
2015
  γίνεται η πρώτη εταιρεία στον κλάδο των Logistics στην Ελλάδα  
που δημοσιεύει Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα  
με τα πρότυπα GRI-G4 
  συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στις διαβουλεύσεις για τη σύνταξη  
του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας 
  υπολογίζει για πρώτη χρονιά το ανθρακικό της αποτύπωμα σύμφωνα  
με τη μεθοδολογία του Greenhouse Gas Protocol 
  πιστοποιείται με το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης  
της ποιότητας ISO 9001:2015
  δεσμεύεται στη δημιουργία αξίας για το σύνολο της οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος  
μέσω θέσπισης Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης με πυλώνες που εστιάζουν στην αγορά  
και ευρύτερη οικονομία, τους ανθρώπους, την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον
  δημιουργεί ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), αρμόδια για το συντονισμό  
και το συστηματικό διάλογο µε τα ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης,  
καθώς και για τη διαμόρφωση, υλοποίηση και παρακολούθηση του σχεδίου δράσεων  
εταιρικής υπευθυνότητας 

2016
  δημοσιεύει τη δεύτερη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με τα GRI-G4  
τηρώντας τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact)
  γίνεται Πρεσβευτής Βιωσιμότητας και συμμορφώνεται με τα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα 
Βιωσιμότητας για μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις (Επίπεδο Συμμόρφωσης C)
  υπολογίζει ξανά το ανθρακικό της αποτύπωμα σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Greenhouse  
Gas Protocol
  δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας ικανοποίησης πελατών
  αποκτά πιστοποίηση «εξουσιοδοτημένου οικονομικού φορέα» ΑΕΟ  
για τις τελωνειακές αποθήκες που διαθέτει
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2017
δημοσιεύει την τρίτη κατά σειρά  

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με τα   
GRI Standards (2016), τηρώντας τις 10 Αρχές  

του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών  
(UN Global Compact)

συνδέει το περιεχόμενο της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης  
με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDGs)

συμμορφώνεται με τα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα  
Βιωσιμότητας για μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις  

(Επίπεδο Συμμόρφωσης C) 
υπολογίζει το ανθρακικό της αποτύπωμα σύμφωνα με τη μεθοδολογία του 

Greenhouse Gas Protocol και αντισταθμίζει το 80% των εκπομπών του 2016 
μέσω της πρωτοβουλίας Climate Neutral Now των Ηνωμένων Εθνών

αξιολογείται και αναδεικνύεται ως μία από τις “Most Sustainable Companies in 
Greece” από το Sustainability Performance Directory 

εστιάζει και εμπλουτίζει τις δράσεις ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας
βραβεύεται ως «Exceptional» στα Transport & Logistics Awards για το σύνολο 

των δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας 

Η Ιστορία μας 
στη βιώσιμη 

ανάπτυξη



 11ΠΑΕΓΑΕ  ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΏΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2020

2019
  δημοσιεύει την πέμπτη κατά σειρά Έκθεση Βιώσιμης  
Ανάπτυξης σύμφωνα με τα GRI Standards (2016),  
τηρώντας τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των  
Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact)
  συνδέει το περιεχόμενο της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης  
με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDGs)
  βελτιώνει την ανάλυση ουσιαστικότητας, πραγματοποιώντας ηλεκτρονική  
έρευνα προς τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την ιεράρχηση των ουσιαστικών  
θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψιν τις Αρχές του Προτύπου GRI 
  συμμορφώνεται με τα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας για μεγάλες,  
μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις (Επίπεδο Συμμόρφωσης C) 
  υπολογίζει το ανθρακικό της αποτύπωμα σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Greenhouse Gas  
Protocol και αντισταθμίζει το 100% των εκπομπών του 2018 μέσω της πρωτοβουλίας Climate  
Neutral Now των Ηνωμένων Εθνών
  επαναξιολογείται και αναδεικνύεται ως μία από τις “The Most Sustainable Companies in Greece”  
από το Sustainability Performance Directory 
  χαράσει και ενσωματώνει στο επιχειρηματικό της μοντέλο τη στοχευμένη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης 
εστιάζοντας στην υλοποίηση δράσεων στους πυλώνες της τοπικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος,  
με σκοπό να συνδυαστεί η αποδοτικότητα και η ανάπτυξη της εταιρίας µε την εταιρική υπευθυνότητα  
και τη βιώσιμη ανάπτυξη 

2020
  δημοσιεύει την έκτη κατά σειρά Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με τα GRI Standards (2020), καθώς 
και τους δείκτες του Οδηγού Δηµοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΑΤΗΕΧ 2019), 
τηρώντας τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact)
 συνεισφέρει στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDGs)
  βραβεύεται στα Supply Chain Awards 2020 με την κορυφαία διάκριση GOLD 
 στην κατηγορία «GREEN LOGISTICS & EKE» 
  υπολογίζει το ανθρακικό της αποτύπωμα σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
του Greenhouse Gas Protocol και αντισταθμίζει το 80% των εκπομπών  
του 2019 μέσω της πρωτοβουλίας Climate Neutral Now  
των Ηνωμένων Εθνών
  αξιολογείται και αναδεικνύεται ως μία από τις “The Most Sustainable  
Companies in Greece” από το Sustainability Performance Directory 

2018
δημοσιεύει την τέταρτη κατά σειρά Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης  

σύμφωνα με τα GRI Standards (2016) 
δεσμεύεται και υπογράφει τις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου  

των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact) 
συνδέει το περιεχόμενο της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 
με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDGs)

συμμορφώνεται με τα κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας  
για μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις (Επίπεδο Συμμόρφωσης C) 

•υπολογίζει το ανθρακικό της αποτύπωμα σύμφωνα με τη μεθοδολογία του 
Greenhouse Gas Protocol και αντισταθμίζει το 100% των εκπομπών 

του 2017 μέσω της πρωτοβουλίας Climate Neutral 
Now των Ηνωμένων Εθνών

επαναξιολογείται και αναδεικνύεται ως μία από τις 
“The Most Sustainable Companies in Greece” από το 

Sustainability Performance Directory 
πραγματοποιεί για πρώτη φορά ηλεκτρονική 

έρευνα προς τα ενδιαφερόμενά της μέρη, 
αποσκοπώντας στην ιεράρχηση 

των ουσιαστικών θεμάτων 
βιώσιμης ανάπτυξης 




