
 

 

 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

Η εταιρεία με πεδίο: 

 Παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία και διάθεση προϊόντων μαζικής εστίασης 

(σίτισης/διατροφής).  Λιανικό εμπόριο τροφίμων (ξηρής αποθήκευσης, 

αποθήκευσης σε ψύξη, κατεψυγμένων) και προϊόντων παντοπωλείου, 

απορρυπαντικών, καλλυντικών, ειδών προσωπικής και οικιακής υγιεινής, ειδών 

ένδυσης και σχολικών ειδών.  

 Αποθήκευση συσκευασία, ανασυσκευασία (χωρίς παραγωγή νέου προϊόντος), 

διακίνηση, εμπορία και διανομή τροφίμων (ξηρής αποθήκευσης, αποθήκευσης σε 

ψύξη, κατεψυγμένων) προϊόντων παντοπωλείου, απορρυπαντικών, καλλυντικών, 

ειδών προσωπικής και οικιακής υγιεινής, ειδών ένδυσης και σχολικών ειδών   

 

διατηρεί Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλεια , το οποίο συμμορφώνεται με τις 

απαιτήσεις του προτύπου ISO 39001:2012  και δεσμεύεται για την πιστή εφαρμογή και 

συνεχή βελτίωση του. 

Βασικά κίνητρα για την υιοθέτηση της Πολιτικής Οδικής Ασφάλειας είναι: 

• Η εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων και η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής  

• H διασφάλιση της υπεύθυνης διαχείρισης του εταιρικού στόλου της εταιρείας, είτε 

πρόκειται για επιβατικά οχήματα, είτε για επαγγελματικά (συντήρηση, βέλτιστες 

διαδρομές κ.α.)  

• Η  διασφάλισης της πλήρους  ετοιμότητα για την διαχείριση συμβάντων 

Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος, η Διοίκηση θέτει στόχους για την 

οδική ασφάλεια, οι οποίοι ανασκοπούνται ετησίως ως προς το βαθμό υλοποίησης τους, 

εγκρίνονται νέοι ή τροποποιούνται παλαιότεροι ανάλογα με την απόδοση της εταιρείας και 

τις νέες συνθήκες στο χώρο δράσης της.  

Η εταιρεία δεσμεύεται για : 

• την συστηματική παρακολούθηση, αξιολόγηση της εκπλήρωσης και εκπλήρωση των 

απαιτήσεων συμμόρφωσης που αφορούν στην οδική ασφάλεια. 

• τον συστηματικό εντοπισμό, αξιολόγηση, πρόληψη,  έλεγχο και περιορισμό των 

κινδύνων για την οδική ασφάλεια που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της και 

τη μείωση της διακινδύνευσης,  συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών παρόχων 

και των ενδιαφερόμενων μερών 

• την ενημέρωση και ενθάρρυνση του προσωπικού  της για την ενεργό συμμετοχή 

του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος  



 

 

• την μείωση του ρίσκου  για ατυχήματα  και την εξάλειψη των θανάτων και 

τραυματισμών που γίνονται κατά την μεταφορά 

• την διασφάλιση της οδικής ασφάλειας σε ότι αφορά  τους εργαζομένους της, τους 

συνεργάτες και προμηθευτές της και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη και την πρόληψη 

ατυχημάτων  

• τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας κατά την μεταφορά, του τρόπου 

αντιμετώπισης της οδικής ασφάλειας  καθώς και του ίδιου του Συστήματος 

Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας μέσω της ανάπτυξης της αξιολόγησης διαδικασιών 

και των σχετικών δεικτών, ώστε να βελτιώνεται η επίδοση για την οδική ασφάλεια  

• την παροχή πόρων για την Οδική Ασφάλεια και την διενέργεια ασκήσεων 

ετοιμότητας  
 

Η Διοίκηση της KORINTHIAN PALACE-CATERING Α.Ε. σε συνεργασία με τα 

στελέχη της εξασφαλίζει ότι οι τεκμηριωμένες Πληροφορίες του Συστήματος  Οδικής 

Ασφάλειας, γνωστοποιούνται και είναι πλήρως κατανοητές από το σύνολο του ανθρώπινου 

δυναμικού της, εφαρμόζονται και τηρούνται σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής και 

σε όλες τις λειτουργίες της. 

Επιπροσθέτως ζητά από τους εξωτερικούς παρόχους,  αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο 

μέρος να ενστερνίζονται τις αρχές της, καθοδηγώντας τους να λειτουργούν σύμφωνα με 

αυτές. 

Τέλος, αυτή η πολιτική είναι διαθέσιμη προς ενημέρωση του προσωπικού, των πελατών, 

των προμηθευτών,  και προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. 

 

Δίαυλοι Επικοινωνίας 

Στην KORINTHIAN PALACE-CATERING Α.Ε., δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε πάντα 

την παρούσα πολιτική. Καταβάλλουμε προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι οι δίαυλοι 

επικοινωνίας είναι πάντα διαθέσιμοι.  Για κάθε ζήτημα ανησυχία,  αναφορά ή καταγγελία 

σχετικά με θέματα Οδικής Ασφάλειας, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να επικοινωνούν  

στο email: d.tsouloucha@korinthianpalace.gr  Σημειώνεται ότι οι αναφορές δύναται να 

υποβάλλονται  και ανώνυμα ώστε να δίνεται η πλήρη ελευθερία έκφρασης. 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Ημερομηνία   12/12/2022 
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