µας, η συνολική ποσότητα πετρελαίου που κα-

ταναλώθηκε το 2018 είναι αυξηµένη κατά 40% σε σχέση µε την αντίστοιχη του 2017 και 55% 

σε σχέση µε το 2016

 •   Τα υλικά που αναγράφονται µε τις αντίστοιχες καταναλώσεις στον παρακάτω πίνακα, αφορούν 

σε αναλώσιµα υλικά για τα γραφεία και τα πλυντήρια των εγκαταστάσεών µας και δείχνουν 

συγκριτικά αποτελέσµατα για τα έτη 2016, 2017 και 2018 αντίστοιχα

Αναλωθέντα υλικά 2016 2017 2018

Πετρέλαιο (λίτρα) 112.329 123.736 174.162

Χαρτοκιβώτια (τεµάχια) 22.850 7.000 49.130

Ταινίες περιτύλιξης χαρτοκιβωτίων (τεµάχια) 2.409 2.160 1.116

Stretch films (τεµάχια) 2.688 576 696

Φωτοτυπικό χαρτί (δεσµίδες) 1.150 1.175 1.120

Γραφική ύλη (τεµάχια) 1.825 6.068 1.970

Αναλώσιµα µηχανών γραφείου 
(τόνερ, drum, κλπ.) (τεµάχια)

116 186 150

Σαπούνι (λίτρα) 400 400 880 

Αποκερωτικά (λίτρα) 200 344 1.000 

Αποπισσωτικά (λίτρα) 1.000 1.200 -

AD BLUE για νταλίκες (λίτρα) - - 800

Το 2018 καταφέραµε να αυξήσουµε τις προµήθειες από πράσινα υλικά. Ειδικότερα, σε συνεργασία µε τη 

∆ιεύθυνση Προµηθειών του Οµίλου της ΕΤΕ προµηθευτήκαµε 2.000 φακέλους µερίδος και 50 χειρόγρα-

φα δελτία αποστολής από ανακυκλώσιµα υλικά. 

1.782

3.931

1.765

4.989

1.889

7.252

2016

Ηλεκτρική ενέργεια (MWh) Πετρέλαιο (λίτρα)

2017 2018
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Κατά την επέκταση και ανέγερση του νέου κτηρίου ∆ιοίκησης, ανα-

παλαιώθηκαν και τέθηκαν σε χρήση παλαιά έπιπλα τα οποία βρίσκο-

νταν αποθηκευµένα στις αποθήκες µας. 

5.3  Κατανάλωση νερού 
Συστηµατική καταγραφή - Προληπτική συντήρηση - Ασφαλής διάθεση

Πέρα από τις δράσεις που υλοποιούνται σχετικά µε την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της εται-

ρείας, η ΠΑΕΓΑΕ αναγνωρίζει την αξία διασφάλισης των φυσικών πόρων και καταγράφει την κατανάλωση 

του υδάτινου αποτυπώµατος περιορίζοντας την άσκοπη χρήση του. 

Το 2018 η συνολική κατανάλωση νερού αυξήθηκε σε σύγκριση µε το 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται στο 

αυξηµένο έργο που ανέλαβε η εταιρεία για το 2018 σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη.

Αναλυτικότερα, το 2018 καταναλώθηκε περίπου η διπλάσια ποσότητα νερού σε κ.µ., σε σύγκριση µε το 

2017, ενώ η βασική πηγή προµήθειας νερού προήλθε από το δίκτυο ύδρευσης της ΕΥ∆ΑΠ Ελευσίνας και 

ΕΥΑΘ Σίνδου, αντίστοιχα.

Ήδη στις εγκαταστάσεις της Μαγούλας, όπου καταναλώνεται το 95% της 

συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας, έχει πραγµατοποιηθεί αντικατάσταση στο 

σύνολο των εξωτερικών χώρων και γραφείων µε λαµπτήρες LED. Συνολι-

κά αντικαταστάθηκαν:

 

 •   10 προβολείς LED

 •   238 φωτιστικά LED για εξωτερικούς χώρους

 •   186 φωτιστικά LED για γραφεία

Στις εγκαταστάσεις της Σίνδου, υλοποιούνται έργα για τη συνολική ανα-

βάθµιση των εγκαταστάσεων, ενώ έχει ολοκληρωθεί στα γραφεία και στις 

αποθήκες η αντικατάσταση των συµβατικών λαµπτήρων µε λαµπτήρες τεχνο-

λογίας LED

Προβαίνουµε σε αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισµού που χρησιµο-

ποιούµε σε γραφεία και αποθήκες, µε γνώµονα την ενεργειακή απόδοση. 

Από το 2016, έχουµε αποκτήσει 15 κλιµατιστικά συστήµατα τεχνολογίας 

inverter (ενεργειακής κλάσης Α2++). Επίσης, φέτος, αποκτήθηκαν 

5 ηλεκτρικά περονοφόρα τελευταίας τεχνολογίας, ενώ ολοκληρώθηκε και 

το νέο κτίριο ∆ιοίκησης στις εγκαταστάσεις µας στη Μαγούλα, το οποίο 

εξοπλίστηκε µε συσκευές υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Η τοποθέτηση φωτοκύτταρων στους εξωτερικούς χώρους της Μαγούλας 

και της Σίνδου έχει υλοποιηθεί πλήρως. Επίσης, στο εσωτερικό των εγκα-

ταστάσεων έχουν τοποθετηθεί αισθητήρες κίνησης οι οποίοι θέτουν σε 

λειτουργία τα φωτιστικά σώµατα ανάλογα µε τη δραστηριότητα των ερ-

γαζοµένων. Με τη συγκεκριµένη δράση περιορίζεται η άσκοπη λειτουργία 

των φωτιστικών σωµάτων και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Εφαρµόζοντας ένα ολοκληρωµένο σύστηµα προληπτικής συντήρησης, 

εξασφαλίζουµε την ορθή λειτουργία του δικτύου πεπιεσµένου αέρα, απο-

φεύγοντας την απώλεια ενέργειας. Επίσης, τακτικοί έλεγχοι πραγµατοποι-

ούνται στα πλυντήρια αυτοκινήτων και στο φανοποιείο από συνεργάτη της 

ΠΑΕΓΑΕ για την πρόληψη τυχόν διαρροών. 

Κατανάλωση νερού σε κ.µ.

21.24019.625

46.225

21.38719.762

46.512

147 142 287

Μαγούλα

2016

Σίνδος Σύνολο

2017 2018

Αντικατάσταση 
συµβατικών 
λαµπτήρων 

µε λαµπτήρες 
τεχνολογίας LED 

Χρήση εξοπλισµού 
υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης

Χρήση 
φωτοκυττάρων 
και αισθητήρων 

κίνησης 

Συντήρηση δικτύου 
πεπιεσµένου αέρα 

και υδραυλικών 
συστηµάτων 

«∆εν πετώ... 
επαναχρησιµοποιώ» 
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Σύστηµα έκπλυσης διπλής ροής

Μερική µείωση του υδάτινου αποτυπώµατος επιτυγχάνεται από δευτερεύ-

ουσες δραστηριότητες εξοικονόµησης νερού. 

«Το νερό επιστρέφει στη φύση»

Κατά την πλύση των οχηµάτων, γίνεται χρήση ειδικού σαπουνιού, µε συνέ-

πεια τα υγρά απόβλητα που παράγονται να µην είναι ιδιαίτερα επιβαρυµένα 

µε χηµικά κατάλοιπα. Επιπλέον έχει εγκατασταθεί λασποσυλλέκτης ο οποί-

ος είναι σε λειτουργία καθαρίζοντας τα κατάλοιπα και το σαπούνι που προ-

έρχονται από το πλύσιµο των οχηµάτων. Ωστόσο, το νερό που προέρχεται 

από το λασποσυλλέκτη δεν µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί για πλύσιµο 

των οχηµάτων και καταλήγει στον αγωγό οµβρίων.

5.4  Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου
Καταγραφή - Υπολογισµός - Παρακολούθηση - Μείωση - 
Αντιστάθµιση

Οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα προκύπτουν κυρίως από το µεταφορικό έργο που εκτελεί η εταιρεία, 

και από την καθηµερινή µετακίνηση των εργαζοµένων της καθώς και από την κατανάλωση ενέργειας στις κτη-

ριακές εγκαταστάσεις. Στοχεύουµε στην αποδοτικότερη διαχείριση των αέριων ρύπων και για το λόγο αυτό:

Το 99% της συνολικής κατανάλωσης νερού πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Μαγούλας

 •   Αυτό οφείλεται στο ότι για µία από τις κύριες δραστηριότητες της εταιρείας, την «προετοιµασία 

οχηµάτων», απαιτείται σηµαντική ποσότητα νερού από τα πλυντήρια

 •   Νερό επίσης καταναλώνεται για το πότισµα φυτών, δένδρων, αναγκών γραφείων και 

καθαριότητας

Στις εγκαταστάσεις της Σίνδου, η χρήση νερού είναι ιδιαίτερα περιορισµένη και αφορά στην κάλυψη ανα-

γκών γραφείων και καθαριότητας.

 

 

Συστηµατική συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και πυρόσβεσης 

Το εκτεταµένο δίκτυο ύδρευσης και πυρόσβεσης της ΠΑΕΓΑΕ καλύπτει έκταση µεγαλύτερη από 700 στρέµ-

µατα. Η διαχείριση του δικτύου πραγµατοποιείται µέσω ενός ολοκληρωµένου συστήµατος συντήρησης. 

 •   Μειώνουµε το χρόνο αποκατάστασης διαρροών, µε τη µετατροπή του υπόγειου δικτύου σε 

υπέργειο, όπου αυτό είναι εφικτό

 •   Προλαµβάνουµε τυχόν διαρροές, µέσω τακτικών ελέγχων που διεξάγονται βάση του πλάνου 

συντήρησης 

Κατανάλωση νερού
στις εγκαταστάσεις της ΠΑΕΓΑΕ

1%

99%

Μαγούλα

Σίνδος

Σχεδιάζουµε και 

υλοποιούµε δράσεις 

που στόχο έχουν τη 

µείωση του υδάτινου 

αποτυπώµατος καθώς 

και την ασφαλή και 

υπεύθυνη διάθεση των 

υγρών αποβλήτων που 

προκύπτουν από τη 

λειτουργία µας. 

 Υπολογίζουµε 
κάθε χρόνο

τους 
εκπεµπόµενους 

ρύπους µας

 Ορίζουµε
πρωτοβουλίες

και δράσεις
για τον

περιορισµό τους

 Αντισταθµίζουµε 
τις εκποµπές διοξειδίου 

του άνθρακα
µέσω εθελοντικών 

δράσεων
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Πηγή εκποµπής CO2 Scope
Εκποµπές 

2016
(Tn CO2)

Εκποµπές 
2017

(Tn CO2)

Εκποµπές 
2018

(Tn CO2)

∆ιαφορά (%)
(2017-2018)

Πετρελαιοκίνητα ανυ-
ψωτικά µηχανήµατα

1 1,6 2 1,6 -20%

Κτίρια: κατανάλωση 
πετρελαίου

1 10,5 13,3 19,4 42%

∆.Χ. φορτηγά (3PL 
contracted)

3 66,6 16 18,83 18%

Οχήµατα εργαζοµέ-
νων

1 160,8 173,4 177,6 2%

∆.Χ. αυτοκινητάµαξες 
ΠΑΕΓΑΕ

1 287,8 315,1 444,1 41%

Κτίρια: κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας

2 1.816,8 1.677,1 1.794,9 7%

∆.Χ. αυτοκινητάµαξες 
συνεργατών

3 3.268,5 2.484,8 3.614,5 45%

Συνολικές εκποµπές 
CO

2

5.612,6 4.681,7 6.070,9 30%

Εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα µε βάση το Green House Gas Protocol

Σύµφωνα µε το Green House Gas 

Protocol (GHGP), οι άµεσες εκποµπές 

διοξειδίου του άνθρακα για το 2018 

ανήλθαν σε 642,1 τόνους, οι έµµε-

σες εκποµπές σε 1.794,9 τόνους, ενώ 

οι άλλες έµµεσες εκποµπές σε 3.633,9 

τόνους. 

•   Οι άµεσες εκποµπές αφορούν µόλις 

το 11% των συνολικών εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα και περιλαµ-

βάνουν τις εκποµπές που προκύπτουν 

από τα πετρελαιοκίνητα ανυψωτικά, 

την κατανάλωση πετρελαίου σε κτί-

ρια, τα οχήµατα προσωπικού και τις 

ιδιόκτητες αυτοκινητάµαξες

Υπολογίζουµε το ανθρακικό µας αποτύπωµα επί 4 συναπτά έτη λαµβάνοντας υπόψη το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας που δηµιουργούν εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως είναι: 

 •  Το µεταφορικό έργο από τον ιδιόκτητο στόλο οχηµάτων

 •  Το µεταφορικό έργο από το συνεργαζόµενο στόλο οχηµάτων

 •  Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις

 •  Η θερµική ενέργεια που καταναλώνεται στις κτηριακές εγκαταστάσεις

 •  Οι µετακινήσεις των εργαζοµένων από και προς την εταιρεία

Ο υπολογισµός του ανθρακικού αποτυπώµατος, βασίζεται σε διεθνείς αναγνωρισµένες µεθοδολογίες και 

πρότυπα, όπως περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι τα πρότυπα 

και οι µέθοδοι που έχουν χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό του ανθρακικού αποτυπώµατος εναρµο-

νίζονται πλήρως µε τις οδηγίες της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την Πράσινη Εφοδιαστική.

Πηγή εκποµπής CO2 Μεθοδολογία υπολογισµού του ανθρακικού αποτυπώµατος

Κτίρια: κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Συντελεστής εκποµπών ∆ΕΗ, 2016

Κτίρια: κατανάλωση πετρελαίου EN 16258:2012

Πετρελαιοκίνητα ανυψωτικά µηχανήµατα EN 16258:2012

Οχήµατα εργαζοµένων COPERT 4 (µέθοδος EMEP/EEA)

∆.Χ. αυτοκινητάµαξες ΠΑΕΓΑΕ EN 16258:2012

∆.Χ. αυτοκινητάµαξες συνεργατών COPERT 4 (µέθοδος EMEP/EEA)

∆.Χ. φορτηγά (3PL contracted) COPERT 4 (µέθοδος EMEP/EEA)

Συνολικές εκποµπές αέριων ρύπων 

Υπολογίζουµε το ανθρακικό µας αποτύπωµα ώστε να µειώσουµε τους εκπεµπόµενους ρύπους µας που 

είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Για το 2018, αυξήθηκαν αρκετά οι δραστηριότητες µας και γι’ αυτό 

παρατηρείται αύξηση του αποτυπώµατος µας. Ωστόσο, θα χρησιµοποιήσουµε κάθε πρόσφορο µέσο για 

να το µειώσουµε και να το αντισταθµίσουµε.

Στον πίνακα που ακολουθεί είναι φανερό πως οι αυξήσεις στις εκποµπές µας προήλθαν από αυξηµένο 

µεταφορικό έργο τόσο το δικό µας όσο και των συνεργατών.

11%

60%
29%

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Εκποµπές CO2

µε βάση το GHGP (%)
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 •   Οι έµµεσες εκποµπές συγκέντρωσαν το 29% του συνολικού ανθρακικού αποτυπώµατος της 

εταιρείας, περιλαµβάνοντας την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώθηκε στις κτιριακές εγκατα-

στάσεις

 •   Οι άλλες έµµεσες εκποµπές αποτέλεσαν το µεγαλύτερο µέρος των εκποµπών διοξειδίου του 

άνθρακα µε ποσοστό 60%, οι οποίες προέκυψαν από το µεταφορικό έργο της εταιρείας που 

ανατέθηκε σε συνεργάτες για την εκτέλεση δροµολογίων ξηρού φορτίου και έτοιµων αυτοκι-

νήτων

Εκποµπές CO2 µε βαση το GHGP (τόνοι)

465 504 642

1.817
1.677 1.795

3.335

2.501

3.634

Άµεσες εκποµπές Έµεσες εκποµπές Άλλες έµεσες
εκποµπές

2016 2017 2018

Προσπαθούµε να ελέγχουµε και να περιορίσουµε το ανθρακικό µας αποτύπωµα. 

Στο πλαίσιο αυτό:

 Καταναλώνουµε 

ελεγχόµενα κάθε µορφής ενέργεια 

 Αντισταθµίζουµε
τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα που παράγουµε,

µέσω εθελοντικών δράσεων

Προγράµµατα εκπαίδευσης οδηγών

Εξίσου σηµαντική δραστηριότητα µε τη χρήση οχηµάτων νέας τεχνολογίας, είναι η εκπαίδευση των ερ-

γαζοµένων που τα χειρίζονται. Η οδική συµπεριφορά των οδηγών επηρεάζει σηµαντικά την κατανάλωση 

καυσίµου ενώ παράλληλα βελτιώνει την ασφάλεια στο εθνικό οδικό δίκτυο όπου πραγµατοποιούµε µετα-

φορές. ∆ίνουµε προτεραιότητα στην εκπαίδευση των εργαζόµενών µας, υποστηρίζοντας ένα βιώσιµο σύ-

στηµα µεταφορών χωρίς ατυχήµατα. Το 2018, 4 οδηγοί µας παρακολούθησαν σεµινάριο που αφορούσε 

στην αµυντική οδήγηση βαρέων οχηµάτων.

Ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα 

 •   Η αντιστάθµιση των αέριων ρύπων µε δράσεις όπως η αύξηση του 

ποσοστού εθελοντικών δενδροφυτεύσεων, συµβάλει σηµαντικά 

στη δηµιουργία ενός ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα. Από το 2013 

µέχρι σήµερα, έχουν συνολικά φυτευτεί περισσότερα από 5.000 

φυτά και δέντρα διαφόρων ποικιλιών στις εγκαταστάσεις µας. 

Συγκεκριµένα το 2018, φυτεύτηκαν επιπλέον 30 δέντρα και 

350 φυτά  

Το 2018, η ΠΑΕΓΑΕ αντιστάθµισε το 100% των εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα που παρήγαγε το 2017, 

ειδικότερα αντισταθµίστηκαν συνολικά 4.681,7 τόνοι, µέσω της 

πρωτοβουλίας των Ηνωµένων Εθνών, Climate Neutral Now

VOLUNTARY

CANCELLATION

CERTIFICATE

Presented to
PAEGAE S.A.

Reason for cancellation

I am offsetting greenhouse gas emissions for my Company

Number of units

cancelled
4450 CERs
Equivalent to 4450 tonne(s) of CO2

Start serial number: IN52333791152211326

End serial number: IN52333835642211326

The certificate is issued in accordance with the procedure for voluntary

cancellation in the CDM Registry. The reason included in this certificate is

provided by the cancellor.

DATE: 26 OCTOBER 2017 

REFERENCE: VC2500/2017
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∆ιατήρηση της βιοποικιλότητας 

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας διασφαλίζει την ανάπτυξη και διατήρηση βιώσιµων οικοσυστηµάτων και 

πληθυσµών. Εµείς στην ΠΑΕΓΑΕ πιστεύουµε ότι η έννοια της αειφορίας και της επιχειρηµατικής υπευθυνό-

τητας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

 

 • Εφαρµόζουµε 

  φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές 

 •  Παροτρύνουµε 
  τους ανθρώπους µας να λειτουργούν µε τρόπο υπεύθυνο 

  για το περιβάλλον

 • Λειτουργούµε 

  τις εγκαταστάσεις µας σε θεσµοθετηµένες βιοµηχανικές ζώνες, 

  οι οποίες δεν γειτνιάζουν µε προστατευόµενες περιοχές 

  ή περιοχές υψηλής βιοποικιλότητας (π.χ. RAMSAR ή NATURA)

 • Αναβαθµίζουµε 
  το φυσικό περιβάλλον µε δράσεις δενδροφυτεύσεων

 • Συντηρούµε 
  300 ελαιόδεντρα στον περιµετρικό χώρο της εταιρείας

Περιορισµός χρήσης πλαστικών υδροδοχείων και ποτηριών 

Στα πλαίσια της προσπάθειας περιορισµού πλαστικών ειδών µιας χρήσης προµηθευτήκαµε 226 ανοξείδω-

τα λογοτυπηµένα thermos τα οποία προσφέραµε σε εργαζόµενους και συνεργάτες της ΠΑΕΓΑΕ µε σκοπό 

την µείωση της χρήσης πλαστικών µπουκαλιών και ποτηριών.

5.5  ∆ιαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων 
Ανακύκλωση - ∆ιαχείριση- Υπεύθυνη διάθεση

Στην ΠΑΕΓΑΕ έχουµε υιοθετήσει υπεύθυνη στάση σχετικά µε τη διαχείρι-

ση και διάθεση των υλικών που προµηθευόµαστε και καταναλώνουµε. Η 

λειτουργία µας οδηγεί σε παραγωγή αποβλήτων, τα οποία προσπαθούµε 

να διαχωρίζουµε και να ανακυκλώνουµε, ώστε να µην είναι επιβλαβή για 

το περιβάλλον, εφόσον φτάσουν στο τελευταίο στάδιο της ζωής τους. 

Ωστόσο, τα περισσότερα από τα υλικά που χρησιµοποιούµε δεν έχουν 

αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. 

 
Η ΠΑΕΓΑΕ έχει συνεργασίες τόσο µε τους ∆ήµους Ελευσίνας και Σίν-

δου όσο και µε ιδιωτικούς πιστοποιηµένους φορείς ανακύκλωσης για 

τη συλλογή, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων της, που 

προέρχονται από τη λειτουργία της. Αναλυτικότερα, µέσα στο 2018 ανα-

κυκλώσαµε: 

 •  60 τεµάχια τόνερ 

 •  9 µπαταρίες περονοφόρων µηχανηµάτων 

 •  Ποσότητα χαρτιού

 •  Ποσότητα πλαστικού

Η συλλογή των στερεών αποβλήτων πραγµατοποιείται σε εβδοµαδιαία 

βάση από απορριµµατοφόρα του ∆ήµου Ελευσίνας και Σίνδου. Ωστόσο, 

εξαιτίας της φύσης των υπηρεσιών που προσφέρουµε, η ποσότητα χαρ-

τιού και πλαστικού που χρησιµοποιούµε είναι αισθητά περιορισµένη και 

εποµένως δεν είναι µετρήσιµη.

Η χρήση νερού που πραγµατοποιείται στην ΠΑΕΓΑΕ, αφορά στην πλει-

οψηφία της κάλυψη αναγκών ποτίσµατος και προετοιµασίας οχηµάτων 

στα πλυντήρια της εταιρείας. Ακολουθεί η χρήση νερού σε γραφεία και 

αποθήκες, µε το ποσοστό αυτό να είναι ιδιαίτερα χαµηλό. Τα υγρά από-

βλητα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα της ΠΑΕΓΑΕ, δεν δηµι-

ουργούν σηµαντικά επιβαρυντικούς παράγοντες για το περιβάλλον και 

τον υδροφόρο ορίζοντα. Η διαχείρισή τους πραγµατοποιείται µε τη χρή-

ση στεγανών εγκαταστάσεων αποβλήτων, στις εγκαταστάσεις της Μα-

γούλας και µε το δίκτυο αποχέτευσης, στις εγκαταστάσεις της Σίνδου. Το 

2018, ο συνολικός όγκος των υδάτινων αποβλήτων που απορρίφθηκε 

ανήλθε σε 23.256 κ.µ. 

Στερεά απόβλητα

Υγρά απόβλητα
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6
Βρισκόµαστε δίπλα στους συνανθρώπους µας

που έχουν ανάγκη παρέχοντας βοήθεια,
µέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων µας,

ώστε να στηρίξουµε τους ανθρώπους
της τοπικής κοινωνίας που µας φιλοξενεί

6Κοινωνία
1 ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ

ΦΤΩΧΕΙΑ

2 ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΠΕΙΝΑ

4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

11ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 
& ΚΟΙΝΩΤΗΤΕΣ

9ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ &
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
& ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ  
& ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
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18
Στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση

Στο Κέντρο Αγάπης
Ελευσίνας

Στην Ελληνική 
Αστυνοµία

Στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση

Στο ∆ήµο Ελευσίνας 
- Μαγούλας

Στο πρόγραµµα
Climate Neutral
Now

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ &
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ:

Με Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις

Με Επιχειρήσεις από την 
τοπική κοινωνία

Με Εθνικά εκπαιδευτικά 
ιδρύµατα

Σε συνέδρια και workshops

Με δηµοσιεύσεις άρθρων
σε κλαδικά περιοδικά

Σε δράσεις προώθησης
βιώσιµης πολιτικής

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ∆ΩΡΕΕΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ
∆ΑΠΑΝΗΘΗΚΕ
ΣΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

6,1% 45,3% 20%

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

6. Κοινωνία

Βασική επιδίωξη

Επιθυμούμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις που προκαλούν οι δραστηριότητές μας στην 

κοινωνία και να προσδώσουμε ωφέλεια στο δήμο και στους ανθρώπους της τοπικής 

περιοχής. 

Επιστρέφουμε αξία και προσπαθούμε για την αναβάθμιση της 

τοπικής κοινωνίας που μας φιλοξενεί γνωρίζοντας τις δυσκολίες που 

χαρακτηρίζουν μία βιομηχανική περιοχή.

Ενισχύουμε την τοπική κοινωνία προσπαθώντας να απασχολούμε 

άτομα προερχόμενα από τις περιοχές δραστηριοποίησής μας ενώ 

ταυτόχρονα επιλέγουμε τοπικούς προμηθευτές στο μέτρο του δυνατού 

για την κάλυψη των αναγκών μας

Προσφέρουμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας οικονομική 

ενίσχυση σε ΜΚΟ και δημόσιους οργανισμούς, κατανοώντας τον 

σκοπό τους και αναγνωρίζοντας το ιδιαίτερα σημαντικό έργο που 

παράγουν
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6.1  Υπεύθυνες προµήθειες 
Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις – Υπεύθυνη αλυσίδα προµηθειών

Στην ΠΑΕΓΑΕ η προµήθεια υλικών και υπηρεσιών πραγµατοποιείται µέσω µιας καλά πλαισιωµένης δια-

δικασίας η οποία συντονίζεται από τη ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, µέσω του 

τµήµατος Προµηθειών και Συντήρησης καθώς και από τη ∆ιεύθυνση Προµηθειών του Οµίλου της ΕΤΕ. 

Με βάση τα υπάρχοντα πρότυπα ποιότητας επιλέγονται οι κατάλληλοι προµηθευτές ενώ ιδιαίτερη βαρύτη-

τα δίνεται στη σύναψη συνεργασίας µε τοπικούς φορείς. Η εύρυθµη λειτουργία της ΠΑΕΓΑΕ είναι άµεσα 

εξαρτηµένη από την έγκαιρη και επαρκή προµήθεια υλικών και υπηρεσιών. 

6.2  Ενισχύοντας την τοπική κοινωνία
Έµµεσες οικονοµικές ενισχύσεις – Εργαζόµενοι από την τοπική κοινωνία – 
Τοπικοί προµηθευτές 

Τόσο η στελέχωση µε νέο ανθρώπινο δυναµικό όσο και οι προµήθειες υλικών και υπηρεσιών της εται-

ρείας µας προέρχονται, κατά το δυνατόν, από τις περιοχές στις οποίες βρίσκονται οι εγκαταστάσεις µας. 

Επιπρόσθετα, µέσω των διαδικασιών που έχουµε υιοθετήσει επιστρέφουµε αξία στην τοπική κοινωνία 

που µας φιλοξενεί, δηµιουργώντας δεσµούς εµπιστοσύνης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. 

6.3  Πρόγραµµα χορηγιών και εθελοντισµός
Άµεσες οικονοµικές ενισχύσεις – Ενίσχυση ΜΚΟ, δήµων και δηµόσιων 
οργανισµών – Έκτακτες ενισχύσεις

Ειδικότερα υποστηρίζουµε:

 •   Το Χαµόγελο του Παιδιού: Η ΠΑΕΓΑΕ επί τρία συναπτά έτη στηρίζει τη µη κυβερνητική 

οργάνωση «Το Χαµόγελο του παιδιού». Φέτος παραχώρησε στην εν λόγω οργάνωση 

επιπλέον δωρεάν αποθηκευτικό χώρο που αφορά σε στεγασµένο χώρο 2.116 τ.µ. για 

την αποθήκευση επίπλων και εξοπλισµού και υπαίθριου χώρου 500 τ.µ., για τη στάθµευ-

ση οχηµάτων

 •   Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας: Για δεύτερη χρονιά στηρίζει µε οικονοµική βοήθεια τα 

παιδιά ευάλωτων οικογενειών της ευρύτερης περιοχής του Θριασίου

 •   Climate Neutral Now: Για τρίτη χρονιά προσφέρει στο πρόγραµµα του ΟΗΕ χρηµατικό 

ποσό για την αντιστάθµιση των ρύπων της 

 •   ∆ήµος Ελευσίνας: Παρέχει υλικά ασφαλτόστρωσης στο ∆ήµο Ελευσίνας, για βελτιώσεις 

του οδοστρώµατος του οδικού δικτύου 

 •   Ελληνική Αστυνοµία: ∆ωρεάν επισκευή υπηρεσιακών οχηµάτων του αστυνοµικού 

τµήµατος Μάνδρας

 •   Πρωτοβάθµια εκπαίδευση: Προσφορά υλικοτεχνικού εξοπλισµού στο 1ο και 3ο 

∆ηµοτικά σχολεία Μαγούλας

 •   ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση: Χορηγία και υλικά  στο 3ο Γυµνάσιο Παλλήνης και στο 

1ο Λύκειο Πεύκης 

6.4  Συνεργασία µε ενδιαφερόµενα µέρη
Συνεργασία µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα – Συµµετοχή στα δρώµενα του κλάδου – 
Συνδιαµόρφωση πολιτικής 

 •   Ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας παραµένει ένας από τους πιο δυναµικά αναπτυσσόµενους 

κλάδους, γι’ αυτό επιλέγουµε να συµµετέχουµε ενεργά στις εξελίξεις

 •   Στοχεύουµε µέσω της δυναµικής µας εµφάνισης στις εξελίξεις του τοµέα να αποτελέσουµε 

παράδειγµα προς µίµηση τόσο για την οικονοµική µας επίδοση όσο και για τις κοινωνικές µας 

πρακτικές

 •

 •

 •

 •

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

 •
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Συνεργασία µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα

Η ΠΑΕΓΑΕ συνεργάζεται µε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα και στηρίζει φοιτητές οι 

οποίοι ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιστηµονικά στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης, η 

ΠΑΕΓΑΕ αναθέτει έργα στα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας µε σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας.

•   Στο πλαίσιο συνεργασίας µας µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, αναθέσαµε και χρηµα-

τοδοτήσαµε µελέτη αντοχής ραφαριών των αποθηκών µας στο Εργαστήριο Με-

ταλλικών Κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Στα πλαίσια 

αυτής της συνεργασίας ερευνήθηκε:

     - ∆ιερεύνηση ραφιών υπό κατακόρυφο φορτίο 

     - Πειραµατική διερεύνηση ραφιών υπό οριζόντιο φορτίο 

     - Χρήση ραφιών από υλικό που εξετάσθηκε σε δοκιµές αντισεισµικών ερευνών

•   Παρέχουµε τη δυνατότητα πραγµατοποίησης πρακτικής άσκησης σε φοιτητές και 

έτσι φέτος ένας φοιτητής είχε την ευκαιρία να εργασθεί στην ΠΑΕΓΑΕ για 3 µήνες 

Η ΠΑΕΓΑΕ και ο κλάδος εφοδιαστικής αλυσίδας

•   Συµµετέχουµε στο Εθνικό Συµβούλιο Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής για τη 

διαµόρφωση στρατηγικής της εφοδιαστικής 

αλυσίδας στην Ελλάδα

•   Συµµετείχαµε στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα 

SUSTAINABILITY FORUM 2018 της εταιρίας 

GLOBALSUSTAIN A.E.

•   Λάβαµε µέρος στο Συνέδριο «5ο Πανόραµα 

δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας των 

επιχειρήσεων στην Ελλάδα»

•   Παρευρεθήκαµε σε συνάντηση εργασίας της 

QualityNet µε θέµα το νέο θεσµό “Sustainability 

Performance Directory” που αναδεικνύει τις 

πιο αειφόρες εταιρίες στην Ελλάδα “The Most 

Sustainable Companies in Greece”

•   ∆ηµοσιεύσαµε άρθρα σε κλαδικά περιοδικά 

•   Πραγµατοποιήσαµε οµιλίες σε πάνελ / συνεδρίες, 

ηµερίδες και workshops

•   Συµµετείχαµε σε συνεδριάσεις της Επιτροπής 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΣΕΒ 

•   Συµµετείχαµε στο Συνέδριο OPERATIONS 

EXCELLENCE 

•   Συµµετείχαµε στο 1ο Συνέδριο Ναυτεµπορικής 

για ΕΚΕ 

•   Συµµετείχαµε στο Συνέδριο LEADING THE 

FIGHT AGAINST FRAUD  

•   Συµµετείχαµε στο Συνέδριο SUPPLY CHAIN 

AWARDS 2018

•   Συµµετείχαµε στο Συνέδριο LOGISTICIANS 

U40 LOGISTICS 4.0 

•   Συµµετείχαµε στο Συνέδριο Enterprise Content 

& Knowledge Management 

•   Συµµετείχαµε στο 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο 

Logistics στο Ζάππειο & Ιδρ. Ευγενίδου

Η βιώσιµη ανάπτυξη
της εταιρείας µας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη

µε το υπεύθυνο επιχειρείν

Αγορά
12 ΥΠΕΥΘΥΝΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ &
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

16ΕΙΡΗΝΗ,
∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ &
ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
& ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΙΡΗΝΗ, ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
& ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟΧΟΥΣ
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18
ΣΤΟΧΟΙ

& ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ

ΠΕΛΑΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
∆ΙΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

7. Αγορά

Βασική επιδίωξη

Προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών 

και των συνεργατών μας ώστε να παρέχουμε την μέγιστη ικανοποίηση των ενδιαφερόμενων 

μερών μέσω των υπηρεσιών μας.

Βέλτιστη ικανοποίηση των πελατών μας

Σχέση εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας

Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών μας

Διαφάνεια στις συναλλαγές μας
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7.1  Έρευνα ικανοποίησης πελατών
Έρευνα ικανοποίησης πελατών- σύστηµα διαχείρισης παραπόνων

Ενδεικτικά ερωτήµατα και αποτελέσµατα που προέκυψαν από τα ερωτηµατολόγια: 

Μέσα από έρευνα που πραγµατοποιήθηκε, το

•   το 92% των πελατών µας, της κατηγορίας 

«∆ιανοµείς Αυτοκινήτων» δήλωσε «ικανο-

ποιηµένος/η έως πολύ ικανοποιηµένος/η 

από την συµπεριφορά των οδηγών»

•   το 100% των πελατών µας, της κατηγορίας 

«Εισαγωγείς - Αποθέτες Οχηµάτων» δήλω-

σε «ικανοποιηµένος/η έως πολύ ικανοποιη-

µένος/η από το προσωπικό της ΠΑΕΓΑΕ µε 

το οποίο έρχεται σε επαφή»

•   το 100% των πελατών µας, της κατηγορίας 

«Εισαγωγείς - Αποθέτες Οχηµάτων» δήλω-

σε «ικανοποιηµένος/η έως πολύ ικανοποι-

ηµένος/η από τις υπηρεσίες αποθήκευσης 

και διαχείρισης στις εγκαταστάσεις της 

ΠΑΕΓΑΕ»

•   το 100% των πελατών µας, της κατηγορίας 

«Μισθωτές Αποθηκευτικών Χώρων» 

δήλωσε «ικανοποιηµένος/η έως πολύ 

ικανοποιηµένος/η από την σταθερότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών»

•   το 100% των πελατών µας, της κατηγορίας 

«Μισθωτές Αποθηκευτικών Χώρων» δήλω-

σε «ικανοποιηµένος/η έως πολύ ικανοποιη-

µένος/η από την συµπεριφορά και την άµεση 

ανταπόκριση του προσωπικού της ΠΑΕΓΑΕ»

Η Εµπορική ∆ιεύθυνση επεξεργάζεται τις απαντήσεις και υπολογίζει το βαθµό ικανοποίησης των πελατών. 

Στη συνέχεια τα αποτελέσµατα αποστέλλονται στις ∆ιευθύνσεις για ενηµέρωση, περαιτέρω επεξεργασία 

και πιθανές διορθωτικές ενέργειες. 

Στις περιπτώσεις όπου ο βαθµός ικανοποίησης των πελατών µας είναι χαµηλότερος από το αναµενόµενο, 

προσπαθούµε να εντοπίσουµε τις αδυναµίες µας και να λάβουµε τα απαραίτητα µέτρα ώστε να βελτιωθούµε.

•   το 100% των πελατών µας, της κατηγορίας 

«Μισθωτές Αποθηκευτικών Χώρων» δήλω-

σε «ικανοποιηµένος/η έως πολύ ικανοποιη-

µένος/η από την γενικότερη συνεργασία µε 

την ΠΑΕΓΑΕ»

•   το 100% των πελατών µας, της κατηγορίας 

«Μισθωτές Αποθηκευτικών Χώρων» δήλω-

σε «ότι θα σύστηνε την ΠΑΕΓΑΕ σε άλλες 

επιχειρήσεις»

•   το 96% των πελατών µας, της κατηγορίας 

«Υπηρεσίες Αποθήκευσης ∆ιανοµής Εµπο-

ρευµάτων» δήλωσε «ικανοποιηµένος/η έως 

πολύ ικανοποιηµένος/η από την έγκαιρη 

εκτέλεση παραγγελιών»

•   το 90% των πελατών µας, της κατηγορίας 

«Υπηρεσίες Αποθήκευσης ∆ιανοµής Εµπο-

ρευµάτων» δήλωσε «ότι δεν διαπίστωσε 

λάθη ή παραλείψεις στην εκτέλεση παραγ-

γελιών»

•   το 92% των πελατών µας, της κατηγορίας 

«Υπηρεσίες Αποθήκευσης ∆ιανοµής Εµπο-

ρευµάτων» δήλωσε «ότι θεωρεί σταθερή 

την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών»

•   το 98% των πελατών µας, της κατηγορίας 

«Υπηρεσίες Αποθήκευσης ∆ιανοµής Εµπο-

ρευµάτων» δήλωσε «ικανοποιηµένος/η έως 

πολύ ικανοποιηµένος/η από την συµπεριφο-

ρά και την άµεση ανταπόκριση του προσω-

πικού της ΠΑΕΓΑΕ»

•   το 98% των πελατών µας, της κατηγορίας 

«Υπηρεσίες Αποθήκευσης ∆ιανοµής Εµπο-

ρευµάτων» δήλωσε «ικανοποιηµένος/η έως 

πολύ ικανοποιηµένος/η από το customer 

service των υπηρεσιών»

•   το 92% των πελατών µας, της κατηγορίας 

«Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Ιδιωτικών Παραρ-

τηµάτων» δήλωσε «ικανοποιηµένος/η έως 

πολύ ικανοποιηµένος/η από την έγκαιρη 

εκτέλεση εντολών παραλαβής και παράδο-

σης εµπορευµάτων»

•   το 92% των πελατών µας, της κατηγορίας 

«Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Ιδιωτικών Παραρ-

τηµάτων» δήλωσε «οτι δεν έχει διαπιστώσει 

λάθη ή παραλείψεις στη διαδικασία απόδο-

σης και αποθήκευσης εµπορευµάτων»

•   το 97% των πελατών µας, της κατηγορίας 

«Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Ιδιωτικών Παραρ-

τηµάτων» δήλωσε «ικανοποιηµένος/η έως 

πολύ ικανοποιηµένος/η από το προσωπικό 

της ΠΑΕΓΑΕ µε το οποίο έρχεται σε επαφή»

του συνόλου των πελατών µας
δήλωσε «ικανοποιηµένος/η
έως πολύ ικανοποιηµένος/η
από την συµπεριφορά και την 
εξυπηρέτηση του προσωπικού 
της ΠΑΕΓΑΕ

97%
Συστηµατική έρευνα ικανοποίησης 
πελατών

• Η έρευνα διεξάγεται σε ετήσια βάση

• H διαδικασία της έρευνας βασίζεται στο  

 πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2015 

• Πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικού   

 εντύπου αξιολόγησης

• Αποστέλλονται 5 εξειδικευµένα 

 ερωτηµατολόγια



ΑΓΟΡΑ

96 97

Σύστηµα καταγραφής και διαχείρισης παραπόνων

Μέσα από τις διαδικασίες που ορίζονται από το ISO 9001:2015, τηρείται αρχείο µε ετήσια στοιχεία κατα-

γραφής παραπόνων και ακολουθεί η διαχείριση τους από την εκάστοτε διεύθυνση ξεχωριστά

 •   ∆ιατήρηση ηλεκτρονικού αρχείου µε στόχο την ελαχιστοποίηση εµφάνισης επαναλαµβανόµε-

νων παραπόνων

 •   Άµεση ανταπόκριση από τα στελέχη µας µε στόχο τη δηµιουργία καλού κλίµατος µε τους πελάτες µας

 •   Εντοπισµός αιτίας εµφάνισης παραπόνων µε στόχο την ουσιαστική αντιµετώπιση παραπόνων

Το έτος 2018, λάβαµε και διαχειριστήκαµε συνολικά 12 παράπονα πελατών µέσω της ηλεκτρονικής πλατ-

φόρµας καταχώρησης παραπόνων.

Πελατοκεντρική προσέγγιση

Στο επίκεντρο των διαδικασιών µας βρίσκεται ο πελάτης. Η ΠΑΕΓΑΕ αποτελεί εταιρεία παροχής υπηρε-

σιών και έτσι οι πελάτες µας πρέπει να είναι απόλυτα ικανοποιηµένοι από τους ανθρώπους µας και κατ’ 

επέκταση µε τις υπηρεσίες µας για να καταφέρουµε να αναπτυχθούµε.

 •   Προσπαθούµε συνεχώς να βελτιωνόµαστε και να κατανοούµε τις ανάγκες των πελατών µας 

ώστε να παρέχουµε σε αυτούς υπηρεσίες µε ποιότητα και αξιοπιστία.

 •   Πραγµατοποιούµε έρευνες ικανοποίησης πελατών ώστε να γνωρίζουµε τα παράπονα και την 

απόδοση µας στον πελάτη.

 •   Λαµβάνουµε υπόψη τις παρατηρήσεις των πελατών και τις καταγράφουµε ενώ στη συνέχεια 

βρίσκουµε τρόπους να βελτιωθούµε και να ελαχιστοποιήσουµε τα παράπονα τους.

Βαθµός ικανοποίησης ανά κατηγορία πελατών

79% 86% 93% 88% 91%

Πελάτες 
έτοιµων 

οχηµάτων
(διανοµείς

αυτοκινήτων)

Πελάτες 
έτοιµων 

οχηµάτων 
(εισαγωγείς 

αυτοκινήτων)

Πελάτες 
αποθήκευσης 
και διανοµής

Πελάτες ΙΠ Πελάτες 
παραχώρησης 

χώρου

7.2  Πληροφόρηση για τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
∆ηµοσιοποίηση πληροφοριών – Επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη

Παρέχουµε πληροφόρηση για τις δραστηριότητές µας προς τα ενδιαφερόµενα µέρη κυρίως µέσω του δια-

δικτυακού µας ιστότοπου και µέσω δηµοσιεύσεων που αφορούν στην ενεργή συµµετοχή µας σε διάφορες 

εκδηλώσεις του τοµέα της εφοδιαστικής. 

∆ηµοσίευση πληροφοριών για τις παρεχόµενες υπηρεσίες

Η ιστοσελίδα της ΠΑΕΓΑΕ (www.paegae.gr): 

Επικοινωνία µε συνεργάτες 

Οργάνωση τηλεφωνικών επικοινωνιών µετα-

ξύ των στελεχών της ΠΑΕΓΑΕ και των άλλων 

εταιρειών

Η ανατροφοδότηση που λαµβάνουµε από τους 

συνεργάτες µας, συµβάλει σηµαντικά στην αξιο-

λόγηση και τελικά στη βελτίωση των παρεχόµε-

νων υπηρεσιών µας προς αυτούς, δεδοµένου ότι 

παραµένουµε ενηµερωµένοι για τις µεταβαλλόµε-

νες ανάγκες της αγοράς.

∆ιαθέσιµη
σε ελληνικά 
και αγγλικά

∆ιαθέτει πλήρη
πληροφόρηση σχετικά
µε τη δραστηριότητα

της εταιρείας 

 Ενηµερώνει
σχετικά µε τις

παρεχόµενες υπηρεσίες
της εταιρείας

 Ανανεώνεται
µε πληροφορίες

σχετικά µε νέες δράσεις
της εταιρείας

∆ιαθέτει ειδική θεµατική ενότητα για 
την παροχή πληροφοριών σχετικά µε 

την εταιρική υπευθυνότητα.
Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόµενοι 

µπορούν να ανατρέξουν και να ενηµε-
ρωθούν για τη στρατηγική της ΠΑΕΓΑΕ, 

το πλάνο δράσεων αειφορίας καθώς 
και για την οικονοµική, περιβαλλοντική 

και κοινωνική της επίδοση.
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7.3  Ασφάλεια & Προσωπικά δεδοµένα
∆ιαφύλαξη δεδοµένων συνεργατών 

Νιώθουµε την ανάγκη να διαφυλάξουµε τα δεδοµένα των πελατών και συνεργατών µας, διαχειρίζοντάς 

τα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να αναπτύξουµε µαζί τους καλή συνεργασία και αίσθηµα εµπι-

στοσύνης.

 •   Λαµβάνοντας υπόψη το νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά στο 

απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων (GDPR) και κάνο-

ντας χρήση εξειδικευµένων τεχνολογιών προστατεύουµε τα 

προσωπικά στοιχεία των ενδιαφερόµενων µερών

 •   Ενηµερώνουµε τα ενδιαφερόµενα µέρη για την πολιτική που 

ακολουθούµε, παρέχοντας σε αυτούς αντίστοιχη εταιρική 

επαφή για ερωτήσεις και παράπονα σχετικά µε τις πρακτικές 

απορρήτου

7.4  Ανάπτυξη µε υπευθυνότητα
Εφαρµογή διεθνών προτύπων - Σεβασµός στο περιβάλλον

Τα πρότυπα που έχουµε υιοθετήσει:

Ηλεκτρονική Τιµολόγηση

Η ηλεκτρονική πλατφόρµα paperless connect, παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης της εταιρείας µε τους 

προµηθευτές για την παραγγελία υλικών ηλεκτρονικά. 

 ISO 9001:2015

Αποτελεί ένα διεθνώς 
αναγνωρισµένο 
πρότυπο για τη 
διαχείριση ποιότητας

ΕΝ 16258:2012

Αποτελεί πρότυπο για 
τον υπολογισµό και 
την παρακολούθηση 
του ανθρακικού 
αποτυπώµατος

99
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ GRI STANDARDS – ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ “CORE”
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙ∆Α

ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

102-1 Όνοµα του οργανισµού 1 13

102-2 Βασικές µάρκες, προϊόντα και υπηρεσίες του οργανισµού 1 14

102-3 Έδρα του οργανισµού 1.3 21

102-4 Περιοχές σηµαντικής δραστηριοποίησης 1.3 21

102-5 Ιδιοκτησιακό καθεστώς και νοµική µορφή 1 13

102-6 Αγορές που εξυπηρετούνται Εγχώρια αγορά

102-7 Μέγεθος του οργανισµού 1.4 24

102-8 Πληροφορίες για υπαλλήλους και λοιπούς εργαζόµενους 4.1 56-61

102-9 Εφοδιαστική αλυσίδα 1.5, 6.1 26, 88

102-10
Σηµαντικές αλλαγές στον οργανισµό και στην εφοδιαστική 
αλυσίδα

∆εν υπήρξαν σηµα-
ντικές µεταβολές

102-11 Αρχή της πρόληψης 3.1 44-47

102-12 Εξωτερικές πρωτοβουλίες που υποστηρίζονται 3.3 50-52

102-13 Συµµετοχή σε ενώσεις και οργανισµούς 2.2 38

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

102-14
∆ήλωση του υψηλότερα ιστάµενου υπευθύνου λήψης αποφάσε-
ων του οργανισµού

Μήνυµα της 
∆ιοίκησης

4, 5

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

102-16 Αξίες, αρχές, πρότυπα και κανόνες συµπεριφοράς 1.2, 3.1, 3.2, 3.3

19, 20, 
21, 42, 
47, 48, 
50, 51, 

52

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

102-18 ∆οµή διακυβέρνησης 3.1 42

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

102-40 Κατάλογος των οµάδων ενδιαφερόµενων µερών 2.2 35

102-41 Συµφωνίες συλλογικής διαπραγµάτευσης 4.4 65

102-42 Βάση αναγνώρισης και επιλογής των ενδιαφερόµενων µερών 2.2 35

102-43 Προσέγγιση της διαβούλευσης µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 2.2 37

102-44
Βασικά θέµατα και προβληµατισµοί που προέκυψαν από τη δια-
βούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη

2.2 36

Πίνακας δεικτών GRI STANDARDS

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ GRI STANDARDS – ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ “CORE”
ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙ∆Α

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ

102-45
Οντότητες που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις

∆εν συµπεριλαµ-
βάνονται άλλες 
εταιρείες στις οικο-
νοµικές καταστάσεις 
της ΠΑΕΓΑΕ

102-46
∆ιαδικασία καθορισµού του περιεχοµένου του απολογισµού και 
των ορίων των θεµάτων

2.1 30

102-47 Κατάλογος ουσιαστικών θεµάτων 2.1 32, 33

102-48 Αναθεωρήσεις πληροφοριών
∆εν υπήρξαν 
σηµαντικές αναθεω-
ρήσεις

102-49 Σηµαντικές αλλαγές του αντικειµένου ή των ορίων των θεµάτων
∆εν υπήρξαν 
σηµαντικές αναθεω-
ρήσεις

102-50 Περίοδος αναφοράς 1.1 17

102-51 Ηµεροµηνία του πιο πρόσφατου απολογισµού
Απολογισµός Εται-
ρικής Υπευθυνότη-
τας 2017

102-52 ∆ιάρκεια του κύκλου απολογισµού 1.1 17

102-53
Υπεύθυνος επικοινωνίας για ερωτήµατα αναφορικά µε τον απο-
λογισµό

1.1 18

102-54 Κριτήρια συµφωνίας σύµφωνα µε τα GRI Standards 1.1 17

102-55 Ευρετήριο Περιεχοµένου του GRI
Πίνακας δεικτών 
GRI STANDARDS

100-
106

102-56 Εξωτερική ∆ιασφάλιση
Χωρίς διασφάλιση 
πιστοποίησης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ GRI STANDARDS – ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ “CORE”
ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙ∆Α

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ

GRI 103:
∆ιοικητική 
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέµατος και του ορίου 
του θέµατος

1.4, 2.1
24, 32, 

33

103-2 Η ∆ιοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της
Μήνυµα της ∆ιοίκη-
σης, 1.2, 1.4

4, 5, 
19, 20, 
24, 25

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης 1.2, 1.4
19, 20, 
24, 25

GRI 201: 
Οικονοµική 
επίδοση 

201-1 Άµεση οικονοµική αξία που παράγεται και διανέµεται 1.4 24, 25

201-2 Χρηµατοοικονοµικές επιδράσεις και άλλοι κίνδυνοι και 
ευκαιρίες λόγω της κλιµατικής αλλαγής

3.2 49

201-3 Υποχρεώσεις του καθορισµένου προγράµµατος παρο-
χών του οργανισµού και άλλα συνταξιοδοτικά προγράµµατα

1.4 25

201-4 Οικονοµική βοήθεια από το κράτος

∆εν υπήρξε καµία 
χρηµατοοικονοµική 
βοήθεια από κρατι-
κούς φορείς

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

GRI 103: 
∆ιοικητική 
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέµατος και του ορίου 
του θέµατος

2.1, 6.2
32, 33, 

88

103-2 Η ∆ιοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της
Μήνυµα της ∆ιοίκη-
σης, 1.2, 6.2 

4, 5, 
19, 20, 

88

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης 1.2, 6.2
19, 20, 

88

GRI 202: 
Παρουσία 
στην αγορά

202-2 Ποσοστό ανώτερων στελεχών που προέρχονται από 
την τοπική κοινότητα, στις περιοχές σηµαντικής δραστηριο-
ποίησης

4.1, 6.2 60, 88

ΕΜΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

GRI 103: 
∆ιοικητική 
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέµατος και του ορίου 
του θέµατος

2.1, 6.1, 6.2
32, 33, 

88

103-2 Η ∆ιοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της
Μήνυµα της ∆ιοί-
κησης, 1.2, 6, 6.1, 
6.2

4, 5, 
19, 20, 
87, 88

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης 6.1, 6.2 88

GRI 203: 
Έµµεσες Οι-
κονοµικές 
επιδράσεις 

203-2 Σηµαντικές έµµεσες οικονοµικές επιδράσεις 6.1, 6.2 88

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ GRI STANDARDS – ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ “CORE”
ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙ∆Α

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

GRI 103: 
∆ιοικητική 
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέµατος και του ορίου 
του θέµατος

1.5, 2.1, 6.1
26, 32, 
33, 88

103-2 Η ∆ιοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της
Μήνυµα της ∆ιοίκη-
σης, 1.5, 6, 6.1

4, 5, 
26, 87, 

88

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης 1.5, 6.1 26, 88

GRI 204: 
Πρακτικές 
προµηθευ-
τών

204-1 Ποσοστό του προϋπολογισµού προµηθειών δαπανή-
θηκε σε τοπικούς προµηθευτές, στις σηµαντικές τοποθεσίες 
δραστηριοποίησης

6.2 88

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ

GRI 103: 
∆ιοικητική 
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέµατος και του ορίου 
του θέµατος

2.1, 3.1
32, 33, 
42, 46

103-2 Η ∆ιοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της
Μήνυµα της ∆ιοίκη-
σης, 3, 3.1

4,5, 41, 
42, 46

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης 3.1 42, 46

GRI 205: 
Καταπολέ-
µηση της 
διαφθοράς

205-2 Επικοινωνία και κατάρτιση σχετικά µε πολιτικές και 
διαδικασίες κατά της διαφθοράς

3.1 42, 46

205-3 Επιβεβαιωµένα περιστατικά διαφθοράς και διορθωτικές 
ενέργειες

∆εν αναφέρθηκαν 
σχετικά περιστατικά 
διαφθοράς

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ

GRI 103: 
∆ιοικητική 
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέµατος και του ορίου 
του θέµατος

2.1, 5.1
32, 33, 

72

103-2 Η ∆ιοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της
Μήνυµα της ∆ιοίκη-
σης, 1.2, 5, 5.1

4,5,19, 
20, 71, 

72

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης 5.1 72

GRI 301: 
Υλικά 

301-1 Υλικά που χρησιµοποιούνται κατά βάρος ή όγκο 5.1 72

301-2 Ανακυκλωµένα υλικά που χρησιµοποιούνται 5.1 72
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ GRI STANDARDS – ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ “CORE”
ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙ∆Α

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

GRI 103: 
∆ιοικητική 
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέµατος και του ορίου 
του θέµατος

2.1, 5.2
32, 33, 

73

103-2 Η ∆ιοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της
Μήνυµα της ∆ιοίκη-
σης, 1.2, 5, 5.2

4,5, 19, 
20, 71, 

73

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης 3.3, 5.2 51, 73

GRI 302: 
Ενέργεια 

302-1 Κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισµού 5.2 73

302-2 Κατανάλωση ενέργειας εκτός του οργανισµού 5.2 73

ΝΕΡΟ

GRI 103: 
∆ιοικητική 
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέµατος και του ορίου 
του θέµατος

2.1, 5.3
32, 33, 
75-77

103-2 Η ∆ιοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της 1.2, 5, 5.3
19, 20, 
71, 75-

77

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης 5.3 75-77

GRI 303: 
Νερό

303-1 Συνολική κατανάλωση νερού µε βάση την πηγή 5.3 76

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

GRI 103: 
∆ιοικητική 
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέµατος και του ορίου 
του θέµατος

2.1, 5.4
32, 33, 
77, 80

103-2 Η ∆ιοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της
Μήνυµα της ∆ιοίκη-
σης, 1.2, 5, 5.4

4,5, 19, 
20, 71, 
77, 80

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης 3.3, 5.4
51, 77, 

80

GRI 305: 
Εκποµπές

305-1 Άµεσες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (Scope 1) 5.4 77, 80

305-2 Έµµεσες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (Scope 2) 5.4 77, 80

305-3 Άλλες έµµεσες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 
(Scope 3)

5.4 77, 80

ΕΚΡΟΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

GRI 103: 
∆ιοικητική 
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέµατος και του ορίου 
του θέµατος

2.1, 5.5
32, 33, 

83

103-2 Η ∆ιοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της 1.2, 5, 5.5
19, 20, 
71, 83

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης 5.5 83

GRI 306: 
Εκροές και 
απόβλητα 

306-1 Απόρριψη νερού µε βάση την ποιότητα και τον προο-
ρισµό

5.5 83

306-2 Απόβλητα κατά τύπο και µέθοδο απόρριψης 5.5 83

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ GRI STANDARDS – ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ “CORE”
ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙ∆Α

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

GRI 103: 
∆ιοικητική 
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέµατος και του ορίου 
του θέµατος

2.1, 4.1, 4.4
32, 33, 
56, 65

103-2 Η ∆ιοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της
Μήνυµα της ∆ιοί-
κησης, 1.2, 4, 4.1, 
4.4

4,5, 19, 
20, 55, 
56, 65

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης 4.1, 4.4 56, 65

GRI 401: 
Απασχό-
ληση

401-1 Προσλήψεις και κινήσεις προσωπικού 4.1 56, 57

401-2 Παροχές που παρέχονται στους υπαλλήλους πλήρους 
απασχόλησης που δεν παρέχονται σε προσωρινούς ή µερικής 
απασχόλησης εργαζόµενους

4.4 65, 66

401-3 Γονική άδεια 4.4 65

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

GRI 103: 
∆ιοικητική 
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέµατος και του ορίου 
του θέµατος

2.1, 4.2
32, 33, 
61, 62

103-2 Η ∆ιοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της
Μήνυµα της ∆ιοίκη-
σης, 1.2, 4, 4.2

4,5, 19, 
20, 55, 
61, 62

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης 4.2 61, 62

GRI 403: 
Υγεία και 
ασφάλεια 
στην εργα-
σία 

403-2 Τύπος τραυµατισµού και ποσοστά τραυµατισµού, επαγ-
γελµατικές ασθένειες, χαµένες ηµέρες εργασίας και αδικαιο-
λόγητες απουσίες από την εργασία, και συνολικός αριθµός 
θανάτων που σχετίζονται µε την εργασία

4.2 61, 62

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

∆ιοικητι 
GRI 103: κή 
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέµατος και του ορίου 
του θέµατος

2.1, 4.3
32, 33, 
62-64

103-2 Η ∆ιοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της
Μήνυµα της ∆ιοίκη-
σης, 1.2, 4, 4.3

4, 5, 
19, 20, 
55, 62-

64

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης 4.3 62-64

GRI 404: 
Κατάρτιση 
και εκπαί-
δευση 

404-1 Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος ανά εργαζό-
µενο

4.3 64

404-2 Προγράµµατα για τη διαχείριση των δεξιοτήτων και τη 
δια βίου µάθηση των εργαζοµένων

4.2, 4.3
61, 62- 

64

404-3 Ποσοστό εργαζοµένων που συµµετέχουν σε τακτικές 
διαδικασίες αξιολόγησης σχετικά µε την επίδοση και την εξέ-
λιξη της σταδιοδροµίας ανά φύλο και κατηγορία εργαζοµένων

4.3 64
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ GRI STANDARDS – ΕΠΙΠΕ∆Ο ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ “CORE”
ΕΙ∆ΙΚΕΣ  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

∆ΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙ∆Α

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

GRI 103: 
∆ιοικητική 
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέµατος και του ορίου 
του θέµατος

2.1, 4.5
32, 33, 

67

103-2 Η ∆ιοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της 4.5 67

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης 4.5 67

GRI 405: 
∆ιαφορετι-
κότητα και 
ίσες ευκαι-
ρίες 

405-1 ∆ιαφορετικότητα στους φορείς διακυβέρνησης και 
στους εργαζοµένους

4.1 60

405-2 Αναλογία του βασικού µισθού και της αµοιβής των 
γυναικών προς αυτά των ανδρών

∆ε γίνεται καµία 
διάκριση ανάµεσα 
στους εργαζοµέ-
νους. Όλοι οι εργα-
ζόµενοι αντιµετω-
πίζονται µε τον ίδιο 
τρόπο και αµείβο-
νται σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές και 
τις απαιτήσεις της 
θέσης εργασίας

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

GRI 103: 
∆ιοικητική 
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέµατος και του ορίου 
του θέµατος

2.1, 4.5
32, 33, 

68

103-2 Η ∆ιοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της 4.5 68

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης 4.5 68

GRI 408: 
Παιδική 
εργασία

408-1 Λειτουργίες της εταιρείας και προµηθευτών που ανα-
γνωρίστηκαν να υπάρχει υψηλός κίνδυνος για περιστατικά 
παιδικής εργασίας

4.5 68

ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

GRI 103: 
∆ιοικητική 
προσέγγιση

103-1 Επεξήγηση του ουσιαστικού θέµατος και του ορίου 
του θέµατος

2.1, 4.5 32, 33 

103-2 Η ∆ιοικητική προσέγγιση και οι συνιστώσες της 4.5 68

103-3 Αξιολόγηση της διοικητικής προσέγγισης 4.5 68

GRI 409: 
Εξανα-
γκαστική 
εργασία

409-1 Λειτουργίες της εταιρείας και προµηθευτών που ανα-
γνωρίστηκαν να υπάρχει υψηλός κίνδυνος για περιστατικά 
εξαναγκαστικής εργασίας

4.5 68

Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης (SDGs)
Οι 17 Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης (SDGs) θεσπίστηκαν από τον ΟΗΕ και έχουν ορίζοντα υλοποίησης µέ-

χρι το 2030. Σκοπό έχουν τη µελλοντική διεθνή ανάπτυξη, δίνοντας τέλος στη φτώχεια, καταπολεµώντας 

τις  ανισότητες και αντιµετωπίζοντας την κλιµατική αλλαγή. Οι Στόχοι Βιώσιµης Ανάπτυξης διαµορφώθη-

καν και υιοθετήθηκαν από 193 Κράτη µέλη του ΟΗΕ, µεταξύ των οποίων βρίσκεται και η Ελλάδα. 

Η ΠΑΕΓΑΕ αναγνωρίζει την αξία της υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας, υποστηρίζοντας αυτήν την εθελοντι-

κή προσπάθεια και καλύπτοντας µέρος των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης.

1 ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ
ΦΤΩΧΕΙΑ 2 ΜΗ∆ΕΝΙΚΗ

ΠΕΙΝΑ 3 ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ &
ΕΥΗΜΕΡΙΑ 4 ΠΟΙΟΤΙΚΗ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

5ΙΣΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 7 ΦΤΗΝΗ & ΚΑΘΑΡΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 8 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ & ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

9ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ &
ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ

10 ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 11 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ &

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

15ΖΩΗ ΣΤΗ
ΣΤΕΡΙΑ 17 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ

12 ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ &
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

13∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΛΙΜΑ



108 109

ΟΙ 10 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ UN GLOBAL COMPACT

Αρχές UNGC Αντιστοιχία µε GRI δείκτες Ενότητες

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
1η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να σέβονται και να υποστη-

ρίζουν την προστασία των διεθνώς διακηρυγµένων ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων

205-3, 401-3, 405-1, 

405-2, 408-1,409-1

Άνθρωποι, 

Κοινωνία, 

Αγορά

2η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εξασφαλίσουν ότι δεν 

εµπλέκονται σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων
205-3, 408-1, 409-1

Άνθρωποι, 

Κοινωνία

Εργασία
3η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ελευθε-

ρία του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσµατική αναγνώριση του 

δικαιώµατος της συλλογικής διαπραγµάτευσης

102-41, 205-3
Άνθρωποι, 

Κοινωνία

4η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλει-

ψη κάθε µορφής αναγκαστικής και υποχρεωτικής εργασίας
409-1 Άνθρωποι

5η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την ουσια-

στική κατάργηση της παιδικής εργασία
408-1 Άνθρωποι

6η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να προασπίζουν την εξάλει-

ψη των διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση και τις προσλή-

ψεις

405-1, 405-2 Άνθρωποι

Περιβάλλον

7η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποστηρίζουν µια προλη-

πτική προσέγγιση για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις

301-2, 302-1, 302-2, 

303-1, 305-1, 305-2, 

305-3, 306-1, 306-2

Περιβάλλον

8η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναλαµβάνουν πρωτο-

βουλίες για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας 

301-1, 301-2, 302-1, 

302-2, 303-1, 305-1, 

305-2, 305-3, 306-1, 

306-2

Περιβάλλον

9η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να ενθαρρύνουν την ανά-

πτυξη και τη διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών
301-2 Περιβάλλον

Καταπολέµηση της ∆ιαφθοράς
10η Αρχή - Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε όλες τις 

µορφές διαφθοράς, συµπεριλαµβανοµένου του εκβιασµού και της 

δωροδοκίας

205-2, 205-3 Κοινωνία

Πίνακας UN Global Compact Πίνακας Συµµόρφωσης µε τον Ελληνικό 
Κώδικα Βιωσιµότητας (Επίπεδο C)
Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιµότητας αποτελεί µια πρωτοβουλία για τη διαµόρφωση 

ενός µοντέλου ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων, εστιάζοντας στην υπεύθυνη 

επιχειρηµατικότητα. Περιλαµβάνει ένα σύνολο οδηγιών, εργαλείων και µεθοδολογι-

ών που ενισχύουν και κατευθύνουν τους οργανισµούς και τις επιχειρήσεις έτσι ώστε 

να διαµορφώσουν τη στρατηγική τους και να υποστηρίξουν συνολικά την ανοικο-

δόµηση της ελληνικής οικονοµίας µέσα από το πρίσµα της εταιρικής υπευθυνότητας. 

Οι κύριες κατευθύνσεις του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιµότητας, µεταξύ άλλων, περι-

λαµβάνουν:

 •  ∆ιατύπωση στόχων και χάραξη στρατηγικής

 •  Λειτουργία µε διαφάνεια και καταπολέµηση της διαφθοράς

 •  Αναγνώριση ουσιαστικών θεµάτων

 •   Λειτουργία µε περιβαλλοντική συνείδηση (διαχείριση φυσικών πόρων, 

ενέργειας, νερού, ρύπων, αποβλήτων)

 •  Ενίσχυση της απασχόλησης και της εκπαίδευσης στην εργασία

 •  Σεβασµός στα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώµατα και ίσες ευκαιρίες

 •  Ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και διάλογος µε τα ενδιαφερόµενα µέρη

 •  Ανάπτυξη προϊόντος και καινοτοµία

 •  Πολιτική επιρροή και συµµετοχή σε πρωτοβουλίες

Για το 2018, αποτελέσαµε Πρεσβευτής Βιωσιµότητας του Ελληνικού Κώδικα Βιωσι-

µότητας, συµµετέχοντας στη διαβούλευση για τη συνδιαµόρφωση του Κώδικα. 

Η ΠΑΕΓΑΕ εφαρµόζει τα κριτήρια του Ελληνικού  Κώδικα Βιωσιµότητας και καλύπτε-

ται σε επίπεδο συµµόρφωσης “C” (αφορά σε εταιρίες µέχρι 250 άτοµα).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩ∆ΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΠΥΛΩΝΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

1. Στρατηγική Ανάλυση και ∆ράση Μήνυµα της ∆ιοίκησης

2. Ουσιαστικότητα

Ενότητα 2:      Ουσιαστικά θέµατα και Ενδιαφερόµενα 
µέρη

Ενότητα 2.1:  Αναγνώριση και αξιολόγηση των ουσια-
στικών θεµάτων

3. Στοχοθέτηση
Ενότητα: Μήνυµα της ∆ιοίκησης
Ενότητα 1.2: Η στρατηγική µας

4.  ∆ιαχείριση της Αλυσίδας Αξίας 
(value chain)

Ενότητα 1.2: Η στρατηγική µας
Ενότητα 1.5: Οι προµηθευτές της ΠΑΕΓΑΕ
Ενότητα 2.1:  Αναγνώριση και αξιολόγηση των ουσια-

στικών θεµάτων
Ενότητα 3.2: Εστιάζοντας στην Εταιρική Υπευθυνότητα
Ενότητα 6.1: Υπεύθυνες προµήθειες

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

6. Κανόνες & ∆ιαδικασίες
Ενότητα 1.2: Η στρατηγική µας
Ενότητα 3.3:  Υιοθετώντας πρότυπα και βέλτιστες 

πρακτικές

7.  Καταγραφή & Παρακολούθηση 
(monitoring)

Ενότητα 5.2: Κατανάλωση ενέργειας
Ενότητα 5.4: Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

11. Χρήση Φυσικών Πόρων

Ενότητα 5.1: Υλικά και πρώτες ύλες
Ενότητα 5.2: Κατανάλωση ενέργειας
Ενότητα 5.3: Κατανάλωση νερού
Ενότητα 5.5:  ∆ιαχείριση στερεών και υγρών 

αποβλήτων

12. ∆ιαχείριση Πόρων

Ενότητα 5.1: Υλικά και πρώτες ύλες
Ενότητα 5.2: Κατανάλωση ενέργειας
Ενότητα 5.3: Κατανάλωση νερού
Ενότητα 5.5:  ∆ιαχείριση στερεών και υγρών  

αποβλήτων

13.  Εκποµπές Αερίων & Κλιµατική 
Αλλαγή

Ενότητα 5.4: Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

14. Εργασιακά ∆ικαιώµατα
Ενότητα 4.1: Στοιχεία ανθρώπινου δυναµικού
Ενότητα 4.2: Υγεία και ασφάλεια
Ενότητα 4.3: Εκπαίδευση

15. Ίσες Ευκαιρίες

Ενότητα 4.2: Υγεία και ασφάλεια
Ενότητα 4.3: Εκπαίδευση
Ενότητα 4.4:  Παροχές προς τους εργαζόµενους-  

πολιτική αµοιβών
Ενότητα 4.5: Ίσες ευκαιρίες

17.  Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα στην 
Προµηθευτική Αλυσίδα

Ενότητα 1.5: Οι προµηθευτές της ΠΑΕΓΑΕ
Ενότητα 4.5: Ίσες ευκαιρίες
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Υπευθυνότητας
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• Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 100, 190 18 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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