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Π Ο Ι Ο Ι  Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε  

1.1 Το όραμα, η αποστολή και οι αξίες μας   

| GRI 102-11, GRI 102-16

Το όραμά μας είναι να αποτελούμε τον πιο 
αξιόπιστο συνεργάτη στην παροχή υπηρεσιών 
3rd Party Logistics. Βασίζεται στις αρχές της 
αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ισότητας. 
Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία και υποστηρίζουμε 
την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των 
εργαζομένων μας μέσα σε ένα ασφαλές εργασιακό 
περιβάλλον, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση 
των προσφερόμενων υπηρεσιών μας. Σεβόμαστε 
το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε 

υποστηρίζοντας και εφαρμόζοντας περιβαλλοντικές 
δράσεις.

Όλα αυτά τα χρόνια η αποστολή μας δεν είναι άλλη 
από το να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
3rd Party Logistics ικανοποιώντας τις απαιτήσεις 
των πελατών μας διατηρώντας άριστο επίπεδο 
συνεργασίας με αυτούς, προσφέροντας τους 
ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών σε ένα πλαίσιο 
οικονομικής σταθερότητας και ανταγωνιστικού 
κόστους. 

Ακεραιότητα και εντιμότητα  

Διαφάνεια στις 
σχέσεις μας 

Εταιρική δέσμευση

Υψηλό επίπεδο εταιρικής 
διακυβέρνησης και συμμόρφωσης 

Εταιρική κοινωνική ευθύνη   

Ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 

Υψηλό επίπεδο 
ανθρώπινου δυναμικού και 

ποιότητας υπηρεσιών 

 Σεβασμός και ειλικρίνεια 
προς τους πελάτες μας  Δρώντας προληπτικά 

προηγούμαστε των 
εξελίξεων

Οι βασικές μας 
Αξίες και Αρχές 

Δεοντολογίας 
περιλαμβάνουν: 

1.
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1.2 Οι δραστηριότητες και οι εγκαταστάσεις μας

| GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-6, GRI 102-7

Η ΠΑΕΓΑΕ (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία 
Γενικών Αποθηκών Ελλάδος Μονοπρόσωπη 
Α.Ε.) δραστηριοποιείται στο χώρο της Παροχής 
Υπηρεσιών Logistics στην Ελλάδα για περισσότερο 
από έναν αιώνα και αποτελεί 100% θυγατρική 
εταιρεία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδoς (ETE). 

Ιδρύθηκε το 1907, με έδρα την Αθήνα, ενώ της 
εκχωρήθηκε από το Ελληνικό κράτος το προνομιακό 
δικαίωμα της σύστασης και λειτουργίας Γενικών 
Αποθηκών. Οι εγκαταστάσεις της Μαγούλας 
αποτελούν τον μεγαλύτερο ενιαίο χώρο Logistics 
στην Ελλάδα, τόσο από πλευράς στεγασμένων όσο 
και υπαίθριων χώρων αποθηκών.  

Περιοχή 
Εγκατάστασης

Στεγασμένοι 
χώροι  (τ.μ.)

Υπαίθριοι 
αποθηκευτικοί 

χώροι (τ.μ.)

Συνολική έκταση 
(τ.μ.)

Μαγούλα 105.000 600.000 1.127.000

Σίνδος 17.500 20.000 60.000

Σύνολο 122.500 620.000 1.187.000

Περιοχή 
Εγκατάστασης

Χωρητικότητα 
σε παλετοθέσεις

Συνολικές 
θυρίδες

Θέσεις 
αποθήκευσης 

οχημάτων
Αποθήκες

Μαγούλα 109.920 81.800 17.500 6

Σίνδος 19.372 0 0 1

Σύνολο 129.292 81.800 17.500 7

Π Ο Ι Ο Ι  Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε  

Η ΠΑΕΓΑΕ κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο παροχής υπηρεσιών logistics στην Ελλάδα, παρέχοντας τις 
παρακάτω υπηρεσίες στους εξής κλάδους οικονομικής δραστηριότητας:

   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ     ΚΛΑΔΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ 2019

1. Αποθήκευση και Διανομή Εμπορευμάτων (Warehouse & Distribution)

•	 Αποθήκευση εμπορευμάτων
•	 Διαχείριση – ψηφιοποίηση αρχείων
•	Μεταφορά και διανομή
•	 Ανασυσκευασία
•	 Παραχώρηση αποθηκευτικών χώρων
•	 Τίτλοι αποθήκευσης

1. Τραπεζικός και ασφαλιστικός τομέας
2. Supermarket
3. Χημική βιομηχανία
4. Εμπόριο λιπαντικών
5. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών 

και ηλεκτρονικών συσκευών οικιακής και 
επαγγελματικής χρήσης

6. Εμπόριο υφασμάτων
7. Λιανικό και χονδρικό εμπόριο τροφίμων

2. Διαχείριση Ετοίμων Οχημάτων (Finished Vehicle Logistics)

•	Μεταφορά & αποθήκευση οχημάτων
•	 Υπηρεσίες PDI/PDS 
•	 Υπηρεσίες διαχείρισης μεταχειρισμένων 

οχημάτων (Lease & Buy Back)
•	 Διανομή οχημάτων στο δίκτυο πωλήσεων 
•	 Τίτλοι αποθήκευσης

1. Εισαγωγή και εμπορία αυτοκινήτων 
2. Εταιρίες leasing - Rent car

3. Ιδιωτικά Παραρτήματα

Δυνατότητα σύστασης Ιδιωτικών Παραρτημάτων 
και χορήγησης Τίτλων Αποθήκευσης, 
οι οποίοι είναι δεκτικοί ενεχυρίασης σε 
Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς για τη 
χρηματοδότηση των αποθετών.

1. Προμήθεια πρώτων υλών & ζωοτροφών
2. Παραγωγή & εμπορία βιομηχανικών 

πρώτων υλών & χημικών προϊόντων
3. Παραγωγή & εμπορία πυρηνέλαιου
4. Παραγωγή & εμπορία προϊόντων αλεύρων 

& ζυμαρικών
5. Παραγωγή & εμπορία λιπασμάτων
6. Οινοποιία
7. Παραγωγή & εμπορία ελαιόλαδου
8. Τυροκομικά προϊόντα
9. Κατεψυγμένα αλιεύματα

10. Εμπόριο κλιματιστικών & ανταλλακτικών
11. Εμπόριο μπαταριών
12. Επεξεργασία & εμπόριο καπνού σε φύλλα
13. Παραγωγή κομπόστας & φρούτων
14. Παραγωγή & επεξεργασία ζάχαρης
15. Επεξεργασία & τυποποίηση τροφίμων
16. Παραγωγή & επεξεργασία μελιού
17. Παραγωγή σπόρων & επεξεργασία 

δημητριακών
18. Κλωστοϋφαντουργία
19. Παραγωγή & επεξεργασία χυμού
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1.3 Οι άνθρωποί μας 

Στην ΠΑΕΓΑΕ αναγνωρίζουμε 
ότι η διαχρονική επιτυχία της 
επιχειρηματικής μας δραστηριότητας 
στηρίζεται κατά κύριο λόγο στις 
αξίες και στις αρχές τις οποίες 
εφαρμόζει κάθε εργαζόμενός μας 
κατά την καθημερινή μας λειτουργία. 
Το υψηλό επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα στη συνεχή αναβάθμιση 

της ποιοτικής εξυπηρέτησης των 
πελατών μας. 

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι στο 
επίκεντρο της λειτουργίας μας 
και αναγνωρίζοντας τη συμβολή 
του στην επίτευξη των στόχων 
μας, δεσμευόμαστε στη διαρκή 

εξασφάλιση βέλτιστων συνθηκών εργασίας.  

Στοιχεία Εργαζομένων 2019

 GRI 102-8 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Αθήνα Θεσσαλονίκη

Αορίστου 
χρόνου

102 40 142 128 14

Ορισμένου 
χρόνου

37 1 38 24 14

Σύνολο 139 41 180 152 28

Πλήρους 
απασχόλησης

138 41 179 151 28

Μερικής 
απασχόλησης

1 0 1 1 0

Σύνολο 139 41 180 152 28

Στοιχεία Εργαζομένων 2018

 GRI 102-8 Άνδρες Γυναίκες Σύνολο Αθήνα Θεσσαλονίκη

Αορίστου 
χρόνου

108 35 143 130 13

Ορισμένου 
χρόνου

30 6 36 23 13

Σύνολο 138 41 179 153 26

Πλήρους 
απασχόλησης

137 41 178 152 26

Μερικής 
απασχόλησης

1 0 1 1 0

Σύνολο 138 41 179 153 26

Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία εργαζομένων για το 2018 και 2019 έχουν υπολογιστεί στην παρούσα Έκθεση βάσει της 
μεθοδολογίας FTEs (Full-Time Equivalent). Τα στοιχεία για το έτος 2018, όπως είχαν υπολογιστεί και δημοσιευθεί στην Έκθεση 
Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018 αποτύπωναν το σύνολο των εργαζομένων στο τέλος του 2018 και για τον λόγο αυτό το σύνολο έχει 
αναδιατυπωθεί στην παρούσα Έκθεση σε συνολικά 179 αντί για 150 εργαζόμενους.

Π Ο Ι Ο Ι  Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε  

Λειτουργώντας με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας 
απέναντι στους ανθρώπους μας, η ΠΑΕΓΑΕ 
αποσκοπεί στην προσέλκυση, πρόσληψη και 
διατήρηση καταρτισμένου προσωπικού,  το 
οποίο συμβάλλει στη συνεχή ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα της εταιρείας μας.  

Στο τέλος του 2019, ο συνολικός αριθμός των 
άμεσα εργαζομένων της εταιρείας ανήλθε σε 
180 άτομα με το 79% αυτών να απασχολείται με 
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου.

Σημαντικό μέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας 
μας εκτελείται από εργαζομένους με ειδικότητες 
όπως οδηγοί αυτοκινητάμαξας, παρκαδόροι, τεχνίτες  
αυτοκινήτων, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, φανοποιείς, 
βαφείς, χειριστές ανυψωτικών μηχανημάτων, 

ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων, ανειδίκευτων 
εργατών και καθαριστριών, επηρεάζοντας σημαντικά 
την αναλογία εργατοϋπαλληλικού και διοικητικού 
προσωπικού. 

Τέλος, στην ΠΑΕΓΑΕ λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη 
το κριτήριο της εντοπιότητας κατά τη στελέχωση 
του ανθρώπινου δυναμικού. Με σεβασμό και 
αποσκοπώντας στην ενίσχυση της  τοπικής κοινωνίας 
όπου δραστηριοποιούμαστε, προσλαμβάνουμε 
εργαζόμενους από τις γειτονικές περιοχές των 
εγκαταστάσεων μας και πιο συγκεκριμένα, από την 
περιοχή του Θριασίου Πεδίου και της Σίνδου, απ’ 
όπου προήλθε το 31% των εργαζομένων μας το 
2019. 

Περιοχή κατοικίας

Περιοχή δραστηριοποίησης

Ειδικότητα

Φύλο

2019

2018

Αορίστου χρόνου

Ορισμένου χρόνου

Αριθμός εργαζομένων ανά 

Ποσοστό εργαζομένων ανά σύμβαση εργασίας

Προφίλ ανθρώπινου δυναμικού

| GRI 102-8
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Τοπική κοινωνία

Αθήνα

Εργατοϋπαλληλικό Προσωπικό

Γυναίκες Άνδρες

Διοικητικό Προσωπικό

Θεσσαλονίκη

Λοιπές περιοχές

•	8 στους 10 εργαζόμενους 
απασχολούνται με σύμβαση 
εργασίας αορίστου χρόνου 
•	3 στους 10 εργαζόμενους 

προέρχονται από την τοπική 
κοινωνία 
•	6 στους 10 εργαζόμενους έχουν 

ειδικότητες εργατών
• Διατηρήθηκαν τα χαμηλά ποσοστά 

της απασχόλησης εργαζομένων 
με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου (21%) αλλά και 
εργαζομένων με σύμβαση εργασίας 
μερικής απασχόλησης (0,6%)

Βασικά στοιχεία προφίλ εργαζομένων 2019



Τέλος, στην ΠΑΕΓΑΕ επιδοτούμε τους εργαζόμενους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν προπτυχιακά 
και μεταπτυχιακά προγράμματα σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.  

1716

Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού    

Στην ΠΑΕΓΑΕ εστιάζουμε στην επαγγελματική 
εκπαίδευση, κατάρτιση και τεχνική εξειδίκευση 
των εργαζομένων μας, καθώς η εξέλιξη και ο 
επαγγελματισμός των ανθρώπων μας αποτελούν 
αναπόσπαστες πτυχές της στρατηγικής μας. 

Επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση και 
υποστήριξη των εργαζομένων μας με τη χρήση 
σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης, καθώς και 

μέσω της διαμόρφωσης πλάνου εκπαίδευσης 
ανά θέση εργασίας. Μέσω των εκπαιδευτικών 
μας επενδύσεων, θέλουμε να διασφαλίσουμε την 
ομαλή προσαρμογή των εργαζομένων μας στις 
ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις για νέες γνώσεις, 
δεξιότητες και ειδικεύσεις σε ένα ταχύτατα 
μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον.  

Στοιχεία Εργαζομένων
Μ.Ο. ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο*

2018 2019

Ανάλυση ανά φύλο

Άνδρες 8,18 4,74

Γυναίκες 11,30 20,34

Σύνολο εργαζομένων ΠΑΕΓΑΕ 8,90 8,29

Ανάλυση ανά βαθμίδα

Διευθύνων Σύμβουλος 8,00 8,00

Διευθυντές 44,21 21,50

Προϊστάμενοι τμημάτων 112,00 21,75

Εργαζόμενοι γραφείου 8,39 14,53

Εργατοϋπαλληλικό προσωπικό 3,47 2,23

Σύνολο εργαζομένων ΠΑΕΓΑΕ 8,90 8,29

Ανάλυση ανά Διεύθυνση 

Διοίκηση 10,00 17,33

Διεύθυνση Εμπορικής Ανάπτυξης 49,00 13,00

Διεύθυνση Αποθήκευσης & 
Διανομής 

9,36 11,10

Διεύθυνση Ετοίμων Οχημάτων 3,12 2,75

Διεύθυνση Ιδιωτικών 
Παραρτημάτων

7,64 5,38

Διεύθυνση Οικονομικών & 
Διοικητικών Υπηρεσιών

20,00 23,36

Διεύθυνση Πληροφορικής 12,33 5,00

Εσωτερικός Έλεγχος 41,50 16,00

Σύνολο εργαζομένων ΠΑΕΓΑΕ 8,90 8,29

*Για τον υπολογισμό του Μέσου Όρου (Μ.Ο.) ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο έχει χρησιμοποιηθεί ο αριθμός 
εργαζομένων που αντιστοιχεί στην εκάστοτε κατηγορία (φύλο, βαθμίδα, Διεύθυνση).

Συγκεκριμένα, στην ΠΑΕΓΑΕ επενδύουμε σε εκπαιδευτικά προγράμματα και συνέδρια.  
Το 2019, οι εργαζόμενοι της ΠΑΕΓΑΕ πήραν μέρος σε 1.493 ώρες εκπαίδευσης στους εξής άξονες:

Π Ο Ι Ο Ι  Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε  

1. Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

3. Εκπαίδευση σε διοικητικά θέματα και λοιπές δεξιότητες 

2. Επαγγελματική εξειδίκευση και τεχνική εκπαίδευση

•	 Πρόγραμμα εκπαίδευσης Αμυντικής 
Οδήγησης Βαρέων Οχημάτων 
•	 Ενημέρωση για κινδύνους από τον 

χειρισμό περονοφόρων – παλετοφόρων 
& ασφαλής χρήση τους και εκπαίδευση 
για την ασφαλή χειρωνακτική διακίνηση 
φορτίων  

•	 Ενημέρωση για την ασφαλή χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων και ενδεχόμενων 
κινδύνων 
•	 Εκπόνηση σχεδίου έκτακτων αναγκών 

– τοποθέτηση σχεδίων διαφυγής & 
διάσωσης – άσκηση εκκένωσης  & 
εκπαίδευση ομάδας πυρασφάλειας

•	 Hellenic ACFE “Integrity: 
The Ultimate Brand”

•	 Αποτελεσματική 
καθοδήγηση (coaching) 
και ανάπτυξη ομάδας 

•	Μαθήματα αγγλικών

•	 Professional Diploma in Logistics and 
Supply Chain 
•	 City logistics 
•	 E-commerce logistics 
•	 Lean Six Sigma – Green Belt 
•	 Οργάνωση και διαχείριση Lean Αποθήκης 
•	 Customer service: Διαχείριση και 

ικανοποίηση πελατών 
•	 Απαραίτητες γνώσεις λογιστικής 
•	 Tax Update 2019
•	Φορολογία εισοδήματος νομικών 

προσώπων 
•	 ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις 
•	 IFRS Update 
•	 Κοστολόγηση στην πράξη με τα νέα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα και τα ΔΠΧΑ 
(IFRS) 
•	 Αναβαλλόμενη Φορολογία 
•	 Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – MY DATA 
•	 Πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για 

την ορθή εφαρμογή και τήρηση της 
εργατικής νομοθεσίας 
•	 Δείκτες απόδοσης και σύστημα 

διαχείρισης δεικτών (KPIs, BSC) 
•	 Προβλήματα συστήματος διαχείρισης 

στόλου (εισροών – εκροών) 

•	 Περιβαλλοντική διαχείριση φανοποιείου 
– βαφείου 
•	 Πρόγραμμα ενσωμάτωσης 
•	 Εταιρικοί Μετασχηματισμοί 
•	 Human Asset Management in Logistics 

- Διοίκηση Ανθρώπων & αύξηση 
αποδοτικότητας-ΚΠΙΔΣΝ
•	 Solutions 7 “Logistics beyond economic 

crisis”
•	 ESG Conference 2019 
•	 Επαγγελματική εκπαίδευση στελέχους 

αποθήκης
•	Μετάβαση από το φορολογικό ισοζύγιο 

σε ΔΠΧΑ
•	 ISO 14001:2015-Εσωτερικός 

επιθεωρητής συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης
•	 Προετοιμασία προς παράδοση 

αυτοκινήτων πελατών με βάση τις 
σχετικές οδηγίες εργασίας
•	 Αποθήκευση και ενέργειες συντήρησης 

αυτοκινήτων αποθετών σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές τους με βάση τις σχετικές 
οδηγίες εργασίας
•	 Υπολογιστικά φύλλα (excel)- Microsoft 

Excel standard

| GRI 404-1
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2019

2018

1493

1621



1918

Ανθρώπινα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες 

Η ΠΑΕΓΑΕ αποσκοπεί στο σεβασμό του κάθε 
εργαζομένου. Η προστασία της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας αποτελεί θεμελιώδη αρχή της 

εταιρείας μας και ως εκ τούτου, διαρκής επιδίωξη 
της ΠΑΕΓΑΕ αποτελεί η διαμόρφωση ενός 
αρμονικού εργασιακού περιβάλλοντος. 

1.4 Οι συνεργασίες, οι συμμετοχές και οι διακρίσεις μας

| GRI 102-12, GRI 102-13

Λειτουργώντας με βασικό μας μέλημα την υπεύθυνη 
επιχειρηματικότητα, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε 
οργανισμούς, δίκτυα και φορείς και συμμετέχουμε 
ενεργά σε πρωτοβουλίες για την προώθηση 
σύγχρονων, υπεύθυνων και ανταγωνιστικών 
επιχειρήσεων που δημιουργούν αξία και συλλογική 

προοπτική στον τομέα των logistics και της 
Ελληνικής οικονομίας ευρύτερα. 

Ειδικότερα, η ΠΑΕΓΑΕ υποστηρίζει ή/και συμμετέχει 
στους ακόλουθους επιχειρηματικούς φορείς και 
συνδέσμους:

Επιπρόσθετα, παραμένουμε υπερήφανοι που για ακόμα μια χρονιά βρισκόμαστε μεταξύ των 
πλέον βιώσιμων εταιρειών στην Ελλάδα. Ο Επιχειρηματικός Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(Sustainability Performance Directory) ανέδειξε την ΠΑΕΓΑΕ ως μια από τις πρωτοπόρες 
εταιρείες που εντάσσονται στις “The Most Sustainable Companies in Greece”, βάσει μη 
χρηματοοικονομικών κριτηρίων, για το έτος 2019.  

Η ΠΑΕΓΑΕ αποδεικνύει έμπρακτα την αναγνώρισή της ως υπεύθυνη επιχείρηση, 
προσεγγίζοντας ολιστικά θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και λειτουργώντας ως παράδειγμα 
καλής επιχειρηματικής πρακτικής που δύναται να επηρεάσει περαιτέρω μέσω του δικτύου πελατών – 
προμηθευτών την ευρύτερη ωρίμανση της ελληνικής αγοράς στην υιοθέτηση μοντέλων Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Η αξιολόγηση υλοποιήθηκε από το QualityNet Foundation το οποίο αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας 
SUSTAINABLE GREECE 2020.

Π Ο Ι Ο Ι  Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε  

Επιπλέον, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι βασική αξία που καθορίζεται στο πλαίσιο 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας και του Ομίλου της ΕΤΕ. 

Τέλος, με διαρκή στόχο την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους, η ΠΑΕΓΑΕ έχει θεσπίσει Κώδικα 
Ηθικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, τον οποίο κάθε εργαζόμενος, συνεργάτης, σύμβουλος ή 
τρίτος που παρέχει υπηρεσίες στην ΠΑΕΓΑΕ, οφείλει να σέβεται και να τηρεί απαρέγκλιτα.    

Προς το σκοπό αυτό: 
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Απορρίπτουμε κάθε 
μορφή κοινωνικού 

αποκλεισμού

Παρέχουμε 
ίσες ευκαιρίες 

για επαγγελματική 
σταδιοδρομία 

ανεξαρτήτως φύλου, 
ηλικίας, θρησκείας 

ή εθνικότητας

Σχεδιάζουμε 
και υλοποιούμε 

δράσεις, συστήματα 
ανάπτυξης και 

κινήτρων με στόχο την 
προσέλκυση, επιλογή και 

περαιτέρω αξιοποίηση 
του ανθρώπινου 

δυναμικού 

Δεν αποδεχόμαστε 
οποιουδήποτε είδους 

προσβολή της προσωπικότητας 
(π.χ. ηθική, σεξουαλική ή άλλους 

είδους παρενόχληση) ή άνιση 
μεταχείριση λόγω εθνικότητας, 
φυλετικής προέλευσης, φύλου, 

οικογενειακής κατάστασης, 
θρησκευτικών ή πολιτικών 
πεποιθήσεων ή φυσικών 

αδυναμιών 

Δεν 
χρησιμοποιούμε 

καμία μορφή 
καταναγκαστικής ή 
παιδικής εργασίας  

Αναπτύσσουμε 
αξιοκρατικό σύστημα 

αξιολόγησης και 
απόδοσης του 

προσωπικού μας Διασφαλίζουμε 
καλές και ασφαλείς 
συνθήκες εργασίας, 

σεβόμενοι την ισορροπία 
μεταξύ του εργασιακού 

χρόνου και της 
προσωπικής ζωής των 

εργαζομένων μας

ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών) πρόκειται για ένα Μη 
Κερδοσκοπικό Σωματείο που προωθεί 
στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας 
και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις 
της επιχειρηματικής κοινότητας, 
διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο 
στο μετασχηματισμό της Ελλάδας 
σε παραγωγική, εξωστρεφή και 
ανταγωνιστική οικονομία.

ILME (Ινστιτούτο Logistics 
Management Ελλάδος) πρόκειται 
για έναν Μη Κερδοσκοπικό 
Οργανισμό με στόχο την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας του 
ελληνικού προϊόντος Logistics 
Management στο εμπόριο, τη 
βιομηχανία και τη δημόσια 
διοίκηση.

Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Πειραιώς, συμβάλει 
στη συγκρότηση ενός ελεύθερου, 
ευέλικτου, ανταγωνιστικού και 
σύγχρονου επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος.

Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας, 
ο οποίος προωθεί την ανάπτυξη 
των ελληνικών επιχειρήσεων 
εστιάζοντας στη βιωσιμότητα και 
στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

ECG (Association of Europe-
an Vehicle Logistics) είναι ένας 
Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός 
και αφορά στην προώθηση των 
συμφερόντων των οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική 
αλυσίδα των οχημάτων.

United Nations Sustainable 
Development Goals (UNSDGs), οι 
οποίοι εκφράζουν τις σύγχρονες 
παγκόσμιες οικονομικές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
προκλήσεις.

Ελληνική Εταιρεία Logistics αποτελεί 
το Επιστημονικό Μη Κερδοσκοπικό 
Σωματείο που προβάλλει και 
προωθεί τα συστήματα της αγοράς 
των logistics, συνεισφέροντας 
στην ανάπτυξη του κλάδου της 
εφοδιαστικής αλυσίδας.

United Nations Global Compact 
(UNGC), το πλαίσιο δεσμεύσεων 
και ρυθμίσεων που δεσμεύεται να 
εφαρμόζει και να υπηρετεί το έργο 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης και των 
επιχειρηματικών πρακτικών που 
εφαρμόζονται.
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1.5 Η συνεισφορά μας στην τοπική κοινωνία

Στην ΠΑΕΓΑΕ προσεγγίζουμε την επιχειρηματικότητα 
με αίσθημα υπευθυνότητας και διαφάνειας, 
αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο της δραστηριότητάς 
μας και υλοποιώντας ένα πλάνο δράσεων που 
στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη και βιωσιμότητα 
της εταιρείας, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην 
κοινωνική συνεισφορά. Προσβλέπουμε σε ανάληψη 
υψηλού επιπέδου κοινωνικής ευθύνης μέσα από 
την τήρηση και την προώθηση των ανθρωπίνων 
αξιών αλλά και των κοινωνικών, πνευματικών και 
πολιτιστικών αξιών.  Τέλος, φροντίζουμε ώστε η 
κοινωνική μας δράση να βρίσκεται πάντα σε αρμονία 

και με τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας, 
διατηρώντας τον σεβασμό και το αίσθημα ευθύνης 
απέναντι στους συνανθρώπους μας, καθώς επίσης 
και της κοινωνίας της οποίας είμαστε μέρος. 

Ως εκ τούτου, παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες της 
τοπικής κοινωνίας με δράσεις που παράγουν αξία, 
τόσο με άμεσο όσο και έμμεσο τρόπο. Με στόχο 
την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη διαχείριση 
και μείωση των επιπτώσεων που προκαλεί η 
καθημερινή μας δραστηριότητα, προσπαθούμε να 
δημιουργούμε οφέλη για τους συνανθρώπους μας.  

Συγκεκριμένα κατά το 2019:   

Προσφέραμε οικονομική και 
υλικοτεχνική υποστήριξη σε 
κοινωφελή και εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της τοπικής κοινωνίας, 
καθώς και στην τοπική 
αυτοδιοίκηση

Κέντρο Αγάπης Ελευσίνα

Για τρίτη χρονιά στηρίξαμε οικονομικά το Κέντρο 
Αγάπης Ελευσίνας και τα 200 παιδιά και οικογένειες 
που φροντίζει και σιτίζει, συνεισφέροντας στην 
υποστήριξη των ευάλωτων οικογενειών της 
ευρύτερης περιοχής του Θριασίου. 

Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας είναι ένα Ανοιχτό 
Κέντρο Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας. 
Αποτελεί μη κερδοσκοπικό σωματείο και βασίζεται 
σε μεγάλο βαθμό στην εθελοντική προσφορά. 
Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά και 
οικογένειες με προβλήματα προσαρμογής και 
ένταξης στο κοινωνικό περιβάλλον από την Ελλάδα, 
καθώς και από χώρες όπως η Αλβανία, η Ρωσία, η 
Ινδία, η Τουρκία κ.ά.

2ο και 3ο Δημοτικό σχολείο Μαγούλας

Προσφέρθηκε υλικοτεχνικός εξοπλισμός για τις 
ανάγκες των μαθητών των δημοτικών σχολείων 
της Μαγούλας (πολυμηχανήματα, οθόνες Η/Υ, 
projector και αθλητικός εξοπλισμός). 

Ειδικό Νηπιαγωγείο και Ειδικό Δημοτικό 
Σχολείο Ελευσίνας

Διανεμήθηκε και εγκαταστάθηκε δωρεάν 
υλικοτεχνικός εξοπλισμός (σετ υπολογιστών, air 
condition) στο Ειδικό Νηπιαγωγείο και Ειδικό 
Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας που υποστηρίζουν 
64 παιδιά με αυτισμό, κινητικά προβλήματα ή 
σύνδρομο Down. 

Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων 
(ΚΕΘΕΑ) Ελευσίνας

Οικονομική υποστήριξη ΚΕΘΕΑ Ελευσίνας μέσω 
αγοράς βιβλίων του Κέντρου. 

Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας

Επισκευάστηκαν περιπολικά και προσφέρθηκε 
υλικοτεχνικός εξοπλισμός στο Α.Τ. Μάνδρας 
(εκτυπωτής, μελάνια).

 

Πραγματοποιήσαμε εθελοντική 
αιμοδοσία σε συνεργασία με 
το Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο 
Ελευσίνας

Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας

Για πρώτη χρονιά πραγματοποιήθηκε εθελοντική 
αιμοδοσία στις εγκαταστάσεις της ΠΑΕΓΑΕ, σε 
συνεργασία με το Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο 
Ελευσίνας. Παράλληλα, ιδρύθηκε ο «Σύλλογος 
Εθελοντών Αιμοδοτών ΠΑΕΓΑΕ». Στη δράση 
συμμετείχαν 37 εθελοντές εργαζόμενοι, 
συγκεντρώνοντας 17 φιάλες αίμα.

Υποστηρίξαμε φορείς μέσω 
δωρεάν παραχώρησης 
αποθηκευτικού χώρου 

Χαμόγελο του Παιδιού. 

Για τέταρτη συνεχή χρονιά βρεθήκαμε δίπλα στη μη 
κυβερνητική οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
και άλλους φορείς, διαθέτοντας στεγασμένους 
και υπαίθριους χώρους  για αποθήκευση 
εμπορευμάτων και οχημάτων. 

Πραγματοποιήσαμε δράσεις 
ενίσχυσης περιβαλλοντικής 
συνείδησης των εργαζομένων μας 
και της τοπικής κοινωνίας

Δήμος Ελευσίνας – Μαγούλας 

Μέσω της πρωτοβουλίας «Bags for all» 
διανεμήθηκαν περισσότερες από 3.000 
επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες με εικαστικά 
και οικολογικά μηνύματα στους εργαζομένους 
μας και στους κατοίκους του Δήμου Ελευσίνας 
- Μαγούλας, στην ΕΥΔΑΠ, στο ΥΠ. Μεταφορών, 
στο ειρηνοδικείο, στην Τροχαία Ελευσίνας, στην 
εφορία, στο Τελωνείο Αθηνών & Ελευσίνας και 
στην ΕΤΕ Ελευσίνας.

1ο, 2ο, 3ο  Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας και 
Ειδικό Σχολείο Ελευσίνας

Διανομή 
επαναχρησιμοποιούμενης 
σακούλας και 
παρακολούθηση 
μαθήματος «Οικολογικής 
Συνείδησης & 
Ευαισθησίας». 

Π Ο Ι Ο Ι  Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε  

Για τον λόγο αυτό:  

Επενδύουμε και 
προσπαθούμε να 

αναβαθμίσουμε την τοπική 
κοινωνία που μας φιλοξενεί, 

αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες 
που χαρακτηρίζουν μία 
βιομηχανική περιοχή

Δημιουργούμε ευκαιρίες 
απασχόλησης για προσωπικό 

προερχόμενο από τις περιοχές 
δραστηριοποίησής μας, ενώ 

ταυτόχρονα επιλέγουμε τοπικούς 
προμηθευτές για την κάλυψη των 

αναγκών μας

Ενισχύουμε οικονομικά 
τοπικές ΜΚΟ και δημόσιους 
οργανισμούς, επενδύοντας 

στον σκοπό τους και το 
σημαντικό έργο που 

παράγουν
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