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Δημιουργώντας αξία για τους ανθρώπους μας,
την αγορά, την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον

Με την ολοκλήρωση της παρούσας
έκδοσης της 5ης Έκθεσης Βιώσιμης
Ανάπτυξης της ΠΑΕΓΑΕ και με πολυετή
εμπειρία στον τομέα της εφοδιαστικής
αλυσίδας και των logistics, παραμένουμε
συνεπείς στις δεσμεύσεις που μας
καθιστούν ως μια εταιρεία που λειτουργεί με
κεντρικό άξονα την εταιρική υπευθυνότητα και τη
συνεισφορά στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Η στρατηγική μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη
βασίζεται σε ανάλυση του επιχειρηματικού μας
μοντέλου, με πρωταρχικό σκοπό την αναγνώριση
των επιδράσεων που προκύπτουν άμεσα, τόσο
από τις υφιστάμενες χρηματοοικονομικές και μη
εισροές - π.χ. ανθρώπινο, πνευματικό, φυσικό και
κοινωνικό κεφάλαιο - που απαιτεί η λειτουργία
μας όσο και από τις εκροές/αποτελέσματα που
δημιουργούμε αντίστοιχα σε όλα τα κεφάλαια. Με
τον τρόπο αυτό, η συνεισφορά μας στη βιώσιμη
ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την
επιχειρηματική μας δραστηριότητα και το ρόλο που
αναλαμβάνουμε στο πλαίσιο της αλυσίδας αξίας
των πελατών μας και της ευρύτερης αγοράς.

Λειτουργούμε σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας και καταδικάζουμε κάθε
περιστατικό διαφθοράς. Εφαρμόζουμε
αποτελεσματικό Σύστημα Εσωτερικού
Ελέγχου προκειμένου να διασφαλίσουμε
την τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών
που αφορούν στο ισχύον νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα όλες οι
συναλλακτικές μας σχέσεις χαρακτηρίζονται από
διαφάνεια και αξιοπιστία. Λόγω της φύσης των
δραστηριοτήτων μας, δίνουμε πρωταρχική σημασία
στην εφοδιαστική μας αλυσίδα, διατηρώντας την
ανεξαρτησία και την ακεραιότητα στις σχέσεις με
τους προμηθευτές μας.

Για το λόγο αυτό, υιοθετούμε και αναπτύσσουμε
δράσεις που στοχεύουν στη μείωση και
αντιστάθμιση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου
των
δραστηριοτήτων
µας.
Συγκεκριμένα,
επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στη
μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος, στην
αντιστάθμισή του όταν αυτό δεν είναι εφικτό,
στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
καθώς και στη διασφάλιση της βιώσιμης
διαχείρισης του νερού και των υγρών αποβλήτων.
Παρακολουθούμε επίσης τα στερεά απόβλητα που
δημιουργούμε, καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις
αλλά και ευκαιρίες της κλιματικής αλλαγής στις
δραστηριότητές μας.

Είναι κοινή πεποίθηση ότι ο σεβασμός του
περιβάλλοντος και η εφαρμογή ανάλογης
ρεαλιστικής
περιβαλλοντικής
προσέγγισης
αποτελούν θεμελιώδη κανόνα ορθής εταιρικής
συμπεριφοράς και συνεισφοράς των επιχειρήσεων
στη βιώσιμη ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ως εταιρεία
logistics, η δραστηριότητά μας σχετίζεται άρρηκτα
με το περιβάλλον.

Βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας και
επενδύουμε σε αυτούς. Για το λόγο αυτό παρέχουμε
εκπαίδευση στους τομείς εργασίας τους, ενώ
φροντίζουμε καθημερινά για τη διαρκή βελτίωση των
συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας. Με φιλοσοφία
ότι κάθε εργαζόμενος συνιστά μια ξεχωριστή
αξία, απορρίπτουμε κάθε μορφή κοινωνικού
αποκλεισμού, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες για ένα
υγιές και αρμονικό εργασιακό περιβάλλον.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τοπική
κοινωνία, αναλαμβάνουμε δράσεις που για
το 2019 είχαν επίκεντρο την παιδεία και
συγκεκριμένα τη νέα γενιά, την ανάπτυξη του
κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού
επιπέδου και εν τέλει την ουσιαστική κοινωνική
ανάπτυξη της περιοχής που δραστηριοποιούμαστε.
Με αυτό τον τρόπο στοχεύουμε στην επιστροφή
μέρους της αξίας που παράγεται για την ενίσχυση
της τοπικής κοινωνίας.
To 2019, παραμείναμε συνεπείς στην υπόσχεσή
μας και δεσμευόμαστε να εξακολουθήσουμε
να πορευόμαστε µε εταιρική ηθική, κοινωνική
ευθύνη και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση,
πάντοτε σε συνεργασία µε τα ενδιαφερόμενά
μας μέρη. Με κύριο στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη,
ενημερωνόμαστε, εξελισσόμαστε και τελικά
εδραιώνουμε τη θέση μας στον κλάδο των
logistics.
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