Μήνυμα της Διοίκησης

Παράλληλα, αντισταθμίζουμε τους εκπεμπόμενους ρύπους μέσω δενδροφυτεύσεων 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.
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λοκληρώνοντας 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 καθημερινότητά μας, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη αποτελεί απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη.
Εκ των πραγμάτων, η επιχείρηση έχει κάθε λόγο να ενδιαφέρεται για την πορεία 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 κοινωνικά 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 ενίσχυση σε σχολεία και οργανισμούς που στηρίζουν τους νέους.
Έχοντας δεδομένο ότι είμαστε εταιρεία παροχής υπηρεσιών logistics κατανοούμε 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, υπολογίζουμε τους εκπεμπόμενους ρύπους μας και υλοποιούμε δράσεις και πρακτικές για τον περιορισμό τους. Επενδύουμε συνεχώς σε φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές με απώτερο σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.
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Καταδικάζουμε κάθε περιστατικό διαφθοράς. Ελέγχονται και αν κριθεί απαραίτητο αποπέμπονται άμεσα άτομα που εμπλέκονται σε συναλλαγές ή/και περιστατικά που δεν είναι σύμφωνα με τους κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης και
που θέτουν σε κίνδυνο τις σχέσεις με τους συνεργάτες και τη φήμη μας.
Βελτιώνουμε συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας ώστε να εκπληρώνουμε τις απαιτήσεις και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας. Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο πραγματοποιούμε έρευνα ικανοποίησης των πελατών 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 απασχολούμενων (~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 Διοίκηση της ΠΑΕΓΑΕ, με σκοπό να διατηρήσει την ηγετική της θέση και
να επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε αυτόν τον νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να πορεύεται με εταιρική
ηθική, κοινωνική ευθύνη και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση, σε συνδυασμό με την αγαστή συνεργασία με κρατικούς και θεσμικούς φορείς.
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