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Η Διοίκηση και το προσωπικό της ΠΑΕΓΑΕ δεσμεύεται να παρέχει ασφαλή, υψηλής ποιότητας προϊόντα και 

υπηρεσίες στους πελάτες της διεθνώς. Με βασικό όραμα και σκοπό την κατοχή ηγετικής θέσης στον τομέα των 

υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, ανέπτυξε σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 

βάσει των απαιτήσεων του προτύπου ISO28000:2007.  Το σύστημα καλύπτει το σύνολο της λειτουργίας της 

επιχείρησης κατά την παροχή υπηρεσιών Third Party Logistics εμπορευμάτων και οχημάτων, την ίδρυση 

Ιδιωτικών Παραρτημάτων, την έκδοση Τίτλων Αποθήκευσης, την παραχώρηση αποθηκευτικών χώρων 

(στεγασμένων ή υπαίθριων) σε τρίτες εταιρείες & την παροχή υπηρεσιών Facilities Management. 

Σε συνεργασία με τους εγκεκριμένους προμηθευτές - συνεργάτες μας και εξωτερικούς ειδικούς ασφαλείας, 

έχουμε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Οι στόχοι 

αυτού του συστήματος είναι: 

• Συνέπεια της προσέγγισης στην ασφάλεια μεταφοράς και αποθήκευσης. 

• Τον σχεδιασμό αποτροπής πράξεων κακόβουλης παραβίασης αποθεμάτων και εγκαταστάσεων. 

• Παροχή ενός πλαισίου για μια άμεση, αποτελεσματική αντίδραση σε εγκληματικές ή τρομοκρατικές 

ενέργειες. 

Προς αυτή την κατεύθυνση η Διοίκηση και το προσωπικό της ΠΑΕΓΑΕ.: 

• Έχει προσδιορίσει τα «περιουσιακά» στοιχεία της εταιρείας (πρόσωπα, προϊόντα, εγκαταστάσεις, 

πληροφορίες κ.λπ.) 

• Έχει αξιολογήσει την απειλή για αυτά τα «περιουσιακά» στοιχεία (ποιος μπορεί να στοχεύσει αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία και την ικανότητά τους να τα πλήξουν). 

• Έχει αναλύσει τις ευπάθειες αυτών των στοιχείων. 

• Έχει αποφασίσει και εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. 

• Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει ένα πρόγραμμα - σύστημα ασφάλειας εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση, μέσω της θέσπισης στόχων. 

• Εκπαιδεύει και ευαισθητοποιεί το προσωπικό της με σκοπό την ενεργή συμμετοχή του στο σύστημα 

ασφάλειας εφοδιαστικής αλυσίδας.  

• Διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την αντιμετώπιση των  κινδύνων ασφάλειας. 

• Θέτει στόχους και υλοποιεί προγράμματα για την βελτίωση της απόδοσης του συστήματος 

διαχείρισης ασφάλειας της εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Έχει ως βασικό μέλημα την ικανοποίηση των σχετικών νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων 

 

Στην ΠΑΕΓΑΕ πιστεύουμε ότι οι κορυφαίες πρακτικές ασφάλειας συμβάλλουν στη διατήρηση της 

«ακεραιότητας» των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και των διακινούμενων προϊόντων, μέσω της μείωσης των 

κινδύνων ασφάλειας της εταιρείας, την ελαχιστοποίηση των ζημιών, της εκπλήρωσης νομικών υποχρεώσεων 

και γενικότερα της αύξησης της ικανοποίησης των πελατών. 

 


