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«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Η Εταιρεία «ENACT Α.Ε.» δεσμεύεται για την επίτευξη των υψηλότερων προδιαγραφών Οδικής
Ασφάλειας, μέσω της εξασφάλισης υψηλών επιπέδων Ασφάλειας και Υγείας στο εργασιακό
περιβάλλον.
Κύριο εταιρικό στόχο αποτελεί η ασφάλεια των εργαζομένων στον αυτοκινητόδρομο, των χρηστών,
καθώς και όλων των εμπλεκομένων μερών. Υπάρχει δέσμευση από την Εταιρεία για ασφαλείς
οδικές μετακινήσεις και εξάλειψη κάθε είδους τραυματισμού των οδηγών περιπολίας και των
ομάδων επέμβασης από οδικά συμβάντα, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων διαχείρισης
αποβλήτων.
Η Εταιρεία «ENACT Α.Ε.» τηρώντας τις απαιτήσεις των Συμβάσεων με τις εκάστοτε Αναθέτουσες
Αρχές και της Κείμενης Ελληνικής Νομοθεσίας, υλοποιεί τους στόχους της μέσα από :
 Τη συμμόρφωση με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις, σχετικές με το αντικείμενό της.
 Την τήρηση των διαδικασιών, κανονισμών και πολιτικών της εταιρείας.
 Tη συνεχή παρακολούθηση, καθώς και την έγκαιρη & επαρκή ενημέρωση του
εμπλεκόμενου προσωπικού για τις εξελίξεις γύρω από τον τομέα της οδικής ασφάλειας.
 Την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για τη λειτουργία του Συστήματος Οδικής
Ασφάλειας.
 Την επιλογή οδηγών και συνεργατών, κατάλληλα εκπαιδευμένων, οι οποίοι πληρούν όλες
τις προϋποθέσεις που θέτει η εταιρεία και η νομοθεσία.
 Τη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Οδικής
Ασφάλειας.
 Την χρήση του κατάλληλου, αξιόπιστου, πιστοποιημένου και σύγχρονου εξοπλισμού.
 Την εφαρμογή και παρακολούθηση Δεικτών & Στόχων Οδικής Ασφάλειας, τη συστηματική
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας τους, καθώς και την υλοποίηση δράσεων βελτίωσης.
 Τη συνεχή και δομημένη εκτίμηση - ανάλυση των παραγόντων κινδύνου που επηρεάζουν
την Οδική Ασφάλεια.
 Την επιδίωξη συνεχούς βελτίωσης του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας και την αναθεώρηση
της Πολιτικής Οδικής Ασφάλειας όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
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Η Εταιρεία «ENACT Α.Ε.» θεωρεί ότι η Οδική Ασφάλεια αποτελεί ατομική και ομαδική ευθύνη
της Διοίκησης, του προσωπικού, των συνεργατών της και όλων των μερών που εμπλέκονται στις
δραστηριότητές της.
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Σπυρίδων Β. Λώλης
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