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Γενικό Πλαίσιο 

 

Η εταιρία μας Γέφυρα Λειτουργία Α.Ε., υπεύθυνη για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, 

σχεδίασε και ανέπτυξε ένα Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης (ΕΣΔ) που εφαρμόζεται σε όλα τα τμήματα και τις 

δραστηριότητες που εκτελούνται στο εσωτερικό της, για τη διαχείριση των διεργασιών μας με έναν ασφαλή, υγιή, 

αποτελεσματικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. 

Ως εκ τούτου, το ΕΣΔ στοχεύει στην εκτέλεση των λειτουργιών της εταιρείας με σεβασμό και εφαρμογή των σχετικών 

απαιτήσεων στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, του περιβάλλοντος, της διασφάλισης της ποιότητας 

και της οδικής ασφάλειας. 

 

Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία: 

Η Γέφυρα Λειτουργία Α.Ε. έχει ως στόχο τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας όσον αφορά την Υγεία και την 

Ασφάλεια. Ο τελικός στόχος είναι να εξαλείψει τις συνθήκες και τα αίτια που μπορούν να οδηγήσουν σε εργατικά 

ατυχήματα, καθώς και σε συμβάντα και παρ’ ολίγον ατυχήματα, λαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και 

δεσμεύσεις. Για το σκοπό αυτό προχωρούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να επιτευχθεί: 

• Παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους εργαζόμενους, επισκέπτες και 

εργολάβους / συνεργάτες. 

• Διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας όλων των εργαζομένων, βελτιώνοντας συνεχώς τα συστήματα και 

τις πρακτικές που εφαρμόζονται στο εργασιακό περιβάλλον. 

• Πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ορίζει η ελληνική νομοθεσία, καθώς και τα πρότυπα ISO 45001: 

2018 με τα οποία πιστοποιεί την Λειτουργία της. 

Περιβάλλον: 

Στη Γέφυρα Λειτουργία Α.Ε. πιστεύουμε επίσης, ότι οι περιβαλλοντικά βιώσιμες υποδομές αντιπροσωπεύουν μια 

επένδυση για μακροπρόθεσμη ευημερία της κοινωνίας και του πλανήτη. 

Κάθε έργο μεγάλης κλίμακας συνεπάγεται πιθανές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν 

και να ελαχιστοποιηθούν. Για το σκοπό αυτό, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της λειτουργίας της γέφυρας. 

Οδική Ασφάλεια: 

Η Γέφυρα Λειτουργία Α.Ε. στοχεύει στην εξάλειψη των συνθηκών και των παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε 

οποιοδήποτε οδικό συμβάν που εμπλέκει είτε το προσωπικό της εταιρείας είτε τους χρήστες της υποδομής. 

Ποιότητα: 

Τέλος, η Γέφυρα Λειτουργία Α.Ε. στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών της προς τον τελικό 
χρήστη της γέφυρας, με απώτερο σκοπό την παροχή υψηλής και ομοιογενούς εξυπηρέτησης προς όλους. 

Υπό αυτή την οπτική, η εταιρεία καθορίζει στόχους και παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους προκειμένου να 
υλοποιεί τις αξίες και το όραμά της. 

Ο τελικός στόχος είναι να επιτευχθεί η πλήρης ικανοποίηση του χρήστη, όχι στο στενό πλαίσιο της ποιότητας της 

παρεχόμενης υπηρεσίας, αλλά σε ένα ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο της οικονομίας που περιβάλλει το έργο. 
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Η Δέσμευση 

Η διοίκηση της εταιρίας αναγνωρίζει τις απαιτήσεις που ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία, τη σύμβαση 

παραχώρησης και τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018. 

Η Γέφυρα Λειτουργία Α.Ε. δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι τα υψηλά πρότυπα ακεραιότητας εφαρμόζονται σε όλους 

τους τομείς της λειτουργίας και ότι κάθε της επιχειρηματική δραστηριότητα διεξάγεται με ειλικρινή και διαφανή τρόπο. 

Η δέσμευση αυτή περιλαμβάνει: 

1. Συμμόρφωση με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες απαιτήσεις 

σχετικά με την Υγεία και την Ασφάλεια καθώς και με το Περιβάλλον με γενική εφαρμογή σε όλες τις 

δραστηριότητές μας. 

2. Ανάπτυξη και διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους 

τους εργαζόμενους. 

3. Συνεχής βελτίωση της δέσμευσης για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. 

4. Παροχή υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος στο προσωπικό και στους χρήστες. 

5. Μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία. 

6. Διασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας  

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο σύστημα διαχείρισης που εφαρμόζεται και το οποίο εστιάζει στην: 

• Προσφορά υψηλών και ομοιογενών υπηρεσιών σε κάθε χρήστη της γέφυρας σε κάθε σημείο της διαδρομής 

του. 

• Εφαρμογή συντονισμένων ενεργειών για μηδενικά ατυχήματα επιμένοντας στην αναγνώριση, την αξιολόγηση 

και τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας που ενδεχομένως να 

προκαλέσουν τραυματισμό, ασθένεια ή τροχαίο ατύχημα. 

• Παροχή εκπαίδευσης, εποπτείας και παρακολούθησης των θεμάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία και 

διαχείριση της οδικής ασφάλειας, όπως, ασφαλείς εργασιακές πρακτικές και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, 

τόσο για το ίδιο το προσωπικό της εταιρείας όσο και για τους υπεργολάβους της, προκειμένου να παρέχεται 

μια ευρεία συμμετοχή για την αναγνώριση επαγγελματικών κινδύνων από τους εργαζομένους. 

• Διαβούλευση και ενεργή συμμετοχή ων  εκπροσώπων των εργαζομένων σε κάθε θέμα που αφορά την υγεία 

και την ασφάλεια στην εργασία. 

• Διασφάλιση του ότι όλοι οι εργαζόμενοι, επισκέπτες και εργολάβοι / συνεργάτες έχουν κατανοήσει και 

εφαρμόσει τους κανονισμούς και την εταιρική πολιτική. 

• Παροχή οικονομικών πόρων για την εφαρμογή και την συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης υγείας & 

ασφάλειας, περιβάλλοντος και οδικής ασφάλειας της εταιρείας. 

• Θέσπιση διαδικασιών για την ανάλυση, αξιολόγηση και την υλοποίηση διορθωτικών ενεργειών αναφορικά με 

όλα τα εργατικά, περιβαλλοντικά καθώς και τα οδικά συμβάντα, ως μέρος του Ενοποιημένου Συστήματος 

Διαχείρισης. 

• Ενεργή δράση για το κλίμα, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μέσω μιας αυστηρής ενεργειακής 

διαχείρισης. 

• Ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών για την βέλτιστη χρήση των πόρων μέσα από μια προσέγγιση κυκλικής 

οικονομίας και στοχεύοντας στην «μηδενική» αποστολή αποβλήτων προς υγειονομική ταφή. 

• Διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος μέσω μιας ορθολογικής διαχείρισης της κατανάλωσης νερού και 

στοχεύοντας στην «μηδενική» χρήση προϊόντων φυτοϋγείας και φυτοφαρμάκων. 

• Ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, εργολάβων και πελατών. 

 

Για την εταιρεία, 

 
Thomas Lamothe 
Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής 


