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Έκθεση 
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2019



Η Αττική Οδός, παραµένοντας πρωτοπόρος στον τοµέα των σύγχρονων 
αυτοκινητόδροµων στη χώρα µας, οραµατίζεται να συµβάλλει ενεργά στη 
µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων στην Ελλάδα, παρέχοντας υψηλού επι-
πέδου υπηρεσίες προς τους χρήστες της, απευθυνόµενη όµως στον τοµέα 
της οδικής ασφάλειας σε όλους τους οδηγούς. Στόχος µας είναι η Αττική 
Οδός να συνεχίσει να αποτελεί πρότυπο ως προς την άριστη συντήρηση 
και λειτουργία της υποδοµής, µε ουσιαστική κοινωνική προσφορά, εφαρ-
µόζοντας υπεύθυνες πρακτικές Βιώσιµης Ανάπτυξης σε όλα τα ενδιαφε-
ρόµενα µέρη και βεβαίως και στους εργαζόµενούς της.

ΣΤΟΧΟΙ 2020

Εργαζόµενοι

O Ενίσχυση εταιρικής κουλτούρας 
και ευθυγράµµιση µε την ανάπτυ-
ξη πολιτικής ανθρώπινου δυναµι-
κού του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

O Εκπαίδευση προσωπικού σε 
θέµατα οδικής ασφάλειας, δια-
χείρισης πελατών, προσωπικών 
δεδοµένων και κανονιστικής 
συµµόρφωσης

O Ανάλυση των αποτελεσµάτων 
της Έρευνας Ικανοποίησης Προ-
σωπικού και ανάληψη πρωτο-
βουλιών µε σκοπό τη βελτίωση 
των αποτελεσµάτων

O Ανάπτυξη εθελοντικών δρά-
σεων για την ενίσχυση του εται-
ρικού πνεύµατος και της συνερ-
γασίας µεταξύ των εργαζοµένων

O Αυτοµατοποίηση εταιρικών 
διαδικασιών µε χρήση νέων τε-
χνολογιών

O ∆ιεύρυνση µορφών επικοινω-
νίας µε το προσωπικό 

O Εκπαίδευση του 100% των 
στελεχών σε θέµατα Βιώσιµης 
Ανάπτυξης για την πιο αποτελε-
σµατική οργάνωση των δράσεων 
των εταιρειών

O Αξιοποίηση των προγραµµά-
των της Αττικής Οδού για την 
προώθηση της κουλτούρας οδι-
κής ασφάλειας, για την εκπαί-
δευση των παιδιών των εργαζο-
µένων 

O ∆ράσεις για το προσωπικό της 
εταιρείας στο πλαίσιο της Εβδο-
µάδας Εξυπηρέτησης Πελατών 
το 2020

ΚοινωνίαΑγορά 

O Εναρµόνιση µε τη στρατηγική 
του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ σε θέµατα 
κανονιστικής συµµόρφωσης και 
δεοντολογίας

O Ολοκλήρωση των εκτιµήσεων 
Αντικτύπου Ιδιωτικότητας σχετικά 
µε την προστασία προσωπικών 
δεδοµένων, όπου προβλέπεται

O ∆ράσεις στην Eβδοµάδα Eξυ-
πηρέτησης Πελατών 2020

O ∆ιασφάλιση επιχειρηµατικής 
συνέχειας σε περίπτωση κρίσεων 
µε τη δηµιουργία εναλλακτικού 
Κέντρου ∆ιαχείρισης Κυκλοφο-
ρίας εκτός του κεντρικού κτιρίου 
της εταιρείας «Αττικές ∆ιαδροµές 
Α.Ε.», καθώς και µε τη δηµιουρ-
γία δεύτερου Τηλεφωνικού Κέ-
ντρου Εξυπηρέτησης Πελατών

O Εκπαίδευση του προσωπικού 
για την αποτελεσµατική ανακύ-
κλωση υλικών

O Ενίσχυση αποµακρυσµένης 
εργασίας για τη µείωση των µε-
τακινήσεων των εργαζοµένων

O Μείωση επαγγελµατικών ταξι-
δίων και αντικατάσταση µε τηλε-
διασκέψεις, όπου είναι εφικτό

O ∆ράσεις για εξοικονόµηση ηλε-
κτρικής ενέργειας στα γραφεία

O ∆ιάχυση του προγράµµατος  
«Μάτια Ανοιχτά στον ∆ρόµο: The 
e-Learning Edition» στα σχολεία 
της Ελλάδας, µε στόχο να το πα-
ρακολουθήσουν µέσα στο 2020 
6.000 παιδιά

O Επαναφορά των δράσεων στα 
σχολεία, µε στόχο τη βελτίωση 
των υποδοµών σε 10 σχολεία

O Λειτουργία της έκθεσης µε 
θέµα την κυκλοφοριακή αγωγή 
στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο 
κατά το 2020 και αξιολόγηση

O Νέο πρόγραµµα µουσικοχο-
ρευτικού περιεχοµένου για την 
προώθηση της κουλτούρας οδι-
κής ασφάλειας σε παιδιά

O Σεναριακή ανανέωση της πα-
ράστασης «Αττικούλης»

O Συνεργασία µε φορείς σχετικά 
µε ΑµεΑ και οδική ασφάλεια

O Αξιολόγηση των προγραµ-
µάτων για την οδική ασφάλεια 
µε τη µέθοδο Social Return on 
Investment (SROI)

O Νέες καµπάνιες και ραδιο-
φωνικά µηνύµατα για την οδική 
ασφάλεια

Περιβάλλον

Tο 
όραμά 
μας
GRI 102-16
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MΗΝΥΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
«Αττική Οδός Α.Ε.» &
«Αττικές Διαδρομές Α.Ε.»

01

GRI 102-14

ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019, για 2η χρονιά, 
παρουσιάζονται από κοινού οι ενέργειες 
και οι πρωτοβουλίες σε θέµατα βιώσιµης 
ανάπτυξης τόσο της Εταιρείας Παραχώρη-
σης «Αττική Οδός Α.Ε.», όσο και της Εται-
ρείας Λειτουργίας και Συντήρησης «Ατ-
τικές ∆ιαδροµές Α.Ε.». Έχουν προηγηθεί 
ξεχωριστές Εκθέσεις των δύο Εταιρειών, 
όµως στη συνολική στρατηγική βιώσιµης 
ανάπτυξης του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ αλλά 
και στο πλαίσιο µίας ολιστικής προσέγγι-
σης η αναφορά πλέον αφορά το Έργο της 
Αττικής Οδού στο σύνολό της. Το ύψιστο 
διακύβευµα της παρούσας Έκθεσης είναι 
η ανταπόκριση µε τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στους παγκόσµιους στόχους βιώ-
σιµης ανάπτυξης του Οργανισµού Ηνω-
µένων Εθνών για το 2030 βασισµένη στο 
πρότυπο GRI (Global Report Initiative).

Πρωταρχικό µέληµα για όλους στην Αττική 
Οδό, είναι η άρτια λειτουργία και συντήρη-
ση του αυτοκινητόδροµου προκειµένου να 
συνεχίζει να ταυτίζεται, στη συνείδηση των 
πολιτών, µε µία διαδροµή άνεσης, ασφά-
λειας και αξιοπιστίας.

Οι αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης αποτυπώ-
νονται στην επιχειρηµατική πρακτική και σε 
όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων, µε ιδιαί-
τερη έµφαση στους παρακάτω τοµείς:

•  Παροχή υψηλού επιπέδου οδικής ασφά-
λειας 

•  Άρτια εξυπηρέτηση και άµεση ανταπό-
κριση 

•  ∆ιαρκής εκπαίδευση των εργαζοµένων 
και διασφάλιση ενός υγιούς εργασιακού 
περιβάλλοντος

•  Καλλιέργεια κουλτούρας οδικής ασφά-
λειας

•  Κοινωνική συνεισφορά
•  Προσήλωση στη διαφάνεια και την επι-

Είμαστε εδώ για να εγγυηθούμε 
ότι η Αττική Οδός θα συνεχίσει 

να υπηρετεί με αίσθημα 
ευθύνης τους στόχους της 

βιώσιμης ανάπτυξης

“

”
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χειρηµατική ηθική
•  Περιβαλλοντική προστασία 
•  Προώθηση και ενίσχυση της καινοτοµίας

Με δεδοµένη την πάγια προτεραιότητα για 
την ασφάλεια των πελατών της Αττικής 
Οδού, ήτοι των χρηστών του οδικού δι-
κτύου, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι ο 
δείκτης επικινδυνότητας στην Αττική Οδό 
παραµένει και για το έτος 2019 ένας από 
τους χαµηλότερους παγκοσµίως. Προ-
χωρώντας, όµως, ένα βήµα παραπέρα 
από την αξιοπιστία αυτών των επίσηµων 
στοιχείων, η ίδια η αντίληψη των χρηστών 
αποτελεί το πιο ισχυρό κίνητρο για την Αττι-
κή Οδό για ακόµη µεγαλύτερα επιτεύγµα-
τα. Ενδεικτικά, το γεγονός ότι σύµφωνα µε 
την ετήσια έρευνα του έτους 2019, το 97,3% 
των χρηστών της Αττικής Οδού αισθάνο-
νται ασφαλείς όταν οδηγούν στον αυτοκι-
νητόδροµο, αυτό επιβάλλει διαρκή εγρή-
γορση. ∆ίνει ώθηση αλλά, την ίδια στιγµή, 
γεµίζει ευθύνη για την επόµενη ηµέρα.

Η εταιρική κουλτούρα είναι απολύτως 
ανθρωποκεντρική, έχοντας πάντοτε στο 
επίκεντρο την υποστήριξη των ανθρώ-
πων, των εργαζοµένων, ενώ οι Εταιρείες 
επενδύουν συνειδητά στη διαρκή εκπαί-
δευση και την προστασία της υγείας και 
ασφάλειας κατά την εργασία. Ενδεικτικά 
και µόνο αναφέρεται ότι το 2019 πραγµατο-
ποιήθηκαν συνολικά περίπου 7.000 ώρες 
εκπαίδευσης.

Με τη βαθιά πεποίθηση ότι η προώθηση 
της παιδείας οδικής ασφάλειας είναι υπό-
θεση όλων, συνεχίζεται το πρωτοποριακό 
πρόγραµµα «Μάτια Ανοιχτά στον ∆ρόµο!». 
Ως επιταγή, µάλιστα, της ανάγκης ψηφια-
κού µετασχηµατισµού, το 2019 έφερε την 
e-Learning έκδοση του συγκεκριµένου 

Δημήτρης Καλλιτσάντσης Βασίλης Χαλκιάς

προγράµµατος, η οποία έλαβε την έγκριση 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων τον ∆εκέµβριο του ίδιου έτους. Στο 
ίδιο πλαίσιο, συνεχίζεται το πρόγραµµα 
κυκλοφοριακής αγωγής «Κυκλοφορώ 
µε Ασφάλεια», σε συνεργασία µε το Ινστι-
τούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος 
Μυλωνάς». Πρόκειται για µία σηµαντική 
πρωτοβουλία που υλοποιείται σε δηµοτι-
κά σχολεία υπό την Αιγίδα του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, και έχει λά-
βει µε τη σειρά της την έγκριση του Παι-
δαγωγικού Ινστιτούτου, την οποία παρακο-
λούθησαν πάνω από 3.700 παιδιά κατά τη 
διάρκεια του 2019. 

Αναφορικά µε το µεγάλο όσο και απαιτητι-
κό κεφάλαιο «περιβάλλον», µεταξύ άλλων, 
για 10η συνεχή χρονιά υπολογίστηκε το 
ανθρακικό αποτύπωµα από τις δραστηρι-
ότητες των Εταιρειών µε τη µέθοδο Bilan 
Carbone, οι οποίες και παραµένουν σταθε-
ρά προσηλωµένες στη µείωσή του µε την 
εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών, φιλικών 
προς το περιβάλλον.

Περαιτέρω, το 2019 στην Αττική Οδό έγιναν 
για άλλη µια φορά πιλοτικές εφαρµογές 
ερευνητικών προγραµµάτων µε τη χρηµα-
τοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
τη συµµετοχή φηµισµένων ερευνητικών 
ινστιτούτων, πανεπιστηµίων και εταιρειών 
απ’ όλη την Ευρώπη, µε στόχο την εισαγω-
γή νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία της 
οδικής ασφάλειας.

Αναπόσπαστο µέρος της φιλοσοφίας 
των Εταιρειών παραµένει ο εποικοδο-
µητικός διάλογος σε όλα τα επίπεδα, η 
διαφάνεια και η δεοντολογία στην επι-
χειρηµατική πρακτική.

Σε µία εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία που 
δοκίµασε και δοκιµάζει ευρύτερα την πα-
γκόσµια κοινότητα, οι Εταιρείες, ευθύς 
εξαρχής από τον Μάρτιο του 2020, έκαναν 
ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν και για την 
αντιµετώπιση της πανδηµίας του Κορωνο-
ϊού, λαµβάνοντας άµεσα όλα τα απαιτούµε-
να µέτρα για την προστασία της υγείας των 
εργαζοµένων και των πολιτών, εκπλη-
ρώνοντας την ίδια στιγµή στο έπακρον τις 
υποχρεώσεις λειτουργίας και συντήρησης 
του αυτοκινητόδροµου, διασφαλίζοντας 
την απρόσκοπτη επιχειρησιακή συνέχεια.

Είµαστε εδώ, λοιπόν, για να εγγυηθούµε 
ότι η Αττική Οδός θα συνεχίσει να υπηρε-
τεί µε αίσθηµα ευθύνης τους στόχους της 
βιώσιµης ανάπτυξης, και το επόµενο έτος, 
υπερβαίνοντας τυχόν αντιξοότητες προ-
κειµένου να παραµείνει πρότυπο ως προς 
την άριστη συντήρηση και λειτουργία της 
κορυφαίας αυτής υποδοµής. Με ουσιαστι-
κή κοινωνική προσφορά, εφαρµόζοντας 
πάντοτε βέλτιστες πρακτικές βιώσιµης 
ανάπτυξης σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, 
προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της «Αττική Οδός Α.Ε.»

∆ηµήτρης Καλλιτσάντσης
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.»

Βασίλης Χαλκιάς
∆ιευθύνων Σύµβουλος 
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ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σκοπός της έκθεσης είναι η ολοκληρωµένη ενηµέρωση 
των ενδιαφερόµενων µερών για τις δραστηριότητες και τη 
στρατηγική της εταιρείας παραχώρησης του έργου της Αττικής 
Οδού, «Αττική Οδός Α.Ε.», και της εταιρείας λειτουργίας και 
συντήρησης της Αττικής Οδού, «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.».

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ είναι η 2η έκθεση που εκδίδεται 
και περιγράφει τις δραστηριότητες που αφορούν στην 
Κοινωνία, στο Περιβάλλον, στους Εργαζόµενους και 
στην Αγορά, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2019 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2019 και για τις δύο 
εταιρείες µαζί.

Μέχρι και το 2017, οι δύο εταιρείες εξέδιδαν ξεχω-
ριστές εκθέσεις, µε την παρούσα να αποτελεί την 11η 

έκθεση για την «Αττική Οδός Α.Ε.» και την 6η έκθεση 
για την «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.».

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τη 
βασική επιλογή (Core) του προτύπου Global Reporting 
Initiative (GRI), που είναι διεθνώς αναγνωρισµένο.

Παράλληλα, οι δραστηριότητες των εταιρειών 
αξιολογήθηκαν και σε σχέση µε τους Παγκόσµιους 
Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οργανισµού 
Ηνωµένων Εθνών (Sustainable Development Goals 
– United Nations).

Για όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην 
παρούσα έκθεση υπάρχει διασφάλιση από εξωτερικό 
συνεργάτη, η οποία επισυνάπτεται στο τέλος της 
έκθεσης.

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ της εν λόγω έκθεσης είναι:
• η Γενική ∆ιεύθυνση της εταιρείας «Αττική Οδός Α.Ε.» και 
• η ∆ιεύθυνση Στρατηγικής και Οργάνωσης της εταιρείας 
«Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.», 
σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες αρµόδιες ∆ιευθύνσεις των 
δύο εταιρειών.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, διευκρίνιση 
ή πρόταση, προτείνεται επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου στις διευθύνσεις aosa@attiki-odos.gr και 
cr@attikesdiadromes.gr.

GRI 102-48, GRI 102-49, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52 GRI 102-54, GRI 102-56

Σχετικά με την  Έκθεση 
Βιώσιμης Ανάπτυξης
GRI 102-1

GRI 102-53

This report has 
been prepared in 

accordance with the 
GRI Standards: 

Core option
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Το Ελληνικό ∆ηµόσιο ανέθεσε στην εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.» (Νόµος 2445/96 ΦΕΚ 
274/Α/16-12-1996, όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 3/98 - ΦΕΚ Α14 της 19-01-1998 και το 
π.δ. 75/99 – ΦΕΚ Α88 της 29-04-1999) τη µελέτη, κατασκευή, αυτοχρηµατοδότηση και 
εκµετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Σπάτων (Ε.Λ.Ε-Σ-Σ), 
γνωστή ως Αττική Οδός.

Ο ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 
αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του οδικού άξονα ΠΑΘΕ 
(Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι), αφού συνδέει 
την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαµίας µε την Εθνική 
Οδό Αθηνών-Πατρών, παρακάµπτοντας το κέντρο 
της Αθήνας. Ως κλειστός αυτοκινητόδροµος, έχει 
ελεγχόµενες προσβάσεις και αποτελείται από δύο 
κάθετα, διασταυρούµενα µεταξύ τους, τµήµατα:

•  Τη Λεωφόρο Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων (Λ.Ε-Σ-Σ), 
µήκους περίπου 52 χλµ.

•  Τη ∆υτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υµηττού (∆.Π.Λ.Υ.), 
µήκους περίπου 13 χλµ.

Σχετικά με τις Εταιρείες
GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-6, GRI 102-15, GRI 102-18

Το σύνολο των τριών παραπάνω τµηµάτων αποτελεί 
το Κύριο Έργο Παραχώρησης, όπως ορίζεται στη σχετική 
Σύµβαση.

Η εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1996. Η 
εταιρεία «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» ιδρύθηκε αργότερα, το 
1999, µε αντικείµενο τη λειτουργία και τακτική συντήρηση 
της Αττικής Οδού. Η έδρα και των δύο εταιρειών βρί- 
σκεται στην Παιανία.

Οι δραστηριότητες της «Αττική Οδός Α.Ε.» πε- 
ριγράφονται στη «Σύµβαση Παραχώρησης», ενώ 
οι δραστηριότητες της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» 
περιγράφονται στη «Σύµβαση Λειτουργίας και 
Συντήρησης», που υπογράφηκε την 1η Μαρτίου 2000 και 
αποτελεί προσάρτηµα της «Σύµβασης Παραχώρησης» 
της εταιρείας «Αττική Οδός Α.Ε.» µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
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∆ιατήρηση υψηλού επιπέδου 
λειτουργίας και εξυπηρέτησης 

στις λωρίδες και στους 
σταθµούς διοδίων

Συντήρηση των υποδοµών
και του εξοπλισµού

Παροχή υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτησης στους χρήστες

Είσπραξη διοδίων για λογαριασµό
της Παραχωρησιούχου Εταιρείας 

(«Αττική Οδός Α.Ε.»)

∆ιατήρηση αποτελεσµατικών 
διαδικασιών επικοινωνίας µε 

την αστυνοµία και τις υπηρεσίες 
άµεσης βοήθειας

∆ιατήρηση, κατά το δυνατόν, 
οµαλής και συνεχούς ροής 

κυκλοφορίας

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ «Αττική Οδός Α.Ε.» και «Αττικές ∆ια-
δροµές Α.Ε.» στις κεντρικές εγκαταστάσεις τους στην 
Παιανία αποτελούν Ανεξάρτητο Ίδρυµα Πολιτικής 
Άµυνας εγκεκριµένο από το Υπουργείο Εσωτερικών 
& ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και τη ∆ιεύθυνση 
Πολιτικής Άµυνας Βορειοανατολικής Αττικής.

Το συγκεκριµένο Υπουργείο έχει ανακηρύξει κά-
ποιες εταιρείες ως Ανεξάρτητα Ιδρύµατα Πολιτικής 
Άµυνας. Σκοπός τους είναι σε ενδεχόµενο πολέµου 
να προστατέψουν και να περιθάλψουν τους πολίτες. 
Για τον λόγο αυτό οι εταιρείες έχουν περάσει επι-
θεώρηση για κάποιες δοµές τους (π.χ. υπόγεια ως 

καταφύγια, επαρκείς δεξαµενές νερού κ.ά.), 
αλλά και για την εκπαίδευση του 

προσωπικού τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι 
συμβατικές υποχρεώσεις 
της «Αττικές Διαδρομές 
Α.Ε.», με βάση τη «Σύμβαση 
Λειτουργίας & Συντήρησης» 
με την «Αττική Οδός Α.Ε.», 
συνοπτικά είναι οι εξής:

Σχετικά με 
τις Εταιρείες



09

28/02/1995
Υποβολή προσφοράς 

23/05/1996
Υπογραφή Σύμβασης 
Παραχώρησης

28/03/2001
Έναρξη λειτουργίας 
αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος»

16/12/1996
Νομοθετική κύρωση της Σύμβασης 
Παραχώρησης

24/06/2004
Ολοκλήρωση του Κύριου Έργου 
Παραχώρησης

06/03/2000 
Οικονομικό κλείσιμο για
τη δανειακή χρηματοδότηση

19/03/2001 
Έναρξη λειτουργίας πρώτου 
τμήματος Αττικής Οδού 
(Γέρακας- Αεροδρόμιο
«Ελ. Βενιζέλος»)

13/08/2004 
Έναρξη Ολυμπιακών Αγώνων 
Αθήνας

03/2008 
Διαλειτουργικότητα e-PASS
με Μορέα

12/2012
Διαλειτουργικότητα e-PASS με 
Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου

03/2013
Διαλειτουργικότητα e-PASS 
με Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου

11/2008
Διαλειτουργικότητα e-PASS
με Ολυμπία Οδό

11/2014
Ιδρυτικό μέλος στην
HELLASTRON

o

H «ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.» έχει, επίσης, 
συµβληθεί µε την «Εγνατία Οδός Α.Ε.», αναφο-
ρικά µε την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και 
υποστήριξης των σταθµών διοδίων της «Εγνα-
τία Οδός Α.Ε.». Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµ-
βάνουν τη διάθεση κατάλληλα εκπαιδευµένου 
προσωπικού για τη λειτουργία των σταθµών 
διοδίων, τη συντήρηση των σταθµών, καθώς 
και την αναβάθµιση του συστήµατος διοδίων. 
Παράλληλα περιλαµβάνουν την εγκατάσταση 
του συστήµατος διοδίων στους νέους σταθµούς 
διοδίων. 

 Στην παρούσα Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης 
έχουν συµπεριληφθεί οι ενέργειες της εταιρεί-
ας «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» αναφορικά µε τους 
εργαζόµενους στην Εγνατία Οδό, ενώ οι λοιπές 
δραστηριότητες εµπίπτουν στην αρµοδιότητα 
της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.».

Ημερομηνίες
- Σταθμοί

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ της εταιρείας «Αττικές 
∆ιαδροµές Α.Ε.» είναι η λειτουργία και συντήρηση της 
Αττικής Οδού µέχρι τη λήξη της παραχώρησης. Στην 
κατεύθυνση αυτή η εταιρεία θα εκτελεί το έργο της 
µε γνώµονα την οδική ασφάλεια και την εξυπηρέτηση 
των χρηστών. Θα συνδράµει, επίσης, την «Αττική 
Οδός Α.Ε.» στην παράδοση του Έργου στο ∆ηµόσιο, µε 
βάση τις συµβατικές προβλέψεις και την τεχνογνωσία 
που έχει κατακτήσει από την 20ετή λειτουργία 
του έργου. Περαιτέρω, η εταιρεία στο πλαίσιο της 
σύµβασης που έχει για τη λειτουργία και υποστήριξη 
των σταθµών διοδίων της Εγνατίας Οδού, θα εντάξει 
και τα διόδια της Εγνατίας Οδού στο Εθνικό Σύστηµα 
∆ιαλειτουργικότητας GRITS, στο οποίο ανήκει και η 
Αττική Οδός.



03

10

Tο όραμά μας
GRI 102-16

Η Αττική Οδός, παραµένοντας πρωτοπόρος στον τοµέα των σύγχρονων 
αυτοκινητόδροµων στη χώρα µας, οραµατίζεται να συµβάλλει ενεργά στη µείωση των 
τροχαίων ατυχηµάτων στην Ελλάδα, µε την κορυφαία παροχή υπηρεσιών προς τους 
χρήστες της, αλλά και όλους τους οδηγούς. Ευελπιστούµε η Αττική Οδός να συνεχίσει 
να αποτελεί πρότυπο ως προς την άριστη συντήρηση και λειτουργία της υποδοµής, 
µε ουσιαστική κοινωνική προσφορά, εφαρµόζοντας υπεύθυνες πρακτικές Βιώσιµης 
Ανάπτυξης σε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη και στους εργαζόµενούς της.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ σε µία ολιστική προσέγγιση, 
µε σκοπό τη βιώσιµη ανάπτυξη, σε όλους τους τοµείς της 
λειτουργίας και συντήρησης της Αττικής Οδού. Αποστολή 
µας είναι να διασφαλίζουµε για τους χρήστες του δρόµου 
ορθά συντηρηµένη και ασφαλή οδική υποδοµή και εύρυθµη 
λειτουργία του αυτοκινητόδροµου, ώστε οι µετακινήσεις να 
γίνονται ασφαλέστερες και πιο άνετες ενώ, παράλληλα, να 
δηµιουργούµε ένα κοινωνικά υπεύθυνο περιβάλλον για 
τους εργαζόµενους, τους συνεργάτες / προµηθευτές και την 
κοινωνία γενικότερα. 

Υπηρετώντας την αποστολή µας, στόχος των εταιρειών 
είναι η διατήρηση της ισχυρής οικονοµικής τους θέσης, µε 
δηµιουργία και διανοµή οικονοµικής αξίας. Η παροχή εκ-
παίδευσης και η διαρκής εξέλιξη των εργαζοµένων, που 
συνιστούν βασικό πυλώνα εταιρικής ανάπτυξης, αποτελούν 
επίσης προτεραιότητα, σε συνδυασµό µε τη διασφάλιση της 
υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία. Την ίδια στιγµή, ση-
µαντικός στόχος είναι η ενίσχυση του ψηφιακού µετασχηµα-
τισµού, η ανάπτυξη πολιτικών φιλικών προς το περιβάλλον 
και η παρακολούθηση της καινοτοµίας µέσω συµµετοχής σε 
διεθνή ερευνητικά προγράµµατα. Όλοι οι στόχοι και οι δρά-
σεις των εταιρειών διέπονται από ένα πλαίσιο κανονιστικής 
συµµόρφωσης και δεοντολογίας και συνδέονται άρρηκτα 
µε τους Στόχους της Βιώσιµης Ανάπτυξης των Ηνωµένων 
Εθνών για το 2030 (Sustainable Development Goals).

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ για την τήρηση όλων των 
συµβατικών τους υποχρεώσεων, όπως αυτές προκύπτουν 
από τη «Σύµβαση Παραχώρησης» και τη «Σύµβαση Λει-
τουργίας και Συντήρησης» της Αττικής Οδού, τα «Εγχειρίδια 
Λειτουργίας και Συντήρησης» του αυτοκινητόδροµου, τις 
ισχύουσες προδιαγραφές και, γενικότερα, το νοµικό πλαί-
σιο που διέπει το έργο. Παράλληλα, µέσω της υιοθέτησης 
του Κώδικα ∆εοντολογίας του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και της 
εταιρείας «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.», όλοι οι εργαζόµενοι εί-
ναι ενηµερωµένοι για τις θεµελιώδεις αρχές, τους κανόνες 
και τις αξίες που διαµορφώνουν το πλαίσιο των δραστη-
ριοτήτων τους και την καθηµερινή πρακτική. Στο πλαίσιο 
αυτό, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις αρχές της εντιµότητας 
και της ακεραιότητας στις επαγγελµατικές σχέσεις, στην 
υπευθυνότητα, την άσκηση των υποχρεώσεών µας, τη δια-
σφάλιση των προσωπικών δεδοµένων, στον σεβασµό στην 
κοινωνία και στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη οµαδικού 
πνεύµατος και διαρκούς εκπαίδευσης. Οι εταιρείες έχουν 
διαµορφώσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης που 
περιλαµβάνει:

• ∆ιαχείριση ποιότητας
• ∆ιαχείριση υγείας και ασφάλειας
• Περιβαλλοντική και Ενεργειακή διαχείριση
•  ∆ιαχείριση κινδύνων για την ασφάλεια των πληρο-

φοριών και των προσωπικών δεδοµένων
• ∆ιαχείριση οδικής ασφάλειας.

GRI 102-16 GRI 102-16

Σχετικά με 
τις Εταιρείες
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Η µετοχική σύνθεση της 
εταιρείας «Αττική Οδός Α.Ε.»
αποτελείται σχεδόν 
εξ ολοκλήρου από ελληνικές 
εταιρείες, αφού µόνο το 
0,04% των µετοχών κατέχει η 
γαλλική εταιρεία Egis Projects, 
θυγατρική του οµίλου 
Egis Group.

Η µετοχική σύνθεση της 
εταιρείας «Αττικές ∆ιαδροµές 

Α.Ε.» αποτελείται κατά 80% 
από την «Αττικά ∆ιόδια Α.Ε.», 

στην οποία συµµετέχουν 
αµιγώς ελληνικές εταιρείες, 

και κατά 20% από τη 
γαλλική εταιρεία Egis Road 

Operation, θυγατρική του 
οµίλου Egis Group.

Μετοχική Σύνθεση
GRI 102-5

Αττικά ∆ιόδια Α.Ε.

80%

Egis Road 
Operation

20%

ΑΚΤΩΡ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ABAΞ Α.Ε.

ΕΤΕΘ Α.Ε.

9,83%

24,39%

65,78%

ΑΚΤΩΡ 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ABAΞ Α.Ε.

ΕΤΕΘ Α.Ε.

ΕGIS 
PROJECTS

65,75% 24,19%

10,02%

0,04%
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Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος: 
∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης
Αντιπρόεδρος: 
Κωνσταντίνος Μιτζάλης
Μέλη ∆.Σ.: 
Ιωάννης Αργυρόπουλος
Λουκάς ∆ηµητρίου 
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης 
Κωνσταντίνος Κουβαράς 
Θεοχάρης Σταύρου 
Γεώργιος Συριανός
Αντώνιος Χατζηιωάννου

Πρόεδρος: 
∆ηµήτριος Καλλιτσάντσης
Α’ Αντιπρόεδρος: 
Χρήστος Ιωάννου
Β’ Αντιπρόεδρος: 
Jean Harito
∆ιευθύνων Σύµβουλος: 
Βασίλειος Χαλκιάς
Γραµµατέας: 
Αναστάσιος Καλλιτσάντσης

Σχετικά με 
τις Εταιρείες

Διοικητικό Συμβούλιο
GRI 102-18

Το Συµβούλιο που διοικεί την 
εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.» 
απαρτίζεται από 9 µέλη, τα οποία 
στο τέλος του 2019 ήταν:

Το Συµβούλιο που διοικεί την 
εταιρεία «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» 
απαρτίζεται από 5 µέλη, 
τα οποία στο τέλος του 2019 ήταν:

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της «Αττική 
Οδός Α.Ε.» είναι αρµόδιος για 
την εφαρµογή των αποφάσεων 
του ∆.Σ. της «Αττική Οδός 
Α.Ε.» και, µαζί µε τον ∆ιευθύ-
νοντα Σύµβουλο της εταιρείας 
«Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.», είναι 
αρµόδιοι για την υποστήριξη των 
πρωτοβουλιών για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη συνολικά του έργου 
λειτουργίας και συντήρησης της 
Αττικής Οδού.
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OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» και η εταιρεία «Αττικές 
∆ιαδροµές Α.Ε.» διοικούνται από τα ∆ιοικητικά Συµβούλια και 
τους ∆ιευθύνοντες Συµβούλους, οι οποίοι είναι και οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι της κάθε εταιρείας αντίστοιχα. Οι εταιρείες απαρτί-

GRI 102-18 ζονται από διοικητικά και επιχειρησιακά τµήµατα και διευθύνσεις. 
Τα οργανογράµµατα που ακολουθούν περιγράφουν το ευρύτερο 
πλαίσιο, εντός του οποίου επιτελούνται οι δραστηριότητες της 
κάθε εταιρείας, και σε καµία περίπτωση δεν είναι δεσµευτικό και 
υποχρεωτικό για τις εταιρείες, που µπορούν, ανά πάσα στιγµή, να 
αναθεωρήσουν την οργανωτική τους δοµή κατά το δοκούν.

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 
(ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ)

ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. 
(ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
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Το ISO 9001:2015 προδιαγράφει τις απαιτήσεις ενός 
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης ποιότητας, 
µε κύριο στόχο την ενίσχυση της ικανότητας µιας εται-
ρείας να παρέχει µε συνέπεια προϊόντα και υπηρεσί-
ες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών της, 
καθώς επίσης και τις εφαρµοστέες νοµοθετικές και 
κανονιστικές απαιτήσεις. Με τον τρόπο αυτό, η εται-
ρεία επιτυγχάνει την αποτελεσµατική διαχείριση των 
υπηρεσιών, µέσω της εφαρµογής και τήρησης συγκε-
κριµένων διεργασιών και διαδικασιών, ανταποκρινό-
µενη πλήρως στους κανόνες της επιστήµης και της 
τέχνης. Η παρούσα πιστοποίηση αφορά την εταιρεία 
«Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.»

ISO 9001: 2015 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός συ-
στήµατος ∆ιαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (Road Traffic 
Safety – RTS), επιτρέποντας σε έναν οργανισµό που 
αλληλεπιδρά µε συστήµατα οδικής κυκλοφορίας να 
µειώνει τα τροχαία συµβάντα (ατυχήµατα και δυστυ-
χήµατα). Το πρότυπο αυτό αφορά σε όλες τις πτυχές 
οδικής ασφάλειας στην εταιρεία, όπως η κατάσταση 
του εταιρικού στόλου, η εκπαίδευση των οδηγών της 
εταιρείας, η ταχύτητα οδήγησης, τα συµβάντα κατά 
την εργασία, κ.λπ. Η παρούσα πιστοποίηση αφορά την 
εταιρεία «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.»

Η πιστοποίηση αυτή αφορά στην ανάπτυξη και εφαρ-
µογή µιας ενεργειακής πολιτικής και την καθιέρωση 
σκοπών, στόχων και πλάνου ενεργειών. Σκοπός είναι 
η βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης, λαµβάνοντας 
υπόψη την ενεργειακή χρήση, την κατανάλωση και 
την αποδοτικότητα. Η παρούσα πιστοποίηση αφορά 
και τις δύο εταιρείες.

ISO 39001: 2012 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ISO 50001: 2011 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η πιστοποίηση κατά OHSAS 18001:2007 αφορά στην 
εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης των κινδύνων 
που σχετίζονται µε την υγεία και την ασφάλεια της ερ- 
γασίας. Η παρούσα πιστοποίηση αφορά και τις δύο 
εταιρείες.

OHSAS 18001: 2007
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
& ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

H πιστοποίηση αυτή αφορά στο ολοκληρωµένο σύ-
στηµα διαχείρισης των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
και τη συµµόρφωση προς τις ισχύουσες εθνικές και 
ευρωπαϊκές νοµοθετικές απαιτήσεις. Η παρούσα πι-
στοποίηση αφορά και τις δύο εταιρείες.

ISO 14001: 2015 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Οι εταιρείες διαθέτουν ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, 
που επιβεβαιώνεται από τις πολλαπλές πιστοποιήσεις που χορηγούνται 
από εξωτερικό επιθεωρητή. Τόσο για την «Αττική Οδός Α.Ε.», όσο και για 
την «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.», η ύπαρξη πιστοποιήσεων µε βάση διεθνή 
πρότυπα είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την παροχή υψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών στους χρήστες της Αττικής Οδού, καθώς και για την προάσπιση 
της υγείας των εργαζοµένων τους και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σχετικά με 
τις Εταιρείες

Πιστοποιήσεις
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Η «Αττική Οδός Α.Ε.» και η «Αττικές 
∆ιαδροµές Α.Ε.», στο πλαίσιο της ευγενούς 
άµιλλας, και µε σκοπό τόσο τη συνεχή 
βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν, 
όσο και τη διεθνή αναγνώριση, έχουν 
ως πάγια πολιτική τη συµµετοχή σε 
εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις που 
επιβραβεύουν την αριστεία στον χώρο. 
Επί σειρά ετών, οι εταιρείες έχουν λάβει 
35 βραβεία για τη συµβολή τους στους 
τοµείς της οδικής ασφάλειας, της περιβαλ- 
λοντικής διαχείρισης, της εξυπηρέτησης 
πελατών, του εργασιακού περιβάλλοντος 
και της Βιώσιµης Ανάπτυξης.

Συμμετοχές σε
διεθνείς και εθνικούς φορείς 

και επαγγελματικά δίκτυα

Διακρίσεις

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2019, η «Αττική 
Οδός Α.Ε.» έλαβε τη διάκριση "Diamonds of the 
Greek Economy" για 5η συνεχή χρονιά. Η διά-
κριση αυτή κατακτήθηκε στη διοργάνωση που 
βραβεύει µεγάλες εταιρείες βάσει συγκεκριµέ-
νων οικονοµικών δεικτών και κριτηρίων, µετα-
ξύ των οποίων είναι και οι: κερδοφορία, δανει-
ακή επιβάρυνση, ρευστότητα, σχέση ιδίων προς 
ξένα κεφάλαια, κ.λπ.

Η «ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» συµµετέχει ως ιδρυτικό µέλος 
στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ και Ο∆ΟΙ ΜΕ ∆Ι-
Ο∆ΙΑ», µε διακριτικό τίτλο «HELLASTRON» (HELLENIC 
ASSOCIATION of TOLL ROAD NETWORK). Ο φορέας ιδρύ-
θηκε στα τέλη του 2014, λειτουργεί µε τη µορφή Αστικής µη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας και συµµετέχουν όλοι οι αυτοκι-
νητόδροµοι και οι υποδοµές µε διόδια στην Ελλάδα. Στόχος 
του φορέα είναι η προώθηση των οδικών µεταφορών στην 
Ελλάδα, η βελτίωση των οδικών υποδοµών και των παρε-
χόµενων υπηρεσιών, η αύξηση της οδικής ασφάλειας, η λει-
τουργικότητα στους οδικούς άξονες και η εισαγωγή και προ-
ώθηση νέων τεχνολογικών εφαρµογών και συστηµάτων.

Ο φορέας έχει δηµιουργήσει τεχνικές επιτροπές για θέ-
µατα οδικής ασφάλειας, διοδίων, ευφυών συστηµάτων µε-
ταφορών και στατιστικών στοιχείων.

Η HELLASTRON είναι µέλος του ευρωπαϊκού φορέα 
ASECAP (European Association of Operators of Toll Road 
Infrastructures), στον οποίο είναι ενταγµένοι οι εθνικοί φο-

ρείς λειτουργών αυτοκινητόδροµων της Ευρώπης. Σκοπός 
του φορέα είναι η προάσπιση και ανάπτυξη του δικτύου των 
αυτοκινητόδροµων και οδικών υποδοµών στην Ευρώπη, 
εφαρµόζοντας χρέωση στους χρήστες (διόδια) ως µέσο 
για τη διασφάλιση της χρηµατοδότησης της κατασκευής, 
λειτουργίας και συντήρησής τους. H HELLASTRON είναι 
επίσης µέλος του IBTTA (International Bridge, Tunnel and 
Turnpike Association), που είναι διεθνής οργανισµός λει-
τουργών και παραχωρησιούχων αυτοκινητοδρόµων. 

Ακόµη η HELLASTRON είναι µέλος της ∆ιεθνούς Οδι-
κής Οµοσπονδίας µε έδρα τη Γενεύη (International Road 
Federation) που έχει ως στόχο την ανάπτυξη ασφαλών και 
σύγχρονων οδικών υποδοµών σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Η «Αττική Οδός Α.Ε.» συµµετέχει, µέσω της 
HELLASTRON, στο Εθνικό Συµβούλιο Βιοµηχανίας Υποδο-
µών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), στο United Nations Global 
Compact και στο Ελληνικό ∆ίκτυο για την ΕΚΕ.

Επίσης, η «Αττική Οδός Α.Ε.» και η «Αττικές ∆ιαδρο-

GRI 102-13
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03 Σχετικά με 
τις Εταιρείες

µές Α.Ε.» συµµετέχουν στον Σύνδεσµο Ανώνυ-
µων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. (ΣΑΕ), το Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), τον 
IBTTA (International Bridge, Tunnel and Turnpike 
Association) και τον IRF (International Road 
Federation). Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η εται-
ρεία «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» προεδρεύει του IRF 
(Geneva Programme Centre) για την περίοδο από 
τον Μάιο του 2019 έως τον Μάιο του 2022.

Αντίστοιχα, η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» είναι µέ-
λος σε σηµαντικούς διεθνείς οργανισµούς, όπως τον 
TRB (Transportation Research Board of the National 
Academies) των ΗΠΑ, τον ERTICO-ITS Europe, ενώ 
συνεργάζεται και µε ελληνικούς φορείς, όπως το Ιν-
στιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», τον 
Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), το ΕΠΙ-
ΣΕΥ, το ITS Hellas, το ΕΙΕΠ (Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυ-
πηρέτησης Πελατών), κ.ά. Παράλληλα, η εταιρεία 
συνεργάζεται µε Ελληνικά Πανεπιστήµια (Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πανεπιστή-
µιο Θεσσαλίας) και ερευνητικούς φορείς και Πανε-
πιστήµια του εξωτερικού (University of California at 
Berkeley, University of Hawaii) για ανάπτυξη ερευ-
νητικών προγραµµάτων, συµµετοχή σε συνέδρια και 
εκπαιδευτικά σεµινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις 
φοιτητών, κ.λπ.

Σκοπός των παραπάνω συµµετοχών είναι η αν- 
ταλλαγή τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη θέσεων για τα 
θέµατα του κλάδου, η υποβολή προτάσεων σε κρα-
τικούς και άλλους φορείς, αλλά και η συνεχής ενη-
µέρωση για τις εξελίξεις σε θέµατα που άπτονται των 
δραστηριοτήτων των δύο εταιρειών.

ΑΡΧΕΣ UNITED NATIONS 
GLOBAL COMPACT

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα
1η Αρχή:  Υποστήριξη και 
σεβασµός της εταιρείας στην 
προστασία των διεθνώς 
αποδεκτών ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων εντός της 
επιχείρησης και της σφαίρας 
επιρροής της

Συνεισφορά στους 
Εργαζόµενους

2η Αρχή: Μη εµπλοκή της 
εταιρείας σε παραβιάσεις 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων

Συνεισφορά στους 
Εργαζόµενους

Εργασία 
3η Αρχή: Η εταιρεία παρέχει 
ελευθερία στη δηµιουργία 
εργατικών σωµατείων 
και αναγνώριση του 
δικαιώµατος για συλλογικές 
διαπραγµατεύσεις

Συνεισφορά στους 
Εργαζόµενους

4η Αρχή: Η εταιρεία 
υποστηρίζει τον περιορισµό 
κάθε µορφής καταναγκαστικής 
ή υποχρεωτικής εργασίας

Συνεισφορά στους 
Εργαζόµενους

5η Αρχή: Η εταιρεία 
προασπίζεται την απαγόρευση 
της παιδικής εργασίας

Συνεισφορά στους 
Εργαζόµενους

6η Αρχή: Η εταιρεία προωθεί 
τον περιορισµό κάθε διάκρισης 
στην εργασία και στην 
απασχόληση

Συνεισφορά στους 
Εργαζόµενους

Περιβάλλον 
7η Αρχή: Η εταιρεία 
υποστηρίζει την προληπτική 
προσέγγιση στις 
περιβαλλοντικές προκλήσεις

Συνεισφορά στο 
Περιβάλλον

8η Αρχή: Η εταιρεία 
αναλαµβάνει πρωτοβουλίες 
για την προώθηση 
µεγαλύτερης περιβαλλοντικής 
υπευθυνότητας

Συνεισφορά στο 
Περιβάλλον

9η Αρχή: Η εταιρεία ενισχύει 
την ανάπτυξη και διάδοση 
φιλικών προς το περιβάλλον 
τεχνολογιών

Συνεισφορά στο 
Περιβάλλον

Καταπολέµηση ∆ιαφθοράς 
10η Αρχή: Η εταιρεία 
εναντιώνεται σε κάθε 
µορφής διαφθορά, 
συµπεριλαµβανοµένου του 
εκβιασµού και της δωροδοκίας

Συνειφορά στην
Αγορά

Η «Αττική Οδός Α.Ε.» υπηρετεί µε προσήλωση τους 
Παγκόσµιους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 
(Sustainable Development Goals - United Nations).
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04ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44

Διάλογος με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη

 Ενδιαφερόµενα Μέρη  ¢  Βασικές Απαιτήσεις  ¢  Τρόποι Επικοινωνίας  ¢  Συχνότητα Επικοινωνίας  ¢

ΧΡΗΣΤΕΣ
O Οδική ασφάλεια
O  Ευκολία και άνεση
στις µετακινήσεις
O Ταχεία απόκριση σε
συµβάντα
O Οµαλές συνθήκες
κυκλοφορίας
O Σεβασµός στον χρήστη, 
ευγένεια στην παροχή 
υπηρεσιών, διαχείριση 
παραπόνων/αιτηµάτων
O Τιµές διοδίων
O Εµπορική πολιτική
O Καλή κατάσταση
υποδοµής
O ∆ιαλειτουργικότητα 
Συστηµάτων ∆ιοδίων

Ενηµερωτικά έντυπα
και ανακοινώσεις 

Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Υπηρεσία παραπόνων 
(τηλεφωνικά, email, 
επιστολές)

Καθηµερινά

Ετήσιες Έρευνες
παρά την οδό

Ετήσια

Τηλεφωνική έρευνα 
συνδροµητών

Ετήσια

Ενηµερωτικές
εκστρατείες στα ΜΜΕ

Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Ενηµερωτικές εκδηλώσεις, 
σεµινάρια, συνέδρια

Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Γενικότερος στόχος και προτεραιότητα των εταιρειών είναι η συµβολή στη Βιώσιµη Ανάπτυξη, 
προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, που συνοψίζονται ως εξής:
•  24ωρη λειτουργία, 365 ηµέρες τον χρόνο 
•  άµεση εξυπηρέτηση των χρηστών
•  χρήση σύγχρονου εξοπλισµού και τεχνολογίας αιχµής για τη λειτουργία και συντήρηση, και
•   υψηλά επίπεδα οδικής ασφάλειας, παρέχοντας άνεση, ασφάλεια και αξιοπιστία στις µετακινήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες επικοινωνούν µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που επηρεάζουν και 
επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους, µε στόχο την κατανόηση των αναγκών και την επίλυση 
θεµάτων που µπορεί τους απασχολούν.
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 Ενδιαφερόµενα Mέρη  ¢  Βασικές Απαιτήσεις  ¢  Τρόποι Επικοινωνίας  ¢  Συχνότητα Επικοινωνίας  ¢

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
O ∆ηµιουργία θέσεων 
εργασίας
O Ενίσχυση τοπικής 
κοινωνίας
O Παρακολούθηση των 
αέριων ρύπων και των 
επιπέδων θορύβου
O Μείωση ανθρακικού 
αποτυπώµατος
O Ανάδειξη εταιρειών 
σε διεθνές επίπεδο 
O Μείωση των 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων
O Ευκολία πρόσβασης 
στον αυτοκινητόδροµο
O Αποσυµφόρηση  
τοπικού οδικού δικτύου

Τηλεφωνικά ή 
µέσω email

Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Ενηµερωτικές 
εκστρατείες στα ΜΜΕ

Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Ενηµερωτικές
εκδηλώσεις 

Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Συνέδρια,
Σεµινάρια

Όποτε προκύπτει
ανάγκη

ΜΕΤΟΧΟΙ
O Απόδοση της 
επένδυσης/διατήρηση 
των επιπέδων 
κυκλοφορίας σε  
υψηλά επίπεδα
O Οικονοµικές επιδόσεις, 
διατήρηση κύκλου 
εργασιών
O Μείωση ασφαλίστρων 
λόγω περιορισµού 
κινδύνων
O Εταιρική διακυβέρνηση

∆ιοικητικό
Συµβούλιο

1-2 φορές ετησίως

Αλληλογραφία
Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Αλληλογραφία
Όποτε προκύπτει
ανάγκη

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ & 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

O Τήρηση των 
συµβατικών 
υποχρεώσεων 
λειτουργίας και 
συντήρησης
O Παρακολούθηση της 
κυκλοφορίας και των 
εσόδων του έργου
O Έγκριση µελετών
O Προγραµµατισµός 
ανακαινίσεων και βαριάς 
συντήρησης

Μηνιαία Αναφορά 
Λειτουργίας  

Μηνιαία

Συναντήσεις
Όποτε προκύπτει
ανάγκη

04 Βιώσιμη Ανάπτυξη
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 Ενδιαφερόµενα Mέρη  ¢  Βασικές Απαιτήσεις  ¢  Τρόποι Επικοινωνίας  ¢  Συχνότητα Επικοινωνίας  ¢

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
O Ασφάλεια στην εργασία
O ∆ιαρκής εκπαίδευση
O Τακτικές αξιολογήσεις 
για ανάπτυξη και εξέλιξη
O Επικοινωνία µε τη 
∆ιοίκηση / µε τις άλλες 
∆ιευθύνσεις, εργασιακό 
περιβάλλον 
O ∆ιατήρηση εισοδήµατος
O Αξιοκρατία
O Παροχές υγείας µέσω 
οµαδικού ασφαλιστικού 
προγράµµατος
O ∆ωροεπιταγές τα 
Χριστούγεννα
O Άλλες παροχές 
(εταιρικά κινητά 
τηλέφωνα, εταιρικά 
οχήµατα, κ.ά)

Υπηρεσιακά σηµειώµατα 
(Memos)

Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Έρευνα Ικανοποίησης 
Προσωπικού

Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Ετήσια αξιολόγηση 
(ανοδική / καθοδική)

Ετήσια

Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή

Ετήσια

Επικοινωνία µε 
∆ιοίκηση

 Καθηµερινά

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
O Οµαλή ταµειακή ροή, 
διατήρηση κύκλου  
εργασιών
O Τήρηση των συµφωνιών 
µε τους προµηθευτές και 
τους συνεργάτες  
των εταιρείων

Αλληλογραφία
Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Συµβάσεις
Όποτε προκύπτει
ανάγκη

ΜΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
(Ινστιτούτο Οδικής 

Aσφάλειας, 
Περιβαλλοντικές/ 

Φιλοζωικές
Οργανώσεις, κ.λπ.)

O Προώθηση οδικής 
ασφάλειας
O Ενεργή συµµετοχή 
και συνεισφορά στην 
Κοινωνία
O Προστασία πανίδας 
(διερχόµενων πτηνών  
και άγριας ζωής)
O Προστασία 
περιβάλλοντος
O Συνεργασία µε 
φιλοζωικές οργανώσεις 
για παράδοση ζώων 
που εισέρχονται στον 
αυτοκινητόδροµο

Αλληλογραφία
Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Τηλεφωνική 
επικοινωνία

Όποτε προκύπτει
ανάγκη
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 Ενδιαφερόµενα Mέρη  ¢  Βασικές Απαιτήσεις  ¢  Τρόποι Επικοινωνίας  ¢  Συχνότητα Επικοινωνίας  ¢

ΜΜΕ
O Ενηµέρωση για 
οικονοµικές επιδόσεις 
εταιρειών
O Έµφαση σε θέµατα 
Βιώσιµης Ανάπτυξης
O Συστηµατική και 
αξιόπιστη πληροφόρηση 
για θέµατα που αφορούν 
το Έργο

Αλληλογραφία
Όποτε προκύπτει
ανάγκη

∆ελτία Τύπου / 
Συνεντεύξεις

Όποτε προκύπτει
ανάγκη

ΕΙ∆ΙΚΟΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

O Παροχή 
πληροφόρησης
O Συνεργασία σε ειδικά 
τεχνικά θέµατα & 
ερευνητικά προγράµµατα

Αλληλογραφία
Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Συµβάσεις
Όποτε προκύπτει
ανάγκη

ΦΟΡΕΙΣ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ

O Παροχή έγκαιρης και 
άµεσης πρόσβασης σε 
περιστατικά & άµεση 
ειδοποίηση
O ∆υνατότητα να 
εκτελούν τα καθήκοντά 
τους απρόσκοπτα

Αλληλογραφία
Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Συναντήσεις
Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Τηλεφωνική επικοινωνία
Όποτε προκύπτει
ανάγκη

ΑΛΛΟΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ-

∆ΡΟΜΟΙ

O ∆ιαλειτουργικότητα 
συστηµάτων διοδίων
O Κοινές πρακτικές και 
δράσεις

Αλληλογραφία
Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Συµµετοχή στον φορέα
HELLASTRON

Τακτικές συνεδριάσεις ή 
όποτε προκύπτει ανάγκη

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ώστε η επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη να είναι διαρκής, επαρκής και ουσιαστική. Είτε 
το αίτηµα ξεκινά από τις δύο εταιρείες, είτε από κάποιον εκπρόσωπο ενδιαφερόµενου µέρους, λαµβάνεται µέριµνα ώστε 
να συζητείται και να αντιµετωπίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σύµφωνα µε όσα ορίζει το νοµικό πλαίσιο της 
λειτουργίας των εταιρειών. Παράλληλα, η επικοινωνία µε τα ενδιαφερόµενα µέρη ενισχύεται και από τα ερωτηµατολόγια 
που αποστέλλονται µαζί µε την Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης κάθε έτους, όπως αναλύεται παρακάτω. 

Επίσης, η εταιρεία «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» διεξάγει, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της περί λειτουργίας και τακτικής 
συντήρησης του έργου, τηλεφωνικές έρευνες συνδροµητών και έρευνες παρά την οδό σε ετήσια βάση, µε τις οποίες 
συλλέγει την άποψη των χρηστών της Αττικής Οδού, και τα αποτελέσµατα χρησιµοποιούνται για τον σχεδιασµό της 
πολιτικής και των δράσεων των δύο εταιρειών. Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 
«Συνεισφορά στην Αγορά».

04 Βιώσιμη Ανάπτυξη
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Από την ανάλυση της σηµασίας που έχει κάθε θέµα για κάθε οµάδα ενδιαφεροµένων, όπως φαίνεται στο παραπάνω δι-
άγραµµα, προκύπτει ότι τα ουσιαστικά θέµατα, στα οποία έπρεπε να επικεντρωθούν οι δύο εταιρείες το 2019 και τα οποία 
παρουσιάζονται αναλυτικά στην παρούσα έκθεση, είναι τα εξής:

O  Συνεχής ενίσχυση σχέσεων με τοπικές κοινωνίες O  Διασφάλιση υγείας και ασφάλειας εργαζομένων
O  Παροχή εκπαίδευσης, αξιολόγηση και διαρκής 

εξέλιξη εργαζομένων

O Περιβαλλοντική προστασία

O  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
O  Διασφάλιση κανονιστικής συμμόρφωσης και 

επιχειρηματικής ηθικής
O  Διασφάλιση υγείας και ασφάλειας χρηστών
O  Ενίσχυση καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού
O  Δημιουργία και διανομή οικονομικής αξίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΓΟΡΑ

Καθορισμός
Ουσιαστικών 
Θεμάτων 

Ο
ΥΣ

ΙΑ
ΣΤ

ΙΚ
Α

 Θ
ΕΜ

ΑΤ
Α

 -
 Η

 Α
Π

Ο
Ψ

Η
 Τ

Ω
Ν

 Ε
Ν

∆
ΙΑ

Φ
ΕΡ

Ο
Μ

ΕΝ
Ω

Ν
 M

ΕΡ
Ω

Ν

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ 

ΘΕΜΑΤΩΝ 

Χαµηλή Σπουδαιότητα Υψηλή Σπουδαιότητα

Υψ
ηλ

ή 
Σπ

ου
δα

ιό
τη

τα

GRI 102-46, GRI 102-47

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ που άπτονται της Βιώσιµης Ανάπτυξης µιας 
εταιρείας είναι πολυσήµαντα και προκύπτουν από συνοµιλία 
µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη που επηρεάζουν και επηρεά-
ζονται από τη λειτουργία της.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες πραγµατοποιούν ανάλυση των 
ουσιαστικών θεµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία τους και 
που αποτελούν τις σηµαντικότερες επιδράσεις της δραστηριότη-
τάς τους σε σχέση µε την Αγορά, τους Εργαζόµενους, την Κοινω-
νία και το Περιβάλλον. 

Από την ανάλυση αυτή, οι εταιρείες αναγνώρισαν 13 βα-

σικά θέµατα που σχετίζονται µε τις δραστηριότητές τους και τα 
οποία τα ανώτατα στελέχη της διοίκησης κλήθηκαν να αξιολο-
γήσουν, λαµβάνοντας υπόψη τη σηµαντικότητα της επίδρασής 
τους στην οικονοµία και το περιβάλλον, τις συνέπειές τους στη 
φήµη και τους επιχειρηµατικούς στόχους, καθώς και τις βασι-
κές προτεραιότητες και µελλοντικές προκλήσεις. Η αξιολόγηση 
δε αυτή πραγµατοποιήθηκε και στο πλαίσιο σχετικής διαδικα-
σίας που υλοποιήθηκε από τον Όµιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στην οποία 
συµµετείχε η διοίκηση των δύο εταιρειών.

Πέραν της βαθµολόγησης των θεµάτων από την πλευρά της 
διοίκησης, οι εταιρείες λαµβάνουν υπόψη και την άποψη των εν-
διαφερόµενων µερών για τα θέµατα που έχουν αναγνωριστεί. Η 
άποψη των ενδιαφερόµενων µερών προκύπτει από τις απαντήσεις 
που συλλέγονται στα ερωτηµατολόγια που συνοδεύουν τις παλαιό-
τερες εκθέσεις, ενώ λαµβάνονται υπόψη και οι απαντήσεις/προτά-
σεις των συνδροµητών στην ετήσια έρευνα στις ενότητες που αφο-
ρούν τη βιώσιµη ανάπτυξη. Τα κυριότερα θέµατα που προτάθηκαν 
ήταν: δράσεις για την εκπαίδευση των παιδιών σε θέµατα οδικής 
ασφάλειας, προστασία του περιβάλλοντος, διεξαγωγή σεµιναρίων 
οδικής ασφάλειας και δράσεις για τη στήριξη ευπαθών οµάδων.

Τα παραπάνω συνοψίζονται στο γράφηµα που ακολουθεί 
(materiality matrix):

Διασφάλιση υγείας και 
ασφάλειας χρηστών

Περιβαλλοντική προστασία

Προάσπιση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην εργασία

Συνεχής ενίσχυση σχέσεων 
με τοπικές κοινωνίες Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων

Διασφάλιση υγείας και 
ασφάλειας εργαζομένων

Διασφάλιση κανονιστικής συμμόρφωσης 
και επιχειρηματικής ηθικής

Παροχή εκπαίδευσης, αξιολόγηση 
και διαρκής εξέλιξη εργαζομένων

Δημιουργία 
και διανομή 
οικονομικής 
αξίας

Ενίσχυση 
καινοτομίας 
και ψηφιακού 
μετασχηματισμούΜείωση και αντιστάθμιση

εκπομπών αερίου του 
Θερμοκηπίου

Διασφάλιση 
επιχειρηματικής 

συνέχειας και
ετοιμότηταςΔημιουργία 

ποιοτικών 
θέσεων 

εργασίας

Μέτρια Σπουδαιότητα
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04 Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΕΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

∆ιασφάλιση 
υγείας & ασφάλειας

εργαζοµένων

«Αττική Οδός Α.Ε.»,
«Αττικές ∆ιαδροµές

Α.Ε.»
—

Αφορούν µόνο στο
προσωπικό της «Αττική 

Οδός Α.Ε.» και της «Αττικές 
∆ιαδροµές Α.Ε.» που 

εργάζεται στην Αττική Οδό 
και την Εγνατία Οδό.

—

Παροχή εκπαίδευσης, 
αξιολόγηση 

& διαρκής εξέλιξη 
εργαζοµένων

«Αττικές 
∆ιαδροµές Α.Ε.»

—

Αφορούν µόνο στο προσω-
πικό της «Αττικές ∆ιαδρο-
µές Α.Ε.» που εργάζεται 
στην Αττική Οδό και την 
Εγνατία Οδό. Για το προ-
σωπικό της «Αττική Οδός 

Α.Ε.» δεν τηρείται αναλυτικό 
αρχείο εκπαίδευσης.

—

∆ιασφάλιση 
υγείας & ασφάλειας

χρηστών

«Αττική Οδός Α.Ε.»,
«Αττικές ∆ιαδροµές

Α.Ε.»

Χρήστες, ΜΜΕ,
∆ηµόσιο

Αφορά όλες τις ενέργειες 
που πραγµατοποιούν οι 
δύο εταιρείες σχετικά µε 
τον αυτοκινητόδροµο της 

Αττικής Οδού.

—

Προστασία 
προσωπικών 
δεδοµένων

«Αττική Οδός Α.Ε.»,
«Αττικές ∆ιαδροµές

Α.Ε.»
Χρήστες

Αφορά όλες τις ενέργειες 
που πραγµατοποιούν 
οι εταιρείες για τους 

συνδροµητές της Αττικής 
Οδού και της Εγνατίας Οδού.

—

∆ιασφάλιση 
κανονιστικής 

συµµόρφωσης & 
επιχειρηµατικής 

ηθικής

«Αττική Οδός Α.Ε.»,
«Αττικές ∆ιαδροµές

Α.Ε.»
—

Αφορά όλες τις ενέργειες 
που πραγµατοποιούν 
οι εταιρείες για τους 

συνδροµητές της Αττικής 
Οδού και της Εγνατίας Οδού.

—

Ενίχυση καινοτοµίας 
& ψηφιακού 

µετασχηµατισµού

«Αττική Οδός Α.Ε.»,
«Αττικές ∆ιαδροµές

Α.Ε.»
— 

Αφορά όλες τις ενέργειες που 
πραγµατοποιούν οι εταιρείες για 
τους συνδροµητές της Αττικής 
Οδού και της Εγνατίας Οδού.

—

∆ηµιουργία & διανοµή 
οικονοµικής αξίας

«Αττική Οδός Α.Ε.»,
«Αττικές ∆ιαδροµές

Α.Ε.»
∆ηµόσιο

Αφορά όλες τις ενέργειες που 
πραγµατοποιούν οι εταιρείες για 
τους συνδροµητές της Αττικής 
Οδού και της Εγνατίας Οδού.

—

Συνεχής ενίσχυση 
σχέσεων µε τοπικές 

κοινωνίες

«Αττική Οδός Α.Ε.»,
«Αττικές ∆ιαδροµές

Α.Ε.»

Κοινωνία, 
ΜΚΟ, ∆ήµοι

— —

Περιβαλλοντική 
προστασία

«Αττική Οδός Α.Ε.»,
«Αττικές ∆ιαδροµές

Α.Ε.»

Χρήστες, Κοινωνία, 
Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις, ΜΜΕ,
∆ηµόσιο

Αφορά όλες τις ενέργειες 
που πραγµατοποιούν 
οι εταιρείες για τους 

συνδροµητές της Αττικής 
Οδού και της Εγνατίας Οδού.

—

∆ηµοσιοποίηση Ενότητα Έκθεσης

ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
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05

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
ΣΤΟΥΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Η επιτυχία των εταιρειών, τόσο σε εθνικό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο, οφείλεται στους 
εργαζόµενούς τους, οι οποίοι δουλεύουν 
καθηµερινά, αδιάκοπα, µε αφοσίωση και 
ευσυνειδησία, που υπερβαίνει τα όρια του 
επαγγελµατικού καθήκοντος, για να παρέχουν 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους χρήστες της 
Αττικής Οδού και στα διόδια της Εγνατίας Οδού.

SDGs

l  ∆ιασφάλιση υγείας & ασφάλειας εργαζοµένων

l  Παροχή εκπαίδευσης, αξιολόγηση και διαρκής 
εξέλιξη εργαζοµένων

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

ΒΑΣΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ / 
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ:

1359 εργαζόµενοι.  
53,1% γυναίκες, 46,9% άντρες

228  εθελοντές αιµοδότες,
444 φιάλες αίµατος

13 εργατικά ατυχήµατα
(7 µικρά, 4 κοινά, 2 σοβαρά)

6950 ώρες 
εκπαίδευσης

328 προσλήψεις,
192 αποχωρήσεις
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05 Συνεισφορά 
στους Εργαζόμενους

53,1% 
γυναίκες

46,9% 
άντρες

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απασχολεί 59 εργαζόµενους 
(31.12.2019), οι οποίοι χωρίζονται στις ακόλου-
θες κατηγορίες:

• διοικητικοί, µε αντικείµενο την οµαλή εκτέ-
λεση των όρων της Σύµβασης Παραχώρησης 
και της Σύµβασης Λειτουργίας και Συντήρησης,

• εργατοτεχνίτες, µε αντικείµενο την τεχνική 
επιτήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της 
εταιρείας. Το σύνολο των µισθωτών εργαζοµέ-
νων, καλύπτεται από την Εθνική Γενική Συλλο-
γική Σύµβαση Εργασίας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απασχολεί 1.300 εργαζόµενους 
(31.12.2019), που εργάζονται στη λειτουργία και 
συντήρηση της Αττικής Οδού και στους σταθ-
µούς διοδίων της Εγνατίας Οδού (822 εργαζό-
µενοι στην Αττική οδό και 478 εργαζόµενοι στα 
διόδια της Εγνατίας Οδού). 

Τα τµήµατα της εταιρείας στελεχώνονται από 
ικανούς και άρτια καταρτισµένους εργαζόµε-
νους από διαφορετικούς κλάδους, µε εµπειρία 
και όρεξη για δουλειά. Μηχανικοί, µηχανολόγοι, 
τεχνίτες, εργοδηγοί, υπάλληλοι περιπολίας, ει-
σπράκτορες διοδίων, υπάλληλοι τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης, είναι µερικές από τις 88 ειδι-
κότητες που συνεργάζονται καθηµερινά για 
να φέρουν εις πέρας όλες τις εργασίες που 

απαιτούνται για την εύρυθµη και αδιάλειπτη 
λειτουργία του αυτοκινητόδροµου, µε υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας και άνεσης για τους χρή-
στες της Αττικής Οδού. Όλο το προσωπικό της 
εταιρείας εκπαιδεύεται και κατά την πρόσληψη 
και σε διαρκή βάση, ώστε να τηρεί τους κανό-
νες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καθώς 
και τις λειτουργικές διαδικασίες.

Η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» λειτουργεί, επί-
σης, ως «φυτώριο» τεχνογνωσίας, την οποία 
µεταλαµπαδεύει σε άλλους αυτοκινητόδρο-
µους (εντός και εκτός Ελλάδος). Η εταιρεία, η 
οποία λειτούργησε τον πρώτο σύγχρονο αυτο-
κινητόδροµο µε διόδια στην Ελλάδα, ανέπτυξε 
στελέχη υψηλής εξειδίκευσης, τα οποία στη 
συνέχεια κλήθηκαν να στελεχώσουν υπηρε-
σίες και άλλων αυτοκινητόδροµων που κατα-
σκευάστηκαν στην ελληνική επικράτεια.

Παράλληλα, η εταιρεία ευνοεί τη διάχυση 
της τεχνογνωσίας και σε νέους επαγγελµατίες 
του χώρου, καθώς δέχεται συχνές επισκέψεις 
φοιτητών στις εγκαταστάσεις της, συµµετέχει 
σε ερευνητικά προγράµµατα και παρέχει στοι-
χεία για την εκπόνηση σχετικών πανεπιστηµι-
ακών εργασιών και ερευνών.

Κατά το 2019, το σύνολο των 1.487 
εργαζοµένων (συµπεριλαµβανοµένων και 
των 187 ατόµων που αποχώρησαν κατά τη δι-
άρκεια του έτους), καλύπτεται από την Εθνική 
Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Όπως 
και το 2018, έτσι και το 2019, η εταιρεία δεν 
προχώρησε σε καµία µείωση των αποδοχών 
του προσωπικού της µέχρι σήµερα.

«ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.»

«ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.»

GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-11, GRI 102-41, GRI 402-1

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΣ
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Παροχή ίσων 
ευκαιριών σε όλους τους 
εργαζόµενους, αποφεύγοντας 
οποιαδήποτε διάκριση σε 
σχέση µε το φύλο, την ηλικία, 
την εθνικότητα, τις πεποιθήσεις 
και τις φυσικές ικανότητες.

Προστασία 
προσωπικών 
δεδοµένων των 
εργαζοµένων 
και των 
πελατών.

Εναντίωση στη 
βία στον χώρο 
εργασίας.

Τήρηση υπεύθυνης 
περιβαλλοντικής 
στάσης και 
συµµόρφωση µε 
περιβαλλοντικούς 
νόµους και 
κανονισµούς.

Επιλογή 
προσωπικού 
µε βάση 
αξιοκρατικές 
και αξιόπιστες 
µεθόδους.

Βαρύτητα στην υγεία, 
και την ασφάλεια
στον χώρο εργασίας.

Φροντίδα για τη συνεχή 
εκπαίδευση του προσωπικού 
και την προσαρµογή στις νέες 

τεχνολογίες.

Oι αξίες 
μας

Για οποιαδήποτε µεταβολή 
µπορεί να προκύψει στον τρόπο 
λειτουργίας των εταιρειών, φροντίζουµε 
ώστε να ενηµερωθεί όλο το προσωπικό 
σε εύλογο χρονικό διάστηµα, ανάλογα µε την 
πολυπλοκότητα των ενεργειών που πρέπει 
να πραγµατοποιηθούν.
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05 Συνεισφορά 
στους Εργαζόμενους

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ είναι ανάµε-
σα στις αξίες που διέπουν τη λειτουργία των 
εταιρειών και αποτελούν τα βασικά κριτήρια 
για την αξιολόγηση των εργαζοµένων κατά 
την πρόσληψη και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
των καθηκόντων τους.

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσι-
άζεται η σύνθεση του προσωπικού µας, σύµ-
φωνα µε το φύλο, την ηλικία, τη θέση και τον 
τόπο κατοικίας. Οι εταιρείες δεν κάνουν δια-
κρίσεις µεταξύ των δύο φύλων και, γενικά, 
απαγορεύουν κάθε είδους διάκριση (φύλο, 
ηλικία, εθνικότητα, κ.λπ.), ενώ φροντίζουν να 
προσλαµβάνεται προσωπικό από τις περιοχές 
που βρίσκονται κοντά στο έργο (τόσο στην Ατ-
τική Οδό, όσο και την Εγνατία Οδό).

GRI 405-1

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΣΗ < 30 30−50 > 50 ΣΥΝΟΛΑ

  ΑΝ∆ΡΕΣ 20 18 38

∆ΙΟΙΚΗΣΗ - 2 3 5

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ - 2 2 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ - 1 - 1

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - 3 - 3

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - 1 - 1

ΦΥΛΑΚΕΣ - 11 13 24

  ΓΥΝΑΙΚΕΣ 14 7 21

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ - 4 1 5

∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ - 1 0 1

∆ΙΟΙΚΗΣΗ - - 3 3

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - 1 1 2

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ - 1 - 1

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ - 1 - 1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ - 1 - 1

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - 1 - 1

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - 3 1 4

ΦΥΛΑΚΕΣ - 1 1 2

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0 34 25 59

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        2018 2 40 20 62
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ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΝ∆ΡΕΣ ΑΝ∆ΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ

< 30 30-50 > 50 < 30 30-50 > 50

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ - 2 4 6 - - - - 6

∆ΙΟΙΚΗΣΗ - 11 5 16 - 3 1 4 20

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 5 1 16 22 - - - - 22

ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΙ - 2 1 3 - - - - 3

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ - - 4 4 - - - - 4

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - 1 1 2 - - 2 2 4

ΚΛΗΤΗΡΕΣ - 1 - 1 - - - - 1

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - - 2 2 - - 2 2 4

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - - - - - - 1 1 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ Η/Υ - - 3 3 - - - - 3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - 2 4 6 - 10 5 15 21

ΤΕΧΝΙΚΟΙ 1 1 10 12 - - - - 12

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ - - - - - 2 - 2 2

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 14 5 56 75 - - 6 6 81

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ 127 32 226 385 196 62 325 583 968

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2 3 12 17 12 6 62 80 97

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 1 - - 1 - 3 2 5 6

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1 11 33 45 - - - - 45

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                         2019 151 72 377 600 208 86 406 700 1300

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                         2018 132 63 354 549 181 66 370 617 1166

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                         2017 137 53 368 558 184 58 358 600 1158

Στην «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.», 
το 4% των εργαζοµένων

(52 άτοµα - 36 άντρες & 16 
γυναίκες) εντάσσονται στο 10%

µε τις υψηλότερες αποδοχές,
ενώ το 96% (1248 άτοµα - 564

άντρες & 684 γυναίκες)
εντάσσονται στο 90% των 
χαµηλότερων αποδοχών. 
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ΠΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΘΗΝΑ 807

ΑΙΓΙΝΙΟ 1

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ 9

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 7

ΑΡΓΟΣ 1

ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ 2

ΑΡΤΑ 2

ΒΕΡΟΙΑ 5

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 1

ΓΡΕΒΕΝΑ 2

∆ΟΜΟΚΟΣ 1

ΕΥΖΩΝΟΙ 3

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 168

ΠΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 51

ΚΑΒΑΛΑ 31

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 2

ΚΑΣΤΟΡΙΑ 12

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 3

ΚΙΛΚΙΣ 9

ΚΟΖΑΝΗ 27

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 34

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2

ΛΕΥΚΑ∆Α 1

ΜΕΘΩΝΗ 1

ΜΕΤΣΟΒΟ 22

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1

ΠΟΛΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΞΑΝΘΗ 7

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3

ΠΕΛΛΑ 1

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 1

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 9

ΠΡΕΒΕΖΑ 21

ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1

ΣΕΡΡΕΣ 39

ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2

ΤΡΙΚΑΛΑ 2

ΤΡΙΠΟΛΗ 2

ΦΛΩΡΙΝΑ 3

ΧΑΛΚΙ∆Α 1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1300

05 Συνεισφορά 
στους Εργαζόμενους

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑTTIΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.
Το σύνολο του 
προσωπικού της 
«Αττική Οδός Α.Ε.» 
(59 εργαζόµενοι) 
διαµένει εντός του 
Ν. Αττικής.

ΑTTIΚΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.
Το προσωπικό της 
εταιρείας «Αττικές 
∆ιαδροµές Α.Ε.» 
διαµένει εντός 
του Ν. Αττικής 
όσον αφορά τους 
εργαζόµενους 
για το έργο της 
Αττικής Οδού και σε 
διάφορους νοµούς 
στη Βόρεια Ελλάδα 
όσον αφορά τους 
εργαζόµενους 
για το έργο της 
Εγνατίας Οδού.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2019, στην εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.» πραγµατοποιήθηκαν 4 νέες προσλήψεις 
ενώ στην εταιρεία «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» πραγµατοποιήθηκαν 324 προσλήψεις, κυρίως για τη στελέχωση 
των σταθµών διοδίων στην Εγνατία Οδό. Οι αποχωρήσεις παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.

GRI 401-1

ΑΙΤΙΑ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
%< 30 30-50 > 50 Σύνολα Ποσοστά % < 30 30-50 > 50 Σύνολα Ποσοστά %

ΑΠΟΛΥΣΗ 1 1  - 2 67%  - 1 1 2 100% 4 80%

ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ  -  - 1 1 33%  -  -  -  -  - 1 20%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 1 1 3 100% 0 1 1 2 100% 5 100%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΙΤΙΑ - ΦΥΛΟ - ΗΛΙΚΙΑ
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l Ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη όλου του προσωπικού. 

l Ιδιωτική ασφάλιση προστατευόµενων µελών για ορισµένες 
κατηγορίες του προσωπικού.

l Παροχή αυτοκινήτου, laptop και κινητού τηλεφώνου στους 
υπεύθυνους για τη λειτουργική εξυπηρέτηση των εταιρειών.

l Μηνιαίο επίδοµα παιδικού σταθµού για τους γονείς παιδιών 
προσχολικής ηλικίας.

l Συµµετοχή των παιδιών των εργαζοµένων σε παιδικές 
κατασκηνώσεις. Κατά το 2019, η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» κάλυψε 
το κόστος για 69 παιδιά και η «Αττική Οδός Α.Ε.» κάλυψε το κόστος 
για 6 παιδιά.

l Ανάπτυξη αθλητικών δραστηριοτήτων των εργαζοµένων.

l ∆ιοργάνωση χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα παιδιά των 
εργαζοµένων.

l ∆ώρα για τους εργαζόµενους και τα παιδιά τους στο τέλος κάθε χρονιάς.

l ∆ιοργάνωση εκδήλωσης κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας για το 
προσωπικό, µε 27 κληρώσεις χρηµατικών ποσών που µοιράστηκαν 
σε ίσο αριθµό τυχερών.

l Υποτροφία στα παιδιά των εργαζοµένων: αναγνωρίζοντας τη µέγιστη 
σηµασία της Παιδείας για το µέλλον των νέων, η Αττική Οδός έχει θεσπίσει 
µία ετήσια υποτροφία µε αναφορά στη µνήµη του ∆ηµήτρη Παπαµιχαήλ, 
εκ των πρωτεργατών της δηµιουργίας του αυτοκινητόδροµου. Η 
υποτροφία «∆ηµήτρης Παπαµιχαήλ» απονέµεται από το 2008 και 
κάθε χρονιά στον µαθητή ή στη µαθήτρια που, µεταξύ των παιδιών 
των εργαζοµένων των εταιρειών που εµπλέκονται στη λειτουργία του 
αυτοκινητόδροµου της Αττικής Οδού, εισάγεται µε την υψηλότερη 
βαθµολογία σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, εντός ή εκτός Αθηνών. Το 2019, η υποτροφία 
απονεµήθηκε στον γιο εργαζόµενου ως Επόπτη στη ∆ιεύθυνση ∆ιοδίων, 
επιτυχόντα στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, στο 
Τµήµα Χηµείας.

l Επίσης, διατηρώντας πάντα τον ανθρωποκεντρικό τους χαρακτήρα, 
οι δύο εταιρείες βρίσκουν διαρκώς τρόπους και ενέργειες για να 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ & 
ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ GRI 401-2, GRI 401-3, GRI 403-6

ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΣ ΑΝ∆ΡΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ

< 30 30-50 > 50 < 30 30-50 > 50

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 11 15 2 28 2 6 1 9 37

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6 3 - 9 15 5 - 20 29

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡ. ΑΣΚΗΣΗΣ 1 - - 1 - - - - 1

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 34 28 1 63 36 19 2 57 120

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 52 46 3 101 53 30 3 86 187

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ 
ΑΝΑ ΑΙΤΙΑ - ΦΥΛΟ - ΗΛΙΚΙΑ

∆είκτης κινητικότητας 
(αριθµός εργαζοµένων που αποχώρησαν/

µέσο αριθµό εργαζοµένων έτους ) - 
Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε. = 0,129

(εθελούσια 0,083, µη εθελούσια 0,046)

στηρίζουν το ανθρώπινο 
δυναµικό τους. To 2019, 
στο πλαίσιο της Εβδοµάδας 
Εξυπηρέτησης Πελατών και 
της εταιρικής δράσης «ΜΑΖΙ 
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ», οι εταιρείες 
προσέφεραν τη δυνατότητα 
επίσκεψης του Ιδρύµατος Ευγενίδου 
στους εργαζόµενους και τα παιδιά 
τους. Πιο συγκεκριµένα, οι εργαζόµενοι 
και τα παιδιά τους (ηλικίας 5 έως 17 ετών) 
είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το Ίδρυµα 
Ευγενίδου για να παρακολουθήσουν δύο προβολές/
δράσεις της επιλογής τους. Παράλληλα, δηµιουργήθηκε 
και το πρόγραµµα «ΜΑΖΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ» για να στηρίξει 
δράσεις εθελοντισµού των εργαζοµένων και εγκανιάστηκε µε 
την κατασκευή λαµπάδων για λογαριασµό της ΕΛΕΠΑΠ.

l Τέλος, το 2019, δόθηκε η δυνατότητα σε εργαζόµενους να αποκτή-
σουν ρουχισµό (πουκάµισα, σακάκια και παντελόνια, χωρίς λογότυπα) 
από το στοκ των εταιρειών, λόγω αλλαγής στα είδη αυτά. 

ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ τις άδειες µητρότητας, υπήρ-
χαν 23 εργαζόµενοι (γυναίκες) στην «Αττικές 
∆ιαδροµές Α.Ε.» που δικαιούνταν και που πή-
ραν γονική άδεια κατά τη διάρκεια του 2019, 
από τις οποίες οι 14 επέστρεψαν στην εργασία 
τους µετά το τέλος της άδειας εντός του 2019. 
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05 Συνεισφορά 
στους Εργαζόμενους

Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ των εργαζοµένων δηµιουργεί υπε-
ραξίες στις εταιρείες «Αττική Οδός Α.Ε.» και «Αττι-
κές ∆ιαδροµές Α.Ε.», οι οποίες επενδύουν στο µέλλον  
και στις νέες τεχνολογίες.

Παράλληλα, οι εργαζόµενοι εξειδικεύουν τις γνώσεις τους, 
εκπαιδεύονται σε νέες τεχνικές και µηχανήµατα, αλλά και 
σε θέµατα όπως το περιβάλλον, η οδική ασφάλεια, η εξυ-
πηρέτηση πελατών, η ασφάλεια στην εργασία, κ.ά. Για την 
«Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.», ο ανθρώπινος παράγοντας είναι 
ο πιο σηµαντικός για την ανάπτυξη και την εξέλιξη, τόσο 
της εταιρείας, όσο και των ίδιων των εργαζοµένων, ενώ η 
αναγνώριση της προσφοράς κάθε εργαζόµενου αποτελεί 
ουσιαστικό κίνητρο για την απόδοσή του. Η εκπαίδευση 
παρέχεται χωρίς διακρίσεις και σύµφωνα µε τις ανάγκες 
της κάθε θέσης και σε καµία περίπτωση δεν σχετίζεται µε 
το φύλο, την ηλικία κ.λπ. του εργαζόµενου.

Για την «Αττική Οδός Α.Ε.» η εκπαίδευση είναι εξίσου ση-
µαντική. Κατά τη διάρκεια του 2019, οι εργαζόµενοι στην 
εταιρεία εκπαιδεύτηκαν σε διάφορα θέµατα που σχετίζο-
νται µε τα καθήκοντά τους και συµµετείχαν σε αρκετά συ-
νέδρια και ηµερίδες σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και τη 
λειτουργία και συντήρηση αυτοκινητόδροµων.

Η διαχείριση του θέµατος της εκπαίδευσης των εργαζο-
µένων συµβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιµης 
Ανάπτυξης «Ποιοτική Εκπαίδευση» και «Ισότητα των Φύ-
λων», όπως έχουν οριστεί από τον Οργανισµό Ηνωµένων 
Εθνών.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΥΝ τη συµµετοχή των εργαζοµέ-
νων τους σε σεµινάρια, συνέδρια και εκπαιδεύσεις σε θέµατα 
τεχνικά, τεχνολογικά, διοικητικά, εξυπηρέτησης πελατών και 
ασφάλειας, που σχετίζονται µε τη δραστηριότητά τους. Η ∆ιεύ-
θυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού των εταιρειών επιλέγει και συ-
ντονίζει προγράµµατα εκπαίδευσης για όλο το προσωπικό, κα-
τόπιν προτάσεων των επιµέρους ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ των εταιρειών τηρείται αρχείο εκ-
παίδευσης, ενώ οι ανάγκες εκπαίδευσης ανά θέση εργασίας 
αξιολογούνται σε τακτά διαστήµατα. Από την αξιολόγηση αυτή, 
προκύπτει ο προγραµµατισµός των εκπαιδεύσεων (επαναλη-
πτικών ή νέων) που θα πραγµατοποιηθούν. Για την «Αττικές 
∆ιαδροµές Α.Ε.», όλες οι διαδικασίες που αφορούν στην εκ-
παίδευση είναι ενταγµένες στο σύστηµα ISO 9001 της εταιρείας. 
Παράλληλα, µέσω του συστήµατος αξιολόγησης της εταιρείας, 
το οποίο εφαρµόζεται σε όλο το προσωπικό µε στόχο τη συνολι-
κή αξιολόγηση της επίδοσης του κάθε εργαζόµενου, µπορεί να 
προκύψουν επιπλέον ανάγκες εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο.

Σύµφωνα µε τη διαδικασία αξιολόγησης, κάθε τέλος του χρό-
νου διενεργείται η αξιολόγηση όλου του προσωπικού από 
τους ∆ιευθυντές και Προϊστάµενους όλων των τµηµάτων, 
σε φόρµες που συµπεριλαµβάνουν συγκεκριµένες δεξιότη-
τες και συµπεριφορές, µε κλίµακα βαθµολόγησης από 1-5. Ο 
βαθµός αξιολόγησης λαµβάνει υπόψη την εξέλιξη και βελτίω-
ση των εργαζοµένων. Μέσω της συγκεκριµένης διαδικασίας 
αξιολόγησης, προκύπτουν, ακόµη, εκπαιδευτικές ανάγκες, 
για βελτίωση των γνώσεων και της παραγωγικότητας του 
προσωπικού. 

Πέραν της ανωτέρω διαδικασίας, διενεργείται στις αρχές κάθε 
χρόνου, για τον προηγούµενο χρόνο και αξιολόγηση, στην οποία 
µε µυστικότητα το υφιστάµενο προσωπικό, αξιολογεί τους Προϊ-
στάµενους και ∆ιευθυντές τους, όπως παραπάνω µε συγκεκρι-
µένες φόρµες, όπου είναι αποτυπωµένες συγκεκριµένες δεξιό-
τητες και συµπεριφορές.

Κατά τη διάρκεια του 2019, οι εργαζόµενοι στην «Αττική Οδός 
Α.Ε.» εκπαιδεύτηκαν 378 ώρες σε διάφορα σεµινάρια και συνέ-
δρια. Η εκπαίδευση που αφορά τους εργαζόµενους της «Αττικές 
∆ιαδροµές Α.Ε.» παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω.

GRI 103-2

GRI 103-3

ΠΩΣ ΤΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ;

ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ;

Παροχή 
εκπαίδευσης, 
αξιολόγηση 
& διαρκής 
εξέλιξη 
εργαζομένων
GRI 404-1, GRI 404-3

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ;       GRI 103-1
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   U 5170,5       Y  1401,5                                                                                                                                                                       6572

   U 3145           Y 3424                                                                                                                                                                           6569

   U 6119,5       Y 2809                                                                                                                                                                   8928,5

20 206 1428,5 6 16 36 4 1 - 2 16 39,5 - 1576,5 563 136,5 - 1119,5

- 110 - - - 68 - 14,5 48,5 - 32 - 16 20 643,5 442 7 -

20 316 1428,5 6 16 104 4 15,5 48,5 2 48 39,5 16 1596,5 1206,5 578,5 7 1119,5

ΓΕΝΙΚΗ 
ΘΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2019

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2018

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΑΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

Συνολικά, κατά το 2019 εκπαιδεύτηκαν 852 άτοµα µε µέσο όρο 7,71 ώρες εκπαίδευσης/
εργαζόµενο της εταιρείας «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.».

l  Εκπαιδευτικό Σεµινάριο για τη νέα έκδοση του Προγράµµατος 
Πάπυρος (πρόγραµµα διαχείρισης και διανοµής αλληλογραφίας)

l  Σεµινάριο µε θέµα: «Εφαρµογή του νόµου 4342:2015 µέσω της 
εγκατάστασης Συστηµάτων Ενεργειακής ∆ιαχείρισης σύµφωνα µε 
το πρότυπο ISO 50001»

l  10η Περιβαλλοντική Ηµερίδα

l  6th Athens Law Forum on taxations by Palladian Conferences

l  Σεµινάριο «Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑ∆Ε - myDATA (MY DIGITAL 
ACCOUNTING & TAX APPLICATION)»

l  Σεµινάριο «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα»

l  Σεµινάριο «Ασφαλίσεις ηλεκτρονικών & διαδικτυακών κινδύνων»

l  Crisis Management

l  Eastmed Infrastructure in the Next Decade

L  TRB 98Th Annual Meeting

L  Εκπαίδευση σε Θέµατα Αντιµετώπισης της ∆ιαφθοράς

L  Επικοινωνιακή ∆ιαχείριση Κρίσεων

L  Εξυπηρέτηση Πελατών

L  2 nd GDPR Workshop

L  ∆ιαχείριση Πελατών

L  Ορθή Επικοινωνία µε Χρήστες

L  Συγκρούσεις στον εργασιακό και προσωπικό χώρο

L  Συναισθηµατική Νοηµοσύνη

L  Τεχνικές Αντιµετώπισης Πελατών για την Τηλεφωνική 
Εξυπηρέτηση

L  6th Taxation Law Forum

L  Ποιότητα και Περιβάλλον

L  10η Περιβαλλοντική Ηµερίδα για τα Τρίτα Μέρη του Αεροδροµίου

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
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05 Συνεισφορά 
στους Εργαζόμενους

Υγεία και ασφάλεια 
στον εργασιακό χώρο

GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-3, GRI 403-5, GRI 403-6, GRI 403-9, GRI 403-10

l  47ο Συνέδριο ASECAP - 47th ASECAP Study and Information Days

l  Παγκόσµιο Συνέδριο Σηράγγων - World Tunnel Congress, 
International Tunnelling and Underground

l  5η ∆ιηµερίδα «Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών & εξελίξεις στην 
Ελλάδα», ITS Hellas

l  3ο Συνέδριο Υποδοµών & Μεταφορών

l  4ο ∆ιεθνές Συµπόσιο Σχολής Αγρονόµων & Τοπογράφων 
Μηχανικών του ΕΜΠ - 4th Joint International Symposium on 
Deformation Monitoring

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΠΟΥ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΣΤΕΛΕΧΗ 
ΤΩΝ ΕΤAIΡΕΙΩΝ ΤΟ 2019

l  Συνέδριο Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - ΥΠΟΜΕ∆Ι 
«Συστήµατα Αναχαίτισης Οχηµάτων στην Ελλάδα. Μπροστά στην 
επόµενη δεκαετία»

l  Εσπερίδα του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων «Αστικές 
µεταφορές στην Αττική: Υφιστάµενη κατάσταση και προοπτικές»

l  Συνέδριο της Hellastron «Oι Ελληνικοί Αυτοκινητόδροµοι αλλάζουν 
τον οδηγό» 

l  Πανελλήνιο Συνέδριο προµηθειών και διοίκησης εφοδιασµού "Lead 
into the future"

Η ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ των εργατικών ατυχηµάτων αποτέλε-
σε εξαρχής πρωταρχικό στόχο των εταιρειών, τον οποίο και 
πέτυχαν µέσω της εκπόνησης και εφαρµογής ολοκληρω-
µένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της 
Εργασίας, που έχει πιστοποιηθεί κατά OHSAS 18001: 2007 
από την TÜV HELLAS.

Για τη διαφύλαξη της ασφάλειας όλων των εργαζοµένων, 
οι εταιρείες διαθέτουν Τµήµα Υγείας & Ασφάλειας, το οποίο 
διενεργεί τις παρακάτω εργασίες:

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ αναγνωρίζουν ότι η µεγαλύτερη επένδυση εί-
ναι οι εργαζόµενοί τους. Ασπαζόµενες τη φιλοσοφία ότι οι αξίες 
της ζωής και της υγείας είναι οι σηµαντικότερες, λαµβάνουν 
κάθε µέριµνα για την προστασία της ακεραιότητας των υπαλ-
λήλων τους. Παράλληλα, η διαχείριση του θέµατος της υγεί-
ας και ασφάλειας στην εργασία συµβάλλει στην επίτευξη των 
Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης «Καλή Υγεία και Ευηµερία» και 
«Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονοµική Ανάπτυξη», όπως έχουν 
οριστεί από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών.

GRI 103-1

GRI 103-2

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ;

ΠΩΣ ΤΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ;
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l  Τακτικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων 
και των θέσεων εργασίας

 

l  Εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου για τις 
δραστηριότητες των εταιρειών και εισηγήσεις 
προς τη διοίκηση για λήψη των αναγκαίων 
µέτρων για την αποτροπή ατυχηµάτων

 

l  Επιλογή κατάλληλων µέσων ατοµικής 
προστασίας και επίβλεψη της σωστής χρήσης 
από τους εργαζόµενους

 

l  Επίβλεψη των συνθηκών εργασίας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑ-
ΓΚΗΣ, υπάρχει Σχέδιο Εκκένωσης Εγκαταστάσεων και δι-
ενεργούνται σε ετήσια βάση ασκήσεις εκκένωσης µε συµ-
µετοχή των εργαζοµένων. Το 2019 πραγµατοποιήθηκε µια 
άσκηση εκκένωσης µε τη συµµετοχή των εργαζοµένων της 
κεντρικής αποθήκης και της αποθήκης ΗΗΜ. Στην άσκηση 
συµµετείχαν περίπου 15 άτοµα.

Το Τµήµα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας (Υ&ΑE) καταβάλλει 
συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών εργα-
σίας σε κάθε θέση.

Λόγω του µεγάλου αριθµού εργαζοµένων στην εταιρεία 
«Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» και λόγω της πολυµορφίας των 
ειδικοτήτων και καθηκόντων τους, έχει συσταθεί Ιατρείο Ερ-
γασίας που στελεχώνεται από έµπειρο Ιατρό Εργασίας, συνε-
πικουρούµενο από 3 Επισκέπτες Υγείας. Το Ιατρείο Εργασίας 
εντάσσεται στο Τµήµα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας (Υ&ΑE),  
έχει οργανώσει περιφερειακά ιατρεία σε κοµβικά σηµεία της 
Αττικής Οδού και έχει εκπαιδεύσει ικανό αριθµό εργαζοµέ-
νων στην παροχή πρώτων βοηθειών. Επίσης, από κοινού µε 
τον Τεχνικό Ασφάλειας της εταιρείας, πραγµατοποιεί σεµινά-
ρια υγείας και ασφάλειας σε τακτά χρονικά διαστήµατα, για 
την εκπαίδευση όλων των εργαζοµένων σε θέµατα Υ&Α της 
Εργασίας.

Τέλος, πραγµατοποιούνται τακτικά έλεγχοι στους χώρους 
εργασίας ενώ, κατά καιρούς, οι Επισκέπτες Υγείας συµβου-
λεύουν και ευαισθητοποιούν τους εργαζόµενους, µέσω δια-
νοµής ενηµερωτικών εντύπων, για σηµαντικά θέµατα υγεί-
ας. Κατά το 2019, τα έντυπα που διένειµε το Ιατρείο Εργασίας 
αφορούσαν την προστασία από τη γρίπη, τα κουνούπια, τον ιό 
HPV, τις µέλλουσες µητέρες µε φυλλάδια για πριν την εγκυ-
µοσύνη, κατά τη διάρκεια αλλά και για τον µητρικό θηλασµό, 
τα υπέρ του τεστ Παπανικολάου, βασικές πρώτες βοήθειες, 
πρόληψη σακχαρώδη ∆ιαβήτη, πλεονεκτήµατα εθελοντή αι-
µοδότη, καθώς και εργονοµικές ασκήσεις στο γραφείο κ.ά. 
Παράλληλα, µε υπηρεσιακό σηµείωµα υπήρξε ενηµέρωση 
για τον µήνα Πρόληψης κατά του Καρκίνου και 9 Συµβουλές 
Πρόληψής του, για την Παγκόσµια Ηµέρα κατά του AIDS, για 
την Πρόληψη Θερµικής Καταπόνησης, ενώ πραγµατοποιή-
θηκε εκπαίδευση χρήσης Απινιδωτή σε εργαζόµενους. Επί-
σης, έγινε εκπαίδευση σε εργαζόµενους στις βασικές Πρώ-
τες Βοήθειες και στην υγιεινή στον χώρο εργασίας.

l  Τακτική εκπαίδευση όλων των εργαζοµένων σε 
θέµατα ασφάλειας της εργασίας

 

l  Μετρήσεις χηµικών και φυσικών παραγόντων 
(αέριοι ρύποι, δονήσεις, θόρυβος, ακτινοβολία) 
του εργασιακού περιβάλλοντος, σε συνεργασία 
µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το ΕΜΠ και το 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών 
«∆ηµόκριτος»

 

l  ∆ιαβουλεύσεις µε τους εργαζόµενους σχετικά 
µε τα θέµατα ασφάλειας και υγείας που τους 
απασχολούν στην καθηµερινότητά τους

Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, οι εταιρείες φροντίζουν 
για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα 
Υγείας και Ασφάλειας. 

Οι νεοπροσληφθέντες εργαζόµενοι στη ∆ιεύθυνση Κυκλο-
φορίας και Συντήρησης και στη ∆ιεύθυνση ∆ιοδίων της  
«Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» παρακολουθούν εκτεταµένη 
εκπαίδευση που αφορά στην εξοικείωσή τους µε τις δι-
αδικασίες και τις εργασιακές πρακτικές που ακολουθεί η 
εταιρεία, ώστε να µπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά 
τους µε ακρίβεια αλλά, κυρίως, µε ασφάλεια:

l  Εκπαίδευση νέων υπαλλήλων περιπολίας και οµάδων 
επέµβασης

l  Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα καθήκοντα 
του εισπράκτορα διοδίων

l  Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα καθήκοντα 
του εισπράκτορα και του επόπτη διοδίων

Πέραν της εκπαίδευσης των νεοπροσληφθέντων, η εταιρεία 
φροντίζει και για τη συνεχή εκπαίδευση όλου του προσω-
πικού της σε διάφορα θέµατα που αφορούν την υγεία και 
ασφάλεια στην εργασία. Το 2019, οι εργαζόµενοι της εταιρεί-
ας εκπαιδεύτηκαν σε σειρά ζητηµάτων, όπως: 

l  Ασφάλεια της εργασίας, ασφαλή χρήση παλετοφόρων, 
σχέδιο εκκένωσης, σήµανση ασφάλειας, 
πυρασφάλειας και πυρόσβεσης

l  Πρακτική άσκηση πυρόσβεσης

l  ∆ιαβούλευση θεµάτων ασφάλειας καθηµερινών 
εργασιών

l  ∆ιαβάζοντας τον δρόµο (ασφάλεια κατά την οδήγηση)

l  ∆ιαδικασίες υγείας και ασφάλειας - εκπαίδευση, ευαι-
σθητοποίηση και ικανότητα

l  Εκπαίδευση πυρασφάλειας, πυρόσβεσης - πρακτική 
άσκηση πυρόσβεσης

l  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτών Υγείας
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05 Συνεισφορά 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ των εργαζοµένων 
της εταιρείας «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» και την αποφυγή εκ-
δήλωσης επαγγελµατικών ασθενειών, η εταιρεία λαµβάνει τα 
παρακάτω µέτρα πρόληψης και προφύλαξης:

•  Κάθε εργαζόµενος, από τη στιγµή της πρόσληψής του, υπο-
βάλλεται σε πλήρη ιατρικό έλεγχο ανάλογα µε την ειδικότη-
τά του, ενώ οι εξετάσεις του επαναλαµβάνονται ανά τριετία.

•  Επίσης, επειδή κάποιοι από τους εργαζόµενούς µας, λόγω 
εργασιακού περιβάλλοντος ή ειδικότητας, ενδέχεται να 
εκτεθούν σε φυσικούς και χηµικούς παράγοντες, πραγµατο-
ποιούνται συστηµατικές µετρήσεις επιβλαβών παραγόντων 
στον εργασιακό χώρο (ρύπανση από οδική κυκλοφορία, 
θόρυβος, δονήσεις, ακτινοβολία, κ.ά.), γίνεται εκτίµηση του 

GRI 103-3

ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ;

επαγγελµατικού κινδύνου και, αν απαιτηθεί κατόπιν εισή-
γησης προς τη διοίκηση της εταιρείας, αποφασίζεται η λήψη 
των αναγκαίων µέτρων.

•  Τέλος, οι εργαζόµενοι που ενδέχεται να εκτεθούν σε βι-
ολογικούς παράγοντες (εργασία σε µονάδες βιολογικών 
καθαρισµών, περισυλλογή νεκρών ζώων, καθαρισµοί αυ-
τοκινητόδροµου, κ.λπ.) προστατεύονται µε αντιτετανικό εµ-
βολιασµό και εµβολιασµούς έναντι της ηπατίτιδας Α και Β.

Παράλληλα, παρακολουθούνται όλα τα εργατικά ατυχήµατα 
και προτείνονται µέτρα προστασίας από το Τµήµα Υγείας & 
Ασφάλειας και για τις δύο εταιρείες. Θα πρέπει να σηµειωθεί 
ότι για το προσωπικό της «Αττική Οδός Α.Ε.» δεν καταγράφη-
καν εργατικά ατυχήµατα κατά το 2019.

Παρακολούθηση των βλαπτικών παραγόντων µέσω µετρή-
σεων µε έγκυρους φορείς και διατήρησή τους σε χαµηλά 
επίπεδα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, όπως: 

•  αέριοι ρύποι και σκόνη από την οδική κυκλοφορία 
στους σταθµούς διοδίων

•  θόρυβος από την οδική κυκλοφορία στους σταθµούς 
διοδίων 

•  δονήσεις σε θέσεις και χειριστήρια οχηµάτων / 
µηχανηµάτων

•  ηλεκτροµαγνητικά πεδία σε θέσεις εργασίας

•  αναλύσεις πόσιµου νερού σε εγκαταστάσεις

•  αναλύσεις απορριµµάτων αυτοκινητοδρόµου

Για την εταιρεία «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.», ο αριθµός των ερ-
γατικών ατυχηµάτων κατά το 2019 σηµείωσε µείωση σε σχέση 
µε το προηγούµενο έτος, χωρίς να σηµειωθούν θανατηφόρα. Το 
2019, καταγράφηκαν συνολικά 13 εργατικά ατυχήµατα (7 µικρά, 
4 κοινά, 2 σοβαρά). Οι αναρρωτικές ηµέρες απουσίας ήταν 80, 
µειωµένες σε σχέση µε τις 93 του 2018, λόγω µείωσης των σο-
βαρών εργατικών ατυχηµάτων.

Σε γενικές γραµµές, τα καταγεγραµµένα ατυχήµατα, από την έναρ-
ξη δραστηριότητας της εταιρείας, οφείλονται σε συγκεκριµένες αι-
τίες και αυτό που αλλάζει ανά έτος είναι η κατανοµή της κάθε αιτίας 
ατυχήµατος. Εξετάζοντας τις αιτίες των καταγεγραµµένων εργατι-
κών ατυχηµάτων για το 2019, η απρόσεκτη, ανασφαλής ή αµελής 
συµπεριφορά κατά την εργασία αποτέλεσε, µε συνολικό ποσοστό 
62%, τον κύριο λόγο πρόκλησης ατυχήµατος, ενώ τα τροχαία, µε 
ποσοστό 23%, αποτελούν επίσης συνήθη αιτία ατυχήµατος.

Επειδή ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει σηµαντικό ρόλο 
τόσο στην πρόκληση, όσο και την πρόληψη των εργασιακών 
ατυχηµάτων, το Τµήµα Υγείας & Ασφάλειας πραγµατοποιεί συ-
νεχείς εκπαιδεύσεις και διαβουλεύσεις µε τους εργαζόµενους 
προκειµένου, µε την κατάλληλη επιµόρφωση, να αποκτήσουν 
συνείδηση, ώστε να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που συνε-
πάγεται η εργασία τους και να λαµβάνουν τα κατάλληλα προλη-
πτικά µέτρα.

∆είκτες Επίδοσης Υγείας & Ασφάλειας εργαζοµένων (Αττική Οδός Α.Ε. & Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.) 

4,59

Δείκτης συχνότητας ατυχημά-
των-συμβάντων (frequency rate)

Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων-συμβάντων (Accidents-Incidents 
Frequency Rate) = (Σύνολο ατυχημάτων / Σύνολο ωρών εργασίας) 
x 1.000.000. Ο δείκτης παρουσιάζει τον αριθμό ατυχημάτων ανά 

1.000.000 εργατοώρες.

0,02
Δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων-συμβάντων (Accidents-Incidents 
Severity Rate) = (Σύνολο ωρών που απωλέσθηκαν / Σύνολο ωρών 

εργασίας) x 100. Ο δείκτης παρουσιάζει τις ώρες εργασίας που 
απωλέσθηκαν λόγω ατυχημάτων ανά 100 εργατοώρες.

Δείκτης σοβαρότητας ατυχημά-
των-συμβάντων (severity rate)

934
Δείκτης ατυχημάτων-συμβάντων (Accidents-Incidents Rate) = 

(Σύνολο ατυχημάτων / Σύνολο εργαζομένων) x 100.000. Ο δείκτης 
παρουσιάζει τον αριθμό ατυχημάτων ανά 100.000 εργαζόμενους

Δείκτης 
ατυχημάτων-συμβάντων
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ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΑ ΑΤΥΧΉΜΑΤΑ, καταγράφονται και τα 
συμβάντα ή τα «παρ’ ολίγον ατυχήματα», δηλαδή αιφνί-
δια γεγονότα στον εργασιακό χώρο χωρίς τραυματισμό, 
ασθένεια ή βλάβη εργαζομένων, παρόλο που υπήρχε 
τέτοια πιθανότητα. Η καταγραφή, αναφορά και ανάλυση 
των συμβάντων («παρ’ ολίγον ατυχημάτων») είναι απα-
ραίτητες, γιατί λειτουργούν (χωρίς κόστος τραυματισμού) 
ως προειδοποιητικά σήματα για τη βελτίωση του υφι-
στάμενου συστήματος διαχείρισης της επαγγελματικής 
ασφάλειας και υγείας.

Κατά τη διάρκεια του 2019 καταγράφηκαν 6 συμβάντα, 5 
λιγότερα από το προηγούμενο έτος. Τα 4 συμβάντα ήταν 
τροχαία και συνέβησαν κατά την προσέλευση στην ερ-
γασία ενώ τα 2 αφορούσαν σε δυσμενείς καιρικές συν-
θήκες. 
 
Το μεγάλο ποσοστό (67%) των τροχαίων κατά την προσέ-
λευση-αποχώρηση, αιτιολογείται, μετά από συζητήσεις 
με τους εργαζόμενους, με το γεγονός ότι, όταν έρχονται 
για εργασία υπάρχει συνήθως άγχος για να είναι συνε-

Mικρά ατυχήματα

Τροχαία Αστοχία εξοπλισμού

Απροσεξία Αμέλεια τήρησης κανόνων 
ασφαλούς εργασίας/άγνοια κινδύνου

Καιρικές συνθήκες

Koινά ατυχήματα Σοβαρά ατυχήματα

ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΕΡΓΑΤΙΚΏΝ ΑΤΥΧΉΜΑΤΏΝ ΣΥΜΦΏΝΑ 
ΜΕ ΤΉ ΣΟΒΑΡΟΤΉΤΑ ΤΟΥΣ (2017 - 2019)

ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΕΡΓΑΤΙΚΏΝ 
ΑΤΥΧΉΜΑΤΏΝ ΣΥΜΦΏΝΑ 
ΜΕ ΤΉΝ ΑΙΤΙΑ 
(2017 - 2019)

πείς στην ώρα έναρξης και όταν αποχωρούν, η κούραση 
της εργασίας σε συνδυασμό με τη χαλαρότητα του πέρα-
τος της εργασιακής ημέρας, συντελούν στη μειωμένη 
προσοχή και έχουν ως επακόλουθο τροχαία συμβάντα.

Η οδική ασφάλεια παραμένει σημαντικό θέμα στην ερ-
γασιακή καθημερινότητα των υπαλλήλων και θα πρέπει 
να αναδεικνύεται συνεχώς μέσα από τις πρακτικές που 
έχουν αναπτυχθεί από την εταιρεία στο πλαίσιο του ISO 
39001 της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» και τα εκπαιδευτικά 
σεμινάρια προς τους εργαζόμενους.
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ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ συµµετέχουν σε 
πρόγραµµα εθελοντικής αιµοδοσίας. Η τράπεζα αίµα-
τος που έχει δηµιουργηθεί είναι από τις µεγαλύτερες 
πανελληνίως και βρίσκεται στη διάθεση των εργαζο-
µένων και των συγγενών τους σε δύσκολες στιγµές 
που µπορεί να αντιµετωπίσουν. Η συµµετοχή στο 
πρόγραµµα αιµοδοσίας είναι πολύ υψηλή κάθε χρόνο, 
ενώ κάθε εργαζόµενος µπορεί να συµµετέχει µέχρι 3 
φορές ετησίως. Η συµµετοχή στην αιµοδοσία επιβρα-
βεύεται µε µία ηµέρα άδεια.

Από το 2004 µέχρι σήµερα, έχουν συλλεχθεί 5.611 µο-
νάδες αίµατος από 655 εθελοντές/ντριες αιµοδότες/ 
τριες σε 44 αιµοδοσίες.

Αναφορικά µε τις απουσίες των εργαζοµένων για 
λόγους υγείας, το 2019 καταγράφηκαν τα παρακάτω:

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Απουσίες σε εργατοηµέρες λόγω ασθένειας 133

Απουσίες σε ηµέρες λόγω εγκυµοσύνης
(κυοφορία - λοχεία) 0

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (στην Αττική Οδό και την Εγνατία Οδό)

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ

Απουσίες σε εργατοηµέρες
λόγω ασθένειας 5.481 1.095 6.576

Απουσίες σε εργατοηµέρες λόγω εγκυµοσύνης 
(ασθένεια) 177 145 322

Απουσίες σε ηµέρες λόγω εγκυµοσύνης
(κυοφορία - λοχεία) 1.541 658 2.199

Τράπεζα αίματος
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Κατά τη διάρκεια 
του 2019, διατέθηκαν 
125 µονάδες αίµατος 

σε υπαλλήλους και 
συγγενικά τους πρόσωπα 

που τις είχαν ανάγκη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΩΝ
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕΧΡΙ 

ΣΗΜΕΡΑ (2004-2019)

3
228
444

44

655

5.611

Ετήσιος αριθµός εθελοντικών αιµοδοσιών

Ετήσιος αριθµός εθελοντών αιµοδοτών

Ετήσιος αριθµός µονάδων αίµατος 

Συνολικός αριθµός εθελοντικών αιµοδοσιών από 
την αρχή (2004) µέχρι το τέλος του έτους

Συνολικός αριθµός αιµοδοτών από την αρχή 
(2004) µέχρι το τέλος του έτους

Συνολικός αριθµός φιαλών αίµατος από την αρχή 
(2004) µέχρι το τέλος του έτους
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ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ «Αττική Οδός Α.Ε.» και «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» 
προάγουν την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύµατος και ενθαρ-
ρύνουν τους εργαζόµενους να συµµετέχουν σε αθλητικές δρα-
στηριότητες και διοργανώσεις, υποστηρίζοντας τη συµµετοχή 
τους.

Η ίδρυση οµάδας ποδοσφαίρου των εταιρείων έχει δώσει την 
ευκαιρία σε πολλούς εργαζόµενους να συµµετέχουν, επιτυγ-
χάνοντας µάλιστα νίκες για την οµάδα. Κατά την αγωνιστική 
περίοδο 2019-2020, η ποδοσφαιρική οµάδα βρισκόταν, στο τέ-
λος του 2019, στη 2η θέση της βαθµολογίας και στα ηµιτελικά 

ΟΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ πραγµατοποιούν τακτικές 
συναντήσεις µε το προσωπικό, ώστε να υπάρχει συνεχής ενη-
µέρωση για θέµατα που αφορούν την εργασία, τις συνθήκες 
κ.λπ. Ανάλογα µε τη θεµατολογία που τίθεται από το προσωπικό, 
οι ∆ιευθύνσεις προβαίνουν σε περαιτέρω αξιολόγηση κάποιων 
αιτηµάτων, ώστε να µπορέσουν να σφυγµοµετρήσουν τις ανά-
γκες του προσωπικού και να λάβουν τα κατάλληλα µέτρα. 

Ως αποτέλεσµα αυτής της συνεργασίας και της ανταλλαγής 
απόψεων, κατά τη διάρκεια του 2019, η ∆ιεύθυνση ∆ιοδίων 
της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» προέβη σε περαιτέρω διερεύ-
νηση των αιτηµάτων πολλών εργαζοµένων για την αλλαγή 
του ισχύοντος βαρδιολογίου. Πιο συγκεκριµένα, έδωσε τη 
δυνατότητα στους εργαζόµενους να υποβάλουν τις προτάσεις 
τους, προκειµένου να αξιολογηθούν και να τεθούν σε ψηφο-
φορία, µε βασικό κριτήριο να είναι σύµφωνες µε την εργατι-
κή νοµοθεσία και να µπορούν να εφαρµοστούν και στους 39 
σταθµούς διοδίων.

Εργαζόμενοι 
και αθλητισμός

Εργασιακό κλίμα

του Κυπέλλου του Εργασιακού Πρωταθλήµατος.

Παράλληλα, η εταιρεία «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» ανταποκρί-
θηκε στο ενδιαφέρον των εργαζοµένων να συµµετάσχουν στον 
37ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, στις 9 & 10 Νοεµβρίου 
2019, αναλαµβάνοντας την κάλυψη του κόστους συµµετοχής 
των 15 εργαζοµένων που έλαβαν µέρος στους αγώνες των 5 
χλµ. και των 10 χλµ. Με την πεποίθηση ότι η προαγωγή της 
υγείας µέσω της άθλησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
την καλή ποιότητα ζωής κάθε ατόµου, οι εργαζόµενοι ενθαρ-
ρύνονται στην κατεύθυνση τέτοιων συµµετοχών. 

GRI 406-1

Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκαν σε ψηφοφορία συνολικά δύο προτά-
σεις συµπεριλαµβανοµένης της υφιστάµενης κατάστασης. 
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Επί συνόλου 487 εργαζοµένων σε σταθµούς ∆ιοδίων (Επο-
πτών-Εισπρακτόρων), 418 εργαζόµενοι ψήφισαν το «ισχύον» 
βαρδιολόγιο, 67 εργαζόµενοι ψήφισαν το «προτεινόµενο» 
βαρδιολόγιο, ενώ 2 εργαζόµενοι δεν ψήφισαν, επειδή δεν 
κατέστη δυνατό. Ως εκ τούτου, η ∆ιεύθυνση ∆ιοδίων δεν 
προχώρησε σε αλλαγή του βαρδιολογίου.

Πέραν όµως των εσωτερικών συναντήσεων των τµηµάτων, 
η εταιρεία «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» διεξάγει κατά καιρούς 
και µια ευρύτερη έρευνα ικανοποίησης του Προσωπικού, 
όπου δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόµενους να απαντή-
σουν σε πληθώρα ερωτηµάτων, ενώ παράλληλα µπορούν 
να διατυπώσουν ελεύθερα τη γνώµη τους για διάφορα θέ-
µατα που τους απασχολούν, ανώνυµα. 

Η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» πραγµατοποίησε το 2015 την πρώ-
τη Έρευνα Ικανοποίησης Προσωπικού, τα αποτελέσµατα της 
οποίας παρείχαν ουσιαστικές πληροφορίες για το εργασιακό 
κλίµα και τις ανάγκες του προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, η 
διοίκηση της εταιρείας κλήθηκε να υλοποιήσει ενέργειες 
αντιµετώπισης των θεµάτων που προέκυψαν. Το προσωπικό 
ενηµερώθηκε για τις ενέργειες αυτές µε Υπηρεσιακό Σηµείω-
µα και µε άρθρο στο τεύχος Οκτωβρίου 2019 του περιοδικού 
«Οι δικές µας διαδροµές». Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, ως απο-
τέλεσµα της προηγούµενης έρευνας ικανοποίησης προσωπι-
κού, πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές βελτιώσεις στους σταθ-
µούς διοδίων µε σκοπό την ασφάλεια των εργαζοµένων, την 
παροχή καλύτερου εξοπλισµού και ποιότητας διαφορετικών 
ειδών ένδυσης και υπόδησης, προσλήψεις στα τµήµατα που 

ήταν υποστελεχωµένα, καθώς και τη βελτίωση των παροχών 
των προγραµµάτων υγείας του προσωπικού.

Η νέα Έρευνα Ικανοποίησης Προσωπικού ξεκίνησε κατά τη 
διάρκεια του 2018 και ολοκληρώθηκε το 2019. Ο λόγος για 
τον οποίο η δεύτερη έρευνα προσωπικού απείχε χρονικά 
από την πρώτη ήταν ουσιαστικά για να δοθεί χρόνος να µε-
τρηθεί ο αντίκτυπος του συνόλου των παραπάνω ενεργειών 
και να εντοπιστούν πιθανά νέα ζητήµατα, µε την ενσωµάτω-
ση και πλήρη προσαρµογή και όλων των νέων εργαζοµένων 
που προσλήφθηκαν το 2017 στην εταιρεία. 

Σηµειώνεται ότι η ερεύνα προσωπικού του 2019 αφορούσε 
το προσωπικό που εργάζεται στην Αττική Οδό και δεν συµπε-
ριλαµβάνει τους εργαζόµενους στην Εγνατία Οδό. Η συµµε-
τοχή δε σε αυτήν ήταν µαζική µε το 92,6% των εργαζοµένων 
να συµµετέχουν, ενώ διεξάγεται µε τρόπο που διασφαλίζει 
την ανωνυµία τους.

Η ανταπόκριση του προσωπικού στην έρευνα έδειξε ότι το 
προσωπικό εµπιστεύεται τη µέθοδο και την χρησιµοποιεί για 
να επικοινωνήσει µε τη διοίκηση. 

Οι βασικές κατηγορίες θεµάτων κατά σειρά προτεραιότητας, 
όπως αυτή αναδείχθηκε από την εν λόγω έρευνα προσω-
πικού αφορούσαν µισθολογικά θέµατα, αποζηµιώσεις στη 
λήξη του έργου, πρόσθετες παροχές στους εργαζόµενους, 
υποστελέχωση, θέµατα σχετικά µε βάρδιες/ρεπό, καθώς και 
ζητήµατα αξιολόγησης/επιβράβευσης του προσωπικού.

Η διοίκηση της εταιρείας θα µελετήσει τα ευρήµατα της έρευ-
νας και θα προβεί σε διορθωτικές ενέργειες στο µέτρο του 
εφικτού.

Σύνολο εργαζοµένων: 814 άτοµα (2015: 777)

Συµµετείχαν στην έρευνα: 717 - 92,6% (2015: 95%)

Κενά ερωτηµατολόγια: 0 - 0% (2015: 0,5%)

Σχόλια - Παρατηρήσεις: σε 359 (2015: 230)

Πλήθος Παρατηρήσεων: 2.096 (2015: 594)
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ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ AΓΟΡΑ

Βασικός στόχος των εταιρειών 
είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 

οδικής ασφάλειας στους χρήστες της Αττικής 
Οδού, παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις 

και εφαρµόζοντας νέες τεχνολογίες για την καλύτερη 
λειτουργία του έργου. Παράλληλα, οι εταιρείες φροντίζουν για 
την οικονοµική βιωσιµότητα του έργου και για την κανονιστική 

συµµόρφωση και την προστασία των προσωπικών δεδοµένων.

l  Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων

l  ∆ιασφάλιση κανονιστικής συµµόρφωσης και 
επιχειρηµατικής ηθικής

l ∆ιασφάλιση υγείας και ασφάλειας χρηστών

l  Ενίσχυση καινοτοµίας και ψηφιακού 
µετασχηµατισµού

l ∆ηµιουργία και διανοµή οικονοµικής αξίας

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:
ΒΑΣΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ / ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ:

Η αύξηση της κυκλοφορίας στην  
Αττική Οδό το 2019 ήταν 4,45%  
σε σχέση µε το 2018

6 λεπτά ο µέσος χρόνος απόκρισης  
σε συµβάν

Ανταπόκριση σε 25.613 συµβάντα

Το 97,3% των χρηστών νιώθει 
ασφαλές στην Αττική Οδό

567 συνεργάτες (προµηθευτές, 
υπεργολάβοι): 132 νέες συνεργασίες, 
355 σταθερές συνεργασίες

SDGs
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ του έργου είναι απα-
ραίτητη τόσο για τη σωστή λειτουργία και συντή-
ρηση του έργου, όσο και για την αποπληρωµή των 
δανείων που απαιτήθηκαν και για την περαιτέρω 
βιωσιµότητα των µετόχων των δύο εταιρειών, κα-
θώς και των συνεργατών, προµηθευτών, εργαζο-
µένων και της κοινωνίας. 

Η σε ισχύ σύµβαση Παραχώρησης της Αττικής 
Οδού λήγει στα µέσα του 2024 εκτός εάν, όπως 
προβλέπεται στη σύµβαση, αποδειχθεί ότι έχει 
ξεπεραστεί νωρίτερα η συµφωνηθείσα απόδοση 
(13,1%).

Το κόστος κατασκευής της Αττικής Οδού ήταν 1,3 
δισ. ευρώ και η χρηµατοδότηση προήλθε κατά 
35% από το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε συµµετοχή και 
πόρων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και κατά 
65% από την Παραχωρησιούχο Εταιρεία µε ίδια και 
δανειακά κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και από εµπορικές τράπεζες, ενώ οι 
µέτοχοι της Αττικής Οδού παρείχαν εγγυήσεις για 
το σύνολο των δανείων, για όλη τη διάρκεια της 
κατασκευαστικής περιόδου.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ, ανάλογα µε τις 
συνθήκες της εκάστοτε οικονοµικής συγκυρίας, 
υπάρχει κίνδυνος µείωσης της  κυκλοφορίας και 
συνεπώς των εσόδων του έργου, αν και η τάση 
από τις αρχές του 2015 ήταν αυξητική. Η εταιρεία 
λειτουργίας και η εταιρεία παραχώρησης παρα-
κολουθούν τα επίπεδα κυκλοφορίας και εσόδων 
σε συνεχή βάση, για να είναι σε θέση να λαµβά-
νουν τα απαραίτητα µέτρα σε περίπτωση υποχώ-
ρησης της κυκλοφορίας και των εσόδων, µε σκο-
πό πάντα την οικονοµική διαφύλαξη του έργου 
και κατ’ επέκταση των συνεργατών, προµηθευ-
τών, µετόχων, εργαζοµένων, της κοινωνίας κ.λπ. 

Η διαχείριση του θέµατος της δηµιουργίας και δι-
ανοµής οικονοµικής αξίας συµβάλλει στην επίτευ-
ξη του Στόχου Βιώσιµης Ανάπτυξης «Αξιοπρεπής 
Εργασία και Οικονοµική Ανάπτυξη», όπως έχει 
οριστεί από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ   
GRI 103-1

ΠΩΣ ΤΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ   
GRI 103-2

ATTIKH Ο∆ΟΣ Α.Ε. S 31 / 12 / 2017 S 31 / 12 / 2018 S 31 / 12 / 2019

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (€) 578.322.200 522.069.720 498.471.798

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€) 176.858.338 185.764.985 192.706.349

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟ∆Α ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (€) 68.975.154 69.883.038 72.621.746

ΜΙΣΘΟΙ-AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (€) 2.839.576 2.738.048 2.562.468

ΦΟΡΟΙ (€) 66.039.650 75.349.906 66.260.304

Δημιουργία 
και διανομή 

οικονομικής αξίας 
GRI 102-45, GRI 201-1, GRI 201-2, GRI 203-2
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ του έργου είναι άρρηκτα συνδεδε-
µένη µε το επίπεδο κυκλοφορίας και εσόδων από τα διόδια στην 
Αττική Οδό. Η αύξηση της κυκλοφορίας στην Αττική Οδό το 2019 
ήταν 4,45% σε σχέση µε το 2018.

ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ;   
GRI 103-3

ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε. S 31 / 12 / 2017 S 31 / 12 / 2018 S 31 / 12 / 2019

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (€) 26.546.975 29.357.681 28.504.468

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€) 48.832.510 57.803.448 52.822.305

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΣΟ∆Α ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (€) 3.993.894 4.806.990 5.105.700

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (€) 25.037.124 26.175.243 26.952.646

ΦΟΡΟΙ (€) 12.660.987 14.020.946 13.702.471

Διασφάλιση
Υγείας και 
Ασφάλειας 
των χρηστών της 
Αττικής Οδού
GRI 416-1, GRI 416-2

Συνεισφορά 
στην Αγορά

Σε ό,τι αφορά την απόδοση του έργου 
προς τους µετόχους του, θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι η πρώτη χρονιά που 
διανεµήθηκε µέρισµα προς τους µετόχους 

της Αττική Οδού, ήταν το 2013, δηλαδή 
13 χρόνια µετά την πρώτη επένδυσή τους 

στο έργο. Το 2013 το µέρισµα ήταν 
€78,2 εκατ., το 2014 €114,9 εκατ., 

το 2015 €62,2 εκατ., το 2016 €70,9 εκατ., 
το 2017 €71,2 εκατ., το 2018 €79,5 εκατ., 

ενώ για το 2019 φθάνει περίπου 
στα €100 εκατ. 

Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  για την παροχή υψηλού επι-
πέδου οδικής ασφάλειας περιλαµβάνει την παρακολούθηση 
των καιρικών, κυκλοφοριακών και οδικών συνθηκών και την 
έγκαιρη ενηµέρωση των χρηστών. Η συνεχής προσπάθεια 
επικεντρώνεται στη διατήρηση οµαλής και ασφαλούς κυ-
κλοφορίας, αποτρέποντας πιθανά συµβάντα / ατυχήµατα και 
επεµβαίνοντας άµεσα σε περίπτωση ατυχήµατος.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ είναι υψίστης σηµασίας για τις δύο 
εταιρείες, καθώς τα τροχαία δυστυχήµατα µπορούν να έχουν 
µεγάλη επίπτωση στη ζωή και την υγεία των χρηστών των 
αυτοκινητόδροµων. Η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης 
φροντίζει για την ελαχιστοποίηση των ατυχηµάτων στην 
Αττική Οδό, αλλά και για την άµεση επέµβαση σε περίπτωση 
ατυχήµατος.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ   
GRI 103-1

ΠΩΣ ΤΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ   
GRI 103-2
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ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΤΩΝ Ο∆ΗΓΩΝ

Οι οδηγοί στον αυτοκινητόδροµο ενηµερώ-
νονται µέσω των πινακίδων µεταβλητών 
µηνυµάτων για προβλήµατα που µπορεί να 
συναντήσουν στον δρόµο («Ακινητοποιηµέ-
νο Όχηµα Εµπρός», «Λ.Ε.Α. κλειστή µπρο-
στά», κ.λπ.), σε µια ουσιαστική προσπάθεια 
να αποτραπούν ενδεχόµενα συµβάντα και 
περαιτέρω ατυχήµατα. Επίσης, µέσω των 
πινακίδων µεταβλητών µηνυµάτων που 
υπάρχουν πριν την είσοδο στον αυτοκινητό-
δροµο, οι οδηγοί µπορούν να ενηµερωθούν 
για τις κυκλοφοριακές συνθήκες στον αυτο-
κινητόδροµο και τυχόν έκτακτα περιστατικά.

Παράλληλα, στις πινακίδες µεταβλητών µη-
νυµάτων προβάλλονται µηνύµατα οδικής 
ασφάλειας σχετικά µε τη χρήση ζώνης, παι-
δικού καθίσµατος, την κατανάλωση αλκοόλ 
κ.λπ. Τα µηνύµατα οδικής ασφάλειας εµφα-
νίζονται κάθε τρίµηνο για 1 εβδοµάδα (συνο-
λικά 341 ώρες προβολής/τρίµηνο στο σύνο-
λο των πινακίδων µεταβλητών µηνυµάτων).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Οι υπάλληλοι περιπολίας και οµάδων επέµβασης, µε τα 
χαρακτηριστικά κίτρινα βαν µε τα διακριτικά της εταιρεί-
ας λειτουργίας που κινούνται στον αυτοκινητόδροµο 24 
ώρες την ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα και 365 ηµέρες 
τον χρόνο και ανιχνεύουν το 46% των συµβάντων στον 
αυτοκινητόδροµο, φτάνουν στο σηµείο του συµβάντος σε 6 
λεπτά κατά µέσο όρο και φροντίζουν για τη σωστή κάλυψη 
του εµποδίου/ακινητοποιηµένου οχήµατος, τοποθετώντας 
κώνους, φωτεινές πινακίδες και αναµένοντας τις Υπηρεσί-
ες Έκτακτης Ανάγκης, όταν αυτό είναι απαραίτητο.

Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών εργάζονται για την 
προστασία της ανθρώπινης ζωής στον αυτοκινητόδροµο, 
εκτιθέµενοι και οι ίδιοι καθηµερινά σε πιθανούς κινδύνους, 
δεδοµένου ότι κινούνται συνεχώς εντός του αυτοκινητό-
δροµου. Εκτός από το να επεµβαίνουν σε συµβάντα, οι 
υπηρεσίες περιπολίας και οι οµάδες επέµβασης αποµα-
κρύνουν εµπόδια από το οδόστρωµα, παρέχουν κάλυψη 
σε συνάδελφους που εκτελούν εργασίες συντήρησης και 
αποτελούν τα µάτια της εταιρείας λειτουργίας στον δρόµο, 
καθώς επιτελούν συνεχή έλεγχο της υποδοµής.

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.∆.Κ.)

Το άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό του Κ.∆.Κ. 
επιβλέπει τον αυτοκινητόδροµο από τις κεντρι-
κές εγκαταστάσεις των εταιρειών στην Παιανία. 
Η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης, µέσω 
ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης 
κυκλοφορίας και πλήρους κάλυψης του αυτο-
κινητόδροµου µε κάµερες, επιβλέπει την κυ-
κλοφορία στον αυτοκινητόδροµο και συντονίζει 
εργασίες και επεµβάσεις, µε στόχο την προστα-
σία των χρηστών, αλλά και του προσωπικού που 
βρίσκεται στο έργο.

Η διαχείριση του θέµατος της Υγείας και Ασφάλειας των χρηστών της Αττικής Οδού 
συµβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης «Καλή Υγεία και Ευηµερία», 
«Βιοµηχανία, Καινοτοµία και Υποδοµές» και «Βιώσιµες Πόλεις και Κοινότητες», όπως 
έχουν οριστεί από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών.

Στόχος των ενεργειών διαχείρισης κυκλοφορίας και οδικής ασφάλειας είναι η αποφυγή 
δευτερογενών συµβάντων, δηλαδή συµβάντων που µπορεί να προκύψουν µετά από ένα 
πρωτογενές συµβάν, τα οποία, στατιστικά, είναι πολύ σοβαρότερα και λαµβάνουν πολύ 
µεγαλύτερες διαστάσεις σε σχέση µε τα πρωτογενή.

Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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ΑΚΟΛΟΥΘΕΊ ανάλυση των συμβάντων και ατυχημάτων που αντιμετωπίστηκαν στην Αττική Οδό το 2019, καθώς και του χρόνου 
απόκρισης των υπηρεσιών της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» σε αυτά.
 

Συνεισφορά 
στην Αγορά

ΤΡΟΧΑΊΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ

Θανατηφόρα Με 
τραυματίες

Συγκρούσεις
με υλικές ζημιές

2005 8 90 1.007

2006 10 51 1.182

2007 13 84 1.195

2008 12 85 1.201

2009 5 101 1.190

2010 10 70 927

2011 9 79 817

2012 3 60 785

2013 4 46 639

2014 4 39 608

2015 3 34 457

2016 2 25 557

2017 4 44 539

2018 7 33 560

2019 5 51 642

ΠΗΓΕΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ (2017-2019)

2019

5.065
2019

5.192
2019

11.365
2019

2.442
2019

1.549
2018

4.456
2018

4.856
2018

10.877
2018

2.281
2018

1.397
2017

4.036
2017

4.859
2017

11.347
2017

2.477
2017

1.477

ΣΥΝΟΛΟ 2019 

25.613
ΣΥΜΒΑΝΤΑ

ΚΑΜΕΡΕΣ (CCTV) 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ
(Τροχαία, Εταιρεία Φύλαξης, 

Εταιρεία Οδικής Βοήθειας, κ.ά.)

ΧΡΗΣΤΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ
(μέσω τηλεφωνικής 
κλήσης-1024, ERT)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ- 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΔΙΟΔΙΑ

ΚΑΤΑ ΤΟ 2019, δεν σημειώ-
θηκε κανένα περιστατικό 
μη συμμόρφωσης σε κα-
νονισμούς που αφορούν 
στην οδική ασφάλεια των 
χρηστών μας.
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ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ που πραγµατοποιεί το προσωπικό 
της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» γίνονται αντιληπτές από τους 
χρήστες της Αττικής Οδού όλα τα χρόνια της λειτουργίας του 
δρόµου και η ικανοποίηση των πελατών αποτυπώνεται στις 
ετήσιες έρευνες που πραγµατοποιούνται.

ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ;  
GRI 103-3

ΧΡΟΝΟΙ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ  
ΣΕ ΣΥΜΒΑΝΤΑ 
(ΛΕΠΤΑ) 
(2017-2019)

ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

ΕΚΑΒ

Ο.Β.Β.Ο.

2019 6,0΄

2019 10,0΄

2019 13,3΄

2019 13,3΄

2019 19,7΄

2019 22,1΄

2018 5,9΄

2018 9,7΄

2018 12,5΄

2018 12,3΄

2018 22,1΄

2018 20,9΄

2017 5,9΄

2017 8,8΄

2017 12,0΄

2017 12,3΄

2017 22,5΄

2017 20,1΄

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΥ

2019

55,8%
2019

41,5%
2019

2,1%
2019

0,2%
2019

0,4%
2018

58,2%
2018

39,0%
2018

2,0%
2018

0,5%
2018

0,3%
2017

59,6%
2017

37,7%
2017

1,5%
2017

0,7%
2017

0,4%

ΠΟΛΥ ΑΡΚΕΤΑ ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ∆Γ / ∆ΕΝ ΕΧΩ 
ΑΠΟΨΗ 

GRI 102-43 GRI 102-44
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Συνεισφορά 
στην Αγορά

ΤΟ ΤΜΗΜΑ Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 
Πελατών (Τ.Ε.Π.) απαντά στον αριθµό 
210.668.2222, ενώ συµβάλλει και στην 
αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών, 
συνεργαζόµενο µε το Κ.∆.Κ. (Κέντρο ∆ι-
αχείρισης Κυκλοφορίας). 

Η υψηλή αποτελεσµατικότητα της υπη-
ρεσίας έχει κερδίσει τις προτιµήσεις των 
χρηστών, που επιλέγουν, σε όλο και 
µεγαλύτερο ποσοστό, να απευθύνονται 
στην Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση για το 
σύνολο των ερωτηµάτων τους. Επίσης, 
το τηλεφωνικό κέντρο του αριθµού έκτα-
κτης ανάγκης, 1024, δέχεται περίπου 136 
κλήσεις ηµερησίως από χρήστες της 
Αττικής Οδού, που είτε χρειάζονται βο-
ήθεια, είτε αναφέρουν προβλήµατα που 
εντοπίζουν στον δρόµο ή ζητούν πληρο-
φορίες για κόµβους εισόδων - εξόδων, 
πλησιέστερη διαδροµή, κ.λπ.

Συνολικά το 2019, το κέντρο δέχθη-
κε 49.669 κλήσεις. Από το σύνολο των 
κλήσεων, το 40,8% αφορούσε κλήσεις 
για αναγγελία συµβάντος, το 8,2% για 

ΤΟ ΚΛΕΙ∆Ι ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του έργου είναι η διαχείρι-
ση και η συνεχής καταγραφή των αναγκών των χρηστών του αυ-
τοκινητόδροµου, µε την ταυτόχρονη αξιολόγηση και ικανοποίησή 
τους στο µέτρο του δυνατού. Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Παραπόνων που φροντίζει για την επικοινωνία µε 
τους χρήστες του αυτοκινητόδροµου, σε περίπτωση που απευ-
θυνθούν στην εταιρεία για κάποιο θέµα που τους απασχολεί ή για 
κάποια πληροφορία. Παράλληλα, ενηµερώνεται η ∆ιοίκηση των 

εταιρειών µέσω αναλυτικών αναφορών σχετικά µε ελλείψεις, 
παραλείψεις ή δυσλειτουργίες, που επισηµαίνονται από τους πε-
λάτες, προκειµένου να ληφθούν µέτρα βελτίωσης όπου κριθεί 
απαραίτητο. Μέσω των παραπόνων, έχουν επιτευχθεί βελτιώ-
σεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών σε τοµείς όπως 
η Σήµανση, ο Φωτισµός, η Ηχοπροστασία, η Αστυνόµευση και η 
Οδική Ασφάλεια, η Υπηρεσία ∆ιαλειτουργικότητας, τα Εµπορικά 
Συνδροµητικά Προγράµµατα, η Υπηρεσία “my e-PASS”, κ.ά.

Τα παράπονα στην 
εταιρεία συλλέγονται 
24 ώρες την ηµέρα, 
365 ηµέρες τον χρόνο 
από:   

l    39 σταθµούς διοδίων της Αττικής Οδού

l   9 Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών της Αττικής Οδού

l   3 Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών του αυτοκινητόδροµου Μορέα

l   την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών της Αττικής Οδού

l   τον αριθµό Έκτακτης Ανάγκης και Πληροφόρησης της Αττικής Οδού 1024 (24/7/365), την 
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών άλλων αυτοκινητόδροµων βάσει ∆ιαλειτουργικότητας, 
την ιστοσελίδα της εταιρείας (http://www.aodos.gr)

l   το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (customercare@attikesdiadromes.gr)

l   τις αποστολές fax στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (αριθµός: 210.6635 578) 

l   τις αποστολές ταχυδροµικής επιστολής στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας

l   µε επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Το 2019, το Τµήµα 
Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης 
Πελατών (Τ.Ε.Π.):

δέχθηκε

324.982 
εισερχόµενες 

κλήσεις 
εξυπηρέτησε σε

1' 42"
κατά µέσο όρο

πραγµατοποίησε

6.634 
εξερχόµενες 

κλήσεις

διεκπεραίωσε
 

48.395 
αιτήµατα χρηστών 

µε email

ανανέωσε

150.572
συνδροµητικούς 

λογαριασµούς

πληροφορίες προορισµών και το 11,3% 
για πληροφορίες για τις κυκλοφοριακές 
συνθήκες. Από το σύνολο των κλήσεων 
που δέχθηκε η γραµµή έκτακτης ανά-

γκης («1024») το 2019, το 63% εξυπηρε-
τήθηκε µέσα σε 15’’, επιτυγχάνοντας τον 
στόχο της άµεσης αντιµετώπισης κάθε 
ζητήµατος.
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ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ στα γραπτά παράπονα των πελατών, το 2019 προέκυψαν 
1.168 θέµατα. Για την αρχειοθέτησή τους έχουν δηµιουργηθεί 9 κατηγο-
ρίες. Ο αριθµός και το ποσοστό των θεµάτων ανά κατηγορία:

ΣΤO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ των εταιρειών µε τους χρή-
στες της Αττικής Οδού θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, κατά τη 
διάρκεια του 2019, δεν παρουσιάστηκε κανένα περιστατικό 
µη συµµόρφωσης µε κανονισµούς που αφορούν στην επι-
κοινωνία, τη διαφήµιση ή στις προωθητικές ενέργειες των 
δράσεών τους.
 

1024
KΑΤΑΝΟΜΗ ΚΛΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ 2019 
ΒΑΣΕΙ ΤΥΠΟΥ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2019   
GRI 417-3

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ 
∆ΙΟ∆ΙΩΝ (%)

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ & 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
(%)

Πληροφορίες για συµβάντα

Ερωτήµατα για θέµατα 
αυτοκινητόδροµου

Πληροφορίες προορισµών

Συνδροµητές - Εµπορικά πακέτα

Πληροφορίες κυκλοφοριακής 
κατάστασης Α.Ο.

Λάθος κλήσεις

Πολύ           Αρκετά           Όχι και τόσο          Καθόλου           ∆/Γ Πολύ           Αρκετά           Όχι και τόσο          Καθόλου           ∆/Γ

40,8%

24,3%

8,2%

11,3%

8,9%

6,6%

Έχει διαπιστωθεί ότι οι συνεχείς προσπάθειες των εταιρειών 
αναγνωρίζονται από τους πελάτες τους. Το υψηλό επίπεδο 
εξυπηρέτησης προς τους χρήστες της Αττικής Οδού αποτυπώ-
νεται και στην Ετήσια Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών, όπου οι 
δείκτες ικανοποίησης από τις διάφορες υπηρεσίες που προ-
σφέρουν οι εργαζόµενοι παραµένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, 
από την αρχή της λειτουργίας του αυτοκινητόδροµου.

81,8%

17,7%

0,4%

0,1%

0,0%

70,3%

25,2%

0,7%

3,2%
0,6%

17
2018

21
2018

177
2018

330
2018

420
2018

42
2018

3
2018

85
2018

35
2018

23
2017

12
2017

179
2017

330
2017

443
2017

50
2017

2
2017

87
2017

45
2017

24

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Σήμανση

247

Κυκλοφορία
& ασφάλεια

305

Λειτουργία 
διοδίων

362

Εξυπηρέτηση 
πελατών

61

Εμπορική 
πολιτική

1 133 1725

Έργο Ατυχήματα Άλλα
Διαλειτουργι-

κότητα

2017 20172018 2018

62,8%
37%
0,1%
0,1%
0,1%

66,2%
26,5%
1,6%
0,8%
4,9%

67,2%
31,5%
1,1%
0,0%
0,2%

70,9%
22,3%
2,4%
0,7%
3,7%
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Συνεισφορά 
στην Αγορά

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ 
ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΤΑ ΣΕΣ (%)

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Α.Ο. (%)

IKANOΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΟΜΑ∆ΩΝ 
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (%)

Πολύ           Αρκετά           Όχι και τόσο          Καθόλου           ∆/Γ Πολύ           Αρκετά           Όχι και τόσο          Καθόλου           ∆/Γ

2017 20172018 2018

76,5%
21,3%
0,6%
0,1%
1,5%

62,9%
22,8%
3%
0,6%
10,7%

70%
28,1%
0,9%
0,1%
0,9%

65,7%
27,7%
1%
0,0%
5,6%

61,1%

27,6%

1,9%

9,2%

0,2%

67,5%

31%

0,3%

1,1%

0,1%

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΕΠΑΡΚΕΙΑ & 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Πολύ

49%
Πολύ

24,1%

Αρκετά

47% 

2018 

44,1% 
2017 

49,9% 

Αρκετά

43% 

Όχι και τόσο

22,1% 
Καθόλου

0,4% 
Καθόλου

6,1% 

∆Γ/ ∆εν έχω 
άποψη

0,1% 
∆Γ/ ∆εν έχω 
άποψη

4,7% 

Όχι και τόσο

  3,5% 
2018 

3,6% 

2018 

22,9% 
2018 

7,2% 2018 

0,0% 

2018 

0,6% 
2018 

3,8% 

2018 

51,7% 
2018 

20,3% 

2017 

2,9% 

2017 

24,2% 
2017 

6,7% 2017 

0,5% 

2017 

1,4% 
2017 

4,3% 

2017 

45,3% 
2017 

18,1% 

2018 

45,8% 
2017 

46,7% 
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ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO, που έχουν αναφερθεί νωρίτερα, σε συνδυ-
ασµό µε τις µετρήσεις ικανοποίησης των χρηστών, εντάσσονται σε 
ένα γενικότερο πρόγραµµα διαχείρισης ποιότητας που χρησιµοποι-
εί η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης, το οποίο είναι ουσιαστικό 
για την εξασφάλιση του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που παρέχο-
νται στους χρήστες του αυτοκινητόδροµου. Το σύστηµα ονοµάζεται 
«Θαλής», από τον προσωκρατικό φιλόσοφο Θαλή τον Μιλήσιο, που 
πρώτος προσπάθησε να κατανοήσει τον κόσµο µέσα από τα µάτια 
της επιστήµης και όχι βασισµένος σε θρύλους ή µύθους.

Η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» κατάφερε να δηµιουργήσει ένα 
σύστηµα που συλλέγει δεδοµένα, παρακολουθεί την απόδοση 
και συγκρίνει τα αποτελέσµατα µε την αντίληψη των πελατών 
για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Μέσω της εφαρµογής του συ-
στήµατος «Θαλής» παρακολουθείται η επίτευξη των στόχων, 
ενώ ανιχνεύονται τυχόν προβλήµατα, ώστε να γίνουν άµεσα 
διορθωτικές ενέργειες, προκειµένου το επίπεδο των παρεχό-
µενων υπηρεσιών να παραµένει υψηλό.

Το πρώτο µέρος του συστήµατος «Θαλής» αποτελούν οι διαδι-
κασίες λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητόδροµου, οι 
οποίες φέρουν Πιστοποιήσεις:

ΚΑΘΩΣ η «Σύµβαση Λειτουργίας και Συντήρησης» του αυτοκινη-
τόδροµου αποτελεί Προσάρτηµα στη «Σύµβαση Παραχώρησης» 
µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο, οι προδιαγραφές των περισσότερων 
υλικών που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση της λειτουργί-
ας και της συντήρησης του αυτοκινητόδροµου περιγράφονται σε 
επιµέρους συµβατικά έγγραφα, την Ειδική Συγγραφή Υποχρε-
ώσεων (ΕΣΥ). Έτσι, η επιλογή των υλικών και προϊόντων που 
χρησιµοποιούνται στο Έργο είναι προκαθορισµένη συµβατικά 
και γίνεται µε αυτά τα κριτήρια.

Η επιλογή των προµηθευτών/υπεργολάβων γίνεται µε ανοιχτή 
έρευνα αγοράς και αίτηση προδιαγραφών προϊόντων και προ-
σφορών σε τουλάχιστον 3 διαφορετικούς προµηθευτές/υπεργο-
λάβους. Από τις προσφορές που λαµβάνονται, επιλέγεται αυτή που 
αντιπροσωπεύει την καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής. Σύµφωνα 
µε τις διαδικασίες που έχουν πιστοποιηθεί κατά το ISO 9001, όλοι οι 
προµηθευτές/υπεργολάβοι αξιολογούνται σε ετήσια βάση.

Οι εταιρείες «Αττική Οδός Α.Ε.» και «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» κα-
τευθύνουν τους προµηθευτές και συνεργάτες τους να βελτιώσουν 
τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους επιδόσεις µέσω του Κώ-
δικα ∆εοντολογίας Προµηθευτή, ο οποίος υπογράφεται από όλους 
τους προµηθευτές και υπεργολάβους µας. Ειδικότερα, ο Κώδικας 
προσδιορίζει τις βασικές απαιτήσεις που η κάθε Εταιρεία αναµένει 
να πληρούν οι Προµηθευτές αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και 
οι υπεργολάβοι σχετικά µε την υπεύθυνη συµπεριφορά τους στο 
πλαίσιο εκτέλεσης των συµβατικών τους υποχρεώσεων µε σε-
βασµό στον αντισυµβαλλόµενο, την κοινωνία και το περιβάλλον. 
Κάθε Εταιρεία/Προµηθευτής, εκτός του ότι παρέχει υψηλής ποι-

• ISO 9001:2015 Πιστοποίηση Ποιότητας
• BS OHSAS 18001:2007 Πιστοποίηση Υγείας & Ασφάλειας
• EN ISO 14001:2015 Περιβαλλοντική Πιστοποίηση
• ISO 39001:2012 Πιστοποίηση Οδικής Ασφάλειας
• ISO 50001:2011 Πιστοποίηση για Συστήµατα ∆ιαχείρισης 

Ενέργειας 

Το δεύτερο µέρος αφορά στο σύστηµα διοικητικής πληρο-
φόρησης, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία µε την εταιρεία 
INVISION, και έχει ως σηµαντικότερα συστατικά τους 35 «∆εί-
κτες Επίδοσης» (Key Performance Indicators – KPIs), που 
σχετίζονται µε την ασφάλεια και την εξυπηρέτηση πελατών, τη 
συντήρηση του αυτοκινητόδροµου και τη συλλογή διοδίων.

Τέλος, το τρίτο µέρος αφορά στον τρόπο µε τον οποίο οι µετρή-
σεις συνδυάζονται µε έρευνες ικανοποίησης πελατών, ώστε η 
απόδοση της εταιρείας να συγκρίνεται µε την αντίληψη και τις 
προσδοκίες των χρηστών της Αττικής Οδού.

Το σύστηµα «Θαλής» έχει βραβευτεί µε το βραβείο «Παγκό-
σµιων Οδικών Επιτευγµάτων» από την Παγκόσµια Οδική Οµο-
σπονδία (International Road Federation – IRF) το 2014.

Προμηθευτές
GRI 102-9, GRI 102-10

Συνολικά το 2019, 
οι εταιρείες συνεργάστηκαν 
µε 567 συνεργάτες 
(προµηθευτές, υπεργολάβους), 
εκ των οποίων οι 132 
αφορούσαν νέες 
        συνεργασίες.

ότητας προϊόντα και υπηρεσίες, δεσµεύεται να πραγµατοποιεί τις 
επιχειρηµατικές της/του δραστηριότητες σύµφωνα µε τον Κώδικα 
Εταιρικής ∆εοντολογίας και Επιχειρηµατικής Ηθικής που έχει ως 
βασική αρχή την τιµιότητα, την ακεραιότητα και τη λογοδοσία.

Από την αρχή της λειτουργίας της, η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» έχει 
συνεργαστεί µε πάνω από 1.150 διαφορετικούς προµηθευτές, οι 
περισσότεροι από τους οποίους δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 
Από αυτούς, έχει σταθερή συνεργασία µε 205 εταιρείες τα τελευ-
ταία 3 χρόνια και υπολογίζεται ότι το προσωπικό που απασχολείται 
στις εταιρείες αυτές ανέρχεται σε περίπου 13.000 άτοµα. Αντίστοι-
χα, η «Αττική Οδός Α.Ε.» συνεργάζεται σταθερά µε περίπου 150 
προµηθευτές τα τελευταία 3 χρόνια, οι περισσότεροι εκ των οποί-
ων δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είτε ως παραγωγοί και κα-
τασκευαστές, είτε ως αντιπρόσωποι διεθνών οίκων. Υπολογίζεται 
ότι το προσωπικό που απασχολείται στις εταιρείες 
αυτές ανέρχεται σε περίπου 10.000 άτοµα.
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Συνεισφορά 
στην Αγορά

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, η προστασία των προσωπικών δεδοµέ-
νων που διαχειρίζονται προέχει, δεδοµένου ότι πρόκειται 
για θεµελιώδες δικαίωµα των φυσικών προσώπων. Για 
τον σκοπό αυτό, η συµµόρφωση µε τον Γενικό Κανονισµό 
για την Προστασία των Προσωπικών ∆εδοµένων (Γενι-
κός Κανονισµός 2016/679) αποτελεί προτεραιότητα, ώστε 
να διασφαλίζεται στο µέτρο του δυνατού τυχόν διαρροή 
προσωπικών δεδοµένων, η οποία µπορεί να επιφέρει 
σηµαντικές επιπτώσεις στα δικαιώµατα και τις ελευθερί-
ες των υποκειµένων. Για τον λόγο αυτό χρησιµοποιούµε 
τεχνικές και οργανωτικές µεθόδους για την προστασία 
των προσωπικών δεδοµένων των υποκειµένων επεξερ-
γασίας.

Η διαχείριση του θέµατος της Προστασίας Προσωπικών 
∆εδοµένων συµβάλλει στην επίτευξη του Στόχου Βιώσι-
µης Ανάπτυξης «Ειρήνη, ∆ικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσµοί», 
όπως έχει οριστεί από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών. Ειδικότερα, η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» προχώρησε σε 

ενηµέρωση των εργαζοµένων αναφορικά µε τα προσω-
πικά δεδοµένα τους που συλλέγει, τον σκοπό της συλ-
λογής, τον χρόνο τήρησης και επεξεργασία τους, κ.ά. 
Παράλληλα, διένειµε την Πολιτική Προστασίας Προσω-
πικών ∆εδοµένων και την Πολιτική Ασφάλειας Πληρο-
φοριακών Συστηµάτων.

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2019, οι εταιρείες έλαβαν συνολι-
κά 220 αιτήµατα/σχόλια που σχετίζονταν µε Προσωπικά 
∆εδοµένα (καταγραφή συνοµιλίας, συγκατάθεση χρήσης 
προσωπικών δεδοµένων, διαδικασία τηλεφωνικής ανα- 
νέωσης λογαριασµού µέσω πιστωτικής κάρτας, κ.λπ.), εκ 
των οποίων τα 209 ήταν τηλεφωνικά και τα 11 έγγραφα. 
Όλα τα αιτήµατα/σχόλια απαντήθηκαν. Υπήρξε µόνο µία 
καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αρχή Προστασίας ∆ε-
δοµένων και αφορούσε την πολιτική cookies στην ιστο-
σελίδα της Αττικής Οδού. ∆όθηκαν εξηγήσεις στην Αρχή 
και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο. 

Η ΣΥΛΛΟΓΗ και η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χα-
ρακτήρα γίνεται πάντα στο αναγκαίο µέτρο και σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Γενικού Κανονισµού 2016/679, σε συνδυ-
ασµό µε την εκτέλεση των συµβατικών µας υποχρεώσε-
ων, του φορολογικού νόµου, του αστικού κώδικα και των 
τυχόν απαιτήσεων της «Σύµβασης Παραχώρησης».

Σε συµµόρφωση µε τον Γενικό Κανονισµό 2016/679, οι 
εταιρείες προχώρησαν στην ανάρτηση στην ιστοσελίδα, 
(www.aodos.gr) δήλωσης περί προστασίας προσωπι-
κών δεδοµένων των συνδροµητών και χρηστών του 
αυτοκινητοδρόµου, καθώς και της Πολιτικής Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων και της πολιτικής cookies. Επι-
πλέον, δηµιουργήθηκε Μητρώο καταγραφής όλων των 
διεργασιών µε Προσωπικά ∆εδοµένα (Data Register) µε 
σαφή καθορισµό του σκοπού της διεργασίας, του χρόνου 
τήρησης των αρχείων, κ.λπ. Έχει ορισθεί, επίσης, Υπεύ-
θυνος Προστασίας ∆εδοµένων (Data Protection Officer). 
Παράλληλα, ζητείται η συγκατάθεση των συνδροµητών 
για ενηµέρωση σχετικά µε προωθητικές ενέργειες.

ΓΙΑΤI ΕIΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚO ΘEΜΑ;  
GRI 103-1

ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ;  
GRI 103-3

ΠΩΣ ΤΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ;  
GRI 103-2

Προστασία 
Προσωπικών 
Δεδομένων
GRI 418-1
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ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ υποστηρίζουν την κουλτούρα αξιοκρατίας, 
εντιµότητας και εταιρικής ηθικής και δεσµεύονται για την 
τήρηση διαδικασιών ίσης ευκαιρίας κατά την πρόσληψη 
των εργαζοµένων, αξιοκρατικών προαγωγών, καλής σχέ-
σης µε συνεργάτες και προµηθευτές. Η δέσµευσή τους 
αυτή έχει άµεσο αντίκτυπο στους πελάτες, συνεργάτες και 
προµηθευτές. Επίσης, οι εταιρείες έχουν αναπτύξει και µη-
χανισµούς ελέγχου κατά της δωροδοκίας και διαφθοράς.

Η διαχείριση του θέµατος της ∆ιασφάλισης Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης και επιχειρηµατικής ηθικής συµβάλλει 
στην επίτευξη του Στόχου Βιώσιµης Ανάπτυξης «Ειρήνη, 
∆ικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσµοί», όπως έχει οριστεί από 
τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών.

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2019, η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» 
προχώρησε, σε εκπαιδευτικές συναντήσεις για όλο το 
προσωπικό αναφορικά µε την εφαρµογή του Κώδικα και 
του Προγράµµατος Ηθικής και Κανονιστικής Συµµόρφω-
σης, αλλά και για την καλύτερη κατανόηση θεµάτων που 
άπτονται της κανονιστικής συµµόρφωσης. 

Στο πλαίσιο της γενικότερης και συνεχούς προσπάθειας 
των εταιρειών για διαφάνεια, δικαιοσύνη και αξιοκρατία, 
η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» απέστειλε τον Κώδικα ∆εο-
ντολογίας Προµηθευτών σε όλους τους προµηθευτές και 
υπεργολάβους της (150 συνολικά) και το 95% συναίνεσε 
γραπτά στην τήρηση του Κώδικα ∆εοντολογίας. 

Εντός του 2019 πραγµατοποιήθηκε εκπαίδευση δύο στε-
λεχών της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» σε θέµατα κατα-
πολέµησης της διαφοράς από την ACFE (Association of 
Certified Fraud Examiners, Greece) και, σε συνέχεια αυ-
τού, τα συγκεκριµένα στελέχη είναι µέλη της ACFE. Επί-
σης, κατά τη διάρκεια του 2019, δεν αναφέρθηκε κανένα 
περιστατικό διαφθοράς και αντι-ανταγωνιστικής συµπε-
ριφοράς που να σχετίζεται µε τον τρόπο λειτουργίας των 
εταιρειών και, ως εκ τούτου, δεν υπήρξε καµία σχετική 
υπόθεση που να έφτασε στη δικαιοσύνη.

Η∆Η ΑΠΟ ΤΟ 2017, έχει διανεµηθεί σε όλους τους εργαζό-
µενους ο Κώδικας Εταιρικής ∆εοντολογίας, καθώς και 
ο Κώδικας ∆εοντολογίας και το Πρόγραµµα Ηθικής και 
Κανονιστικής Συµµόρφωσης του Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, 
ώστε οι αρχές που διέπουν τις εταιρείες και τον Όµιλο να 
είναι γνωστές και κατανοητές σε όλους.

ΓΙΑΤI ΕIΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚO ΘEΜΑ;  
GRI 103-1

ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ;  
GRI 103-3

ΠΩΣ ΤΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ;  
GRI 103-2

Διασφάλιση 
κανονιστικής 
συμμόρφωσης & 
επιχειρηματικής 
ηθικής
GRI 205-3

Κατά τη διάρκεια του 2019, στις εταιρείες «Αττική Οδός Α.Ε.» και «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.»
δεν υπήρξε σοβαρό πρόστιµο ή παράβαση σχετικό µε τη µη συµµόρφωση µε νόµους και 
κανονισµούς στον κοινωνικό και οικονοµικό τοµέα για το έτος.
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Συνεισφορά 
στην Αγορά

Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ αποτελεί σηµαντικό µέ-
ληµα των εταιρειών, καθώς συµβάλλει στη βελτιστοποί-
ηση του τρόπου λειτουργίας τους. Ο µετασχηµατισµός σε 
αυτόν τον τοµέα είναι µια συνεχής προσπάθεια, η οποία 
έχει ως στόχο τόσο την τεχνολογική αλλαγή, αλλά και την 
αλλαγή στον τρόπο εργασίας. 

Επίσης, η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης της Αττι-
κής Οδού παρακολουθεί τις επιστηµονικές εξελίξεις και 
επιδιώκει τη σύνδεση µε την έρευνα µε σκοπό να είναι 
και να παραµείνει πρωτοπόρος στον κλάδο, ιδίως σε ό,τι 
αφορά στην οδική ασφάλεια. Επιπλέον, ο αυτοκινητόδρο-
µος της Αττικής Οδού αποτελεί ένα εξαιρετικό πεδίο για 
να δοκιµαστούν νέες τεχνολογίες, χάρη στο εξελιγµένο 
σύστηµα διαχείρισης κυκλοφορίας που διαθέτει.

τους ευάλωτους χρήστες των οδών και για όλες τις γε-
νιές των οχηµάτων (µη εξοπλισµένα, C-ITS εξοπλισµένα, 
αυτόνοµα). 

Από τον Σεπτέµβριο του 2018, η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» 
συµµετέχει πλέον και σε δύο νέα ερευνητικά προγράµ-
µατα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ 
- ∆ΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και συγχρηµατοδοτούνται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους µέσω 
του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα & Και-
νοτοµία» (ΕΠΑνΕΚ): τα έργα MANTIS και Ο∆ΟΣ 2020.

Το MANTIS (Πλαίσιο Ανάπτυξης Ετερογενών Εφαρµο-
γών σε Ευφυή Συστήµατα Μεταφορών για την Υποστή-
ριξη Οδηγών και Βελτίωση των Μεταφορών) είναι ένα 
3ετές ερευνητικό έργο, το οποίο στοχεύει στον σχεδια-
σµό ενός πλαισίου ανάπτυξης ετερογενών εφαρµογών 
σε ευφυή συστήµατα µεταφορών και την ανάπτυξη και 
επίδειξη συστηµάτων για την υποστήριξη των οδηγών 
και τη βελτίωση των οδικών µεταφορών. Τα τελευταία 
χρόνια όλα τα οχήµατα διαθέτουν πληθώρα αισθητηρί-
ων οργάνων και παρέχουν τα συλλεγόµενα από αυτά 
δεδοµένα, µέσω επεξεργαστικών µονάδων και προτυ-
ποποιηµένων διεπαφών. Το παρόν έργο αναπτύσσει νέες 
εφαρµογές που βασίζονται στην επικοινωνία οχηµάτων 
και ευρύτερων διαδικτυακών εφαρµογών, µε στόχο τον 
έλεγχο και την καταγραφή περιβαλλοντικών και εκτά-
κτων συνθηκών από κέντρα διαχείρισης υποδοµών και 
στόλων οχηµάτων.

Το έργο Ο∆ΟΣ 2020 στοχεύει στην εισαγωγή µιας καινο-
τόµου τεχνολογικής λύσης, που µέσω της χρήσης του 
∆ιαδικτύου των Πραγµάτων (Internet of Things) και τε-
χνολογιών επικοινωνίας υποδοµής - οχήµατος, θα υλο-
ποιήσει συνεργατικές εφαρµογές στο πεδίο των Ευφυών 
Συστηµάτων Μεταφορών, συνεισφέροντας σηµαντικά 
στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και της ασφαλούς 
συντήρησης της υποδοµής. Η ολοκληρωµένη τεχνολο-
γική λύση θα απευθύνεται σε όλους τους τύπους οχη-
µάτων και θα απαιτεί ελάχιστο έως µηδενικό εξοπλισµό 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ διερευνούν συνεχώς τις τεχνολογικές εξελί-
ξεις που επικρατούν, µε στόχο τον εντοπισµό αυτών που 
θα είχαν εφαρµογή στον τρόπο λειτουργίας τους και αξι-
ολογώντας το κόστος, το επίπεδο δυσκολίας εφαρµογής 
αλλά και την αποτελεσµατικότητά τους. 

Παράλληλα, η εταιρεία «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» συµ-
µετέχει σε αρκετά ερευνητικά προγράµµατα (τόσο εθνι-
κά όσο και ευρωπαϊκά), για την προώθηση της έρευνας 
γύρω από θέµατα που αφορούν στην οδική ασφάλεια και 
τη λειτουργία του αυτοκινητόδροµου. Πιο συγκεκριµέ-
να: Από το 2017, η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» συµµετέχει 
στο ερευνητικό πρόγραµµα SAFE STRIP, που εντάσσεται 
στο πλαίσιο H2020. Το πρόγραµµα αφορά στη δηµιουρ-
γία τεχνολογίας που θα επιτύχει την ενσωµάτωση των 
εφαρµογών C-ITS στην υπάρχουσα οδική υποδοµή, συ-
µπεριλαµβανοµένων των καινοτόµων I2V (Infrastructure 
to Vehicle) και V2I (Vehicle to Infrastructure), καθώς και 
των λειτουργιών VMS (Variable Message Signs) / VSL 
(Speed Limit Signs) σε χαµηλού κόστους ολοκληρωµέ-
νες λωρίδες σήµανσης στον δρόµο, για τα οχήµατα και 

ΓΙΑΤI ΕIΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚO ΘEΜΑ;  
GRI 103-1

ΠΩΣ ΤΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ;  
GRI 103-2

Καινοτομία 
και Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός
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από µέρους των οχηµάτων. Η προτεινόµενη λύση στηρί-
ζεται στην ενσωµάτωση δικτύου µίκρο- και νάνο-αισθη-
τήρων σε ειδικά στοιχεία υποδοµής που τοποθετούνται 
επί του οδοστρώµατος.

Τέλος, από το 2019, η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» 
συµµετέχει και στο ερευνητικό πρόγραµµα C-ROADS. 
Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της Επενδυτικής 
Προτεραιότητας 3: “Intelligent Transport Services for 
road (ITS)” και του ειδικού στόχου 10 “Cooperative, 
connected and automated mobility - cooperative ITS 
and automation”. Το C-ROADS έχει ως αντικείµενο τη 
µελέτη, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρµογή συνεργατικών 
ευφυών συστηµάτων µεταφορών (C-ITS) σε τµήµατα 
του κυρίου άξονα της χώρας και την εναρµόνιση µε τις 
αντίστοιχες πιλοτικές δοκιµές στα άλλα κράτη - µέλη 
µέσω της πλατφόρµας C–ROADS, ώστε να διασφαλιστεί 
η διαλειτουργικότητά του, ενώ συµβάλλει στη δηµιουργία 
ενός βιώσιµου συστήµατος µεταφορών και βελτιώνει 
την οδική ασφάλεια µέσα από την αποδοτικότερη 
χρήση των υποδοµών τόσο σε επίπεδο οδικών όσο και 
εµπορευµατικών µεταφορών.

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2019, ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στον τοµέα 
του ψηφιακού µετασχηµατισµού ήταν:

•  Έναρξη έργων για το νέο εταιρικό site και το νέο 
portal συνδροµητών e-PASS.

•  Έναρξη του έργου µετάπτωσης στο νέο σύστηµα ERP 
που θα ενοποιήσει και θα ολοκληρώσει υφιστάµενα 
συστήµατα διαχείρισης αγορών, αποθηκών και λογι-
στηρίου. 

•  Θέση σε παραγωγική λειτουργία εφαρµογών στη 
∆ιεύθυνση ∆ιοδίων για την αυτοµατοποίηση της δι-
αχείρισης των προσαρµογών διοδίων (από έγχαρτη 
σε άυλη).

Παράλληλα, διερευνήθηκαν οι παρακάτω εφαρµογές:

•  Η χρήση των υπηρεσιών κινητής τεχνολογίας και 
διαθεσιµότητας των δεδοµένων από παντού, και µε 
ασφάλεια, προσφέροντας ευελιξία και αµεσότητα 
στην εργασία και τη λήψη αποφάσεων.

•  Οι απαιτήσεις σε εξοπλισµό, λογισµικό, κυβερνοα-
σφάλεια και σε εκπαίδευση του προσωπικού για την 
εφαρµογή τηλε-εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται η 
επιχειρηµατική συνέχεια σε περίοδο κρίσεων. 

ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ;  
GRI 103-3
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ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΤ0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο σεβασµός και η προστασία του 
περιβάλλοντος, που αποτέλεσαν βασικούς 
στόχους ήδη από τη φάση κατασκευής του 
αυτοκινητόδροµου, συνεχίζουν να αποτελούν 
προτεραιότητα και κατά τη λειτουργία 
του, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι ένας 
αυτοκινητόδροµος µπορεί να συνυπάρχει σε 
αρµονία µε το περιβάλλον.

l  Περιβαλλοντική προστασία

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

SDGs

ΒΑΣΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ / ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ:

Συντήρηση 70.000 δέντρων, 730.000 
θάµνων, 78 στρεµµάτων χλοοτάπητα

Μείωση κατανάλωσης νερού  
κατά 7,23%

126 24ωρες µετρήσεις µε κινητές 
µονάδες µέτρησης θορύβου, 
τοποθέτηση 918m (συνολικής 
επιφανείας 1.827m2) ηχοπετασµάτων

Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας
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ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ αντιµετωπίζεται ως ένα από τα 
αναπόσπαστα τµήµατα της πολιτικής των εται-
ρειών, οι οποίες προσπαθούν µε κάθε τρόπο να 
µειώσουν τις επιπτώσεις που προκαλεί σε αυτό η 
λειτουργία του αυτοκινητόδροµου. Οι εταιρείες µε-
ριµνούν για θέµατα ρύπων, θορύβου, απορριµµά-
των/ανακύκλωσης, υδάτινων πόρων και τοπικής 
χλωρίδας και πανίδας.

Οι εταιρείες επενδύουν σε αυτή την προσπάθεια 
µέσω νέων τεχνολογιών, αντικατάστασης στόλου 
οχηµάτων και καλύτερης διαχείρισης του υπάρχο-
ντος εξοπλισµού, µε στόχο τη µείωση της κατανά-
λωσης ενέργειας και του ανθρακικού αποτυπώ-
µατος των δραστηριοτήτων τους.

Η διαχείριση του θέµατος της περιβαλλοντικής 
προστασίας συµβάλλει στην επίτευξη των Στόχων 
Βιώσιµης Ανάπτυξης «Καθαρό Νερό και Αποχέ-
τευση», «Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή», 
«∆ράση για το Κλίµα» και «Ζωή στη Στεριά», όπως 
έχουν οριστεί από τον Οργανισµό Ηνωµένων 
Εθνών.

Η ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΦΥΤΕΥΣΗ, που πραγµατοποιήθηκε 
µε την ολοκλήρωση της κατασκευής του αυτο-
κινητόδροµου, ανανεώνεται και συντηρείται σε 
τακτική βάση, µε σεβασµό στην τοπική χλωρίδα, 
και συντελεί στην οµαλή ένταξη του αυτοκινητό-
δροµου στον τοπικό ιστό. Οι «πράσινες ζώνες» 
στον αυτοκινητόδροµο αποτελούν µια φυσική 
ζώνη για εµφύτευση και εµπλουτισµό της χλωρί-
δας, ενώ, σύµφωνα µε έρευνες, λειτουργούν ως 
φίλτρο απορρόφησης των εκπεµπόµενων καυ-
σαερίων από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Η αρχική φύτευση περιλάµβανε πάνω από 
1.000.000 δέντρα, θάµνους και φυτά, ενώ για τη 
συντήρηση και επέκταση του πρασίνου στον αυ-
τοκινητόδροµο, εξειδικευµένο προσωπικό απα-
σχολείται σε µόνιµη βάση. Οι εργασίες που αφο-
ρούν στο πράσινο γίνονται σε τακτική βάση και 
περιλαµβάνουν κλάδεµα, φυτεύσεις, καθαρισµό 
των χόρτων, περισυλλογή σκουπιδιών, παρακο-
λούθηση ασθενειών, λίπανση, ψεκασµούς και 
άρδευση.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ   
GRI 103-1

ΠΩΣ ΤΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ 
ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ
GRI 103-2, GRI 103-3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Περιβαλλοντική 
προστασία

GRI 302-1, GRI 302-4, GRI 303-1, GRI 305-1, GRI 305-5, GRI 305-7, GRI 306-2

Η διαχείριση του περιβάλλοντος στις εταιρείες «Αττική Οδός Α.Ε.» 
και «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» έχει πιστοποιηθεί από κοινού κατά ISO 
14001:2015, ενώ παράλληλα το σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης 
των δύο εταιρειών έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 50001:2011.
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Συνεισφορά 
στο Περιβάλλον

Η ΑΡ∆ΕΥΣΗ γίνεται από νερό γεώτρησης και ρυθµίζεται 
από κεντρικό ηλεκτρονικό σύστηµα, που προγραµµατί-
ζεται ανάλογα µε τις κλιµατικές συνθήκες, έτσι ώστε να 
αποφεύγεται η σπατάλη νερού. Για την άρδευση ειδικά 
διαµορφωµένων περιοχών µε γκαζόν χρησιµοποιείται το 
νερό από τους βιολογικούς καθαρισµούς (µονάδες επε-
ξεργασίας υγρών αποβλήτων) του έργου, ώστε να µην 
εξαντλούνται οι φυσικοί υδάτινοι πόροι.

Η διαχείριση του νερού άρδευσης γίνεται πάντα µε στόχο τη 
µεγαλύτερη δυνατή εξοικονόµηση. Ειδικότερα, σε συγκε-
κριµένα φυτά, κυρίως µεγάλα δέντρα, η ποσότητα του νε-
ρού έχει µειωθεί στο ελάχιστο πλέον, καθώς το ριζικό σύ-
στηµα έχει επεκταθεί και δεν χρειάζονται συχνή άρδευση.

∆ιενεργούνται ποιοτικές µετρήσεις, χηµικές και µικροβι-
ολογικές αναλύσεις στην αρχή και στο τέλος τον ποτισµά-
των για να ελέγχεται η ποιότητα του νερού, ενώ καταγρά-
φονται οι στάθµες πέραν των ποσοτήτων κατανάλωσης 
για να βλέπουµε την επάρκεια της εκάστοτε γεώτρησης.

Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από τις εγκαταστά-
σεις των Κτιρίων του αυτοκινητοδρόµου είτε οδηγούνται 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ των παραπάνω φυτών χρησιµο-
ποιήθηκαν 20.000 κιλά ανόργανων λιπασµάτων καθώς 
και εξαιρετικά µικρές, για το µέγεθος του έργου, ποσό-
τητες φυτοφαρµάκων (23,4 κιλά και 5 λίτρα για βιολογική 
και χηµική καταπολέµηση αντίστοιχα), αφού η βιολογική 
καταπολέµηση (κοπή και καύση) αποτελεί πρώτη επιλο-
γή. Επίσης, από τα προϊόντα κλαδέµατος και κοπής φυ-
τικού υλικού, παρήχθησαν συνολικά 7.286 κυβικά µέτρα 
πριονιδιού (µε χρήση κλαδοτεµαχιστών, ειδικών µηχανη-
µάτων για τον σκοπό αυτό).

Τέλος, συνεχίστηκε η εφαρµογή των παρακάτω µεθό-
δων, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής φροντίδας: 

• Χρήση σάκων πολλαπλής χρήσης και όχι πλαστικών 
σακουλών, κατά τη συλλογή υπολειµµάτων κοπής φυτι-
κού υλικού και σκουπιδιών από τα πρανή. 

• Μετατροπή των φυτικών υπολειµµάτων, που προκύ-
πτουν από τα κλαδέµατα, σε πριονίδι (το προϊόν αυτό 
χρησιµοποιείται ως οργανικό λίπασµα για τις ανάγκες 
των φυτών, ως υλικό εδαφοκάλυψης και για την παρα-
γωγή κοµπόστ). Έτσι, επιτυγχάνεται σηµαντική µείωση 
των απορριµµάτων που καταλήγουν στις χωµατερές.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ

Κατά τη διάρκεια 
του 2019 

συντηρήθηκαν:70.000
δέντρα

730.000
θάµνοι 

78 στρέµµατα 
χλοοτάπητα 

σε µονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του έρ-
γου, είτε από στεγανούς βόθρους µέσω βυτιοφόρων σε 
κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων. Καθώς δεν 
αποτελούν υγρά απόβλητα από εργασίες, δεν συνιστούν 
ποσότητα που οι εταιρείες µπορούν να σχεδιάσουν τη 
µείωσή της. 

Παρακάτω παρουσιάζεται η ετήσια κατανάλωση νερού 
από το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ και από το δίκτυο άρδευσης.

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΕΥ∆ΑΠ

2018

2017

549.166

517.656

20
19

510.613

10.551

12.640

9.499

Ετήσια Κατανάλωση Νερού (m3)
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ΕΙ∆ΙΚΑ για τη µείωση του θορύβου στην Αττική Οδό έχει 
γίνει ανάλογη µελέτη και εφαρµόζονται αντιθορυβικά 
µέτρα, σε συνάρτηση µε την εδαφική διαµόρφωση και 
τις ανάγκες κάθε περιοχής. Συγκεκριµένα, έχουν τοπο-
θετηθεί ηχοπετάσµατα, συνολικής έκτασης περίπου 40 
χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων, καθώς και ακουστικές 
ζώνες προκηπίων και αναχωµάτων µε ειδικές φυτεύ-
σεις. Επίσης, τα επίπεδα θορύβου που προκύπτουν από 
τη λειτουργία του αυτοκινητόδροµου παρακολουθούνται 
από την «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.», ώστε να παρέχει την 
κατάλληλη πληροφόρηση στην εταιρεία Παραχώρησης, 
«Αττική Οδός Α.Ε.», για να επέµβει, µε την έγκριση του 
αρµόδιου Υπουργείου, σε περίπτωση υπερβάσεων ορίων 
και να προβεί σε έργα αντιµετώπισης του θορύβου µε 
ηχοπετάσµατα. Η έκθεση σε κυκλοφοριακό θόρυβο κατά 
µήκος της Αττικής Οδού µετριέται σε 24ωρη βάση µέσω 8 
αυτόµατων σταθµών µέτρησης θορύβου, που βρίσκονται 
κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου, και των οποίων η λει-
τουργία παρακολουθείται από την εταιρεία.

Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ των επιπέδων ατµοσφαιρικής ρύπαν-
σης πραγµατοποιείται από 8 σταθµούς, που βρίσκονται 
κατά µήκος της Αττικής Οδού, όπου καταµετρώνται όλοι 
οι αέριοι ρύποι, που καθορίζονται από τη σχετική Ευρω-
παϊκή Νοµοθεσία (ΝΟ2, CO, βενζόλιο και αιωρούµενα 
σωµατίδια PM10 και ΡΜ2,5) σε ωριαία βάση.

Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µετρήσεων των 
επίπεδων αέριων ρύπων σε σχέση µε τα επιτρεπόµενα 
όρια πραγµατοποιείται από εξωτερικό εξειδικευµένο συ-
νεργάτη. Το 2019, οι αέριοι ρύποι κατά µήκος της Αττικής 
Οδού κυµάνθηκαν κάτω από τα όρια που ορίζει η Ευρω-
παϊκή Νοµοθεσία.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι καταναλώσεις για το 2018 
εµφανίζονται διαφοροποιηµένες σε σχέση µε ό,τι είχε πα-
ρουσιαστεί στην αντίστοιχη Έκθεση πέρυσι. Η διόρθωση 
αφορά στις καταναλώσεις από τις γεωτρήσεις και προ-
κύπτει λόγω εντοπισµού λανθασµένου τρόπου αποτύ-
πωσης των καταγραφών σε κάποιους µετρητές. Το λάθος 
εντοπίστηκε και ενσωµατώθηκε, ώστε να γίνεται ορθότε-
ρη καταγραφή από εδώ και στο εξής. Με τα διορθωµένα 
νούµερα, η µείωση είναι της τάξης του 7,23% στο σύνολο 
της κατανάλωσης νερού σε σχέση µε το 2018 (ενώ είναι 
της τάξης του 0,44% σε σχέση µε τα περσινά δηµοσιευµέ-

ΘΟΡΥΒΟΣ 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ  

να στοιχεία για το 2018).

Επίσης, για την άρδευση στην περιοχή των Σταθµών Εξυ-
πηρέτησης Αυτοκινητιστών, γίνεται χρήση ανακυκλω-
µένου νερού που προέρχεται από τον βιολογικό καθαρι-
σµό που υπάρχει στα ΣΕΑ. Για το 2019, η ποσότητα που 
προέκυψε από ανακύκλωση νερού από τον βιολογικό 
καθαρισµό ήταν 51.086 κυβικά µέτρα (ΣΕΑ Ασπροπύρ-
γου 3.330m3 / έτος, ΣΕΑ Μεσογείων περίπου 47.756,60m3 
/ έτος) και χρησιµοποιήθηκε για το πότισµα των φυτών 
που βρίσκονται εκεί.

Εκτός από τους µόνιµους σταθµούς, πραγµατοποιούνται 
και µετρήσεις σε συγκεκριµένα σηµεία µε τη χρήση κι-
νητών µονάδων µέτρησης θορύβου, κατόπιν αιτηµάτων 
κατοίκων και επιχειρήσεων, για να διαπιστωθεί αν υπάρ-
χει ανάγκη επέµβασης και τοποθέτησης ηχοπετάσµατος. 
Τα δεδοµένα από τους µόνιµους και κινητούς σταθµούς 
παρακολούθησης της στάθµης θορύβου αναλύονται από 
εξωτερικό εξειδικευµένο συνεργάτη και η εντολή για 
λήψη πρόσθετων µέτρων ηχοπροστασίας δίνεται από την
«Αττική Οδός Α.Ε.», µετά από έγκριση του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Κατά το 2019 πραγµατοποιήθηκαν 126 24ωρες µετρήσεις µε 
κινητές µονάδες µέτρησης θορύβου. Με βάση τις µετρήσεις, 
η εταιρεία «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» τοποθέτησε 918m (συ-
νολικής επιφανείας 1.827m2) ηχοπετασµάτων. Παράλληλα, 
εγκρίθηκαν ακόµα 1.176m τα οποία θα υλοποιηθούν κατά το 
2020, ενώ σχεδόν 20km ηχοπετασµάτων έχουν τοποθετηθεί 
στα 18 χρόνια λειτουργίας του αυτοκινητόδροµου.
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07 Συνεισφορά 
στο Περιβάλλον

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ που υλοποιείται 
στις εταιρείες περιλαµβάνει απόβλητα από τη λειτουργία 
των γραφείων (χαρτί, toner, πλαστικό, κ.λπ.), απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, οθόνες, κ.λπ.) και κάθε είδους απόβλητα 
που προκύπτουν από τη λειτουργία του ίδιου του αυτο-
κινητόδροµου (ορυκτέλαια, παλαιά αυτοκίνητα, συσσω-
ρευτές, ανταλλακτικά-σιδερικά, απόβλητα πρασίνου, 
κ.λπ.). Παράλληλα, γίνεται ανακύκλωση συσκευασιών 
µέσω των µπλε κάδων, ιδίως στον χώρο των κεντρικών 
εγκαταστάσεων των δύο εταιρειών.

Οι εταιρείες, επίσης, διενεργούν αναλύσεις των συλλε-
χθέντων απορριµµάτων από τον αυτοκινητόδροµο, προ-
κειµένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα απορριφθούν στον 
ΧΥΤΑ επισφαλή περιβαλλοντικά απόβλητα.

Η κατανάλωση χαρτιού είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε 
την καθηµερινότητα µιας εταιρείας και τη διαχείριση των 
εγγράφων της. Έτσι, για τον περιορισµό της κατανάλωσης 
χαρτιού, οι εταιρείες χρησιµοποιούν το σύστηµα «ΠΑΠΥ-
ΡΟΣ» για τη διαχείριση αρχείων και την κοινοποίηση και 
δροµολόγηση εγγράφων (υπηρεσιακών σηµειωµάτων 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ή εισερχόµενων εγγράφων) στα αρµόδια Τµήµατα/∆ιευ-
θύνσεις. Το σύστηµα αυτό διανέµει ηλεκτρονικά τα απα-
ραίτητα έγγραφα, περιορίζοντας σηµαντικά την ανάγκη 
εκτύπωσής τους και εξοικονοµώντας µεγάλες ποσότητες 
χαρτιού κάθε χρόνο.

Το σύστηµα «ΠΑΠΥΡΟΣ» τέθηκε σε εφαρµογή το 2002 και 
στις δύο εταιρείες και µέχρι τις 31.12.2019, στην «Αττικές 
∆ιαδροµές Α.Ε.» είχαν αρχειοθετηθεί 25.299 υπηρεσιακά 
έγγραφα και 119.104 εξερχόµενα-εισερχόµενα έγγραφα 
(συµπεριλαµβανοµένης και της αλληλογραφίας για την 

Ενδεικτικά, οι ποσότητες υλικών 
που ανακυκλώθηκαν το 2019 ήταν:

ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.

Η/Η συσκευές

14.210 kg
2018

15.140 kg

2018

2.224 kg
2018

1.000 lt
2018

1.525 kg
2018

4.819 kg
2018

23.460 kg
2018

570 kg

2018

1.328 m3
2018

88 τμχ
2018

2.162 kg
2018

704 m3
2018

5.780 kg
2017

14.710 kg

2017

1.648 kg
2017

1.250 lt
2017

505 kg
2017

2.600 kg
2017

31.090 kg
2017

500 kg

2017

1.192 m3
2017

93 τμχ
2017

1.248 kg
2017

872 m3
2017

2.555 kg

Ζωικά υποπροϊόντα

1.438 kg

Μπλε κάδοι

1.344 m3
Toner

65 τµχ
Συσσωρευτές

356 kg
Μπλε κάδοι

840 m3
Πλαστικό

2.460 kg

Ορυκτέλαια

1.780 lt
Αλουµίνιο

0 kg
Ελαστικά

1.540 kg
Σίδερα

26.850 kg
Λαµπτήρες

650 kg
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ΜΕ ΒΑΣΗ τις συµβατικές υποχρεώσεις, λόγω του αστικού 
χαρακτήρα της Αττικής Οδού, ο αυτοκινητόδροµος φω- 
τίζεται σε όλο το µήκος του. Η ικανοποίηση των αναγκών 
φωτισµού του αυτοκινητόδροµου συνδέεται µε σηµαντι-
κή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και, για τον περιο-
ρισµό ενδεχόµενης σπατάλης, η εταιρεία λειτουργίας και 
συντήρησης, µε την έγκριση της εταιρείας παραχώρη-
σης, έχει εγκαταστήσει ένα σύστηµα φωτόµετρων τόσο 
στις σήραγγες, όσο και στον ανοιχτό δρόµο, ώστε να ρυθ-
µίζεται η αφή/σβέση και η ένταση του φωτισµού, ανάλογα 
µε τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος.

Η παραπάνω κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας περι-
λαµβάνει και την κατανάλωση που αφορά τα ΣΕΑ Ασπρο-
πύργου και τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, η οποία, 
όµως, δεν αφορά στο έργο της Αττικής Οδού. 

Οι παραπάνω καταναλώσεις αφαιρέθηκαν και η καθαρή 
πλέον κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει 
µείωση 7,61% σε σχέση µε το 2018:

Από το 2013 έχουν εγκατασταθεί δύο φωτοβολταϊκά συ-
στήµατα στην Αττική Οδό. Συγκεκριµένα, τα συστήµατα 
αποτελούνται από 84 πολυκρυσταλλικά πάνελ που έχουν 
τοποθετηθεί στα στέγαστρα των δύο µετωπικών σταθ-
µών που βρίσκονται στα άκρα του κυρίως τµήµατος της 
Αττικής Οδού (στο Ρουπάκι και στο Κορωπί). Τα Φ/Β συ-
στήµατα έχουν συνολική εγκατεστηµένη ισχύ 0,04 MW, 
ενώ η συνολική ενέργεια που παρήχθη κατά το 2019 ήταν 
63.136 MWh (έναντι 59.954 MWh το 2018). Η ενέργεια αυτή 
δεν καταναλώνεται από την Αττική Οδό, αλλά εγχέεται 
στο δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ∆ιαχειρι-
στής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης εκκαθαρίζει κάθε 
µήνα την παραχθείσα ενέργεια και καταβάλει το σχετικό 
αντίτιµο στον ανεξάρτητο παραγωγό.

Από το 2013, συνολικά έχουν παραχθεί 420.483 MWh, 
συµβάλλοντας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της 
χώρας από ανανεώσιµες πηγές.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κατά το έτος 2019, η κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας παρουσίασε µείωση 7,42% σε 
σχέση µε το προηγούµενο έτος.

Συνολικά, από το 2009, η µείωση της κατανά-
λωσης ενέργειας είναι της τάξης του 25,8%.

Εγνατία Οδό). Από την αρχή χρήσης του συστήµατος, εκτι-
µάται ότι έχει γίνει εξοικονόµηση πάνω από 202.000 φύλ-
λων χαρτιού για Υπηρεσιακά Σηµειώµατα και πάνω από 
3.060.000 φύλλων χαρτιού για εισερχόµενα-εξερχόµενα 
έγγραφα. Αυτές οι ποσότητες αντιστοιχούν σε πάνω από 
15,3 τόνους χαρτιού που δεν χρησιµοποιήθηκαν χάρη στο 
σύστηµα «ΠΑΠΥΡΟΣ». Αντίστοιχα, για την εταιρεία «Αττική 
Οδός Α.Ε.» εκτιµάται ότι µε το σύστηµα «ΠΑΠΥΡΟΣ» εξοι-
κονοµήθηκαν πάνω από 650 κιλά χαρτιού το 2019.

Τέλος, στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας των εται-
ρειών για το περιβάλλον, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, 
από τα παράπονα/σχόλια που συλλέγονται, κατά το 2019 
καταγράφηκαν 10 παράπονα (γραπτά) που αφορούσαν σε 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις (θόρυβος, απορρίµµατα σε 
σταθµούς διοδίων, κ.λπ.). Η εταιρεία «Αττικές ∆ιαδροµές 
Α.Ε.» απαντά σε όλα τα παράπονα και αν είναι εντός της 
δικαιοδοσίας της, προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες.

2017

33.967.469

2017

32.213.606

2018

33.929.372

2018

32.198.542

2019

31.413.349

2019

29.746.745

Κατανάλωση Hλεκτρικής 
Ενέργειας (kWh)
(περιλαµβάνει ΣΕΑ Ασπροπύργου 
& κεραίες κινητής τηλεφωνίας)

Κατανάλωση Hλεκτρικής 
Ενέργειας (kWh)
(∆ΕΝ περιλαµβάνει ΣΕΑ Ασπροπύργου 
& κεραίες κινητής τηλεφωνίας)
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Συνεισφορά 
στο Περιβάλλον

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ κατανάλωση καυσίµων έχει µειωθεί δραστι-
κά κατά την τελευταία δεκαετία, τόσο λόγω αντικατάστα-
σης του εταιρικού στόλου µε πετρελαιοκίνητα οχήµατα 
νέας τεχνολογίας, όσο και από τη χρήση αντλιών θερµό-
τητας για το σύστηµα θέρµανσης. Πιο συγκεκριµένα, από 
το 2009, η µείωση κατανάλωσης καυσίµων για θέρµανση 
και Η/Ζ είναι της τάξης του 48%, ενώ τα καύσιµα κίνη-
σης – βενζίνη και πετρέλαιο µαζί – παρουσιάζουν µείωση 
κατά 24,04% το 2019.

Σχετικά µε την κατανάλωση καυσίµων κίνησης της εται-
ρείας «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.», τα λίτρα που αφορούν το 
2018 έχουν διορθωθεί, παρακάτω, σε σχέση µε τα δηµο-
σιευµένα στην έκθεση του 2018, καθώς διαπιστώθηκε ότι 
όλα τα καύσιµα για τον ανεφοδιασµό των γεννητριών που 
υπάρχουν σε αρκετά µηχανήµατα έργου ήταν χαρακτη-

ΚΑΥΣΙΜΑ
(κίνηση/θέρµανση)

Πετρέλαιο (lt) 
(για θέρµανση και Η/Ζ) 2019

2018

38.941

2017

44.588

47.477

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

20192018

Ετήσια Κατανάλωση Καυσίµων 
εταιρείας φύλαξης (lt)

60.22756.938

2019

Ετήσια Κατανάλωση
Καυσίµων Κίνησης (lt)

ΒΕΝΖΙΝΗΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

4.218

9.672

ρισµένα ως βενζίνη, ενώ τελικά το σωστό καύσιµο που 
χρησιµοποιήθηκε ήταν πετρέλαιο. Ως εκ τούτου, έγινε 
µεταφορά αυτών των λίτρων από βενζίνη σε πετρέλαιο, 
χωρίς να αλλάξει το σύνολο των λίτρων και για τους δύο 
τύπους καυσίµου.

Επίσης, αποφασίστηκε να παρουσιάζονται πλέον και τα 
καύσιµα που αφορούν τον στόλο της εταιρείας φύλαξης 
του έργου της Αττική Οδού. Σηµειώνεται ότι δεν πρόκειται 
για στόλο των δύο εταιρειών, αλλά υπηρεσίες που παρέ-
χονται από υπεργολάβο µας για τη διαφύλαξη του έργου. 
Τα διαθέσιµα στοιχεία αφορούν το 2018 και το 2019.

2019

Ετήσια Κατανάλωση
Καυσίµων Κίνησης (lt)

ΒΕΝΖΙΝΗΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

60.755

587.763

2018 2018 ∆ΙΟΡΘΩΜΕΝΑ

2017 2017

10.682 591.030

9.573 604.643

5.510 61.991

6.999 67.447
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του ανθρακικού αποτυπώµατος χρη-
σιµοποιείται η µέθοδος «Bilan Carbone®» και οι τοµείς 
της λειτουργίας που συµπεριλαµβάνονται είναι οι εξής:

ΟΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ του θερµοκηπίου παρέµειναν 
σχεδόν στα ίδια επίπεδα µε το 2018, µε µία µείωση 4% 
σε σχέση µε το ανθρακικό αποτύπωµα των δύο εται-
ρειών το 2018, έτος από το οποίο µετριέται το κοινό 
τους αποτύπωµα. Ωστόσο, το αποτύπωµα της εταιρείας 
«Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» µετριέται από το 2009, επιση-
µάινεται δε ότι κατά το 2019 παρουσιάζει µείωση της 
τάξης του 19,76%. 

Η µείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη µείωση 
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

EΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

l    Κατανάλωση ορυκτών καυσίµων για τη θέρµανση χώρων

l    Κατανάλωση ορυκτών καυσίµων κίνησης

l    Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρµανση και άλλες 
ειδικές χρήσεις (υπολογιστές, φώτα, εξοπλισµός γραφείου, 
κ.λπ.)

l    Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τις σήραγγες, τον 
οδοφωτισµό και την επεξεργασία νερού

Άµεση κατανάλωση ενέργειας 

l    Εισερχόµενες µεταφορές: αναγνώριση από τους κύριους  
προµηθευτές των ειδών γραφείου (µικρές προµήθειες, χαρτί, 
διάφορα, κ.λπ.)

Μεταφορές

l    Εξοπλισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών 

l    Κτίρια και χώροι στάθµευσης

l    Μηχανήµατα και οχήµατα

Αποσβέσεις

l    Απόβλητα επεξεργασίας που συλλέγονται και υφίστανται 
επεξεργασία

∆ιαχείριση Αποβλήτωνl    Εξωτερικές µετακινήσεις προσωπικού 

l    Μετακινήσεις προσωπικού από και προς την εργασία 

l    Μετακινήσεις επισκεπτών

Μετακίνηση Ατόµων

l    Υπηρεσίες τρίτων

Εισερχόµενα υλικά & 
τριτογενείς υπηρεσίες 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
(tCO2eq)

45.215

tCO2eq

43.217
2019

2018

tCO2eq
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Συνεισφορά 
στο Περιβάλλον

Τέλος, αναφορικά µε την κατανάλωση των εταιρειών 
σε φρέον, ισχύουν τα παρακάτω:

ΕΙ∆ΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΑΡΑΓΓΕΛΘΕΙΣΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2019

ΑΝΑΛΩΘΕΙΣΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2019

FREON R134A (eco) (ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ LANE CONTROLLER-ΨΥΓΕΙΑ) 12 22

FREON R32 (eco) (ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ A/C) - 8

FREON R407C (eco) (ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ A/C) 60 70

FREON R410A (eco) (ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ A/C) 80 60

FREON R417 (eco) (ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ A/C) - 40

Κιλά 152 200
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08

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι εταιρείες επιδιώκουν να εφαρµόζουν προγράµµατα 
και δωρεάν δράσεις σε σχολεία και ΜΚΟ, τόσο µε σκοπό 

την προώθηση της οδικής ασφάλειας, όσο και την 
ενίσχυση κοινωφελών οργανισµών.

l  Συνεχής ενίσχυση σχέσεων 
µε τοπικές κοινωνίες

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

SDGs

Χορηγίες πάνω από 11.000 € σε ΜΚΟ 
και εθελοντικές οργανώσεις

Εκπαίδευση παιδιών και εφήβων 
µέσω προγραµµάτων οδικής 
ασφάλειας

∆ηµιουργία νέου προγράµµατος 
οδικής ασφάλειας στο Παιδικό 
Μουσείο

Εκπαίδευση 118 φοιτητών σε θέµατα 
λειτουργίας αυτοκινητοδρόµου και 
οδικής ασφάλειας

ΒΑΣΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ / ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ:
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Συνεισφορά 
στην Κοινωνία

Η ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδροµος 
και αποτελεί τον βασικό άξονα για τις µετακινήσεις στην 
ευρύτερη µητροπολιτική περιοχή της Αττικής. Τόσο η 
εταιρεία παραχώρησης, όσο και η εταιρεία λειτουργίας 
και συντήρησης της Αττικής Οδού φροντίζουν για την εύ-
ρυθµη λειτουργία της υποδοµής, µέσω της οποίας βελτι-
ώνονται η προσβασιµότητα και η κινητικότητα των πολι-
τών και διατηρείται το επίπεδο οδικής ασφάλειας, καθώς 
και η άνεση και η αξιοπιστία στις µετακινήσεις. Παράλλη-
λα, οι δύο εταιρείες προσπαθούν να προσδώσουν οφέλη 
στους δήµους και τους κατοίκους των γειτονικών περιο-
χών, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Η διαχείριση του θέµατος της κοινωνικής συνεισφοράς 
συµβάλλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυ-
ξης «Καλή Υγεία και Ευηµερία», «Βιώσιµες Πόλεις και 
Κοινότητες» και «Συνεργασία για τους Στόχους», όπως 
έχουν οριστεί από τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ της κοινωνικής συνεισφοράς των εται-
ρειών είναι:

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΘΕΜΑ  
GRI 103-1

ΠΩΣ ΤΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ
GRI 103-2

Kοινωνική συνεισφορά 
και ενίσχυση σχέσεων με 
τοπικές κοινωνίες
GRI 102-12

Η προστασία της ανθρώ-
πινης ζωής, που επιτυγ-
χάνεται µέσω της δια-
τήρησης του βέλτιστου 
επιπέδου οδικής ασφά-
λειας στην Αττική Οδό και 
της ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης του ευρέος 
κοινού και των χρηστών 
της Αττικής Οδού σε θέ- 
µατα οδικής ασφάλειας.

Η προστασία της ανθρώ-
πινης ζωής, που επιτυγ-
χάνεται µέσω της δια-
τήρησης του βέλτιστου 
επιπέδου οδικής ασφά-
λειας στην Αττική Οδό και 
της ευαισθητοποίησης και 
εκπαίδευσης του ευρέος 
κοινού και των χρηστών 
της Αττικής Οδού σε θέ- 
µατα οδικής ασφάλειας.

Η αλληλεγγύη µέσω της 
συνεργασίας µε τοπικούς 
φορείς και ΜΚΟ και µέσω 
της συνεισφοράς σε κα- 
τοίκους, οργανισµούς και 
σχολεία όµορων δήµων, 
είτε µε παροχή εξοπλι- 
σµού, είτε µε την εθελο- 
ντική εργασία των εργα- 
ζοµένων.
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Οδική 
ασφάλεια

Η στρατηγική των δύο εταιρειών 
αναφορικά µε την προαγωγή και τη 
διαφύλαξη της οδικής ασφάλειας 
περιλαµβάνει: α) ενέργειες στο 
πλαίσιο της διαχείρισης κυκλοφορίας 
για τη διατήρηση της οδικής 
ασφάλειας των χρηστών της Αττικής 
Οδού, που αναλύθηκε στο κεφάλαιο 
«Συνεισφορά στην Αγορά» (στην 
ενότητα που αφορά στην Υγεία και 
Ασφάλεια των χρηστών της Αττικής 
Οδού) και β) ενέργειες µε σκοπό την 
εκπαίδευση του ευρέος κοινού για 
θέµατα οδικής ασφάλειας.

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια του 2019 αναφορικά µε την εκπαίδευση του κοινού:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ε ΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑ ΛΕΙΑ

Εκπαιδευτικές ∆ράσεις & 
Προγράµµατα 

ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

O  Το 2019 δηµιουργήθηκε η e-Learning έκδοση του προγράµ-
µατος «Μάτια Ανοιχτά στον ∆ρόµο!» και έλαβε την έγκριση 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Παιδείας τον ∆εκέµβριο του ίδιου έτους. Η προσαρµο-
γή αυτή πραγµατοποιήθηκε µε στόχο την προσέγγιση και 
ευαισθητοποίηση γύρω από το σπουδαίο ζήτηµα της οδικής 
ασφάλειας, µε σύγχρονο και αποτελεσµατικό τρόπο, των 
µαθητών και των εκπαιδευτικών ολόκληρης της χώρας, 
και κυρίως αυτών των πιο αποµακρυσµένων νησιών και 
χωριών. 

O  Το πρόγραµµα κυκλοφοριακής αγωγής «Κυκλοφορώ µε 
Ασφάλεια», σε συνεργασία µε το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», 
που πραγµατοποιείται στα δηµοτικά σχολεία υπό την Αιγίδα 
του Υπουργείου Παιδείας και έχει πάρει την έγκριση του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παρακολούθησαν 3.718 παιδιά. 
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα έχουν παρακολουθήσει συνο-
λικά, από το 2006 µέχρι και το τέλος του 2019, 72.600 παιδιά 
∆ηµοτικού από όλη την Ελλάδα.
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Συνεισφορά 
στην Κοινωνία

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
O  Το 2019, το πρόγραµµα «Μάτια Ανοιχτά στον ∆ρόµο!», σε 

συνεργασία µε την Ακαδηµία Ασφαλούς Οδήγησης “Riding 
School”, επεκτάθηκε και στην εκπαίδευση ειδικών κοινών 
και, συγκεκριµένα, των µοτοσικλετιστών διασωστών του 
ΕΚΑΒ. Το 2019 εκπαιδεύτηκαν συνολικά 18 οδηγοί µοτοσυ-
κλέτας. 

O  Mini site για την οδική ασφάλεια στην ιστοσελίδα  
www.aodos.gr που απευθύνεται σε ειδικά κοινά (µοτοσι-
κλετιστές, νέοι & επαγγελµατίες οδηγοί, κ.λπ.) και παρέχει 
αναλυτική πληροφόρηση και χρήσιµες συµβουλές σχετικά 
µε γενικά και ειδικά θέµατα οδικής ασφάλειας.

O  «Ευρωπαϊκή Ηµέρα Χωρίς Θανάτους στους ∆ρόµους», 
“European Day Without A Road Death - EDWARD 2019” 
(26 Σεπτεµβρίου 2019), εντός της «Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας 
Κινητικότητας» για τους αυτοκινητόδροµους. Η πανευ-
ρωπαϊκή πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση Εταιρειών Λειτουργίας Αυτοκινητόδροµων µε ∆ιόδια 
(ASECAP). Στην Ελλάδα, η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από 
την HELLASTRON, στην οποία συµµετέχουν και οι δύο εται-
ρείες. Η συµµετοχή στη δράση αυτή περιλάµβανε προβολή 
µηνυµάτων για την οδική ασφάλεια στις πινακίδες µεταβλη-
τών µηνυµάτων της Αττικής Οδού, διανοµή ενηµερωτικού 
υλικού στους οδηγούς, καθώς και συµµετοχή σε συνέντευ-
ξη Τύπου για τα τροχαία ατυχήµατα, µαζί µε εκπροσώπους 
κρατικών φορέων και υπηρεσιών.

O  Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2019, έκανε την πιλοτική της 
εµφάνιση η νέα συνεργασία µε το Ελληνικό Παιδικό Μου-
σείο. Πρόκειται για ένα διαδραστικό έκθεµα που διατρέχει 
τον ισόγειο χώρο του µουσείου και οδηγεί µε πινακίδες 
δρόµων στα διάφορα εκθέµατά του. Στον συγκεκριµένο 
χώρο, µέσα από το παιχνίδι, τη δηµιουργία, τη συνεργασία 
και την ενεργό συµµετοχή, τα παιδιά διαµορφώνουν µόνα 
τους – πάντα βέβαια µε τη συµβολή ενός εµψυχωτή – 
τον τρόπο που κινούνται στον χώρο, ενώ παράλληλα 
µαθαίνουν να αναγνωρίζουν τις ταµπέλες, τα σήµατα, 
τις διαβάσεις και τα φανάρια που βρίσκονται στον δρόµο 
τους. Ο σχεδιασµός του εκθέµατος είναι προϊόν συνεργα-
σίας διεπιστηµονικής οµάδας ψυχολόγων-παιδαγωγών, 
συγκοινωνιολόγων και των εταιρειών «Αττική Οδός Α.Ε» 
και «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.».

O  Το 2019, η Αττική Οδός προσεγγίζει τους νέους µέσα από 
ένα νεανικό κανάλι, το Mad TV, µε τη δηµιουργία και προ-
βολή τεσσάρων videos, διάρκειας ενός λεπτού έκαστο, µε 
τίτλο «Safety & the City by Attiki Odos», και θεµατολογία 
που αφορά στη διάσπαση της προσοχής κατά τη διάρκεια 
της οδήγησης.
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Συνεργασίες µε Φορείς και Ινστιτούτα 
για την οδική ασφάλεια Η «Αττική Οδός Α.Ε.» και η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» συνερ-

γάζονται µε τους περισσότερους φορείς που εµπλέκονται στην 
οδική ασφάλεια στη χώρα µας, αλλά και στο εξωτερικό:

O  Εθνική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής των 
Ελλήνων, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, 
Σωµατείο Αντιµετώπισης Παιδικού Τραύµατος, ΕΥΘΥΤΑ, 
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», 
κ.ά.

O  Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, όπως: Πανεπιστήµια Πάτρας 
και Θεσσαλίας,  Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Συµµετοχή σε Ενώσεις, Συλλόγους 
και Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αττικής Οδού µε 

Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα και, γενικότερα, εκπαιδευτικούς 
οργανισµούς, πραγµατοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις 
φοιτητών στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Αττικής Οδού και 
site visits στον αυτοκινητόδροµο:
O  Της Σχολής Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)
O  Της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου 

Πατρών 
O  Της Euromed Transport Support Project
O  Της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), τοµέας Μεταφορών και 
Συγκοινωνιακής Υποδοµής (site visit)

O  Του Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
O  Του Οργανισµού “Board of European Students of 

Technology Athens”
O  Της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (συγκοινωνιολόγοι).

 Κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, πραγµατοποιούνται 
παρουσιάσεις σχετικά µε το έργο των δύο εταιρειών ενώ, 
παράλληλα, οι συµµετέχοντες επισκέπτονται και το Κέντρο 
∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ∆Κ), όπου γίνεται συνοπτική 
παρουσίαση των αρµοδιοτήτων και διαδικασιών που 
εφαρµόζονται για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Κατά τη 
διάρκεια του 2019, 118 φοιτητές από το ΕΜΠ επισκέφθηκαν το 
Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας.
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Συνεισφορά 
στην Κοινωνία

Η «ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» και η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» συ-
νεργάζονται µε το «Χαµόγελο του Παιδιού» στο Εθνικό 
Συντονιστικό Πρόγραµµα Ειδοποίησης των Πολιτών σε 
περίπτωση εξαφάνισης παιδιών (Amber Alert). Στο πλαί-
σιο της συνεργασίας αυτής, το µήνυµα και τα στοιχεία που 
αφορούν στο παιδί προβάλλονται στις πινακίδες ηλεκτρο-
νικών µηνυµάτων (VMS) που βρίσκονται στον αυτοκινη-
τόδροµο, έτσι ώστε να µπορέσουν να το δουν όσο το δυ-
νατόν περισσότεροι πολίτες. 

Επιπλέον, το προσωπικό των εταιρειών συµµετέχει στη 
συγκέντρωση πλαστικών πωµάτων – καπακιών, τα οποία 
δίνονται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης και Συ-
µπαράστασης Ανήλικων Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων 
στην ανακύκλωση, µε σκοπό τη συγκέντρωση χρηµάτων, 
για την αγορά αναπηρικών αµαξιδίων. Τα αµαξίδια διατί-
θενται δωρεάν από τον Σύλλογο σε συνανθρώπους µας 
που τα έχουν άµεση ανάγκη, µε προτεραιότητα πάντα στις 
νεαρές ηλικίες. 

Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις στο 
πλαίσιο της απόφασης των εταιρειών, αντί εταιρικών δώ-
ρων, την περίοδο των Χριστουγέννων, να προχωρούν σε 
κάποιες δωρεές σε φορείς. Επισηµαίνεται δε, ότι, κάθε 
χρόνο στηρίζονται διαφορετικοί φορείς, ενώ έµφαση δί-
νεται σε αυτούς που δραστηριοποιούνται στις περιοχές 
που επηρεάζονται από τον αυτοκινητόδροµο:

l   Προσφορά 3.500 € στο Σωµατείο «Αντιµετώπιση Παιδι-
κού Τραύµατος», έναν µη Κερδοσκοπικό Οργανισµό, ο 
οποίος ασχολείται µε την άµεση και σωστή αντιµετώ-
πιση των παιδικών ατυχηµάτων, τη δηµιουργία Αιθου-
σών Επειγόντων Περιστατικών στα Νοσοκοµεία Παί-
δων Αττικής και της ευρύτερης ελληνικής επαρχίας, 
την προσφορά ιατρικού εξοπλισµού και µηχανηµάτων 
στα Παιδιατρικά Νοσοκοµεία, καθώς και την εκστρατεία 
ενηµέρωσης κατά του παιδικού τραύµατος.

l   Προσφορά 1.500 € στο Σωµατείο «Φίλοι Κοινωνικής 
Παιδιατρικής και Ιατρικής "Ανοιχτή Αγκαλιά"», µιας 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ

Στήριξη 
τοπικής κοινωνίας
GRI 413-1

ΜΚΟ που προσφέρει πολύπλευρο κοινωνικό έργο 
όπως: Εκστρατείες Προληπτικής Ιατρικής, αναπλάσεις 
παιδιατρικών κλινικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δη-
µιουργία Κέντρου Ηµέρας στον ∆ήµο Κρωπίας για παι-
διά µε διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές, δηµιουργία 
προγράµµατος Ψυχικής Υγείας για Εφήβους, Γονείς και 
Εκπαιδευτικούς, στήριξη απόρων οικογενειών στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής, παροχή εξοπλισµού 
Μονάδας Εγκαυµάτων στο Νοσοκοµείο Παίδων Π&Α 
Κυριακού, προσφορές ιατρικών µηχανηµάτων και εξο-
πλισµού σε παιδιατρικά νοσοκοµεία αλλά και σε αγρο-
τικά ιατρεία και κέντρα υγείας στις ακριτικές περιοχές, 
υποστήριξη οικογενειών που είναι στα όρια της φτώ-
χειας και κοινωνικού αποκλεισµού.

l   Προσφορά 1.000 € στον Σύλλογο Γονέων Κωφών και 
Βαρήκοων Παιδιών Ειδικού ∆ηµοσίου Σχολείου Αργυ-
ρούπολης. 

 
l   Ποσό 1.500 € σε δωροεπιταγές στον Σύλλογο «Παιδί και 

∆ηµιουργία», έναν Πανελλαδικό Εικαστικό Σύλλογο µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε για παιδιά 
µε αιµατολογικές παθήσεις και σύνδροµο Down και 
σήµερα, επιπλέον, στηρίζει 86 οικογένειες, οι οποίες 
βρίσκονται σε οικονοµική και κοινωνική δυσχέρεια.

l   Ποσό 2.000 € σε δωροεπιταγές στην Αστική Μη Κερ-
δοσκοπική Εταιρεία «Emfasis Foundation» – µε δύο 
Μονάδες Κινητής Στήριξης στην Αθήνα, τον Πειραιά και 
την ευρύτερη Αττική συνδράµει άπορες οικογένειες µε 
παιδιά, άστεγους, χρόνια άνεργους, κοινωνικά ευάλω-
τους νέους, κοινωνικά αποκλεισµένους ηλικιωµένους 
µε κίνδυνο επικείµενης αστεγίας. 

l   Ποσό 2.000 € σε δωροεπιταγές στον «Εξωραϊστικό 
Σύλλογο Λόφου Κυρίλλου», που στηρίζει κυρίως οικο-
γένειες και παιδιά που έχουν οικονοµικό πρόβληµα και 
είναι “υιοθετηµένοι” κάτοικοι του οικισµού. 
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l   Προσφορά των εργαζοµένων σε τρόφιµα και είδη πρώ-
της ανάγκης προς το πρώτο φιλανθρωπικό, µη κερδο-
σκοπικό Σωµατείο στην Ελλάδα «ΕΛΕΠΑΠ», το οποίο 
παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης σε παιδιά από το 
1937. Τα τρόφιµα και τα είδη πρώτης ανάγκης προσφέρ-
θηκαν στις 46 οικογένειες των παιδιών που φροντίζει η 
συγκεκριµένη ΜΚΟ και η συγκέντρωση έγινε στο πλαί-
σιο της Εβδοµάδας Εξυπηρέτησης Πελατών 2019 και 
της δράσης των εταιρειών «Μαζί Προσφέρουµε». Επί-
σης, το Πάσχα του 2019, 30 εργαζόµενοι κατασκεύασαν 
εθελοντικά 93 λαµπάδες αξίας 1.293 € για λογαριασµό 
της ΕΛΕΠΑΠ και αγόρασαν λαµπάδες αξίας περίπου 
400 €, µε τα έσοδα να διατίθενται στο Σωµατείο.

l   Προσφορά από την εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.» του πο-
σού των 1.000 € στον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλ-
ψης Άγριας Ζωής "Anima" και του ποσού των 1.500 € 
στο Make-Α-Wish.

ΜΕΣΩ ΤΩΝ διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας που δι-
ατηρούν οι εταιρείες, δίνεται η δυνατότητα σε φορείς που 
επιθυµούν να ζητούν τη συµβολή τους σε διάφορα αιτή-
µατά τους. Έτσι, κατά τη διάρκεια του 2019, πραγµατοποιή-
θηκαν οι παρακάτω δράσεις:

l   ∆ωρεά ενός Φ.Ι.Χ. Transit Van στο Σωµατείο «ΙΩΝΑΣ», 
στο Τµήµα Θεραπευτικής Αγωγής Ατόµων µε Αναπηρία. 

l   ∆ωρεά Η/Υ σε δύο σχολεία της Αττικής (1ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Αναβύσσου και 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Σµύρ-
νης).

l   ∆ιάθεση δύο οχηµάτων µε φωτεινή σηµατοδότηση για 
την καθοδήγηση πρόσβασης των 350 λεωφορείων και 
των περίπου 1.000 ΙΧ την Κυριακή 10/11/2019 στην αφε-
τηρία του Μαραθωνίου ∆ρόµου στον Μαραθώνα, αλλά 
και διάθεση δύο σαρώθρων για την υποστήριξη του 
∆ήµου Πικερµίου-Ραφήνας για τη συλλογή των πλα-
στικών µπουκαλιών νερού. 

l   ∆ιάθεση κιγκλιδωµάτων συνολικού µήκους 40m 
για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόµου Platon Run στις 
6/10/2019.

l   Παροχή 22 ελαστικών διαφόρων τύπων στον 12ο Πυρο-
σβεστικό Σταθµό.

l   Αγορά τροφίµων αξίας 150 € για το Κοινωνικό Παντο-
πωλείο του ΙΝ Αγ. ∆ιονυσίου Αχαρνών, στο πλαίσιο 
συµµετοχής της ποδοσφαιρικής οµάδας των εταιρειών 
σε αγώνα κοινωνικού χαρακτήρα στις 17/3/2019. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
∆ΗΜΩΝ/ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ

Στις 30 Ιανουαρίου 2019, λίγο πριν 
τις 5 µµ, γεννήθηκε στο 37ο χλµ 
της Αττικής Οδού ένα ανυπόµονο, 
υγιέστατο κοριτσάκι. Οι εταιρείες 
έστειλαν ευχές, δωροεπιταγές αξίας 
500 € από κατάστηµα µε βρεφικά 
ήδη, καθώς και µια ασηµένια κορνίζα 
στη µικρούλα και την οικογένειά της. 

Κατά τη διάρκεια του 2019, οι εταιρείες είχαν ως στόχο από 
το 2018 να συνεχίσουν τις βελτιώσεις σε σχολικά κτίρια, στο 
πλαίσιο µιας σειράς ενεργειών που είχαν ξεκινήσει από 
προηγούµενες χρονιές. Ωστόσο, οι ενέργειες αυτές αποφα-
σίστηκε να οργανωθούν µε διαφορετικό τρόπο και δεν κα-
τέστη εφικτή η υλοποίησή τους µέσα στο 2019. Ως εκ τούτου, 
οι βελτιώσεις µετατέθηκαν για το 2020. 
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Συνεισφορά 
στην Κοινωνία

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ και η λειτουργία της Αττικής Οδού στο λε-
κανοπέδιο της Αττικής έχει βελτιώσει την καθηµερινότητα 
και την ποιότητα ζωής πολλών από εµάς, τόσο ως χρη-
στών του δρόµου, όσο και ως µελών της κοινωνίας.

Tο Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ πραγµατοποίησε 
µελέτη µε τίτλο «Αξιολόγηση των Οικονοµικών και Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη λειτουργία της Ατ-
τικής Οδού», σε σχέση µε τη γεωγραφική ενότητα όπου 
λειτουργεί. Στο πλαίσιο της µελέτης αυτής, εξετάστηκε η 
αλληλεπίδραση του αυτοκινητόδροµου µε την οικονοµική 
και κοινωνική δραστηριότητα των περιοχών γειτνίασης 
και ο συνολικός δείκτης απόδοσης του έργου µε βάση 
τη µελέτη βρέθηκε πολύ υψηλός (0,76). Την υψηλότερη 
απόδοση έχουν τα οφέλη για τους χρήστες του αυτοκι-
νητόδροµου από την εξοικονόµηση χρόνου διαδροµής, 
κόστους καυσίµου και ασφάλειας στη µετακίνηση.

Συνοπτικά τα αποτελέσµατα φαίνονται στο γράφηµα δεξιά:

Οι ευχαριστίες που λαµβάνουµε από τα 
σχολεία, τις οργανώσεις και τους πολίτες 
επιβεβαιώνουν τη σηµασία της προσφοράς 
των δύο εταιρειών, ενώ το γεγονός ότι 
τα αιτήµατα αυτά δεν σταµατούν, τονίζει 
την ανάγκη συνεχούς προσφοράς και 
συνεργασίας.
Τέλος, αναφορικά µε παράπονα/σχόλια που 
έλαβαν οι εταιρείες σχετικά µε αιτήµατα 
χρηστών κοινωνικού περιεχοµένου, όπως 
απαλλαγή από κόστος διοδίων για κάποιες 
οµάδες πολιτών, αιτήµατα για εκπτώσεις, 
κ.λπ. (κοινωνικές επιπτώσεις), θα πρέπει 
να αναφέρουµε ότι λάβαµε και απαντήσαµε 
σε 721 αιτήµατα, από τα οποία τα 655 ήταν 
τηλεφωνικά και τα 66 γραπτά. 

ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ
GRI 103-3, GRI 419-1

ΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0,67

ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0,93

ΕΜΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0,73

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0,76

ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0,60

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0,87

ΠΟΛΥ 
ΥΨΗΛΟΣ
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ΣΤΌΧΌΙ

Κατηγορία Στόχοι και Δεσμεύσεις
για το 2019 Πρόοδος Στόχοι 2020

Στρατηγική 
Βιώσιμης 
ανάπτυξης

O Διαβούλευση 
με ενδιαφερόμενα 
μέρη.

O Η επικοινωνία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη συνεχίστηκε 
με τη χρήση ερωτηματολογίου που 
συνοδεύει την αποστολή της κάθε 
έκθεσης. 

O Συμμετοχή περισσότερων 
εκπροσώπων της Διοίκησης 
στη διαδικασία ανάλυσης 
ουσιαστικότητας, με βάση 
δομημένο ερωτηματολόγιο, 
κοινό με αυτό που θα χρησι-
μοποιηθεί για τη διαβούλευση 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Εργαζόμενοι

O Πρόγραμμα 
εκπαίδευσης 
οδικής ασφάλειας 
προσωπικού.

O Δράσεις για το 
προσωπικό των 
εταιρειών στο πλαίσιο 
της Εβδομάδας 
Εξυπηρέτησης 
Πελατών το 2019.

O Συμμετοχή 183 εργαζομένων στο 
σεμινάριο «Διαβάζοντας τον δρόμο» 
που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) 
«Πάνος Μυλωνάς».

O Κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας 
Εξυπηρέτησης 2019, το προσωπικό είχε 
τη δυνατότητα να συμμετέχει σε δύο νέες 
δράσεις των εταιρειών. Με τη δράση 
«Μαζί Μαθαίνουμε» οι εργαζόμενοι 
και τα παιδιά τους μπορούσαν να 
επισκεφθούν το Ίδρυμα Ευγενίδου και 
να παρακολουθήσουν προβολές της 
επιλογής τους. Με τη δράση «Μαζί 
Προσφέρουμε», το προσωπικό 
συμμετείχε στη συλλογή τροφίμων και 
ειδών πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση 
της ΕΛΕΠΑΠ.

O Αύξηση του αριθμού των 
εργαζομένων που συμ-
μετέχουν σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα για την οδική 
ασφάλεια κατά 10% .

O Διατήρηση στόχου.
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Στόχοι

Κατηγορία Στόχοι και Δεσμεύσεις
για το 2019 Πρόοδος Στόχοι 2020

Εργαζόμενοι

O Έρευνα Ικανοποίησης 
Προσωπικού.

O Νέες δράσεις για τα παιδιά 
των εργαζομένων.

O Διοργάνωση εκπαίδευσης 
σχετικά με διαχείριση πελατών/
ιδιαίτερων καταστάσεων.

O Ολοκληρώθηκε η Έρευνα 
Ικανοποίησης Προσωπικού 
κατά τη διάρκεια του 2019 
και τα αποτελέσματά της 
μοιράστηκαν στις αρμόδιες 
διευθύνσεις.

O Συμμετοχή των παιδιών 
των εργαζομένων στη δράση 
«Μαζί Μαθαίνουμε» στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου.

O Διοργανώθηκε εκπαίδευση 
και την παρακολούθησαν 197 
εργαζόμενοι της Διεύθυνσης 
Διοδίων. Παράλληλα, 
διοργανώθηκε εκπαίδευση 
με θέμα «Συναισθηματική 
Νοημοσύνη» για τους 
εργαζόμενους στην τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση πελατών και 
την παρακολούθησαν 19 
εργαζόμενοι.  

O Σχεδιασμός και υλοποίηση 
δράσεων σε ανταπόκριση των 
ευρημάτων της έρευνας.

O Αξιοποίηση των προγραμ-
μάτων της Αττικής Οδού για 
την οδική ασφάλεια για την 
εκπαίδευση των παιδιών των 
εργαζομένων. 

O Ανάλογα με τις ανάγκες 
του προσωπικού, θα 
προγραμματιστεί νέος κύκλος 
εκπαιδεύσεων για ειδικά 
θέματα, που αφορούν κυρίως 
διαχείριση κρίσεων και 
ιδιαίτερων καταστάσεων.

ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
O Δράσεις για την ενίσχυση 
του εταιρικού πνεύματος και 
της συνεργασίας μεταξύ των 
εργαζομένων.

O Προσθήκη νέας δράσης 
«Μαζί Διασκεδάζουμε» για 
επισκέψεις σε μουσεία, 
θέατρα κ.λπ.

O Αυτοματοποίηση εταιρικών 
διαδικασιών που απαιτούν 
εγκρίσεις καθώς και 
διαδικασιών Ανθρώπινου 
Δυναμικού. 

O Διεύρυνση μορφών 
επικοινωνίας με το 
προσωπικό.

O Εκπαίδευση στελεχών σε 
θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης.
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Κατηγορία Στόχοι και Δεσμεύσεις
για το 2019 Πρόοδος Στόχοι 2020

Κοινωνία

O Νέο πρόγραμμα e-Learning 
που αποτελεί εξέλιξη του προ-
γράμματος «Μάτια Ανοιχτά στον 
Δρόμο!» για την προώθηση της 
κουλτούρας οδικής ασφάλειας σε 
παιδιά και εφήβους. Εφαρμογή 
προγράμματος σε ιδιωτικά και 
δημόσια σχολεία.

O Εθελοντικές δράσεις σε 
σχολεία.

O Ενίσχυση περισσότερων 
συνεργασιών με υπεύθυνους 
φορείς.

O Το πρόγραμμα έλαβε έγκριση 
από το Υπουργείο Παιδείας τον 
Δεκέμβριο του 2019. 

O Δεν πραγματοποιήθηκαν 
εθελοντικές δράσεις στα σχολεία 
κατά το 2019. 

O Οι δράσεις των εταιρειών κατά 
το 2019 ενισχύθηκαν και με τον 
εθελοντισμό των εργαζομένων.

O Διάχυση του προγράμματος 
στα σχολεία της Ελλάδας, με 
στόχο να το παρακολουθήσουν 
μέσα στο 2020 6.000 παιδιά. 

O Επαναφορά των δράσεων, 
με στόχο τη βελτίωση των 
υποδομών σε 10 σχολεία. 

O Αύξηση της υποστήριξης 
φορέων μέσω περισσότερων 
προγραμμάτων εθελοντισμού 
του προσωπικού. Στόχος είναι 
οι 3 διαφορετικές δράσεις 
του προγράμματος «Μαζί 
Μπορούμε»:

• Κατασκευή λαμπάδων για το 
Πάσχα με την ΕΛΕΠΑΠ
• Συγκέντρωση υλικών, 
φαρμάκων, σχολικών ειδών 
(ανάλογα με τις ανάγκες) με τη 
ΜΚΟ Emfasis.
• Ενημέρωση σε σχέση με το 
πώς γίνεσαι Δότης Μυελού 
των Οστών και παρότρυνση για 
την προσέλκυση εθελοντών/
δοτών από το προσωπικό μας.
• Δράση σε συνεργασία με 
την «Οργάνωση ΓΗ» σε έναν 
χώρο 25 στρεμμάτων στο 
Ίλιον, για την ενθάρρυνση 
των εργαζομένων να 
συμμετάσχουν στην 
οργάνωση, αλλά και να 
αποκτήσουν γνώση σε θέματα 
όπως: δημιουργία δικού τους 
λαχανόκηπου στη βεράντα ή 
στον κήπο τους, δημιουργία 
σπιτικού φαρμακείου, αλλά 
και δημιουργία χώρου για 
upcycling, κομπόστ, κ.ά.).
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Στόχοι

Κατηγορία Στόχοι και Δεσμεύσεις
για το 2019 Πρόοδος Στόχοι 2020

Κοινωνία

O Δημιουργία νέου διαδραστικού 
προγράμματος εκπαίδευσης για 
την προώθηση της κουλτούρας 
οδικής ασφάλειας σε παιδιά.

O Νέες συνεργασίες με διεθνείς 
οργανισμούς για την προώθηση 
της οδικής ασφάλειας και των 
υπηρεσιών προς τους χρήστες 
αυτοκινητόδρομων.

O Δημιουργία εκθέματος 
με θέμα την κυκλοφοριακή 
αγωγή στο Ελληνικό Παιδικό 
Μουσείο, σε συνεργασία με 
ψυχολόγους-παιδαγωγούς, 
συγκοινωνιολόγους και τις 
εταιρείες «Αττική Οδός Α.Ε» και 
«Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» και 
πιλοτική λειτουργία του. 

O Η εταιρεία «Αττικές Διαδρομές 
Α.Ε.» προεδρεύει του IRF 
(Geneva Programme Centre) 
για την περίοδο από τον Μάιο 
του 2019 έως τον Μάιο του 2022.

O Κανονική λειτουργία του 
εκθέματος κατά το 2020 και 
αξιολόγηση - κάθε χρόνο 
επισκέπτονται το Ελληνικό 
Παιδικό Μουσείο 28.000 παιδιά 
ηλικίας 4-12 ετών, 15.000 
ενήλικες και 550 εκπαιδευτικοί. 

ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
O Νέο πρόγραμμα 
μουσικοχορευτικού 
περιεχομένου για την 
προώθηση της κουλτούρας 
οδικής ασφάλειας σε παιδιά 
«Οι Τροβαδούροι της 
Ασφάλτου» και παρακολούθηση 
από 6.000 παιδιά.

O Σεναριακή ανανέωση της 
παράστασης «Αττικούλης» και 
παρακολούθηση από 6.000 
μαθητές.

O Συνεργασία με φορείς σχετικά 
με ΑμεΑ και οδική ασφάλεια. 

O Καμπάνια για τους 
μοτοσικλετιστές στα ΜΜΕ με 
ολοσέλιδη καταχώριση.

O Μηνύματα για την οδική 
ασφάλεια σε μεγάλο 
ραδιοφωνικό σταθμό (816 
μηνύματα σε 4 μήνες) 
απευθυνόμενα στο ευρύ κοινό.

O Μηνύματα και τραγούδια σε 
ραδιοφωνικό σταθμό για παιδιά 
με στόχο την οδική ασφάλεια.
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Κατηγορία Στόχοι και Δεσμεύσεις
για το 2019 Πρόοδος Στόχοι 2020

Αγορά 

O Εναρμόνιση με νέο 
κανονισμό για την Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων. 

O Συμμετοχή στην Εβδομάδα 
Εξυπηρέτησης Πελατών.

O Διαφάνεια.

O Σε συνέχεια των ενεργειών 
που πραγματοποιήθηκαν 
εντός του 2019, οι εταιρείες 
προχώρησαν στη δημιουργία 
συγκεκριμένης διαδικασίας 
για την αναθεώρηση του data 
register, στην ανάρτηση των 
όρων χρήσης του ιστότοπου 
και της εφαρμογής 
my e-PASS και τον εντοπισμό 
των δραστηριοτήτων 
υψηλού κινδύνου. Επίσης, 
πραγματοποιήθηκε διαδικασία 
για την καταστροφή των 
φυσικών εγγράφων. 

O Δεν πραγματοποιήθηκαν 
δράσεις για τους πελάτες, 
καθώς οι εταιρείες 
επικεντρώθηκαν σε δράσεις 
για τους εργαζόμενους.

O Εντός του 2019 έγινε 
εκπαίδευση δύο στελεχών 
της εταιρείας «Αττικές 
Διαδρομές Α.Ε.» σε θέματα 
καταπολέμησης της διαφοράς 
από την ACFE (Association of 
Certified Fraud Examiners, 
Greece) και, σε συνέχεια 
αυτού, τα συγκεκριμένα 
στελέχη είναι μέλη της ACFE.

O Εντός του 2020, οι εταιρείες 
στοχεύουν στην ολοκλήρωση 
των εκτιμήσεων που σχετίζονται 
με την Εκτέλεση Αντικτύπου 
Ιδιωτικότητας (DPIA).

ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
O Δημιουργία εναλλακτικού 
Κέντρου Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας εκτός του ΚΕΣ της 
εταιρείας «Αττικές Διαδρομές 
Α.Ε.», με σκοπό την εξασφάλιση 
της αδιάλειπτης διαχείρισης της 
κυκλοφορίας με γνώμονα την 
οδική ασφάλεια.  

O Δημιουργία δεύτερου ΤΕΠ 
ώστε σε περίπτωση κρίσης να 
υπάρχει η δυνατότητα άμεσης 
ανταπόκρισης σε αιτήματα 
επικοινωνίας με τους χρήστες. 
Με αυτόν τον τρόπο η λειτουργία 
του ΤΕΠ δεν σταματάει κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες.

OΠαραγωγή και διανομή 
ενημερωτικού εντύπου για 
μοτοσικλετιστές «Οδηγήστε 
έξυπνα και με ασφάλεια».
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Στόχοι

Κατηγορία Στόχοι και Δεσμεύσεις
για το 2019 Πρόοδος Στόχοι 2020

Περιβάλλον

O Εκπαίδευση του 
προσωπικού για την 
αποτελεσματική ανακύκλωση 
υλικών.

O Η εκπαίδευση 
πραγματοποιήθηκε εκτενώς 
στους νεοπροσληφθέντες 
εργαζόμενους. 

O Διατήρηση στόχου.

ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
O Ενίσχυση απομακρυσμένης 
εργασίας για τη μείωση 
των μετακινήσεων των 
εργαζομένων.

O Μείωση επαγγελματικών 
ταξιδίων και αντικατάσταση 
με τηλεδιασκέψεις όπου είναι 
εφικτό.

O Δράσεις για εξοικονόμηση 
ηλεκτρικής ενέργειας στα 
γραφεία.
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Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ 
ΣΤΌΥΣ ΣΤΌΧΌΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ  
     ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΌ 2030

Στόχος Βιώσιμης
Ανάπτυξης

Σχετικά Ουσιαστικά Θέματα 
(Δείκτες GRI Standards)

Η Ανταπόκρισή μας

Υγεία & Ασφάλεια 
στην Έργασία

(GRI 403)

Η ελαχιστοποίηση των εργασιακών ατυχημάτων αποτέλε-
σε εξαρχής πρωταρχικό στόχο των εταιρειών, τον οποίο 
και πέτυχαν μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής ολοκλη-
ρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας 
της Εργασίας, που έχει πιστοποιηθεί κατά OHSAS 18001: 
2007 από την TÜV HELLAS. 

Αναφορά στην Έκθεση: Συνεισφορά στους Έργαζόμενους

Υγεία & Ασφάλεια
Χρηστών
(GRI 416)

Η διαχείριση της κυκλοφορίας για την παροχή 
υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας περιλαμβάνει 
την παρακολούθηση των καιρικών, κυκλοφοριακών 
και οδικών συνθηκών και την έγκαιρη ενημέρωση 
των χρηστών. Η συνεχής προσπάθεια επικεντρώνεται 
στη διατήρηση ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας, 
αποτρέποντας πιθανά συμβάντα/ατυχήματα και 
επεμβαίνοντας άμεσα σε περίπτωση ατυχήματος.

Αναφορά στην Έκθεση: Συνεισφορά στην Αγορά

Οδική Ασφάλεια
(GRI 102-12)

Πέρα από τις ενέργειες των εταιρειών στο πλαίσιο της 
διαχείρισης κυκλοφορίας για τη διατήρηση της οδικής 
ασφάλειας των χρηστών της Αττικής Οδού, οι εταιρείες 
προσπαθούν να συνεισφέρουν στην εκπαίδευση του ευρέος 
κοινού για θέματα οδικής ασφάλειας μέσα από ειδικές 
δράσεις εκπαίδευσης νέων και εφήβων και καμπάνιες 
ευαισθητοποίησης κοινού στο ραδιόφωνο και στον Τύπο. 

Αναφορά στην Έκθεση: Συνεισφορά στην Κοινωνία



10

78

Η δέσμευσή μας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών για το 2030

Στόχος 
Βιώσιµης Ανάπτυξης

Σχετικά Ουσιαστικά Θέµατα 
(∆είκτες GRI Standards)

Η Ανταπόκρισή µας

 4
5

Εκπαίδευση
(GRI 404)

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο πιο σηµαντικός για την 
ανάπτυξη και την εξέλιξη, τόσο των δύο εταιρειών, όσο και 
των ίδιων των εργαζοµένων, ενώ η αναγνώριση της προ-
σφοράς κάθε εργαζόµενου αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο 
για την απόδοσή του. Οι εταιρείες ενθαρρύνουν τη συµµε-
τοχή των εργαζοµένων τους σε σεµινάρια, συνέδρια και 
εκπαιδεύσεις σε θέµατα τεχνικά, τεχνολογικά, διοικητικά, 
εξυπηρέτησης πελατών και ασφάλειας, χωρίς διακρίσεις.

Αναφορά στην Έκθεση: Συνεισφορά στους Εργαζόµενους

Νερό (GRI 303) 
& Απόβλητα 

(GRI 306)

Το περιβάλλον αντιµετωπίζεται ως ένα από τα αναπόσπα-
στα τµήµατα της πολιτικής των εταιρειών, οι οποίες προ-
σπαθούν µε κάθε τρόπο να µειώσουν τις επιπτώσεις που 
προκαλεί η λειτουργία του αυτοκινητόδροµου. Οι εταιρείες 
µεριµνούν για θέµατα ρύπων, θορύβου, απορριµµάτων/ 
ανακύκλωσης, υδάτινων πόρων και τοπικής χλωρίδας και 
πανίδας.

Αναφορά στην Έκθεση: Συνεισφορά στο Περιβάλλον

Οικονοµικές 
Επιδόσεις 
(GRI 201)

Η διατήρηση των υψηλών οικονοµικών επιδόσεων του έρ-
γου της Αττικής Οδού είναι απαραίτητη για την οικονοµική 
βιωσιµότητα του έργου, τόσο σε ό,τι αφορά τους Μετόχους 
και την επένδυση που έχουν κάνει, όσο και για τη συνεχή 
απασχόληση του προσωπικού που εργάζεται στο έργο, την 
εκπαίδευση και τις παροχές προς τους εργαζόµενους.

Αναφορά στην Έκθεση: Συνεισφορά στην Αγορά

Υγεία & Ασφάλεια 
στην Εργασία 

(GRI 403)

Η ελαχιστοποίηση των εργασιακών ατυχηµάτων αποτέλεσε 
εξαρχής πρωταρχικό στόχο των εταιρειών, τον οποίο και 
πέτυχαν µέσω της εκπόνησης και εφαρµογής ολοκληρω-
µένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της 
Εργασίας, που έχει πιστοποιηθεί κατά OHSAS 18001: 2007 
από την TÜV HELLAS. 

Αναφορά στην Έκθεση: Συνεισφορά στους Εργαζόµενους
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Στόχος 
Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σχετικά Ουσιαστικά Θέματα 
(Δείκτες GRI Standards)

Η Ανταπόκρισή μας

Υγεία & Ασφάλεια
Χρηστών
(GRI 416)

Η διαχείριση της κυκλοφορίας για την παροχή υψηλού 
επιπέδου οδικής ασφάλειας περιλαμβάνει την παρακολού-
θηση των καιρικών, κυκλοφοριακών και οδικών συνθη-
κών και την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών. Η συνεχής 
προσπάθεια επικεντρώνεται στη διατήρηση ομαλής και 
ασφαλούς κυκλοφορίας, αποτρέποντας πιθανά συμβάντα/
ατυχήματα και επεμβαίνοντας άμεσα σε περίπτωση ατυ-
χήματος. Η διαχείριση της κυκλοφορίας επιτυγχάνεται με 
σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες, ενώ παράλληλα η 
εταιρεία λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου συμμετέχει σε 
ερευνητικά προγράμματα, αναζητώντας καινοτόμες λύσεις 
σε θέματα που αφορούν την οδική ασφάλεια.

Αναφορά στην Έκθεση: Συνεισφορά στην Αγορά

Οδική Ασφάλεια  
(GRI 102-12)

Πέρα από τις ενέργειες των εταιρειών στο πλαίσιο της 
διαχείρισης κυκλοφορίας για τη διατήρηση της οδικής 
ασφάλειας των χρηστών της Αττικής Οδού, οι εταιρείες 
προσπαθούν να συνεισφέρουν στην εκπαίδευση του ευρέ-
ος κοινού για θέματα οδικής ασφάλειας μέσα από ειδικές 
δράσεις εκπαίδευσης νέων και εφήβων και καμπάνιες 
ευαισθητοποίησης κοινού στο ραδιόφωνο και στον Τύπο. 

Αναφορά στην Έκθεση: Συνεισφορά στην Κοινωνία

Υγεία & Ασφάλεια
Χρηστών
(GRI 416)

Η διαχείριση της κυκλοφορίας για την παροχή υψηλού 
επιπέδου οδικής ασφάλειας περιλαμβάνει την παρακολού-
θηση των καιρικών, κυκλοφοριακών και οδικών συνθη-
κών και την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών. Η συνεχής 
προσπάθεια επικεντρώνεται στη διατήρηση ομαλής και 
ασφαλούς κυκλοφορίας, αποτρέποντας πιθανά συμβάντα/
ατυχήματα και επεμβαίνοντας άμεσα σε περίπτωση ατυ-
χήματος. Η Αττική Οδός αποτελεί μια σύγχρονη και άρτια 
συντηρημένη οδική υποδομή, ενώ χαρακτηρίζεται από 
χαμηλούς δείκτες επικινδυνότητας σε ό,τι αφορά την οδική 
ασφάλεια των χρηστών. 

Αναφορά στην Έκθεση: Συνεισφορά στην Αγορά
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Η δέσμευσή μας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών για το 2030

Στόχος 
Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σχετικά Ουσιαστικά Θέματα 
(Δείκτες GRI Standards)

Η Ανταπόκρισή μας

Ένέργεια (GRI 302)
& Έκπομπές Αερίων 

(GRI 305)

Οι χώρες της Ε.Ε. έχουν δεσμευθεί για μείωση των ρύ-
πων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι 
εταιρείες επενδύουν σε αυτή την προσπάθεια μέσω νέων 
τεχνολογιών, αντικατάστασης στόλου οχημάτων και καλύ-
τερης διαχείρισης του υπάρχοντος εξοπλισμού, με στόχο 
τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση του 
ανθρακικού τους αποτυπώματος. 

Αναφορά στην Έκθεση: Συνεισφορά στο Περιβάλλον

Νερό (GRI 303) 
& Απόβλητα 

(GRI 306)

Το περιβάλλον αντιμετωπίζεται ως ένα από τα αναπόσπα-
στα τμήματα της πολιτικής των εταιρειών, οι οποίες προ-
σπαθούν με κάθε τρόπο να μειώσουν τις επιπτώσεις που 
προκαλεί η λειτουργία του αυτοκινητόδρομου. Οι εταιρείες 
μεριμνούν για θέματα ρύπων, θορύβου, απορριμμάτων/
ανακύκλωσης, υδάτινων πόρων και τοπικής χλωρίδας και 
πανίδας.

Αναφορά στην Έκθεση: Συνεισφορά στο Περιβάλλον

Νερό (GRI 303) 
& Απόβλητα 

(GRI 306)

Το περιβάλλον αντιμετωπίζεται ως ένα από τα αναπόσπα-
στα τμήματα της πολιτικής των εταιρειών, οι οποίες προ-
σπαθούν με κάθε τρόπο να μειώσουν τις επιπτώσεις που 
προκαλεί η λειτουργία του αυτοκινητόδρομου. Οι εταιρείες 
μεριμνούν για θέματα ρύπων, θορύβου, απορριμμάτων/
ανακύκλωσης, υδάτινων πόρων και τοπικής χλωρίδας και 
πανίδας.

Αναφορά στην Έκθεση: Συνεισφορά στο Περιβάλλον

Ένέργεια (GRI 302)
& Έκπομπές Αερίων 

(GRI 305)

Οι χώρες της Ε.Ε. έχουν δεσμευθεί για μείωση των ρύ-
πων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Οι 
εταιρείες επενδύουν σε αυτή την προσπάθεια μέσω νέων 
τεχνολογιών, αντικατάστασης στόλου οχημάτων και καλύ-
τερης διαχείρισης του υπάρχοντος εξοπλισμού, με στόχο 
τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη μείωση του 
ανθρακικού τους αποτυπώματος. Το ανθρακικό αποτύπω-
μα είναι άλλωστε άρρηκτα συνδεδεμένο με το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή.
 

Αναφορά στην Έκθεση: Συνεισφορά στο Περιβάλλον
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Στόχος 
Βιώσιμης Ανάπτυξης

Σχετικά Ουσιαστικά Θέματα 
(Δείκτες GRI Standards)

Η Ανταπόκρισή μας

Νερό (GRI 303) 
& Απόβλητα 

(GRI 306)

Το περιβάλλον αντιμετωπίζεται ως ένα από τα αναπόσπαστα 
τμήματα της πολιτικής των εταιρειών, οι οποίες προσπαθούν 
με κάθε τρόπο να μειώσουν τις επιπτώσεις που προκαλεί η 
λειτουργία του αυτοκινητόδρομου. Οι εταιρείες μεριμνούν 
για θέματα ρύπων, θορύβου, απορριμμάτων/ανακύκλωσης, 
υδάτινων πόρων και τοπικής χλωρίδας και πανίδας. Ιδιαίτε-
ρα για την τοπική πανίδα, έχουν κατασκευαστεί και συντη-
ρούνται ειδικά περάσματα στην περιφερειακή Υμηττού, ενώ 
στα ηχοπετάσματα τοποθετούνται ειδικά αυτοκόλλητα, για να 
αποτρέπουν την πρόσκρουση των πτηνών επάνω τους.

Αναφορά στην Έκθεση: Συνεισφορά στο Περιβάλλον

Μέτρα κατά 
της Διαφθοράς   

(GRI 205)

Το προσωπικό της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» έχει εκπαιδευ-
τεί σε θέματα που αφορούν τον Κώδικα Εταιρικής Δεοντο-
λογίας της εταιρείας, μαζί με τον Κώδικα Δεοντολογίας & 
το Πρόγραμμα Ηθικής και Κανονιστικής Συμμόρφωσης του 
Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ώστε όλες οι αρχές που διέπουν τις 
εταιρείες, τον Όμιλο και την καθημερινότητα των εργαζομέ-
νων να είναι γνωστοποιημένες και κατανοητές σε όλους. 

Αναφορά στην Έκθεση: Συνεισφορά στην Αγορά

Προσωπικά 
Δεδομένα Πελατών 

(GRI 418)

Οι εταιρείες λειτουργούν πάντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προ-
σωπικών δεδομένων. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομέ-
νων προσωπικού χαρακτήρα γίνονται σύννομα και πάντα στο 
αναγκαίο μέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των συμβα-
τικών μας υποχρεώσεων, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις 
του φορολογικού νόμου, του αστικού κώδικα και των τυχόν 
απαιτήσεων της Σύμβασης Παραχώρησης. Επίσης, έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του έργου η Πολιτική Προστασίας  
Προσωπικών Δεδομένων-Δήλωση και έχει δημιουργηθεί 
Μητρώο Προσωπικών Δεδομένων (Data Register) για την 
καταγραφή των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται 
(τον σκοπό, τη χρονική διάρκεια τήρησης, κ.λπ.). 

Αναφορά στην Έκθεση: Συνεισφορά στην Αγορά

Έξωτερικές 
Πρωτοβουλίες 

& συμμετοχή σε 
οργανώσεις

(GRI 102)

Οι εταιρείες συμμετέχουν σε πλήθος αναγνωρισμένων ελλη-
νικών και παγκόσμιων οργανισμών και φορέων, με σκοπό 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ανάπτυξη θέσεων για τα 
θέματα του κλάδου, την υποβολή προτάσεων σε κρατικούς 
και άλλους φορείς, αλλά και τη συνεχή ενημέρωση για τις 
εξελίξεις σε θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων των 
δύο εταιρειών. Παράλληλα, συνεργάζονται με οργανισμούς 
και πανεπιστήμια, πάντα με σκοπό την προώθηση των κοι-
νών στόχων και των αποτελεσματικών συμπράξεων. 

Αναφορά στην Έκθεση: Σχετικά με τις Έταιρείες & 
Συνεισφορά στην Κοινωνία
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11 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ

νται στην Έκθεση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κατευ-
θυντήριων οδηγιών του Global Reporting Initiative (GRI) 
STANDARDS, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα GRI.

Η διαδικασία ανεξάρτητης διασφάλισης πραγµατοποιήθηκε 
µε βάση τις απαιτήσεις του διεθνώς αναγνωρισµένου προ-
τύπου διασφάλισης AA1000AS (2008). Το εύρος της εργασί-
ας ορίστηκε και συµφωνήθηκε σε συνεννόηση µε τις Εται-
ρείες και αφορά περιορισµένο επίπεδο διασφάλισης Τύπου 
2 (moderate level Type 2 assurance).

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Με βάση το εύρος εργασίας, παρατηρήθηκε ότι:

• Η περιγραφή των δραστηριοτήτων και της επίδοσης της 
«Αττική Οδός Α.Ε.» και της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» κατά 
το 2019, καθώς και ο τρόπος που έχουν παρουσιαστεί στην 
Έκθεση, είναι ακριβείς.

• Η «Αττική Οδός Α.Ε.» και η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» τη-
ρούν τις αρχές της συµµετοχικότητας, της ουσιαστικότητας 
και της ανταπόκρισης, όπως αυτές προδιαγράφονται στο 
πρότυπο διασφάλισης AA1000AS (2008).

Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυµφωνίας στη µετάφραση µε-
ταξύ της ελληνικής και αγγλικής έκδοσης της Έκθεσης, θα υπε-
ρισχύει η ελληνική έκδοση όσον αφορά τα συµπεράσµατά µας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ προχώρησαν σε σηµαντικές βελτιώσεις στη 
διαχείριση και παρουσίαση της επίδοσής τους στη βιώσιµη 
ανάπτυξη κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει η Έκθεση, 
όπως:

▶  Η εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.» έλαβε τη διάκριση "Diamonds 

Η ∆ΗΛΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που υλοποιήθηκε 
από το Κέντρο Αειφορίας («CSE») προς την «Αττική Οδός 
Α.Ε.» και την «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» («Εταιρείες») και 
αφορά την Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης 2019 («Έκθεση») 
για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 
31η ∆εκεµβρίου 2019, η οποία είναι η 2η Έκθεση που εκ-
δίδεται και για τις δύο εταιρείες µαζί (11η  Έκθεση για την 
«Αττική Οδός Α.Ε.» και 6η  Έκθεση για την «Αττικές ∆ιαδρο-
µές Α.Ε.»). Σκοπός της διαδικασίας είναι να δοθεί επανα-
βεβαίωση προς τα ενδιαφερόµενα µέρη για την ακρίβεια, 
την αξιοπιστία και την αντικειµενικότητα των πληροφο-
ριών στην Έκθεση, και ότι αυτή καλύπτει όλα τα ουσια-
στικά θέµατα για την «Αττική Οδός Α.Ε.» και την «Αττικές 
∆ιαδροµές Α.Ε.», καθώς και για τα βασικά ενδιαφερόµενα 
µέρη τους. Η Έκθεση Βιώσιµης Ανάπτυξης έχει συνταχθεί 
σύµφωνα µε τα πρότυπα του Global Reporting Initiative 
(GRI STANDARDS) και το επίπεδο συµµόρφωσης είναι 
"in accordance-core".

ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ περιελάµβανε την επισκόπηση των δρα-
στηριοτήτων που αναφέρονται στην Έκθεση Βιώσιµης Ανά-
πτυξης 2019, καθώς και των στοιχείων για την επίδοση των 
δύο εταιρειών κατά τη χρονική περίοδο που καλύπτει η Έκ-
θεση. Συγκεκριµένα, αυτό συµπεριελάµβανε:

➀ ∆ηλώσεις, πληροφορίες και στοιχεία επίδοσης που πε-
ριλαµβάνονται στην Έκθεση.
➁ Τις διαδικασίες για τον καθορισµό των ουσιαστικών 
θεµάτων που συµπεριλαµβάνονται στην Έκθεση, καθώς 
και την προσέγγιση της διοίκησης προς τα ουσιαστικά θέ-
µατα.
➂ Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συµπεριλαµβάνο-

GRI 102-56

Δήλωση Ανεξάρτητης Διασφάλισης 
Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019 
των εταιρειών «Αττική Οδός Α.Ε.» & 
«Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» 
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of the Greek Economy" για 5η συνεχή χρονιά. 
▶  Την ολοκλήρωση της έρευνας προσωπικού, µε συµµε-

τοχή του 92,6% του προσωπικού, και τη θέσπιση διαδι-
κασίας για την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της.
▶  Τη συνεχιζόµενη δέσµευση για τη συνεχή εκπαίδευση 

των εργαζοµένων µέσω προγραµµάτων για την οδική 
ασφάλεια, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των δεξι-
οτήτων τους. 
▶  Τη σηµαντική µείωση της κατανάλωσης νερού (7,23%), 

της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (7,6%), καθώς 
και των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου (4,4%). 

Με βάση τις παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα από τη δι-
αδικασία της ανεξάρτητης διασφάλισης, οι βασικές παρατη-
ρήσεις και προτάσεις µας για τη βελτίωση των µελλοντικών 
Εκθέσεων Βιώσιµης Ανάπτυξης: 

▶  Σε σχέση µε την αρχή της συµµετοχικότητας, προτείνε-
ται η «Αττική Οδός Α.Ε.» και η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» 
να διατηρήσουν και να στοχεύσουν στην περαιτέρω 
ανάπτυξη του υφιστάµενου µοντέλου εµπλοκής και επι-
κοινωνίας µε τα ενδιαφερόµενα µέρη τους. 
▶  Σε σχέση µε την αρχή της ουσιαστικότητας, προτείνεται 

η «Αττική Οδός Α.Ε.» και η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» να 
αναπτύξουν περαιτέρω το µοντέλο αξιολόγησης και επι-
λογής των ουσιαστικών θεµάτων, εµπλέκοντας στη δια-
δικασία περισσότερες οµάδες ενδιαφερόµενων µερών.
▶  Σε σχέση µε την αρχή της ανταπόκρισης, η «Αττική Οδός 

Α.Ε.» και η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» προτείνεται να δια-
τηρήσουν και να στοχεύσουν στην περαιτέρω ενίσχυση 
της υπάρχουσας προσέγγισης σχετικά µε την ενσωµά-
τωση των προσδοκιών και αναγκών των ενδιαφερόµε-
νων µερών στις υπηρεσίες που προσφέρουν. 
▶  Προτείνεται η διατήρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη 

δράσεων βιώσιµης ανάπτυξης που να αφορούν την 
κοινωνία, το περιβάλλον και τους εργαζόµενους, πέρα 
από τον άκρως σηµαντικό τοµέα της οδικής ασφάλειας 
όπου οι ενέργειες των εταιρειών είναι υψίστης σηµασί-
ας και αποτελεσµατικότητας.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
• Tης συµµετοχικότητας – πώς αναγνωρίστηκαν τα ενδι-
αφερόµενα µέρη και πώς έγινε η επικοινωνία µαζί τους 
σχετικά µε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες 
επικοινωνίας µε τα ενδιαφερόµενα µέρη περιλαµβάνουν 
όλα τα βασικά ενδιαφερόµενα µέρη των εταιρειών. Επί-
σης, η «Αττική Οδός Α.Ε.» και η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» 
έχουν εφαρµόσει τις κατάλληλες αρχές κατά την ανάπτυξη 
της προσέγγισής τους προς τη βιώσιµη ανάπτυξη.

• Της ουσιαστικότητας – πώς έγινε η αξιολόγηση της ση-
µαντικότητας για την επιλογή των ουσιαστικών θεµάτων 
βιώσιµης ανάπτυξης. H διαδικασία του καθορισµού των 
ουσιαστικών θεµάτων από την «Αττική Οδός Α.Ε.» και την 
«Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» παρέχει µια ισορροπηµένη απει-
κόνιση των ουσιαστικών θεµάτων σχετικά µε την επίδοσή 
της στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης και θα πρέπει 
να περιλαµβάνει και να λαµβάνει υπόψη της και την άπο-

ψη των βασικών ενδιαφερόµενων µερών, πέρα από την 
άποψη των ίδιων των εταιρειών. Παράλληλα, προτείνεται 
η περαιτέρω επέκτασή της και σε άλλες οµάδες βασικών 
ενδιαφερόµενων µερών.

• Της ανταπόκρισης – πώς ανταποκρίθηκαν η «Αττική Οδός 
Α.Ε.» και η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» στα θέµατα που τέθη-
καν από τα ενδιαφερόµενα µέρη και πώς αυτή η διαδικα-
σία περιγράφεται στην Έκθεση. Η «Αττική Οδός Α.Ε.» και η 
«Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» έχουν εφαρµόσει την αρχή της 
ανταπόκρισης κατά την επιλογή των θεµάτων που απεικο-
νίζονται στην Έκθεση.

• Τις Συγκεκριµένες Πληροφορίες Επίδοσης. Τα ποσοτικά 
στοιχεία που σχετίζονται µε δείκτες του GRI STANDARDS 
έχουν συλλεχθεί και παρουσιαστεί στην Έκθεση µε τον 
πλέον ενδεδειγµένο και κοινά αποδεκτό τρόπο. Ενδεικτικά 
αναφέρονται δείκτες, η κάλυψη των οποίων ελέγχθηκε, 
µέσω ελέγχου στοιχείων και επιβεβαίωσης δηλώσεων, 
κατά τη διαδικασία εξωτερικής διασφάλισης:

• Οι δείκτες General Standard Disclosures σχετικά µε:
◆  Το Προφίλ των Εταιρειών (GRI 102-1 & GRI 102-13).
◆  Τη Στρατηγική (GRI 102-14 & 102-15).
◆  Την Ηθική και Ακεραιότητα (GRI 102-16).
◆  Τη ∆ιακυβέρνηση (GRI 102-18).
◆  Τη ∆ιαβούλευση µε τα Ενδιαφερόµενα Μέρη (GRI 102-

40 & GRI 102-44).
◆  Τις Πρακτικές Έκθεσης (GRI 102-45 & GRI 102-56).

• Στοιχεία, πληροφορίες και δεδοµένα σχετικά µε τα ουσι-
αστικά θέµατα και το περιεχόµενο της Έκθεσης, σχετικά µε:
◆  Μέτρηση και υπολογισµό των άµεσων εκποµπών αε-

ρίων του θερµοκηπίου (GRI 305-1), καθώς και ενέρ-
γειες για τη µείωσή τους (GRI 305-5). 
◆  Μέτρηση και υπολογισµό εκποµπών άλλων αερίων 

(NOx, SOx, κ.λπ.) (GRI 305-7). 
◆  Ενεργειακή κατανάλωση από τη λειτουργία των εται-

ρειών (GRI 302-1), καθώς και ενέργειες µείωσής της 
(GRI 302-4). 
◆  Συνολική χρήση νερού από τις εγκαταστάσεις και τη 

λειτουργία των εταιρειών (GRI 303-1). 
◆  Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων (GRI 306-2).
◆  Συντήρηση πρασίνου, διαχείριση θορύβου και κατανά-

λωση καυσίµων.
◆  Συνολικός αριθµός και ποσοστό προσλήψεων και κί-

νησης προσωπικού (GRI 401-1). 
◆  Ύπαρξη συστήµατος υγείας και ασφάλειας (GRI 403-1), 

διαδικασία αναγνώρισης κινδύνων και ρίσκων (GRI 
403-2), εργαζόµενοι που έχουν κριθεί ότι διατρέχουν 
µεγάλο ρίσκο τραυµατισµών ή άλλων ασθενειών λόγω 
της φύσης της εργασίας τους (GRI 403-3), εκπαίδευση 
για την υγεία και ασφάλεια (GRI 403-5), προώθηση κα-
λής υγείας (GRI 403-6), καθώς και τραυµατισµοί που 
σχετίζονται µε την εργασία (GRI 403-9). 
◆  Συνολικός αριθµός περιστατικών διακρίσεων και 

ενέργειες αντιµετώπισής τους (GRI 406-1), καθώς και 
ανάλυση εργαζοµένων και διοικητικού προσωπικού 
(GRI 405-1). 
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◆  Υπηρεσίες για τις οποίες έχει γίνει αξιολόγηση των επι-
πτώσεων στην υγεία και ασφάλεια (GRI 416-1), καθώς 
και περιστατικά µη-συµµόρφωσης σχετικά µε τις επι-
δράσεις των υπηρεσιών στην υγεία και ασφάλεια (GRI 
416-2). 
◆  ∆ιάλογος µε τις τοπικές κοινωνίες για την αναγνώριση 

και αξιολόγηση επιπτώσεων σε αυτές (GRI 413-1). 
◆  Παροχές στους εργαζόµενους, γονικές άδειες και ελά-

χιστη περίοδος ενηµέρωσης των εργαζοµένων για λει-
τουργικές αλλαγές (GRI 401-2, GRI 401-3, GRI 402-1). 
◆  Επιβεβαιωµένα περιστατικά διαφθοράς, και ενέργειες 

αντιµετώπισής τους (GRI 205-3).
◆  Εκπαίδευση των εργαζοµένων, καθώς και αξιολόγηση 

της επίδοσής τους και της εξέλιξής τους (GRI 404-1, GRI 
404-3).
◆  Πρόστιµα ή άλλες νοµικές κυρώσεις σχετικά µε παρα-

βιάσεις ιδιωτικότητας πελατών και απώλειας προσωπι-
κών δεδοµένων (GRI 418-1).
◆  Συµβάντα ανά τύπο, τροχαία ατυχήµατα και συγκρού-

σεις µε υλικές ζηµιές, πηγές ανίχνευσης συµβάντων, 
χρόνος απόκρισης κ.λπ.
◆  Οικονοµική αξία που παράγεται (GRI 201-1), καθώς και 

αξιολόγηση κινδύνων και ευκαιριών λόγω κλιµατικής 
αλλαγής (GRI 201-2).
◆  Έρευνα µέτρησης ικανοποίησης πελατών.
◆  Περιστατικά µη-συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς 

και εθελοντικούς κώδικες σχετικά µε την επικοινωνία 
και το µάρκετινγκ (GRI 417-3).
◆  Συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση παραπόνων.
◆  Περιστατικά µη-συµµόρφωσης µε νόµους και κανονι-

σµούς στον κοινωνικό και οικονοµικό τοµέα (GRI 419-1)

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ της ανεξάρτητης διασφάλισης ακολουθή-
θηκαν οι εξής διαδικασίες:
▶   Αναλύθηκαν και ελέγχθηκαν δειγµατοληπτικά οι διαδικα-

σίες που σχετίζονται µε την αναγνώριση και επικοινωνία 
µε τα ενδιαφερόµενα µέρη.
▶   Επισκοπήθηκαν οι διαδικασίες εντοπισµού και καθορι-

σµού των ουσιαστικών θεµάτων που συµπεριλήφθησαν 
στην Έκθεση.
▶   Πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληπτικός έλεγχος και ανά-

λυση στοιχείων και αρχείων που σχετίζονται µε τους βα-
σικούς δείκτες επίδοσης. Ο συγκεκριµένος έλεγχος δεν 
περιλαµβάνει αξιολόγηση/επαλήθευση της λειτουργικής 
αποδοτικότητας των πληροφοριακών συστηµάτων που 
χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή και επεξεργασία των 
δεδοµένων.
▶   Επισκοπήθηκαν οι πληροφορίες και οι επεξηγήσεις που 

υποστηρίζουν τους ισχυρισµούς που περιλαµβάνονται 
στην Έκθεση.
▶   Επισκόπηση της Έκθεσης σε σχέση µε τις αρχές του 

προτύπου ανεξάρτητης διασφάλισης και των προτύπων 
STANDARDS του GRI προκειµένου να επιβεβαιωθεί η 
συµµόρφωση µε τις εν λόγω αρχές.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ εξαιρέθηκαν πληροφορίες που σχετίζονται µε:
▶   ∆ραστηριότητες εκτός της περιόδου της Έκθεσης ή των 

ορίων της.
▶   ∆ηλώσεις σχετικά µε τις θέσεις της «Αττική Οδός Α.Ε.» και 

της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.».
▶   Οικονοµικά στοιχεία που έχουν προκύψει από τις Ετήσιες 

Οικονοµικές Εκθέσεις οι οποίες διασφαλίζονται από εξω-
τερικό οικονοµικό ελεγκτή.
▶   Περιεχόµενο ιστοσελίδων ή κειµένων από τρίτους φορείς.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΤ-
ΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, η παρουσίαση και το περιεχόµενο των δια-
δικτυακών εκδόσεων της Έκθεσης είναι αποκλειστική υπευ-
θυνότητα της «Αττική Οδός Α.Ε.» και της «Αττικές ∆ιαδροµές 
Α.Ε.». Η υποχρέωση του CSE είναι να παρέχει ανεξάρτητη 
διασφάλιση στα ενδιαφερόµενα µέρη για την ακρίβεια, την 
αξιοπιστία και την αντικειµενικότητα των πληροφοριών που 
περιέχονται στην Έκθεση, και να εκφράζει τη συνολική άπο-
ψή του µε βάση το εύρος της εµπλοκής διασφάλισης, όπως 
ορίζεται στην παρούσα Έκθεση.
Το CSE αναγνωρίζει την ανάγκη για µια επισταµένη, διαφα-
νή διαδικασία διασφάλισης, προκειµένου να διασφαλίζεται 
η αξιοπιστία και να λειτουργεί σαν εργαλείο για τη βελτίωση 
της απόδοσης της «Αττική Οδός Α.Ε.» και της «Αττικές ∆ια-
δροµές Α.Ε.» σχετικά µε τη στρατηγική τους για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη και µε τη διαδικασία έκδοσης εκθέσεων. Αυτό 
επιτυγχάνεται παρέχοντας αµερόληπτο σχολιασµό, µέσω 
της παρούσας Έκθεσης, πάνω στη διαδικασία έκδοσής της 
και προτάσεων για την περαιτέρω βελτίωσή της.

∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ 
ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ CSE
ΤΟ CSE, και η οµάδα εξωτερικής διασφάλισης, επιβεβαιώνει ότι 
έχει διατηρήσει την ανεξαρτησία και αντικειµενικότητά του και, 
ειδικότερα, ότι δεν υπήρξαν γεγονότα και δεν παρασχέθηκαν 
υπηρεσίες οι οποίες θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ανε-
ξαρτησία και αντικειµενικότητά του.

Η οµάδα εξωτερικής διασφάλισης του CSE έχει εκτεταµένη 
διεθνή γνώση στη διεξαγωγή διασφάλισης, ελέγχων και αξι-
ολογήσεων σε θέµατα και συστήµατα σχετικά µε το περιβάλ-
λον, την κοινωνία, τους εργαζόµενους, την αναγνώριση και 
επικοινωνία µε ενδιαφερόµενα µέρη, την αναγνώριση και 
απεικόνιση ουσιαστικών θεµάτων, και, µέσω της συνδυασµέ-
νης εµπειρίας σε αυτόν τον τοµέα, µια εξαιρετική κατανόηση 
καλών πρακτικών στη βιώσιµη ανάπτυξη και στη διασφάλιση.

Εκ Μέρους της Οµάδας ∆ιασφάλισης
Νίκος Αυλώνας

AA1000
Licensed Assurance Provider
000-142
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Το Κέντρο Αειφορίας και Αριστείας (CSE) αξιολόγησε την παρούσα Έκθεση, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI - STANDARDS), και 

βεβαιώνει ότι το επίπεδο συμμόρφωσης της διαδικασίας σύνταξής της και του 
περιεχομένου της με το GRI STANDARDS είναι "in-accordance Core".

12

ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΔΕΙΚΤΩΝ GRI

GRI 102-55

Δείκτης GRI STANDARDS Δημοσιοποίηση Ενότητα Έκθεσης
Εξωτερική 
Διασφάλιση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

GRI 102:
Γενικές
Δημοσιοποιή-
σεις 

GRI 102-1 Όνομα του οργανισμού
Σχετικά με την Έκθεση 
Βιώσιμης Ανάπτυξης

GRI 102-2
Δραστηριότητες, μάρκες, 
προϊόντα και υπηρεσίες

Σχετικά με τις Eταιρείες

GRI 102-3
Τοποθεσία έδρας του 
οργανισμού

Σχετικά με τις Eταιρείες

GRI 102-4 Τοποθεσία δραστηριοτήτων Σχετικά με τις Eταιρείες

GRI 102-5
Καθεστώς ιδιοκτησίας και 
νομική μορφή

Σχετικά με τις Eταιρείες

GRI 102-6 Αγορές που εξυπηρετούνται Σχετικά με τις Eταιρείες

GRI 102-7 Μέγεθος του οργανισμού
Συνεισφορά στους 
Εργαζόμενους 

GRI 102-8
Πληροφορίες για 
υπαλλήλους και άλλους 
εργαζόμενους 

Συνεισφορά στους 
Εργαζόμενους

GRI 102-9 Εφοδιαστική αλυσίδα Συνεισφορά στην Αγορά
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GRI 102:
Γενικές
Δημοσιοποιή-
σεις

GRI 102-10
Σημαντικές μεταβολές 
στον οργανισμό και στην 
εφοδιαστική αλυσίδα 

Συνεισφορά στην Αγορά

GRI 102-11 Αρχή της πρόληψης
Συνεισφορά στους 
Εργαζόμενους

GRI 102-12 Εξωτερικές πρωτοβουλίες Συνεισφορά στην Κοινωνία

GRI 102-13 Συμμετοχή σε οργανώσεις Σχετικά με τις Eταιρείες

GRI 102-14

GRI 102-15

Μήνυμα Διοίκησης Μήνυμα Διοίκησης

Βασικές επιδράσεις, 
κίνδυνοι και ευκαιρίες

Σχετικά με τις Eταιρείες

GRI 102-16
Αξίες, αρχές, πρότυπα και 
κώδικες συμπεριφοράς

Σχετικά με τις Eταιρείες

GRI 102-18 Δομή διακυβέρνησης Σχετικά με τις Eταιρείες

GRI 102-40
Λίστα ενδιαφερόμενων 
μερών

Βιώσιμη Ανάπτυξη

GRI 102-41 Συλλογικές συμβάσεις 
Συνεισφορά στους 
Εργαζόμενους

GRI 102-42
Αναγνώριση και επιλογή 
ενδιαφερόμενων μερών

Βιώσιμη Ανάπτυξη

GRI 102-43
Προσέγγιση διαβούλευσης 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Βιώσιμη Ανάπτυξη &
Συνεισφορά στην Αγορά

GRI 102-44
Βασικά θέματα και 
προβληματισμοί που 
προέκυψαν

Βιώσιμη Ανάπτυξη &
Συνεισφορά στην Αγορά

GRI 102-45

Οντότητες που 
περιλαμβάνονται στις 
ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις

Συνεισφορά στην Αγορά

GRI 102-46
Καθορισμός του 
περιεχομένου της έκθεσης 
και των ορίων των θεμάτων

Βιώσιμη Ανάπτυξη 

GRI 102-47 Λίστα ουσιαστικών θεμάτων Βιώσιμη Ανάπτυξη

GRI 102-48
Αναδιατυπώσεις 
πληροφοριών

Σχετικά με την Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δείκτης GRI STANDARDS Δημοσιοποίηση Ενότητα Έκθεσης
Εξωτερική 
Διασφάλιση
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GRI 102:
Γενικές
Δημοσιοποιή-
σεις

GRI 102-49 Αλλαγές στην έκθεση 
Σχετικά με την Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης

GRI 102-50 Περίοδος αναφοράς 
Σχετικά με την Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης

GRI 102-51
Ημερομηνία πιο πρόσφατης 
προηγούμενης έκθεσης

Σχετικά με την Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης

GRI 102-52 Κύκλος έκθεσης 
Σχετικά με την Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης

GRI 102-53
Σημείο επικοινωνίας για 
υποβολή ερωτημάτων 
αναφορικά με την έκθεση 

Σχετικά με την Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης

GRI 102-54

Δήλωση για συμμόρφωση της 
έκθεσης με τα πρότυπα GRI
"This report has been pre-
pared in accordance with the 
GRI Standards: Core option"

Σχετικά με την Έκθεση
Βιώσιμης Ανάπτυξης

GRI 102-55 Πίνακας GRI Πίνακας Δεικτών GRI

GRI 102-56 Εξωτερική διασφάλιση
Σχετικά με την Έκθεση, 
Εξωτερική Διασφάλιση

Δείκτης GRI STANDARDS Δημοσιοποίηση Ενότητα Έκθεσης
Εξωτερική 
Διασφάλιση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

GRI 103:
Διοικητική 
Προσέγγιση

GRI 103 Διοικητική προσέγγιση

Συνεισφορά στο
Περιβάλλον

GRI 302:
Ενέργεια

GRI 302-1
Κατανάλωση ενέργειας 
εντός του οργανισμού

GRI 302-4
Μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας

GRI 303: 
Νερό

GRI 303-1 Συνολική χρήση νερού

GRI 305:
Εκπομπές

GRI 305-1
Άμεσες εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου

GRΙ 305-5
Μείωση εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου

GRI 305-7
Εκπομπές NOx, SOx και 
άλλων σημαντικών αέριων 
εκπομπών 

GRI 306: 
Υγρές εκροές και 
απόβλητα

GRI 306-2
Απόβλητα ανά τύπο και 
μέθοδο απόρριψης
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Δείκτης GRI STANDARDS Δημοσιοποίηση Ενότητα Έκθεσης
Εξωτερική 
Διασφάλιση

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

GRI 401:
Απασχόληση GRI 401-1

Προσλήψεις και 
αποχωρήσεις εργαζομένων

Συνεισφορά στους 
Εργαζόμενους

GRI 401-2
Παροχές στους μόνιμους 
εργαζόμενους

GRI 401-3 Γονική άδεια

GRI 402: 
Σχέσεις Διοίκησης 
και Εργαζομένων  

GRI 402-1

Ελάχιστη περίοδος 
ειδοποίησης των 
εργαζομένων για τυχόν 
λειτουργικές αλλαγές

GRI 403:
Υγεία και 
ασφάλεια στην 
Εργασία 

GRI 103 Διοικητική προσέγγιση

GRI 403-1
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας 
και Ασφάλειας στην Εργασία

Σχετικά με τις Eταιρείες, 
Συνεισφορά στους 
Εργαζόμενους

GRI 403-2
Αναγνώριση κινδύνων, 
αξιολόγηση ρίσκων, και 
διερεύνηση περιστατικών

Συνεισφορά στους 
Εργαζόμενους

GRI403-3
Εργαζόμενοι με υψηλό 
κίνδυνο ασθένειας που 
σχετίζεται με την εργασία

GRI 403-5
Εκπαίδευση εργαζομένων 
για την υγεία και ασφάλεια 
στην εργασία

GRI 403-6
Προώθηση της καλής 
υγείας των εργαζομένων

GRI 403-9
Τραυματισμοί που 
σχετίζονται με την εργασία

GRI 403-10 Επαγγελματικές ασθένειες

GRI 404:
Εκπαίδευση και 
Κατάρτιση

GRI 103 Διοικητική προσέγγιση

GRI404-1
Ετήσιος μέσος όρος 
ωρών εκπαίδευσης ανά 
εργαζόμενο

GRI404-3

Ποσοστό εργαζομένων 
που υπόκειται σε τακτική 
αξιολόγηση επίδοσης και 
επαγγελματικής εξέλιξης
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GRI 405:
Διαφορετικότητα 
και Ίσες 
Ευκαιρίες

GRI 405-1
Ανάλυση διοικητικών 
φορέων και εργαζομένων 

Συνεισφορά στους 
Εργαζόμενους

GRI 406:
Αποφυγή 
Διακρίσεων

GRI 406-1
Περιστατικά διακρίσεων 
και διορθωτικές ενέργειες

Δείκτης GRI STANDARDS Δημοσιοποίηση Ενότητα Έκθεσης
Εξωτερική 
Διασφάλιση

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

GRI 103: 
Διοικητική 
Προσέγγιση

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση

Συνεισφορά στην 
Κοινωνία

GRI 413: 
Τοπικές 
Κοινωνίες

GRI 413-1

Διάλογος με τοπικές 
κοινωνίες, αξιολόγηση 
επιπτώσεων και σχετικά 
αναπτυξιακά προγράμματα

GRI 419: 
Κοινωνικο-
οικονομική 
Συμμόρφωση

GRI 419-1

Μη συμμόρφωση με 
νόμους και κανονισμούς 
στον κοινωνικό και 
οικονομικό τομέα

ΑΓΟΡΑ

GRI 201: 
Οικονομική 
Επίδοση

GRI 103 Διοικητική Προσέγγιση

Συνεισφορά 
στην Αγορά

GRI 201-1
Άμεση οικονομική αξία που 
παράγεται και διανέμεται

GRI 201-2

Χρηματοοικονομικές 
επιπτώσεις και άλλοι 
κίνδυνοι και ευκαιρίες 
για τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες λόγω της 
αλλαγής του κλίματος

GRI 203: 
Έμμεσες 
Οικονομικές 
Επιδράσεις

GRI 203-2
Σημαντικές έμμεσες 
οικονομικές επιδράσεις
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Πίνακας Δεικτών GRI

Δείκτης GRI STANDARDS Δημοσιοποίηση Ενότητα Έκθεσης
Εξωτερική 
Διασφάλιση

GRI205:
Μέτρα κατά της 
Διαφθοράς

GRI 103 Διοικητική προσέγγιση

Συνεισφορά στην 
Αγορά

GRI 205-3
Επιβεβαιωμένα περιστατικά 
διαφθοράς και ληφθείσες 
ενέργειες

GRI 416:
Υγεία και 
Ασφάλεια 
Πελατών  

GRI 103 Διοικητική προσέγγιση

GRI 416-1

Αξιολόγηση των 
επιδράσεων προϊόντων και 
υπηρεσιών στην υγεία και 
την ασφάλεια

GRI 416-2

Περιστατικά μη 
συμμόρφωσης σχετικά 
με τις επιδράσεις των 
προϊόντων και των 
υπηρεσιών στην υγεία και 
την ασφάλεια

GRI 417: 
Μάρκετινγκ GRI 417-3

Περιστατικά μη 
συμμόρφωσης σχετικά με 
τις επικοινωνίες μάρκετινγκ

GRI 418: 
Ιδιωτικότητα 
Πελατών

GRI 103 Διοικητική προσέγγιση

GRI 418-1

Ενυπόστατα παράπονα 
σχετικά με παραβιάσεις 
ιδιωτικότητας πελατών και 
απώλειες προσωπικών 
δεδομένων
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Στην «Αττική Οδός Α.Ε.» και την 
«Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» έχουµε 
αντιληφθεί τη σηµασία των 
κοινών στόχων για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη. Για τον λόγο αυτό, 
έχουµε εντάξει στη στρατηγική 
και την Έκθεσή µας τους Στόχους 
της Βιώσιµης Ανάπτυξης των 
Ηνωµένων Εθνών για το 2030 
(Sustainable Development 
Goals).  

Μέσω των ουσιαστικών 
θεµάτων, έχουµε αναγνωρίσει 
τους στόχους που συνδέονται 
άµεσα µε τις δραστηριότητες 
και τις επιδόσεις των εταιρειών. 
Αποτελεί προτεραιότητά µας 
η καλύτερη διαχείριση των 
επιδόσεών µας σε αυτούς 
τους τοµείς, καθώς και η 
µεγιστοποίηση της θετικής 
επίδρασης που έχουµε και της 
συνεισφοράς µας στην επίτευξη 
αυτών των παγκόσµιων στόχων.

Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης



Εταιρική Υπευθυνότητα

41,9 χλμ. Αττικής Οδού, 
19002 - Παιανία,
Τηλ.: 210 6682000,
 fax: 210 6635578, 
e-mail: ad@attikesdiadromes.gr
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Πίνακας Δεικτών GRI12
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