Πολιτική Ποιότητας

ΕΠ

Το όραμα και ο σκοπός της ΠΑΕΓΑΕ είναι να συνεχίσουμε να κατέχουμε ηγετική θέση στον τομέα των
υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, παρέχοντας υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες THIRD
PARTY LOGISTICS οχημάτων, εμπορευμάτων και έκδοση τίτλων επ’ ενεχύρω για τους πελάτες μας.
Οι βασικές αξίες της ΠΑΕΓΑΕ είναι:
1.
2.

Ο σεβασμός όλων όσων συνεργάζονται μαζί μας.
Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών τηρώντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους.

3.

Η Εταιρική Υπευθυνότητα η οποία είναι συνυφασμένη με τη φιλοσοφία, τη στρατηγική και τις εταιρικές
αρχές της ΠΑΕΓΑΕ με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης.

4.

Οι αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην επιχειρηματική
στρατηγική,

και η λειτουργία της εταιρίας με υπεύθυνο τρόπο, σεβόμενη τους πελάτες της, τους

εργαζόμενους, τις τοπικές κοινωνίες τους προμηθευτές και το περιβάλλον.
5.

Η αναγκαιότητα αναγνώρισης ενδεχόμενων δυνητικών κινδύνων πριν την δημιουργία τους και η
μετέπειτα παρακολούθηση και αντιμετώπισή τους.

6.

Η χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων και η εφαρμογή προτύπων αειφόρου ανάπτυξης.

7.

Η διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.

8.

Η ομαδική εργασία, η συνέργεια και η συνεργασία.

9.

Η αμεροληψία και η ακεραιότητα κατά την παροχή των υπηρεσιών μας και κατά την λειτουργία μας.

Οι αντικειμενικοί στόχοι μας είναι:
1.
2.

Η πιστή τήρηση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.
Ο αποτελεσματικός και λειτουργικός προγραμματισμός και σχεδιασμός της παροχής των υπηρεσιών μας.

3.

Η εφαρμογή βιώσιμων λύσεων που αναβαθμίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών και προσφέρουν
προστιθέμενη αξία σε πελάτες, στον μέτοχο και στην τοπική κοινωνία.

4.

Η διαχείριση διακινδύνευσης ώστε να εντοπίζονται τυχόν ευκαιρίες ή απειλές, με τρόπο που θα
διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρίας.

5.

Η πλήρης κάλυψη και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και συνεργατών μας.

6.

Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

7.

Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

8.

Η ασφάλεια των εμπορευμάτων, των δεδομένων και των συναλλαγών της ΠΑΕΓΑΕ και όλων των
ενδιαφερόμενων μερών.

Για την υλοποίηση των στόχων μας απαιτείται:
1.
2.

Η ικανοποίηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
Η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών μας κατά τον σχεδιασμό και παροχή των υπηρεσιών μας.

3.

Η τήρηση των διαδικασιών, κανονισμών και πολιτικών της εταιρείας.

4.

Η συνεχής παρακολούθηση και η έγκαιρη ενημέρωση για τις εξελίξεις γύρω από τον κλάδο μας.

5.

Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

6.

Η επιλογή εξειδικευμένων συνεργατών.

7.

Η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

8.

Η χρήση του κατάλληλου, αξιόπιστου και σύγχρονου εξοπλισμού .

9.

Η υιοθέτηση και παρακολούθηση συστήματος Δεικτών & Στόχων Ποιότητας και Απόδοσης.

10. Η επιδίωξη συνεχούς αναβάθμισης της Πολιτικής Ποιότητας και κοινοποίησής της σε όλο το προσωπικό.
Όλοι μας, Διοίκηση και Εργαζόμενοι, ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ στα ανωτέρω, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το
όνομα της ΠΑΕΓΑΕ θα εξακολουθήσει να είναι συνώνυμο της υψηλής ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας.
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