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Το όραμα και ο σκοπός της ΠΑΕΓΑΕ είναι πάνω απ’ όλα  η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής 

ακεραιότητας των οδηγών, του προσωπικού και των πολιτών, κατά τη διάρκεια των οδικών μετακινήσεων των 

οχημάτων της.  Αποτελεί καθήκον και υποχρέωση για την Εταιρεία η προσπάθεια για ασφαλή οδική 

κυκλοφορία .Το Σύστημα Διαχείρισης  Οδικής Ασφάλειας  είναι ένα εργαλείο οργάνωσης των αυξημένων 

απαιτήσεων πρόληψης, διαχείρισης και αποφυγής επικίνδυνων καταστάσεων στην Οδική Ασφάλεια. 

Οι βασικές αξίες της ΠΑΕΓΑΕ είναι: 

1. Ο σεβασμός όλων όσων συνεργάζονται μαζί μας. 

2. Η ομαδική εργασία, η συνέργεια και η συνεργασία, η συνεχής μάθηση και βελτίωση. 

3. Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και η τήρηση όλων των κανόνων ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας. 

 

Οι αντικειμενικοί στόχοι της ΠΑΕΓΑΕ είναι: 

1. Ο αποτελεσματικός και λειτουργικός προγραμματισμός των διαδρομών των οχημάτων μας. 

2. Η πιστή τήρηση όλων των προβλεπόμενων κανόνων, οδηγιών και διαδικασιών του Συστήματος. 

3. Η πλήρης κάλυψη και ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και συνεργατών μας εντός πλαισίων 

ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας. 

4. Η συνεχής βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς των οδηγών και του προσωπικού μας. 

 

Για την υλοποίηση των στόχων της εταιρείας απαιτείται: 

1. Η ικανοποίηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων  

2. 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 επαρκής ενημέρωση  του εμπλεκόμενου προσωπικού για τις εξελίξεις 

γύρω από τον τομέα της οδικής ασφάλειας. 

5. Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για τη λειτουργία του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας 

6. Η επιλογή εκπαιδευμένων οδηγών και  συνεργατών που πληρούν τις προϋποθέσεις της εταιρείας και της 

νομοθεσίας και η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μας 

7. Η χρήση του κατάλληλου, αξιόπιστου και σύγχρονου εξοπλισμού και οχημάτων. 

8. Ο σχεδιασμός, η υιοθέτηση, η παρακολούθηση και εφαρμογή συστήματος Δεικτών & Στόχων  καθώς και 

συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των στόχων αυτών και της υλοποίησης δράσεων 

βελτίωσης. 

9. Συνεχής και δομημένη αξιολόγηση - ανάλυση των διακινδυνεύσεων που επηρεάζουν την Οδική Ασφάλεια 

10. Η συνεχής βελτίωσης του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας. 

 

Όλοι μας, Διεύθυνση και Εργαζόμενοι, ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ στα ανωτέρω, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το 

όνομα της ΠΑΕΓΑΕ θα εξακολουθήσει να είναι συνώνυμο υψηλού αισθήματος οδικής ασφάλειας. Μέλημά μας 

η εμπέδωση της έννοιας της Οδικής Ασφάλειας και γενικότερα της έννοιας της Υγείας & Ασφάλειας από όλους. 


