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Είσαι «καλός οδηγός» φορτηγού; Ο όμιλος
Ηρακλής προάγει την οδική ασφάλεια με
διαδραστικό πρόγραμμα
2017/03/09 08:40 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Απασχολώντας 600 οδηγούς φορτηγών, οι οποίοι με 500 φορτηγά (τα περισσότερα
είναι ΦΔΧ) διανύουν ετησίως 15 εκατ. χιλιόμετρα για την μεταφορά τσιμέντου,
πρώτων υλών, κτλ., ο όμιλος Ηρακλής αποφάσισε να αναβαθμίσει και ενισχύσει τον
τομέα της οδικής ασφάλειας.
Στο πλαίσιο αυτό, σχεδίασε το πρόγραμμα οδικής ασφάλειας «Καλός Οδηγός». Αυτό
αποτελείται από αυτοτελή τηλεοπτικά επεισόδια και διαδραστικές ερωτήσεις, τα
οποία προβάλλονται αποκλειστικά για τους επαγγελματίες οδηγούς του ομίλου από
την ψηφιακή πλατφόρμα www.kalosodigos.gr.
Με «οδηγό» τον ηθοποιό Κώστα Αποστολάκη, το πρόγραμμα καλύπτει μια ευρεία
γκάμα θεμάτων οδικής ασφάλειας από τα πιο απλά και καθημερινά, μέχρι τα πιο
εξειδικευμένα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες οδηγοί στην καθημερινότητά
τους.
Με τρόπο απλό, παραστατικό και ευχάριστο, περισσότεροι από 600 επαγγελματίες
οδηγοί του ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους με
πρακτικές συμβουλές και πληροφορίες, ώστε να γίνουν ακόμα πιο «Καλοί Οδηγοί».

Η απήχηση, σε πρώτη φάση, ήταν σημαντική, αφού το 85% των οδηγών, σε
εβδομαδιαία βάση, παρακολούθησε τα προγράμματα.
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα στοχεύει μακροπρόθεσμα και σε πολλαπλά οφέλη
για το ευρύτερο κοινό.
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι η δια βίου εκπαίδευση σε θέματα οδικής ασφάλειας
συμβάλλει σε ασφαλέστερες μεταφορές και ελαχιστοποίηση ατυχημάτων, αυτή η
καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης μπορεί να συμβάλει θετικά στους
οδηγούς που χρησιμοποιούν καθημερινά τα μεγάλα οδικά δίκτυα.
Η κα Εύη Ιωαννίδου, Επικεφαλής Επικοινωνίας του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ανέφερε σχετικά
«Για όλους εμάς στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ, η Υγεία & Ασφάλεια είναι θεμελιώδεις αξίες
που καλλιεργούμε με στοχευμένες δράσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα.
Εστιάζουμε στις οδικές μεταφορές που αφορούν σε ένα μεγάλο μέρος των
δραστηριοτήτων μας με στόχο την ανάπτυξη υποδειγματικής οδικής κουλτούρας.
Φιλοδοξούμε το πρόγραμμα αυτό να φέρει στο προσκήνιο τη σημασία της οδικής
ασφάλειας ως στρατηγικού πυλώνα ΕΚΕ, αλλά και να αποτελέσει την αφορμή νέων
συνεργειών και συνεργασιών με επιχειρήσεις και φορείς.

Προσκαλούμε λοιπόν, τόσο την Πολιτεία, όσο και επιχειρήσεις να γίνουν συμμέτοχοι
στην προσπάθειά μας αυτή και να ενισχύσουν με τη συμμετοχή τους, ακόμα
περισσότερο τη σημασία της οδικής ασφάλειας».
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα «Καλός Οδηγός» έρχεται να προστεθεί σε ένα
σύνολο δράσεων που υλοποιεί ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ με στόχο την ανάπτυξη κουλτούρας
οδικής ασφάλειας σε εργαζόμενους και συνεργάτες.
Συγκεκριμένα, η εταιρία εκπαιδεύει περισσότερους από 400 οδηγούς σε ετήσια
βάση τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και με πρακτική εξάσκηση σε συνεργασία με
αναγνωρισμένους φορείς.
Παράλληλα, προχωρά σε αξιολογήσεις επικινδυνότητας δρομολογίων, ενώ
καταγράφει και αναλύει συστηματικά τυχόν συμβάντα. Τέλος, διενεργεί τακτικούς
«μυστικούς» ελέγχους με σκοπό την αξιολόγηση της οδικής συμπεριφοράς
εργαζομένων και συνεργατών.

