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Ανάπτυξης & Διαχείρισης 
Συστήματος Οδικής Ασφάλειας 
Στόλου Οχημάτων Δήμων 
σύμφωνα με το Πρότυπο
"ISO 39001:2012"

Μείωση Οδικών Συμβάντων του στόλου οχημάτων Δήμων
Μείωση εργατικών ατυχημάτων κατά την λειτουργία & χρήση τους
Μείωση της βαρύτητας των συνεπειών των ατυχημάτων
Μείωση Κόστους Λειτουργίας μέσω της μείωσης:

Εμπέδωση κουλτούρας της Οδικής Ασφάλειας κατά την χρήση των οχημάτων
Αύξηση του αισθήματος ασφάλειας Εργαζομένων & Δημοτών

   Το ISO 39001:2012 είναι απαραίτητο για κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανεξαρτήτως μεγέθους, τύπου
και φύσης να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα από την διαχείριση της Οδικής Ασφάλειας του στόλου
οχημάτων (απορριμματοφόρα, Δημοτική Συγκοινωνία, οχήματα υπηρεσιών Δήμου κλπ). 
  Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος ISO 39001 περιλαμβάνουν:

          i. των καταναλώσεων
         ii. των προστίμων για ανασφαλή οδήγηση
        iii. των αποζημιώσεων

   Το Πρότυπο ISO 39001 είναι αυτό στο οποίο βασίστηκε η παγκόσμια δράση του ΟΗΕ με την ανάπτυξη των 17
στόχων για τη Βιωσιμότητα. Το πρότυπο καλύπτει τους στόχους του OHE για καλή υγεία, βιώσιμες πόλεις και
κοινότητες, υπεύθυνη κατανάλωση και ασφαλή διαχείριση στόλου οχημάτων.

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών για την Μελέτη

Το ISO 39001:2012, είναι ένα Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας
 και έχει ως στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργίας των ΟΤΑ, για την προστασία από οδικά συμβάντα



Μείωση των εργατικών ατυχημάτων κατά τη χρήση των οχημάτων στους Δήμους
Αναγνώριση & Αντιμετώπιση όλων των κινδύνων που συνδέονται με την Οδική Ασφάλεια στον Δήμο
Υλοποίηση Στόχων & Δεικτών Οδικής Ασφάλειας & Εφαρμογή διαδικασιών για την βελτίωση των 
 αποτελεσμάτων τους
Αποτελεσματική Διαχείριση Εκτάκτων Καταστάσεων, Συμβάντων & Ατυχημάτων
Διερεύνηση Εκτάκτων Καταστάσεων και πιθανών Συμβάντων - Ατυχημάτων για την λήψη
αποτελεσματικών μέτρων & την αποφυγή ατυχημάτων κατά την χρήση του στόλου οχημάτων
Εξοικονόμηση πόρων του κόστους συντήρησης του στόλου οχημάτων & αύξηση του κύκλου ζωής τους
Εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας προς τους Πολίτες & τους Εργαζόμενους 

Τα Οφέλη από την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας στόλου
οχημάτων στους ΟΤΑ, σύμφωνα με το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 39001

Ειδικοί Συνεργάτες - Σύμβουλοι της εταιρείας μας, μπορούν να σας επισκεφθούν 
το Δήμο σας, για να απαντήσουν σε κάθε ερώτημα σας

    Το ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα σύστημα διαχείρισης οδικής ασφάλειας στόλου οχημάτων ώστε
να επιτρέπει σε έναν οργανισμό που αλληλοεπιδρά με το σύστημα οδικής κυκλοφορίας να μειώνει τους θανάτους και
τους σοβαρούς τραυματισμούς που σχετίζονται με τροχαία ατυχήματα που μπορεί να επηρεάσει. 

    Η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρει ότι, τα τροχαία ατυχήματα στην χώρα μας, αυξήθηκαν το 2021 κατά 16% σε σύγκριση με το 2020.
Ρεκόρ κατέγραψαν οι καλοκαιρινοί μήνες με περισσότερα από 1000 τροχαία ανά μήνα. Οι νεκροί από τροχαία το 2021
έφτασαν τους 584. 
   

   Οι απαιτήσεις του ISO 39001:2012 περιλαμβάνουν ανάπτυξη και εφαρμογή μιας κατάλληλης πολιτικής στους Δήμους
για την Οδική Ασφάλεια κατά την χρήση του στόλου οχημάτων, ανάπτυξη στόχων και σχεδίων δράσης, τα οποία
λαμβάνουν υπόψη νομικές και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με το Πρότυπο του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας
του Δήμου. 

   Το ISO 39001 βασίζεται στο μοντέλο της συνεχούς βελτίωσης που εφαρμόζεται και σε άλλα
γνωστά πρότυπα όπως το ISO  9001. Γεγονός που διευκολύνει τους οργανισμούς να ενσωματώσουν
τις απαιτήσεις για Οδική Ασφάλεια στις προσπάθειές τους, για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους.

    Η Πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του Διεθνούς Προτύπου ISO 39001:2012, δίνει την δυνατότητα στους ΟΤΑ να γίνουν ένας Βιώσιμος
Οργανισμός  που υποστηρίζουν τους 17 στόχους βιωσιμότητας του ΟΗΕ.

Η Forum Consulting, παρέχει Υπηρεσίες Συμβούλου για την :
     Μελέτη Ανάπτυξης των Συστημάτων Οδικής Ασφάλειας ISO 39001 στους ΟΤΑ

     Εναρμόνιση των υπαρχόντων συστημάτων με το νέο Πρότυπο 

     Συνεχή παρακολούθηση εφαρμογής του Προτύπου Οδικής Ασφάλειας και ενημέρωση προς την Διοίκηση

     Εκπαίδευση στην εφαρμογή και τήρηση των απαιτήσεων του ISO 39001:2012

     Εσωτερική Επιθεώρηση Εφαρμογής του Συστήματος ISO 39001:2012


