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Περίληψη 
 
Η εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των προθέσεων ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών από όλο το 
φάσμα του κλάδου των μεταφορών να υιοθετήσουν, να εγκαταστήσουν και να εφαρμόσουν ένα αποτελεσματικό 
Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που θέτει το νέο σχετικό διεθνές 
πρότυπο ISO 39001:2012. Η εργασία αποτυπώνει επίσης την εμπειρία των λίγων ελληνικών επιχειρήσεων που 
έχουν ήδη πιστοποιηθεί με το εν λόγω πρότυπο. Απώτερος σκοπός του προτύπου είναι η μείωση των θανάτων 
και των σοβαρών τραυματισμών που προκαλούνται από τροχαία ατυχήματα εξαιτίας των δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων και του τρόπου που αυτές οι δραστηριότητες επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, το σύστημα οδικής 
κυκλοφορίας. Η εξαγωγή των συμπερασμάτων από την στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των ερωτημάτων 
που ετέθησαν στις επιχειρήσεις, οδηγεί και στην υποβολή προτάσεων για περαιτέρω μελλοντική διερεύνηση των 
ζητημάτων που άπτονται της διαχείρισης της οδικής ασφάλειας και της βελτίωσης των επιδόσεων που πρέπει να 
επιδειχθεί στο τομέα αυτό από όλους τους κοινωνικούς εταίρους. 
 
Λέξεις κλειδιά: Οδική Ασφάλεια, Διεθνές Πρότυπο ISO 39001:2012, Έρευνα πιστοποιημένων επιχειρήσεων. 

 
 

Abstract 
 
This paper aims at investigating the intention of greek companies and organizations throughout the entire 
transportation system regarding the future adoption and implementation of an effective Road Traffic Safety 
Management System in conformance with the applicable requirements set within the new relevant international 
standard ISO 39001:2012. The paper also provides the experiences of the few greek companies already certified 
according to this standard. The ultimate goal of the standard is to reduce the deaths and severe injuries caused by 
the road traffic accidents due to business activities of these companies and the way these activities interact with 
the road traffic system. Conclusions drawn by the analysis of the questions addressed to the various companies 
also led to specific recommendations for the future investigation of issues and factors related to road traffic 
safety performance improvement, which must be demonstrated by all interested parties and social partners. 
 
Keywords: Road safety, International Standard  ISO 39001: 2012, Certified companies research. 
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1. Εισαγωγή 

1.1 Το Διεθνές Πρότυπο ISO 39001:2012 

Το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός Συστήματος 
Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας για να καταστήσει ικανό έναν οργανισμό, που αλληλεπιδρά 
με ένα σύστημα οδικής κυκλοφορίας, να μειώσει τους θανάτους και τους σοβαρούς 
τραυματισμούς που σχετίζονται με τα οδικά ατυχήματα, τα οποία δυνητικά υπόκεινται στην 
σφαίρα επιρροής του (International Organization for Standardization, 2012). Οι απαιτήσεις 
του Διεθνούς Προτύπου περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας κατάλληλης 
πολιτικής διαχείρισης του συστήματος οδικής ασφάλειας, καθιέρωση αντικειμενικών σκοπών 
του συστήματος και σχέδια δράσης επίτευξής τους, τα οποία επιπλέον λαμβάνουν υπ´ όψιν 
νομικές και άλλες απαιτήσεις τις οποίες υιοθετεί ο οργανισμός, καθώς και πληροφορίες για 
στοιχεία και κριτήρια που σχετίζονται με το σύστημα οδικής ασφάλειας, τα οποία ο 
οργανισμός αναγνωρίζει ως εκείνα που μπορεί να ελέγχει και να επηρεάζει. Αυτό το Διεθνές 
Πρότυπο είναι εφαρμόσιμο οριζοντίως σε οποιοδήποτε οργανισμό, ανεξαρτήτως τύπου 
οικονομικής δραστηριότητας, μεγέθους και προϊόντος ή παρεχόμενης υπηρεσίας, που 
επιθυμεί να (International Organization for Standardization, 2015): 

α) βελτιώσει την επίδοση του συστήματος οδικής ασφάλειας. 

β) εγκαταστήσει, εφαρμόσει, διατηρήσει και βελτιώσει ένα σύστημα διαχείρισης οδικής 
ασφάλειας. 

γ) διασφαλίσει την επίτευξη συμμόρφωσης με τη δηλωμένη και δεσμευτική πολιτική 
διαχείρισης οδικής ασφάλειας. 

δ) επιδείξει τεκμηριωμένη συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ISO 39001:2012. 

Το Διεθνές Πρότυπο παρέχει ένα εργαλείο σε οργανισμούς με σκοπό να τους βοηθήσει στη 
μείωση και στην οριστική εξάλειψη του γεγονότος και του κινδύνου σοβαρού τραυματισμού 
ή θανάτου σε πιθανό οδικό ατύχημα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια πιο αποτελεσματική 
οικονομικά χρήση του συστήματος οδικής ασφάλειας. Το Πρότυπο είναι εφαρμόσιμο τόσο σε 
δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς οργανισμούς που αλληλεπιδρούν με το σύστημα οδικής 
κυκλοφορίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εσωτερικά και εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων και φορέων πιστοποίησης, για την αξιολόγηση της ικανότητας του 
οργανισμού για την επίτευξη των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο διαφαίνεται από την εμπειρία ότι μπορεί να επιτευχθεί δραστική 
μείωση στους θανάτους και τους τραυματισμούς, μέσω της υιοθέτησης μιας ολιστικής 
προσέγγισης, που καλείται Ασφαλές Σύστημα, προς την οδική ασφάλεια. Αυτό συνεπάγεται 
ξεκάθαρη και αδιαμφισβήτητη προσήλωση στα αποτελέσματα του συστήματος οδικής 
ασφάλειας και σε σχετιζόμενες τεκμηριωμένες ενέργειες που υποστηρίζονται από τη δέουσα 
ικανότητα οργανωτικής και διοικητικής διαχείρισης. 

Το κόστος των ατυχημάτων, τόσο σε συναισθηματικό-ψυχολογικό επίπεδο όσο και σε 
οικονομικό είναι ιδιαίτερα βαρύ. Ενδεικτικά, το 2010 και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
30.926 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο οδικό δίκτυο. Αν και πρόκειται για μια πτώση της 
τάξης του 43% σε σχέση με το 2000, εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του στόχου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση των θανάτων από οδικά ατυχήματα κατά 50%. Σύμφωνα 
με ετήσια έκθεση του International Transport Forum (2013) στην Ελλάδα ειδικότερα και 
κατά τα έτη 2000-2011 υπήρξε μείωση στον αριθμό των θανάτων κατά 44%. Σημαντική 
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μείωση επίσης, παρατηρείται και στους θανάτους νεαρών ατόμων, σε θανατηφόρα 
ατυχήματα εκτός κατοικημένης περιοχής και σε ατυχήματα όπου εμπλέκονται φορτηγά 
οχήματα. Μικρότερη μείωση παρατηρείται σε ατυχήματα που συντελούνται σε 
αυτοκινητοδρόμους και σε ατυχήματα που συμπεριλαμβάνουν δίκυκλα, αλλοδαπούς και 
γυναίκες οδηγούς (International Traffic Data and Analysis Group., 2013). 

Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν την ανάγκη ανάλυσης των παραμέτρων που 
συμβάλλουν στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων καθώς και στη λήψη διορθωτικών 
ενεργειών για την κατά το δυνατόν μείωσή τους. Η ανωτέρω ανάγκη διευκολύνεται με τη 
χρήση εργαλείων, όπως είναι το Διεθνές Πρότυπο ISO 39001:2012 και η τυποποιημένη 
προσέγγιση περί διαχείρισης οδικής ασφάλειας που προτείνει, καθώς είναι σαφές ότι με 
ευρεία υιοθέτηση και εφαρμογή θα επέτρεπε τη χρήση κοινής μεθοδολογίας, τη καθιέρωση 
παρόμοιων σκοπών και στόχων και την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ διαφορετικής φύσης 
και μορφής φορέων και ενδιαφερομένων μερών, που όμως αλληλεπιδρούν στα ζητήματα της 
οδικής ασφάλειας και μοιράζονται τον κοινό τόπο και τη προσδοκία για τη γενικότερη 
βελτίωση της επίδοσης της χώρας στο τομέα αυτό. 

 

1.2 Το Διεθνές Πρότυπο ISO 39001:2012 

Σκοπός της παρούσας  εργασίας είναι πρωτίστως η διερεύνηση του βαθμού επίγνωσης περί 
του ανωτέρω Διεθνούς Προτύπου, καθώς και των προθέσεων που εμφανίζουν οργανισμοί και 
επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως μεγέθους και φύσης 
δραστηριοτήτων, να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν ένα τεκμηριωμένο σύστημα 
διαχείρισης οδικής ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου, στο εγγύς 
ή στο απώτερο μέλλον. Η εργασία αποτυπώνει επίσης την εμπειρία των λίγων ελληνικών 
επιχειρήσεων που έχουν ήδη πιστοποιηθεί με το εν λόγω πρότυπο. 

Ταυτόχρονα όμως σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί και η ενημέρωση και η 
ευαισθητοποίηση των οργανισμών - επιχειρήσεων, καθώς και των λοιπών  ενδιαφερόμενων, 
με την οδική ασφάλεια, μερών (πανεπιστημιακή κοινότητα, ερευνητές κλπ) για την ύπαρξη 
του συγκεκριμένου Διεθνούς Προτύπου, τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του, την ανάδειξη του 
προβλήματος της διαχείρισης της οδικής ασφάλειας και των σύγχρονων μεθοδολογιών 
αντιμετώπισής της. 

 

2. Ανασκόπηση Ευρωπαϊκής πρακτικής 

Ήδη από το 1999 χώρες τις Ευρώπης άρχισαν να υιοθετούν πρότυπα σχετικά με την οδική 
ασφάλεια (ISO 13216:1999 Road vehicles - Anchorages in vehicles and attachments to 
anchorages for child restraint systems). Χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η 
Γερμανία, οι οποίες πρώτες ανέπτυξαν συστήματα διαχείρισης οδικής ασφάλειας και 
πρωτοστατούν γενικότερα στο τομέα της οδικής ασφάλειας, επιδεικνύουν θεαματικά 
αποτελέσματα στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί μέσω του συγκεκριμένου Διεθνούς 
Προτύπου, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα των δημοσιευμένων ετήσιων εκθέσεων που 
έχουν εξάγει (βλ. Ενότητα. 4.3). 

Σε χώρες όπως η Σουηδία, χώρα που έχει συμβάλλει καταλυτικά στην ανάπτυξη, εφαρμογή 
και διάδοση του Διεθνούς Προτύπου ISO 39001:2012 και πλήρως ευαισθητοποιημένη σε 
θέματα οδικής ασφάλειας, η επίσημη πολιτεία, οι αρμόδιοι συλλογικοί φορείς και τα θεσμικά 
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όργανα διεξάγουν δράσεις ενημέρωσης και προβολής του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής 
Ασφάλειας και των δυνητικών οφελών που επιφέρει, μέσω της εκπόνησης συστηματικών 
προγραμμάτων και δράσεων επικοινωνίας της σημαντικότητας ύπαρξης αλλά και εφαρμογής 
συστημάτων διαχείρισης οδικής ασφάλειας. Στην προσπάθεια που συντελέστηκε για την 
ανασκόπηση της ευρωπαϊκής πρακτικής πιστοποιημένων επιχειρήσεων και οργανισμών 
σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 39001:2012, επιχειρήθηκε επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου με τους δημόσιους φορείς πιστοποίησης σε χώρες της Ευρώπης. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν ότι πλήθος ευρωπαϊκών εθνικών φορέων 
τυποποίησης δεν έχουν καμία ενημέρωση και γνώση περί της ύπαρξης και εφαρμογής του εν 
λόγω Διεθνούς Προτύπου.  

Χώρες, όπως οι Πορτογαλία (IPAC), Λετονία (SIA), Σερβία (ATS), Ολλανδία (RvA), 
Λιθουανία (LNA) και Σλοβενία (SA), απάντησαν αρνητικά στην ερώτηση αν έχουν 
πιστοποιήσει εταιρείες και οργανισμούς κατά το Πρότυπο ISO 39001:2012. Τα 
συμπεράσματα που εξάγονται από τις ληφθείσες απαντήσεις θεωρούνται αναμενόμενα 
καθώς, όπως και στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις/οργανισμοί που επιθυμούν να εφαρμόσουν το 
συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης καταφεύγουν στην πιστοποίηση αυτού, μέσω ιδιωτικών 
φορέων πιστοποίησης. Το παραπάνω φαινόμενο δικαιολογείται από το υποπολλαπλάσιο 
κόστος που έχει η πιστοποίηση σε έναν ιδιωτικό φορέα σε σύγκριση με έναν δημόσιο. 
Ειδικότερα για επιχειρήσεις και οργανισμούς που εδρεύουν σε χώρες που μαστίζονται από 
την οικονομική κρίση η αρνητική οικονομική συγκυρία δεν επιτρέπει «πολυτέλειες», όπως η 
ενασχόληση και η διερεύνηση των προοπτικών εφαρμογής νέων συστημάτων διαχείρισης. 
Κυριαρχούν άλλες προτεραιότητες στην επιχειρησιακή λειτουργία των εταιρειών. 

 

3. Μεθοδολογία έρευνας 

3.1 Συλλογή στοιχείων 

Για την εκπόνηση της έρευνας που προαναφέρθηκε σχεδιάστηκαν και συντάχθηκαν δύο 
κατάλληλα δομημένα ερωτηματολόγια, τα οποία και απεστάλησαν σε ελληνικές επιχειρήσεις 
και οργανισμούς. Το πρώτο ερωτηματολόγιο διερευνά τη δυνατότητα μελλοντικής 
υιοθέτησης του εν λόγω Διεθνούς Προτύπου και περιλαμβάνει ερωτήματα που εξετάζουν την 
επίγνωση ύπαρξης του εν λόγω Διεθνούς Προτύπου και σχετικού Συστήματος Διαχείρισης 
Οδικής Ασφάλειας που πραγματεύεται, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μια 
επιχείρηση/οργανισμός θα αποφάσιζε την υιοθέτηση του Διεθνούς Προτύπου, τα 
προσδοκώμενα οφέλη που μια επιχείρηση θεωρεί ότι δύναται να αποκομίσει από την 
εφαρμογή του, καθώς και τον χρονικό ορίζοντα που πρόκειται να το πράξουν και τέλος 
διερευνάται η ύπαρξη τυχόν εμποδίων που κατά τη γνώμη τους δυσχεραίνουν την υιοθέτηση 
και εφαρμογή των απαιτήσεων του Διεθνούς Προτύπου. 

 Στη συνέχεια σχεδιάστηκε και συντάχθηκε ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο, το οποίο απεστάλη 
σε ήδη πιστοποιημένες επιχειρήσεις/οργανισμούς. Σκοπός αυτού του ερωτηματολογίου ήταν 
η διερεύνηση της αποκτηθείσας μέχρι τούδε εμπειρίας, πιστοποιημένων επιχειρήσεων/ 
οργανισμών από την ανάπτυξη, εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα του κατά, ISO 
39001:2012, πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας. Το 
ερωτηματολόγιο αυτό διερευνά τους λόγους που οδήγησαν μια επιχείρηση/οργανισμό να 
προβεί στην υιοθέτηση του Διεθνούς Προτύπου, το βαθμό επίτευξης των στόχων που 
τέθηκαν μέσω του Προτύπου (π.χ. μείωση τροχαίων ατυχημάτων), καθώς και την ανάδειξη 



 

- 5 - 

των αποτελεσμάτων με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης σε ενδιαφερόμενα 
μέρη, στο ευρύ κοινό και στους πελάτες, ενώ τέλος αποτυπώνεται και η πρόθεση των ήδη 
πιστοποιημένων επιχειρήσεων να συνεχίζουν να εφαρμόζουν το συγκεκριμένο σύστημα 
διαχείρισης οδικής ασφάλειας και στο εγγύς μέλλον. 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για τη συλλογή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού 
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων ήταν η αποστολή (μέσω e-mail και fax) των 
ερωτηματολογίων και η επακόλουθη τηλεφωνική επικοινωνία υπενθύμισης με τις 
επιλεγμένες επιχειρήσεις. Επιπλέον επιχειρήθηκε και επιτόπου συνέντευξη με εκπροσώπους 
επιλεγμένων επιχειρήσεων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω μεγέθους, φύσης 
δραστηριοτήτων και απήχησης εταιρικής ταυτότητας στην αγορά. Η επιλογή των 
επιχειρήσεων στις οποίες απεστάλησαν τα ερωτηματολόγια της έρευνας έγινε ιεραρχημένα με 
βάση το αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητας, το μέγεθος του κύκλου εργασιών και τον 
τρόπο που επηρεάζονται τα ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινωνικό σύνολο από τη 
δραστηριότητα της εκάστοτε επιχείρησης και ειδικότερα από την αλληλεπίδραση που 
εμφανίζει αυτή η δραστηριότητα με την οδική κυκλοφορία και κατ’ επέκταση με την οδική 
ασφάλεια. 

Προσεγγίστηκαν 380 περίπου επιχειρήσεις διαφόρων αντικειμένων δραστηριοποίησης και 
μεγέθους κύκλου εργασιών από τις οποίες συλλέχθηκαν συνολικά 43 ερωτηματολόγια με 
συμπληρωμένες απαντήσεις. 4 από αυτές έχουν ήδη πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Διεθνές 
Πρότυπο ISO 39001:2012, ενώ στις υπόλοιπες 39 διερευνήθηκε η πρόθεση μελλοντικής 
πιστοποίησής τους. Το εύρος δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων οργανισμών που 
προσεγγίστηκαν, περιλαμβάνει ενδεικτικά εταιρείες ταχυμεταφορών, αποθήκευσης/ 
μεταφοράς/ διανομής εμπορευμάτων (logistics), ταξί, οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, 
ΚΤΕΛ, διανομής έτοιμων γευμάτων (catering), συλλογής και μεταφοράς λυμάτων, γραφείων 
γενικού τουρισμού και ταξιδιωτικών γραφείων, οργανισμούς διαχείρισης λιμενικών 
εγκαταστάσεων και τέλος τεχνικές εταιρείες. 

 

3.2 Προφίλ έρευνας 

Ο Πίνακας 1 απεικονίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις που απάντησαν στα προαναφερθέντα 
ερωτηματολόγια, οι οποίες ταξινομούνται με βάση το μέγεθός του κύκλου εργασιών τους 
καθώς και του πλήθους των οχημάτων που διαθέτουν. 

 

Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθός τους 

 

Μέγεθος Επιχείρησης Πλήθος Επιχειρήσεων 

Μικρού μεγέθους επιχειρήσεις    (<3 οχήματα) 3 

Μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (3-6 οχήματα) 12 

Μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις (>6 οχήματα) 28 

 

Όπως γίνεται κατανοητό από τον παραπάνω πίνακα το κυριότερο μέρος της έρευνας 
εστιάστηκε σε επιχειρήσεις με μεγάλο κύκλο εργασιών, που απασχολούν δηλαδή μεγάλο 
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αριθμό οχημάτων. Η επιλογή αυτή έγινε διότι επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό οχημάτων 
τείνουν να επιβαρύνουν περισσότερο την οδική κυκλοφορία και άρα την οδική ασφάλεια. 

Στο Σχήμα 1 παρατίθεται ένα διάγραμμα που παρέχει το αντικείμενο δραστηριοτήτων των 
επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα. 

 

 

 

Σχήμα 1: Επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα 

 

4. Αποτελέσματα ανάλυσης 

4.1 Πιστοποιημένες επιχειρήσεις 

Εταιρείες/οργανισμοί με αντικείμενο δραστηριοποίησης που επηρεάζει άμεσα την οδική 
κυκλοφορία - με διαρκή έκθεση στους σχετικούς κινδύνους πρόκλησης τροχαίων 
ατυχημάτων ή εμπλοκής σε τροχαία ατυχήματα - και κατ’ επέκταση σχετίζεται ευθέως με την 
επίδοσή τους στα ζητήματα οδικής ασφάλειας, έχουν αναλύσει και κατανοήσει επαρκώς το 
καίριας σημασίας πρόβλημα της οδικής ασφάλειας, το πως επηρεάζει την ομαλή λειτουργία 
της επιχείρησης και τον αντίκτυπο που η χαμηλή επίδοση στην οδική ασφάλεια επιφέρει στην 
εταιρική εικόνα στην αγορά. Για τον λόγο αυτό έχουν μελετήσει, υιοθετήσει, εφαρμόσει και 
πιστοποιήσει το συγκεκριμένο Διεθνές Πρότυπο θεωρώντας ότι η ολιστική προσέγγιση που 
εισάγει στη διαχείριση οδικής ασφάλειας θα σηματοδοτήσει ουσιαστική βελτίωση και μείωση 
των τροχαίων ατυχημάτων και των σχετιζόμενων θανάτων και τραυματισμών. 
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Καθίσταται σαφές ότι οι επιχειρήσεις θεωρούν την αρχική, σε βάθος, ενημέρωση, μελέτη και 
κατανόηση των απαιτήσεων, των σκοπών και της μεθοδολογίας προσέγγισης της διαχείρισης 
οδικής ασφάλειας του Διεθνούς Προτύπου, ως τον πιο σημαντικό παράγοντα για την 
επακόλουθη υιοθέτηση και εφαρμογή του. Εύλογο συμπέρασμα αφού η αρχική λήψη 
σχετικής απόφασης και διάθεσης απαιτούμενων πόρων, γεγονός θεμελιώδες για την εκκίνηση 
όλης της διαδικασίας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν η διοίκηση των επιχειρήσεων θα 
πιστέψει πραγματικά στην αναγκαιότητα, στη χρησιμότητα και στη δυνητική 
αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που προτείνεται από το 
Διεθνές Πρότυπο. Η εκπαίδευση του προσωπικού που θα εφαρμόσει σωστά και 
αποτελεσματικά το Πρότυπο είναι ζητούμενο που έπεται. Το ανωτέρω συμπέρασμα 
παρατηρείται ότι συνάδει πλήρως και με την ιδιαίτερη βαρύτητα που το ίδιο το Πρότυπο 
προσδίδει και απαιτεί, σχετικά με τη δέσμευση και τις ευθύνες που επωμίζεται τεκμηριωμένα 
η διοίκηση της επιχείρησης που θέλει να εφαρμόσει το Πρότυπο, στο σχετικό Κεφάλαιο 
«Ηγεσία» του κειμένου του Προτύπου. 

Όπως σχολιάζουν περιφραστικά και οι ίδιες οι επιχειρήσεις επί των ερωτηματολογίων, ο 
χρόνος εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας είναι πολύ μικρός, 
γεγονός που δεν δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής ασφαλών συμπερασμάτων περί της συνολικής 
αποτελεσματικότητάς του.  Άλλωστε η συνεχής βελτίωσή που είναι κάτι που επιτυγχάνεται 
σε βάθος χρόνου και τα αντίστοιχα δεδομένα εκτιμώνται πάντοτε συγκρινόμενα με δεδομένα 
αναφοράς που μετρώνται βάσει παρακολούθησης ποσοτικοποιημένων δεικτών ανάλογων 
στόχων που έχουν καθιερωθεί κατά την έναρξη εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης 
Οδικής Ασφάλειας. 

Επειδή οι επιχειρήσεις/οργανισμοί θέτουν συνήθως ετήσιους στόχους και συνυπολογίζοντας 
τον μικρό χρόνο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας είναι προφανές 
ότι δεν έχουν εξαχθεί ακόμη αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα. Οι επιχειρήσεις δεν έχουν 
κλείσει ακόμη πλήρη ετήσιο κύκλο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής 
Ασφάλειας, οπότε θα προβούν σε συνολικό τεκμηριωμένο απολογισμό επίτευξης των στόχων 
οδικής ασφάλειας στο τέλος εφαρμογής του προγράμματος. 

Όλες οι επιχειρήσεις είναι σαφές ότι θα εξαντλήσουν τον αρχικό τριετή κύκλο ισχύος της 
πιστοποίησης που διαθέτουν. Εύλογο συμπέρασμα, αφού η αρχική τριετία εφαρμογής 
ενδείκνυται για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων περί της ανάγκης διορθωτικής 
αναθεώρησης του αρχικού σχεδιασμού, της αποτελεσματικότητας και της σχέσης 
κόστους/οφέλους διατήρησης του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας. Δύο εκ των 
επιχειρήσεων με αντικείμενο δραστηριοποίησης όπου η επίδοση στην οδική ασφάλεια είναι 
κρίσιμος παράγοντας λειτουργίας και εικόνας της επιχείρησης προτίθενται να εφαρμόσουν το 
σύστημα για δύο τουλάχιστον τριετίες, θεωρώντας ότι θα επιφέρει σημαντική βελτίωση στο 
τομέα της οδικής ασφάλειας μακροπρόθεσμα και ότι σε κάθε περίπτωση θα μειώσει την 
έκθεσή τους στις επιπτώσεις των κινδύνων οδικής ασφάλειας που ελέγχουν μέσω του 
Συστήματος Διαχείρισης. 

 

4.2 Ενδιαφέρον ελληνικών επιχειρήσεων να πιστοποιηθούν 

Το 58% των επιχειρήσεων/οργανισμών απάντησε ότι δεν γνωρίζει την ύπαρξη του Διεθνούς 
Προτύπου και του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που περιγράφει. Το 
αποτέλεσμα αυτό κρίνεται αναμενόμενο λόγω του πολύ μικρού χρονικού διαστήματος 
επίσημης έκδοσης και θέσης σε ισχύ του Διεθνούς Προτύπου. Επιπλέον αρνητικοί 
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παράγοντες είναι και το γεγονός ότι δεν έχει ακόμη μεταφραστεί στα Ελληνικά, καθώς και 
ότι δεν έχει τύχει της δέουσας προβολής από αρμόδιες αρχές και θεσμικά όργανα. 

Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός της εκάστοτε επιχείρησης/οργανισμού είναι η ικανοποίηση 
των αναγκών των πελατών/ενδιαφερομένων μερών αλλά και η επίτευξη κέρδους που θα 
εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα και οικονομική ευμάρεια της επιχείρησης/οργανισμού. Για τον 
λόγο αυτό, όλες οι ερωτηθείσες επιχειρήσεις/ οργανισμοί απάντησαν θετικά στην ερώτηση αν 
θα αποφάσιζαν την υιοθέτηση του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας εάν και 
εφόσον τεθεί ως απαίτηση σε προκηρύξεις δημοσίων οργανισμών. Το γεγονός υποδηλώνει 
επίσης ότι η, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, άμεση ή έμμεση θέση απαίτησης 
υποχρεωτικής εφαρμογής του Συστήματος ή/και λήψης μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων 
που θα το εφάρμοζαν, θα οδηγήσει σε ταχύτατη διάδοση υιοθέτησης του Διεθνούς Προτύπου 
στην αγορά. 

Στο διάγραμμα του Σχήματος 2 απεικονίζεται η εκτίμηση των επιχειρήσεων για το βαθμό 
βελτίωσης που θα επιφέρει στην επίδοση τους στην οδική ασφάλεια η πιθανή εφαρμογή του 
Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας. Παρατηρείται γενικά θετική εκτίμηση και 
σχετική τάση σε ότι αφορά την πεποίθηση για βελτίωση της επίδοσης της εκάστοτε 
επιχείρησης/οργανισμού στον τομέα της οδικής ασφάλειας, που θα προκύψει από την 
μελλοντική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας. Το σημαντικό 
ποσοστό 29% των απαντήσεων που υποδεικνύουν μικρές σχετικές προσδοκίες, αποδίδεται 
κυρίως στην έλλειψη ουσιαστικής ενημέρωσης για τις απαιτήσεις, τους σκοπούς και τους 
στόχους που θέτει το Διεθνές Πρότυπο ISO 39001:2012, καθώς και της μεθοδολογίας που 
προτείνεται για την τεκμηριωμένη επίτευξή τους. 

 

 

 

Σχήμα 2: Εκτίμηση του βαθμού βελτίωσης που θα επιφέρει στην επίδοση τους στην οδική ασφάλεια η 
εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας 

 

Στο διάγραμμα του Σχήματος 3 απεικονίζεται η εκτίμηση των επιχειρήσεων για το βαθμό 
μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων και των σχετιζόμενων ζημιών που θα επιφέρει η 
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εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας. Παρατηρείται ότι οι επιχειρήσεις/ 
οργανισμοί αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα το γεγονός μείωσης των τροχαίων 
ατυχημάτων και των σχετικών ζημιών που επιφέρουν στην επιχείρηση. Το παραπάνω 
συμπέρασμα που εξήχθη θεωρείται αναμενόμενο, καθώς ο χρόνος εφαρμογής του ανωτέρω 
Διεθνούς Προτύπου, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, είναι πολύ μικρός, κάτι που δεν παρέχει 
τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις/οργανισμούς να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα 
αποτελεσματικότητας από την εφαρμογή του, πριν προβούν σε υιοθέτηση και εφαρμογή. 
Επιπλέον θεωρούμε ότι και το μέχρι τώρα χαμηλό επίπεδο προβολής και ουσιαστικής 
ενημέρωσης για τις προβλέψεις του Προτύπου, ενισχύει τις φειδωλές εκτιμήσεις των 
ερωτηθέντων. 

 

 

 

Σχήμα 3: Εκτίμηση του βαθμού μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων και των σχετιζόμενων ζημιών που 
θα επιφέρει η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας 

 

Στο διάγραμμα του Σχήματος 4 απεικονίζεται η εκτίμηση των επιχειρήσεων για το βαθμό 
βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης που θα επιφέρει η εφαρμογή του 
Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας. Όπως προαναφέρθηκε το Διεθνές Πρότυπο έχει 
πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής. Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει στις επιχειρήσεις/οργανισμούς 
να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα από τη γενικότερη εμπειρία εφαρμογής στην αγορά που 
να αφορούν την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Οι επιχειρήσεις άλλωστε και 
ειδικότερα οι μικρομεσαίες ελληνικές, ως κερδοσκοπικοί οργανισμοί έχουν μία τάση να 
ερμηνεύουν την ανταγωνιστικότητα αυστηρά με όρους βραχυπρόθεσμης βελτίωσης της 
οικονομικής τους θέσης στην αγορά έναντι του ανταγωνισμού και όχι σε συνδυασμό με 
βελτίωση επιχειρηματικής εικόνας στο ευρύ κοινό που δυνητικά και έμμεσα επιφέρει και 
μακροπρόθεσμη βελτίωση οικονομικής θέσης. 
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Σχήμα 4: Εκτίμηση του βαθμού βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης που θα επιφέρει η 
εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας 

 

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι όλες οι ερωτηθείσες επιχειρήσεις/οργανισμοί προτίθενται να 
προβάλουν στους πελάτες τους την πιστοποίησή τους με το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής 
Ασφάλειας, καθώς η εν λόγω πιστοποίηση και η προβολή αυτής θα προσδώσει αξιοπιστία για 
την γενικότερη ποιοτική και υπεύθυνη λειτουργία της επιχείρησης και θα δώσει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση έναντι των ανταγωνιστών της. 

Το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων/οργανισμών απάντησε θετικά στην ερώτηση για την 
πρόθεση υιοθέτησης, εφαρμογής και πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής 
Ασφάλειας κατά ISO 39001:2012. Με ποσοστό 42%, επιχειρήσεις/οργανισμοί απάντησαν ότι 
προτίθενται να πιστοποιηθούν στο εν λόγω Διεθνές Πρότυπο σε χρονικό ορίζοντα ενός έως 
τριών ετών. Το παραπάνω αποτέλεσμα καταδεικνύει την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων 
μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων και των συνεπειών που αυτά επιφέρουν, γεγονός το οποίο 
φαίνεται να έχει αναγνωριστεί από επιχειρήσεις/οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο των χερσαίων μεταφορών. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την ανάγκη για 
ανεξάρτητη επιβεβαίωση της ορθής εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής 
Ασφάλειας, διότι διαφορετικά θεωρείται πρακτικά ως μη εφαρμοζόμενο από την αγορά. Το 
γεγονός υποδεικνύει και την ισχυρή θέση που έχει πλέον στην αγορά και στη συνείδηση των 
ενδιαφερομένων ο μηχανισμός και η δομή του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας της χώρας, 
όπως έχει καθιερωθεί ως παράγοντας διασφάλισης της ακεραιότητας στην εφαρμογή 
Συστημάτων Διαχείρισης γενικότερα. 

 

4.3 Συσχέτιση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

Είναι σαφές ότι στην ελληνική αγορά υφίσταται παραδοσιακά μία σημαντική χρονική 
υστέρηση στην εφαρμογή καινοτόμων Συστημάτων Διαχείρισης (όπως π.χ. το Σύστημα 
Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας κατά ISO 39001:2012) σε σχέση με τις αντίστοιχες εξελίξεις 
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στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές περιβάλλον. Συχνά οι ελληνικές επιχειρήσεις αναμένουν απτά 
και τεκμηριωμένα αποτελέσματα από την διεθνή εμπειρία εφαρμογής, προκειμένου να 
προβούν σε υιοθέτηση, εφαρμογή και πιστοποίηση των αντίστοιχων Συστημάτων 
Διαχείρισης. Αποτελέσματα που εταιρείες οι οποίες εδράζουν σε χώρες όπως η Σουηδία και 
το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη εξάγει. Χαρακτηριστικά, 98 σουηδικές επιχειρήσεις έχουν 
ήδη εξάγει τα πρώτα συμπεράσματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του   
Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας κατά ISO 39001:2012 (Johansson, 2012). 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις σε ποσοστό: 

 84% συμμορφώνονται με τα όρια ταχύτητας 

 85% συμμορφώνονται με τους κανόνες περί φόρτωσης και πρόσδεσης φορτίου 

 88% ελαχιστοποίησαν το ποσοστό ατυχημάτων 

 78% αυξήθηκαν τα κέρδη που προκύπτουν από θέματα οδικής ασφάλειας 

 85% χρησιμοποιούν ζώνες ασφαλείας 

Συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάπτυξη και εφαρμογή του συγκεκριμένου 
Συστήματος Διαχείρισης έχει εξάγει και η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφορών του Ηνωμένου 
Βασιλείου (Jamie, 2012). Στην ετήσια έκθεση για το έτος 2012 αναφέρεται ότι η εφαρμογή 
του εν λόγω Συστήματος Διαχείρισης έχει επιφέρει: 

 18% μείωση στα τροχαία ατυχήματα σε σχέση με 2011 

 Ελαχιστοποίηση ασφαλιστικών εισφορών και αποζημιώσεων 

 Αποδοτικότερη αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναμικού μέσω καλύτερου σχεδιασμού 
δρομολογίων 

 

5. Συμπεράσματα 

Η εργασία διερευνά την πρόθεση των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών από όλο το 
φάσμα του κλάδου των μεταφορών να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν ένα αποτελεσματικό 
Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που θέτει το 
διεθνές πρότυπο ISO 39001:2012, αλλά και την εμπειρία των λίγων ελληνικών επιχειρήσεων 
που έχουν ήδη πιστοποιηθεί με το εν λόγω πρότυπο. 

Η έρευνα ανέδειξε την περιορισμένη προβολή που έχει τύχει το Διεθνές Πρότυπο ISO 
39001:2012 στην ελληνική αγορά και στα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία έχει επίπτωση στην 
εφαρμογή του. Το γεγονός αποδίδεται στο ότι το Πρότυπο έχει εκδοθεί και τεθεί σε ισχύ 
μόλις το 2012 και επίσης στο ότι δεν έχει μεταφραστεί ακόμη στα Ελληνικά από τον 
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης. Είναι πάντως σε εξέλιξη, σημαντικές πρωτοβουλίες 
ενημέρωσης και προβολής, κυρίως από τους ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης που έχουν 
διαπιστευθεί στην Ελλάδα για να το πιστοποιούν. Επισημαίνεται ακόμη ότι απουσιάζει 
πλήρως η ελληνική επίσημη πολιτεία και αρμόδιοι συλλογικοί φορείς και θεσμικά όργανα 
από τις δράσεις ενημέρωσης και προβολής του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας 
και των δυνητικών οφελών που επιφέρει. 

Ένας επιπλέον και σημαντικός παράγοντας που δυσχαιρένει την άμεση εφαρμογή του 
Διεθνούς Προτύπου ειναι η παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία, η οποία λειτουργεί 
ανασταλτικά στις επιχειρήσεις σε ότι αφορά την άμεση υιοθέτηση, εφαρμογή και 
πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (π.χ. Οδικής Ασφάλειας) που απαιτούν διάθεση 
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πολύτιμων πόρων. Επιχειρήσεις με κουλτούρα και ιστορικό εφαρμογής έτερων 
πιστοποιημένων Συστημάτων Διαχείρισης (π.χ. Ποιότητας, Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) εμφανίζονται πιο ώριμες και θετικές στην υιοθέτηση 
και εφαρμογή νέων Συστημάτων Διαχείρισης, διαθέτοντας καλύτερη επίγνωση των 
δυνητικών οφελών που δύναται να αποκομίσουν. 

Η έρευνα έδειξε ότι επιχειρήσεις με αντικείμενο ενασχόλησης που αλληλεπιδρά ευθέως και 
άμεσα με το σύστημα οδικής κυκλοφορίας (π.χ. μεταφορικές εμπορευμάτων ή επιβατών) και 
ως εκ τούτου επηρεάζει ανάλογα και την επίδοσή τους σε θέματα οδικής ασφάλειας, 
εμφανίζονται πιο πρόθυμες και θετικές στην υιοθέτηση και εφαρμογή του νέου Συστήματος 
Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας βάσει του Διεθνούς Προτύπου. 

Η οποιασδήποτε μορφής, έμμεση ή άμεση, καθιέρωση «υποχρεωτικής» εφαρμογής του 
Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (π.χ. μέσω νομοθετικών πράξεων ή μέσω 
ανάλογων υποχρεωτικών όρων σε προκηρύξεις δημοσίων διαγωνισμών κλπ.) τουλάχιστον για 
συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, θα σηματοδοτήσει άμεση και ταχύτατη διάδοση 
εφαρμογής του Διεθνούς Προτύπου στην αγορά. 

Οι επιχειρήσεις εμφανίζονται πολύ θετικές στην εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Οδικής 
Ασφάλειας εφόσον υπάρξει σχετική πίεση από το ευρύ κοινό και εφόσον θεωρήσουν κατ’ 
επέκταση ότι θα βελτιωθεί η επιχειρηματική τους εικόνα ουσιαστικά, επιδεικνύοντας 
ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Η εργασία ανέδειξε την υστέρηση της Ελλάδας στην υιοθέτηση του Προτύπου σε σχέση με 
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, λόγω έλλειψης στοιχείων δεν ήταν εφικτή η σε 
βάθος διερεύνηση τυχών προβλημάτων και γενικότερα εμπειριών από την υλοποίηση του 
Προτύπου από εταιρείες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό αποτελεί μια αδυναμία της 
εργασίας, όπως επίσης και η σχετικά περιορισμένη ανταπόκριση των ελληνικών 
επιχειρήσεων στην εν λόγω έρευνα. Συνεπώς, μελλοντικές πρωτοβουλίες θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τη συνεργασία με ερευνητικούς ή ακαδημαϊκούς φορείς άλλων χωρών ώστε 
να διευκολυνθεί η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης αναφορικά με την εφαρμογή του 
Διεθνούς Προτύπου σε άλλες χώρες και την εντατικοποίηση της επικοινωνίας με ελληνικές 
επιχειρήσεις (π.χ. με συνεντεύξεις) για τη διερεύνηση της πρόθεσής τους στην μελλοντική 
εφαρμογή του Προτύπου. 
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