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• Συνέπεια

• Αξιοπιστία

• Παράδοση των εμπορευμάτων στην ώρα τους 

και σε καλή κατάσταση

• Οδηγούς που δεν δημιουργούν προβλήματα

• Ανταγωνιστικές τιμές

• Ενημέρωση



Πως Μπορούμε να Καλύψουμε την Ανάγκη τους ;

• Κάνοντας χρήση αυτοκινήτων και οδηγών

υψηλών  προδιαγραφών



Διοίκηση και Αυτοκίνητα

•Σύστημα επιλογής αυτοκινήτου με τεχνικές προδιαγραφές 

ανάλογα με την ανάγκη των υπηρεσιών που παρέχουμε

• Σύστημα τεχνικών ελέγχων και προληπτικής συντήρησης

• Σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης δεδομένων

Πρέπει να Έχουμε και να Εφαρμόζουμε:



Διοίκηση και Οδηγοί

• Σύστημα πρόσληψης και αξιολόγησης των οδηγών

• Σύστημα εκπαίδευσης και επαναξιολόγησης οδηγών

• Σύστημα καταγραφής που διασφαλίζει την εφαρμογή 
πολιτικών και διαδικασιών



Ποιο είναι το όφελος των 
Μεταφορικών εταιριών από την 

εφαρμογή Συστήματος Διοίκησης ;



Οφέλη

• Μηδενικά Ατυχήματα

• Μείωση κόστους συντήρησης (15-20%)

• Μείωση κόστους καυσίμων (10-15%)

• Μείωση κόστους νεκρών χρόνων



Πως το Πετυχαίνουμε;

• Τεχνολογικός Εξοπλισμός

• Safe Pass

• Εκπαίδευση  στην Αμυντική / Οικονομική Οδήγηση

• Εκπαίδευση στο Anti-Skid / Anti-Rollοver



Τεχνολογικός Εξοπλισμός

Radar Ασφαλούς Οπισθοπορείας



Safe Pass
Κάρτα Ασφαλούς Εισόδου Οχήματος

Τι Περιλαμβάνει ;

• Ημερήσιους ελέγχους από τον οδηγό με συγκεκριμένο φύλλο 
ελέγχου το οποίο υπογράφει

• Τριμηνιαίους ελέγχους από συνεργεία και μηχανολόγο που 
υπογράφουν τα φύλλα ελέγχου 

• Έλεγχο κάθε χρόνο από συνεργεία και μηχανολόγο που 
υπογράφουν συγκεκριμένα φύλλα ελέγχου



Τι Πετυχαίνουμε:

• Μείωση κόστους συντήρησης 15-20%

• Μείωση ρίσκου ατυχημάτων από μηχανολογικό πρόβλημα

• Μείωση κόστους από την μείωση νεκρών χρόνων

Safe Pass 



• Η Διαδικασία είναι πιστοποιημένη από την TUV
Hellas

• Εφαρμόζεται από μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες

Safe Pass 



Νεοεισερχόμενος Οδηγός:

• Αξιολογείται όσον αφορά την κατάρτιση του και την επικινδυνότητα

• Εκπαιδεύεται στις διαδικασίες και πολιτικές της Μεταφορικής εταιρίας

Εκπαίδευση - Αξιολόγηση Οδηγών



Όλοι οι Οδηγοί:

• Αμυντική - Οικονομική Οδήγηση κάθε 2 χρόνια

Τι Περιλαμβάνει:

• 4 ώρες θεωρία σε ομάδες των 12 ατόμων

• 3 ώρες πρακτική σε συνθήκες δρομολογίου

Εκπαίδευση - Αξιολόγηση Οδηγών



Αμυντική - Οικονομική Οδήγηση
Τι Πετυχαίνουμε:

• Ο οδηγός μαθαίνει να αναγνωρίζει και να αποφεύγει τους κινδύνους

• Μαθαίνει πώς να οδηγεί κάνοντας χρήση τεχνικών που μειώνουν

την κατανάλωση καυσίμων

• Αξιολογείται ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας (Χ,Μ,Υ)

• Στο τέλος των εκπαιδεύσεων η ΜΕ παίρνει έκθεση με τυχόν βελτιώσεις

που πρέπει να κάνει όσον αφορά τις πολιτικές και τις διαδικασίες που 

εφαρμόζει



Αμυντική - Οικονομική Οδήγηση

Τι Κερδίζουμε:

• Μείωση κατανάλωσης καυσίμου 15-20%

• Μείωση του ρίσκου για ατύχημα

• Μείωση κόστους από την μείωση νεκρών χρόνων

• Μείωση κόστους συντήρησης



Anti-Skid / Anti-Rollover

Τι Περιλαμβάνει:

8 ώρες εκπαίδευση ανά οδηγό (1 ημέρα)

• 2 ώρες θεωρία

• 6 ώρες πρακτική εξάσκηση σε ελεγχόμενο χώρο



Anti-Skid / Anti-Rollover

Τι Πετυχαίνουμε:

• Ο οδηγός μαθαίνει πως να χειρίζεται το αυτοκίνητο με ασφάλεια 
σε δύσκολες συνθήκες (ολισθηρό οδόστρωμα)

• Πως να κάνει χρήση τα βοηθητικά συστήματα πέδησης 

• Τι σημαίνει φρένο πανικού

• Τεχνικές αποφυγής ανατροπών



Anti-Skid



Anti-Rollover



Anti-Skid / Anti-Rollover

Τι Κερδίζουμε:

• Μείωση του ρίσκου για σοβαρό ατύχημα

• Μείωση κόστους συντήρησης

• Μείωση νεκρών χρόνων



Πιστοποίηση

Τα προγράμματα εκπαίδευσης  είναι πιστοποιημένα

από τους Διεθνείς Οργανισμούς:

• IAM fleet U.K. • T&T Austria • MPQC U.K.



Πιστοποίηση

Η Quality & Safety Ltd. είναι η μοναδική εταιρία 

στην Νότια Ευρώπη

Πιστοποιημένη ως Επίσημο Κέντρο Εκπαίδευσης 

από την IAM fleet U.K. 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


