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Στην Ολυμπία Οδό, πρώτο μέλημά μας είναι η ασφάλεια όλων, των χρηστών του 
αυτοκινητόδρομου, αλλά και των ανθρώπων μας. 

Με «Προορισμό την Ασφάλεια Εργασίας» εξελίσσουμε διαρκώς τις διαδικασίες μας 
για την καλλιέργεια μίας νοοτροπίας πρόληψης στην εργασία. Ειδικά της εργασίας 
στο πεδίο που είναι πάντα επικίνδυνη. Γι’ αυτό οι προσπάθειές μας είναι συνεχείς και 
επαναλαμβανόμενες. 

Οι 10 Αδιαπραγμάτευτοι Κανόνες Ασφάλειας στα Εργοτάξια είναι γνωστοί και 
οφείλουμε να τους ακολουθούμε πιστά. Η τήρησή τους είναι προσωπική υπόθεση 
καθοριστικής σημασίας, έτσι ώστε να επιστρέφουμε κάθε μέρα σπίτι μας, σώοι και 
αβλαβείς.

Ας συνεχίσουμε όλοι μαζί να κάνουμε πράξη το όραμά μας να ενώνουμε τόπους και 
ανθρώπους… με ασφάλεια. 

Το παρόν έντυπο αφορά τις εργασίες κατασκευής/συντήρησης, ενώ δεν υποκαθιστά τις διαδικασίες/οδηγίες 
και τα εγχειρίδια Ασφάλειας Εργασίας εργολάβων και υπεργολάβων, παρά μόνο αποτελεί συμπλήρωμα 
αυτών και στοχεύει στην επανάληψη και επισήμανση θεμελιωδών Κανόνων Ασφάλειας Εργασίας, που 
στοχεύουν στο υψηλό επίπεδο ασφάλειας των εργαζομένων.

Πρόλογος



Οι 10 Αδιαπραγμάτευτοι
Κανόνες Ασφάλειας Εργασίας

Χρησιμοποιούμε πάντα τα κατάλληλα 
Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Σεβόμαστε τους κανόνες κυκλοφορίας 
(ταχύτητα, ζώνη, κινητό τηλέφωνο)

Χρησιμοποιούμε το σήμα 
οπισθοπορείας

Τηρούμε τους κανόνες για εργασία 
σε ύψος

Δεν βρισκόμαστε ποτέ κάτω από αιωρούμενα 
φορτία
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Κρατάμε ασφαλή απόσταση από επικίνδυνες 
εκσκαφές

Ακολουθούμε πιστά την εργοταξιακή 
σήμανση

Κρατάμε ασφαλή απόσταση από κινούμενα 
οχήματα

Ενεργούμε άμεσα σε περίπτωση 
κινδύνου

Χρησιμοποιούμε το κατάλληλο εργαλείο και 
μηχάνημα για την κάθε εργασία
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Χρησιμοποιούμε πάντα τα κατάλληλα 
Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)1

• Δεν εισερχόμαστε στο εργοτάξιο χωρίς να έχουμε 
τα απαραίτητα ΜΑΠ (κατ’ ελάχιστον παπούτσια 
ασφαλείας, ανακλαστικό γιλέκο και κράνος).

• Επιθεωρούμε την κατάσταση των ΜΑΠ προσεκτικά 
και τακτικά.

• Χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα ΜΑΠ και φροντίζουμε 
για την επαρκή συντήρηση και φύλαξή τους.



Σεβόμαστε τους κανόνες κυκλοφορίας 
(ταχύτητα, ζώνη, κινητό τηλέφωνο)2

• Τηρούμε πιστά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους 
κανόνες κίνησης εντός εργοταξίου.

• Δεν χρησιμοποιούμε κινητά τηλέφωνα ή hands-free 
συσκευή κατά την οδήγηση.

• Τηρούμε τα όρια ταχύτητας σεβόμενοι την οδική σήμανση.
• Προσαρμόζουμε την ταχύτητά μας ανάλογα με τις 

επικρατούσες συνθήκες.



Χρησιμοποιούμε το σήμα 
οπισθοπορείας3

• Ακολουθούμε τις οδηγίες του υπεύθυνου επίβλεψης.
• Ο εξοπλισμός είναι εφοδιασμένος με το σήμα 

οπισθοπορείας (ηχητικό ή/και φωτεινό) σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας.

• Χρησιμοποιούμε το ανακλαστικό γιλέκο, όπως και τα 
υπόλοιπα απαραίτητα ΜΑΠ.



Τηρούμε τους κανόνες για εργασία
σε ύψος4

• Εκτελούμε εργασίες σε ύψος μετά από εντολή του 
υπεύθυνου μηχανικού.

• Ο εξοπλισμός προστασίας να είναι κατάλληλος για τη 
χρήση που προορίζεται.

• Επιθεωρούμε τον ατομικό εξοπλισμό και τα εξαρτήματα 
ανύψωσης πριν την εκτέλεση εργασίας σε ύψος.

• Δενόμαστε πάντα όταν πρέπει να εργαστούμε έξω από 
προστατευμένο περιβάλλον σε εργασίες σε ύψος.

• Η πρόσβαση και η πλατφόρμα εργασίας επιθεωρούνται, και 
χρησιμοποιούνται αφού πρώτα εγκριθούν από τον αρμόδιο 
μηχανικό.



Δεν βρισκόμαστε ποτέ κάτω 
από αιωρούμενα φορτία5

• Δεν περνάμε ποτέ κάτω από αιωρούμενα φορτία.
• Ακολουθούμε τις οδηγίες του υπεύθυνου ανύψωσης.
• Σημειώνουμε και περιφράσσουμε τη μη ασφαλή 

περιοχή.
• Επιθεωρούμε τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα 

ανύψωσης και διασφαλίζουμε ότι βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση λειτουργίας.

• Το φορτίο ελέγχεται από τον υπεύθυνο ανύψωσης για 
την ορθή πρόσδεσή του.



Κρατάμε ασφαλή απόσταση 
από επικίνδυνες εκσκαφές6

• Τοποθετούμε τα μηχανήματα σε απόσταση από τις 
εκσκαφές και την τάφρο και διασφαλίζουμε την ευστάθεια 
των πρανών. 

• Μένουμε σε εγρήγορση για την προφύλαξη από 
απροσδόκητους κινδύνους.

• Εφαρμόζουμε την εγκεκριμένη μεθοδολογία για εργασία 
εντός των πρανών.

• Διασφαλίζουμε την ασφαλή διαφυγή από το πρανές σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



Ακολουθούμε πιστά την 
εργοταξιακή σήμανση7

• Φροντίζουμε η εργοταξιακή σήμανση και η σήμανση 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να είναι ευδιάκριτη και σε 
καλή κατάσταση.

• Φροντίζουμε να είναι σαφή τα όρια πεζών και 
μηχανημάτων εντός εργοταξίου.

• Διασφαλίζουμε ότι τα μηχανήματα εργοταξίου 
λειτουργούν πάντα με τα φώτα αναμμένα.



Κρατάμε ασφαλή απόσταση από 
κινούμενα οχήματα8

• Διασφαλίζουμε επαρκή απόσταση μεταξύ μηχανήματος και 
εργαζομένων.

• Συντονίζουμε κατάλληλα τις εργασίες ώστε να 
αποφεύγουμε ταυτόχρονη κίνηση εργαζομένων και 
μηχανημάτων στον ίδιο χώρο.



Ενεργούμε άμεσα 
σε περίπτωση κινδύνου9

• Σταματάμε αμέσως μια δραστηριότητα όταν εκτιμούμε 
ότι υπάρχει είτε άμεσος κίνδυνος ή συμβάν.

• Επικοινωνούμε με τον Εργοδηγό και τον Τεχνικό 
Ασφάλειας, προκειμένου να συζητήσουμε το συμβάν.

• Συζητάμε μαζί τους τους λόγους για τους οποίους δεν 
τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας και βρίσκουμε την 
καλύτερη λύση για να διορθωθεί το ζήτημα.

• Ορίζουμε με τους προϊσταμένους μας ενέργειες για να 
αποφευχθεί η εμφάνιση των ίδιων προβλημάτων.



Χρησιμοποιούμε το κατάλληλο 
εργαλείο και μηχάνημα για την 
κάθε εργασία 
(σε καλή κατάσταση, με τον κατάλληλο και ασφαλή εξοπλισμό, κτλ)
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• Ελέγχουμε τον εξοπλισμό πριν από την κάθε χρήση. 
• Κατά τη συντήρηση/επισκευή του μηχανήματος ή 

εργαλείου, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ασφάλειας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
και του προϊσταμένου μας.

• ΔΕΝ παρακάμπτουμε ΠΟΤΕ τα συστήματα ασφαλείας 
των εργαλείων/μηχανημάτων. 



Τηρώντας τα μέτρα κερδίζουμε διπλά!
Διαδικασία ανταμοιβών

• Γίνονται επιθεωρήσεις ασφαλείας από τον 
Εργολάβο, την Κοινοπραξία Κατασκευής και τον 
Παραχωρησιούχο.

• Τα συνεργεία βαθμολογούνται θετικά όταν 
εφαρμόζουν τα μέτρα ασφαλείας και τους 10 κανόνες 
του φυλλαδίου.

• Bonus πόντοι για την καλή εφαρμογή μέτρων 
ασφαλείας κατά τις εργασίες σε ύψος!

• Κάθε τρίμηνο βραβεύεται το συνεργείο με τους 
περισσότερους πόντους.

• Το βραβείο είναι προσωπικό/ομαδικό και όχι εταιρικό!

Για τον παραπάνω σκοπό έχει συνταχθεί σχετική διαδικασία από την 
Κοινοπραξία Κατασκευής (AKQ G 00319).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Δ/νση Υγείας και 
Ασφάλειας της Κοινοπραξίας στο τηλ. 694 6400187.



Κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης

Τηλέφωνα υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

Όταν το ατύχημα είναι σοβαρό καλούμε ΚΑΙ το 166.

Ειδοποιούμε άμεσα:

Τον Τεχνικό Ασφάλειας

Όνομα:

Τηλ:

Ασθενοφόρο: 166
Πυροσβεστική: 199
Αστυνομία: 100
Ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης: 112

Τον Εργοδηγό

Όνομα:

Τηλ:
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