
ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΠΑΕΓΑΕ

ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ



Λίγα λόγια 

για την ΠΑΕΓΑΕ



112 Χρόνια λειτουργίας 



Μαγούλα Αττικής: συνολική έκταση εγκατάστασης – 1.127.000 m2

m2 # Αποθηκών

Στεγασμένοι χώροι 105.000 6

Υπαίθριοι 
διαμορφωμένοι χώροι 600.000

Σίνδο Θεσ/νίκης: συνολική έκταση εγκατάστασης – 60.000 m2

Στεγασμένοι χώροι 17.500 1

Υπαίθριοι 
διαμορφωμένοι χώροι 20.000

Η ΠΑΕΓΑΕ διαθέτει ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις σε 2 περιοχές:

Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν επίσης:

✓ Χώρους τελωνειακής αποταμίευσης και φορολογικών αποθηκών

✓Χώρους ωφέλιμου ύψους 5 - 14m καθώς και συγκεκριμένους χώρους με σταθερό θερμοκρασιακό εύρος

✓Συστήματα πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας και υψηλότατα επίπεδα ασφάλειας με 7/24 φύλαξη



Θέλετε να αυξήσετε την

ρευστότητα 

της επιχείρησής σας;



Αξιοποιήστε τα αποθέματά σας

και

αποκτήστε πρόσβαση σε 
εναλλακτικό τρόπο 
χρηματοδότησης



Ιδιωτικά 
Παραρτήματα

& 

Τίτλοι 
Αποθήκευσης 



ΤΙΤΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Το αξιόγραφο που εκδίδεται από την ΠΑΕΓΑΕ και δίνεται στον 
αποθέτη ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιήσει προς ενεχυρίαση 

για χρηματοδότηση

‘Ένα πολύ ισχυρό έγγραφο για τις Τράπεζες



ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ιδιόκτητες ή μισθωμένες (στεγασμένες ή υπαίθριες) 

Αυτόνομες αποθήκες ή τμήματα αυτών



Όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να αυξήσουν την ρευστότητά 
τους και διαθέτουν εμπορεύματα που βρίσκονται σε αποθήκες και  

μπορούν να δεσμευτούν ως ενέχυρο προς εξασφάλιση του 
δανειστή

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΡΑ



Οποιαδήποτε Τράπεζα

ΠΟΙΟΣ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

Το κόστος υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση τον τιμοκατάλογο 

της ΠΑΕΓΑΕ ( Μ.Ο. 1,2% )



Αποτελέσματα Ποιοτικής Έρευνας Πελατών ΙΠ που διεξήχθη Οκτ-Νοε 2018

- Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις υποδείξεις της ΠΑΕΓΑΕ σε σχέση 
με τον τρόπο αποθήκευσης των εμπορευμάτων; 91% *

- Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την έγκαιρη έκδοση των Τίτλων 
Αποθήκευσης των εμπορευμάτων σας; 92% *

- Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την έγκαιρη εκτέλεση των εντολών 
παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων σας; 92% *

- Έχετε διαπιστώσει λάθη ή παραλείψεις στη διαδικασία απόδοσης και 
αποθήκευσης εμπορευμάτων; 97% **

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τη συμπεριφορά και την εξυπηρέτηση 
του προσωπικού με το οποίο συνεργάζεστε (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ); 97% *

* Αρκετά έως πολύ      ** Λίγα έως καθόλου



Έχουν γρήγορες διαδικασίες

Η ΠΑΕΓΑΕ είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που παρέχει την 
δυνατότητα έκδοσης Τίτλων Αποθήκευσης προς ενεχυρίαση 

εμπορευμάτων - προϊόντων ή πρώτων υλών

Δίνουν ουσιαστική εξασφάλιση στην ενεχυριούχο Τράπεζα,
άρα κάνει την χρηματοδότηση πιο εύκολη

Έχουν χαμηλό και προκαθορισμένο κόστος

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



112 Χρόνια λειτουργίας


