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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ,ΥΓΕΙΑΣ,ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η μεταφορική εταιρεία ΑΡΙΩΝ Transport ΙΚΕ, εφαρμόζει πολιτική Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος 
(ΠΥΑΠ), και ως εκ τούτου οποιοσδήποτε συμμετέχει στη συνολική δραστηριότητά της υποχρεούται να αντιλαμβάνεται 
ορθώς θέματα ΠΥΑΠ και να εργάζεται με τον ανάλογο τρόπο. Η υψηλή απόδοση σε θέματα όπως η Υγεία, η Ασφάλεια 
και η Προστασία του Περιβάλλοντος, από κάθε εργαζόμενο  ή συνεργάτη της εταιρείας, είναι κρίσιμοι παράγοντες για 
την επιτυχή λειτουργία μας. Η πολιτική μας βασίζεται στο παρακάτω τρίπτυχο: 

Αξιοπιστία – Ασφάλεια - Υπευθυνότητα  

• Συμμορφωνόμαστε πλήρως με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας, τις πολιτικές και τις διαδικασίες ασφαλείας.  

• Συνδιαλεγόμαστε, με αξιοπιστία-ασφάλεια και υπευθυνότητα με τους πελάτες, τους προμηθευτές  καθώς και με όσους 
συνεργαζόμαστε στο μεταφορικό μας έργο. 

• Προσπαθούμε από κοινού με τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους ανταγωνιστές μας και τις αρχές, για την 
καθιέρωση υψηλών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό, ενθαρρύνουμε κάθε εμπλεκόμενο να 
διακόπτει οποιαδήποτε ανασφαλή κατάσταση και να την αναφέρει προς άμεση επίλυση. 

• Διασφαλίζουμε ότι τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας των εργολάβων και άλλων συνεργατών μας, υποστηρίζουν 
πλήρως την δέσμευση μας για επιτυχημένη απόδοση σε θέματα ΠΥΑΠ.  

• Ανακοινώνουμε ανοικτά την απόδοση μας. 

• Συμμετέχουμε ενεργά στην αναγνώριση, την αξιολόγηση, την κατάταξη και τη διαχείριση των κινδύνων. 

• Επαινούμε όσους συμβάλλουν για βελτιωμένη απόδοση σε θέματα ΠΥΑΠ. 

• Βελτιώνουμε συνεχώς την απόδοση μας και θέτουμε εκ νέου υψηλότερους στόχους. 

• Εξασφαλίζουμε ότι όλο το προσωπικό, οι εργολάβοι και λοιποί συνεργάτες είναι άρτια εκπαιδευμένοι, και 
συμμετέχουν στην βελτίωση των διαδικασιών ΠΥΑΠ. 

• Αναγνωρίζουμε ότι η επίτευξη στόχων μηδενικών ατυχημάτων και ασφαλών παραδόσεων εξαρτώνται τόσο από την 
τεχνική αρτιότητα του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων όσο και από τις ικανότητες των εργαζομένων οι οποίοι 
είναι προσηλωμένοι στην τήρηση ασφαλών διαδικασιών. 

Ως ομάδα, δεσμευόμαστε ότι ο οι εγκαταστάσεις και ο στόλος μας λειτουργούν με γνώμονα την ασφάλεια. 
Επιπρόσθετα, χρησιμοποιώντας με αποδοτικό τρόπο τους ενεργειακούς πόρους όπως π.χ. μειώνοντας τα απόβλητα και 
τις εκπομπές αέριων ρύπων  συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος. 
 
 

 

 

Ο Γενικός Διευθυντής 

Άγγελος Φαλάρης 
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