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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μνημόνιο Συνεργασίας της Ολυμπίας Οδού με το ΕΛΙΝΥΑΕ 
 

Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας, η 

Ολυμπία Οδός υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της 

Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ).  

 

Η συνεργασία της εταιρείας με το ΕΛΙΝΥΑΕ προβλέπει τον από κοινού σχεδιασμό και την υλοποίηση 

προγραμμάτων και δράσεων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για την Υγιεινή και Ασφάλεια 

στην Εργασία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την έρευνα στον τομέα της ΥΑΕ στο εργασιακό 

περιβάλλον. 

Ως πρώτη δράση της συνεργασίας, έχει σχεδιαστεί και θα αναπτυχθεί το επόμενο διάστημα εσωτερική 

καμπάνια με σλόγκαν «Προορισμός: Η Ασφάλεια Εργασίας» που απευθύνεται στους εργαζομένους στα 

εργοτάξια της Πατρών- Πύργου. Στη συγκεκριμένη καμπάνια, το ΕΛΙΝΥΑΕ είναι επιστημονικός σύμβουλος.  

 

Στην Ολυμπία Οδό η υγεία, η ασφάλεια και η καλλιέργεια μιας νοοτροπίας πρόληψης στην εργασία, είναι 
προτεραιότητα. Eιδικά για το προσωπικό στα εργοτάξια, αποτελούν καθοριστικές παραμέτρους 
ολόκληρου του σχεδιασμού των έργων. Για τον σκοπό αυτό, η τεχνική υπηρεσία ακολουθεί μια 
στρατηγική πρόληψης με ειδικές διαδικασίες και εκπαιδεύσεις για όλους τους εργαζόμενους.  
 
Στην κατεύθυνση αυτή, η Ολυμπία Οδός έχει αναπτύξει ένα νέο καινοτόμο λογισμικό που ονομάζεται 
Como App, για την παρακολούθηση των εργασιών κατασκευής/συντήρησης όσον αφορά την Ποιότητα, 
την Υγεία και την Ασφάλεια στο πεδίο. Ένα ακόμα μέτρο που εφαρμόζεται πιλοτικά, αφορά την 
εγκατάσταση αισθητήρα στα εργοταξιακά οχήματα σε συνδυασμό με ειδικές ετικέτες που φορούν 
εργαζόμενοι/επισκέπτες που βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Αν κάποιος βρεθεί επικίνδυνα κοντά στο 
κινούμενο όχημα τότε το σύστημα ειδοποιεί αμέσως τον οδηγό επιτρέποντάς του να ενεργήσει εγκαίρως 
για να αποφύγει τον κίνδυνο ατυχήματος. 
 

Ταυτόχρονα, η Ολυμπία Οδός συμμετέχει ενεργά κάθε χρόνο στη Διεθνή Εβδομάδα Υγείας και Ασφάλειας 

της VINCI Concessions, του κύριου μετόχου μας, οργανώνοντας δράσεις ενημέρωσης, εκπαιδεύσεις στο 

προσωπικό, παρουσιάσεις, βίντεο αλλά και βιωματικά εργαστήρια με σενάρια από την καθημερινότητα 

 

 

 

Λίγα λόγια για το ΕΛΙΝΥΑΕ 

To EΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. είναι ο φορέας των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ για την υγεία και 

την ασφάλεια στην εργασία. Με δράσεις και πρωτοβουλίες στην έρευνα, την πληροφόρηση, τη 

συμβουλευτική υποστήριξη και την εκπαίδευση, στηρίζει εργαζόμενους και επιχειρήσεις στις προσπάθειές 

τους για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. Το ΕΛΙΝΥΑΕ αποτελεί τον 

κύριο φορέα συγκέντρωσης και διάχυσης γνώσης για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας (ΥΑΕ) στην 

Ελλάδα. 
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