
 

 

 

Η Ποιότητα και Ασφάλεια ΕΠΕ , από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα,επιδιώκει να προάγει 

την Οδική Ασφάλεια ολιστικά και αποτελεί  ένθερμος υποστηρικτής  της εφαρμογής μιας 

συστηματικής προσέγγισης στο κομμάτι αυτό.Αυτός είναι και ο λόγος που η επωνυμία της 

εταιρείας από την αρχή είναι ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΕ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 

Με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι το νέο ISO 39001:2012 είναι γεγονός. 

 Τι είναι το ISO 39001:2012 : 

Είναι ένα εργαλείο που βοηθάει τις εταιρείες να μειώσουν τα ατυχήματα και τους 

σοβαρούς τραυματισμούς που προέρχονται από οδικά ατυχήματα καθώς επίσης και να 

μειώσει το κόστος διαχείρισης των στόλων τους 

 Τι περιλαμβάνει : 

Το 39001 είναι  σύστημα διοίκησης που περιλαμβάνει : 

Leadership : 

 Δέσμευση της διοίκησης 

 Πολιτικές οδικής ασφάλειας 

 Καθήκοντα και υπευθυνότητες 

Planning : 

 Ενέργειες εντοπισμού των ρίσκων και ανάδειξη ευκαιριών βελτίωσης 

 Καθορισμός δεικτών για την οδική ασφάλεια 

 Καθορισμός στόχων και πλάνου βελτίωσης 

Support : 

 Συντονισμό 

 Ικανότητες  - εμπειρία 

 Ευαισθητοποίηση 

 Επικοινωνία και προβολή 

 Τεκμηριωμένη πληροφόρηση  

Operation : 

 Λειτουργικά πλάνα και ελέγχους 

 Ετοιμότητα και Απόκριση σε επείγουσες περιπτώσεις 

Performance – Evaluation : 



 

 

 Παρακολούθηση, μετρήσεις ,αναλύσεις, αποτιμήσεις 

 Ανάλυση ατυχημάτων με την μέθοδο του Route cause Analysis 

 Εσωτερικούς ελέγχους 

 Ανασκόπηση από την Διοίκηση 

Improvement : 

 Συνεχείς διορθωτικές ενέργειες 

 Συνεχή ανάπτυξη 

 

 Ποια είναι η πραγματικότητα με τα Οδικά Ατυχήματα : 

 

 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο αφήνουν την τελευταία τους πνοή στην 

άσφαλτο 

 90% των ατυχημάτων συμβαίνουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος 

 Χωρίς καμιά ενέργεια το 2020 θα φθάσουμε το 1,9 εκατομμύρια θανάτους 

 Τα οδικά ατυχήματα είναι κύρια αιτία θανάτου ατόμων 15-29 ετών 

 Μόνο το 15% των χωρών έχουν αποτελεσματικούς νόμους για τους 5 υψηλού 

ρίσκου παράγοντες 

 

 Γιατί χρειάζεται το Σύστημα : 

Διότι πρόκειται για μια  ολιστική προσέγγιση στον τομέα της  οδικής ασφάλειας,η οποία θα 

επιφέρει μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών στα τροχαία ατυχήματα, 

παρέχοντας: 

 Σαφή εστίαση στα αποτελέσματα εφαρμογής του συστήματος οδικής ασφάλειας 

 Συστημάτικές ενέργειες  για την μείωση του ρίσκου εμπλοκής σε τροχαίο ατύχημα  

 

 Που είναι εφαρμόσιμο το σύστημα : 

 

1. Σε εταιρείες που έχουν: 

 Ιδιόκτητους ή συνεργαζόμενους στόλους 

 Προσωπικό που κινείται με επιβατικά οχήματα για εταιρικούς ή 

προσωπικούς λόγους 

2. Σε σχολεία που μεταφέρουν παιδιά και προσωπικό 

3. Σε οργανισμούς συγκοινωνιών που έχουν λεωφορεία 

4. Σε εταιρείες διαχείρισης δρόμων 

5. Σε κατασκευαστικές εταιρείες που κατασκευάζουν ή συντηρούν δρόμους 

 

 

 



 

 

 

 Εφαρμόζοντας το 39001 σε μια εταιρεία,  συμμετέχουμε ενεργά: 

 

1.  Στην σωτηρία ανθρώπινων ζωών και στη μείωση των ατυχημάτων 

2. Στη μείωση του ρίσκου  εμπλοκής  σε ατύχημα 

3. Στη μείωση του κόστους συντήρησης και επισκευών των αυτοκινήτων 

4. Στη μείωση του κόστους Ασφάλισης 

5. Στην προβολή δέσμευσης και αναβάθμισης  της φήμης της εταιρείας 

6. Στην εφαρμογή μιας διαδικασίας επιλογής συνεργατών με νέα κριτήρια 

7. Στην εξασφάλιση της συνέπειας μέσα στην οργάνωση και στους συνεργάτες 

8. Στη διαφοροποίηση του οργανισμού στην  αγορά και στην απόκτηση 

πλεονεκτήματος  έναντι των ανταγωνιστών 

Είναι φανερό το πόσο σημαντική είναι η δέσμευση και η συνεργασία  όλων των 

βαθμίδων ένος οργανισμού για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. 

Εν κατακλείδι  τονίζεται πως η εφαρμογή ενός συστήματος αποτελεσματικού και 

ευέλικτου είναι πλέον μονόδρομος και στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας , ένας 

μονόδρομος κερδοφόρος από πολλές απόψεις και πολλά υποσχόμενος. Η εφαρμογή 

του συστήματος μπορεί να προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία, ώστε να  διευκολύνει 

την εξέλιξη του οργανισμού , παρ’όλες τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει από το 

περιβάλλον του, ιδίως στην περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης. 

 


