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To Όραμά μας
GRI 102-16

Να συµβάλλουµε ενεργά στη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων στην Αττική Οδό,
προσφέροντας, παράλληλα, το καλύτερο δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης στους χρήστες
του αυτοκινητόδροµου και µε σεβασµό στις ανάγκες όλων των εµπλεκόµενων µερών.
ΣΤΟΧΟΙ 2018

Κοινωνία
O Νέο πρόγραµµα
e-Learning, που αποτελεί
εξέλιξη του προγράµµατος
«Μάτια Ανοιχτά Στον ∆ρόµο» για την οδική ασφάλεια,
για παιδιά και εφήβους.
O Εθελοντικές δράσεις σε
σχολεία.

Εργαζόµενοι
O Νέο πρόγραµµα εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας προσωπικού (µέσω
e-Learning).
O ∆ράσεις για το προσωπικό
της εταιρείας στο πλαίσιο
της Εβδοµάδας Εξυπηρέτησης Πελατών το 2018.
O Εκπαίδευση προσωπικού
σχετικά µε τον νέο κανονισµό για την Προστασία
Προσωπικών ∆εδοµένων.

Περιβάλλον
O Εκπαίδευση του προσωπικού για την αποτελεσµατική
ανακύκλωση υλικών.

O Ενηµέρωση/εκπαίδευση
όλου του προσωπικού,
σχετικά µε τον αναθεωρηµένο Κώδικα Εταιρικής
∆εοντολογίας.

Αγορά
O Εναρµόνιση µε νέο κανονισµό για την Προστασία
Προσωπικών ∆εδοµένων.
O Ενηµέρωση όλου του
προσωπικού σχετικά µε
τον αναθεωρηµένο Κώδικα
Εταιρικής ∆εοντολογίας.
O Αποστολή του Κώδικα
Εταιρικής ∆εοντολογίας στο
δίκτυο προµηθευτών.

Βιώσιµη Ανάπτυξη
O Για δύο χρονιές, η εταιρεία
έχει τιµηθεί µε τον έπαινο
CRI Pass από το Ινστιτούτο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στόχος για το 2018 είναι
η συµµετοχή της εταιρείας
στην διαδικασία αξιολόγησης
CR Index, για την καλύτερη
κατανόηση των θεµάτων
που αφορούν στην Εταιρική
Υπευθυνότητα και των τοµέων όπου η εταιρεία µπορεί
να βελτιωθεί.

O Συµµετοχή στην Εθνική
Εβδοµάδα Εξυπηρέτησης
Πελατών.

O Έρευνα Ικανοποίησης
Προσωπικού 2018.

Yιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030
(Sustainable Development Goals)

Περιεχόμενα

1 Μήνυμα Διοίκησης Αττικών Διαδρομών

04

2 Σχετικά με την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας

06

3 Σχετικά με την εταιρεία

07

4 Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη

16

5 Συνεισφορά στους Ανθρώπους μας

22

6 Συνεισφορά στην Αγορά

33

7 Συνεισφορά στην Κοινωνία

44

8 Συνεισφορά στο Περιβάλλον

54

9 Στόχοι

62

10 Η Δέσμευσή μας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης

των Ηνωμένων Εθνών για το 2030

65

11 Όρια και Περιορισμοί Ουσιαστικών Θεμάτων

70

12 Πίνακας Δεικτών GRI

72

13 Εξωτερική Διασφάλιση

77

Το παρόν έντυπο
τυπώθηκε σε χαρτί
πιστοποιηµένο
κατά FSC

03

Μήνυμα Διοίκησης
Αττικών Διαδρομών
GRI 102-14

αποτελεί µια διαχρονική µέριµνα της εταιρείας «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» και διέπει όλες
τις δραστηριότητές της, όπως την καθηµερινή πρακτική,
τις διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης, την επαφή
µε τους χρήστες του αυτοκινητόδροµου, τις σχέσεις µε
τους µετόχους, το Ελληνικό ∆ηµόσιο και την κοινωνία και
απευθύνεται, αλλά και αφορά όλους τους εργαζόµενους
στην εταιρεία.
Και το 2017, συνεχίσαµε δυναµικά να υπηρετούµε
τη βασικότερη αξία µας, αυτή της βελτίωσης της οδικής
ασφάλειας για τους εργαζόµενους και τους χρήστες του
αυτοκινητόδροµου. Πιστεύουµε ότι η διαρκής εκπαίδευση
των εργαζοµένων µας αποτελεί µια ουσιαστική παράµετρο
βελτίωσης των ίδιων και των υπηρεσιών που παρέχουµε.
Παράλληλα, συνεχίσαµε τις δράσεις για την ενηµέρωση του
κοινού σε θέµατα οδικής ασφάλειας και απευθυνθήκαµε τόσο
στους χρήστες, όσο και στα παιδιά, ήτοι στους µελλοντικούς
οδηγούς, γιατί µόνο έτσι µπορούµε να ελπίζουµε ότι θα
αλλάξουµε τις παρωχηµένες πρακτικές των ενηλίκων.
Πέραν της οδικής ασφάλειας, προσπαθούµε να είµαστε
κοντά στην κοινωνία και να ανταποκρινόµαστε µέσα από
ουσιαστικές δράσεις. Η συµβολή µας στην αναµόρφωση
σχολικών υποδοµών, µια δράση που ξεκίνησε το 2016 και
συνεχίστηκε το 2017 σε περισσότερα σχολεία, ήταν ουσιαστική, ενώ, στην έκτακτη ανάγκη στην οποία βρέθηκαν
οι συµπολίτες µας στη Μάνδρα τον Νοέµβριο του 2017,
η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.», σε συνεργασία και µε την
«Αττική Οδός Α.Ε.», έσπευσαν να συµπαρασταθούν,
παρέχοντας βοήθεια στους πληγέντες συµπολίτες µας
µε τα χωµατουργικά µηχανήµατα, τα µηχανικά σάρωθρα
και την προσωπική εργασία των εργαζοµένων. Κάναµε
µεγάλη, συνεχή και εκτενή προσπάθεια στην αποκοµιδή
των µπάζων και τον καθαρισµό των δρόµων, ενώ επίσης
παρείχαµε πετρέλαιο θέρµανσης στα σχολεία της περιοχής,

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

εστίες υγραερίου σε αναξιοπαθούσες οικογένειες και
χρηµατική βοήθεια στους έχοντες µεγάλη ανάγκη.
∆ίνουµε, επίσης, µεγάλη βαρύτητα στην προστασία του
περιβάλλοντος και την παρακολούθηση και αντιµετώπιση
των επιπτώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία
του αυτοκινητόδροµου. Για τον σκοπό αυτό, µετράµε το
ανθρακικό αποτύπωµα από τις δράσεις και καταναλώσεις
της εταιρείας και συµµετέχουµε σε πρόγραµµα
ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικών, µπαταριών, ελαστικών
και άλλων προϊόντων που προκύπτουν από τις εργασίες
µας, ενώ παράλληλα παρακολουθούµε τα επίπεδα
θορύβου και αέριων ρύπων στις περιοχές που γειτνιάζουν
µε τον αυτοκινητόδροµο.
Φέτος, για πρώτη φορά, υιοθετήσαµε τους Στόχους
της Βιώσιµης Ανάπτυξης (Sustainable Development
Goals-SDG), όπως προκύπτουν από την Ατζέντα 2030 των
Ηνωµένων Εθνών, προσπαθώντας να ενισχύσουµε την
επίτευξη των στόχων που συνδέονται µε τη δραστηριότητά
µας και αποσκοπώντας στην προώθηση της ασφάλειας
και της ευηµερίας, την προστασία του περιβάλλοντος, την
ισότητα των φύλων και την ηθική στην εργασία. Είµαστε
περήφανοι για αυτά που όλοι µαζί πετύχαµε και που θα
συνεχίσουµε να πραγµατοποιούµε, µε στόχο, όχι την
προβολή, αλλά την ουσιαστική προσφορά.

“

Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.»
Βασίλης Χαλκιάς
∆ιευθύνων Σύµβουλος

Πιστεύουμε ότι η διαρκής εκπαίδευση
των εργαζομένων μας αποτελεί μια ουσιαστική
παράμετρο βελτίωσης, τόσο των ίδιων,
όσο και των υπηρεσιών που παρέχουμε.
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Εταιρική Υπευθυνότητα
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2 Σχετικά με την
Έκθεση Εταιρικής
Υπευθυνότητας
GRI 102-1

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

ΠΕ∆ΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
GRI 102-48, GRI 102-49, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52

ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
GRI 102-54, GRI 102-56

είναι η 4η έκθεση που εκδίδεται
και περιγράφει τις δραστηριότητες της εταιρείας
που αφορούν στην Κοινωνία, στο Περιβάλλον, στο
Ανθρώπινο ∆υναµικό και στην Αγορά, για την περίοδο
από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η ∆εκεµβρίου
2017. Οι εκθέσεις είναι ετήσιες και η πρώτη εκδόθηκε
το 2014.
Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ

Η φετινή µας έκθεση δεν ονοµάζεται πια «Έκθεση
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» αλλά «Έκθεση
Εταιρικής Υπευθυνότητας», ώστε να αντικατοπτρίζει
καλύτερα την προσπάθειά µας να συµπεριλάβουµε
και τους 4 πυλώνες της Αειφόρου Ανάπτυξης - τον
Εργαζόµενο, την Κοινωνία, το Περιβάλλον και
την Αγορά - και έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το
ανανεωµένο πρότυπο Global Reporting Initiative GRI
Standards (2017).

έχει συνταχθεί σύµφωνα µε
τη βασική επιλογή (Core) του διεθνούς προτύπου
Global Reporting Initiative (GRI), που είναι διεθνώς
αναγνωρισµένο. Oι προηγούµενες 3 εκθέσεις είχαν
συνταχθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές GRI G4 του
προτύπου, ωστόσο η έκθεση για το 2017 συντάχθηκε
ακολουθώντας τις νέες προδιαγραφές GRI, που
εκδόθηκαν τον Οκτώβριο του 2016, προς αντικατάσταση
των προηγούµενων, από την 1η Ιουλίου 2018 και εξής.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΘΕΣΗ

Παράλληλα, οι δραστηριότητες της εταιρείας
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.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

GRI 102-53

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ της εν λόγω έκθεσης είναι η ∆ιεύθυνση Στρατηγικής και Οργάνωσης, σε συνεργασία µε τις υπόλοιπες αρµόδιες ∆ιευθύνσεις της εταιρείας. Οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, διευκρίνιση ή πρόταση µπορεί να αποσταλεί στο cr@attikesdiadromes.gr.
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Εταιρική Υπευθυνότητα
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Σχετικά με την
εταιρεία
GRI 102-2, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5, GRI 102-6

ιδρύθηκε το
1999 και έχει αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση
της Αττικής Οδού, ενός από τους µεγαλύτερους
περιφερειακούς αστικούς αυτοκινητόδροµους στην
Ευρώπη και πρώτου οδικού έργου παραχώρησης στην
Ελλάδα. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Παιανία.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.»

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.
Σύµφωνα µε τη «Σύµβαση Λειτουργίας και
Συντήρησης», η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες
συνεχούς, αδιάλειπτης και οµαλής λειτουργίας του
αυτοκινητόδροµου (24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την
εβδοµάδα, 365 ηµέρες τον χρόνο).
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Σχετικά με την εταιρεία

Οι συμβατικές
υποχρεώσεις της
«Αττικές Διαδρομές Α.Ε.»
συνοπτικά είναι οι εξής:

∆ιατήρηση υψηλού επιπέδου
λειτουργίας και εξυπηρέτησης
στις λωρίδες και στους
σταθµούς διοδίων

Παροχή υψηλού επιπέδου
εξυπηρέτησης στους χρήστες

∆ιατήρηση, κατά το δυνατόν,
οµαλής και συνεχούς ροής
κυκλοφορίας

Είσπραξη διοδίων για λογαριασµό
της Παραχωρησιούχου Εταιρείας
(«Αττική Οδός Α.Ε.»)

Συντήρηση των υποδοµών
και του εξοπλισµού

∆ιατήρηση αποτελεσµατικών
διαδικασιών επικοινωνίας
µε την αστυνοµία και τις
υπηρεσίες άµεσης βοήθειας

H εταιρεία έχει, επίσης, αναλάβει σύµβαση µε την «Εγνατία Οδός Α.Ε.», που αφορά στην παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και
υποστήριξης των σταθµών διοδίων της Εγνατίας Οδού, µέχρι τις 31/12/2018. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαµβάνουν: τη διάθεση
κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού, την εγκατάσταση εξοπλισµού και συστήµατος διοδίων και εξυπηρέτησης πελατών,
καθώς και εργασίες συντήρησης στους σταθµούς διοδίων.
Στην παρούσα Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας έχουν συµπεριληφθεί οι ενέργειες της εταιρείας αναφορικά µε τους
εργαζοµένους της στην Εγνατία Οδό, ενώ οι λοιπές δραστηριότητες εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.».
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Ημερομηνίες
- Σταθμοί
8/11/1999
Ίδρυση Εταιρείας
«Αττικές Διαδρομές Α.Ε.»

o

19/03/2001
Έναρξη λειτουργίας πρώτου
τμήματος Αττικής Οδού
28/03/2001
Έναρξη λειτουργίας
αεροδρομίου «Ελ.Βενιζέλος»

o

24/06/2004
Ολοκλήρωση του Κύριου
Έργου Παραχώρησης
13/08/2004
Έναρξη Ολυμπιακών
Αγώνων Αθήνας

03/2008
Διαλειτουργικότητα e-PASS
με Μορέα
11/2008
Διαλειτουργικότητα e-PASS
με Ολυμπία Οδό
12/2012
Διαλειτουργικότητα e-PASS
με Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου
03/2013
Διαλειτουργικότητα e-PASS
με Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου
12/2014
Ιδρυτικό μέλος στη
HELLASTRON

2024
Εκτιμώμενο τέλος
παραχώρησης
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Σχετικά με την εταιρεία

To Όραμά μας
GRI 102-16

Να συµβάλλουµε ενεργά στη µείωση των
τροχαίων ατυχηµάτων στην Αττική Οδό,
προσφέροντας, παράλληλα, το καλύτερο
δυνατό επίπεδο εξυπηρέτησης στους χρήστες
του αυτοκινητόδροµου και µε σεβασµό στις
ανάγκες όλων των εµπλεκόµενων µερών.
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Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

ΟΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

GRI 102-16

GRI 102-16

ΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και συντήρησης του
αυτοκινητόδροµου Αττική Οδός, 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. Συνεχίζουµε,
λοιπόν, την προσπάθεια µε υπευθυνότητα και
κάνουµε καθηµερινό µας µέληµα και συνήθεια
την ασφάλεια, που κατακτάται µέσω της συνεχούς
εκπαίδευσης και βελτίωσης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΕΣΜΕΥΕΤΑΙ
για την τήρηση
όλων των συµβατικών της υποχρεώσεων,
όπως αυτές προκύπτουν από τη Σύµβαση
Λειτουργίας και Συντήρησης της Αττικής Οδού,
τα Εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης του
αυτοκινητόδροµου, τις ισχύουσες προδιαγραφές
και, γενικότερα, το νοµικό πλαίσιο που διέπει
το έργο. Παράλληλα, µέσω της υιοθέτησης του
Κώδικα ∆εοντολογίας, η εταιρεία φροντίζει ώστε
όλοι οι εργαζόµενοι να είναι ενηµερωµένοι για τις
θεµελιώδεις αρχές, τους κανόνες και τις αξίες που
διαµορφώνουν το πλαίσιο των δραστηριοτήτων
τους και την καθηµερινή πρακτική. Στα πλαίσια
αυτά, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις αρχές
της εντιµότητας και της ακεραιότητας στις
επαγγελµατικές µας σχέσεις, στην υπευθυνότητα,
στην άσκηση των υποχρεώσεών µας, στο
σεβασµό στην κοινωνία και στο περιβάλλον και
στην ανάπτυξη οµαδικού πνεύµατος και διαρκούς
εκπαίδευσης.

Εταιρική Υπευθυνότητα

Μετοχική Σύνθεση
GRI 102-5

Η εταιρεία «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» απαρτίζεται κατά 80% από την
«Αττικά ∆ιόδια Α.Ε.», στην οποία συµµετέχουν αµιγώς ελληνικές
εταιρείες, και κατά 20% από την εταιρεία Egis Road Operation.

Αττικά ∆ιόδια Α.Ε.

80%

21,01%
J&P
ΑΒΑΞ Α.Ε.

59,28%
ΑΚΤΩΡ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

9,88%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

9,83%
ΕΤΕΘ Α.Ε.

Egis Road Operation

20%
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Διοικητικό
Συμβούλιο

Το Συµβούλιο που διοικεί
την εταιρεία απαρτίζεται από 5 µέλη,
τα οποία στο τέλος του 2017 ήταν:

GRI 102-18

Πρόεδρος:

Α’ Αντιπρόεδρος:

∆ιευθύνων
Σύµβουλος:

Λεωνίδας
Μπόµπολας

Χρήστος
Ιωάννου

Βασίλειος
Χαλκιάς

Β’ Αντιπρόεδρος:

Σύµβουλος /
Γραµµατέας:

Jean
Harito

Άγγελος
Γιόκαρης

Οργανωτική Δομή
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΟΙΚΕΙΤΑΙ από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, ο οποίος είναι και ο νόµιµος εκπρόσωπός
της. Η εταιρεία απαρτίζεται από διοικητικά και επιχειρησιακά τµήµατα και διευθύνσεις. Το οργανόγραµµα που ακολουθεί
περιγράφει το ευρύτερο πλαίσιο, εντός του οποίου επιτελούνται οι δραστηριότητες της εταιρείας, και σε καµία περίπτωση
δεν είναι δεσµευτικό και υποχρεωτικό για την εταιρεία, που µπορεί, ανά πάσα στιγµή, να αναθεωρήσει την οργανωτική
της δοµή κατά το δοκούν.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ /ISO
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ∆ΟΜΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ISO
ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

3
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Πιστοποιήσεις
Η εταιρεία διαθέτει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας,
που επιβεβαιώνεται από τις πολλαπλές πιστοποιήσεις που χορηγούνται από
εξωτερικό επιθεωρητή. Για την εταιρεία, η ύπαρξη πιστοποιήσεων µε βάση
διεθνή πρότυπα είναι ιδιαίτερα σηµαντική, για την παροχή υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών για τους χρήστες της, καθώς και για την προάσπιση της υγείας
των εργαζοµένων της και την προστασία του περιβάλλοντος.

ISO 9001: 2015
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το ISO 9001:2015 προδιαγράφει τις απαιτήσεις ενός
ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης ποιότητας,
µε κύριο στόχο την ενίσχυση της ικανότητας µιας
εταιρείας να παρέχει µε συνέπεια προϊόντα και
υπηρεσίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των
πελατών της, καθώς επίσης και τις εφαρµοστέες
νοµοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Με τον
τρόπο αυτό, η εταιρεία επιτυγχάνει την αποτελεσµατική
διαχείριση των υπηρεσιών, µέσω της εφαρµογής και
τήρησης συγκεκριµένων διεργασιών και διαδικασιών,
ανταποκρινόµενη πλήρως στους κανόνες της επιστήµης
και της τέχνης.

ISO 14001: 2015
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

H πιστοποίηση αυτή αφορά στο ολοκληρωµένο
σύστηµα διαχείρισης των επιπτώσεων στο περιβάλλον
και συµµόρφωσης προς τις ισχύουσες εθνικές και
ευρωπαϊκές νοµοθετικές απαιτήσεις. Η παρούσα
πιστοποίηση αφορά και στην εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.».

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

Το ISO 39001:2012 καθορίζει τις απαιτήσεις ενός
συστήµατος ∆ιαχείρισης Οδικής Ασφάλειας (Road
Traffic Safety – RTS), επιτρέποντας σε έναν οργανισµό
που αλληλεπιδρά µε συστήµατα οδικής κυκλοφορίας
να µειώνει τα τροχαία συµβάντα (ατυχήµατα και
δυστυχήµατα). 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.

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

Η πιστοποίηση κατά OHSAS 18001:2007 αφορά στην
εφαρµογή του συστήµατος διαχείρισης των κινδύνων
που σχετίζονται µε την υγεία και την ασφάλεια της
εργασίας. Η παρούσα πιστοποίηση αφορά και στην
εταιρεία «Αττική Οδός Α.Ε.».
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Διακρίσεις
Η «Αττικές διαδροµές Α.Ε.», στα πλαίσια της ευγενούς άµιλλας και µε σκοπό τόσο
τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει, όσο και τη διεθνή αναγνώριση,
έχει ως πάγια πολιτική τη συµµετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις που επιβραβεύουν
την αριστεία στο χώρο. Για το έτος 2017, η εταιρεία
συγκέντρωσε τις παρακάτω
διακρίσεις για τις
επιδόσεις της:

CRI PASS

ANNUAL
SUSTAINABILITY
SUMMIT
Η εταιρεία «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» διακρίθηκε για
την «Ευαισθητοποίηση σε θέµατα οδικής ασφάλειας»
στη διοργάνωση Annual Sustainability Summit 2017,
που διοργανώθηκε από το ΜΒΑ International του
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, σε συνεργασία
µε το Κέντρο Αειφορίας (Centre for Sustainability and
Excellence - CSE).

Το 2017, η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» τιµήθηκε από το
Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µε τον Έπαινο CRI
PASS για τις δράσεις του 2015. Το CRI Pass αποτελεί ένα
διαγνωστικό εργαλείο για την αξιολόγηση των επιδόσεων των
επιχειρήσεων σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: την κοινωνία,
το περιβάλλον, τους εργαζόµενους και την αγορά.

∆ΙΑΚΡΙΣΗ
TRUE LEADER
Η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» έχει κερδίσει επανειληµµένα
διάκριση στη διοργάνωση «True Leaders», την οποία
καθιέρωσε στην ελληνική αγορά η εταιρεία ICAP. Οι
επιβραβεύσεις αφορούν στις κερδοφόρες εταιρείες µε τον
µεγαλύτερο αριθµό προσωπικού, που έχει αυξήθει κατά τη
διάρκεια του τελευταίου έτους, που βρίσκονται στις κορυφαίες
θέσεις του Κλάδου τους, µε βάση τον Κύκλο Εργασιών,
κι έχουν υψηλό ICAP Score (∆ιαβάθµιση Πιστοληπτικής
Ικανότητας).

SUPERBRAND
Η εταιρεία «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» βραβεύθηκε
στη διεθνή διοργάνωση Superbrands που αξιολογεί
και προβάλλει κορυφαίες επωνυµίες. Η εταιρεία
διακρίθηκε στην κατηγορία «Μεταφορές», µετά από
έρευνα που υλοποιήθηκε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να
εξασφαλίζεται η αντικειµενικότητα και η εγκυρότητα
των αποτελεσµάτων. Σηµειώνεται ότι τα κριτήρια για
τη βαθµολογία της κριτικής επιτροπής και του κοινού
ήταν η αναγνωρισιµότητα της επωνυµίας και η δύναµη
της φήµης, η αξιοπιστία και η µακροχρόνια συνέπεια,
καθώς και η εταιρική υπευθυνότητα στους άξονες
αγορά, εργαζόµενοι, κοινωνία και περιβάλλον.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Η εταιρεία έλαβε έπαινο για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα
συγκέντρωσης πλαστικών πωµάτων και διάθεσης αυτών στον
Σύλλογο, µε σκοπό την αγορά και δωρεάν διάθεση αναπηρικού
αµαξιδίου σε παιδί ή ενήλικα µε σοβαρά κινητικά προβλήµατα.
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Συμμετοχές σε Διεθνείς
και Εθνικούς Φορείς και
Επαγγελματικά Δίκτυα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» εκπροσωπεί την «Αττική Οδό Α.Ε.» η οποία
συµµετέχει ως ιδρυτικό µέλος στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ και Ο∆ΟΙ ΜΕ
∆ΙΟ∆ΙΑ», µε διακριτικό τίτλο «HELLASTRON» (HELLENIC ASSOCIATION of TOLL
ROAD NETWORK). Ο φορέας ιδρύθηκε στα τέλη του 2014, λειτουργεί µε τη µορφή
Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και συµµετέχουν όλοι οι αυτοκινητόδροµοι
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
παρεχόµενων υπηρεσιών, η αύξηση της οδικής ασφάλειας, η διαλειτουργικότητα
στους οδικούς άξονες και η εισαγωγή και προώθηση νέων τεχνολογικών εφαρµογών
και συστηµάτων. Ο φορέας έχει δηµιουργήσει τεχνικές επιτροπές για θέµατα οδικής
ασφάλειας, διοδίων, ευφυών συστηµάτων µεταφορών 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 φορείς της Ευρώπης λειτουργών αυτοκινητόδροµων. 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.
Ταυτόχρονα, η εταιρεία είναι µέλος σε σηµαντικούς διεθνείς οργανισµούς, όπως τον
IBTTA (International Bridge Tunnel and Turnpike Association), τον TRB (Transportation Research Board of the National Academies), τον ERTICO-ITS Europe,
ενώ συνεργάζεται και µε ελληνικούς φορείς, όπως το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς», τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), το ΕΠΙΣΕΥ,
το ITS Hellas, το ΕΙΕΠ (Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών), κ.ά.
Σκοπός των παραπάνω συµµετοχών είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη
θέσεων για τα θέµατα του κλάδου, καθώς και η υποβολή προτάσεων σε κρατικούς
και άλλους φορείς, αλλά και η συνεχής ενηµέρωση για τις εξελίξεις σε θέµατα που
άπτονται των δραστηριοτήτων της εταιρείας.
Επίσης, η εταιρεία συνεργάζεται µε Ελληνικά Πανεπιστήµια (Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήµιο
Πατρών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας) και ερευνητικούς φορείς και Πανεπιστήµια
του εξωτερικού (University of California at Berkeley, University of Hawaii) για
ανάπτυξη ερευνητικών προγραµµάτων, συµµετοχή σε συνέδρια και εκπαιδευτικά
σεµινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κ.λπ.
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Εταιρική Υπευθυνότητα
& Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διάλογος με τα Εμπλεκόμενα Μέρη
GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44

Γενικότερος στόχος και προτεραιότητα της εταιρείας
είναι η συµβολή στη διατήρηση και βελτίωση της
ασφάλειας, της άνεσης, και της αξιοπιστίας των
µετακινήσεων στην Αττική Οδό. Στο πλαίσιο αυτό,
η εταιρεία επικοινωνεί µε όλα τα εµπλεκόµενα
µέρη (συµµέτοχοι) που επηρεάζονται από τις
δραστηριότητές της, µε στόχο την κατανόηση των
αναγκών και την επίλυση θεµάτων που µπορεί να
τους απασχολούν.

ικό
τ
σ
α
ι
Ουσ µα
θέ

Η επικοινωνία µε τα εµπλεκόµενα µέρη γίνεται µε
διαφορετικούς τρόπους, ανά τακτά διαστήµατα ή
κατά περίπτωση, όπως φαίνεται στον πίνακα που
ακολουθεί:

Eµπλεκόµενα Mέρη ¢

ΧΡΗΣΤΕΣ

Βασικές Απαιτήσεις ¢
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

Τρόποι Επικοινωνίας ¢

Συχνότητα Επικοινωνίας ¢

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

O Εµπορική πολιτική
O Καλή κατάσταση
υποδοµής

m
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Eµπλεκόµενα Mέρη ¢

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Βασικές Απαιτήσεις ¢

Τρόποι Επικοινωνίας ¢

O ∆ηµιουργία θέσεων
εργασίας

Τριµηνιαίο περιοδικό

Τριµηνιαία

Επικοινωνία τηλεφωνικά
ή µέσω email

Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Ενηµερωτικές
εκστρατείες στα ΜΜΕ

Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Ενηµερωτικές
εκδηλώσεις

Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Συνέδρια
Σεµινάρια

Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Επικοινωνία τηλεφωνικά
ή µέσω email

Καθηµερινά

∆ιοικητικό
Συµβούλιο

Ετήσια

Αλληλογραφία

Όποτε προκύπτει
ανάγκη

Αλληλογραφία

Όποτε προκύπτει ανάγκη

Μηνιαία Αναφορά
Λειτουργίας

Μηνιαία

Συναντήσεις

Όποτε προκύπτει ανάγκη

O Αποφυγή περιορισµού
πρόσβασης και
τµηµατοποίησης
(προσβασιµότητα)
O Βελτίωση του οπτικού
περιβάλλοντος
O Παρακολούθηση των
αέριων ρύπων και των
επιπέδων θορύβου
O Ενέργεια και
κλιµατική αλλαγή
O Ανάδειξη εταιρείας
σε διεθνές επίπεδο
O Περιβαλλοντικές
επιπτώσεις

Συχνότητα Επικοινωνίας ¢

O Ευκολία πρόσβασης
O Αποσυµφόρηση τοπικού
οδικού δικτύου
O Ενίσχυση τοπικής
κοινωνίας
(χορηγίες, δωρεές
κ.λ.π.)

ΜΕΤΟΧΟΙ

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
∆ΗΜΟΣΙΟΥ &
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

O Τήρηση των
συµβατικών
υποχρεώσεων
λειτουργίας και
συντήρησης
O Παρακολούθηση της
κυκλοφορίας και των
εσόδων του έργου
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Eµπλεκόµενα Mέρη ¢

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Βασικές Απαιτήσεις ¢
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

Τρόποι Επικοινωνίας ¢

Εταιρική Υπευθυνότητα
& Βιώσιμη Ανάπτυξη

Συχνότητα Επικοινωνίας ¢

Υπηρεσιακά
Σηµειώµατα

Όποτε προκύπτει ανάγκη

Έρευνα Ικανοποίησης
Προσωπικού

Όποτε προκύπτει ανάγκη

Ετήσια αξιολόγηση
(ανοδική /καθοδική)

Ετήσια

Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Ετήσια

Επικοινωνία µε ∆ιοίκηση

Καθηµερινά

Αλληλογραφία

Όποτε προκύπτει ανάγκη

Συµβάσεις

Όποτε προκύπτει ανάγκη

Αλληλογραφία
Τηλεφωνική
επικοινωνία

Όποτε προκύπτει ανάγκη

O Αξιοκρατία
O Παροχές υγείας µέσω
οµαδικού ασφαλιστικού
προγράµµατος
O ∆ωροεπιταγές τα
Χριστούγεννα

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

O Καλή ταµειακή ροή,
διατήρηση κύκλου
εργασιών
O Τήρηση των συµφωνιών
µε τους προµηθευτές
και τους συνεργάτες της
εταιρείας

ΜΗΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
(Ινστιτούτο Οδικής
Aσφάλειας,
Περιβαλλοντικές/
Φιλοζωικές
Οργανώσεις, κ.λπ.)

O Συµµετοχή από κοινού
σε προγράµµατα οδικής
ασφάλειας
O Ενεργή συµµετοχή
και συνεισφορά στην
Κοινωνία
O Προστασία πανίδας
(διερχόµενων πτηνών
και άγριας ζωής)
O Ενέργεια και
κλιµατική αλλαγή
O Συνεργασία µε
φιλοζωικές
οργανώσεις για
παράδοση ζώων
που εισέρχονται στον
αυτοκινητόδροµο

m
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Eµπλεκόµενα Mέρη ¢

ΜΜΕ

Βασικές Απαιτήσεις ¢

O Έµφαση σε
θέµατα Εταιρικής
Υπευθυνότητας
O Συστηµατική και
αξιόπιστη πληροφόρηση

ΕΙ∆ΙΚΟΙ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΦΟΡΕΙΣ &
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ
ΑΝΑΓΚΗΣ

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

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

ΑΛΛΟΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΙ

O ∆ιαλειτουργικότητα
O Κοινές πρακτικές
και δράσεις

Τρόποι Επικοινωνίας ¢

Συχνότητα Επικοινωνίας ¢

Αλληλογραφία

Όποτε προκύπτει ανάγκη

∆ελτία Τύπου
Συνεντεύξεις

Όποτε προκύπτει ανάγκη

Αλληλογραφία

Όποτε προκύπτει ανάγκη

Συµβάσεις

Όποτε προκύπτει ανάγκη

Αλληλογραφία

Όποτε προκύπτει ανάγκη

Συναντήσεις

Όποτε προκύπτει ανάγκη

Τηλεφωνική επικοινωνία

Όποτε προκύπτει ανάγκη

Αλληλογραφία
Συµµετοχή στον φορέα
HELLASTRON

Όποτε προκύπτει ανάγκη

ώστε η επικοινωνία µε τα εµπλεκόµενα µέρη να είναι διαρκής, επαρκής και ουσιαστική. Είτε το
αίτηµα ξεκινά από την εταιρεία, είτε από κάποιον εκπρόσωπο εµπλεκόµενου µέρους, φροντίζουµε ώστε να συζητείται και
να αντιµετωπίζεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σύµφωνα µε όσα ορίζει το νοµικό πλαίσιο της λειτουργίας της
εταιρείας. Παράλληλα, η επικοινωνία µε τα εµπλεκόµενα µέρη ενισχύεται και από τα ερωτηµατολόγια που αποστέλλονται
µαζί µε την Έκθεση Εταιρικής Ευθύνης/ Υπευθυνότητας κάθε έτους, όπως αναλύεται παρακάτω.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ

Επίσης, η εταιρεία διεξάγει 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 της εταιρείας. Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών παρουσιάζονται στο κεφάλαιο «Συνεισφορά στην
Αγορά».
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Καθορισμός
Ουσιαστικών Θεμάτων

Εταιρική Υπευθυνότητα
& Βιώσιμη Ανάπτυξη

GRI 102-46, GRI 102-47

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ που άπτονται της Εταιρικής Υπευθυνότητας µιας εταιρείας είναι πολυσήµαντα και προκύπτουν από συνοµιλία
µε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη που επηρεάζουν και επηρεάζονται από τη λειτουργία της εταιρείας.

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε το έτος 2017 για τον καθορισµό των ουσιαστικών θεµάτων είναι η εξής:
Κατά την αποστολή της έκθεσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του προηγούµενου έτους στα εµπλεκόµενα µέρη
(µέτοχοι, εργαζόµενοι, πελάτες, προµηθευτές, ΜΜΕ, κ.ά.), το έντυπο συνοδεύτηκε και από ερωτηµατολόγιο, µε στόχο την
αξιολόγηση του περιεχοµένου της έκθεσης, αλλά και τον εντοπισµό και τη βαθµολόγηση των δράσεων της εταιρείας.
Παράλληλα, στα πλαίσια της τηλεφωνικής έρευνας συνδροµητών που πραγµατοποιήθηκε το 2017, έγιναν ερωτήσεις
σχετικά µε τις δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρείας.
Τέλος, λαµβάνοντας υπόψη τόσο τις κατευθυντήριες γραµµές GRI, όσο και τα ουσιαστικά θέµατα, όπως απορρέουν από
τις εταιρείες του κλάδου, αξιολογήθηκε η βαρύτητα των επιµέρους θεµάτων και, λαµβάνοντας υπόψη και την άποψη της
∆ιοίκησης της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» για τα θέµατα αυτά, δηµιουργήθηκε το γράφηµα που ακολουθεί (materiality matrix):

Eκπαίδευση
εργαζοµένων

Ουσιαστικά θέµατα - Η άποψη των εµπλεκοµένων

Υψηλή Σπουδαιότητα

Ενέργεια
& κλιµατική
αλλαγη

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ
Ασφάλεια
πελατών

Επιπτώσεις
στην κοινωνία

∆ιακυβέρνηση
& διοίκηση

∆ιάλογος µε
εµπλεκόµενα
µέρη

∆ιαλειτουργικότητα

Επιπτώσεις
στο περιβάλλον

Ασφάλεια &
προσωπικά
δεδοµένα

Εφοδιαστική αλυσίδα
(προµηθευτές)
Χαµηλή Σπουδαιότητα

Υγεία και
ασφάλεια
εργαζοµένων

Ανάδειξη εταιρείας
σε διεθνές επίπεδο
Ουσιαστικά θέµατα – Η άποψη της ∆ιοίκησης

Από την ανάλυση της σηµασίας που έχει κάθε θέµα για κάθε οµάδα εµπλεκοµένων, όπως φαίνεται στο παραπάνω
διάγραµµα, προκύπτει ότι τα ουσιαστικά θέµατα, στα οποία έπρεπε να επικεντρωθεί η εταιρεία κατά το 2017, και τα οποία
παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση, είναι τα εξής:
Κοινωνία

Εργαζόµενοι

Περιβάλλον

Αγορά

O ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
O ∆ΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

O ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
O ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

O ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
O ΕΝΕΡΓΕΙΑ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

O ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
O ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
O ΑΣΦΑΛΕΙΑ &
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
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5

Συνεισφορά στους
Ανθρώπους μας
GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-11, GRI 102-41, GRI402-1

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ 1.158 εργαζόµενους, που
εργάζονται στη λειτουργία και συντήρηση της
Αττικής Οδού και στους σταθµούς διοδίων της
Εγνατίας Οδού. Η επιτυχία της εταιρείας, τόσο σε
εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, οφείλεται στους
εργαζοµένους της, 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.
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ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στελεχώνονται από ικανούς και
άρτια καταρτισµένους εργαζόµενους από διαφορετικούς
κλάδους, µε εµπειρία και όρεξη για δουλειά. Μηχανικοί,
µηχανολόγοι, τεχνίτες, εργοδηγοί, υπάλληλοι περιπολίας,
εισπράκτορες
διοδίων,
υπάλληλοι
τηλεφωνικής
εξυπηρέτησης, είναι µερικές από τις 82 ειδικότητες 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 χρήστες της Αττικής Οδού.
Όλο το προσωπικό της εταιρείας εκπαιδεύεται και κατά
την πρόσληψη και σε διαρκή βάση, ώστε να τηρεί τους
κανόνες υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και τις
λειτουργικές διαδικασίες.

Η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» λειτουργεί, επίσης, ως «φυτώριο»
τεχνογνωσίας, την οποία µεταλαµπαδεύει σε άλλους
αυτοκινητόδροµους (εντός και εκτός Ελλάδος). Η εταιρεία,
η οποία λειτούργησε τον πρώτο σύγχρονο αυτοκινητόδροµο
µε διόδια στην Ελλάδα, δηµιούργησε στελέχη υψηλής
εξειδίκευσης, τα οποία στη συνέχεια κλήθηκαν να
στελεχώσουν υπηρεσίες και άλλων αυτοκινητόδροµων που
κατασκευάστηκαν στην ελληνική επικράτεια στη συνέχεια.
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 στοιχεία
για την εκπόνηση σχετικών πανεπιστηµιακών εργασιών και
ερευνών.
Κατά το 2017, από το σύνολο των 1.283 εργαζοµένων
(συµπεριλαµβανοµένων και των 125 ατόµων που
αποχώρησαν κατά τη διάρκεια του έτους), το 94,90% των
εργαζοµένων καλυπτόταν από την Εθνική Γενική Συλλογική
Σύµβαση Εργασίας, ενώ το 4,50% από συλλογική σύµβαση
για χειριστές και το 0,60% για λογιστές. Όπως και για το
2016, έτσι και για το 2017, παρά την κατάργηση των ειδικών
κλιµάκων και παροχών, η εταιρεία δεν προχώρησε σε καµία
µείωση των αποδοχών του προσωπικού της µέχρι σήµερα.

Συνεισφορά στους Ανθρώπους μας

«Μετά από 17 και πλέον χρόνια από τη θέση του
επόπτη διοδίων δεν έχει αλλάξει τίποτα από τον
ζήλο και τη θέληση να εξυπηρετώ με χαμόγελο
τον συνάνθρωπο, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί
μου. Είναι πολύ σημαντικό στις δύσκολες μέρες
που βιώνουμε, να υπάρχουν εταιρείες σαν την
Αττική Οδό που να είναι απόλυτα συνεπείς σε όλες
τις υποχρεώσεις της και πάντα δίπλα σου σε ό,τι
χρειαστείς».
Ξένια Φωλιά

«Η εξαιρετική συνεργασία των συναδέλφων
και η ποιότητα του χαρακτήρα τους, με έκανε
να αισθανθώ ότι είμαι μέλος μιας ομάδας που
αποτελείται από καταπληκτικούς ανθρώπους, με
φιλότιμο και σεβασμό για τον διπλανό τους».
Ζωή Παπαστεργίου

«Λειτουργούμε όλοι σα μια ομάδα με γνώμονα τη
μεθοδικότητα και τη συνέπεια και με την πάροδο
του χρόνου αυτό που έχω αποκομίσει από τη
δουλειά μου ως εμπειρία ζωής θα είναι και το
μήνυμά μου προς όλους τους συναδέλφους».
Σοφία Παπαχριστοφίλου
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Oι Αξίες μας

Η εταιρεία
«Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.»:

Παρέχει ίσες
ευκαιρίες σε όλους τους
εργαζόµενους, αποφεύγοντας
οποιαδήποτε διάκριση
σε σχέση µε το φύλο,
την ηλικία, την εθνικότητα,
τις πεποιθήσεις και
τις φυσικές
ικανότητες.

Τηρεί υπεύθυνη
περιβαλλοντική στάση
και συµµορφώνεται
µε περιβαλλοντικούς
νόµους και
κανονισµούς.

Τάσσεται κατά
της βίας στο
χώρο εργασίας.

1

7
6

2

5
4
∆ίνει µεγάλη βαρύτητα
στην υγεία, την υγιεινή
και την ασφάλεια στο
χώρο εργασίας.

Επιλέγει το προσωπικό
µε βάση αξιοκρατικές και
αξιόπιστες µεθόδους.

3

Φροντίζει για
τη συνεχή
εκπαίδευση του
προσωπικού και
την προσαρµογή
στις νέες
τεχνολογίες.

Προστατεύει τα
προσωπικά δεδοµένα
των εργαζοµένων και
των πελατών της.

Για οποιαδήποτε µεταβολή µπορεί να προκύψει στον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, φροντίζουµε
ώστε να ενηµερωθεί όλο το προσωπικό σε εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο εξαρτάται από την
πολυπλοκότητα των ενεργειών που πρέπει να πραγµατοποιηθούν.
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Συνεισφορά στους Ανθρώπους μας

GRI 405-1

Ίσες
Ευκαιρίες

Η ισότητα και η αξιοκρατία είναι
ανάµεσα στις αξίες που διέπουν τη
λειτουργία της εταιρείας και αποτελούν το
βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των
εργαζοµένων κατά την πρόσληψη και κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.
ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ που ακολουθούν παρουσιάζεται η σύνθεση του προσωπικού µας, σύµφωνα µε το φύλο, την ηλικία,
τη θέση και τον τόπο κατοικίας. Η εταιρεία δεν κάνει διακρίσεις µεταξύ των δύο φύλων και, γενικά, απαγορεύει κάθε
είδους διάκριση (φύλο, ηλικία, εθνικότητα, κ.λπ.), ενώ φροντίζει να προσλαµβάνεται προσωπικό από τις περιοχές που
βρίσκονται κοντά στο έργο (τόσο στην Αττική Οδό, όσο και την Εγνατία Οδό).

ΑΝ∆ΡΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

< 30 30-50 > 50
4
2

ΑΝ∆ΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
< 30 30-50 > 50

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ

6

6

7

10

17

9

1

12

12

ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΙ

1

2

3

3

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

4

4

4

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1

ΚΛΗΤΗΡΑΣ

1

1

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

2

2

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

2

1

1

2

2

3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

5

1

6

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

8

1

9

4

2

21

4
1

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΓΡ/ΣΤΕΣ Η/Υ

3

2

2

4

1

1

1

3

3
1

2

9

12

18
9

1

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ

1

6

2

2

6

75

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

10

56

3

69

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ

92

199

23

314

151

275

38

464

778

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

33

22

2

57

32

65

5

102

159

3

2

5

5

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

46

7

53

53

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

137

368

53

558

184

358

58

600

1.158

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2016

114

360

38

512

142

342

52

536

1.048
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ΤΟΠΟΣ
∆ΙΑΜΟΝΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΟΛΗ
ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ
ΑΡΓΟΣ
ΑΡΤΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ
∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ
787
4
5
1
4
5
4
1
1
74
51
27
2
1
16
3

ΠΟΛΗ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΛΕΥΚΑ∆Α
ΜΕΤΣΟΒΟ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΞΑΝΘΗ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΛΛΑ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
ΣΕΡΡΕΣ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΡΙΠΟΛΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
12
24
32
2
2
24
3
13
2
1
7
19
1
27
1
2
1.158

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ / ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΙΤΙΑ

ΑΝ∆ΡΕΣ
< 30 30-50 50 >

ΑΝ∆ΡΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝ∆ΡΕΣ
%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
< 30

30-50

50 >

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ
%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
%

ΘΑΝΑΤΟΣ

-

-

1

1

1,61%

-

-

-

-

0%

1

0,80%

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7

25

1

33

53,23%

10

23

4

37

58,73%

70

56,00%

ΛΗΞΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1

-

-

1

1,61%

1

2

-

3

4,76%

4

3,20%

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

21

6

-

27

43,55%

15

7

1

23

36,51%

50

40,00%

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

29

31

2

62

100%

26

32

5

63

100%

125

100%

Κατά τη διάρκεια του 2017, πραγµατοποιήθηκαν 235 προσλήψεις, κυρίως για τις ανάγκες των νέων σταθµών διοδίων που
µπήκαν σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του έτους για την Εγνατία Οδό (152 προσλήψεις), αλλά και για αντικατάσταση των
ατόµων που αποχώρησαν οικειοθελώς κατά τη διάρκεια του έτους (83 προσλήψεις) για εργασία στην Αττική Οδό.
26
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ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
GRI 401-2

Ιδιωτική ασφαλιστική
κάλυψη όλου του
προσωπικού
Συµµετοχή των παιδιών των
εργαζοµένων σε παιδικές
κατασκηνώσεις. Κατά το
2017, η εταιρεία κάλυψε το
κόστος για 43 παιδιά

Παροχή αυτοκινήτου, laptop
και κινητού τηλεφώνου σε
κάποιους εργαζόµενους,
µε σκοπό τη λειτουργική
εξυπηρέτηση της εταιρείας

Ανάπτυξη αθλητικών
δραστηριοτήτων
των εργαζοµένων

Εκπαίδευση
GRI 404-1, GRI 404-3

Μηνιαίο επίδοµα παιδικού
σταθµού για τους γονείς
παιδιών προσχολικής
ηλικίας

d
Ιδιωτική ασφάλιση
προστατευόµενων µελών
για ορισµένες κατηγορίες
του προσωπικού

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

∆ιοργάνωση
χριστουγεννιάτικης
γιορτής για τα παιδιά
των εργαζοµένων

τικό
σ
α
ι
σ
Ου
θ έ µα

Γιατί είναι ουσιαστικό θέµα;
GRI 103-1

δηµιουργεί υπεραξίες
στην εταιρεία, η οποία επενδύει 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 εξυπηρέτηση 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 εργαζοµένου αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο για την
απόδοσή του.

Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

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

Πώς το διαχειριζόµαστε;
GRI 103-2

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ τη συµµετοχή των εργαζοµένων
της σε σεµινάρια, συνέδρια και εκπαιδεύσεις σε θέµατα
τεχνικά, τεχνολογικά, διοικητικά, εξυπηρέτησης πελατών
και ασφάλειας, που σχετίζονται µε τη δραστηριότητά
τους. Η ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού της εταιρείας
επιλέγει και συντονίζει προγράµµατα εκπαίδευσης για
όλο το προσωπικό, κατόπιν προτάσεων των επιµέρους
τµηµάτων.
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ή νέων) που θα πραγµατοποιηθούν. Παράλληλα, µέσω
του συστήµατος αξιολόγησης της εταιρείας, το οποίο
εφαρµόζεται σε όλο το προσωπικό, τόσο ανοδικά όσο και
καθοδικά, µε στόχο τη συνολική αξιολόγηση της επίδοσης
του κάθε εργαζόµενου, µπορεί να προκύψουν επιπλέον
ανάγκες εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΓΡ/ΣΤΕΣ Η/Υ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

5,5

51

2

138

23

70

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

38

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ

ΚΛΗΤΗΡΑΣ

27

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1.907 25,5

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

457

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

16,5

ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΙ

w
q

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ
ΘΕΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΑΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ που αφορούν στην εκπαίδευση είναι
ενταγµένες στο σύστηµα ISO 9001 της εταιρείας. Για κάθε
εργαζόµενο τηρείται πλήρες αρχείο εκπαίδευσης, ενώ οι
ανάγκες εκπαίδευσης ανά θέση εργασίας αξιολογούνται
σε τακτά διαστήµατα. Από την αξιολόγηση αυτή, προκύπτει
ο προγραµµατισµός των εκπαιδεύσεων (επαναληπτικών

GRI 103-3

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πώς αξιολογούµε την προσέγγισή µας;

2

1.750,5 1.172 116,5

320

0

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ 2016

299

16,5

756

54

1.907 25,5

27

92

5,5

85,5

8

136,5

10

40,5

138

63,5

70

47,5

22,5

1.815 435,5

1,5

47,5

1.773

2.987

1,5

552

320

U 6.119,5 Y 2.809

8.928,5

U 3.176 Y 1.184

4.360

Eνδεικτικά προγράµµατα
εκπαίδευσης του 2017
• Ασφάλεια της εργασίας, σήµανση ασφάλειας, πυρασφάλειας και
πυρόσβεσης, πρακτική άσκηση πυρόσβεσης
• Εκπαίδευση στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και τη
χρήση φορητού απινιδωτή

Eνδεικτικά συνέδρια που
παρακολούθησαν τα στελέχη της
εταιρείας το 2017
• 45 th ASECAP Study & Information Days
• TRB 96 th Annual Meeting

• Ενηµέρωση για την κόπωση και την υπνηλία κατά την οδήγηση

• 12o Ελληνικό Συνέδριο Κορυφής στην Εξυπηρέτηση
Πελατών

• ∆ηµιουργία στοχευµένων δράσεων για την αύξηση της προστασίας των εθνικά χαρακτηρισµένων ευρωπαϊκών
υποδοµών ζωτικής σηµασίας

• 1ο Συνέδριο Υποδοµών και Μεταφορών – Προοπτικές
Ανάπτυξης

• Τεχνικές αντιµετώπισης δύσκολων συµπεριφορών πελατών
• Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στα καθήκοντα του
εισπράκτορα διοδίων
• Ενηµέρωση για τις βασικές αρχές συστηµάτων διαχείρισης
ενέργειας ISO 50001: 2011
• Άσκηση αποχιονισµού
• Excel Advanced Seminar

28

• 8ο ∆ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές
• 10 th International Conference on the Bearing Capacity
of Roads, Railways and Airfields (BCRRA 2017)
• Connected Cars Conference

5
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Υγεία και Ασφάλεια στον
Εργασιακό Χώρο

Γιατί είναι ουσιαστικό θέµα;
GRI 103-1

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι το µεγαλύτερό της κεφάλαιο
είναι οι εργαζόµενοί της. Στηριγµένη στη φιλοσοφία ότι
οι αξίες της ζωής και της υγείας είναι οι σηµαντικότερες,
λαµβάνει κάθε µέριµνα για την προστασία της ακεραιότητας
των υπαλλήλων της. Παράλληλα, η διαχείριση του θέµατος
της Υγείας & 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.

Πώς το διαχειριζόµαστε;
GRI 103-2

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
των εργασιακών ατυχηµάτων
αποτέλεσε εξαρχής πρωταρχικό στόχο της εταιρείας, τον
οποίο και πέτυχε µέσω της εκπόνησης και εφαρµογής
ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγείας και
Ασφάλειας της Εργασίας, που έχει πιστοποιηθεί κατά
OHSAS 18001: 2007 από την TÜV HELLAS.

Η

Για τη διαφύλαξη της ασφάλειας όλων των εργαζοµένων, η
εταιρεία διαθέτει Τεχνικό Ασφαλείας, ο οποίος διενεργεί τις
παρακάτω εργασίες:
• Τακτικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων και των
θέσεων εργασίας
• Επίβλεψη των συνθηκών εργασίας
• Εκτίµηση του επαγγελµατικού κινδύνου για τις
δραστηριότητες της εταιρείας και εισηγήσεις προς τη
διοίκηση για λήψη των αναγκαίων µέτρων για την
αποτροπή ατυχηµάτων
• Τακτική εκπαίδευση όλων των εργαζοµένων σε θέµατα
ασφάλειας της εργασίας
• ∆ιαβουλεύσεις µε τους εργαζόµενους σχετικά µε τα
θέµατα ασφάλειας και υγείας που τους απασχολούν στην
καθηµερινότητά τους
• Επιλογή κατάλληλων µέσων ατοµικής προστασίας και
επίβλεψη της σωστής χρήσης από τους εργαζόµενους
• Μετρήσεις χηµικών και φυσικών παραγόντων (αέριοι
ρύποι, δονήσεις, θόρυβος, ακτινοβολία) του εργασιακού
περιβάλλοντος, σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο
Θεσσαλίας, το Ε.Μ.Π. και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας
Φυσικών Επιστηµών «∆ηµόκριτος».

GRI 403-2, GRI 403-3

Επίσης, η εταιρεία διαθέτει Ιατρείο Εργασίας ενταγµένο
στο Τµήµα Υγείας και Ασφάλειας (Υ&ΑE) Εργασίας, το
οποίο παρέχει ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση
της κατάστασης της υγείας των εργαζοµένων. Το Τµήµα
Υγείας και Ασφάλειας (Υ&ΑE) Εργασίας καταβάλλει συνεχή
προσπάθεια για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε
κάθε θέση. Το Ιατρείο Εργασίας έχει επιπλέον οργανώσει
περιφερειακά ιατρεία σε κοµβικά σηµεία της Αττικής Οδού
και έχει εκπαιδεύσει ικανό αριθµό εργαζοµένων στην
παροχή πρώτων βοηθειών. Επίσης, από κοινού µε τον
Τεχνικό Ασφάλειας της εταιρείας, πραγµατοποιεί σεµινάρια
υγιεινής και ασφάλειας σε τακτά χρονικά διαστήµατα,
παρέχοντας εκπαίδευση όλων των εργαζοµένων σε
θέµατα Υ&Α της Εργασίας.
Τέλος, πραγµατοποιούνται τακτικά έλεγχοι υγιεινής στους
χώρους εργασίας ενώ, κατά καιρούς, οι Επισκέπτες Υγείας
συµβουλεύουν και ευαισθητοποιούν τους εργαζόµενους,
µέσω διανοµής ενηµερωτικών εντύπων, για σηµαντικά
θέµατα υγείας. Κατά το 2017, τα έντυπα που διένειµε το
Ιατρείο Εργασίας αφορούσαν στην προστασία από τη γρίπη,
τα κουνούπια, τον ιό HPV, στις µέλλουσες µητέρες µε
φυλλάδια για την εγκυµοσύνη και για τον µητρικό θηλασµό,
στα πλεονεκτήµατα του τεστ Παπανικολάου, στις βασικές
πρώτες βοήθειες, στα πλεονεκτήµατα του εθελοντή
αιµοδότη, καθώς και εργονοµικές ασκήσεις στο γραφείο,
κ.ά. Επίσης, πραγµατοποιήθηκε ενηµέρωση για την ηµέρα
κατά του καρκίνου του δέρµατος και τη δυνατότητα δωρεάν
εξέτασης σε Νοσοκοµεία της Αθήνας, έγινε εκπαίδευση
σε εργαζόµενους του ΚΕΣ στην καρδιοαναπνευστική
αναζωογόνηση και στη χρήση φορητού απινιδωτή, καθώς
και εκπαιδεύσεις για την υγιεινή της εργασίας και για
σηµαντικές Πρώτες Βοήθειες.

Πώς αξιολογούµε την προσέγγισή µας;
GRI 103-3

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ των εργαζοµένων µας
και την αποφυγή εκδήλωσης επαγγελµατικών ασθενειών,
η εταιρεία λαµβάνει τα παρακάτω µέτρα πρόληψης &
προφύλαξης:

• Κάθε εργαζόµενος, από τη στιγµή της πρόσληψής του,
υποβάλλεται σε πλήρη ιατρικό έλεγχο ανάλογα µε την
ειδικότητά του, ενώ οι εξετάσεις του επαναλαµβάνονται
ανά τριετία.
• Επίσης, επειδή κάποιοι από τους εργαζοµένους µας,
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λόγω εργασιακού περιβάλλοντος ή ειδικότητας, ενδέχεται
να εκτεθούν σε φυσικούς και χηµικούς παράγοντες,
πραγµατοποιούνται µετρήσεις επιβλαβών παραγόντων
στον εργασιακό χώρο (ρύπανση από οδική κυκλοφορία,
θόρυβος, δονήσεις, ακτινοβολία κ.ά.), γίνεται εκτίµηση
του επαγγελµατικού κινδύνου και, κατόπιν εισήγησης
προς τη διοίκηση της εταιρείας, αποφασίζεται η λήψη των
αναγκαίων µέτρων.
• Τέλος, οι εργαζόµενοι που ενδέχεται να εκτεθούν σε βιολογικούς
παράγοντες (εργασία σε µονάδες βιολογικών καθαρισµών,
περισυλλογή νεκρών ζώων, καθαρισµοί αυτοκινητόδροµου,
κ.λπ.) προστατεύονται µε αντιτετανικό εµβολιασµό και
εµβολιασµούς έναντι της ηπατίτιδας Α και Β.
Παράλληλα, παρακολουθούνται όλα τα εργατικά ατυχήµατα
και προτείνονται µέτρα προστασίας από τον Τεχνικό Ασφαλείας.

Ο αριθµός των εργατικών ατυχηµάτων παρέµεινε και
το 2017 πολύ χαµηλός, λαµβάνοντας υπόψη και τις
πραγµατοποιούµενες εργατοώρες ετησίως. Κατά το 2017,
καταγράφηκαν συνολικά 10 εργατικά ατυχήµατα (5 µικρά, 5
κοινά).
Σε γενικές γραµµές, τα καταγεγραµµένα ατυχήµατα, από
την έναρξη δραστηριότητας της εταιρείας, οφείλονται σε
συγκεκριµένες αιτίες και αυτό που αλλάζει ανά έτος είναι η
κατανοµή της κάθε αιτίας ατυχήµατος. Επειδή ο ανθρώπινος
παράγοντας παίζει σηµαντικό ρόλο τόσο στην πρόκληση,
όσο και την πρόληψη των εργασιακών ατυχηµάτων, το
Τµήµα Ασφαλείας πραγµατοποιεί συνεχείς εκπαιδεύσεις και
διαβουλεύσεις µε τους εργαζόµενους προκειµένου, µε την
κατάλληλη επιµόρφωση, να αποκτήσουν συνείδηση, ώστε
να αναγνωρίζουν τους κινδύνους που συνεπάγεται η εργασία
τους και να λαµβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα.

Κατανοµή εργατικών ατυχηµάτων σύµφωνα
µε τη σοβαρότητά τους (2016-2017)
2016

6
5

5

5
10

4

3
2

Κοινά
ατυχήµατα

Σοβαρά
ατυχήµατα

2016

2016

2017

6

4
3

0

3
0

Απροσεξία
- Αµέλεια

Τροχαίο

1

Αστοχία
εξοπλισµού

2

0

Πτώση

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ, καταγράφονται και τα συµβάντα

ή τα «παρ’ ολίγον ατυχήµατα», δηλαδή αιφνίδια 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 απαραίτητες, γιατί λειτουργούν
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2017

(χωρίς κόστος τραυµατισµού) ως προειδοποιητικά σήµατα
για τη βελτίωση του υφιστάµενου συστήµατος διαχείρισης
της επαγγελµατικής ασφάλειας και υγείας.

8

2

0

0

Κατανοµή εργατικών ατυχηµάτων σύµφωνα
µε την αιτία (2016-2017)

6

6
1

0

Μικρά
ατυχήµατα

10

5

2

1

6

Στατικός
ηλεκτρισµός

Τροχαίο

2017

15
5

4

0

Κατανοµή συµβάντων σύµφωνα µε την αιτία
(2016-2017)

Κατά τη διάρκεια του έτους 2017 καταγράφηκαν 6 συµβάντα, 5 λιγότερα από το προηγούµενο έτος. Όλα τα συµβάντα ήταν τροχαία και όλα συνέβησαν κατά την προσέλευση
στην εργασία.
Γενικότερα, τα τροχαία αποτελούν την πλειοψηφία των καταγεγραµµένων συµβάντων και ένα σηµαντικό ποσοστό
των εργατικών ατυχηµάτων. Ωστόσο, ο γενικός αριθµός
των τροχαίων (συµβάντων ή εργατικών ατυχηµάτων) µειώνεται χρόνο µε το χρόνο. Αυτό θεωρείται ότι είναι αποτέλεσµα της ανάδειξης της οδικής ασφάλειας σε µείζον θέµα
για την εταιρεία, στην πιστοποίηση της εταιρείας κατά ISO
39001, αλλά και των συνεχών εκπαιδευτικών σεµιναρίων
προς τους εργαζόµενους, σε συνεργασία µε εξειδικευµένο
εξωτερικό συνεργάτη (Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»).
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Αναφορικά µε τις απουσίες των
εργαζοµένων για λόγους υγείας,
το 2017 καταγράφηκαν τα παρακάτω:

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(στην Αττική Οδό και την Εγνατία Οδό)

ΣΥΝΟΛΟ

Απουσίες σε εργατοηµέρες
λόγω ασθένειας
Απουσίες σε εργατοηµέρες λόγω εγκυµοσύνης
(ασθένεια)
Απουσίες σε ηµέρες λόγω εγκυµοσύνης
(κυοφορία – λοχεία)

3.751

1.584

5.335

96

75

171

1.148

789

1.937

Τράπεζα Αίματος
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ «ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.» συµµετέχει σε πρόγραµµα εθελοντικής αιµοδοσίας. Η τράπεζα αίµατος της
εταιρείας είναι από τις µεγαλύτερες πανελληνίως και βρίσκεται στη διάθεση των εργαζοµένων 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 εταιρεία επιβραβεύει την κάθε µία συµµετοχή
στην αιµοδοσία παρέχοντας µία ηµέρα άδεια.

Από το 2004 µέχρι σήµερα, έχουν συλλεχθεί 4.740 µονάδες αίµατος από 605 εθελοντές/ντριες αιµοδότες/τριες σε 38
αιµοδοσίες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΩΝ
Αριθµός
εθελοντών
αιµοδοτών

l

Αριθµός
εθελοντικών
αιµοδοσιών
2017:

2017:

227

2017:

464

3

2016:

215

Αριθµός
µονάδων αίµατος

2016:

3

2016:

419

Επίσης, πρέπει να σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2017, διατέθηκαν 181 µονάδες αίµατος σε υπαλλήλους
που τις είχαν ανάγκη.
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Εργαζόμενοι και Αθλητισμός
Η «ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.» προάγει την καλλιέργεια του αθλητικού πνεύµατος και ενθαρρύνει τους εργαζόµενους να
συµµετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και διοργανώσεις, υποστηρίζοντας τη συµµετοχή τους.
Η ίδρυση οµάδας ποδοσφαίρου της εταιρείας έχει δώσει την ευκαιρία σε πολλούς εργαζόµενους να συµµετέχουν,
επιτυγχάνοντας µάλιστα νίκες για την οµάδα. Το 2017, η ποδοσφαιρική οµάδα της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» κατέκτησε,
για µία ακόµη χρονιά, το κύπελλο στη διοργάνωση του εργασιακού πρωταθλήµατος της Ε.Σ.Ε.Α. (Ένωση Σωµατείων
Εργασιακού Αθλητισµού).

Η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» προέτρεψε τους εργαζόµενους να συµµετάσχουν στον 35ο αυθεντικό
Μαραθώνιο της Αθήνας, στις 12 Νοεµβρίου 2017, αναλαµβάνοντας την κάλυψη του κόστους των
συµµετοχών των 17 εργαζοµένων της εταιρείας που συµµετείχαν 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, η εταιρεία ενθαρρύνει
τους εργαζόµενους στην κατεύθυνση τέτοιων συµµετοχών.

Εργασιακό Κλίμα

GRI 406-1

να αντιληφθεί η εταιρεία καλύτερα τις ανάγκες του προσωπικού της,
ιδίως στην περίοδο οικονοµικής κρίσης που διανύει η χώρα µας, η «Αττικές ∆ιαδροµές
Α.Ε.» πραγµατοποίησε το 2015 την πρώτη Έρευνα Ικανοποίησης Προσωπικού. Τα αποτελέσµατα
της έρευνας παρείχαν ουσιαστικές πληροφορίες για το εργασιακό κλίµα και τις ανάγκες του
προσωπικού, και κάθε ∆ιεύθυνση κλήθηκε να προτείνει ενέργειες αντιµετώπισης των θεµάτων που
προέκυψαν. Από αυτά τα θέµατα, αρκετά δροµολογήθηκαν προκειµένου να αντιµετωπιστούν κατά τη
διάρκεια του 2016 και του 2017. Τα περισσότερα από αυτά αντιµετωπίστηκαν άµεσα κατά τη διάρκεια
του 2016 και το µόνο θέµα που ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια του 2017 αφορούσε στην ποιότητα
νερού και αέρα και την ένταση των δονήσεων για τους εργαζόµενους στους σταθµούς διοδίων. Για το
σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν νέες µετρήσεις το πρώτο τρίµηνο του 2017 και τα αποτελέσµατα ήταν
ικανοποιητικά, ώστε να µη προκύπτουν κίνδυνοι για την υγεία του προσωπικού. Τα αποτελέσµατα
κοινοποιήθηκαν στο προσωπικό.
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Η επόµενη έρευνα ικανοποίησης προσωπικού θα πραγµατοποιηθεί στο τέλος του 2018, ώστε να
µετρηθεί ο αντίκτυπος του συνόλου των παραπάνω ενεργειών και να εντοπιστούν πιθανά νέα θέµατα,
αφού ενσωµατωθούν και προσαρµοστούν πλήρως και όλοι οι νέοι εργαζόµενοι που προσλήφθηκαν
το 2017 στην εταιρεία. Επειδή η έρευνα είναι ανώνυµη, δίνεται η ευκαιρία στο προσωπικό να εκφράσει
την άποψή του ελεύθερα, όχι µόνο για τα συγκεκριµένα θέµατα για τα οποία ερωτάται, αλλά και για
οποιοδήποτε άλλο θέµα µπορεί να είναι σηµαντικό.
Κατά τη διάρκεια του 2017, δεν αναφέρθηκαν περιστατικά που να αφορούν στις διακρίσεις µεταξύ
των εργαζοµένων. Επίσης, αναφορικά µε τις εργασιακές πρακτικές της εταιρείας (υποστελέχωση,
ασφάλεια των εργαζοµένων, κ.λπ.), θα πρέπει να σηµειωθεί ότι καταγράφηκαν 4 παράπονα/σχόλια
(γραπτά) από τους χρήστες της Αττικής Οδού.
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Οικονομική
Απόδοση
GRI 102-45, GRI 201-1, GRI 201-2,
GRI 203-2

Ο οικονοµικός απολογισµός της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.»
συντάσσεται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Παρακάτω, παρουσιάζονται τα βασικότερα στοιχεία που αφορούν στην
οικονοµική αξία που παράγεται και διανέµεται:
S 31 / 12 / 2017

S 31 / 12 / 2016

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (€)

26.546.975

23.516.510

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (€)

49.832.510

47.765.609

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΣΟ∆Α ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ (€)

3.993.894

4.296.219

Υγεία και Ασφάλεια
των χρηστών
της Αττικής Οδού
GRI 416-1, GRI 416-2

ικό
Ουσιαστ
θ έ µα

Γιατί είναι ουσιαστικό θέµα;

Πώς το διαχειριζόµαστε;

GRI 103-1

GRI 103-2

είναι υψίστης σηµασίας για την
«Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.», καθώς τα τροχαία δυστυχήµατα
µπορούν να έχουν µεγάλη επίπτωση στη ζωή και την υγεία
των χρηστών των αυτοκινητόδροµων. Η εταιρεία φροντίζει
για την ελαχιστοποίηση των ατυχηµάτων στην Αττική Οδό,
αλλά και για την άµεση επέµβαση σε περίπτωση ατυχήµατος.

Η

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

34

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 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.

6
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έγκαιρη πληροφόρηση
των οδηγών

Υπηρεσίες Περιπολίας
και Οµάδες Επέµβασης

Κέντρο ∆ιαχείρισης
Κυκλοφορίας (Κ.∆.Κ.)

Οι οδηγοί στον αυτοκινητόδροµο
ενηµερώνονται µέσω των
πινακίδων µεταβλητών µηνυµάτων
για προβλήµατα που µπορεί
να συναντήσουν στον δρόµο
(«Ακινητοποιηµένο Όχηµα Εµπρός»,
«Λ.Ε.Α. κλειστή µπροστά» 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
αυτοκινητόδροµο, οι οδηγοί µπορούν
να ενηµερωθούν για τις κυκλοφοριακές
συνθήκες στον αυτοκινητόδροµο και
τυχόν έκτακτα περιστατικά.

Οι υπάλληλοι περιπολίας και οµάδων
επέµβασης, µε τα χαρακτηριστικά κίτρινα
βαν µε τα διακριτικά της εταιρείας που
κινούνται στον αυτοκινητόδροµο 24 ώρες
την ηµέρα, 7 ηµέρες την εβδοµάδα και 365
ηµέρες το χρόνο και ανιχνεύουν το 47%
των συµβάντων στον αυτοκινητόδροµο,
φτάνουν στο σηµείο του συµβάντος σε
5,9 λεπτά και φροντίζουν για τη σωστή
κάλυψη του εµποδίου/ακινητοποιηµένου
οχήµατος, τοποθετώντας κώνους,
φωτεινές πινακίδες και αναµένοντας τις
Υπηρεσίες 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
αυτοκινητόδροµου. Εκτός από το να
επεµβαίνουν σε συµβάντα, οι υπηρεσίες
περιπολίας και οι οµάδες επέµβασης
αποµακρύνουν εµπόδια από το
οδόστρωµα, παρέχουν κάλυψη σε
συνάδελφους που εκτελούν εργασίες
συντήρησης και αποτελούν τα µάτια της
εταιρείας στο δρόµο, καθώς επιτελούν
συνεχή έλεγχο της υποδοµής.

Το άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό
του Κ.∆.Κ. επιβλέπει τον
αυτοκινητόδροµο από τις κεντρικές
εγκαταστάσεις της εταιρείας στην
Παιανία. Η εταιρεία, µέσω ενός
ολοκληρωµένου συστήµατος
διαχείρισης κυκλοφορίας
και πλήρους κάλυψης του
αυτοκινητόδροµου µε κάµερες,
επιβλέπει την κυκλοφορία στον
αυτοκινητόδροµο και συντονίζει
εργασίες και επεµβάσεις, µε στόχο
την προστασία των χρηστών, αλλά
και του προσωπικού της που
βρίσκεται στο έργο.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 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 παίρνουν πολύ µεγαλύτερες διαστάσεις σε σχέση µε τα πρωτογενή.

Ακολουθεί ανάλυση των συµβάντων και ατυχηµάτων που αντιµετωπίστηκαν στην Αττική Οδό το 2017, καθώς και του
χρόνου απόκρισης των υπηρεσιών της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» σε αυτά.
Κατά το 2017, δεν σηµειώθηκε κανένα περιστατικό µη συµµόρφωσης σε κανονισµούς που αφορούν στην οδική ασφάλεια
των χρηστών µας.
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ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ
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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

6
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ΠΗΓΈΣ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΆΝΤΩΝ
(2016-2017)
ΛΟΙΠΕΣ ΠΗΓΕΣ
(Τροχαία, G4S, Εταιρεία Οδικής Βοήθειας, κ.ά.)

ΚΑΜΕΡΕΣ (CCTV)
ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

2017

4.036

2017

1.477

2016

3.562

2016

1.633
ΔΙΟΔΙΑ

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

2017

2.477

2017

4.859

2016

2016

4.755

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

2.380

2017

11.347

ΣΥΝΟΛΟ 2017

24.196

2016

9.794

ΣΥΜΒΑΝΤΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

5,9′
6,4′

2017
2016
ΟΔΙΚΉ ΒΟΉΘΕΙΑ

8,8′
8,9′

2017
2016
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

12′
11,2′

2017
2016

Χρόνοι
Ανταπόκρισης
«Αττικές Διαδρομές
Α.Ε.» & Λοιπών
Φορέων (σε λεπτά)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

12,3′
12,8′

2017
2016
ΕΚΑΒ

22,5′
20,2′

2017
2016

(2016-2017)

Ο.Β.Β.Ο.

2017
2016

20,1′
19,4′
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Πώς αξιολογούµε την προσέγγισή µας;
GRI 103-3

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.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΥ
GRI 102-43, GRI 102-44

ΠΟΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

Ιουλ. -΄16

Ιουλ. -΄16

57,3 %

ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ

Ιουλ. -΄16

40,6 %

ΚΑΘΟΛΟΥ

Ιουλ. -΄16

2,1 %

∆Γ / ∆ΕΝ ΕΧΩ
ΑΠΟΨΗ

Ιουλ. -΄16

0,0 %

0,0 %

Ιουλ. -΄17

Ιουλ. -΄17

Ιουλ. -΄17

Ιουλ. -΄17

Ιουλ. -΄17

59,6%

37,8%

1,5 %

0,7%

0,4%

ΤΟ ΚΛΕΙ∆Ι για τη βιώσιµη λειτουργία του έργου είναι η διαχείριση
και η συνεχής καταγραφή των αναγκών των χρηστών της
οδού, µε την ταυτόχρονη αξιολόγηση και ικανοποίησή τους
στο µέτρο του δυνατού. Έτσι, λειτουργεί Υπηρεσία ∆ιαχείρισης
Παραπόνων που φροντίζει για την επικοινωνία µε τους χρήστες
του αυτοκινητόδροµου, σε περίπτωση που απευθυνθούν στην
εταιρεία για κάποιο θέµα που τους απασχολεί ή για κάποια
πληροφορία. Παράλληλα, ενηµερώνεται η ∆ιοίκηση µέσω

αναλυτικών αναφορών σχετικά µε ελλείψεις, παραλείψεις
ή δυσλειτουργίες, που επισηµαίνονται από τους πελάτες,
προκειµένου να παρθούν µέτρα βελτίωσης όπου απαιτηθεί.
Μέσω των παραπόνων, έχουν επιτευχθεί βελτιώσεις για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών σε τοµείς όπως η
Σήµανση, ο Φωτισµός, η Ηχοπροστασία, η Αστυνόµευση & 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:
O 39 σταθµούς διοδίων της Αττικής Οδού (140 λωρίδες µε Εισπράκτορα ∆ιοδίων)
O 9 Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών της Αττικής Οδού
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, κατόπιν αιτήµατος των συνδροµητών µας, έγινε αύξηση του
ωραρίου λειτουργίας ΣΕΣ κατά 2 ώρες την ηµέρα, για τις ηµέρες ∆ευτέρα – Παρασκευή,
από 09:00-17:00 σε 08:00-18:00, από τις 24/04/2017
O 3 Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών του αυτοκινητόδροµου Μορέας
O την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών της Αττικής Οδού
O τον αριθµό Έκτακτης Ανάγκης και Πληροφόρησης της Αττικής Οδού 1024 (24/7/365)
O την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών άλλων αυτοκινητόδροµων βάσει ∆ιαλειτουργικότητας
O την ιστοσελίδα της εταιρείας (http://www.aodos.gr)
O το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (customercare@attikesdiadromes.gr)
O τις αποστολές fax στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (αριθµός: 210.6635 578)
O τις αποστολές ταχυδροµικής επιστολής στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας
O µε επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας
38
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ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (Τ.Ε.Π.) απαντά
στον αριθµό 210.668.2222, ενώ συµβάλλει και στην αντιµετώπιση
έκτακτων περιστατικών, συνεργαζόµενο µε το Κ.∆.Κ. (Κέντρο
∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας). Η υψηλή αποτελεσµατικότητα της
υπηρεσίας έχει κερδίσει τις προτιµήσεις των χρηστών, που επιλέγουν,
σε όλο και µεγαλύτερο ποσοστό, να απευθύνονται στην Τηλεφωνική
Εξυπηρέτηση για το σύνολο των ερωτηµάτων τους.

Το 2017,
το Τµήµα Τηλεφωνικής
Εξυπηρέτησης
Πελατών (Τ.Ε.Π.):

δέχθηκε

313.629
εισερχόµενες
κλήσεις

πραγµατοποίησε

εξυπηρέτησε σε

6.684

1' 40"

εξερχόµενες
κλήσεις

κατά µέσο όρο

διεκπεραίωσε

ανανέωσε

66.004

137.504

αιτήµατα
χρηστών

συνδροµητικούς
λογαριασµούς

το τηλεφωνικό κέντρο του αριθµού έκτακτης
ανάγκης, 1024, δέχεται περίπου 164 κλήσεις ηµερησίως
από χρήστες της Αττικής Οδού, που είτε χρειάζονται
βοήθεια, είτε αναφέρουν προβλήµατα που εντοπίζουν
στον δρόµο ή ζητούν πληροφορίες για κόµβους εισόδων εξόδων, πλησιέστερη διαδροµή, κ.λπ.

το κέντρο δέχθηκε 59.861 κλήσεις. Από
το σύνολο των κλήσεων, το 38,3% αφορούσε κλήσεις
για αναγγελία συµβάντος, το 10,7% για πληροφορίες
προορισµών και το 9,4% για πληροφορίες για τις
κυκλοφοριακές συνθήκες. Από το σύνολο των κλήσεων
που δέχθηκε η γραµµή έκτακτης ανάγκης το 2017, το 56%
περίπου εξυπηρετήθηκε µέσα σε 15’’, επιτυγχάνοντας το
στόχο της άµεσης αντιµετώπισης κάθε ζητήµατος.

ΕΠΙΣΗΣ,

Όσον αφορά στα γραπτά
παράπονα των πελατών, το 2017
προέκυψαν 1.172 θέµατα.
Για την αρχειοθέτησή τους έχουν
δηµιουργηθεί 9 κατηγορίες.
Ο αριθµός και το ποσοστό
των θεµάτων ανά κατηγορία
φαίνονται παρακάτω:

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ 2017,

Παράπονα ανά κατηγορία 2017
487
443
337 330

179
144

24 12
Σήµανση

70

54 50

87
34

2 2
Κυκλοφορία
και ασφάλεια

Λειτουργία
διοδίων

Εξυπηρέτηση
πελατών

Εµπορική
πολιτική

Έργο

Ατυχήµατα

45

∆ιαλειτουργικότητα

15 24
Άλλα
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GRI 417-3

ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ της εταιρείας µε τους
χρήστες της Αττικής Οδού, θα πρέπει να σηµειωθεί
ότι, κατά τη διάρκεια του 2017, δεν παρουσιάστηκε
κανένα περιστατικό µη συµµόρφωσης µε κανονισµούς
που αφορούν στην επικοινωνία, τη διαφήµιση ή στις
προωθητικές ενέργειες των δράσεων της εταιρείας.

BΑΘΜΟΣ
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΟΔΙΩΝ (%)

ΠΟΛΥ

Ιουλ.-΄16

65,1%
ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ

Ιουλ.-΄16

0,7%

Ιουλ.-΄17

0,1%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΤΑ Σ.Ε.Σ. (%)

Ιουλ.-΄16

0,1%

0,8%

40

Ιουλ.-΄17

0,6%

Ιουλ.-΄17

0,1%

ΠΟΛΥ

Ιουλ.-΄16

Ιουλ.-΄16

62,8%

ΚΑΘΟΛΟΥ

71,9%
ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ

Ιουλ.-΄17

Ιουλ.-΄17

76,5%

ΚΑΘΟΛΟΥ

Ιουλ.-΄16

1,1%

Ιουλ.-΄17

0,1%

ΑΡΚΕΤΑ

Ιουλ.-΄16

31,8%

Ιουλ.-΄17

2,3%

Ιουλ.-΄17

0,0%

ΑΡΚΕΤΑ

Ιουλ.-΄16

25,4%

Ιουλ.-΄17

0,7%

Ιουλ.-΄17

1,5%

ΠΟΛΥ

Ιουλ.-΄17

Ιουλ.-΄16

67,6%
ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ

Ιουλ.-΄16

1,4%

Ιουλ.-΄17

1,6%

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
(%)

21,3%

∆Γ / ∆ΕΝ ΕΧΩ
ΑΠΟΨΗ

Ιουλ.-΄16

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
& ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
(%)

37,0%

∆Γ / ∆ΕΝ ΕΧΩ
ΑΠΟΨΗ

Ιουλ.-΄16

Έχει διαπιστωθεί ότι οι συνεχείς προσπάθειες της εταιρείας
αναγνωρίζονται από τους πελάτες της. Το υψηλό επίπεδο
εξυπηρέτησης των εργαζοµένων προς τους χρήστες
της Αττικής Οδού αποτυπώνεται και στην Ετήσια Έρευνα
Ικανοποίησης Πελατών, όπου οι δείκτες ικανοποίησης από
τις διάφορες υπηρεσίες που προσφέρουν οι εργαζόµενοι
παραµένει σε πολύ υψηλά επίπεδα, από την αρχή της
λειτουργίας της εταιρείας.

ΚΑΘΟΛΟΥ

Ιουλ.-΄17

Ιουλ.-΄16

0,8%

2,0%

ΠΟΛΥ

Ιουλ.-΄16

78,1%
ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟ

Ιουλ.-΄16

0,1%

Ιουλ.-΄17

1,2%

66,2%

Ιουλ.-΄17

73,6%

ΚΑΘΟΛΟΥ

Ιουλ.-΄16

0,6%

Ιουλ.-΄17

0,7%

ΑΡΚΕΤΑ

Ιουλ.-΄16

26,1%

Ιουλ.-΄17

26,5%

∆Γ / ∆ΕΝ ΕΧΩ
ΑΠΟΨΗ

Ιουλ.-΄16

2,9%

Ιουλ.-΄17

4,9%

ΑΡΚΕΤΑ

Ιουλ.-΄16

21,2%

Ιουλ.-΄17

20,8%

∆Γ / ∆ΕΝ ΕΧΩ
ΑΠΟΨΗ

Ιουλ.-΄16

0,0%

Ιουλ.-΄17

3,7%

6

Ικανοποίηση από την προσπάθεια
του προσωπικού της Α.Ο. (%)
Πολύ

Πολύ

45,3%

18,1%

2016

Αρκετά

2016

31,3%

53%

Αρκετά

Συνεισφορά στην Αγορά

Επάρκεια
και ποιότητα
πρασίνου

49,9% 42,1%
2016

46,7%
2016

47,8%

Όχι και τόσο

2016

Ποιότητα
οδοστρώµατος
Όχι και τόσο

2,9%

2016

13,3%

2016

∆Γ/ ∆εν έχω άποψη

3,6%

2,8%

1,4%

Καθόλου

0,5% 1,3%
2016

2016

0%

που έχουν αναφερθεί νωρίτερα, σε
συνδυασµό µε τις µετρήσεις ικανοποίησης των χρηστών,
εντάσσονται σε ένα γενικότερο πρόγραµµα διαχείρισης
ποιότητας, το οποίο είναι ουσιαστικό για την εξασφάλιση
του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που παρέχονται στους
χρήστες του αυτοκινητόδροµου. Το σύστηµα ονοµάζεται
«Θαλής».
ΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO,

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
συστήµατος «Θαλής» παρακολουθείται η επίτευξη των
στόχων, ενώ ανιχνεύονται τυχόν προβλήµατα, ώστε να γίνουν
άµεσα διορθωτικές ενέργειες, προκειµένου το επίπεδο των
παρεχόµενων υπηρεσιών να παραµένει υψηλό.
Το πρώτο µέρος του συστήµατος «Θαλής» αποτελούν
οι διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης του
αυτοκινητόδροµου, οι οποίες φέρουν Πιστοποιήσεις:

24,2%
Καθόλου

6,7%

∆Γ/ ∆εν έχω άποψη
2016

4,7%

4,3%

O EN ISO 14001:2015 Περιβαλλοντική Πιστοποίηση
O ISO 39001:2012 Πιστοποίηση Οδικής Ασφάλειας
Το δεύτερο µέρος αφορά στο σύστηµα διοικητικής
πληροφόρησης, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία
µε την εταιρεία INVISION, και έχει ως σηµαντικότερα
συστατικά τους 35 «δείκτες 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
µετρήσεις 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
«Παγκόσµιων Οδικών Επιτευγµάτων» από την Παγκόσµια
Οδική Οµοσπονδία το 2014.

O ISO 9001:2015 Πιστοποίηση Ποιότητας
O BS OHSAS 18001:2007 Πιστοποίηση Υγείας & Ασφάλειας
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Προμηθευτές
GRI 102-9, GRI 102-10

Η ΕΠΙΛΟΓΗ των προµηθευτών/υπεργολάβων γίνεται µε
ανοιχτή έρευνα αγοράς και αίτηση προδιαγραφών προϊόντων και προσφορών σε τουλάχιστον 3 διαφορετικούς
προµηθευτές/υπεργολάβους. 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.

Από την αρχή της λειτουργίας της, η εταιρεία έχει συνεργαστεί
µε πάνω από 1.150 διαφορετικούς προµηθευτές, οι
περισσότεροι από τους οποίους δραστηριοποιούνται
στην Ελλάδα. Από αυτούς, έχει σταθερή συνεργασία µε

Ασφάλεια και
Προσωπικά
Δεδομένα
GRI 418-1

Καθώς η Σύµβαση Λειτουργίας και Συντήρησης του
αυτοκινητόδροµου αποτελεί Προσάρτηµα στη Σύµβαση
Παραχώρησης µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο, οι προδιαγραφές των
περισσότερων υλικών που χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση
της λειτουργίας και της συντήρησης του αυτοκινητόδροµου
περιγράφονται σε επιµέρους συµβατικά έγγραφα, την Ειδική
Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ). Έτσι, η επιλογή των υλικών
και προϊόντων που χρησιµοποιούνται από την εταιρεία είναι
προκαθορισµένη συµβατικά και γίνεται µε αυτά τα κριτήρια.

ό
Ουσιαστικ
θ έ µα

Γιατί είναι ουσιαστικό θέµα;
GRI 103-1

θεωρεί την προστασία των προσωπικών
δεδοµένων εξαιρετικής σηµασίας, γιατί η διαρροή
δεδοµένων µπορεί να επιφέρει σηµαντικές επιπτώσεις στη
ζωή και τα οικονοµικά των υποκειµένων. Για τον λόγο αυτό
χρησιµοποιεί όλα τα σύγχρονα µέσα και τεχνικές για την
αποφυγή διαρροής προσωπικών δεδοµένων.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πώς το διαχειριζόµαστε;
GRI 103-2

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λειτουργεί πάντα σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο περί προστασίας
προσωπικών δεδοµένων, µε τις απαραίτητες ενηµερώσεις
και αιτήσεις στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων.
Η συλλογή και η επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα γίνονται σύννοµα και πάντα στο αναγκαίο
µέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των συµβατικών
υποχρεώσεων, σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις του
φορολογικού νόµου, του αστικού κώδικα και των τυχόν
απαιτήσεων της Σύµβασης Παραχώρησης.
Ακολουθώντας τον νέο Κανονισµό 2016/279, η εταιρεία
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205 εταιρείες τα τελευταία 3 χρόνια και υπολογίζεται
ότι το προσωπικό που απασχολείται στις εταιρείες αυτές
ανέρχεται σε περίπου 13.000 άτοµα.

πρόκειται να προχωρήσει κατά τη διάρκεια του 2018 σε όλες
τις απαραίτητες αλλαγές και ενηµερώσεις των εµπλεκόµενων
υποκειµένων, παρέχοντάς τους σαφή πληροφόρηση για τις
διαδικασίες σχετικά µε τη σύννοµη συλλογή και επεξεργασία
των δεδοµένων τους, τη λήψη της συναίνεσής τους για
την επεξεργασία αυτών και την επικοινωνία µαζί τους, τα
δικαιώµατά τους βάσει του νέου κανονισµού, τον τρόπο
άσκησης των δικαιωµάτων τους (πρόσβαση, διόρθωση,
λήθη, διαγραφή, εναντίωση, φορητότητα κ.λπ.), καθώς και
τον χρόνο τήρησης των δεδοµένων τους, ο οποίος είναι αυτός
που εκάστοτε ορίζεται από τον φορολογικό νόµο, τον Κώδικα
Πολιτικής ∆ικονοµίας ή άλλους ειδικότερους νόµους που
διέπουν τη Σύµβαση Παραχώρησης.

Πώς αξιολογούµε την προσέγγισή µας;
GRI 103-3

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2017, η εταιρεία έλαβε και απάντησε
σε 211 παράπονα/σχόλια που σχετίζονταν µε Προσωπικά
∆εδοµένα (καταγραφή από κάµερες, αποστολή στοιχείων
ηλεκτρονικά (π.χ. ΑΦΜ), ερωτήµατα για στοιχεία πιστωτικών
καρτών, κ.λπ.), από τα οποία τα 204 ήταν τηλεφωνικά και τα
7 γραπτά. Τα παράπονα αυτά δεν σχετίζονται µε καταγγελία
στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων.
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Διακυβέρνηση
και Διοίκηση
GRI 205-3

ό
Ουσιαστικ
θ έ µα
Γιατί είναι ουσιαστικό θέµα;
GRI 103-1

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πιστεύει στην κουλτούρα αξιοκρατίας, εντιµότητας

και εταιρικής ηθικής. ∆εσµεύεται για ίσες ευκαιρίες κατά
την πρόσληψη των εργαζοµένων, αξιοκρατική διαδικασία
προαγωγών, καλή σχέση µε συνεργάτες και προµηθευτές
και απαγόρευσης δωροδοκίας και διαφθοράς.
Η δέσµευσή της αυτή έχει άµεσο αντίκτυπο στους πελάτες,
αλλά και στην αγορά γενικότερα.

περιεχόµενο του Κώδικα και του Προγράµµατος, αλλά και
για την επίλυση τυχόν αποριών που µπορεί να υπάρχουν, η
εταιρεία θα προχωρήσει σε εκπαιδευτικές συναντήσεις για
όλο το προσωπικό κατά το πρώτο τρίµηνο του 2018.

Πώς αξιολογούµε την προσέγγισή µας;
GRI 103-3

Πώς το διαχειριζόµαστε;
GRI 103-2

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2017, αναθεωρήθηκε και µοιράστηκε
σε όλο το προσωπικό ο Κώδικας Εταιρικής ∆εοντολογίας της
εταιρείας, µαζί µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας & το Πρόγραµµα
Ηθικής και Κανονιστικής Συµµόρφωσης του Οµίλου
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ώστε όλες οι αρχές που διέπουν την εταιρεία,
τον όµιλο και την καθηµερινότητα των εργαζοµένων να είναι
γνωστοποιηµένες και κατανοητές σε όλους.

Για

τη

δυνατότητα

ανταλλαγής

απόψεων

για

το

ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2017, δεν αναφέρθηκε κανένα
περιστατικό διαφθοράς που να σχετίζεται µε τον τρόπο
λειτουργίας της εταιρείας. Στα πλαίσια της γενικότερης
και συνεχούς προσπάθειας της εταιρείας για διαφάνεια,
δικαιοσύνη και αξιοκρατία, και επειδή οι προµηθευτές και οι
συνεργάτες της, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων αλλά
και των υπηρεσιών τους έχουν σηµαντική επίδραση στο
αντικείµενό της, η εταιρεία θα προχωρήσει σε ενηµέρωση
όλων των ενεργών προµηθευτών για θέµατα που αφορούν
στον Κώδικα ∆εοντολογίας και Ηθικής Συµµόρφωσης της
εταιρείας, αλλά και σε θέµατα ασφάλειας προσωπικών
δεδοµένων κατά τη διάρκεια του 2018.
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Συνεισφορά
στην Κοινωνία

44

7

Kοινωνική Προσφορά
Γιατί είναι ουσιαστικό θέµα;

Συνεισφορά στην Κοινωνία

GRI 102-12

GRI 103-1

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν είναι ένας απρόσωπος φορέας που ενδιαφέρεται
µόνο για τα οικονοµικά της µεγέθη. Θέλει ταυτόχρονα, όχι µόνο
να µειώσει τις επιπτώσεις που προκαλεί στην τοπική κοινωνία,
αλλά αντιθέτως να προσδώσει ωφέλειες στους δήµους και
τους κατοίκους των γειτονικών περιοχών.

τικό
σ
α
ι
σ
Ου
θ έ µα

Η Αττική Οδός είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδροµος και
αποτελεί τον βασικό άξονα για τις µετακινήσεις στην ευρύτερη
µητροπολιτική περιοχή της Αττικής, ενώ η εταιρεία λειτουργίας
και συντήρησης της Αττικής Οδού, «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.»,
φροντίζει για την εύρυθµη λειτουργία της υποδοµής, µέσω
της οποίας βελτιώνονται η προσβασιµότητα και η κινητικότητα
των πολιτών και διατηρείται το επίπεδο οδικής ασφάλειας,
καθώς και η άνεση και η αξιοπιστία στις µετακινήσεις.

Πώς το διαχειριζόµαστε;

GRI 103-2

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ της κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς
της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» είναι:

η προστασία της ανθρώπινης
ζωής, που επιτυγχάνεται µέσω της
διατήρησης βέλτιστου επιπέδου
οδικής ασφάλειας στην Αττική
Οδό και της ευαισθητοποίησης και
εκπαίδευσης του ευρέος κοινού και
των χρηστών της Αττικής Οδού σε
θέµατα οδικής ασφάλειας.

η συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα,
για την προώθηση της έρευνας γύρω από
θέµατα που αφορούν στην οδική ασφάλεια
και τη λειτουργία του αυτοκινητόδροµου.

η αλληλεγγύη µέσω της συνεργασίας µε τοπικούς φορείς
και ΜΚΟ και µέσω της συνεισφοράς σε τοπικούς φορείς,
κατοίκους, οργανισµούς και σχολεία όµορων δήµων, είτε
µε παροχή εξοπλισµού, είτε µε την εθελοντική εργασία των
εργαζοµένων της.
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Οδική
Ασφάλεια
Πέρα από τις ενέργειες της εταιρείας στο πλαίσιο της διαχείρισης
κυκλοφορίας για τη διατήρηση της οδικής ασφάλειας των χρηστών της
Αττικής Οδού, όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο «Συνεισφέροντας στην
Αγορά» στην ενότητα που αφορά στην Υγεία και Ασφάλεια των Χρηστών
της Αττικής Οδού, η εταιρεία προσπαθεί να συνεισφέρει στην εκπαίδευση
του γενικού κοινού για θέµατα οδικής ασφάλειας.
(Και οι δύο κατηγορίες ενεργειών σχετίζονται µε το 100% των υπηρεσιών που
παρέχουµε για την προαγωγή και διαφύλαξη της οδικής ασφάλειας).

Στον πίνακα που ακολουθεί συνοψίζονται οι ενέργειες που
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2017:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
∆ιανοµή ενηµερωτικού/
εκπαιδευτικού υλικού που
σχετίζεται µε την οδική ασφάλεια

O ∆ιανοµή 1.500 Ηµερολογίων 2017 µε συµβουλές για την
οδική ασφάλεια, στον δήµο Παπάγου-Χολαργού.
O Χορηγία στο 7ο Ε.Κ. Αθήνας µε την παροχή ανακλαστικών
γιλέκων ασφαλείας, ανακλαστικών φλας ποδηλάτου και
εντύπων µε συµβουλές για την οδική ασφάλεια.
O Εκτύπωση και διανοµή 500 εντύπων για την οδική
ασφάλεια σε εκπαιδευτικούς και 3.500 σε γονείς, σε
συνεργασία µε το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς».
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Εκπαιδευτικές ∆ράσεις &
Προγράµµατα
ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

Συνεισφορά στην Κοινωνία

O Εκπαιδευτικό διαδραστικό πρόγραµµα κυκλοφοριακής
αγωγής «Κυκλοφορώ µε Ασφάλεια» σε συνεργασία µε το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»,
που πραγµατοποιείται στα δηµοτικά σχολεία υπό την Αιγίδα
του Υπουργείου Παιδείας και έχει πάρει την έγκριση του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
Κατά τη διάρκεια του 2017, το παρακολούθησαν 5.000 παιδιά
του ∆ηµοτικού, ενώ µέχρι το τέλος του 2017 το πρόγραµµα
είχαν παρακολουθήσει 68.900 παιδιά από όλη την Ελλάδα.
O Παραγωγή ειδικής βιωµατικής εκπαιδευτικής παράστασης
για παιδιά του ∆ηµοτικού, που δηµιουργήθηκε αποκλειστικά για την Αττική Οδό από την Ειρήνη Φιλ. Κουτσαύτη και
σκηνοθέτησε η Μαίρη Ιγγλέση. Την παράσταση «Ο Αττικούλης Πανηγυρίζει – Ρόδα είναι και Γυρίζει», που µέσα από
το παραµύθι ενηµερώνει τα παιδιά για βασικά θέµατα οδικής
ασφάλειας, έχουν παρακολουθήσει µέχρι σήµερα 54.354
παιδιά.
O Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για εφήβους «Μάτια Ανοιχτά στον
∆ρόµο», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, υλοποιείται στα Γυµνάσια και Λύκεια της Αττικής, σε συνεργασία µε
τον ειδικό σε θέµατα ασφαλούς οδήγησης δικύκλου, Θανάση
Χούντρα. Το σεµινάριο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των
εφήβων σε θέµατα που αφορούν στη σωστή χρήση της µοτοσικλέτας, αλλά και γενικά στους κανόνες οδικής ασφάλειας
σε κάθε µετακίνηση. Το πρόγραµµα ξεκίνησε το 2014 και,
έως σήµερα, έχει εκπαιδεύσει περίπου 8.000 µαθητές από
σχολεία της Αττικής. Παράλληλα, έχει δηµιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρµα, µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα
στους καθηγητές σχολείων αποµακρυσµένων περιοχών να
έχουν πρόσβαση στο σύνολο του υλικού του προγράµµατος,
αλλά και σε εκπαιδευτική ταινία.
O Mini site για την οδική ασφάλεια στην ιστοσελίδα www.
aodos.gr, που απευθύνεται σε ειδικά κοινά (µοτοσικλετιστές,
νέοι & επαγγελµατίες οδηγοί, κ.λπ.) και παρέχει αναλυτική
πληροφόρηση και χρήσιµες συµβουλές σχετικά µε γενικά
και ειδικά θέµατα οδικής ασφάλειας.
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Συνεργασίες µε Φορείς και Ινστιτούτα
για την οδική ασφάλεια
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
«ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Η Αττική Οδός συµµετέχει από την άνοιξη του 2009 στην
οµώνυµη συµµαχία που συστάθηκε µε την πρωτοβουλία του
Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (Ι.Ο.ΑΣ.),
της οποίας τα µέλη έχουν δεσµευθεί να υλοποιούν δράσεις για
την προαγωγή της οδικής ασφάλειας στη χώρα µας. Η Αττική
Οδός έχει αναλάβει τον τοµέα της εκπαίδευσης των παιδιών του
∆ηµοτικού στην οδική ασφάλεια.
Κατά το 2017, η Αττική Οδός ως µέλος της συµµαχίας συµµετείχε:
O στην 10η Πανελλαδική Εβδοµάδα Οδικής Ασφάλειας του
Ι.Ο.ΑΣ. στην εκδήλωση για τα παιδιά και την οδική ασφάλεια
στο Golden Hall.
O στην Ενηµερωτική Καµπάνια για τους κινδύνους της υπερβολικής ταχύτητας «Πριν λίγο καιρό» του Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, µε τη συνεργασία της Ελληνικής Αστυνοµίας.

Συµµετοχή σε Ενώσεις, Συλλόγους
και Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα

Η εταιρεία συνεργάστηκε µε τους παρακάτω φορείς:
Εθνική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας, Σύλλογος Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων, πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, όπως τα:
Πανεπιστήµια Πάτρας και Θεσσαλίας, Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, σωµατεία όπως το Σωµατείο Αντιµετώπισης
Παιδικού Τραύµατος, το ΕΥΘΥΤΑ, κ.ά.
Επίσης, κατά το 2017 πραγµατοποιήθηκαν:
Εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών στην Αττική Οδό (Σχολή
Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ), ενώ στελέχη της εταιρείας
συµµετείχαν σε πληθώρα συνεδρίων, όπως:
O TRB 96 th Annual Meeting TRB (Transportation Research
Board)
O 12o Ελληνικό Συνέδριο Κορυφής στην Εξυπηρέτηση
Πελατών (ΕΙΕΠ)
O ∆εύτερο Ετήσιο Συνέδριο Ευρωπαϊκών Υποδοµών Ζωτικής Σηµασίας (ΚΕΜΕΑ)
O Συνέδριο µε θέµα τον νέο γενικό ευρωπαϊκό κανονισµό
2016/679 περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων
GDPR (TUV HELLAS)
O ∆ιεθνές Συνέδριο Smart Cities and Mobility as a service
(ITS HELLAS και Πανεπιστήµιο Πάτρας)
m
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O Συνέδριο µε θέµα Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα –
«Από το Παρελθόν στο Μέλλον» ΤEE (Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας), Ελληνικό Φόρουµ για το Ψηφιακό Μέλλον,
ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών)
O 45 th ASECAP study and information days
O 8ο ∆ιεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές ΣΕΣ
(Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων) & ΙΜΕΤ (Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων Μεταφορών)
Επίσης, µέσω της συµµετοχής στον φορέα HELLASTRON,
στα παρακάτω συνέδρια:
O «CONNECTED CARS CONFERENCE» - Boussias
Communications
O 1ο Συνέδριο Υποδοµών και Μεταφορών «Προοπτικές
Ανάπτυξης» - ypodomes.com & metaforespress.gr

Συµµετοχή στελεχών σε Επιτροπές
Φορέων και Ερευνητικών
Προγραµµάτων

O HELLASTRON
O ASECAP
O Εθνικό Ερευνητικό Συµβούλιο Η.Π.Α. για τις Μεταφορές
(Transportation Research Board of the National
Academies-TRB)
O ∆ιεθνής Ένωση Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητόδροµων
(International Bridge, Tunnel and Turnpike Association-ΙΒΤΤΑ)

Άλλες ∆ράσεις

Συµµετοχή στη διοργάνωση του κλασικού Μαραθώνιου της
Αθήνας µε τη διάθεση 2 οχηµάτων περιπολίας, την ανάληψη
όλης τη σήµανσης, καθώς και την παραχώρηση 2 σαρώθρων
για τον καθαρισµό της Λ. Μαραθώνος, από το 17ο έως το 22ο
χλµ, µετά την ολοκλήρωση του Μαραθωνίου.
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Αλληλεγγύη
GRI 413-1

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΚΟ
Η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» συνεργάζεται µε το «Χαµόγελο του Παιδιού» στο Εθνικό
Συντονιστικό Πρόγραµµα Ειδοποίησης των Πολιτών σε περίπτωση εξαφάνισης παιδιών (Amber Alert). Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, το µήνυµα και τα στοιχεία που αφορούν στο
παιδί προβάλλονται στις πινακίδες ηλεκτρονικών µηνυµάτων (VMS) που βρίσκονται στον
αυτοκινητόδροµο, έτσι ώστε να µπορέσουν να το δουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες.
Η µέχρι σήµερα ανταπόκριση των χρηστών της Αττικής Οδού αποδεικνύει ότι το κοινό είναι
ιδιαίτερα πρόθυµο να συµβάλει σε αυτή την τόσο σηµαντική συλλογική προσπάθεια.

Το προσωπικό της εταιρείας συµµετέχει στη συγκέντρωση πλαστικών πωµάτων – καπακιών,
τα οποία δίνονται από τον Σύλλογο στην ανακύκλωση, µε σκοπό τη συγκέντρωση χρηµάτων µε
τα οποία αγοράζονται αναπηρικά αµαξίδια. Τα αµαξίδια διατίθενται δωρεάν από τον Σύλλογο σε
συνανθρώπους µας που τα έχουν άµεση ανάγκη, µε προτεραιότητα πάντα στις νεαρές ηλικίες.
Για τη δράση αυτή έχει δοθεί έπαινος στις εταιρείες από τον σύλλογο «Ατυχήµατα» για το 2017.
Επίσης, πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:
O Χορηγία διαδερµικού µετρητή χολερυθρίνης στη Μονάδα Αυξηµένης Φροντίδας (ΜΑΦ)
Νεογνών του Νοσοκοµείου Παίδων ‘’Η Αγία Σοφία’’, κατόπιν συνεννόησης µε το Σωµατείο
‘’Αντιµετώπιση Παιδικού Τραύµατος’’.
O ∆ιοργάνωση χριστουγεννιάτικης γιορτής για τα παιδιά των εργαζοµένων στο Divani Caravel.
Το περίσσευµα του φαγητού δόθηκε στην ΜΚΟ Φάρος Ελπίδας και µοιράστηκε σε οικογένειες
που το έχουν ανάγκη.
O Χορηγία στο ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ για το Greece Race for the Cure 2017.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΩΝ/ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ επικοινωνίας που
διατηρεί η εταιρεία, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες/
συνδροµητές που επιθυµούν να ζητούν τη συµβολή των
εταιρειών σε διάφορα αιτήµατά τους. Έτσι, κατά τη διάρκεια
του 2017, πραγµατοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

O Παροχή ρουχισµού στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
O ∆ωρεά Η/Υ στον παιδικό σταθµό «Νέλλη Κοκορίνου»
του ∆ήµου Κηφισιάς και γιλέκων ασφαλείας στο 1ο
Νηπιαγωγείο Βούλας, για τη χρήση κατά τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες εκτός σχολικής µονάδας.
O ∆ιάθεση 2 οχηµάτων της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.»,
συνοδευόµενα από τους υπαλλήλους τους, στον ∆ήµο
Ραφήνας – Πικερµίου για την αποµάκρυνση πεύκου που
κόπηκε από τον ∆ήµο.
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O Οικονοµική υποστήριξη µε το ποσό των 2.000€ στον
«Εξωραϊστικό Σύλλογο Λόφου Κυρίλλου», που βοηθάει
κυρίως οικογένειες και παιδιά που έχουν οικονοµικό
πρόβληµα και είναι κάτοικοι του οικισµού στην έξοδο Α4
της Αττικής Οδού.
O Συµµετοχή της ποδοσφαιρικής µας οµάδας στον αγώνα
µε την ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΛΠΙ∆Α ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ και προσφορά
από τους παίκτες της οµάδας της εταιρείας 15 ζευγαριών
αθλητικών παπουτσιών στους αθλητές της άλλης οµάδας.
O Συµµετοχή της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» στη διοργάνωση
του κλασικού Μαραθώνιου της Αθήνας, υλοποιώντας
όλη τη σήµανση στην περιοχή της αφετηρίας µε
2 οχήµατα περιπολίας, καθώς και την αµφιδρόµηση
του ρεύµατος καθόδου της Λ. Μαραθώνος από την

ΕΠΙΣΗΣ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ που προέκυψαν
στους συµπολίτες µας στον ∆ήµο Μάνδρας τον Νοέµβριο
του 2017, η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.», σε συνεργασία και µε
την «Αττική Οδός Α.Ε.», έσπευσαν να συµπαρασταθούν και
να βοηθήσουν µε τους παρακάτω τρόπους:

Συνεισφορά στην Κοινωνία

αφετηρία έως τον Τύµβο. Επίσης, στο τέλος του αγώνα,
η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» απέστειλε 2 σάρωθρα, τα
οποία καθάρισαν γρήγορα και αποτελεσµατικά όλη τη Λ.
Μαραθώνος από το 17ο έως το 22ο χλµ. Συγχαρητήρια
τόσο από την Τροχαία Αγίας Παρασκευής, όσο και από το
ΣΕΓΑΣ.
O ∆ιάθεση 6 ανακλαστικών γιλέκων ασφαλείας στο 1ο
Νηπιαγωγείο Βούλας για τη χρήση κατά τις εκπαιδευτικές
δραστηριότητες εκτός σχολικής µονάδας. Ευχαριστήρια
επιστολή από το νηπιαγωγείο.
O Χορηγία στο 7ο Ε.Κ. Αθήνας: ανακλαστικά γιλέκα ασφαλείας,
χάρτες Αττικής Οδού, ανακλαστικά φλας ποδηλάτου,
car document wallets, έντυπα και ερωτηµατολόγια του
προγράµµατος «Μάτια Ανοιχτά στον ∆ρόµο».

O Η εταιρεία διέθεσε ένα όχηµα 4X4, ένα χωµατουργικό
µηχάνηµα, καθώς και ένα µεγάλο φορτηγό, τα οποία
βοήθησαν στο έργο της αποκοµιδής και της µεταφοράς
των µπάζων και του καθαρισµού των δρόµων.
O Σε δεύτερη φάση, µηχανικά σάρωθρα και οχήµατα
πλυσίµατος οδών και πεζοδροµίων ολοκλήρωσαν το
έργο καθαρισµού των δρόµων της πόλης. Συνολικά,
απασχολήθηκαν στη Μάνδρα 12 εργαζόµενοι των
εταιρειών για περίπου 800 ώρες εργασίας.
O Επίσης, προσφέρθηκαν από την «Αττική Οδός Α.Ε.» στους
κατοίκους 100 εστίες υγραερίου, µέσω του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, είδη πρώτης ανάγκης όπως είδη
καθαρισµού, κάλτσες και γαλότσες, ενώ η εταιρεία
λειτουργίας «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» διέθεσε 15.000
λίτρα πετρελαίου για την κάλυψη των πρώτων αναγκών
θέρµανσης των κατοίκων.
O Τέλος, η εταιρεία προσέφερε 5.000€ για τον ∆ήµο, µέσω
της UNICEF και του Μεγάλου Τηλεµαραθώνιου Αγάπης
2017, µε θεµατικό τίτλο «Ένα ευρώ, µία ζωή».
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ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟ 2017 συνεχίστηκε η προσπάθεια για επισκευές
που θεωρήθηκαν απαραίτητες σε σχολικά κτίρια. Με την
πολύτιµη συνδροµή της «Αττική Οδός Α.Ε.», που ανέλαβε
το κόστος των υλικών και του εξοπλισµού, εργαζόµενοι της
εταιρείας συνέβαλαν στις παρακάτω επισκευές:

O Ανάπλαση του προαύλιου χώρου του 9ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Νέας Ιωνίας
O Ανάπλαση 2ου και 3ου Νηπιαγωγείου & 2ου ∆ηµοτικού
Σχολείου Χολαργού
O Κατασκευή τάπητα στο γήπεδο µπάσκετ του 22ου
∆ηµοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας

Πώς αξιολογούµε την προσέγγισή µας;
GRI 103-3

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ της Αττικής Οδού στο
λεκανοπέδιο της Αττικής έχει βελτιώσει την καθηµερινότητα
και την ποιότητα ζωής πολλών από εµάς, τόσο ως χρηστών
του δρόµου, όσο και ως µελών της κοινωνίας.

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 αυτοκινητόδροµου
από την εξοικονόµηση χρόνου διαδροµής, κόστους
καυσίµου και ασφάλειας στη µετακίνηση.

Tο Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/Α∆Ε∆Υ πραγµατοποίησε
µελέτη µε τίτλο «Αξιολόγηση των Οικονοµικών και
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη Λειτουργία της
Αττικής Οδού», σε σχέση µε τη γεωγραφική ενότητα όπου
λειτουργεί. Στα πλαίσια της µελέτης αυτής, εξετάστηκε η

ΑΜΕΣΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0,67

ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0,93

Συνοπτικά τα αποτελέσµατα φαίνονται στο παρακάτω
γράφηµα:

ΕΜΜΕΣΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0,73

0,60
ΜΕ ΣΟ

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Σ ΟΡΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0,76

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

0,87
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Τέλος, αναφορικά µε τα παράπονα/σχόλια που έλαβε η εταιρεία σχετικά µε
κοινωνικές επιπτώσεις (απαλλαγή από κόστος διοδίων για κάποιες οµάδες
πολιτών, αιτήµατα για εκπτώσεις κ.λπ.), θα πρέπει να αναφέρουµε ότι λάβαµε
και απαντήσαµε σε 362 αιτήµατα, από τα οποία τα 320 ήταν τηλεφωνικά και
τα 42 γραπτά.

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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 αυτοκινητόδροµος
της Αττικής Οδού αποτελεί ένα εξαιρετικό πεδίο για να
δοκιµαστούν νέες τεχνολογίες, χάρη στο εξελιγµένο
σύστηµα διαχείρισης κυκλοφορίας που διαθέτει.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

Από το 2014, η εταιρεία συµµετέχει στο πρωτοποριακό
ερευνητικό πρόγραµµα ZONeSEC, που είναι ενταγµένο
στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα FP7 και σχεδιάστηκε για την
παρακολούθηση ζωνών ευρείας κλίµακας (widezones)
και τον άµεσο εντοπισµό κακόβουλων και παράνοµων
ενεργειών. Στόχος της συµµετοχής αυτής είναι η διαφύλαξη
της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, των υποδοµών, των
χρηστών, αλλά και των εργαζοµένων της Αττικής Οδού. Το
πρόγραµµα πρόκειται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2018,
µε την πραγµατοποίηση πιλοτικής δοκιµής στην Αττική Οδό.
Το ερευνητικό πρόγραµµα ZONeSEC, που χρηµατοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύει στην κάλυψη των
αναγκών της επιτήρησης ζωνών ευρείας κλίµακας, όπως
ενεργειακά δίκτυα, αγωγοί και υποδοµές µεταφορών,
ορίζοντας ένα νέο πανευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο

θα εκτείνεται πέρα από µια απλή τεχνική πρόταση.
Καθοδηγούµενο από την ανάγκη µιας ενιαίας και ολιστικής
προσέγγισης, το ZONeSEC επαναπροσδιορίζει το θέµα της
ασφάλειας των ζωνών ευρείας κλίµακας, λαµβάνοντας
υπόψη ζητήµατα όπως το κόστος, η πολυπλοκότητα, η
τρωτότητα, η κοινωνική αποδοχή και η ηθική.
Επίσης, το 2017, η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» εγκαινίασε
τη συµµετοχή της σε ένα δεύτερο ευρωπαϊκό ερευνητικό
πρόγραµµα τριετούς διάρκειας. Το πρόγραµµα SAFE
STRIP εντάσσεται στο πλαίσιο H2020 και αφορά στη
δηµιουργία τεχνολογίας που θα επιτύχει την ενσωµάτωση
των εφαρµογών C-ITS στην υπάρχουσα οδική υποδοµή,
συµπεριλαµβανοµένων 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 ολοκληρωµένες
λωρίδες σήµανσης στο δρόµο, για τα οχήµατα και τους
ευάλωτους χρήστες των οδών και για όλες τις γενιές
των οχηµάτων (µη εξοπλισµένα, C-ITS εξοπλισµένα,
αυτόνοµα), µε µειωµένο κόστος συντήρησης, υπηρεσίες
πλήρους ανακύκλωσης και προστιθέµενης αξίας, καθώς
και υποστήριξη λειτουργιών πρόβλεψης συντήρησης σε
πραγµατικό χρόνο.
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Συνεισφορά
στο Περιβάλλον
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Συνεισφορά στο Περιβάλλον

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.
Η διαχείριση του περιβάλλοντος στην εταιρεία «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.»
έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 14001: 2015, το οποίο κατέχει µαζί µε την εταιρεία
«Αττική Οδός Α.Ε.».

Επιπτώσεις στο περιβάλλον

GRI 303-1, GRI 305-7, GRI 306-2

Γιατί είναι ουσιαστικό θέµα;
GRI 103-1

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ αντιµετωπίζεται ως ένα από τα αναπόσπαστα
τµήµατα της πολιτικής της εταιρείας, η οποία προσπαθεί µε
κάθε τρόπο να µειώσει τις επιπτώσεις που προκαλεί σε αυτό
η λειτουργία του αυτοκινητόδροµου. Η εταιρεία µεριµνά για
θέµατα ρύπων, θορύβου, απορριµµάτων/ανακύκλωσης,
υδάτινων πόρων και τοπικής χλωρίδας και πανίδας.

Τικό
σ
α
ι
σ
Ου
θ έ µα

Πώς το διαχειριζόµαστε και πώς
αξιολογούµε την προσέγγισή µας;
GRI 103-2, GRI 103-3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
που πραγµατοποιήθηκε µε την
ολοκλήρωση της κατασκευής του αυτοκινητόδροµου,
ανανεώνεται και συντηρείται σε τακτική βάση, γίνεται
µε σεβασµό στην τοπική χλωρίδα και συντελεί στην
οµαλή ένταξη του αυτοκινητόδροµου στον τοπικό ιστό.
Οι «πράσινες ζώνες» στον αυτοκινητόδροµο αποτελούν
µια φυσική ζώνη για εµφύτευση και εµπλουτισµό της
χλωρίδας, ενώ, σύµφωνα µε έρευνες, λειτουργούν ως
φίλτρο απορρόφησης των εκπεµπόµενων καυσαερίων
από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
Η ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΦΥΤΕΥΣΗ,

Η αρχική φύτευση περιελάµβανε πάνω από 1.000.000
δέν-τρα, θάµνους και φυτά, ενώ για τη συντήρηση και
επέκταση του πρασίνου στον αυτοκινητόδροµο, η εταιρεία
απασχολεί σε µόνιµη βάση εξειδικευµένο προσωπικό. Οι
εργασίες που αφορούν στο πράσινο γίνονται σε τακτική
βάση και περιλαµβάνουν κλάδεµα, φυτεύσεις, καθαρισµό
των χόρτων, περισυλλογή σκουπιδιών, παρακολούθηση
ασθενειών, λίπανση, ψεκασµούς και άρδευση.

Κατά τη διάρκεια
του 2017
συντηρήθηκαν:

70.000
δένδρα

730.000
θάµνοι

78 στρέµµατα
χλοοτάπητα

Κατά τη διάρκεια
του 2017 φυτεύτηκαν:

28.735

2.336
δένδρα

θάµνοι
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ΤΕΛΟΣ, συνεχίστηκε η εφαρµογή των παρακάτω µεθόδων,
στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής φροντίδας µε:

O Χρήση σάκων πολλαπλής χρήσης και όχι πλαστικών
σακουλών κατά τη συλλογή υπολειµµάτων κοπής
φυτικού υλικού και σκουπιδιών από τα πρανή.

O Μετατροπή των φυτικών υπολειµµάτων, που προκύπτουν
από τα κλαδέµατα, σε πριονίδι. (Το προϊόν αυτό
χρησιµοποιείται ως οργανικό λίπασµα για τις ανάγκες των
φυτών, ως υλικό εδαφοκάλυψης και για την παραγωγή
κοµπόστ. Έτσι, επιτυγχάνεται σηµαντική µείωση των
απορριµµάτων που καταλήγουν στις χωµατερές).

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ
γίνεται από νερό γεώτρησης και ρυθµίζεται από
κεντρικό ηλεκτρονικό σύστηµα, που προγραµµατίζεται
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 του έργου, ώστε
να µην εξαντλούνται οι φυσικοί υδάτινοι πόροι.

17
20

Ετήσια
Κατανάλωση
Νερού (m3)

Η διαχείριση του νερού άρδευσης γίνεται πάντα µε στόχο
τη µεγαλύτερη δυνατή εξοικονόµηση. Ειδικότερα, σε
συγκεκριµένα φυτά, κυρίως µεγάλα δέντρα, η ποσότητα
του νερού έχει µειωθεί στο ελάχιστο πλέον, καθώς το ριζικό
σύστηµα έχει επεκταθεί και δεν χρειάζονται συχνή άρδευση.
Παρακάτω παρουσιάζεται η ετήσια κατανάλωση νερού από
το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ και από το δίκτυο άρδευσης.

20
16

Η ΑΡ∆ΕΥΣΗ

719.822 m3
53.587 m3

569.508 m3
49.962 m3

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

ΕΥ∆ΑΠ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΑΝΙ∆ΑΣ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΝΙ∆Α προστατεύει η περίφραξη, ενώ ειδική
πρόβλεψη έχει γίνει για να µην προσκρούουν στα γυάλινα
ηχοπετάσµατα τα διερχόµενα πουλιά, µε την τοποθέτηση
ειδικών αυτοκόλλητων, βάσει διεθνών προδιαγραφών.
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ξεκινήσει εδώ και χρόνια, µε βασικό σκοπό την υποστήριξη
της οργάνωσης στην περισυλλογή και προστασία των
αδέσποτων και εγκαταλελειµµένων ζώων, στην περίθαλψη
τραυµατισµένων ζώων, καθώς και στη φροντίδα για τη
στείρωση και την υιοθεσία τους.

Η εταιρεία συνεργάζεται και υποστηρίζει την ΑΝΙΜΑ
(Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής) για την
περίθαλψη άγριων ζώων και πουλιών που τυχαίνει να εισέλθουν στον αυτοκινητόδροµο.

Εντός του 2017, σε ειδική επιχείρηση για να διασωθεί στον
αυτοκινητόδροµο ένα µικρό γατάκι, πραγµατοποιήθηκε ο
αποκλεισµός της λωρίδας από Υπάλληλο Περιπολίας.

Επίσης, εντός του 2017, ενισχύθηκε η συνεργασία µε την
Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία, µια συνεργασία η οποία έχει

Τέλος, εντός του 2017, διασώθηκαν από τις οµάδες
περιπολίας της εταιρείας δύο τραυµατισµένα άγρια πουλιά.

8
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ΘΟΡΥΒΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ τα επίπεδα θορύβου που
προκύπτουν από τη λειτουργία του αυτοκινητόδροµου,
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 λειτουργία
παρακολουθείται από την εταιρεία.

συνεργάτη και η εντολή για λήψη πρόσθετων µέτρων
ηχοπροστασίας δίδεται από την «Αττική Οδό Α.Ε.», µετά από
έγκριση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εκτός από τους µόνιµους σταθµούς, πραγµατοποιούνται και
µετρήσεις σε συγκεκριµένα σηµεία µε τη χρήση κινητών
µονάδων µέτρησης θορύβου, κατόπιν αιτηµάτων κατοίκων
και επιχειρήσεων, για να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανάγκη
επέµβασης και τοποθέτησης ηχοπετάσµατος. Τα δεδοµένα από
τους µόνιµους και κινητούς σταθµούς παρακολούθησης της
στάθµης θορύβου αναλύονται από εξωτερικό εξειδικευµένο

Κατά το 2017, πραγµατοποιήθηκαν 150 24ωρες µετρήσεις
µε κινητές µονάδες µέτρησης θορύβου. Με βάση τις
µετρήσεις, η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» πραγµατοποίησε
συµπληρωµατική
τοποθέτηση
ηχοπετασµάτων
συνολικού µήκους 270µ και πλέον, ενώ πάνω από 19
χλµ ηχοπετασµάτων έχουν τοποθετηθεί στα 16 χρόνια
λειτουργίας του αυτοκινητόδροµου.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ των επιπέδων ατµοσφαιρικής ρύπανσης
πραγµατοποιείται από την εταιρεία σε 8 σταθµούς
που βρίσκονται κατά µήκος της Αττικής Οδού, όπου
καταµετρώνται όλοι οι αέριοι ρύποι, που καθορίζονται από
την σχετική Ευρωπαϊκή 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 συνεργάτη. Το 2017, οι αέριοι ρύποι κατά µήκος της Αττικής
Οδού κυµάνθηκαν κάτω από τα όρια που ορίζει η
Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ που υλοποιείται
στην εταιρεία περιλαµβάνει απόβλητα από τη λειτουργία
των γραφείων (χαρτί, toner, πλαστικό κ.λπ.), απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, οθόνες, κ.λπ.) και κάθε είδους απόβλητα
που προκύπτουν από τη λειτουργία του ίδιου του
αυτοκινητόδροµου (ορυκτέλαια, παλαιά αυτοκίνητα,
συσσωρευτές,
ανταλλακτικά-σιδερικά,
απόβλητα
πρασίνου, κ.λπ.)
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Ενδεικτικά οι ποσότητες υλικών που ανακυκλώθηκαν το 2017 ήταν:
Είδος

Χαρτί
Toner
Συσσωρευτές
Η/Η συσκευές
Σίδερα
Ελαστικά
Λαµπτήρες
Πλαστικό
Αλουµίνιο
Ορυκτέλαια

2017

Αλλαγή σε σχέση µε 2016

546 kg
93 τεµ.
1.248 kg
687 kg
31.085,0 (*10 kg)
2.600 kg
500 kg
2.555 kg
505 kg
450 lt

-73%
-28%
-73%
60%
-21%
-1%
-40%
-22%
-52%
-

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΠΙΣΗΣ, διενεργεί αναλύσεις των συλλεχθέντων
απορριµµάτων από τον αυτοκινητόδροµο, προκειµένου να
διασφαλιστεί ότι δε 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, η εταιρεία χρησιµοποιεί το σύστηµα «ΠΑΠΥΡΟΣ»
για τη διαχείριση αρχείων και την κοινοποίηση και
δροµολόγηση εγγράφων (υπηρεσιακών σηµειωµάτων
ή εισερχόµενων εγγράφων) στα αρµόδια Τµήµατα/
∆ιευθύνσεις. Το σύστηµα αυτό διανέµει ηλεκτρονικά
τα απαραίτητα έγγραφα, περιορίζοντας σηµαντικά την
ανάγκη εκτύπωσής τους και εξοικονοµώντας µεγάλες
ποσότητες χαρτιού κάθε χρόνο.
Το σύστηµα ΠΑΠΥΡΟΣ τέθηκε σε εφαρµογή το 2002 και,
µέχρι τις 31.12.2017, είχαν αρχειοθετηθεί 22.290 υπηρε-
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σιακά έγγραφα και 101.974 εξερχόµενα-εισερχόµενα
έγγραφα (συµπεριλαµβανοµένης και της αλληλογραφίας
για την Εγνατία Οδό). Από την αρχή χρήσης του συστήµατος,
εκτιµάται ότι έχει γίνει εξοικονόµηση πάνω από 178.320
φύλλων χαρτιού για Υπηρεσιακά Σηµειώµατα και πάνω από
2.447.350 φύλλων χαρτιού για εισερχόµενα-εξερχόµενα
έγγραφα. Αυτές οι ποσότητες αντιστοιχούν σε πάνω από
13,1 τόνους χαρτιού που δεν χρησιµοποιήθηκαν χάρη στο
σύστηµα «ΠΑΠΥΡΟΣ».
Από τα παράπονα/σχόλια που συλλέγει η εταιρεία, κατά
το 2017 καταγράφηκαν 10 παράπονα (1 τηλεφωνικό και 9
γραπτά) που αφορούσαν σε περιβαλλοντικές επιπτώσεις
(θόρυβος, απορρίµµατα σε σταθµούς διοδίων, κ.λπ.).

8
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Ενέργεια και κλιματική αλλαγή
GRI 302-1, GRI 302-4, GRI 305-1, GRI 305-5

Γιατί είναι ουσιαστικό θέµα;
GRI 103-1

τικό
σ
α
ι
σ
Ου
θ έ µα

ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. έχουν δεσµευτεί για µείωση των ρύπων που προκαλούν

το φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η εταιρεία επενδύει σε αυτή την
προσπάθεια µέσω νέων τεχνολογιών, αντικατάστασης στόλου οχηµάτων
και καλύτερης διαχείρισης του υπάρχοντος εξοπλισµού, µε στόχο τη
µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη µείωση του ανθρακικού της
αποτυπώµατος.

Πώς το διαχειριζόµαστε και πώς
αξιολογούµε την προσέγγισή µας;
GRI 103-2, GRI 103-3

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΥΣΙΜΑ (ΚΙΝΗΣΗ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ)

ΜΕ ΒΑΣΗ τις συµβατικές υποχρεώσεις, λόγω του αστικού
χαρακτήρα της Αττικής Οδού, ο αυτοκινητόδροµος φωτίζεται
σε όλο το µήκος του. Η ικανοποίηση των αναγκών φωτισµού
του αυτοκινητόδροµου συνδέεται µε σηµαντική κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας και για τον περιορισµό ενδεχόµενης
σπατάλης, η εταιρεία έχει εγκαταστήσει ένα σύστηµα
φωτόµετρων, τόσο στις σήραγγες, όσο και στον ανοιχτό
δρόµο, ώστε να ρυθµίζεται η αφή/σβέση και η ένταση του
φωτισµού, ανάλογα µε τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος.

έχει µειωθεί δραστικά
τα τελευταία χρόνια, τόσο λόγω αντικατάστασης του
εταιρικού στόλου µε πετρελαιοκίνητα οχήµατα νέας
τεχνολογίας, όσο και από τη χρήση αντλιών θερµότητας για
το σύστηµα θέρµανσης.

Κατά το έτος 2017, υπήρξε µείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας κατά 1,65% σε σχέση µε το 2016. Με τον
εκσυγχρονισµό του SCADA, που πραγµατοποιήθηκε κατά
τα έτη 2010-2011, η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας έχει µειωθεί κατά 20%, στο βάθος των οκτώ ετών.

Κατανάλωση Hλεκτρικής Ενέργειας (kWh)

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια του 2017, υπήρξε αύξηση
στην κατανάλωση καυσίµου κατά 11,8% σε σχέση µε το 2016,
η οποία προήλθε ουσιαστικά από το γεγονός ότι αυξήθηκαν
τα διανυθέντα οχηµατοχιλιόµετρα των περιπόλων, λόγω
της αύξησης της κυκλοφορίας που παρατηρήθηκε στην
Αττική Οδό και της αύξησης των συµβάντων, στα οποία
καλούνται οι υπάλληλοι περιπολίας να ανταποκριθούν και
να βοηθήσουν.

Ετήσια Κατανάλωση
Καυσίµων (lt)

2017

2016

34.536.841 kWh

33.967.469 kWh

604.643 lt
480.991 lt
67.447 lt
119.745 lt

2016

2017

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΒΕΝΖΙΝΗ
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2017
Πετρέλαιο (lt) (για θέρµανση και Η/Ζ)
παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση κατά
89,8% στην κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης, η οποία
οφείλεται σε εκτεταµένες χρονικά βλάβες των αντλιών
θερµότητας στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας,
αλλά και στο σταθµό διοδίων του Κορωπίου κατά το
πρώτο (χειµερινό) τρίµηνο του 2017, µε αποτέλεσµα να
χρειαστεί να καταναλωθεί πετρέλαιο για τη θέρµανση
των χώρων.

2016

ΚΑΤΑ ΤΟ 2017,

44.588 lt

23.481 lt

ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του ανθρακικού αποτυπώµατος της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.»,
χρησιµοποιείται η µέθοδος «Bilan Carbone®» και οι τοµείς της λειτουργίας που
συµπεριλαµβάνονται είναι οι εξής:

Κατανάλωση ορυκτών καυσίµων για τη θέρµανση χώρων
ΑΜΕΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για θέρµανση και άλλες ειδικές
χρήσεις (υπολογιστές, φώτα, εξοπλισµός γραφείου, κ.λπ.)
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τις σήραγγες, τον
οδοφωτισµό και την επεξεργασία νερού
Εισερχόµενες µεταφορές: αναγνώριση από τους κύριους
προµηθευτές των ειδών γραφείου (µικρές προµήθειες, χαρτί,
διάφορα, κ.λπ.)
Εξωτερικές µετακινήσεις προσωπικού

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

Μετακινήσεις προσωπικού σπίτι-δουλειά
Μετακινήσεις επισκεπτών

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΟΓΕΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες τρίτων
Εξοπλισµός ηλεκτρονικών υπολογιστών

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

Κτίρια και χώροι στάθµευσης
Μηχανήµατα και οχήµατα

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
60

Απόβλητα επεξεργασίας που συλλέγονται και υφίστανται
επεξεργασία
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Οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, παρά την αύξηση σε
καύσιµα και πετρέλαιο θέρµανσης, παρέµειναν σχεδόν στα
ίδια επίπεδα µε το 2016, µε µία µικρή µείωση 0,3%.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΕΡΙΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
(tCO2eq)

2016

45.385

tCO2eq

Μείωση από 2015:

5,36%
2017

45.226

tCO2eq

Μείωση από 2016:

0,35%
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Στόχοι
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9

Κατηγορία

Βιώσιµη
Ανάπτυξη

Στόχοι και ∆εσµεύσεις
για το 2017

Πρόοδος

Στόχοι 2018

O Καθορισµός
Ουσιαστικών
Θεµάτων από όλους
τους εµπλεκόµενους
και στρατηγική
εταιρείας, κατόπιν
αποστολής σχετικών
ερωτηµατολογίων
µε την Έκθεση ΕΚΕ
2016 σε όλους τους
εµπλεκόµενους.

O Η διαδικασία
επικοινωνίας µε τα
εµπλεκόµενα µέρη
πραγµατοποιείται πλέον
κάθε χρόνο µε την
αποστολή της Έκθεσης
και τα αποτελέσµατα
συλλέγονται και
χρησιµοποιούνται για τα
ουσιαστικά θέµατα και τη
στρατηγική της εταιρείας
στα επόµενα έτη.

O Για δύο χρονιές, η
εταιρεία έχει τιµηθεί µε
τον έπαινο CRI Pass από
το Ινστιτούτο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης.
Στόχος για το 2018 είναι η
συµµετοχή της εταιρείας
στην διαδικασία αξιολόγησης CR Index, για την
καλύτερη κατανόηση των
θεµάτων που αφορούν
στην Εταιρική Υπευθυνότητα και των τοµέων
όπου η εταιρεία µπορεί να
βελτιωθεί.

O Επικοινωνία µε
εργαζόµενους µέσω
κοινωνικών δικτύων.

O Η επικοινωνία συνεχίστηκε κατά το 2017.

O Νέο πρόγραµµα εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας
προσωπικού (µέσω
e-Learning).

O Αντικατάσταση
προσωπικού µε εθελούσια αποχώρηση,
αντιµετώπιση γήρανσης/
κόπωσης προσωπικού.

O Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2017.

O ∆ράσεις για το προσωπικό της εταιρείας
στα πλαίσια της Εθνικής
Εβδοµάδας Εξυπηρέτησης
Πελατών το 2018.

O Εκπαίδευση στελεχών
σε θέµατα ηγεσίας
και διαχείρισης
προσωπικού.

O Τα στελέχη της εταιρείας
παρακολούθησαν εκπαιδευτικά προγράµµατα µε θέµα
«Leadership Development»
και «∆ιαπροσωπική Επικοινωνία».

Εργαζόµενοι
O Παρουσίαση της
παιδικής βιωµατικής
εκπαίδευσης για
την οδική ασφάλεια
στα παιδιά των
εργαζοµένων.

O Τον Μάρτιο 2017
παρακολούθησαν την
εκπαίδευση 102 παιδιά των
εργαζοµένων των «Αττική
Οδός Α.Ε.» & «Αττικές
∆ιαδροµές Α.Ε.».

Στόχοι

O Εκπαίδευση προσωπικού σχετικά µε τον νέο κανονισµό για την Προστασία
Προσωπικών ∆εδοµένων.
O Ενηµέρωση/εκπαίδευση
όλου του προσωπικού,
σχετικά µε τον αναθεωρηµένο Κώδικα Εταιρικής
∆εοντολογίας.
O Έρευνα Ικανοποίησης
Προσωπικού 2018
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Στόχοι

Κατηγορία

Στόχοι και ∆εσµεύσεις
για το 2017

Πρόοδος

O Nα συνεχιστούν οι εθελοντικές δράσεις για την
τοπική κοινωνία (σχολεία,
παιδικές χαρές, κ.λπ.).

O Το προσωπικό της εταιρείας συνέβαλε εθελοντικά
στην επισκευή σχολείων.

O Να συνεχιστεί η συµµετοχή στον Μαραθώνιο µε
µεγαλύτερη οµάδα.

O Η εταιρεία κάλυψε το κόστος συµµετοχής περίπου 20
εργαζοµένων στον κλασικό
Μαραθώνιο 2017, συµβάλλοντας στην προώθηση του
αθλητικού πνεύµατος και την
ενίσχυση των εργασιακών
σχέσεων.

O Νέες δράσεις ενηµέρωσης του κοινού για θέµατα οδικής ασφάλειας.

O Συνεχίσαµε την ενηµέρωση
του κοινού και των παιδιών
µε διάφορες καµπάνιες.

O Θέσεις εργασίας για
νέους εργαζόµενους,
σε περίπτωση που το
παλαιό προσωπικό
αποφασίσει να
αποχωρήσει µε το
πρόγραµµα εθελούσιας
αποχώρησης.

O Κατά τη διάρκεια
του 2017, πραγµατοποιήθηκαν 235 νέες προσλήψεις προσωπικού.

Κοινωνία

Στόχοι 2018
O Νέο πρόγραµµα
e-Learning που αποτελεί
εξέλιξη του προγράµµατος
«Μάτια Ανοιχτά Στον
∆ρόµο» για την οδική
ασφάλεια για παιδιά και
εφήβους.
O Εθελοντικές δράσεις
σε σχολεία.

O Εναρµόνιση µε νέο κανονισµό για την Προστασία
Προσωπικών ∆εδοµένων.
O Ενηµέρωση όλου του
προσωπικού σχετικά µε
τον αναθεωρηµένο Κώδικα Εταιρικής ∆εοντολογίας.
O Αποστολή του Κώδικα
Εταιρικής ∆εοντολογίας στο
δίκτυο προµηθευτών.

Αγορά

O Συµµετοχή στην Εθνική
Εβδοµάδα Εξυπηρέτησης
Πελατών.
O Μείωση
κατανάλωσης
ενέργειας.
O Μείωση ανθρακικού
αποτυπώµατος.

Περιβάλλον
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O Η µείωση κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας
συνεχίστηκε και το 2017,
επιφέροντας και ελαφρά
µείωση στο ανθρακικό
αποτύπωµα που συνδέεται
µε τις δραστηριότητες της
εταιρείας.

O Εκπαίδευση του
προσωπικού για
την αποτελεσµατική
ανακύκλωση υλικών.

Εταιρική Υπευθυνότητα
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Η Δέσμευσή μας
στους Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης
των Ηνωμένων Εθνών
για το 2030
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Στόχος Βιώσιµης
Ανάπτυξης

Σχετικά Ουσιαστικά
Θέµατα (∆είκτες
GRI Standards)

Υγεία &
Ασφάλεια
(GRI 403)

Υγεία &
Ασφάλεια
Χρηστών
(GRI 416)

Οδική
Ασφάλεια
(GRI 102-12)

66

Η Ανταπόκρισή µας
& Οι Στόχοι µας
Η ελαχιστοποίηση των εργασιακών
ατυχηµάτων αποτέλεσε εξαρχής
πρωταρχικό στόχο της εταιρείας, τον
οποίο και πέτυχε µέσω της εκπόνησης
και εφαρµογής ολοκληρωµένου
Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγείας και
Ασφάλειας της Εργασίας, που έχει
πιστοποιηθεί κατά OHSAS 18001: 2007
από την TÜV HELLAS.

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 συµβάντος.

Πέρα από τις ενέργειες της εταιρείας
στο πλαίσιο της διαχείρισης
κυκλοφορίας για τη διατήρηση της
οδικής ασφάλειας των χρηστών της
Αττικής Οδού, η εταιρεία προσπαθεί
να συνεισφέρει στην εκπαίδευση του
γενικού 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 στους
Ανθρώπους µας

Συνεισφορά
στην Αγορά

Συνεισφορά
στην Κοινωνία

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

Στόχος Βιώσιµης
Ανάπτυξης

Σχετικά Ουσιαστικά
Θέµατα (∆είκτες
GRI Standards)

4
5

Εκπαίδευση
(GRI 404)

Η Ανταπόκρισή µας
& Οι Στόχοι µας
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
εργαζοµένου αποτελεί ουσιαστικό κίνητρο για την απόδοσή του. Η εταιρεία
ενθαρρύνει τη συµµετοχή των εργαζοµένων της σε σεµινάρια, συνέδρια
και εκπαιδεύσεις σε θέµατα τεχνικά,
τεχνολογικά, διοικητικά, εξυπηρέτησης πελατών και ασφάλειας.

Αναφορά
στην Έκθεση

Συνεισφορά στους
Ανθρώπους µας

Επιπτώσεις
στο Περιβάλλον
(GRI 303, 305, 306)

Το περιβάλλον αντιµετωπίζεται ως
ένα από τα αναπόσπαστα τµήµατα
της πολιτικής της εταιρείας, η οποία
προσπαθεί µε κάθε τρόπο να µειώσει τις επιπτώσεις που προκαλεί η
λειτουργία του αυτοκινητόδροµου. Η
εταιρεία µεριµνά για θέµατα ρύπων,
θορύβου, απορριµµάτων/ανακύκλωσης, υδάτινων πόρων και τοπικής
χλωρίδας και πανίδας.

Συνεισφορά
στο Περιβάλλον

Υγεία &
Ασφάλεια
(GRI 403)

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

Συνεισφορά στους
Ανθρώπους µας

Επιπτώσεις
στο Περιβάλλον
(GRI 303, 305, 306)

Το περιβάλλον αντιµετωπίζεται ως
ένα από τα αναπόσπαστα τµήµατα
της πολιτικής της εταιρείας, η οποία
προσπαθεί µε κάθε τρόπο να µειώσει τις επιπτώσεις που προκαλεί η
λειτουργία του αυτοκινητόδροµου. Η
εταιρεία µεριµνά για θέµατα ρύπων,
θορύβου, απορριµµάτων/ανακύκλωσης, υδάτινων πόρων και τοπικής
χλωρίδας και πανίδας.

Συνεισφορά
στο Περιβάλλον
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Στόχος Βιώσιµης
Ανάπτυξης

Σχετικά Ουσιαστικά
Θέµατα (∆είκτες
GRI Standards)

Η Ανταπόκρισή µας
& Οι Στόχοι µας

Αναφορά
στην Έκθεση

Οδική
Ασφάλεια
(GRI 102-12)

Πέρα από τις ενέργειες της εταιρείας
στο πλαίσιο της διαχείρισης κυκλοφορίας για τη διατήρηση της οδικής
ασφάλειας των χρηστών της Αττικής
Οδού, όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο
«Συνεισφέροντας στην Αγορά», στην
ενότητα που αφορά στην Υγεία και
Ασφάλεια των Χρηστών της Αττικής
Οδού, η εταιρεία προσπαθεί να συνεισφέρει στην εκπαίδευση του γενικού
κοινού για θέµατα οδικής ασφάλειας.

Συνεισφορά
στην Κοινωνία

Επιπτώσεις
στο Περιβάλλον
(GRI 303, 305, 306)

Το περιβάλλον αντιµετωπίζεται ως
ένα από τα αναπόσπαστα τµήµατα
της πολιτικής της εταιρείας, η οποία
προσπαθεί µε κάθε τρόπο να µειώσει τις επιπτώσεις που προκαλεί η
λειτουργία του αυτοκινητόδροµου. Η
εταιρεία µεριµνά για θέµατα ρύπων,
θορύβου, απορριµµάτων/ανακύκλωσης, υδάτινων πόρων και τοπικής
χλωρίδας και πανίδας.

Συνεισφορά
στο Περιβάλλον

Επιπτώσεις
στο Περιβάλλον
(GRI 303, 305, 306)

Ενέργεια και
Κλιµατική Αλλαγή
(GRI 302, 305)
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Το περιβάλλον αντιµετωπίζεται ως
ένα από τα αναπόσπαστα τµήµατα
της πολιτικής της εταιρείας, η οποία
προσπαθεί µε κάθε τρόπο να µειώσει τις επιπτώσεις που προκαλεί η
λειτουργία του αυτοκινητόδροµου. Η
εταιρεία µεριµνά για θέµατα ρύπων,
θορύβου, απορριµµάτων/ανακύκλωσης, υδάτινων πόρων και τοπικής
χλωρίδας και πανίδας.

Οι χώρες της Ε.Ε. έχουν δεσµευτεί
για µείωση των ρύπων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου.
Η εταιρεία επενδύει σε αυτή την
προσπάθεια µέσω νέων τεχνολογιών,
αντικατάστασης στόλου οχηµάτων και
καλύτερης διαχείρισης του υπάρχοντος εξοπλισµού, µε στόχο τη µείωση
της κατανάλωσης ενέργειας και τη
µείωση του ανθρακικού της αποτυπώµατος.

Συνεισφορά
στο Περιβάλλον

Συνεισφορά
στο Περιβάλλον
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Βιώσιμης Ανάπτυξης των
Ηνωμένων Εθνών για το 2030

Στόχος Βιώσιµης
Ανάπτυξης

Σχετικά Ουσιαστικά
Θέµατα (∆είκτες
GRI Standards)

Επιπτώσεις
στο Περιβάλλον
(GRI 303, 305, 306)

Η Ανταπόκρισή µας
& Οι Στόχοι µας
Το περιβάλλον αντιµετωπίζεται ως ένα από
τα αναπόσπαστα τµήµατα της πολιτικής της
εταιρείας, η οποία προσπαθεί µε κάθε τρόπο να
µειώσει τις επιπτώσεις που προκαλεί η λειτουργία του αυτοκινητόδροµου. Η εταιρεία µεριµνά
για θέµατα ρύπων, θορύβου, απορριµµάτων/
ανακύκλωσης, υδάτινων πόρων και τοπικής
χλωρίδας και πανίδας.

Αναφορά
στην Έκθεση

Συνεισφορά
στο Περιβάλλον

Στόχοι:
Εκπαίδευση όλου του προσωπικού για την
αποτελεσµατική ανακύκλωση

Υγεία &
Ασφάλεια
Χρηστών
(GRI 416)

∆ιακυβέρνηση
και ∆ιοίκηση
(GRI 205)

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.
Κατά τη διάρκεια του 2017, αναθεωρήθηκε και
µοιράστηκε σε όλο το προσωπικό ο Κώδικας
Εταιρικής ∆εοντολογίας της εταιρείας, µαζί µε
τον Κώδικα ∆εοντολογίας & το Πρόγραµµα Ηθικής και Κανονιστικής Συµµόρφωσης του Οµίλου
ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ώστε όλες οι αρχές που διέπουν
την εταιρεία, τον Όµιλο και την καθηµερινότητα
των εργαζοµένων να είναι γνωστοποιηµένες και
κατανοητές σε όλους.

Συνεισφορά
στην Αγορά

Συνεισφορά
στην Αγορά

Στόχοι:
Ενηµέρωση/εκπαίδευση όλου του προσωπικού σχετικά µε τον αναθεωρηµένο Κώδικα
Εταιρικής ∆εοντολογίας

Ασφάλεια και
Προσωπικά
∆εδοµένα
(GRI 418)

Η εταιρεία λειτουργεί πάντα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο
περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων, µε
τις απαραίτητες ενηµερώσεις και αιτήσεις στην
Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων.
Η συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύννοµα και πάντα
στο αναγκαίο µέτρο που απαιτείται για την εκτέλεση των συµβατικών µας υποχρεώσεων, σε
συνδυασµό µε τις απαιτήσεις του φορολογικού
νόµου, του αστικού κώδικα και των τυχόν
απαιτήσεων της Σύµβασης Παραχώρησης.

Συνεισφορά
στην Αγορά

Στόχοι:
Εναρµόνιση µε νέο κανονισµό για την
Προστασία Προσωπικών ∆εδοµένων
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Όρια και
Περιορισμοί
Ουσιαστικών
Θεμάτων
GRI 102-46

70

11 Όρια και Περιορισμοί

Ουσιαστικών Θεμάτων

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΟΡΙΑ
ΕΝΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Υγεία και Ασφάλεια
Εργαζοµένων

Αττικές
∆ιαδροµές Α.Ε.

Εκπαίδευση
Εργαζοµένων

Αττικές
∆ιαδροµές Α.Ε.

∆ιακυβέρνηση
και ∆ιοίκηση

Αττικές
∆ιαδροµές Α.Ε.

Οδική
Ασφάλεια
Χρηστών

Αττικές
∆ιαδροµές Α.Ε.

ΕΚΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

–

Αφορούν µόνο στο
προσωπικό της εταιρείας
που εργάζεται στην
Αττική Οδό και την
Εγνατία Οδό.

–

–

Αφορούν στο προσωπικό
της εταιρείας που
εργάζεται στην Αττική Οδό
και την Εγνατία Οδό.

–

Προµηθευτές

Αφορούν στο προσωπικό
της εταιρείας που εργάζεται στην Αττική Οδό και
την Εγνατία Οδό.

–

Χρήστες,
ΜΜΕ, ∆ηµόσιο

Αφορά όλες τις ενέργειες που πραγµατοποιεί
η εταιρεία «Αττικές
∆ιαδροµές Α.Ε.», που
αφορούν στον αυτοκινητόδροµο Αττική Οδός.

–

–

Προσωπικά
∆εδοµένα

Αττικές
∆ιαδροµές Α.Ε.

Χρήστες

Αφορά όλες τις ενέργειες που πραγµατοποιεί
η εταιρεία «Αττικές
∆ιαδροµές Α.Ε.», που
αφορούν στους συνδροµητές της Αττικής Οδού
και της Εγνατίας Οδού.

Επιπτώσεις
στην Κοινωνία

Αττικές
∆ιαδροµές Α.Ε.

Κοινωνία,
ΜΚΟ, ∆ήµοι

–

–

∆ιάλογος µε
Ενδιαφερόµενα Μέρη

Αττικές
∆ιαδροµές Α.Ε.

Κοινωνία

–

–

Αττικές
∆ιαδροµές Α.Ε.

Χρήστες, Κοινωνία,
Μη-κυβερνητικές
Οργανώσεις, ΜΜΕ,
∆ηµόσιο

Αφορά όλες τις ενέργειες που πραγµατοποιεί
η εταιρεία «Αττικές
∆ιαδροµές Α.Ε.», που
αφορούν στον αυτοκινητόδροµο Αττική Οδός.

–

Αττικές
∆ιαδροµές Α.Ε.

Χρήστες, Κοινωνία,
Μη-κυβερνητικές
Οργανώσεις, ΜΜΕ,
∆ηµόσιο

Αφορά όλες τις ενέργειες που πραγµατοποιεί
η εταιρεία «Αττικές
∆ιαδροµές Α.Ε.», που
αφορούν στον αυτοκινητόδροµο Αττική Οδός.

–

Περιβαλλοντικές
Επιπτώσεις

Ενέργεια και
Κλιµατική Αλλαγή
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Πίνακας
Δεικτών GRI
GRI 102-55

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
(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".

72

12 Πίνακας Δεικτών GRI

∆είκτης GRI STANDARDS

∆ηµοσιοποίηση

Ενότητα Έκθεσης

Εξωτερική
∆ιασφάλιση

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

GRI 102:
General
Disclosures

GRI 102-1

Όνοµα του οργανισµού

Σχετικά µε την Έκθεση
Εταιρικής Υπευθυνότητας

GRI 102-2

∆ραστηριότητες, µάρκες,
προϊόντα και υπηρεσίες

Σχετικά µε την εταιρεία

GRI 102-3

Τοποθεσία έδρας του
οργανισµού

Σχετικά µε την εταιρεία

GRI 102-4

Τοποθεσία δραστηριοτήτων

Σχετικά µε την εταιρεία

GRI 102-5

Καθεστώς ιδιοκτησίας και
νοµική µορφή

Σχετικά µε την εταιρεία

GRI 102-6

Αγορές που εξυπηρετούνται

Σχετικά µε την εταιρεία

GRI 102-7

Μέγεθος του οργανισµού

Οπισθόφυλλο

GRI 102-8

Πληροφορίες για
υπαλλήλους και άλλους
εργαζόµενους

Συνεισφορά στους
Ανθρώπους µας

GRI 102-9

Εφοδιαστική αλυσίδα

Συνεισφορά στην Αγορά

GRI 102-10

Σηµαντικές µεταβολές
στον οργανισµό και στην
εφοδιαστική αλυσίδα

Συνεισφορά στην Αγορά

GRI 102-11

Αρχή της πρόληψης

Συνεισφορά στους
Ανθρώπους µας

GRI 102-12

Εξωτερικές πρωτοβουλίες

Συνεισφορά στην Κοινωνία

GRI 102-13

Συµµετοχή σε οργανώσεις

Σχετικά µε την εταιρεία

GRI 102-14

Μήνυµα ∆ιοίκησης

Μήνυµα ∆ιοίκησης

GRI 102-16

Αξίες, αρχές, πρότυπα και
κώδικες συµπεριφοράς

Σχετικά µε την εταιρεία

GRI 102-18

∆οµή διακυβέρνησης

Σχετικά µε την εταιρεία
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∆είκτης GRI STANDARDS

GRI 102:
General
Disclosures
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∆ηµοσιοποίηση

Ενότητα Έκθεσης

GRI 102-4 0

Λίστα ενδιαφερόµενων
µερών

Βιώσιµη Ανάπτυξη

GRI 102-41

Συλλογικές συµβάσεις

Συνεισφορά στους
Ανθρώπους µας

GRI 102-4 2

Αναγνώριση και επιλογή
ενδιαφερόµενων µερών

Βιώσιµη Ανάπτυξη

GRI 102-4 3

Προσέγγιση διαβούλευσης
µε τα ενδιαφερόµενα µέρη

Βιώσιµη Ανάπτυξη &
Συνεισφορά στην Αγορά

GRI 102-4 4

Βασικά θέµατα και
προβληµατισµοί που
προέκυψαν

Βιώσιµη Ανάπτυξη &
Συνεισφορά στην Αγορά

GRI 102-4 5

Οντότητες που
περιλαµβάνονται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις

Συνεισφορά στην Αγορά

GRI 102-4 6

Καθορισµός του
περιεχοµένου της έκθεσης
και των ορίων των θεµάτων

Βιώσιµη Ανάπτυξη, Όρια και
Περιορισµοί Ουσιαστικών
Θεµάτων

GRI 102-47

Λίστα ουσιαστικών θεµάτων

Βιώσιµη Ανάπτυξη

GRI 102-4 8

Αναδιατυπώσεις
πληροφοριών

Σχετικά µε την Έκθεση
Εταιρικής Υπευθυνότητας

GRI 102-49

Αλλαγές στη έκθεση

Σχετικά µε την Έκθεση
Εταιρικής Υπευθυνότητας

GRI 102-50

Περίοδος αναφοράς

Σχετικά µε την Έκθεση
Εταιρικής Υπευθυνότητας

GRI 102-51

Ηµεροµηνία πιο πρόσφατης
προηγούµενης έκθεσης

Σχετικά µε την Έκθεση
Εταιρικής Υπευθυνότητας

GRI 102-52

Κύκλος έκθεσης

Σχετικά µε την Έκθεση
Εταιρικής Υπευθυνότητας

GRI 102-5 3

Σηµείο επικοινωνίας για
υποβολή ερωτηµάτων
αναφορικά µε την έκθεση

Σχετικά µε την Έκθεση
Εταιρικής Υπευθυνότητας

GRI 102-5 4

∆ήλωση για συµµόρφωση
της έκθεσης µε τα πρότυπα
GRI

Σχετικά µε την Έκθεση
Εταιρικής Υπευθυνότητας

GRI 102-55

Πίνακας GRI

Πίνακας δεικτών GRI

GRI 102-56

Εξωτερική ∆ιασφάλιση

Εξωτερική ∆ιασφάλιση

Εξωτερική
∆ιασφάλιση

12 Πίνακας Δεικτών GRI

∆είκτης GRI STANDARDS

∆ηµοσιοποίηση

Ενότητα Έκθεσης

Εξωτερική
∆ιασφάλιση

ΠΕΡΙΒΑ Λ ΛΟΝ Κ ΑΙ Κ ΛΙΜΑΤΙΚΗ Α Λ Λ ΑΓΗ
GRI 103:
Management
approach
GRI 302:
Energy

GRI 303: Water
GRI 305:
Emissions

GRI 306: Effluents
and waste

GRI 10 3

∆ιοικητική Προσέγγιση

GRI 302-1

Κατανάλωση ενέργειας
εντός του οργανισµού

GRI302-4

Μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας

GRI30 3-1

Συνολική χρήση νερού

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

GRI306-2

Απόβλητα ανά τύπο και
µέθοδο απόρριψης

Συνεισφορά στο
Περιβάλλον

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
GRI 401:
Employment

GRI 402:
Labor Management
Relations

GRI 403:
Occupational
health & safety

GRI 404:
Training &
Education

GRI4 01-1

Προσλήψεις και
αποχωρήσεις εργαζοµένων

GRI4 01-2

Παροχές στους µόνιµους
εργαζόµενους

GRI4 02-1

Ελάχιστη περίοδος
ειδοποίησης των
εργαζοµένων για τυχόν
λειτουργικές αλλαγές

GRI 10 3

∆ιοικητική Προσέγγιση

GRI4 0 3-2

Τραυµατισµοί, επαγγελµατικές ασθένειες, χαµένες
µέρες εργασίας, αδικαιολόγητες απουσίες και θάνατοι

GRI4 0 3-3

Εργαζόµενοι µε υψηλό
κίνδυνο ασθένειας που
σχετίζεται µε την εργασία

GRI 10 3
GRI4 0 4-1

Συνεισφορά στους
Ανθρώπους µας

∆ιοικητική Προσέγγιση
Ετήσιος µέσος όρος ωρών
εκπαίδευσης ανά εργαζόµενο
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∆είκτης GRI STANDARDS
GRI 405:
Diversity and
equal opportunity

GRI 406:
Nondiscrimination

∆ηµοσιοποίηση

GRI4 0 4-3

Ποσοστό εργαζοµένων που υπόκειται σε τακτική αξιολόγηση επίδοσης
και επαγγελµατικής εξέλιξης

GRI4 05-1

Ανάλυση διοικητικών φορέων και
εργαζοµένων

GRI4 06-1

Περιστατικά διακρίσεων και
διορθωτικές ενέργειες

Ενότητα Έκθεσης

Συνεισφορά στους
Ανθρώπους µας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
GRI 103:
Management
approach
GRI 413:
Local communities

GRI 10 3

GRI413-1

∆ιοικητική Προσέγγιση
∆ιάλογος µε τοπικές κοινωνίες,
αξιολόγηση επιπτώσεων και σχετικά
αναπτυξιακά προγράµµατα

Συνεισφορά στην
Κοινωνία

ΑΓΟΡΑ
GRI 201:
Economic
performance

GRI 203:
Indirect economic
impacts
GRI205:
Anti-corruption

GRI 416:
Customer health
and safety

GRI 417: Marketing
and labelling
GRI 418:
Customer privacy

GRI201-1

Άµεση οικονοµική αξία που παράγεται και διανέµεται

GRI201-2

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

GRI20 3-2

Σηµαντικές έµµεσες οικονοµικές
επιδράσεις

GRI 10 3
GRI205-3

Επιβεβαιωµένα περιστατικά διαφθοράς και ληφθείσες ενέργειες

GRI416-1

Αξιολόγηση των επιδράσεων προϊόντων και υπηρεσιών στην υγεία
και την ασφάλεια

GRI416-2

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

GRI417-3

Περιστατικά µη συµµόρφωσης σχετικά µε τις επικοινωνίες µάρκετινγκ

GRI 10 3

GRI418-1
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∆ιοικητική Προσέγγιση
Ενυπόστατα παράπονα σχετικά µε παραβιάσεις ιδιωτικότητας πελατών και
απώλειες προσωπικών δεδοµένων

Συνεισφορά στην
Αγορά

Εξωτερική
∆ιασφάλιση
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Εξωτερική
Διασφάλιση
GRI 102-56

∆ΗΛΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2017
«ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.»
Η ∆ΗΛΩΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που υλοποιήθηκε από το Κέντρο Αειφορίας («CSE») προς την «Αττικές ∆ιαδροµές
Α.Ε.» («Εταιρεία») αφορά στην Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017 («Έκθεση») για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2017 έως
και την 31η ∆εκεµβρίου 2017. Σκοπός της διαδικασίας είναι να δοθεί επαναβεβαίωση προς τα ενδιαφερόµενα µέρη της
«Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» για την ακρίβεια, την αξιοπιστία και την αντικειµενικότητα των πληροφοριών στην Έκθεση, και
ότι αυτή καλύπτει όλα τα ουσιαστικά θέµατα για την «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» και για τα βασικά ενδιαφερόµενα µέρη της.
Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τις νέες κατευθυντήριες
οδηγίες «in accordance-core» του Global Reporting Initiative STANDARDS.
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ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ περιελάµβανε την επισκόπηση των
δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην Έκθεση Εταιρικής
Υπευθυνότητας 2017, καθώς και των στοιχείων για την
απόδοση της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» κατά την χρονική
περίοδο που καλύπτει η Έκθεση. Συγκεκριµένα, αυτό συµπεριελάµβανε:
➀ ∆ηλώσεις, πληροφορίες και στοιχεία επίδοσης που περιλαµβάνονται στην Έκθεση.
➁ Τις διαδικασίες της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» για τον καθορισµό των ουσιαστικών θεµάτων που συµπεριλαµβάνονται στην Έκθεση, καθώς και την προσέγγιση της διοίκησης
προς τα ουσιαστικά θέµατα.
➂ Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που συµπεριλαµβάνονται στην Έκθεση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων οδηγιών του Global Reporting Initiative (GRI)
STANDARDS, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα GRI.

Η διαδικασία ανεξάρτητης διασφάλισης πραγµατοποιήθηκε
µε βάση τις απαιτήσεις του διεθνώς αναγνωρισµένου προτύπου διασφάλισης AA1000AS (2008). Το εύρος της εργασίας ορίστηκε και συµφωνήθηκε σε συνεννόηση µε την «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» και αφορά σε 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
«Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» κατά το 2017, καθώς και ο τρόπος
που έχουν παρουσιαστεί στην Έκθεση, είναι ακριβείς.
• Η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» τηρεί τις αρχές της συµµετοχικότητας, της ουσιαστικότητας και της ανταπόκρισης,
όπως αυτές προδιαγράφονται στο πρότυπο διασφάλισης
AA1000AS (2008).
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ασυµφωνίας στη µετάφραση
µεταξύ της ελληνικής και αγγλικής έκδοσης της Έκθεσης,
θα υπερισχύει η ελληνική έκδοση όσον αφορά στα συµπεράσµατά µας.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
προχώρησαν σε σηµαντικές
βελτιώσεις στη διαχείριση και παρουσίαση της επίδοσης
τους στην εταιρική υπευθυνότητα κατά την χρονική περίοδο
που καλύπτει η Έκθεση, όπως:
Η «ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.»

▶ Η χρήση των νέων κατευθυντήριων οδηγιών για την
σύνταξη εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας του Global
Reporting Initiative, τα GRI STANDARDS.
▶ Η υιοθέτηση και ενσωµάτωση των Στόχων Βιώσιµης
Ανάπτυξης των Ηνωµένων Εθνών για το 2030, καθώς
και η αντιστοίχισή τους µε τα αναγνωρισµένα ουσιαστικά
θέµατα και τους σχετικούς δείκτες του GRI STANDARDS.
78

▶ Η συµµετοχή σε νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραµµα
που αποδεικνύει έµπρακτα τη διαρκή αναζήτηση της καινοτοµίας και της βελτίωσης των επιδόσεων της εταιρείας
και των υπηρεσιών που προσφέρει.
▶ Η περαιτέρω µείωση της καταναλισκώµενης ενέργειας,
µείωση που έχει ξεπεράσει το 20% σε σχέση µε το 2010.
Με βάση τις παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα από την
διαδικασία της ανεξάρτητης διασφάλισης, οι βασικές παρατηρήσεις και προτάσεις µας για τη βελτίωση των µελλοντικών Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας της «Αττικές
∆ιαδροµές Α.Ε.» είναι:
▶ Σε σχέση µε την αρχή της συµµετοχικότητας, προτείνεται
η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» να διατηρήσει και να στοχεύσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του υφιστάµενου µοντέλου
εµπλοκής και επικοινωνίας µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
της.
▶ Σε σχέση µε την αρχή της ουσιαστικότητας, προτείνεται η
«Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» να αναπτύξει περαιτέρω το µοντέλο αξιολόγησης και επιλογής των ουσιαστικών θεµάτων, εµπλέκοντας στη διαδικασία περισσότερες οµάδες
ενδιαφερόµενων µερών.
▶ Σε σχέση µε την αρχή της ανταπόκρισης, η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» προτείνεται να διατηρήσει και να στοχεύσει
στην περαιτέρω ενίσχυση της υπάρχουσας προσέγγισης
σχετικά µε την ενσωµάτωση των προσδοκιών και αναγκών των ενδιαφερόµενων µερών στις υπηρεσίες που
προσφέρουν.
▶ Προτείνεται η διατήρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη
δράσεων εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας που να
αφορούν στην κοινωνία και στους εργαζόµενους, πέρα
από τον άκρως σηµαντικό τοµέα της οδικής ασφάλειας,
όπου οι ενέργειες της Εταιρείας είναι υψίστης σηµασίας
και αποτελεσµατικότητας.
▶ Οι περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.», που είναι µέρος της µακροχρόνιας δέσµευσής
της προς την περιβαλλοντική προστασία, προτείνεται να
συνεχιστούν.
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
• Tης συµµετοχικότητας – πώς αναγνωρίστηκαν τα ενδιαφερόµενα µέρη και πώς έγινε η επικοινωνία µαζί τους σχετικά
µε θέµατα εταιρικής υπευθυνότητας. Οι δραστηριότητες επικοινωνίας µε τα ενδιαφερόµενα µέρη περιλαµβάνουν όλα τα
βασικά ενδιαφερόµενα µέρη της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.».
Επίσης, η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» έχει εφαρµόσει τις κατάλληλες αρχές κατά την ανάπτυξη της προσέγγισής της προς
την βιώσιµη ανάπτυξη.
• Της ουσιαστικότητας – πώς έγινε η αξιολόγηση της σηµαντικότητας για την επιλογή των ουσιαστικών θεµάτων εταιρι-
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κής υπευθυνότητας. H διαδικασία του καθορισµού των ουσιαστικών θεµάτων από την «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» παρέχει
µια ισορροπηµένη απεικόνιση των ουσιαστικών θεµάτων
σχετικά µε την επίδοσή της στο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης, ενώ παράλληλα, προτείνεται η περαιτέρω επέκτασή
της και σε άλλες οµάδες βασικών ενδιαφερόµενων µερών.
• Της ανταπόκρισης – πώς ανταποκρίθηκε η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» στα θέµατα που τέθηκαν από τα ενδιαφερόµενα
µέρη και πώς αυτή η διαδικασία περιγράφεται στην Έκθεση. Η «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» έχει εφαρµόσει την αρχή της
ανταπόκρισης κατά την επιλογή των θεµάτων που απεικονίζονται στην Έκθεση.
• Τις συγκεκριµένες Πληροφορίες Επίδοσης. Tα 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:
◆ Τo Προφίλ της Εταιρείας (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
(GRI102-40 – GRI 102-44).
◆ Τις Πρακτικές Έκθεσης (GRI 102-45 – GRI 102-56).
◆ Στοιχεία και αρχεία από το τµήµα περιβάλλοντος για το
πώς γίνεται η µέτρηση και ο υπολογισµός των άµεσων
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, καθώς και επιβεβαίωση στοιχείων στην Έκθεση (GRI 305-1).
◆ Στοιχεία και αρχεία από το τµήµα περιβάλλοντος για την
µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τη
λειτουργία της εταιρείας, καθώς και επιβεβαίωση στοιχείων στην Έκθεση (GRI 305-5).
◆ Στοιχεία και αρχεία από το τµήµα περιβάλλοντος για το
πώς γίνεται η µέτρηση και ο υπολογισµός των εκποµπών αερίων (NOx, SOx, κ.λπ.), καθώς και επιβεβαίωση
στοιχείων στην Έκθεση (GRI 305-7).
◆ Στοιχεία και αρχεία από το τµήµα περιβάλλοντος για την
ενεργειακή κατανάλωση από τη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και επιβεβαίωση στοιχείων στην Έκθεση (GRI
302-1).
◆ Στοιχεία και αρχεία από το τµήµα περιβάλλοντος για την
µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης από τη λειτουργία
της εταιρείας, καθώς και επιβεβαίωση στοιχείων στην
Έκθεση (GRI 302-4).
◆ Στοιχεία και αρχεία από το τµήµα περιβάλλοντος για τη
συνολική χρήση νερού από τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και για τις ενέργειες µείωσής της (GRI 303-1).
◆ Στοιχεία και αρχεία από το τµήµα περιβάλλοντος για την
παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων (π.χ. ανακύκλωση
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◆

◆
◆

◆

◆

◆

◆
◆

◆

◆
◆
◆
◆

ανά τύπο αποβλήτων), καθώς και επιβεβαίωση στοιχείων στην Έκθεση (GRI 306-2).
Στοιχεία και αρχεία από το τµήµα περιβάλλοντος σχετικά
µε τη συντήρηση του πρασίνου, τη διαχείριση του θορύβου και την κατανάλωση καυσίµων. Στοιχεία και αρχεία
σχετικά µε τον συνολικό αριθµό και το ποσοστό προσλήψεων και κίνησης προσωπικού κατά το 2017 (GRI 401-1).
Στοιχεία και αρχεία σχετικά µε την κατανοµή των εργατικών ατυχηµάτων κατά το 2017 (GRI 403-2).
Στοιχεία και αρχεία σχετικά µε το ποσοστό εργαζοµένων
που έχουν κριθεί ότι διατρέχουν µεγάλο ρίσκο τραυµατισµών ή άλλων ασθενειών λόγω της φύσης της εργασίας
τους (GRI 403-3).
Στοιχεία και αρχεία σχετικά µε τον συνολικό αριθµό περιστατικών, διακρίσεων κατά το 2017, και τις ενέργειες
αντιµετώπισής τους (GRI 406-1).
Στοιχεία και αρχεία σχετικά µε το ποσοστό σηµαντικών
υπηρεσιών για τις οποίες έχει γίνει αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία και ασφάλεια µε στόχο τη βελτίωσή
τους (GRI 416-1).
Στοιχεία και αρχεία σχετικά µε τον διάλογο µε τις τοπικές
κοινωνίες για την αναγνώριση και αξιολόγηση επιπτώσεων σε αυτές, καθώς επίσης και σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα (GRI 413-1).
Στοιχεία και αρχεία από το Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού για τον αριθµό, την κατανοµή και τα χαρακτηριστικά
των εργαζοµένων (π.χ. φύλο, ηλικιακή οµάδα, θέσεις
εργασίας, συλλογικές συµβάσεις, αποχωρήσεις, γεωγραφική κατανοµή, ανά τµήµα, ανά θέση) (GRI 102-8).
Στοιχεία και αρχεία από το Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού σχετικά µε τις παροχές στους εργαζόµενους, τις γονικές άδειες (ποσοστά επιστροφής στη δουλειά) και της
ελάχιστης περιόδου ενηµέρωσης των εργαζοµένων για
τυχόν λειτουργικές αλλαγές (GRI 401-2, GRI 402-1).
Στοιχεία και αρχεία σχετικά µε τυχόν επιβεβαιωµένα
περιστατικά διαφθοράς, και τις ενέργειες αντιµετώπισής
τους (GRI 205-3).
Στοιχεία και αρχεία από το Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού για την εκπαίδευση των εργαζόµενων (π.χ. ώρες
εκπαίδευσης, συµµετοχή εργαζοµένων, εκπαιδευτικά
προγράµµατα κ.λπ.), καθώς και της αξιολόγησης της
επίδοσης των εργαζοµένων και της ανάπτυξής τους (GRI
404-1, GRI 404-3).
Επιβεβαίωση δηλώσεων, από το νοµικό τµήµα, για
ύπαρξη ή µη προστίµων ή άλλων νοµικών κυρώσεων
σχετικά µε παραβιάσεις ιδιωτικότητας πελατών και απώλειας προσωπικών δεδοµένων (GRI 418-1).
Στοιχεία και αρχεία σχετικά µε τα συµβάντα ανά τύπο,
τροχαία ατυχήµατα και συγκρούσεις µε υλικές ζηµιές,
πηγές ανίχνευσης συµβάντων, χρόνος απόκρισης κ.λπ.
Επιβεβαίωση στοιχείων για την οικονοµική αξία που παράγεται (GRI 201-1).
Στοιχεία και αρχεία σχετικά µε έρευνα µέτρησης ικανοποίησης πελατών.
Επιβεβαίωση δηλώσεων σχετικά µε τον συνολικό αριθ79
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µό περιστατικών µη συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς
και εθελοντικούς κώδικες σχετικά µε την επικοινωνία
και το µάρκετινγκ (GRI 417-3).
◆ Επιβεβαίωση στοιχείων αιµοδοσίας για το 2017 (αριθµός
εθελοντών αιµοδοτών, αριθµός εθελοντικών αιµοδοσιών, αριθµός µονάδων αίµατος).
◆ Επιβεβαίωση στοιχείων σχετικά µε τη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση παραπόνων.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ της ανεξάρτητης διασφάλισης ακολουθήθηκαν οι εξής διαδικασίες:
▶ Αναλύθηκαν και ελέγχθηκαν δειγµατοληπτικά οι διαδικασίες που σχετίζονται µε την αναγνώριση και επικοινωνία
µε τα ενδιαφερόµενα µέρη.
▶ Επισκοπήθηκαν οι διαδικασίες εντοπισµού και καθορισµού των ουσιαστικών θεµάτων που συµπεριλήφθησαν
στην Έκθεση.
▶ Πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις και συνεντεύξεις, στα
γραφεία της εταιρείας, µε επιλεγµένα στελέχη της «Αττικές
∆ιαδροµές Α.Ε.» που έχουν τη λειτουργική ευθύνη για θέµατα Εταιρικής Υπευθυνότητας, καθώς και των µελών της
Οµάδας Εταιρικής Υπευθυνότητας της «Αττικές ∆ιαδροµές
Α.Ε.», ώστε να κατανοηθούν οι διοικητικές δοµές διαχείρισης θεµάτων εταιρικής υπευθυνότητας, η εµπλοκή µε
τα ενδιαφερόµενα µέρη και η υλοποίηση και παρακολούθηση των πολιτικών και των δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας.
▶ Πραγµατοποιήθηκε δειγµατοληπτικός έλεγχος και ανάλυση στοιχείων και αρχείων που σχετίζονται µε τους
βασικούς δείκτες επίδοσης της Εταιρείας. 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 οδηγιών
STANDARDS του GRI προκειµένου να επιβεβαιωθεί η
συµµόρφωση µε τις εν λόγω αρχές.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.»
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, παρουσίαση και το περιεχόµενο των διαδικτυακών εκδόσεων της Έκθεσης είναι αποκλειστική
υπευθυνότητα 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 την συνολική άποψή του µε βάση
το εύρος της εµπλοκής διασφάλισης, όπως ορίζεται στην
παρούσα έκθεση.
Το CSE αναγνωρίζει την ανάγκη για µια επισταµένη, διαφανή διαδικασία διασφάλισης, προκειµένου να διασφαλίζεται
η αξιοπιστία και να λειτουργεί σαν εργαλείο για τη βελτίωση
της απόδοσης της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» σχετικά µε τη
στρατηγική της για τη βιώσιµη ανάπτυξη και µε τη διαδικασία έκδοσης εκθέσεων. Αυτό επιτυγχάνεται παρέχοντας
αµερόληπτο σχολιασµό, µέσω της παρούσας έκθεσης,
πάνω στη διαδικασία έκδοσης της Έκθεσης και προτάσεων
για την περαιτέρω βελτίωσή της.
∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ CSE
ΤΟ CSE και η οµάδα εξωτερικής διασφάλισης, επιβεβαιώνουν
προς την «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.», ότι έχουν διατηρήσει την
ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα τους και, ειδικότερα, ότι
δεν υπήρξαν γεγονότα και δεν παρασχέθηκαν υπηρεσίες, οι
οποίες θα µπορούσαν να επηρεάσουν την ανεξαρτησία και
αντικειµενικότητά τους.
Η οµάδα εξωτερικής διασφάλισης του CSE έχει εκτεταµένη
διεθνή γνώση στη διεξαγωγή διασφάλισης, ελέγχων και αξιολογήσεων σε θέµατα και συστήµατα σχετικά µε το περιβάλλον, την κοινωνία, τους εργαζόµενους και την αναγνώριση και
επικοινωνία µε ενδιαφερόµενα µέρη και την αναγνώριση και
απεικόνιση ουσιαστικών θεµάτων, και µέσω της συνδυασµένης εµπειρίας σε αυτόν τον τοµέα, µία εξαιρετική κατανόηση
καλών πρακτικών στην Εταιρική Υπευθυνότητα και τη διασφάλιση.

Εκ Μέρους της Οµάδας ∆ιασφάλισης
Νίκος Αυλώνας

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 «Αττικές ∆ιαδροµές
Α.Ε.»
▶ Οικονοµικά στοιχεία που έχουν προκύψει από την Ετήσια
Οικονοµική Έκθεση της «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.», η οποία
διασφαλίζεται από εξωτερικό οικονοµικό ελεγκτή.
▶ Περιεχόµενο ιστοσελίδων ή κειµένων από τρίτους φορείς.

AA1000
Licensed Assurance Provider
000-142

80

Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης
Στην «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.»
έχουµε αντιληφθεί τη σηµασία
των κοινών στόχων για την
εταιρική υπευθυνότητα και τη
βιώσιµη ανάπτυξη. Για τον λόγο
αυτό αποφασίσαµε την ένταξη
στη στρατηγική και την έκθεσή
µας των Στόχων της Βιώσιµης
Ανάπτυξης των Ηνωµένων
Εθνών για το 2030 (Sustainable
Development Goals).
Μέσω των ουσιαστικών
θεµάτων, έχουµε αναγνωρίσει
τους στόχους που συνδέονται
άµεσα µε τη δραστηριότητα
και τις επιδόσεις της εταιρείας.
Αποτελεί προτεραιότητά
µας η καλύτερη διαχείριση
της επίδοσής µας σε αυτούς
τους τοµείς, καθώς και η
µεγιστοποίηση της θετικής
επίδρασης που έχουµε και της
συνεισφοράς µας στην επίτευξη
αυτών των παγκόσµιων στόχων.
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48%

52%
< 30

30-50

> 50

28%

62,5%

9,5%

€ 49.832.510

5,9΄

24.196

Mέσος χρόνος
ανταπόκρισης σε
συμβάντα

συμβάντα

ΠΟΛΥ +
AΡΚΕΤΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΉ
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ
ΑΙΣΘΉΜΑΤΟΣ
ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΤΩΝ
ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΥ

Ώρες Εκπαίδευσης

+115% σε σχέση
με το 2016

αιμοδότες

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ανταπόκριση σε

8.928,5

227
Εθελοντές

ΑΓΟΡΆ

2 01

ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΟΙ

464
Μονάδες

97,3%

ΤΟ 2017, ΤΟ ΤΜΉΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΉΣ
ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΏΝ (Τ.Ε.Π.):

αίματος

δέχθηκε

ανανέωσε

εισερχόμενες κλήσεις

συνδρομητικούς
λογαριασμούς

313.629
διεκπεραίωσε

ΚΟΙΝΩΝΊΑ

66.004

αιτήματα χρηστών

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

4.000

εφήβων με το
πρόγραμμα «Μάτια
Ανοιχτά στον Δρόμο».

εξυπηρέτησε σε

1’ 40”
κατά μέσο όρο

5.000

παιδιών Δημοτικού
με το πρόγραμμα
«Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια», σε
συνεργασία με το
Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς».

137.504

Παροχή βοήθειας
και υπηρεσιών
αποκατάστασης στους
πλημμυροπαθείς του
Δήμου Μάνδρας.

Επισκευή
σχολικών κτιρίων
στη Ν. Ιωνία και
στον Χολαργό.
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ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ HΛΕΚΤΡΙΚΉΣ
ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ (kWh)

ΕΚΠΟΜΠΈΣ ΑΕΡΊΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΊΟΥ (tCO2eq)

33.967.469 kWh

45.226 tCO2eq

-1,65% σε σχέση με το 2016

-0,35% σε σχέση με το 2016

ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΝΕΡΟΎ (m3)

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

569.508 m3
-19,9% σε σχέση με το 2016

