ΙSO 39001:2012

Tο πρότυπο ΙSO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και
πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας (Road Traffic Safety).
Απευθύνεται σε όλες τις εταιρίες που διαχειρίζονται στόλο οχημάτων κάθε κατηγορίας για την
καθημερινή τους λειτουργία, ενώ αφορά και διαχειριστές οδικών δικτύων.
Τα σημαντικότερα οφέλη για την επιχείρηση από την
πιστοποίηση κατά ISO 39001:2012 είναι:
- Μείωση Οδικών Συμβάντων
- Μείωση εργατικών ατυχημάτων
- Μείωση της βαρύτητας των συνεπειών των
ατυχημάτων
- Μείωση Κόστους Λειτουργίας μέσω της μείωσης
των καταναλώσεων, των προστίμων για ανασφαλή
οδήγηση και των αποζημιώσεων
- Εμπέδωση της έννοιας της Οδικής Ασφάλειας και
γενικότερα της έννοιας της Υγείας & Ασφάλειας από
όλους
- Ικανοποίηση της απαίτησης μεγάλων πελατών
(επιχειρήσεις δημόσιος τομέας)
- Πρωτοπορία στην αγορά.

Η προσπάθεια των Ελληνικών
επιχειρήσεων
για
επιβίωση,
καθιστά απαγορευτικό κάθε
ατύχημα.
H εφαρμογή και
πιστοποίηση ενός Συστήματος
Οδικής Ασφάλειας είναι επιλογή
θωράκισης των επιχειρήσεων,
ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μία
πρωτοποριακή ενέργεια, η οποία
ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την
εικόνα
της
εταιρίας
στο
κοινωνικό σύνολο.

Μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας, μία εταιρία είναι σε θέση να:
•
•
•
•
•
•
•
•

Αποδεικνύει τη δέσμευσή της στην υπεύθυνη διαχείριση του εταιρικού της στόλου είτε
πρόκειται για επιβατικά οχήματα είτε για επαγγελματικά (συντήρηση, βέλτιστες διαδρομές
κ.α.)
Αναγνωρίζει όλους εκείνους τους κινδύνους που συνδέονται με τις δραστηριότητές της και
την οδική ασφάλεια
Παρακολουθεί δείκτες οδικής ασφάλειας, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και
υλοποιώντας προγράμματα για την επίτευξη βελτιωμένων αποτελεσμάτων
Φροντίζει για την συμμόρφωσή της με το νομικό πλαίσιο οδικής ασφάλειας
Αποδεικνύει τη δέσμευση όλων των εργαζομένων της στην οδική ασφάλεια, μέσα από
προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης
Διαχειρίζεται έκτακτες καταστάσεις, συμβάντα και ατυχήματα με τρόπο αποτελεσματικό,
ενώ μπορεί πλέον να διεξάγει αποτελεσματικές έρευνες σχετικά με κάθε συμβάν,
υλοποιώντας ενέργειες για την αποφυγή επανάληψης των συμβάντων.
Μειώνει το ρίσκο για ατυχήματα.
Μειώνει το κόστος συντήρησης των οχημάτων και το κόστος των χαμένων ωρών εργασίας
ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τους δείκτες παραγωγικότητας.

Η διαχείριση του στόλου (Fleet Management) παραμένει διαχρονικά μία από τις πιο δύσκολες
αποστολές για κάθε Ελληνική επιχείρηση. Μέσω της εφαρμογής και πιστοποίησης ενός Συστήματος
Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας, με βάση τις αρχές του ISO 39001, η εταιρία μπορεί πλέον να
αποδεικνύει προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, κράτος, κοινωνία) πως πράττει το
καλύτερο δυνατό για την μείωση των οδικών ατυχημάτων.
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