


ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
Να αναγνωριστούμε ως κορυφαία εταιρεία στον κλάδο, 
λειτουργώντας έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο.

Σκοποί

• Οδηγική Εμπειρία και
Εξυπηρέτηση των χρηστών 

• Ορθή Εταιρική Διακυβέρνηση
& Συμμόρφωση

• Οικονομική Βιωσιμότητα

• Περιβαλλοντική Διαχείριση

• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΣ

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΙ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2019 
ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
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425

Oι Δεσμεύσεις μας στους στόχους 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών

Φεβρουάριος 2020: 
Λειτουργία νέας 

εταιρικής ιστοσελίδας

Απρίλιος 2020: Δωρεές 
υγειονομικού υλικού και 

εξοπλισμού

Ιούνιος 2020: Δωρεά 
18 νέων οχημάτων & 

υλικοτεχνικού εξοπλισμού 
στην Ελληνική 

Αστυνομία – Τροχαίες 
Αυτοκινητόδρομων

Σεπτέμβριος 2020: 
Νέες ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες μέσω της 
εταιρικής ιστοσελίδας 

Οκτώβριος 2020: 
Συμμετοχή στην 

Εθνική Εβδομάδα 
Εξυπηρέτησης Πελατών

Νοέμβριος 2020: 
2ος Περιορισμός 

κυκλοφορίας οχημάτων 
(Covid-19)

Νοέμβριος 2020: 
Ημερίδα για την οδική 
ασφάλεια «Μηδενικά 

ατυχήματα – Vision Zero»

Μάρτιος 2020: 
1ος Περιορισμός 
κυκλοφορίας οχημάτων 
(Covid-19)

Ιούνιος 2020: 
Ολοκλήρωση σήμανσης 
σε όλο το μήκος του 
αυτοκινητόδρομου

Ιούλιος-Αύγουστος 
2020: Καλοκαιρινά 
εκπτωτικά προγράμματα 
EWAY

Σεπτέμβριος 2020: 
Έναρξη εργασιών 
γέφυρας Αλιάκμονα & 
περιοχής Κορινού

Νοέμβριος 2020: 
Έναρξη πλήρους 
διαλειτουργικότητας

Νοέμβριος 2020: 
Συμμετοχή στην 
Εβδομάδα Ασφάλειας 
της VINCI

Ματιές Στη Χρονιά

Με μια ματιά
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Το ξεκίνημα της νέας δεκαετίας, θα το θυμόμαστε για πάντα λόγω 
της πανδημίας Covid-19. Η ανθρωπότητα ήρθε αντιμέτωπη με 
μια πρωτόγνωρη κατάσταση που προκάλεσε πολλές ανατροπές, 
κάνοντας ορατή και πιεστική την ανάγκη για άμεση κινητοποίηση 
και προσαρμογή σε μια καινούργια πραγματικότητα. 

Παρόλες τις δυσκολίες, τα αποτελέσματα της στρατηγικής μας, 
που είναι συνδεδεμένη με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, μας 
έχουν δικαιώσει.

Εστιάζουμε στην ανάπτυξή μας 
δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση 
σε υπεύθυνες επιχειρηματικές 
πρακτικές που συνάδουν με τους 
στόχους μας:

ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Πρωταρχικό μας μέλημα με την έναρξη αλλά και κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας υπήρξε η προστασία και η σωστή 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μας. Δώσαμε άμεση 
προτεραιότητα στις ενέργειες που αποσκοπούσαν στην 
προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων μας, διασφαλίζοντας 
την υγειονομική προστασία των ίδιων και των οικείων τους. 

Η έννοια της ‘τηλεργασίας’ έγινε μέρος της καθημερινότητάς 
μας και καταφέραμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά και σ’ 
αυτή τη συνθήκη χωρίς να χρειαστεί να προχωρήσουμε σε καμία 
αναστολή εργασιακής σύμβασης. 

Η πάγια στόχευσή μας για άμεση υλοποίηση αλλαγών 
στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού, μας είχε ήδη 
προετοιμάσει κατάλληλα και προσφέραμε καινοτόμες υπηρεσίες 
στους πελάτες μας.

Η καινοτομία δεν είναι πλέον προαιρετική αλλά επιβάλλεται, 
προκειμένου να αντιμετωπίσει τις καινούργιες προκλήσεις. 

Έτσι, φέτος εγκαινιάσαμε την νέα μας ιστοσελίδα με πλήθος 
πληροφοριών αλλά και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, 
ενώ για το 2021 ήδη σχεδιάζουμε την ενίσχυση και διεύρυνση 
των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών με τη δημιουργία 
ολοκληρωμένης εφαρμογής για τους οδηγούς. 

Αποτελεί δε για το 2021, σημαντικό εγχείρημα η επιτυχής 
πιστοποίηση του  Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 
Δεδομένων της Εταιρείας κατά ISO 27001. Συνεχίζουμε 
να αναζητούμε βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να 
αναπτυσσόμαστε και να οδηγούμαστε σε βελτιώσεις του 
μοντέλου λειτουργίας μας. 

Διατηρήσαμε ψηλά τον πήχη της κοινωνικής μας συνεισφοράς 
σε μια δύσκολη συγκυρία, ανταποκρινόμενοι με στοχευμένες 
υποστηρικτικές πρωτοβουλίες, ενισχύοντας πολύπλευρα τα 
νοσοκομεία αναφοράς, το ΕΚΑΒ, τις Υπηρεσίες Έκτακτης 
Ανάγκης, μη κερδοσκοπικούς φορείς και τον πολιτισμό. 
Στηρίξαμε την εκπαίδευση μέσω της αξιοποίησης της 
τεχνολογίας, ανταποκρινόμενοι σε χορηγικά αιτήματα σχολείων 
των νομών Λάρισας και Πιερίας. 

Η μέριμνά μας για τον αντίκτυπο της λειτουργίας μας στο 
περιβάλλον και την προστασία του υπήρξε σταθερή. Κατά 
το 2020 αντιμετωπίσαμε υπεύθυνα τη διαχείριση θορύβου 
και μειώσαμε κατά 13% τις συνολικές εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου και κατά 9% και 22% αντίστοιχα την κατανάλωση 
ενέργειας και νερού από τα δίκτυα ύδρευσης.

Η υλοποίηση του προγράμματος ενίσχυσης κι ανακατασκευής 
96 γεφυρών που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια, ανεκτέλεστου 
ύψους άνω των €40.000.000, θα συνεχιστεί έως το 2023, ενώ 

Την αναβάθμιση των 
υποδομών και των υπηρεσιών 
μας για υψηλού επιπέδου 
οδική ασφάλεια, άρτια 
εξυπηρέτηση και άμεση 
ανταπόκριση στις ανάγκες των 
πελατών μας, με ταυτόχρονη 
προώθηση της καινοτομίας

Την ανάπτυξη κι εξέλιξη των εργαζομένων μας

Την προστασία του περιβάλλοντος

Την προσφορά στην κοινωνία

1

2

3

4

Στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των αλλαγών και των πιθανών συνεπειών που επιφέρει η 
πανδημία στον κλάδο των μεταφορών αλλά και γενικότερα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των υποδομών, ιδίως λόγω των ακραίων καιρικών 
φαινομένων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα (φυσικές καταστροφές και πλημμύρες) αλλά 
και της εσφαλμένης χρήσης του αυτοκινητόδρομου κυρίως από υπερβαρέα οχήματα

1

2

η επένδυσή μας σε τεχνικά έργα βελτίωσης και συντήρησης της 
υποδομής για το 2020 ξεπέρασε τα €8.000.000. 

Σημαντικά έργα όμως προγραμματίζονται και για το 2021, 
εντός του οποίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες αναβάθμισης της 
Σήραγγας Κατερίνης, καθώς και η κατασκευή ενός ασφαλούς 
χώρου στάθμευσης φορτηγών στο Αερινό, το οποίο έχει 
ενταχθεί στο πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και 
χρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του Οργανισμού Καινοτομίας 
& Δικτύων. 

Σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, προσπαθούμε να 
αντλήσουμε γνώση και εμπειρία προκειμένου να επιτύχουμε μια 
βιώσιμη ανάκαμψη.

Αξιολογώντας τις προκλήσεις για τα 
επόμενα έτη, εστιάζουμε κατά κύριο 
λόγο:

Ανεξάρτητα από την κρίση, η οποία λειτούργησε ως 
επιταχυντής αλλαγών, συνεχίζουμε να λειτουργούμε 
σύμφωνα με τη φιλοσοφία και την στρατηγική μας, 
στοχεύοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη για μελλοντική 
ευημερία, η οποία είναι δικαίωμα αλλά κυρίως ευθύνη 
όλων μας.

Η ετήσια έκθεση που έχετε στα χέρια σας αποτελεί το δικό 
μας θετικό αποτύπωμα.

Καλή ανάγνωση

Δημήτριος Γκατσώνης
Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής
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Η ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ιστορική διαδρομή

12 Ιουνίου 2007

17 Δεκεμβρίου 2009

31 Δεκεμβρίου 2009

17 Δεκεμβρίου 2013

25 Ιουλίου 2014

28 Ιουνίου 2007

20 Οκτωβρίου 2009

23 Μαρτιου 2010

18 Δεκεμβρίου 2012

7 Απριλίου 2017

5 Μαρτιου 2008

20 Μαρτιου 2008

1 Ιουνίου 2010

31 Μαΐου 2011

30 Αυγούστουυ 2017

Ίδρυση της 
Αυτοκινητόδρομος 

Αιγαίου Α.Ε.

Κατάπτωση μεγάλου 
όγκου βραχωδών 

μαζών στην Κοιλάδα 
των Τεμπών

Ολοκλήρωση 
Εργασιών 

Αναβάθμισης 
Υφιστάμενου 

Αυτοκινητόδρομου

Ολοκλήρωση 
οικονομικής 

συμφωνίας για 
επανέναρξη 
εργασιών

Διάνοιξη της 
Σήραγγας Τ3

(2,7 χλμ)

Υπογραφή 
Σύμβασης 

Παραχώρησης με το 
Ελληνικό Δημόσιο

Έναρξη Λειτουργίας 
Συστήματος 

Ηλεκτρονικών 
Διοδίων eway

Διάνοιξη της 
Σήραγγας Τ1 

(2 χλμ)

Έναρξη υπηρεσίας 
Διαλειτουργικότητας

Έναρξη 
Κυκλοφορίας 

του νέου 
Αυτοκινητόδρομου

Έναρξη Περιόδου 
Παραχώρησης

Έναρξη 
Λειτουργίας του 

Αυτοκινητόδρομου

Παύση 
Χρηματοδότησης και 

μείωση εργασιών 
κατασκευής

Διάνοιξη της 
Σήραγγας Τ2 

(6 χλμ)

Ολοκλήρωση 
κατασκευαστικών 

εργασιών

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Ανώνυμος Εταιρεία Παραχώρησης 
για τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ Τμήμα «Μαλιακός – Κλειδί» 
ιδρύθηκε στις 12 Ιουνίου του 2007 με έδρα τον Δήμο Λάρισας, 
υπογράφοντας Σύμβαση Παραχώρησης με το Δημόσιο η οποία 
κυρώθηκε με το Νόμο 3605/2007.
Η Σύμβαση Παραχώρησης τροποποιήθηκε μερικώς βάσει 
μιας νεότερης Συμφωνίας η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 
4219/2013, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα που 

δυσχέραιναν την υλοποίηση του αντικειμένου της Σύμβασης 
Παραχώρησης.

Αντικείμενο της Εταιρείας αποτελεί η μελέτη, η κατασκευή, η 
χρηματοδότηση, η λειτουργία, η συντήρηση και η εκμετάλλευση 
του Αυτοκινητόδρομου Μαλιακός – Κλειδί, ο οποίος ξεκινά από 
τον κόμβο Ραχών Φθιώτιδας και καταλήγει στον κόμβο Κλειδίου 
Ημαθίας.

Λειτουργία

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 
ημέρες τον χρόνο παρέχοντας στους οδηγούς υψηλό επίπεδο 
υπηρεσιών κατά τη μετακίνησή τους. 

Το 2020 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 20.000.000 διελεύσεις, 
ενώ η μέση ημερήσια κυκλοφορία ανήλθε σε 8.600 διελεύσεις.

Τοποθεσία και Έδρα

Η έδρα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου βρίσκεται στη Λάρισα 
(Μοσχοχώρι, Τ.Κ. 41500), όπου στεγάζονται τα Κεντρικά 
Γραφεία, ο Σταθμός Διοδίων Μοσχοχωρίου, το Κέντρο 
Λειτουργίας και Συντήρησης και το Κέντρο Διαχείρισης 
Αυτοκινητόδρομου.

Η Εταιρεία λειτουργεί επίσης πέντε (5) Μετωπικούς και 
δεκαεπτά (17) Πλευρικούς Σταθμούς Διοδίων ως ακολούθως: 
Σύμπλεγμα Πελασγίας (1 ΜΣΔ Πελασγίας και 2 ΠΣΔ 
Γλύφας), Σύμπλεγμα Μοσχοχωρίου (1 ΜΣΔ Μοσχοχωρίου 
και 7 ΠΣΔ: 3 Βελεστίνου, 2 Μοναστηρίου, 2 Κιλελέρ), 
Σύμπλεγμα Μακρυχωρίου (1 ΜΣΔ Μακρυχωρίου και 5 ΠΣΔ: 
1 Μακρυχωρίου, 2 Ευαγγελισμού, 2 Γυρτώνης), Σύμπλεγμα 
Λεπτοκαρυάς (1 ΜΣΔ Λεπτοκαρυάς και 3 ΠΣΔ: 1 Πλαταμώνα, 
2 Λεπτοκαρυάς), 1 ΜΣΔ Κλειδιού. 

Επίσης λειτουργούν κι άλλα τρία (3) Κέντρα Συντήρησης και 
Λειτουργίας στον Δρυμώνα, στη Λεπτοκαρυά και στον Κορινό.

Το τμήμα «Μαλιακός – Κλειδί» διέρχεται από τρεις (3) 
Περιφέρειες – Στερεάς Ελλάδος, Θεσσαλίας, Κεντρικής 
Μακεδονίας, πέντε (5) Νομούς – Φθιώτιδος, Μαγνησίας, 
Λάρισας, Πιερίας, Ημαθίας  και δώδεκα (12) Δήμους 
– Στυλίδας, Αλμυρού, Βόλου, Ρήγα Φεραίου, Κιλελέρ, 
Λαρισαίων, Τεμπών, Αγιάς, Δίου-Ολύμπου, Κατερίνης, Πύδνας-
Κολινδρού, Αλεξάνδρειας. 

Προκειμένου η εταιρεία να διατηρεί το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο ποιότητας της λειτουργίας της, παρέχει τις 
παρακάτω υπηρεσίες:

• Διαχείριση κυκλοφορίας.

• Ανίχνευση και διαχείριση συμβάντων.

• Τακτική προληπτική συντήρηση για τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου και έκτακτη συντήρηση σε 
περίπτωση βλάβης.

• Χειμερινή συντήρηση και αποχιονισμός, για τη διασφάλιση 
της ομαλής κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο κατά 
τους χειμερινούς μήνες, σε συνεργασία με όλους τους 
εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς. 

• Βαριά συντήρηση: εργασίες αντικατάστασης και αναβάθμισης 
στοιχείων του αυτοκινητόδρομου που δεν επιδέχονται 
περαιτέρω τακτική συντήρηση, όπως  ανακαίνιση/αντικατάσταση 
οδοστρώματος, αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
κ.ά. 

• Διαχείριση διελεύσεων Υπερμεγεθών/Υπέρβαρων Οχημάτων.

• Λειτουργία πλήρως εξοπλισμένων Σταθμών Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών.

• Διαχείριση παραπόνων.

• Διευκόλυνση διελεύσεων ΑμΕΑ.

• Συλλογή και διαχείριση διοδίων.

Κατά το 2020 δεν υπήρξε καμία μεταβολή στην τοποθεσία, 
έδρα ή στη λειτουργία της εταιρείας σε σχέση με τα 
προηγούμενα έτη. 

14.500.000 
72,50% αφορούν οχήματα Κατηγορίας 1 (μοτοσυκλέτες) και 
Κατηγορίας 2 (ΙΧ)

27,50% αφορούν οχήματα Κατηγορίας 3
και Κατηγορίας 4

31% πραγματοποιήθηκαν μέσω των ηλεκτρονικών λωρίδων
των σταθμών διοδίων – αύξηση 6,5% σε σχέση με το 2019

5.500.000 

6.200.000 

Από τις συνολικές ετήσιες διελεύσεις:
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Οικονομικά Στοιχεία

Τα πλήρη οικονομικά στοιχεία της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου 
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας: www.aegeanmotorway.
gr (Η Εταιρεία > Οικονομικές Καταστάσεις)

Τα ακόλουθα οικονομικά στοιχεία αφορούν αποκλειστικά την 
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και όχι θυγατρικές ή άλλες εταιρείες.

Οικονομικά στοιχεία (ποσά σε ευρώ) 2020

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Λοιπά συνήθη έσοδα

Φόροι και ασφαλιστικές εισφορές

Συνολικά έσοδα

Πληρωμές προς τους δανειστές

Διατηρηθείσα οικονομική αξία

Μισθοί και παροχές εργαζομένων 
(εμπεριέχονται στο λειτουργικό κόστος)

70.460.948,73

687.996,35

20.067.206,11

82.997.453,08

59.378.979,73

3.551.267,24

10.309.824,97

Οικονομικά στοιχεία της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου 2020

Το Όραμα και οι Βασικοί Σκοποί μας

Όραμα και στόχος μας είναι να αναγνωριστούμε ως κορυφαία 
εταιρεία στον κλάδο, λειτουργώντας έναν σύγχρονο 
αυτοκινητόδρομο.  

Οι προτεραιότητές μας είναι:

Η Διοίκηση θεωρεί ευθύνη της την ενημέρωση των 
εργαζομένων, των μόνιμων συνεργατών και των προμηθευτών 
της, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας.

Οι Δεσμεύσεις μας

Η Διοίκηση της Εταιρείας φροντίζει για την ικανοποίηση των 
συμβατικών της δεσμεύσεων και των προτύπων πιστοποίησης 
των λειτουργιών της, όσο και για τη συνεχή βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της εφαρμογής 
τους. Κύριο μέλημα της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου είναι 
να λειτουργεί με πλήρη ακεραιότητα, διασφαλίζοντας 
μακροπρόθεσμη και σταθερή ανάπτυξη, προστατεύοντας τα 
συμφέροντα των μετόχων και των κοινωνικών εταίρων της.

Εκ των θεμελιωδών αρχών της εταιρείας είναι ο σεβασμός 
στους εργαζόμενους. Μεριμνούμε για την ύπαρξη και λειτουργία 
ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, όπου 
παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους χωρίς 
διακρίσεις, προασπίζοντας τα δικαιώματά τους και τηρώντας 
επιμελώς τους Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας.

Κυρίαρχο στοιχείο της φιλοσοφίας μας είναι η ικανοποίηση 
των πελατών μας αλλά και η μέριμνα για τον κοινωνικό μας 
περίγυρο, επενδύοντας σημαντικά στην ασφάλεια των οδηγών 
και συμβάλλοντας κατά το δυνατόν στο κοινό όφελος μέσω 
του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της προσφοράς κοινωνικών 
αγαθών στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον.

Έχουμε υιοθετήσει έναν Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος 
αποτελεί μια διακήρυξη αξιών και αρχών και ορίζει τον τρόπο 
με τον οποίο η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι οφείλουν να 
συμπεριφέρονται στο εργασιακό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που έχουμε υιοθετήσει, 
όλοι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι επαγγελματίες και 
συμπεριφέρονται με εντιμότητα και ειλικρίνεια, αναλαμβάνοντας 
πάντα τις ευθύνες των πράξεών τους. Ο Κώδικας λειτουργεί 
συμπληρωματικά προς την ισχύουσα νομοθεσία και είναι 
δεσμευτικός για όλα τα μέλη της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, 
όπου και αν δραστηριοποιούνται.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη και εγκατάσταση 
εσωτερικών διαδικασιών, οι οποίες εστιάζουν:

• Στην ανάπτυξη διαύλων εσωτερικής επικοινωνίας μεταξύ όλων 
ανεξαιρέτως των βαθμίδων ιεραρχίας.

• Στην ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος συνεργασίας και κοινής 
στοχοθέτησης μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα 
εκπαίδευσης.

• Στην ανίχνευση, αναγνώριση και αντιμετώπιση προβλημάτων 
σχετικά με την υπερεργασία, τις διακρίσεις, τις παρενοχλήσεις 
καθώς και την οποιαδήποτε παρέμβαση προς τον εργαζόμενο, η 
οποία προσβάλλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την προσωπικότητά 
του.

• Στην ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής ευθύνης και 
συνεισφοράς μέσα από ομαδικές δράσεις περιβαλλοντικού και 
κοινωνικού προσανατολισμού.

Οδηγική 
Εμπειρία και 
Εξυπηρέτηση

Εταιρική 
Διακυβέρνηση 

και 
Συμμόρφωση

 
Περιβαλλοντική 

Διαχείριση

Εταιρική 
Κοινωνική 
Ευθύνη

Οικονομική 
Βιωσιμότητα

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης

Έχοντας υιοθετήσει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών, όπως 
αυτή εκφράζεται από τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης για 
το 2030, συμβάλλουμε ενεργά στην επίτευξή τους μέσω της 
προώθησης της ευημερίας και της ασφάλειας του πληθυσμού 
και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Συνεχίσαμε και το 2020 την έμπρακτη δέσμευσή μας προς τους 
στόχους που συνδέονται με την δραστηριότητα και τις επιδόσεις 
μας.

Στην παρούσα Έκθεση παρουσιάζεται αναλυτικά η σύνδεση 
των προγραμμάτων και των δράσεών μας με τους Στόχους της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Οι Πολιτικές μας

Στην Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου εφαρμόζεται μια σειρά 
πολιτικών που ορίζουν το πλαίσιο και τους κανόνες λειτουργίας 
και συμπεριφορών του οργανισμού, για τη διαρκή βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται με την εξέλιξη των 
εσωτερικών διεργασιών, την υιοθέτηση εξελιγμένων τεχνολογιών 
και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο των απαιτήσεων του Συστήματος Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης, έχουν αναπτυχθεί και έχουν κοινοποιηθεί πολιτικές 
για τη διαχείριση της ποιότητας, της οδικής ασφάλειας, του 
περιβάλλοντος, της ενέργειας, της υγείας και ασφάλειας 
στην εργασία του προσωπικού, καθώς και τη διαχείριση της 
ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

Μας ενδιαφέρει η αποτελεσματική εφαρμογή όλων αυτών των 
πολιτικών και παρέχουμε τους απαιτούμενους πόρους για την 
υλοποίησή τους.

Τελικός στόχος είναι η ικανοποίηση του πελάτη όσον αφορά 
τόσο την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, όσο και 
το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει το 
περιβάλλον, την οικονομία και τον πολιτισμό.

Οι Πιστοποιήσεις μας

Οι πιστοποιήσεις Συστημάτων Διαχείρισης ξεκίνησαν από 
το 2009 και διενεργούνται από εξωτερικό ανεξάρτητο 
διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. Η Εταιρεία λειτουργεί 
σήμερα έξι Πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης από 
τον Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Eurocert S.A., 
καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της.

• Για τη Διαχείριση της Ποιότητας κατά το Πρότυπο ISO 
9001: Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου έχει πιστοποιηθεί από το 
2009 κατά το πρότυπο αυτό.Το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι 
διεθνώς αναγνωρισμένο και θεωρείται η βάση για κάθε εταιρεία 
στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα σύστημα το οποίο να 
εξασφαλίζει διαρκώς την ικανοποίηση του πελάτη και τη διαρκή 
ποιοτική βελτίωση.

• Για τη Διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία 
κατά το Πρότυπο OHSAS 18001: Η Αυτοκινητόδρομος 
Αιγαίου έχει πιστοποιηθεί από το 2009 κατά το συγκεκριμένο 
πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις που πρέπει 
να καλύπτονται από τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ενός 
συστήματος διαχείρισης, προκειμένου να αναγνωρίζονται και να 
περιορίζονται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι για τους εργαζόμενους 
και το ευρύτερο κοινό που ενδεχομένως επηρεάζεται. 

• Για τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος κατά το Πρότυπο 
ISO 14001: Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου έχει πιστοποιηθεί από 
το 2009.Το πρότυπο ISO 14001 αφορά εταιρείες που έχουν 
ως στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης, της 
συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και 
άλλες εθνικές ή διεθνείς απαιτήσεις προσανατολισμένες σε 
περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και της διαρκούς βελτίωσης 
σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον.

• Για τη Διαχείριση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
κατά το Πρότυπο SA8000: Η πιστοποίηση αυτή, η οποία 
έχει πραγματοποιηθεί από  το 2009, αφορά στη Διαχείριση 
του Ανθρώπινου Δυναμικού που απασχολείται στην 
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και καλύπτει όλες τις δραστηριότητές 
της. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου 
περιλαμβάνεται στις  πρώτες 14 εταιρίες στον ελληνικό χώρο 
που πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το Πρότυπο SA8000.

• Για τη Διαχείριση Οδικής Ασφάλειας κατά το Πρότυπο 
ISO 39000: Η πιστοποίηση αυτή, η οποία λήφθηκε το 2015, 
καλύπτει τη Διαχείριση του Στόλου, καθώς και τη Διαχείριση 
της Ασφάλειας του Αυτοκινητόδρομου. Σημειώνεται ότι η 
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου αποτελεί την πρώτη Εταιρεία 
στον ελληνικό χώρο που προχώρησε σε λήψη αυτής της 
πιστοποίησης, όσον αφορά τη διαχείριση της οδικής ασφάλειας 
Αυτοκινητόδρομου.

• Για τη Διαχείριση Ενέργειας κατά το Πρότυπο ISO 50001: 
Η πιστοποίηση αυτή πραγματοποιήθηκε το 2015.Το ISO 50001 
είναι ένα διεθνές πρότυπο που συμβάλλει στη μείωση της 
κατανάλωσης, την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα 
και τη μείωση του κόστους, προωθώντας τη βιώσιμη χρήση της 
ενέργειας.

Η παρούσα Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της 
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ακολουθεί τις οδηγίες του Global 
Reporting Initiative (GRI) με την έκδοση STANDARDS, το 
πλέον αναγνωρισμένο πρότυπο παγκοσμίως.
Η Εταιρεία έχει αναπτύξει ξεχωριστές μεθοδολογίες 
αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, για τις οποίες διαθέτει 
πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης, για διάφορες περιοχές 
ενδιαφέροντος όπως:

Διαχείριση Περιβάλλοντος, Ενεργειακή Διαχείριση, Διαχείριση 
Οδικής Ασφάλειας, Διαχείριση Εργασιακής Ασφάλειας, 
Διαχείριση Ποιότητας, Διαχείριση ασφάλειας Πληροφοριών
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Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου είναι Ανώνυμη Κεφαλαιουχική 
Εταιρεία, με ονομαστικές μετοχές. Το Ανώτατο Διοικητικό 
Όργανο της Εταιρείας είναι η Γενική Συνέλευση, στην οποία 
μετέχουν οι τέσσερις μέτοχοι ως ακολούθως:

Μέτοχος
Ποσοστό Συμμετοχής 

στο Μετοχικό Κεφάλαιο 
του Παραχωρησιούχου

HOCHTIEF PPP
Solutions GmbH

ΑΒΑΞ Α.Ε.

ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.

VINCI CONCESSIONS SAS

38,89 %

23,61 %

22,22 %

15,28 %

Η Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί το Ανώτατο 
Διοικητικό Όργανο της Εταιρείας

Κατά το 2020 δεν υπήρξε καμία μεταβολή σε σχέση με τα 
προηγούμενα έτη.

Το δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει 
την ακόλουθη σύνθεση:

Όνομα Θέση

Oliver Wagner

Βασίλειος Χαλκιάς

Δημήτριος Καλλιτσάντσης

Δημήτριος Γκατσώνης

Sylvie Brettones

Γεώργιος Δημητρίου

Ιωάννης Γαϊτανάρος

Peter Hubert Coenen

Παναγιώτης Περρής

Παναγιώτης Παπανικόλας

Στέλιος Γεωργαλλίδης

Απόστολος Μύτιλης

Πρόεδρος

Διευθύνων Σύμβουλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Για την άρτια λειτουργία της, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου 
έχει οργανωθεί σε 4 Διευθύνσεις: τη Γενική Διεύθυνση, την 
Οικονομική Διεύθυνση, τη Διεύθυνση Λειτουργίας και την 
Τεχνική Διεύθυνση.

Τα διευθυντικά στελέχη της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, όπως 
αυτά έχουν οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συγκροτούν 
το Board of Executives, το οποίο κατόπιν προγραμματισμένων 
συνεδριάσεων αποφασίζει επί εταιρικών ζητημάτων.

Επιπλέον, έχει συσταθεί και συνεδριάζει τακτικά η Επιτροπή 
Υγείας & Ασφάλειας & Κοινωνικής Υπευθυνότητας, σκοπός 
της οποίας είναι η εκτίμηση της επικινδυνότητας των συνθηκών 
εργασίας και ο προσδιορισμός μέτρων μείωσης/εξάλειψής 
της καθώς και η ενημέρωση για την στρατηγική κοινωνικής 
συνεισφοράς της Εταιρείας.

Η συνεισφορά μας στην 
αντιμετώπιση της πανδημίας
COVID-19

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, ως εταιρεία που χαρακτηρίζεται 
από εταιρική υπευθυνότητα και ανθρωποκεντρικό 
προσανατολισμό, επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά κι 
ανταποκρίθηκε ταχύτατα στη νέα κατάσταση στην οποία μας 
εισήγαγε η πανδημία Covid-19 από τις αρχές του 2020. 

Βασικός γνώμονας της εταιρείας υπήρξε η διασφάλιση της 
υγείας των εργαζομένων, των χρηστών του αυτοκινητόδρομου, 
καθώς και η στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των 
Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης.

Ενέργειες για τη μείωση του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού:

• Έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων 
ταυτόχρονα με την εμφάνιση της πανδημίας στην χώρα.  
Έκδοση σχετικής αναφοράς εκτίμησης εταιρικών κινδύνων 
(6/3/2020)

• Έκδοση Σχεδίου Διαχείρισης Κρίσεων & Επιχειρησιακής 
Συνέχειας, βασισμένο στην αποτίμηση εταιρικών κινδύνων, με 
άμεση εφαρμογή (11/3/2020)

• Οργάνωση εκ περιτροπής 15νθήμερης εργασίας του 

Συνολικές δαπάνες για την αντιμετώπιση
της πανδημίας: €166.273

Συνολικές δαπάνες για την προστασία των 
εργαζομένων το 2020: €124.930

Board of 
Directors <30 >5030-50

92

Board of 
Directors

75,00%16,67%

<30 >5030-50

1

8,33%

Board of 
Executives <30 >5030-50

4

100,00%
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προσωπικού σε Σταθμούς Διοδίων και Κέντρα Λειτουργίας και 
Συντήρησης.

• Λειτουργία δύο διακριτών Κέντρων Διαχείρισης 
Αυτοκινητοδρόμου (ΚΔΑ), παράλληλα με το κεντρικό ΚΔΑ 
Μοσχοχωρίου. Τήρηση αυστηρών κανόνων μη συγχρωτισμού 
μεταξύ του προσωπικού των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων

• Επιτόπιες εκπαιδεύσεις προσωπικού από το Ιατρείο Εργασίας 
αρχής γενομένης από τον Φεβρουάριο 2020

• Αναθεώρηση των ΜΕΚ – Μελετών Εκτίμησης Επικινδυνότητας 
όλων των εγκαταστάσεων της εταιρείας  αναφορικά με τους 
κινδύνους που αφορούν το προσωπικό σχετικά με την Επιδημία 
και μέτρα αντιμετώπισης

• Καθορισμός επιπλέον μέσων ατομικής προστασίας και 
σχετικών οδηγιών 

• Εγκατάσταση τακτικού προγράμματος απολυμάνσεων 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε εγκατάστασης (σε 15μερη 
βάση από εξωτερικό φορέα, εβδομαδιαία βάση και ανά βάρδια 
στους θαλάμους διοδίων)

• Εγκατάσταση διαδικασίας απολύμανσης οχημάτων κοινής 
χρήσης με τοποθέτηση των αναγκαίων οδηγιών και υλικών σε 
κάθε όχημα

• Συνεχείς ανακοινώσεις ενημέρωσης του προσωπικού από την 
Διοίκηση

• Διαχείριση της ομάδας εργαζομένων που θεωρούνται 
ευπαθείς στην επιδημία, βάσει των οδηγιών ΕΟΔΥ και της 
Κυβέρνησης

• Προμήθεια και διανομή των απαιτούμενων μέσων προφύλαξης 
(μάσκες, απολυμαντικά κλπ) στο προσωπικό. Συνεχής 
ενημέρωση του προσωπικού της εταιρείας για τη συστηματική 
χρήση τους

• Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού υλικού αντιμικροβιακής 
επένδυσης επιφανειών στις επιφάνειες εργασίας όλων των 
θαλάμων στους Σταθμούς Διοδίων και όπου αλλού κρίθηκε 
απαραίτητο (κουζίνα, Ιατρείο Εργασίας κλπ)

• Προμήθεια και εγκατάσταση Συσκευών Αποστείρωσης Αέρα 
σε ανοιχτούς χώρους εργασίας

• Προμήθεια και εγκατάσταση επιτοίχιων θερμομέτρων 
μέτρησης θερμοκρασίας εξ αποστάσεως. Θέσπιση 
υποχρεωτικής θερμομέτρησης στο Προσωπικό κατά την 
προσέλευσή του

• Διενέργεια μοριακών τεστ σε όλο το προσωπικό τον Νοέμβριο 
2020. Συνεχής παρακολούθηση και διενέργεια μοριακών τεστ 
σε προσωπικό που παρουσιάζει συμπτώματα και ταυτόχρονες 
ιχνηλατήσεις σε στενές επαφές

• Εφαρμογή τηλεργασίας, σε θέσεις εργασίας και τμήματα 
ανάλογα με το είδος εργασίας. Καθορισμός της φυσικής 
παρουσίας προσωπικού βάσει των κειμένων διατάξεων

• Καθορισμός αριθμού εργαζομένων σε ανοιχτούς εργασιακούς 

χώρους αναλόγως των τετραγωνικών του χώρου. Τοποθέτηση 
διαχωριστικών μεταξύ των θέσεων εργασίας, όπου κρίθηκε 
απαραίτητο

• Εφαρμογή τηλεδιασκέψεων για την αναγκαία επικοινωνία και 
τις εργασιακές συσκέψεις του προσωπικού της 

• Αναστολή της λειτουργίας των Σημείων Εξυπηρέτησης 
Πελατών και παροχή των σχετικών υπηρεσιών τους 
αποκλειστικά μέσω διαδικτύου ή του Κέντρου Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης

• Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης 
των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών.

Η πανδημία Covid-19 είναι μια κρίση επικών διαστάσεων που 
έχει αφετηρία την Υγεία και κατέστησε επείγουσα πρόκληση 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη τη στήριξη του δημόσιου συστήματος 
υγείας. Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου εξασφάλισε σε εξαιρετικά 
δύσκολες συνθήκες, την προμήθεια των απαραίτητων υλικών 
και εξοπλισμού για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης.

Δωρεές Εξοπλισμού και Υλικών σε φορείς, 
συνολικού ύψους 41.343 € 

Γενικό 
Νοσοκομείο 
Λάρισας / 

ΕΚΑΒ

Κέντρο Υγείας 
Λιτοχώρου

ΕΚΑΒ
Πιερίας

Τροχαίες 
Αυτοκινητόδρομου

Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο

Λάρισας

Φορείς που ενισχύθηκαν:

Ενδεικτικός εξοπλισμός που διατέθηκε
για κάλυψη αναγκών:

Παλμικά οξύμετρα δακτύλου, Γάντια νιτριλίου, Ψηφιακά 
πιεσόμετρα, Στηθοσκόπια, Γυαλιά προστασίας έναντι χημικών 
& σταγονιδίων, Αδιάβροχες στολές ολικής προστασίας, Αντλίες 
συνεχούς χορήγησης φαρμάκων, Μάσκες, Πιεσόμετρα 
μπράτσου, Παλμικά οξύμετρα, Ηλεκτροεγκεφαλογράφος, 
Πλυντήριο & Στεγνωτήριο ρούχων, Ολόσωμες φόρμες, Ρόμπες 
προστασίας αδιάβροχες, Θερμόμετρα Υπερήχων

Πολιτική προστασίας προσωπικών 
δεδομένων

Σ’ ό,τι αφορά την εναρμόνιση με το νομικό πλαίσιο περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων, η Εταιρεία εντός του 
2020 επικαιροποίησε, όπου ήταν αναγκαίο, τις σχετικές 
πολιτικές, ανανέωσε το σύνολο της πληροφοριακής σήμανσης 
του Έργου σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και συνέχισε 
τις εκπαιδεύσεις ευαισθητοποίησης του προσωπικού της. Τόσο 
στην εταιρική ιστοσελίδα www.aegeanmotorway.gr όσο και στην 
ιστοσελίδα www.myeway.gr έχουν αναρτηθεί και περιγράφονται 
λεπτομερώς οι πολιτικές απορρήτου και cookies που ισχύουν 
και εφαρμόζονται. 

Παραλλήλως η Εταιρεία, προκειμένου να επιτύχει τη μέγιστη 
δυνατή προστασία των εταιρικών δεδομένων και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αυτά εμπεριέχουν, καθώς και 
να συμβαδίσει με τις νέες απαιτήσεις για την ασφάλεια των  
συστημάτων δικτύων και πληροφοριών, βρίσκεται σε διαδικασία 
υλοποίησης εξειδικευμένων τεχνικών λύσεων. 
Το 2020 δεν καταγράφηκαν περιστατικά παραβιάσεων. 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός  - 
Καινοτομία

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μέρος του  
επιχειρηματικού μοντέλου της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. 

Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού 
επιπέδου και η λειτουργική αποδοτικότητα -- τόσο στον 
σχεδιασμό, τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, όσο και στην 
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών κινητικότητας και διαχείρισης της 
κυκλοφορίας με βάση τα ευφυή συστήματα.

Με όραμά της να λειτουργεί έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, 
χρησιμοποιεί την τεχνολογία και την εφαρμογή της σε 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος των διαδικασιών της, 
ενώ ταυτόχρονα φροντίζει να ενημερώνεται και ν’ αναζητά 
καινοτόμες λύσεις, προκειμένου να προσφέρει στους χρήστες 
του αυτοκινητόδρομου την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση με την 
μέγιστη οδική ασφάλεια. Πρόκειται για μια διαρκή προσπάθεια, 
κατά την οποία χρησιμοποιείται πλήθος ηλεκτρονικών μέσων 
προκειμένου να μετασχηματιστούν οι υπάρχουσες καθημερινές 
διαδικασίες της λειτουργίας σε ψηφιακές.

Αποτέλεσμα οι ασφαλέστερες, αποδοτικότερες και πιο έξυπνες 
μεταφορές, με ταυτόχρονη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων κι ενίσχυση της κινητικότητας.

Πιο συγκεκριμένα η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου επικεντρώνει 
τις δράσεις της στοχεύοντας στα κυριότερα πλεονεκτήματα του 
ψηφιακού μετασχηματισμού που είναι:

• Η αυξημένη ικανοποίηση των οδηγών και η ταχεία 
διεκπεραίωση των αναγκών τους

• Η αυξημένη αποτελεσματικότητα στην καθημερινή λειτουργία 
της εταιρείας

• Η βελτιωμένη δυνατότητα λήψης αποφάσεων

• Η μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων

• Η επαύξηση της διαδικτυακής διαθεσιμότητας και της χρήσης 
των ψηφιακών υπηρεσιών για τον προγραμματισμό του ταξιδιού 
μέσω της ταχύτερης ενημέρωσης.

• Η προώθηση τεχνολογιών που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη 
κινητικότητα.
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Για το 2020 οι κύριες ενέργειες και εξελίξεις στον τομέα του 
ψηφιακού μετασχηματισμού που η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου 
εστίασε ήταν:

• Η ολοκλήρωση της εταιρικής ιστοσελίδας τον Φεβρουάριο 
2020, με επιπλέον προσθήκη εντός του έτους και νέων 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους χρήστες (Travel Infor-
mation System, Weather information, συμπλήρωση εντύπων 
αδυναμίας αποπληρωμής, αίτημα διέλευσης υπέρβαρων/
υπερμεγεθών οχημάτων κ.ά.)

• Ηλεκτρονική διαχείριση του λογαριασμού eway μέσα από την 
ιστοσελίδα

• Λειτουργία infokiosks στον Σταθμό Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών Αλμυρού, με πληροφορίες ταξιδιού, καιρικές 
συνθήκες, μηνύματα οδικής ασφάλειας, ενημερώσεις για 
εκπτωτικά προγράμματα

• Βελτίωση ανίχνευσης συμβάντων στις Σήραγγες του 
Αυτοκινητόδρομου και συλλογή στοιχείων κυκλοφορίας

• Μελέτη για την ηλεκτρονική διαχείριση φωτισμού ανάλογα 
με τις ανάγκες κυκλοφορίας και τις κυκλοφοριακές/καιρικές 
συνθήκες

• Μελέτη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (app) για την άμεση 
διαχείριση λογαριασμού, ελέγχου και ανανέωσης υπολοίπου, 
σημαντικές πληροφορίες διαδρομής, πιθανά συμβάντα, 
αξιοθέατα κλπ. Η εφαρμογή θα ολοκληρωθεί και θα είναι 
διαθέσιμη εντός του 2021.

• Απομακρυσμένη διαχείριση και υποστήριξη όλων των 
εταιρικών χρηστών λόγω τηλεργασίας, στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης της Covid-19.

Συμμετοχή σε Συνδέσμους, Φορείς 
και Οργανώσεις

Υποστηρίζουμε και διατηρούμε σχέσεις με διεθνείς και εθνικούς 
φορείς, των οποίων είμαστε μέλη. Μέσω αυτής της συμμετοχής 
μας συμβάλλουμε στην πρόοδο του κλάδου και στοχεύουμε στη 
συνεχή βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών που προ-
σφέρουμε στους πελάτες/χρήστες μας. Επίσης, συνεισφέρουμε 
με τις προτάσεις μας στην πρόοδο των θεμάτων που άπτονται της 
βιώσιμης ανάπτυξης.

• Σύνδεσμος ΑΕ-ΕΠΕ (Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών και 
ΕΠΕ).

• HELLASTRON – HELLENIC ASSOCIATION of TOLL ROAD 
NETWORK

• IBTTA (International Bridge Tunnel & Turnpike Association)

• ASECAP

• ITA (International Tunnelling Association) 

• Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»

• Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

• Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) 

• IRF (International Road Federation)

Συμμετοχή σε Συνέδρια

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου θέλει συνεχώς να εξελίσσεται και 
γι’ αυτό λαμβάνει μέρος σε διάφορα συνέδρια που άπτονται του 
ενδιαφέροντός της. Ειδικότερα, για το 2020 συμμετείχαμε στα 
παρακάτω σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες:

• Leadership - 2020 ΙΒΤΤΑ Leadership Academy - Executive 
Development Program

• Product-Led Growth

• Customer Service - Open Days Workshops

• Εταιρική Υπευθυνότητα στην πράξη 2020

• Συνέδριο Κλιματικής αλλαγής  - Νομοθεσία, Τεχνολογία, 
Χρηματοδότηση

• Νέοι Κίνδυνοι & ευκαιρίες στη Διοίκηση

Η Εταιρική Υπευθυνότητα και η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι 
έννοιες στενά συνδεδεμένες και αποτελούν θεμέλιους 
λίθους μιας υγιούς  εταιρικής διακυβέρνησης εξασφαλίζοντας  
βιώσιμη ανάπτυξη μέσω επιχειρησιακά αποτελεσματικών και 
περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών. 

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου έχει ενσωματώσει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη στη στρατηγική της και προσεγγίζει την Εταιρική 
Υπευθυνότητα με τρόπο συστηματικό και ολοκληρωμένο, 
προκειμένου να προωθήσει την αειφορία σε όλους τους τομείς 
της λειτουργίας της. 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει την ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για 
το 2030 κι αναγνωρίζει τον ρόλο της ως εταιρείας υπεύθυνης 
για τη δημιουργία βιώσιμης και διαχρονικής αξίας για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

Ως εταιρεία υπεύθυνη και με κοινωνική συνείδηση, η 
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου λειτουργεί με τρόπο δίκαιο, συνεπή 
και ωφέλιμο σε μακροχρόνια βάση και όραμα για τις επόμενες 
γενιές. 

Ενδεικτικές της δέσμευσης της εταιρείας στους στόχους για τη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ατζέντα για το 2030 που έχει ήδη 
υιοθετήσει είναι η ενεργή συμμετοχή στις τοπικές κοινωνίες 
από τις οποίες διέρχεται ο αυτοκινητόδρομος, καθώς και η 
ουσιαστική προσήλωση στην προστασία του περιβάλλοντος 
μέσω του σχεδιασμού φιλικών προς το περιβάλλον 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων. 
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Ενδιαφερόμενα μέρη

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου αναγνωρίζει ως ενδιαφερόμενα 
μέρη όλους τους εταίρους και φορείς που επηρεάζουν και 
επηρεάζονται από τη λειτουργία της και τις δραστηριότητές 
της. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα επιμέρους 

ενδιαφερόμενα μέρη, οι βασικές απαιτήσεις της κάθε ομάδας, 
καθώς και οι τρόποι και η συχνότητα επικοινωνίας μαζί τους, 
που έχουν ως στόχο την κατανόηση των αναγκών και την 
επίλυση των θεμάτων που τους απασχολούν.

Τα Ενδιαφερόμενα μέρη της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου,
οι βασικές απαιτήσεις τους, οι τρόποι επικοινωνίας μαζί τους και η συχνότητα επικοινωνίας

• Email

• Email

• Open door policy

(Memos)
• Intranet

Β

Δελτία τύπου
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Ουσιαστικά θέματα
Η ουσιαστικότητα είναι μία από τις πιο σημαντικές και 
θεμελιώδεις αρχές του GRI. Ένας οργανισμός πρέπει να 
αναφέρεται στα ζητήματα εκείνα που έχουν τις πιο σημαντικές 
οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις, ή 
σε αυτά που θεωρούνται πιο σημαντικά από τα εσωτερικά 
και τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη του. Στη διαδικασία 
προσδιορισμού των ουσιαστικών θεμάτων εμπλέκονται ενεργά 
τα ενδιαφερόμενα μέρη ενός οργανισμού και εξετάζονται όλα 
τα θέματα και τα ζητήματα που εμπίπτουν στη δεδομένη χρονική 
περίοδο που εξετάζει η Έκθεση της Εταιρείας.

Η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε έχει περιγραφεί αναλυτικά 
στις Εκθέσεις των προηγούμενων ετών (2015 σελ.: 27-28, 
2016 σελ.: 20, 2017 σελ.: 22-23, 2018 σελ.: 28).
Τη χρονιά αυτή, λόγω της πανδημίας δεν κατέστη δυνατό 
να πραγματοποιηθούν δια ζώσης συναντήσεις με το σύνολο 
των ενδιαφερόμενων μερών, εντούτοις η επικοινωνία μαζί 
τους υπήρξε επαναλαμβανόμενη και συχνή. Οι προτάσεις 
των ενδιαφερόμενων μερών που προέκυψαν από την 
επικοινωνία αυτή, λήφθηκαν υπόψη, αξιολογήθηκαν και 
προτεραιοποιήθηκαν από ομάδες εργασίες που συστάθηκαν από 
τη Διοίκηση προκειμένου να ιεραρχηθούν τα πλέον ουσιαστικά 
θέματα όπως αποτυπώνονται στο ακόλουθο διάγραμμα:

HELLASTRON

Τα ουσιαστικά θέματα, όπως προκύπτουν από τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και από την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου

*Αρκετά από τα θέματα της προηγούμενης μελέτη έγιναν μη ουσιαστικά. Η βασικότερη μεταβολή ήταν οι Σχέσεις Εργαζομένων-
Διοίκησης και οι Πρακτικές Προμηθειών, που από θέματα μεσαίας σημασίας έχουν πλέον γίνει υψηλής σημασίας.
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Σημασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
& την Αυτοκινητόδρομας Αιγαίου

Σημαντικό για τα ενδιαφερόμενα μέρη
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Τα ουσιαστικά θέματα αναλυτικά:

Προστασία Υγείας & Ασφάλειας των Εργαζομένων, 
Ανταπόκριση στην πανδημία Covid-19, Μη-διακρίσεις & 
Ίσες ευκαιρίες, Επιτροπή Υγείας & Ασφάλειας, Επικοινωνία 
Διοίκησης-Εργαζομένων

Γιατί είναι ουσιαστικά θέματα

Η ευημερία και η προστασία των ανθρώπων μας είναι 
πρωταρχική μας μέριμνα και μέρος της στρατηγικής και της 
φιλοσοφίας μας κι όχι απλώς υποχρέωσή μας.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίζουμε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων 
μας, να διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον με σεβασμό στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα, να παρέχουμε 
ίσες ευκαιρίες για όλους και να εξασφαλίζουμε την απρόσκοπτη 
και συχνή επικοινωνία ανάμεσα στους εργαζόμενους και τη 
Διοίκηση. 

Αυτές μας οι δεσμεύσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο στους 
εργαζομένους μας. Δίχως την ασφάλεια και την ευημερία του 
εργατικού μας δυναμικού, δεν θα ήταν εφικτή και η ευημερία 
της εταιρείας. Πορευόμαστε με κοινούς στόχους και όραμα 
και συμβάλουμε στην επίτευξη των στόχων της  Βιώσιμης 
Ανάπτυξης «Καλή Υγεία & Ευημερία», «Ισότητα των φύλων», 
«Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη», «Ειρήνη, 

Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί» και «Συνεργασία για τους 
Στόχους».

Διαχείριση ουσιαστικών θεμάτων

Για την υλοποίηση των πολιτικών και της στρατηγικής μας, 
εφαρμόζουμε πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & 
Ασφάλειας στην Εργασία, το ISO 45001, βάσει του οποίου 
καθορίζονται και οι απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται 
από την επιχείρηση για την ελαχιστοποίηση των εργατικών 
ατυχημάτων. 

Έχουμε επίσης πιστοποιηθεί για τη Διαχείριση της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης κατά το Πρότυπο SA8000, που αφορά 
στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται 
στην Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και καλύπτει όλες της τις 
δραστηριότητες.

Εστιάζουμε στη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων μέσω διαρκών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεών 
μας και των χώρων εργασίας του προσωπικού μας, μέσω 
θεωρητικών και πρακτικών ασκήσεων κι εκπαιδεύσεων 
των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας στην εργασία, του 
Ιατρείου Εργασίας και της παροχής όλων των απαραίτητων 
προστατευτικών μέσων για την εξασφάλιση της υγείας (στολές 
προστασίας, γάντια/μάσκες/αντισηπτικά, εφαρμογή ειδικής 
προστατευτικής μεμβράνης για τους σταθμούς διοδίων και 
τις κουζίνες κ.ά). Στις προκαθορισμένες συναντήσεις της 
Επιτροπής Υγείας & Ασφάλειας εξετάζονται τα τρέχοντα 

ζητήματα, επικοινωνούνται από την πλευρά των εκπροσώπων 
των εργαζομένων προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας και πιθανών έκτακτων προβλημάτων που προκύπτουν 
και θέτονται μετρήσιμοι στόχοι επίλυσης και βελτίωσης όλων 
των θεμάτων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

Η εταιρεία φροντίζει για τη διανομή του επικαιροποιημένου 
Κώδικα Εταιρικής Δεοντολογίας προκειμένου οι εργαζόμενοι να 
λαμβάνουν γνώση για τις αρχές που την διέπουν. 
Μέσω της πολιτικής ανοιχτής πόρτας αλλά και των ετήσιων 
‘αξιολογήσεων 360’ (οριζόντιων, από κάτω προς τα πάνω 
και από πάνω προς τα κάτω), ενισχύεται η δυνατότητα 
ουσιαστικής επικοινωνίας ανάμεσα στους εργαζομένους και τη 
διοίκηση κι εξασφαλίζεται η αξιοκρατία, η συνολική βελτίωση 
του εργασιακού κλίματος και η δυνατότητα προσωπικής κι 
επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων. 

Αξιολόγηση της προσέγγισης

Όλες οι ενέργειες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, 
για την ουσιαστική τους επικοινωνία με τη διοίκηση και την 
εξασφάλιση δίκαιης και ίσης μεταχείρισής τους αποτυπώνονται 
στους δείκτες ατυχημάτων (μηδενικά θανατηφόρα εργατικά 
ατυχήματα κατά το 2020 και μηδενικά σοβαρά ατυχήματα), στα 
ποσά που δαπανήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας για 
την προστασία του προσωπικού, στα προγράμματα ομαδικής 
ιδιωτικής ασφάλισης, στις τακτικές ιατρικές εξετάσεις και στη 
συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων

Προστασία υγείας & ασφάλειας 
χρηστών (οδική ασφάλεια)

Γιατί είναι ουσιαστικό θέμα

Η ασφάλεια των χρηστών του αυτοκινητόδρομου είναι ο πρώτος 
από τους βασικούς σκοπούς που έχουν καθοριστεί από τη 
Διοίκηση της εταιρείας κι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. 
Η εταιρεία, μέσω της Διεύθυνσης Λειτουργίας και Συντήρησης 
λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή των 
ατυχημάτων και ακολουθεί τις διαδικασίες που στοχεύουν στη 
διαρκή ή περαιτέρω μείωση των επιπτώσεων των ατυχημάτων 
εάν αυτά συμβούν. 

Διαχείριση

Όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Οδική Ασφάλεια 
και Υποδομές, η εταιρεία φροντίζει για την υψηλού 
επιπέδου, ασφαλή κι εύρυθμη εξυπηρέτηση των χρηστών 
του αυτοκινητόδρομου, αλλά και για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση σε έκτακτες και επείγουσες καταστάσεις.

Η προσπάθεια για διατήρηση της ομαλής κι ασφαλούς 
κυκλοφορίας σ’ όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου είναι 
διαρκής, όσο και η δέσμευση για σωστή συντήρηση της 
υποδομής.

Μέσω του Κέντρου Διαχείρισης Αυτοκινητόδρομου, της σωστής 
σήμανσης κι ενημέρωσης των οδηγών, των διαρκών περιπολιών 
και των εργασιών συντήρησης κι αποκατάστασης, διασφαλίζεται 
η ασφαλής και ποιοτική οδηγική εμπειρία.

Αξιολόγηση της προσέγγισης

Οι χρήστες του Αυτοκινητόδρομου, μέσω της διαρκούς 
επικοινωνίας τους με την εταιρεία, υποδεικνύουν τον μεγάλο 
βαθμό ικανοποίησής τους από τις ενέργειες της εταιρείας, 
καθώς κι από την υλοποίηση των υποδείξεων και προτάσεών 
τους.

Περιβαλλοντικές επενδύσεις

Γιατί είναι ουσιαστικό θέμα

Οι περιβαλλοντικές επενδύσεις αποτελούν μέρος της 
φιλοσοφίας της εταιρείας και βασίζονται σε δύο σημαντικούς 
πυλώνες: οι επενδύσεις να έχουν την ελάχιστη δυνατή 
επέμβαση στο περιβάλλον και ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν 
μακροβιότητα. 

Φροντίζουμε ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι 
κάθε επένδυσης προκειμένου να επιφέρει θετικά αποτελέσματα, 
δίχως να παράγει σκουπίδια και απόβλητα. 

Διαχείριση & Αξιολόγηση της προσέγγισης

Όλα τα ανωτέρω κριτήρια λαμβάνονται υπόψη κατά τη 
διαδικασία λήψης της απόφασης οποιασδήποτε περιβαλλοντικής 
επένδυσης, προκειμένου να εγκριθεί και να υλοποιηθεί.
Σημαντικό ρόλο στη λήψη της απόφασης για τις επενδύσεις έχει 
και το κατά πόσο η υλοποίησή τους είναι οικονομικά εφικτή. 
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Όλες οι μεγάλες περιβαλλοντικές επενδύσεις συζητούνται και 
σχεδιάζονται, με βάση το μακροπρόθεσμο business plan της 
Εταιρείας, στο Board of Executives που συνεδριάζει ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα. Εν συνεχεία, οι ληφθείσες αποφάσεις 
προωθούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου γίνεται η τελική 
αξιολόγηση και έγκρισή τους. 

Καινοτομία & Ψηφιακός 
μετασχηματισμός

Γιατί είναι ουσιαστικό θέμα

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας 
της εταιρείας, η οποία στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών 
υψηλού επιπέδου και στη λειτουργία ενός σύγχρονου 
αυτοκινητόδρομου. Παρακολουθώντας κι ενσωματώνοντας τις 
τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα αυτόν, βελτιστοποιείται τόσο 
η λειτουργία του αυτοκινητόδρομου όσο και ο τρόπος εργασίας 
του δυναμικού της εταιρείας.

Διαχείριση

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου χρησιμοποιεί την τεχνολογία στο 
μεγαλύτερο δυνατό εύρος των διαδικασιών της και φροντίζει 
να προσφέρει μέσω αυτής καινοτόμες υπηρεσίες και άρτια 
εξυπηρέτηση στους οδηγούς, οι οποίοι μέσω των καναλιών 
επικοινωνίας με την εταιρεία έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν 
τις προτάσεις τους και να μεταφέρουν τυχόν παράπονα ή 
προβλήματα. Οι δράσεις αναφέρονται αναλυτικά στην ενότητα 
Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Καινοτομία.

Αξιολόγηση της προσέγγισης

Για το 2020 η  Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου εστίασε, μεταξύ 
άλλων, στην ολοκλήρωση της εταιρικής ιστοσελίδας με 
προσθήκες νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, την ηλεκτρονική 
διαχείριση του λογαριασμού των συνδρομητών μέσω της 
ιστοσελίδας myeway.gr, στη μελέτη εφαρμογής για κινητά 
τηλέφωνα, στη λειτουργία info kiosks στους Σταθμούς 
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, στη μελέτη για την ηλεκτρονική 
διαχείριση φωτισμού και στην εξασφάλιση της υποστήριξης των 
εργαζομένων λόγω τηλεργασίας. 

Πρακτικές προμηθειών

Γιατί είναι ουσιαστικό θέμα

Οι προμηθευτές είναι επιχειρηματικοί συνεργάτες της 
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, με τους οποίους η εταιρεία διατηρεί 
αλλά κι ενισχύει σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης προκειμένου 
να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας-τιμής και 
την αδιάκοπη προμήθεια υλικών κι αγαθών, με τα οποία παρέχει 
στους πελάτες της αντίστοιχης ποιότητας υπηρεσίες. 

Διαχείριση

Οι σχέσεις συνεργασίας με τους προμηθευτές είναι 
καθοριστικής σημασίας για τη Βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας, 
μιας κι επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της 
εταιρείας και συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της. 

Η εταιρεία έχει αναπτύξει τις απαραίτητες πολιτικές και 
διαδικασίες που ορίζουν τον τρόπο συνεργασίας με τους 
προμηθευτές, την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα υπεύθυνης 
λειτουργίας, προσήλωσης σε περιβαλλοντικούς όρους και 
σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ σε ισχύ βρίσκεται 
και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Προμηθευτών, ο οποίος 
περιγράφει την προσέγγιση της εταιρείας ως προς τις σχέσεις με 
τους προμηθευτές, αλλά και τις προσδοκίες της για εναρμόνιση 
των προμηθευτών, παλιών και νέων με τους στόχους της 
βιώσιμης ανάπτυξης. 

Αξιολόγηση της προσέγγισης

Η επικοινωνία και η συνεργασία με τους προμηθευτές είναι 
συνεχής, εφόσον είναι σημαντικοί στη δραστηριότητα της 
εταιρείας.

Σε όλες τις συμβάσεις ενσωματώνονται όροι συμμόρφωσης 
των προμηθευτών και τήρησης της εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας, της προστασίας προσωπικών δεδομένων και την 
τήρηση προτύπων ελέγχου ποιότητας (π.χ Διαχείριση ελέγχου 
ποιότητας σύμφωνα με το ISO9001). 

Η εταιρεία παρακολουθεί την υπεύθυνη λειτουργία των 
προμηθευτών της και τους αξιολογεί σε όλη τη διαχείριση του 
κύκλου της προμήθειας.

Όρια και περιορισμοί ουσιαστικών θεμάτων

Όρια και περιορισμοί ουσιαστικών θεμάτων
της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου εντός και εκτός αυτής

-

-
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GRI

GRI 302-1

GRI 201-1

GRI 410-1

-

GRI 416-2

GRI 405-1

GRI 406-1

GRI 306-2

GRI

GRI 416-2

GRI 403-9

GRI 404-1, 
GRI 404-2

GRI 405-2

GRI 303-5

Η Δέσμευσή μας στους Στόχους των Ηνωμένων 
Εθνών για το 2030

Σύνδεση των προγραμμάτων και των δράσεων της Εταιρείας με τους 
Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals, SDGs)

24 25ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ



ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΣ
Για την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου οι εργαζόμενοί της αποτελούν τον πιο σημαντικό της πόρο, δημιουργούν αξία στον οργανισμό και 
θέτουν τα θεμέλια για την επιτυχία του.

Στοιχεία Απασχόλησης των 
Εργαζομένων μας

Το 2020 η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου απασχόλησε 425 
εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων, όπως διοικητικό και 
εργατοτεχνικό προσωπικό, μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, 
τεχνικούς συστημάτων, υδραυλικούς,τεχνικούς ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, εισπράκτορες διοδίων.

Η επιτυχία της εταιρείας οφείλεται στα στελέχη της, που 
εργάζονται με ευσυνειδησία και αποτελεσματικότητα για την 
παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους χρήστες του 
Αυτοκινητόδρομου.

Η εταιρεία φροντίζει για τη δημιουργία ενός υγιούς κλίματος 
εργασίας και ευημερίας των εργαζόμενών της. Για το σκοπό 
αυτό, εφαρμόζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης και οι δίκαιες 
πρακτικές εργασίας ενώ απαγορεύεται ρητά κάθε είδους 
διάκριση. 

Προς ενίσχυση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, 
η εταιρεία προέβη στη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού 
Εργασίας. 

Η αμεσότητα της επικοινωνίας εξασφαλίζεται από την 
πολιτική ανοιχτής πόρτας για κάθε ιεραρχικό επίπεδο, ενώ για 
περιπτώσεις παραπόνων έχει διασφαλιστεί εμπιστευτική γραμμή 
επικοινωνίας με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας 
σε κάθε εγκατάσταση, ενώ στηρίζει το προσωπικό της με συνεχή 

των εργαζομένων μας συμμετείχε σε τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα

ώρες εκπαίδευσης

ώρες απασχόλησης

50,82% 

580

820.000

GRI

GRI 205-3

GRI 418-1

GRI 413-1

-

επιμόρφωση/εξέλιξη σε θέματα υγείας και ασφάλειας. 
Μισθολογικά, η εταιρεία μας προσφέρει αποδοχές πάνω από τα 
όρια των συλλογικών συμβάσεων. 

Οι συλλογικές συμβάσεις που εφαρμόζουμε παραμένουν σε 
ισχύ από το 2007 και καλύπτουν το 100% των εργαζομένων 
μας, ενώ τηρούνται όλες οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας 
για τον κατώτατο μισθό.

GRI 305-1, 
GRI 305-2, 
GRI 305-3
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Κατανομή και ποσοστά εργαζομένων ανά φύλο

Ποσοστά εργαζομένων ανά φύλο,
ηλικία, Διεύθυνση

Κατανομή εργαζομένων ανά σύμβαση εργασίας

262

163

425

61,65%

38,35%
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Στην εταιρεία δεν υφίστανται εργαζόμενοι μερικής 
απασχόλησης. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2020, 
απασχολήθηκε εποχικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης για 
κάλυψη λειτουργικών αναγκών.

Για την εκπόνηση αναγκαίων μελετών και την ολοκλήρωση 
εργασιών όπως λ.χ αποχιονισμός, ανακατασκευή γεφυρών κλπ, 
συνάπτονται υπεργολαβικές συμβάσεις αναλόγως των αναγκών 
που προκύπτουν και των έργων που εκτελούνται.

Το 2020, στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού της πανδημίας 
Covid-19, η εταιρεία προχώρησε σε αναδιοργάνωση του τρόπου 
και τόπου εργασίας για το σύνολο σχεδόν του προσωπικού 
της παρέχοντας ειδικές κατηγορίες αδειών, εφαρμόζοντας 
την απομακρυσμένη εργασία για μεγάλο μέρος αυτού και 
υιοθετώντας το μοντέλο της εφεδρείας για συγκριμένες ομάδες 
προσωπικού.

Ειδική μέριμνα λήφθηκε επίσης για τους εργαζομένους που 
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, στους οποίους δόθηκε η 
δυνατότητα να εργαστούν απομακρυσμένα.
Κατά το έτος 2020, δεν πραγματοποιήθηκαν αναστολές 
εργασιακών συμβάσεων. 

Όλα τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους ακόλουθους 
πίνακες προκύπτουν από το πρόγραμμα μισθοδοσίας που 
χρησιμοποιείται από την εταιρεία (HRM), καθώς και από το 
σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Το 2020 δεν υπήρξαν προγράμματα σχετιζόμενα με την 
συνέχιση της καριέρας των εργαζομένων μετά τον τερματισμό 
της απασχόλησης ή της συνταξιοδότησής τους.
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Κατανομή εργαζομένων ανά ειδικότητα Κατανομή εργατικού δυναμικού
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Αμοιβές και Παροχές προς στους 
Εργαζομένους μας

Φροντίζουμε οι αμοιβές και οι παροχές προς τους 
εργαζόμενους μας να είναι ανταγωνιστικές της αγοράς, ώστε 
να είναι εφικτή η προσέλκυση και η διατήρηση του ανθρώπινου 
δυναμικού που έχει τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιότητες, 
εμπειρίες και συμπεριφορές που χρειάζεται η εταιρεία. 

Για όλες τις θέσεις εργασίας, επιδιώκουμε την δίκαιη αμοιβή, 
υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις των Συλλογικών Συμβάσεων, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ευημερία των εργαζομένων μας και η 
ικανοποίηση των αναγκών της σύγχρονης οικογένειας. 

Εφαρμόζουμε πολιτική ίσων ευκαιριών και δεν υπάρχουν 
μισθολογικές ή άλλες διακρίσεις, ενώ το ύψος των αμοιβών 
καθορίζεται από τις προδιαγραφές της θέσης και τα προσόντα 
των εργαζομένων.

Επομένως για τις ίδιες θέσεις εργασίας άνδρες και γυναίκες 
αμείβονται το ίδιο.

Σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας προσφέρονται επιπλέον 
εργαλεία, όπως εταιρικό αυτοκίνητο, τηλέφωνο και φορητός 
υπολογιστής, προς εξυπηρέτηση των επιχειρησιακών αναγκών. 

Παροχές

Πρόγραμμα Ασφαλιστικής Κάλυψης Υγείας και Ζωής: Η 
επιπλέον κύρια παροχή που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοί 
μας είναι το πρόγραμμα Ομαδικής Ιατροφαρμακευτικής 
Ασφάλισης. 

Πέραν της κοινωνικής ασφάλισης, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, 
από το 2011 μέχρι και σήμερα, παρέχει στους εργαζομένους 
της Πρόγραμμα Ιδιωτικής Ομαδικής Ασφάλισης (ευρεία 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη με δυνατότητα προσθήκης των 
μελών της οικογένειάς τους). 

Στο πλαίσιο αυτού παρέχεται επίσης Ασφάλεια Ζωής και 
Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για εργασία από ατύχημα ή από 
ασθένεια, όπως και Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας για εργασία 
από ατύχημα. 

Τέλος, έχουμε εξασφαλίσει ειδικά πακέτα προσφορών από το 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στις δαπάνες που αφορούν ιατρικές υπηρεσίες 
για το προσωπικό της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου όσο και για 
τους συγγενείς α’ βαθμού.

Επίδομα τοκετού: Μέσω του προγράμματος 
Ιατροφαρμακευτικής Ασφάλισης, χορηγείται εφάπαξ επίδομα 
τοκετού, υποστηρίζοντας την οικογένεια.

Check-up και διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις: σε 
συνεργασία με το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, πραγματοποιούνται 
προληπτικά check-up για το σύνολο των εργαζομένων. 

Τράπεζα αίματος: η οποία λειτουργεί τα τελευταία χρόνια με 
εξαμηνιαίες αιμοδοσίες του προσωπικού σε συνεργασία με το 
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας

Άδειες, διευκολύνσεις και υποστήριξη εργαζομένων: 
Η εταιρεία παρέχει μειωμένο ωράριο, ειδικές άδειες και 
υποστήριξη σε εργαζόμενους που σπουδάζουν, γίνονται γονείς ή 
είναι ασθενείς. 

Οι παροχές προς το προσωπικό προβλέπεται να ενισχυθούν 
περαιτέρω με την δρομολόγηση έκδοσης μηνιαίας επισιτιστικής 
κάρτας.  

Εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα

Επιπλέον, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου διοργανώνει για τους 
εργαζόμενους τακτικές εθιμοτυπικές ή άλλες εκδηλώσεις 
κοινωνικού χαρακτήρα, οι οποίες μας ενισχύουν την κοινή μας 
ταυτότητα: 

• Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας

• Διοργάνωση τακτικών συναντήσεων της Διοίκησης

• Διανομή φιαλών κρασιού σε κάθε εργαζόμενο για τα 
Χριστούγεννα

• Διοργάνωση αποκριάτικης γιορτής για τα παιδιά των 
εργαζομένων

• Βραβείο ο «Εργαζόμενος της Χρονιάς» και ειδική τιμητική 
διάκριση εργαζομένου 2020

Το 2020 δεν ήταν εφικτή, λόγω της πανδημίας η 
πραγματοποίηση της καθιερωμένης χριστουγεννιάτικης 
εκδήλωσης, εντούτοις η εταιρεία φρόντισε για τη διανομή 
φιαλών κρασιού για κάθε εργαζόμενο.

Εκπαίδευση και Ανάπτυξη των 
Εργαζομένων μας

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση των εργαζομένων θεωρείται 
η βάση για την επιτυχία της στρατηγικής που καθορίζεται από 
τη διοίκηση και συμβάλει στη δημιουργία γνώσης η οποία 
προσθέτει αξία στην εταιρεία. 

Παρά τους περιορισμούς λόγω Covid-19, η εταιρεία συνέχισε 
και το 2020 με την στρατηγική ανάπτυξης του προσωπικού 
της, με την ετήσια αξιολόγηση και το πλάνο εσωτερικών και 
εξωτερικών εκπαιδεύσεων, κυρίως διαδικτυακά, στο βαθμό που 
αυτό ήταν δυνατό.

Η εταιρεία στηρίζει επίσης προγράμματα συνεργασίας με 
Πανεπιστήμια και παρέχει θέσεις πρακτικής στο κατασκευαστικό 
και λειτουργικό της αντικείμενο.

Επίσης, στηρίζει τους εργαζόμενούς της που επιθυμούν να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους στο αντικείμενό τους, στο πλαίσιο 
λειτουργικών αναγκών της εταιρείας. 

Αξιολόγηση και ευκαιρίες εξέλιξης 

Η διαδικασία της αξιολόγησης απόδοσης περιλαμβάνει την 
κλασική αξιολόγηση απόδοσης «από πάνω προς τα κάτω», 
δηλαδή αυτή που γίνεται από τον άμεσα Προϊστάμενο προς τον 
Υφιστάμενο, την «από κάτω προς τα πάνω», δηλαδή αυτή που 
γίνεται από τον Υφιστάμενο προς τον άμεσα Προϊστάμενο και 
την «Οριζόντια» αξιολόγηση βάσει της οποίας αξιολογείται ο 
εργαζόμενος από τρείς έως πέντε ομοιόβαθμους συναδέλφους 
του με τους οποίους έχει άμεση συνεργασία.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αξιοποιούνται για την 
κατάρτιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, την αυτοβελτίωση 
και την εξέλιξη των στελεχών. 

Κατά το 2020, 50,82% των εργαζομένων μας συμμετείχαν 
σε τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Συνολικά, τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν το 2020 
διήρκησαν 580 ώρες.

Αριθμός εργαζομένων που συμμετείχαν σε τουλάχιστον 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα (2020)

0,77 0,59 1,36

Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο
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Θεματολογία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αριθμός συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος σε αυτά

Προσφέρουμε επίσης συνεχή εκπαίδευση όλου του 
προσωπικού, ανεξαρτήτως της επαγγελματικής τους βαθμίδας, 
σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών, πυρασφάλειας και 
πυρόσβεσης και σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Υγεία και Ασφάλεια των 
Εργαζομένων μας

Η Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία αποτελούν σημαντικά 
ζητήματα για την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Το Ιατρείο 
Εργασίας και ο Τεχνικός Ασφαλείας σχεδιάζει και διενεργεί 
εκπαιδεύσεις σε ετήσια βάση σε όλες τις εγκαταστάσεις για όλο 
το προσωπικότης εταιρείας και σε θέματα Πυρασφάλειας και 
Πυρόσβεσης από τις κατά τόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες. 
Επιπλέον, ανά τακτά χρονικά διαστήματα σχεδιάζονται 
καινοτόμες και πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις σε εξειδικευμένα 
αντικείμενα εργασίας, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν 
κάθε φορά.

Εκπαιδεύσεις Υγείας, Ασφάλειας και 
Περιβάλλοντος

Πιστοποιημένη εκπαίδευση για Υγεία και Ασφάλεια:

Το 2020 ολοκληρώθηκε η πιστοποιημένη 
εκπαίδευση Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων

• Συνταξιοδοτικές Διατάξεις

• Προστασία προσωπικών δεδομένων

• Εξυπηρέτηση πελατών

• Coaching skills for leaders

• Risk management

• Επικοινωνία

• Μέσα ατομικής προστασίας
σε επαγγελματικούς χώρους

• CISCO

• Πληροφορική

• Εσωτερικός έλεγχος

• Risk Insurance

• Αερισμός Σηράγγων

• Θέματα υγείας & ασφάλειας

• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

• KPI’s 

• Leadership
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Ημέρες απουσίας & Εργατικά 
ατυχήματα

Όσον αφορά στις ημέρες απουσίας των εργαζομένων, αλλά και 
στα εργατικά ατυχήματα για το 2020, παρατίθενται οι ακόλουθοι 
πίνακες:

Ημέρες απουσίας εργαζομένων

Εργατικά ατυχήματα

Τύποι/κατηγορίες ατυχημάτων:

Κατά το 2020 δεν υπήρξαν θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, 
ενώ μηδενικά υπήρξαν και τα σοβαρά ατυχήματα. Όσον αφορά 
τα 3 άτομα με μη εξαρτημένη σχέση εργασίας, τα ατυχήματα 
υπήρξαν μηδενικά, ενώ οι συνολικές ώρες εργασίας ανήλθαν 
σε 3.048. 

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει μεθοδολογία αξιολόγησης 
επαγγελματικού κινδύνου  που αποτελεί μέρος των 
μελετών εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (ΜΕΕΚ) της 
Aυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Δεν απαιτήθηκαν πρόσθετες 
ενέργειες πέραν αυτών που αναφέρονται στις ΜΕΕΚ.

Για την εξάλειψη κινδύνων που σχετίζονται με την εργασία, η 
εταιρεία μερίμνησε για την προμήθεια κλαρκ στις αποθήκες, 
για μείωση της χειρωνακτικής διακίνησης φορτίων, καθώς και 
για την προμήθεια συσκευών ηχητικής προειδοποίησης που 
προσαρμόζονται στους κώνους.

Από τα ανωτέρω, δεν έχει εξαιρεθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
κάποια κατηγορία εργαζομένων. 

Η εταιρεία απασχολεί μόνιμο τεχνικό ασφαλείας και διαθέτει 
δύο ιατρεία Εργασίας τα οποία είναι στελεχωμένα με δύο 
μόνιμους νοσοκόμους. Επίσης έχει συσταθεί Επιτροπή Υγείας 
& Ασφάλειας και Κοινωνικής Υπευθυνότητας με εργαζόμενους 
από κάθε εγκατάσταση, η οποία συνεδριάζει κάθε εξάμηνο.

Όλα τα στοιχεία συλλέγονται από τον Τεχνικό Ασφαλείας και 
διαχειρίζονται βάσει εγκεκριμένων Διαδικασιών, οι οποίες 
αναπτύχθηκαν σε συμμόρφωση και με τα πρότυπα ISO 45001 & 
ISO 31000.

Οι τελικοί δείκτες απόδοσης της Εταιρείας μας, παραμένουν 
υψηλοί και δεν επηρεάζονται από τις απουσίες κύησης καθώς 
προσλαμβάνεται εγκαίρως προσωπικό ορισμένου χρόνου για 
την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών.

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Η ασφάλεια των χρηστών του αυτοκινητόδρομου 
είναι μεγίστης σημασίας για την Αυτοκινητόδρομος 
Αιγαίου. Η εταιρεία λαμβάνει μια σειρά μέτρων 
προκειμένου να αποφεύγονται τα ατυχήματα 
και ακολουθεί διαδικασίες που σκοπό έχουν τη 
μείωση των επιπτώσεων των ατυχημάτων εάν αυτά 
συμβούν. 

Για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας απαιτούνται 
κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες, η τήρηση 
των κανονισμών ασφαλούς οδήγησης από τους 
οδηγούς, καθώς και μια σειρά πρόσθετων μέτρων 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.

Τι Πετύχαμε

Διαχείριση περισσότερων από 12.000 συμβάντων

Ο μέσος χρόνος απόκρισης της εταιρείας σε συμβάντα ήταν 26,4 λεπτά

Ο μέσος χρόνος απόκρισης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης σε 
συμβάντα ήταν 23,8 λεπτά

Ο μέσος χρόνος αποκατάστασης βλαβών οδού ήταν 294 ώρες

Τα επιχειρησιακά μας οχήματα διένυσαν 2.572.765 χιλιόμετρα
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• διαθέτει ένα τεχνολογικά άρτιο Κέντρο Διαχείρισης Αυτοκινητόδρομου

• επιθεωρεί τις υποδομές και προχωρά σε ενέργειες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών

• μελετά καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας

• συνεργάζεται με τις Τοπικές Αρχές και τους Φορείς

• ενημερώνει τους πελάτες/χρήστες του αυτοκινητόδρομου

Η
 Α

υτ
οκ

ιν
ητ

όδ
ρο

μο
ς 

Α
ιγ

αί
ου

Στην ιστοσελίδα μας, οι οδηγοί του αυτοκινητόδρομου 
μπορούν να βρουν χρήσιμες συμβουλές οι οποίες αφορούν:

• ασφαλές ταξίδι με αυτοκίνητο

• ασφαλή οδήγηση στις σήραγγες

• επικοινωνία με το Κέντρο Διαχείρισης του Αυτοκινητόδρομου

• οδηγίες για ενέργειες αντιμετώπισης βλάβης του οχήματος

• οδηγίες για ενέργειες σε περίπτωση ατυχήματος

• ασφαλή οδήγηση σε συνθήκες βροχής, ομίχλης, χιονιού, 
πάγου, καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες.

Κέντρο Διαχείρισης Αυτοκινητόδρομου

Το Κέντρο Διαχείρισης Αυτοκινητόδρομου (ΚΔΑ) λειτουργεί όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο, με σκοπό την εξυπηρέτηση 
των αναγκών λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου.  Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του ΚΔΑ βρίσκονται στο κτίριο Λειτουργίας στο 
Μοσχοχώρι Λάρισας. Το Κέντρο είναι στελεχωμένο με εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό, έτοιμο σε οποιαδήποτε στιγμή 
χρειαστεί να διαχειριστεί κάθε ένα από τα περισσότερα από 12.000 περίπου συμβάντα ετησίως, ώστε να εξασφαλίζεται:

Η ασφαλής, εύρυθμη και σε υψηλό επίπεδο 
εξυπηρέτηση των πελατών/χρηστών  του 

αυτοκινητόδρομου.

Η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε 
έκτακτες ή/και επείγουσες καταστάσεις.

1 2

Ένα εφεδρικό, πλήρως εξοπλισμένο Κέντρο Διαχείρισης 
Αυτοκινητόδρομου λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων 
της Λεπτοκαρυάς, έτοιμο να αναλάβει τη διαχείριση του 
Αυτοκινητόδρομου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το ΚΔΑ συντονίζει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την 
αντιμετώπιση των συμβάντων που προκύπτουν στον 
Αυτοκινητόδρομο και φροντίζει για:

• Την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας σε 
όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου

• Τον έλεγχο του προγραμματισμού, καθώς και την ορθή 
εκτέλεση στο πεδίο, όλων των  εργασιών στον αυτοκινητόδρομο

• Τον συντονισμό του προσωπικού των περιπολιών, καθώς 
και των ειδικά εξοπλισμένων ομάδων επέμβασης, οι οποίοι 
ενεργούν αντίστοιχα προκειμένου να ασφαλίζεται και να 
καλύπτεται ένα συμβάν στον αυτοκινητόδρομο, καθώς και 
στην διορθωτική συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου, ώστε 
να μειώνεται η πιθανότητα δευτερογενούς συμβάντος και να 
περιορίζονται οι πιθανές επιπτώσεις του

• Την έγκαιρη προειδοποίηση των διερχόμενων οδηγών για 
τυχόν συμβάντα, έντονα καιρικά φαινόμενα, κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις κλπ.

Στόχος μας είναι πάντα η διαρκής ενίσχυση της οδικής 
ασφάλειας και η βέλτιστη εξυπηρέτηση των οδηγών και 
βασικό μας μέλημα ένα ασφαλές περιβάλλον οδήγησης, με 
αμεσότητα στην ανταπόκριση και την αντιμετώπιση οποιουδήποτε 
συμβάντος.

Το Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Αυτοκινητόδρομου που 
έχει εγκατασταθεί, επιτρέπει στο ΚΔΑ τον έλεγχο λειτουργίας και 
την παρακολούθηση της κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου 
σε πραγματικό χρόνο. Το εν λόγω Σύστημα αποτελείται από τον 
εξοπλισμό διαχείρισης του ανοιχτού αυτοκινητόδρομου και τον 
εξοπλισμό διαχείρισης των σηράγγων του Έργου.

Σε ό,τι αφορά στον ανοιχτό αυτοκινητόδρομο, το σύστημα 
διαχείρισης κυκλοφορίας περιλαμβάνει:

• Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης (ΚΚΤ / CCTV)

• Τηλέφωνα Εκτάκτου Ανάγκης (ΤΕΑ/ERT)

• Σύστημα Συλλογής Κυκλοφοριακών Δεδομένων

• Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS), Κυκλοφοριακής 
Συμφόρησης (Queue Signs), Ελέγχου Λωρίδας Κυκλοφορίας 
(LCS) και Μεταβλητού Ορίου Ταχύτητας (VSLS)

• Συστήματα Ανίχνευσης Υπέρυψου Οχήματος (OHVD)

• Μπάρες Ελέγχου της Κυκλοφορίας (Barriers)

• ΜετεωρολογικούςΣταθμούς (RWIS)

• Παρακολούθηση εταιρικού στόλου οχημάτων (AVL)

• Πληροφοριακό Σύστημα καταγραφής συμβάντων,  
προγραμματισμού εργασιών και παρακολούθησης διελεύσεων 

Υπερμεγεθών/Υπέρβαρων Οχημάτων

Ειδικότερα για τις σήραγγες στα παραπάνω συστήματα 
προστίθενται:

• Σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και Καταγραφής Δεδομένων 
(SCADA)

• Σύστημα Αυτόματης Ανίχνευσης Συμβάντος (AID)

• Φωτεινή σηματοδότηση (για ολικό αποκλεισμό, 
μονοδρομήσεις, κλπ.)

• Συστήματα αερισμού, φωτισμού, πυρανίχνευσης και 
πυρόσβεσης

Αντιμετώπιση Συμβάντων– Σχέδια 
Δράσης

Συμβάντα θεωρούνται οι συνθήκες που ενδέχεται να λάβουν 
χώρα στον αυτοκινητόδρομο και την ευρύτερη περιοχή του, 
όπως τα τροχαία ατυχήματα, τα ακινητοποιημένα οχήματα, 
εμπόδια ή ρύποι στον αυτοκινητόδρομο, αντίξοες καιρικές 
συνθήκες, προβλήματα με τους χρήστες ή άλλα περιστατικά 
όπως πυρκαγιές κλπ. 

Εντός του 2020 πραγματοποιήθηκε, συντονισμένα, επέμβαση σε 
12.551 συμβάντα εντός του Έργου, η πλειονότητα των οποίων 
(39%) αφορούσε σε παροχή βοήθειας σε ακινητοποιημένο 
όχημα (καύσιμα, ελαστικά, μηχανικές βλάβες, κλπ.).

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν μόνο το 3,16% των 
συμβάντων.
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Αριθμός συμβάντων για το 2020 ανά κατηγορία

Ο μεγαλύτερος αριθμός των συμβάντων (39,2%) ανιχνεύονται μέσω των περιπόλων και του προσωπικού της Εταιρείας, ενώ το 
29,3% αυτών ανιχνεύονται μέσω ειδοποίησης στον αριθμό 1075.

Το 2020, ο μέσος όρος ανταπόκρισης της Εταιρείας στα συμβάντα ανήλθε στα 26,4 λεπτά, ενώ ο μέσος όρος αποκατάστασης 
συμβάντος (από ανίχνευση συμβάντος έως αποκατάστασης της κυκλοφορίας) ανήλθε σε 54,2 λεπτά.

Αριθμός Συμβάντων για το 2020 ανά πηγή ανίχνευσης 
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Σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, η 
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου έχει εκπονήσει και επικαιροποιήσει 
Σχέδια Δράσης για την από κοινού αντιμετώπιση Συμβάντων, τα 
οποία έχουν ως στόχο την συντονισμένη χρήση και διαχείριση 
ανθρώπινων και μη πόρων, προκειμένου να μειωθεί η διάρκεια 
και η επίδραση των Συμβάντων και να αυξηθεί η ασφάλεια των 
χρηστών της οδού.

Συνεργαζόμαστε κι έχουμε καταρτήσει κοινά σχέδια 
δράσης με ένα πλήθος φορέων:

• Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), για την αστυνόμευση του 
Έργου

• Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)

• Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ), για την πυρόσβεση του Έργου 

• Εταιρίες Οδικής Βοήθειας

• Υπεργολάβοι Χειμερινής Συντήρησης

Στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, 
σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, διενεργεί Ασκήσεις 
Ετοιμότητας  με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων.

Περισυλλογή Ακινητοποιημένων 
Οχημάτων

Συνεργαζόμαστε με εταιρείες που διαθέτουν μονάδες 
περισυλλογής οχημάτων και δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
μεταφοράς ή/και παροχής οδικής βοήθειας οχημάτων, για την 
απομάκρυνση οχημάτων που έχουν τυχόν ακινητοποιηθεί εντός 
του Έργου και επηρεάζουν την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία 
του.

Αρμοδιότητα και ευθύνη των Μονάδων Περισυλλογής είναι 
η μεταφορά του ακινητοποιημένου οχήματος, χωρίς χρέωση 
του χρήστη, στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο εκτός του 
κυκλοφορούμενου χώρου του αυτοκινητόδρομου (είτε στο 
εξωτερικό οδικό δίκτυο, είτε σε κάποια νόμιμη και ασφαλή 
θέση στάθμευσης, είτε σε χώρους που διατηρούμε εντός του 
αυτοκινητόδρομου προς τον σκοπό αυτό). 

Περιπολίες – Επιθεωρήσεις 
– Εργασίες συντήρησης & 
αποκατάστασης

Στο πλαίσιο της συνήθους συντήρησης του Αυτοκινητόδρομου 
του εξοπλισμού και των υποδομών του:

• Διενεργούνται επιθεωρήσεις μέσω περιπολιών, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ημέρας για την ανίχνευση πιθανών φθορών/
βλαβών και την έγκαιρη αποκατάσταση αυτών

• Διενεργούνται προγραμματισμένες τακτικές επιθεωρήσεις του 
εξοπλισμού του Αυτοκινητόδρομου, πολιτικού μηχανικού και 
ΗΗΜ

• Πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης 
φθορών του οδοστρώματος (λακκούβες), των στηθαίων 
ασφαλείας, της περίφραξης, της σήμανσης, των κτηριακών 
εγκαταστάσεων του Αυτοκινητόδρομου κλπ, εργασίες 
συντήρησης πρασίνου και καθαρισμών καθώς και εργασίες 
αποχιονισμού κατά τη χειμερινή περίοδο

• Πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης 
βλαβών του ΗΗΜ εξοπλισμού και των συστημάτων τόσο του 
ανοιχτού αυτοκινητόδρομου (ηλεκτροφωτισμός, άρδευση, 
σύστημα διαχείρισης αυτοκινητόδρομου, συστήματα 
διοδίων κ.α.) όσο και των τεσσάρων σηράγγων του Έργου 
(ηλεκτροφωτισμός, γεννήτριες, SCADA, πυρανίχνευση, 
πυρόσβεση, κ.α.)

Προκειμένου να επιθεωρείται σωστά το Έργο και να 
αντιμετωπίζονται τυχόν προβλήματα, έχουμε αναλάβει την 
Τεχνική Αστυνόμευσή του με δικό μας προσωπικό και μέσα. 

Για τον λόγο αυτό διενεργούνται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου 
περιπολίες από το προσωπικό της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, 
κατάλληλα εκπαιδευμένο και με ειδικά οχήματα εξοπλισμένα με 
περιστρεφόμενους κίτρινους φάρους, ηλεκτρονικές πινακίδες 
μεταβλητών μηνυμάτων, φωτεινό αναλάμπον βέλος και φορητή 
σήμανση έκτακτης ανάγκης.
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Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις και 
Σημάνσεις

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα προγραμματισμένα 
γεγονότα (εργασίες κατασκευής/συντήρησης κ.ά), είμαστε 
συχνά υποχρεωμένοι να προβούμε σε ειδικές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις και λήψη των απαιτούμενων μέτρων (αποκλεισμός 
μέρους ή όλου του οδοστρώματος του αυτοκινητόδρομου και 
των εισόδων/εξόδων του σε συνδυασμό με προσωρινούς 
περιορισμούς, βλ. όρια ταχύτητας, προσπέραση, κλπ.).

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου αυτού 
του είδους οι περιορισμοί ή οι διακοπές της κυκλοφορίας 
να πραγματοποιούνται σε περιόδους ή ώρες χαμηλής 
κυκλοφορίας, ώστε να ελαχιστοποιούμε την όχληση των 
χρηστών.

Η σήμανση που εφαρμόζεται στη διαχείριση ενός 
προγραμματισμένου γεγονότος χωρίζεται στις ακόλουθες 
κατηγορίες:

• Πλήρης Σήμανση, για εργασίες περιορισμένης διάρκειας 
(εντός μίας ημέρας)

• Σήμανση Έργων Μακράς Διάρκειας, αναβάθμιση της 
ανωτέρω σήμανσης για  μακροπρόθεσμες εργασίες

• Κινητή Σήμανση, για κινητές βραχυπρόθεσμες εργασίες 

Για επέμβαση σε επιβεβαιωμένα συμβάντα και λοιπά μη 
προγραμματισμένα γεγονότα εφαρμόζεται:

• Σήμανση Έκτακτης Ανάγκης, στα συνήθη συμβάντα

• Κινητή Σήμανση για «κινητά συμβάντα» (π.χ. συνοδεία ειδικού 
φορτίου, κλπ.)

• Πλήρης Σήμανση σε συμβάντα με μεγάλη διάρκεια, όταν 
απαιτείται

Η κατάρτιση των σχεδίων και οδηγιών για τη σήμανση γεγονότων 
ακολουθεί τις εθνικές προδιαγραφές, καθώς και την τρέχουσα 
ελληνική και διεθνή εμπειρία και πρακτική. 

Υπεύθυνη Ενημέρωση Οδηγών και 
Τοπικών Κοινοτήτων

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής προσωρινών κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων οι πελάτες/χρήστες του αυτοκινητόδρομου 
ενημερώνονται μέσω ειδικής προσωρινής σήμανσης, όπως 
ηλεκτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων, καθώς και 
με σχετικές υποδείξεις των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης 
ή/ και του προσωπικού μας. Οι σημαντικές κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις (αποκλεισμοί), ανακοινώνονται από τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, πριν την εφαρμογή τους και παράλληλα 
τοποθετούνται απαγορευτικές ή/και ενημερωτικές πινακίδες στα 
κατάλληλα σημεία του αυτοκινητόδρομου.

Συντήρηση της Υποδομής για την 
Ασφάλεια των Οδηγών

Κατά το 2020 πραγματοποιήθηκε μια σειρά από έργα 
βαριάς συντήρησης του αυτοκινητόδρομου. 

• Εκτεταμένες εργασίες συντήρησης ασφαλτοτάπητα 
   - Αντιολισθηρά = 55.000 m2
   - AC20 = 32.000 m2
   - Σφράγιση Ρωγμών = 8χλμ.

• Επιδιόρθωση αρμών συστολοδιαστολής γεφυρών 
   - Σύνολο γεφυρών με αρμούς που επισκευάστηκαν:
     7 γέφυρες 
   - Αντικαταστάθηκαν περίπου 300μ αρμών 

Η εργασία συνεχίζεται και το 2021

• Συντήρηση γεφυρών και οχετών
   - 43 γέφυρες για συντήρηση
   -17 οχετοί για συντήρηση
   - 2 οχετοί για ενίσχυση

Ολοκλήρωση εργασιών στις 31/07/2020

• Ενίσχυση οχετού Αγ. Θεοδώρων
Ολοκλήρωση εργασιών στις 02/04/2020

• Ενίσχυση / ανακατασκευή παλαιών γεφυρών (σε εξέλιξη)
   Έχουν προγραμματιστεί εργασίες σε 96 γέφυρες,
   εκ των οποίων:
   - Ενίσχυση σε 16 γέφυρες
   - Υδατοστεγάνωση καταστρώματος σε 16 γέφυρες
   - Ανακατασκευή πεζοδρομίων / νέα στηθαία ασφαλείας σε
     64 γέφυρες

Έως το τέλος του 2020 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες σε 2 
γέφυρες, ενώ συνεχίζονται σε άλλες 13, συμπεριλαμβανομένης 
και της ιστορικής Γέφυρας Πηνειού στην κοιλάδα των Τεμπών. 

Το έργο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το 2023.

• Εξαμηνιαίες επιθεωρήσεις και εργασίες συντήρησης των 
πρανών και των συστημάτων βραχοπροστασίας

 - Πραγματοποιήθηκαν 2 επιθεωρήσεις εντός του 2020 καθώς            
και εργασίες συντήρησης στην κοιλάδα των Τεμπών, στα πρανή    
του Παντελεήμονα, στην οριζόντια σήραγγα εξαερισμού της 
σήραγγας Τ2 και στα πρανή της περιοχής των Ραχών.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, έχοντας πλήρη επίγνωση του 
ρόλου της ως κοινωνικού μετόχου που ενδιαφέρεται για τις 
κοινότητες στις οποίες επιχειρεί και δραστηριοποιείται, βρίσκεται 
δίπλα στις τοπικές κοινωνίες μέσα από προγράμματα, χορηγίες 
και δράσεις κυρίως σε σχολεία, νοσοκομεία και κοινωνικά 
ευπαθείς ομάδες.

Αυτή η διαχρονική της προσπάθεια εκφράστηκε και το 2020 
μέσα από μια πληθώρα δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα.

Τι Πετύχαμε

Στηρίξαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης 
με δωρεές εξοπλισμού και υλικών για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Προσφέραμε νέο τεχνολογικό εξοπλισμό σε σχολεία των Νομών 
Λάρισας και Πιερίας

Στηρίξαμε πολιτιστικούς φορείς, ΜΚΟ κι εθελοντικές οργανώσεις

1

2

3

Η στήριξη στην παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό αποτελεί 
σταθερή βάση σύμφωνα με την οποία σχεδιάζουμε τις δράσεις 
που απευθύνονται στις κοινωνίες από όπου διέρχεται ο 
αυτοκινητόδρομος.

Υγεία

Δωρεά νοσοκομειακού υλικού για τις μονάδες αναφοράς για τον 
κορωναϊό στη Λάρισα (Μάρτιος-Απρίλιος)

Χορηγία συστήματος Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας στη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 
Λάρισας (Ιούνιος)

Χορηγία εξοπλισμού εγκατάστασης του ΕΚΑΒ Πιερίας στη 
Λεπτοκαρυά (Σεπτέμβριος)

Χορηγία φαρμακευτικού εξοπλισμού στην Εθελοντική Ομάδα 
Διάσωσης & Υγειονομικών Αποστολών (ΕΟΔΥΑ) (Οκτώβριος)
Χορηγία εσωτερικού εξοπλισμού αυτοκινήτου του ΕΚΑΒ 
Πιερίας (Νοέμβριος)

Χορηγία στολών προστασίας στο ΕΚΑΒ Πιερίας (Νοέμβριος)
Χορηγία στη ΦΛΟΓΑ: Σύλλογος γονέων παιδιών με 
νεοπλασματική ασθένεια (Δεκέμβριος)

Χορηγία στο Σωματείο «ΙΩΝΑΣ», Τμήμα Θεραπευτικής Αγωγής 
ΑμΕΑ (Δεκέμβριος)

Κοινωνική αλληλεγγύη – στήριξη 
εκπαίδευσης & ανάπτυξης

Χορηγία στο Συνέδριο “2ο Ευρωπαϊκό Forum Θεσσαλίας” στη 
Λάρισα (Ιανουάριος)

Παροχή χημικής τουαλέτας για την εξυπηρέτηση της Π.Υ Δήμου 
Κιλελέρ για όλη την αντιπυρική περίοδο (Ιούνιος 2020)
Δωρεά σχολικών ειδών στο «Χαμόγελο Του Παιδιού» στη 
Θεσσαλία, για 200 παιδιά όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων 
(Σεπτέμβριος)

Θερμόμετρα Υπερήχων για τις Τροχαίες Αυτοκινητόδρομων 
Λαρίσης, Μαγνησίας και Πιερίας (Οκτώβριος)

42 43ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ



Χωματουργικές εργασίες στο Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών 
(Οκτώβριος)

Χορηγία στην ετήσια συνέλευση του Συνδέσμου Θεσσαλικών 
Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Οκτώβριος)

Χορηγία στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο (Οκτώβριος)

Χορηγία ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Τροχαία 
Αυτοκινητόδρομων Μαγνησίας (Νοέμβριος)

Χορηγία ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Περιφερειακή Διοίκηση 
Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θεσσαλίας (Νοέμβριος)

Χορηγία εξοπλισμού στο Σύστημα Αεροπροσκόπων Λάρισας 
(Νοέμβριος)

Χορηγία τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στο Παιδικό 
Χωριό στο Φίλυρο (Δεκέμβριος)

Χορηγία ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε σχολεία της Λάρισας, του 
Πυργετού, του Αιγινίου και του Ν. Παντελεήμονα (Δεκέμβριος)

Πολιτισμός

Δωρεά ηχοσυστήματος για τον Πολιτιστικό Σύλλογο 
Μοσχοχωρίου (Φεβρουάριος)
Οικονομική ενίσχυση της διεθνούς μαθητικής διοργάνωσης 
«Ολύμπια εν Δίω» (Μάιος)

Χορηγία στη διοργάνωση του 49ου Φεστιβάλ Ολύμπου, 
ενισχύοντας την εξάπλωση της πολιτιστικής και ιστορικής 
μας κληρονομιάς μέσω ξεχωριστών μουσικών και θεατρικών 
παραστάσεων (Ιούνιος)

Διοργάνωση της εκδήλωσης για τον εορτασμό της Αγίας 
Παρασκευής (Ιούλιος)

Οδική Ασφάλεια & Ευαισθητοποίηση

Συνδιοργάνωση και συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς 
Ατυχήματα στη Λάρισα και την Κατερίνη, με το ΙΟΑΣ και το 
3ο Σύστημα Αεροπροσκόπων Λάρισας, υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. (Οκτώβριος)

Διοργάνωση της διαδικτυακής Ημερίδας για την Οδική 
Ασφάλεια «VisionZero – Μηδενικά Ατυχήματα» (Νοέμβριος)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Για τη διαχείριση του περιβάλλοντος η Αυτοκινητόδρομος 
Αιγαίου έχει πιστοποιηθεί κατά το Πρότυπο ISO 
14001:2015, ενώ για τη διαχείριση ενέργειας έχει 
πιστοποιηθεί κατά το Πρότυπο ISO 50001:2018

Η περιβαλλοντική στρατηγική και οι δράσεις της εταιρείας 
ευθυγραμμίζονται με τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών και τις βασικές κατευθυντήριες οδηγίες της 
περιβαλλοντικής πολιτικής. Η προστασία και ο σεβασμός του 
περιβάλλοντος αποτελούν βασικό μέλημα και προτεραιότητά 
μας και αποδεικνύουν έμπρακτα ότι η αρμονική συνύπαρξη 
ενός αυτοκινητόδρομου με το περιβάλλον είναι εφικτή. Οι 
δράσεις και οι πρωτοβουλίες της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου 
συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση του φυσικού πλούτου 
της περιοχής.

Τι Πετύχαμε

Μείωση της συνολικής κατανάλωσης νερού από τα δίκτυα ύδρευσης

Μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

-22%

-13%

-9%

9.761.137

439.527

3.692.728

9.453.201

11.444.713

547.174

3.878.458

9.786.260

23.346.593 25.656.605

2020 2019

Το 2020 είχαμε μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 9%

Ενέργεια
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Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε 
Terrajoules (TJ) είναι 84.0477348

Τα δεδομένα για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ενός 
ημερολογιακού έτους συγκεντρώθηκαν - όπως αποστάλθηκαν 
από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας - και κωδικοποιήθηκαν 
με βάση το είδος της παροχής (κωδικός WBS) από το Τμήμα 
Συντήρησης.

Η εταιρεία δεν χρησιμοποιεί ίδιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
-- εντούτοις, σύμφωνα με την Έκθεση του Διαχειριστή ΑΠΕ 
και Εγγυήσεων Προέλευσης, υπολογίζονται οι κάτωθι 
καταναλώσεις σύμφωνα με το υπολειπόμενο ενεργειακό μείγμα 
της χώρας για το έτος 2019.

Κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες και μη
ανανεώσιμες πηγές

Στοιχεία κατανάλωσης καυσίμων 

Στοιχεία Κατανάλωσης Νερού

19.27214559

98.99113871

79.71899312

0 lt

10.483,00 lt

410.932,79 lt

(m3)

3.303,00

311.959

Το 2020 είχαμε μείωση της συνολικής κατανάλωσης νερού 
από τα δίκτυα ύδρευσης κατά 22% (ετήσια ποσότητα 2019: 
4.035 m3), ενώ από τις γεωτρήσεις η μείωση της συνολικής 
κατανάλωσης κυμάνθηκε στο 14% (ετήσια ποσότητα 2019: 
354.780,02 m3). Οι μετρήσεις κατανάλωσης γίνονται από 

τα υδρόμετρα για τις γεωτρήσεις κι από τους λογαριασμούς 
Εταιρειών Ύδρευσης για τα δίκτυα ύδρευσης.

Επιπλέον σημειώνεται πως η εταιρεία δεν συλλέγει ποσότητες 
από επιφανειακά νερά του αυτοκινητόδρομου ή βρόχινα ύδατα.

Διαχείριση Ατμοσφαιρικών Ρύπων

Πρόγραμμα παρακολούθησης αέριων ρύπων

Το 2017 ανατέθηκε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η εκπόνηση εξαμηνιαίων εκθέσεων 
προγράμματος παρακολούθησης αέριων ρύπων των τεσσάρων 
σταθμών μέτρησης αέριων ρύπων που εγκαταστάθηκαν από 
την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου στο πλαίσιο ικανοποίησης των 
απαιτήσεων των περιβαλλοντικών όρων του έργου, προκειμένου 
να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων των σταθμών.

Οι σταθμοί έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν από τον Μάρτιο 
του 2017 στις περιοχές Μακρύγυαλου, Κατερίνης - Άνωθεν 
Σήραγγας Κατερίνης, Πλαταμώνα, και Μεγάλου Μοναστηρίου. 
Είναι εξοπλισμένοι με ειδικό εξοπλισμό για 24ωρη μέτρηση 
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (CO, SO2, ΝΟ, ΝΟ2, NOx, O3, 
Βενζόλιο – Τολουόλιο – Ξυλόλιο, ΑΣ10 και ΑΣ2,5) και των 
μετεωρολογικών παραμέτρων (Αισθητήρας Διεύθυνσης Ανέμου, 
Ταχύτητας Ανέμου, Θερμοκρασίας Ανέμου, Σχετικής Υγρασίας 
και Ηλιακής Ακτινοβολίας).

Τα συμπεράσματα των εξαμηνιαίων εκθέσεων του 2020 
συνοψίζονται ως ακολούθως:

Η ατμοσφαιρική ρύπανση η οποία προέρχεται 
από τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου 

είναι πολύ χαμηλή (κάτω των ορίων) έως μη 
ανιχνεύσιμη σε ορισμένες περιπτώσεις

Η θέση άνω της σήραγγας Κατερίνης 
(αστικό περιβάλλον) εμφανίζει μετρήσεις με 
υψηλότερα επίπεδα ρύπανσης και εντοπίζεται 
κατά κύριο λόγο τους ψυχρούς χειμερινούς 
μήνες, επηρεαζόμενη κυρίως από την χρήση 

εστιών/ πηγών θέρμανσης

Κινητός Σταθμός Μέτρησης 
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Το 2020 εταιρεία εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις των 
αποφάσεων του ΥΠΕΝ/ΔΙ.Π.Α. με αριθμούς πρωτοκόλλου 
47295/2721-19.05.2020, 45057/2612-14.05.2020 
και 38656/2528-19.05.2020, οι οποίες αφορούσαν στη 
τροποποίηση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων έργου 
ως προς το πρόγραμμα παρακολούθησης του ατμοσφαιρικού 
περιβάλλοντος, προχώρησε στη δημιουργία ενός κινητού 
σταθμού μέτρησης αέριας ρύπανσης και μετεωρολογικών 
παραμέτρων.

Ο κινητός σταθμός πρόκειται να αντικαταστήσει/καταργήσει 
τους 3 από τους 4 υφιστάμενους μόνιμους σταθμούς που 
πραγματοποιούσαν μετρήσεις μέχρι το 2020 στις περιοχές του 
Μακρύγιαλου, Πλαταμώνακαι Μ. Μοναστηριού.

Ο ειδικά εξοπλισμένος αυτοκινούμενος σταθμός 
μετρήσεων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

• Καταγραφικό ECOMSMART για μετρήσεις ΑΣ10, 2.5, 1, CO, 
Ο3, NO2, T, RH, P, 3g/ETH 

• Πρόσθετο  αισθητήρα  συνολικών  υδρογονανθράκων (total  
VOC:  0-50ppm)  για  το καταγραφικό ECOMSMART

• Τηλεσκοπικό ιστό 4+ μέτρων, προκειμένου να προσαρμόζεται 
ο κινητός σταθμός ECOMSMART, αλλά  και  εφόσον  απαιτηθεί  
και  κινητός  σταθμός  καταγραφής  οδικού  περιβαλλοντικού 
θορύβου. 

• Κινητό μετεωρολογικό σταθμό, τύπου FROGGIT WH1080SE, 
ο οποίος επίσης προσαρμόζεται επί του ανωτέρω τηλεσκοπικού 
ιστού. 

• Διαμορφωμένες  εξόδους  λήψεως αερίων δειγμάτων 
απαραίτητων για τη λειτουργία των 3 DERENDA  LVS3.1, με 
κεφαλές δειγματοληψίας ΑΣ10, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ΕΝ12341 & ΕΝ 14907, για τις μετρήσεις των ΑΣ10 
στο Μ. Μοναστήρι, για το πρόγραμμα μετρήσεων του 2021.  

• Καταγραφικά ΤΗΕRΜΟ 42C για μετρήσεις ΝΟ, ΝΟ2 και ΝΟχ 
και ΤΗΕRΜΟ 48C για μετρήσεις CO σύμφωνα με τις ισχύουσες 
Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, προκειμένου να επιτυγχάνεται η 
δειγματοληψία με παράλληλες μετρήσεις του ECOMSMART.

Οι μετρήσεις αυτές θα ανάγονται/διορθώνονται για μείωση 
της αβεβαιότητας πολύ πιο κάτω ακόμα και από τα μη 
αυστηρά  επίπεδα της οδηγίας  2008/50/ΕΚ και θα πληρούν 
τις απαιτήσεις ενημέρωσης επικύρωσης της Εκτελεστικής 
Απόφασης 2011/850/ΕΕ της 21ης Μαΐου 2008 για την 
ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την 
Ευρώπη. 

• Εσωτερική Ηλεκτρολογική διάταξη 220V.
Η έναρξη της λειτουργίας του σταθμού θα πραγματοποιηθεί το 
2021.

Εκπομπές Αερίων Θερμοκηπίου

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. έχοντας ως στόχο τη 
μείωση των Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου εφαρμόζει 
μεθοδολογία υπολογισμού των εκπομπών που προέρχονται από 
τη λειτουργία της. Ο υπολογισμός των εκπομπών της εταιρείας 
υλοποιήθηκε βάση του ISO 14064-1:2018 και του GHG Pro-
tocol. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία πραγματοποίησε τον 
υπολογισμό Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου 
για το 2020, λαμβάνοντας υπόψη δεδομένα από τις 
δραστηριότητές της, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

• την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων και του  εξοπλισμού, 

• την ψύξη – θέρμανση των εγκαταστάσεων,

• την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του 
αυτοκινητόδρομου και των εγκαταστάσεων, 

• τη χρήση του αυτοκινητόδρομου από τους πελάτες,

• τις μετακινήσεις προσωπικού από και προς την εργασία. 
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Οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέκυψαν από τις 
εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. 
κατά το 2020 ανήλθαν σε 290.577 tn CO2e.

tn CO2e

1

2

1.2

1.134

1.4 6

2.1

289.443

290.577

14.545

3

3.3 885

5

5.1 274.013

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά και συνολικά για το 2020 οι εκπομπές CO
2
e από τις δραστηριότητες 

των άμεσων και έμμεσων εκπομπών:

(kgCO2/lt)
tn CO2e

0 2,2720

410.932,79 2,6761.100

10.483,00 2,67628

* Emission Factors by
 

GreenHouseGas Protocol
1.128 0,4%

* Emission Factors by 
GreenHouseGas Protocol

2
1.134 0,4%

GWP*tn CO2e

4 1.3000,01HFC-134a

10 6770,10HFC-32

2

3 67721,8HFC-134a

9 2.0884,7R410A

1 3.9220,20R404

14 1.7742,20R407C

192 2.08817,50R410A

1.128

Εκπομπές CO2e (tn) για τη περίοδο 1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020
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Στις Άμεσες Εκπομπές παρουσιάζεται μείωση κατά 12% 
των εκπομπών CO2 e, η οποία οφείλεται στην μείωση της 
κατανάλωσης καυσίμων κίνησης του εταιρικού στόλου, καθώς 
και της κατανάλωσης των καυσίμων στις γεννήτριες των 
εγκαταστάσεων.

Στις Έμμεσες Εκπομπές – Κατηγορία 2.1 παρουσιάζεται μείωση 
κατά 20% των εκπομπών CO2 e, η οποία οφείλεται στη μείωση 
της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας για τον Ανοικτό 
Αυτοκινητόδρομο μετά την ολοκλήρωση της αντικατάστασης των 
συμβατικών φωτιστικών με φωτιστικά τύπου LED.

Στις Έμμεσες Εκπομπές – Κατηγορία 3.3 παρουσιάζεται αύξηση 
κατά 9% των εκπομπών CO2e, η οποία οφείλεται στο σύνολο 
των εργαζομένων που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο.
Στις Έμμεσες Εκπομπές – Κατηγορία 5.1 παρουσιάζεται μείωση 
κατά 12% των εκπομπών CO2 e, η οποία οφείλεται στην 
μείωση της κυκλοφορίας λόγω Covid-19 σε όλες τις κατηγορίες 
των οχημάτων.

Ως έτος αναφοράς για την παρακολούθηση της εξέλιξης 
των εκπομπών CO2e έχει καθοριστεί πλέον το 2018, λόγω 
της επέκτασης του υπολογισμού των εκπομπών και σε 
δραστηριότητες που αφορούν τις έμμεσες εκπομπές.

kWh (kgCO2/kWh)
tn CO2e

9.761.137 0,6236.081,00 2,1%

2,0%9.453.201 5.889,00

0,1%439.527  274,00

3.692.728 2.301,00

* National Inventory Report 
(NIR) 2020 - UNFCCC2

14.545 5,0%

0,8%

tn CO2e

34.882 Motorbike - Control 
Unknown

Passenger Car - Gasoline - 
Year 2005-present

4,39 0,002%

0,2%1.974.667 468,92

0,035%574.078 102,19

1.097.880 307,17

* Emission Factors by 
GreenHouseGas Protocol885 0,3%

0,1%

18.976 2,03 0,001%

Passenger Car - Diesel - 
Year 1960-1982

Passenger Vehicles - 
Cars by Size

Passenger Vehicles - 
Cars by Size

tn CO2e

4.842.840 Motorbike - Control 
Unknown

Passenger Car - Gasoline - 
Year 2005-present

610 0,2%

41,2%504.510.419 119.805

tn CO2e

0,1%1.661.395 297

44.857.677 12.550 4,3%

2.768.992 296 0,1%

Passenger Car - Diesel - 
Year 1960-1982

Passenger Vehicles - 
Cars by Size

Passenger Vehicles - 
Cars by Size

8,8%65.782.478 25.562

160.611.017 114.894 39,6%

Light Goods Vehicle - 
Diesel - 
Year 1996-present

Heavy Duty Vehicle - Rigid - 
Diesel - Year 1960-present

* Emission Factors by 
GreenHouseGas Protocol

2e

274.013

290.577

94,3%

2

2
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2018
tn CO2e

1

2

1.2

1.291

1.276

1.4 15 6

2.1

331.421

32.712

18.280

3

3.3 814

5

5.1 312.327

2020
tn CO2e

1.134

1.128

289.443

290.577

14.545

885

274.013

-12%

-12%

-13%

-13%

-20%

9%

-12%

-60%

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης της 
εταιρείας, έχει σχεδιαστεί και εκπονείται πρόγραμμα μείωσης 
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και συνεπώς και των 
Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες. 

Πιο συγκεκριμένα: το 2017 ολοκληρώθηκε η κατασκευή 
δικτύου οπτικής ίνας και η εγκατάσταση μετρητών κυκλοφορίας 
σε όλο το μήκος του έργου. Το 2018 ολοκληρώθηκε η 
προμήθεια των 8.794 φωτιστικών LED και των Pillar controllers. 
Τέλος, το 2019 ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των φωτιστικών 
NaHP με φωτιστικά LED και η ενεργειακή αναβάθμιση όλων 
των Κτιρίων Διοίκησης, καθώς και η εγκατάσταση εξοπλισμού 
διαχείρισης ενέργειας εντός των 3 Σηράγγων, ο οποίος 
υπολογίζει ξεχωριστά τις καταναλώσεις για φωτισμό και 
εξαερισμό.

Για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 χρησιμοποιήθηκαν 
οι ακόλουθοι τύποι αερίων: GHGs - CO2eq, R407, R410a, 
R404a, R134a ή HFC-134a, HFC-32 

Η καταγραφή του ανθρακικού αποτυπώματος της εταιρείας 
υλοποιήθηκε βάσει του ISO 14064-1:2018 και του GHG Pro-
tocol. 

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Πρόγραμμα οδοφωτισμού 
τεχνολογίας LED στον 
Αυτοκινητόδρομο

Η εξέλιξη του προγράμματος οδοφωτισμού τεχνολογίας 
LED παρουσιάζεται παρακάτω:
  
• Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δικτύου οπτικής ίνας κατά 
μήκος του αυτοκινητόδρομου εντός του 2017.

• Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των μετρητών κυκλοφορίας 
κατά μήκος του Έργου εντός του 2017.

• Ολοκληρώθηκε η προμήθεια των 8.794 φωτιστικών LED και 
των Pillar controllers εντός του 2018 (Ιούλιος 2018).

• Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των φωτιστικών NaHP με 
φωτιστικά LED σε 199.4 χλμ ανοιχτού Αυτοκινητόδρομου εντός 
του 2019.

• Βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση του Central Energy 
Management Software και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 
του 2021 καθώς και η διασύνδεση του με τα κυκλοφοριακά 
δεδομένα.

Οφέλη που αναμένονται με την ολοκλήρωση του 
Προγράμματος:

• Μείωση κατανάλωσης ενέργειας 50% - 55% σε σχέση 
με την κατανάλωση ενέργειας σε φωτισμό με χρήση 
συμβατικού τύπου φωτιστικών,

• Μείωση του κόστους επιθεώρησης,

• Μείωση του κόστους συντήρησης και καλύτερη 
οργάνωση,
• Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου προς το 
περιβάλλον.
Με την υλοποίηση της πρώτης φάσης του Έργου και την 
αντικατάσταση των συμβατικών φωτιστικών με φωτιστικά 
LED, τα αποτελέσματα της ενεργειακής εξοικονόμησης 
ανέρχονται για το συγκεκριμένο κέντρο κατανάλωσης σε 
56,4%, σημαντικά βελτιωμένο από την αρχική πρόβλεψη.

Τα πρώτα αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας 
επί πραγματικών καταναλώσεων στον φωτισμό του 
Αυτοκινητόδρομου αποτυπώνονται στο παραπάνω 
γράφημα.

* Το Έργο αντικατάστασης των φωτιστικών ξεκίνησε τον 
Φεβρουάριο του 2018 και στο τέλος του ίδιου έτους είχε 
ολοκληρωθεί σε ποσοστό 77%. Η εξοικονόμηση της ενέργειας 
εντός του έτους ήταν ανάλογη με την πρόοδο εγκατάστασης των 
νέων φωτιστικών.

** Επιπλέον εξοικονόμηση μπορεί να επιτευχθεί με την 
ολοκλήρωση και εφόσον τεθεί σε ισχύ ο νέος Κανονισμός 
Φωτισμού Οδικών Έργων και Σηράγγων, στη σύνταξη του 
οποίου συμμετείχε ενεργά και η Εταιρεία μας, που βασίζεται στο 
Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13201 και δίνει την δυνατότητα χρήσης 
του προσαρμοστικού φωτισμού (adaptivelighting). 

Η διαφοροποίηση στο συνολικό αποτέλεσμα των εκπομπών για τα έτη 2018 και 2020 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Παρεμβάσεις στις Σήραγγες και την 
Υπόγεια Διάβαση Κατερίνης

Στη Σήραγγα Κατερίνης έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και 
προγραμματίζεται η εγκατάσταση Φωτιστικών LED η οποία 
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021 για τον κλάδο προς 
Αθήνα και εντός του 2022 για τον κλάδο προς Θεσσαλονίκη.

Στις 3 Σήραγγες της Κοιλάδας των Τεμπών, έχει 
εγκατασταθεί στο υπάρχον SCADA, εξοπλισμός 
διαχείρισης ενέργειας εντός των σηράγγων, ο οποίος 
υπολογίζει ξεχωριστά τις καταναλώσεις για:  

• Φωτισμό

• Αερισμό

• Φορτία ασθενών ρευμάτων – UPS

Τα αποτελέσματα  των πραγματικών καταναλώσεων για 
την περίοδο ενός (1) έτους συνοψίζονται στον ακόλουθο 
πίνακα:
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124.309,15

69.421,41

462.894,83

18,93%

10,57%

70,50%

656.625,39 100,00%

Καταναλώσεις Σηράγγων Τ1-Τ2-Τ3 για την περίοδο 01.12.2019 - 30.11.2020

Έργα εν εξελίξει

Παράλληλα με τα προγράμματα ενεργειακής διαχείρισης 
που αναφέρθηκαν παραπάνω, βρίσκονται σε εξέλιξη μια 
σειρά από παράλληλα έργα (σε στάδιο σχεδιασμού ή/και 
υλοποίησης) όπως: 

• Εγκατάσταση μονάδων ανεφοδιασμού ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων. 

Ήδη έχουν υποβληθεί και εγκριθεί οι σχετικοί φάκελοι για 
την εγκατάσταση των μονάδων ανεφοδιασμού σε  Σταθμούς 
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) του αυτοκινητόδρομου 
από την Ειδική Υπηρεσία Δημόσιων Έργων (ΕΥΔΕ) Κατασκευής 
Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΚΣΕΣΠ) 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 

• Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Κτιρίων Διοίκησης.

• Πιλοτικό πρόγραμμα καταγραφής καταναλώσεων 
μέσω τηλεμέτρησης σε δύο (2) κτιριακές εγκαταστάσεις 
του έργου και δύο (2) εγκαταστάσεις φωτισμού του 
αυτοκινητόδρομου. Σκοπός του πιλοτικού προγράμματος είναι 
η περαιτέρω ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των καταναλώσεων 
του Έργου και η καλύτερη παρακολούθηση των ενεργειακών 
καταναλώσεων στο σύνολο του έργου, εάν επεκταθούν οι 
μετρήσεις  σε περισσότερες εγκαταστάσεις. 

• Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας για την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων σε διάφορες κτιριακές 
εγκαταστάσεις του Έργου.

Φυσικό Περιβάλλον

Πράσινο Αυτοκινητόδρομου

Στις εργασίες συντήρησης που εκτελούνται από το Τμήμα 
Συντήρησης της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου εντάσσονται και οι 
εργασίες Πρασίνου, στις οποίες περιλαμβάνονται η φύτευση, η 
περιποίηση και η άρδευση κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου. 

Κατά τη διάρκεια του 2020 εκτελέστηκαν οι παρακάτω 
εργασίες Πρασίνου στον αυτοκινητόδρομο: 

Έλεγχος Άρδευσης: Το έτος αναφοράς πραγματοποιήθηκε 
διαρκής έλεγχος και αποκατάσταση βλαβών και φθορών στο 
δίκτυο άρδευσης στις γεωγραφικές ενότητες 1 έως 26.

Χλοοκοπές – Κλαδοκοπές: Εργασίες πραγματοποιήθηκαν 
στο δεξί έρεισμα και στην κεντρική νησίδα, στα πάρκινγκ, στους 
κόμβους και στις λοιπές εγκαταστάσεις του αυτοκινητόδρομου 
στις γεωγραφικές ενότητες 1 - 26. Επίσης, εκτελέστηκαν 
εκτεταμένες κλαδοκοπές και χλοοκοπές στην Κοιλάδα των 
Τεμπών, στην περιοχή του Σ.Σ. Ραψάνης στη γεωγραφική 
ενότητα 26 και κατά μήκος των παραδρόμων στο όριο της 
περίφραξης στις γεωγραφικές ενότητες 1 - 26.

Αντικαταστάσεις/Επισκευές: Πραγματοποιήθηκαν επίσης 
εργασίες αντικατάστασης σωληνώσεων, υδρόμετρων, κρουνών 
κλπ και επισκευές αντλιών στις γεωγραφικές ενότητες 1 έως 
26.

Παρακολούθηση της φυσικής αποκατάστασης της 
βλάστησης στην περιοχή της Κοιλάδας των Τεμπών και 
του Νέου Παντελεήμονα 

Στο πλαίσιο της τήρησης του Περιβαλλοντικού Όρου 3.3 της 
ΚΥΑ με α.π. οικ. 120770/20-01-2010, η Αυτοκινητόδρομος 
Αιγαίου Α.Ε. εκπονεί την Ετήσια Μελέτη Εκτίμησης της Φυσικής 
Αποκατάστασης της Βλάστησης που αφορά τις περιοχές της 
Κοιλάδας των Τεμπών του Δήμου Τεμπών και του Νέου 
Παντελεήμονα στον Δήμο Δίου - Ολύμπου. 

Η Μελέτη καλύπτει μία συνοπτική εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του βαθμού επίδρασης 
στην χλωρίδα των περιοχών, από τις εργασίες που 
εκτελούνται προγραμματισμένα δύο φορές το έτος, με 
στόχο την σταθεροποίηση των βραχομαζών των πρανών στις 
συγκεκριμένες τοποθεσίες.

Για 10η συνεχή χρονιά διενεργήθηκε επιθεώρηση αξιολόγησης 
της φυσικής κατάστασης της βλάστησης στις συγκεκριμένες 
περιοχές από εξωτερικό συνεργάτη με την υποστήριξη ειδικού 
Γεωπόνου της Εταιρείας. Τα αποτελέσματα περιλήφθηκαν στη 
Μελέτη που συντάχθηκε για την περίοδο Οκτώβριος 2019 - 
Ιούνιος 2020, η οποία υποβλήθηκε τον Αύγουστο του 2020 στο  
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας στη Γενική Διεύθυνση 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβαλλοντικής 
Αδειοδότησης.

Η Μελέτη του 2020 διενεργήθηκε 11 χρόνια ακριβώς μετά από 
τις εκτενείς εργασίες βραχοπροστασίας που πραγματοποιήθηκαν 
στη Κοιλάδα των Τεμπών και στον Νέο Παντελεήμονα, 
απόρροια του συμβάντος της βραχόπτωσης του 2009 στα 
Τέμπη, με αποτέλεσμα την αποτίμηση της κατάστασης της 
χλωρίδας με υψηλή βεβαιότητα. 

Σύμφωνα με τη Μελέτη η συνολική εικόνα της χλωρίδας, σε 
όλη την έκταση της περιοχής GR 140005 κρίνεται απολύτως 
ικανοποιητική σε ό,τι αφορά τόσο τους πληθυσμούς των ειδών 
όσο και τη διασπορά στους οικοτόπους.

Παρακολούθηση Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου 
(Ο.Κ.Θ.) από την Λειτουργία του Οδικού Έργου Τμήμα 
ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί

Η Μελέτη για την Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Θορύβου 
και Αερίων Ρύπων ανατέθηκε το 2009 στην Επιτροπή Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας / Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών προκειμένου να προσδιοριστούν οι 
θέσεις παρακολούθησης του Οδικού Θορύβου κατά μήκος του 
Αυτοκινητόδρομου, βάσει των απαιτήσεων των εγκεκριμένων 
Περιβαλλοντικών Όρων. Ορίστηκαν 25 γεωγραφικές θέσεις 
μέτρησης  του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου, οι οποίες 
και εγκρίθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος. 

Οι Ηχομετρήσεις είναι 24ωρες και διενεργούνται στις 
επιλεγμένες εγκεκριμένες θέσεις σε ετήσια βάση από την 
Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με ειδικούς αυτοκινούμενους 
σταθμούς παρακολούθησης θορύβου κατάλληλα 
εξοπλισμένους με εφαρμογή ύψους διάταξης 4m, με 
στατιστικούς αναλυτές θορύβου και διάταξη μικροφώνου παντός 
καιρού. 

Για ενδέκατη συνεχή χρονιά το 2020 διενεργήθηκαν οι 
μετρήσεις θορύβου και συντάχθηκε η Τεχνική Έκθεση με τα 
αποτελέσματα, η οποία υποβλήθηκε στην Διεύθυνση Θορύβου 
και στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής. Οι 
μετρήσεις του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου το 2020 
διενεργήθηκαν σε 14 γεωγραφικές θέσεις, όπως προέκυψε 
από την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Προγράμματος 
Παρακολούθησης Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου του έτους 
2019. 

Τα αποτελέσματα της Μελέτης για το έτος 2020, από τις 
14 συνολικά θέσεις μέτρησης έδειξαν ότι:

Στο σύνολο των θέσεων (ευαίσθητων δεικτών) τα 
αποτελέσματα των ακουστικών μετρήσεων είναι 
εντός των θεσμοθετημένων ορίων.

Πλήρης αποτελεσματικότητα των αντιθορυβικών 
πετασμάτων των οποίων η εγκατάσταση 
ολοκληρώθηκε το 2017 σε τρεις οικιστικές 
περιοχές του αυτοκινητόδρομου.

Διαχείριση Αποβλήτων

Τοποθέτηση Υπόγειων Κάδων 

Για την αισθητική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων αλλά 
και την βέλτιστη διαχείριση των αποβλήτων, η Αυτοκινητόδρομος 
Αιγαίου προχώρησε τον Φεβρουάριο του 2020 στην 
εγκατάσταση υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης 
απορριμμάτων στις εγκαταστάσεις των Κέντρων Λειτουργίας και 
Συντήρησης Μοσχοχωρίου και Λεπτοκαρυάς. 

Πιο αναλυτικά τοποθετήθηκαν στις εγκαταστάσεις:

• 1 σύστημα με 2 κάδους για κοινά απορρίμματα και 1 σύστημα 
με 2 κάδους για ανακυκλώσιμα υλικά στο ΚΛΣ Μοσχοχωρίου,

• 1 σύστημα με 4 κάδους για ανακυκλώσιμα υλικά στο ΚΛΣ 
Λεπτοκαρυάς.

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (HMA)

Στο πλαίσιο της τήρησης της νομοθεσίας για τη διαχείριση 
αποβλήτων και της υπ’ αριθμό ΚΥΑ 43942/4026 για την 
Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Αποβλήτων (ΗΜΑ) (όπως τροποποιήθηκε από τη ΚΥΑ οικ. 
1/1/2017 και τη ΚΥΑ οικ. 26303/1483), η Αυτοκινητόδρομος 
Αιγαίου προχώρησε στην ηλεκτρονική υποβολή της 
Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων για το έτος 
2020 στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Στην έκθεση αναφέρονται αναλυτικά όλες οι ποσότητες 
αποβλήτων που διέθεσε η εταιρεία καθώς και οι εταιρείες που 
τα διαχειρίστηκαν.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ποσότητες 
των αποβλήτων που προέκυψαν από τη λειτουργία και 
συντήρηση του αυτοκινητόδρομου κατά το 2020:

2020
tn

5,92

3,72

0,35

76,33

0,8

0,45

3,26

143,74
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2020
tn

25,46

0,958

0,231

13,15

0

346,915

0

70,56

0,4

0,048

0,222

0,05

1,266

2020
tn

70,46

70,46

D1: Απόθεση επάνω ή μέσα στο έδαφος
(πχ υγειονομική ταφή κλπ)

R4: Ανακύκλωση ή ανάκτηση άλλων ανοργάνων ουσιών.

R9: Κύρια χρήση ως καύσιμο ή ως άλλο μέσο παραγωγής 
ενέργειας.

R12: Ανταλλαγή αποβλήτων προκειμένου να υποβληθούν σε 
μία από τις εργασίες R1 έως R11.

R13: Αποθήκευση υλικών προκειμένου να υποβληθούν σε 
περαιτέρω επεξεργασία κι αξιοποίησή τους

2020
tn

71,21

3,26

143,74

25,46

243,67

1,266

2020
tn

1,266

0,585

2020
tn

0,4

0,019

0,118

0,048

2020
tn

5,92

3,72

0,35

5,12

0,8

0,45

0,958

0,231

13,15

0

30,934

0

0,1

0,038

0,047

0,05

Διαχείριση Ζώων επί του 
Αυτοκινητόδρομου

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου μεριμνά για την περίθαλψη 
τραυματισμένων ζώων που μπορεί να εντοπιστούν στον 
ευρύτερο χώρο του έργου παραχώρησης και τα οποία χρήζουν 
ιατρικής φροντίδας. 

Παρέχει, όπου δύναται, συνδρομή στους αρμόδιους 
φορείς σχετικά με την μεταφορά τους σε αναγνωρισμένα 
κέντρα, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο κύκλος της υγιούς 
αποκατάστασής τους.  

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης εντάσσεται και το 
περιστατικό όπου τον Μάρτιο του 2020 εντοπίστηκε σοβαρά 
τραυματισμένο ζώο (σκύλος), την επιβίωση του οποίου 
εξασφάλισαν οι εργαζόμενοι της Εταιρείας.

Για το σοβαρά τραυματισμένο ζώο, απαιτήθηκε μακροχρόνια 
νοσηλεία και αποκατάστασή του.
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Βασικό μας μέλημα είναι η ποιοτική και άμεση καθημερινή 
εξυπηρέτηση των οδηγών του αυτοκινητόδρομου. Βρισκόμαστε 
σε διαρκή επικοινωνία με τους πελάτες μας φροντίζοντας για την 
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Η ομάδα της Εξυπηρέτησης Πελατών φροντίζει καθημερινά 
για τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση των οδηγών που 
επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τον αυτοκινητόδρομο. Απαντά 
σε ερωτήματά τους, ενημερώνει για θέματα ή υπηρεσίες 
που παρέχονται επί του Έργου, καταγράφει και απαντά σε 
επισημάνσεις και παράπονα των οδηγών και εξυπηρετεί όσο το 
δυνατόν πιο άμεσα τα αιτήματά τους.

Κατά το 2020, επετεύχθη η αποτελεσματική και αδιάλειπτη 
λειτουργία του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, σε όλα τα 
σημεία επαφής με τους πελάτες, με την παράλληλη καθιέρωση 
τηλεργασίας σε περιορισμένες θέσεις εργασίας. Μόνη εξαίρεση 
αποτέλεσε η δίμηνη (16 Μαρτίου-18 Μαΐου) αναστολή 
λειτουργίας των Σημείων Εξυπηρέτησης Πελατών (ΣΕΠ), 
γεγονός που προκάλεσε μια ετήσια μείωση των πελατών στα 
ΣΕΠ της τάξης του 11,8%σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Διαλειτουργικότητα

Από τις 4 Νοεμβρίου του 2020, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία 
η διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών διοδίων της χώρας. 
Oι οδηγοί πλέον μπορούν να μετακινηθούν σε όλο το δίκτυο 
των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, κάνοντας χρήση των 
ηλεκτρονικών λωρίδων, με έναν μόνο πομποδέκτη.

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου με αφορμή την εξέλιξη αυτή, 

σχεδίασε και υλοποίησε μια εκτεταμένη καμπάνια προώθησης 
της υπηρεσίας eway (#ewaypaspantou), στοχεύοντας τόσο 
στην έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση των υφιστάμενων 
συνδρομητών για την νέα δυνατότητα που τους προσέφερε η 
υπηρεσία, όσο και στο υπόλοιπο κοινό, συστήνοντάς του την 
υπηρεσία eway, αλλά και τις δυνατότητες και τα προνόμια που 
συνδέονται με αυτή.

Πιο συγκεκριμένα, για την καμπάνια αυτή 
δημιουργήθηκαν:

• Ειδική σελίδα στο website της υπηρεσίας eway για τη 
διαλειτουργικότητα (περιγραφή της υπηρεσίας, συχνές 
ερωτήσεις κλπ.)

• Παρουσίαση της υπηρεσίας eway και της πλήρους 
διαλειτουργικότητας σε τηλεοπτικούς σταθμούς πανελλήνιας 
εμβέλειας (ALPHA, STAR)

• Ραδιοφωνικά spot σε ραδιοφωνικούς σταθμούς Θεσσαλίας, 
Πιερίας και Θεσσαλονίκης 

• Διαφημιστικές πινακίδες σε αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ 
(Θεσσαλονίκη)

• Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε δημοφιλείς ιστοσελίδες 
Θεσσαλίας, Πιερίας και Θεσσαλονίκης

• Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων από σταθμούς διοδίων
Η καμπάνια αυτή έτυχε μεγάλης αποδοχής, αυξάνοντας 
σημαντικά των αριθμό των συνδρομητών της υπηρεσίας eway.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

αύξηση των νέων εγγραφών στην υπηρεσία eway σε σχέση με το 2019

νέοι χρήστες στην ηλεκτρονική υπηρεσία διαχείρισης ηλεκτρονικών λογαριασμών 
Myeway

διελεύσεις με την ηλεκτρονική κάρτα ΑμΕΑ

ηλεκτρονικές διελεύσεις eway

101%

9.849

81.846

> 4,8 εκ.

Υπηρεσίες συλλογής διοδίων

Για την εξυπηρέτηση των οδηγών η Αυτοκινητόδρομος 
Αιγαίου παρέχει 3 τρόπους πληρωμής διοδίων:

• Πληρωμή σε λωρίδα με εισπράκτορα (MTC) – Συμβατική 
μέθοδος πληρωμής με μετρητά ή μηχάνημα POS

• Πληρωμή σε λωρίδα με μηχάνημα αυτόματων πληρωμών 
(APM). Οι χρήστες μπορούν να πληρώσουν με μετρητά στα 
μηχανήματα αυτόματων πληρωμών στους πλευρικούς σταθμούς 
διοδίων. Για τη διευκόλυνση των χρηστών ή/και για την 
αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων υπάρχει 24ωρη εξυπηρέτηση 
μέσω ειδικού συστήματος ενδοεπικοινωνίας.

• Πληρωμή σε ηλεκτρονική λωρίδα (ETC) μέσω πομποδέκτη
Η πληρωμή γίνεται μέσω πομποδέκτη της Εταιρείας (πρόγραμμα 

eway) ή μέσω πομποδέκτη άλλων αυτοκινητοδρόμων, στο 
πλαίσιο της διαλειτουργικότητας.

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής 
Ενημέρωσης «Myeway»

Τα πλεονεκτήματα της δωρεάν εφαρμογής «Myeway» έχουν 
γίνει πλέον αντιληπτά στους περισσότερους συνδρομητές 
της υπηρεσίας μας, οι οποίοι καθημερινά χρησιμοποιούν τις 
δυνατότητες που το χρηστικό αυτό εργαλείο τους παρέχει. 
Το 2020 εγγράφηκαν 9.849  νέοι χρήστες, ενώ κατά τον ίδιο 
χρόνο, μέσω της εφαρμογής εξυπηρετήθηκαν 8.433 «Myeway» 
αιτήματα συνδρομητών, παρουσιάζοντας αύξηση 112% σε 
σχέση με το 2019. Η ευκολία και η αμεσότητα στη διαχείριση 
των eway λογαριασμών έχει κερδίσει το ενδιαφέρον των 
συνδρομητών μας.
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Ο εμπλουτισμός και η ανανέωση του σύγχρονου αυτού 
εργαλείου διαχείρισης των συνδρομητικών λογαριασμών 
βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ώστε να αξιοποιηθούν κατά τον 
μέγιστο βαθμό οι δυνατότητες που προσφέρονται προς 
διευκόλυνση των πελατών που προτιμούν σύγχρονα κανάλια 
επικοινωνίας και εξυπηρέτησης.

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών 
/ Τηλεφωνικό Κέντρο

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου παρέχει τις εξής δυνατότητες 
επικοινωνίας με τους πελάτες της:

• 1075-Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης (24ωρης λειτουργίας)

• Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών

• Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών σε συγκεκριμένους σταθμούς 
διοδίων και ΣΕΑ

Οι υπηρεσίες που υποστηρίζονται καθημερινά μέσω της 
Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών είναι:

• Η συνδρομητική υπηρεσία ηλεκτρονικών διοδίων eway

• Η έκδοση ηλεκτρονικών καρτών διοδίων ΑμΕΑ

• Η έκδοση Ενημερωτικών Δελτίων Διέλευσης υπερμεγεθών 
οχημάτων (MOS)

• Η διαχείριση οφειλών/αποζημιώσεων χρηστών

Από το σύνολο των κλήσεων, το 56% αφορά την εξυπηρέτηση 
πελατών και την υπηρεσία eway.

Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών 
(ΣΕΠ)

Οι εκπρόσωποι των 3 Σημείων Εξυπηρέτησης Πελατών 
που λειτουργούν στους Σταθμούς Διοδίων κατά μήκος του 
αυτοκινητόδρομου έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους 
πελάτες μας για να εξυπηρετήσουν σε θέματα που αφορούν 
τη συνδρομητική υπηρεσία eway, την έκδοση ηλεκτρονικών 
καρτών διοδίων ΑμΕΑ, καθώς και να παρέχουν οποιεσδήποτε 
πληροφορίες ζητηθούν για τον αυτοκινητόδρομο ή για να 
διαχειριστούν τις παρατηρήσεις και τα παράπονά τους.

Αιτήματα / Πληροφόρηση Πελατών

Κατά το 2020 στα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών μας, 
παρόλες τις δυσκολίες που επέφερε η πανδημία και ο 
περιορισμός των μετακινήσεων, διαχειριστήκαμε 11.937 
θέματα, από τα οποία το 66% ήταν αιτήματα, 33% ήταν για 
αναζήτηση πληροφοριών και 1% ήταν παράπονα. 
Σημειώνεται πως σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ο 
αριθμός παραπόνων στα ΣΕΠ παρουσίασε – για άλλη μια φορά 
– μείωση 43%.

Διαχείριση Παραπόνων Πελατών

Τα παράπονα και οι επισημάνσεις που λαμβάνουμε από τους 
πελάτες μας, αποτελούν για μας χρήσιμη και καλοπροαίρετη 
κριτική, η οποία σε κάθε περίπτωση αξιολογείται και αντιστοίχως 
αξιοποιείται για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας. 

Σε κάθε επισήμανση ή παράπονο πελάτη μας δρομολογείται 
και σχετική απάντηση από την πλευρά της Εταιρείας, αφού έχει 
προηγηθεί η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών στο 
εσωτερικό της.

Ο μέσος όρος ανταπόκρισης στα παράπονα και επισημάνσεις 
των πελατών και χρηστών μας διατηρήθηκε στις 12 
ημερολογιακές μέρες. 

Κάθε μορφή επικοινωνίας με τους πελάτες μας είναι σημαντική 
διότι έτσι κατανοούμε απόλυτα τις ανάγκες τους και μπορούμε 
να ανταποκριθούμε πλήρως σε αυτές.

2020

66

34

9

3

11

Ανάλυση περιεχομένου παραπόνων

9 %

Γραπτά Παράπονα

28 %
54 %
7 %
2 %

Συντήρηση

Λειτουργία διοδίων

Εξυπηρέτηση Πελατών / Υπηρεσία eway

Οδική λειτουργία

Γενικά θέματα

Θεματολογία γραπτών παραπόνων

Έκδοση Ηλεκτρονικών Καρτών ΑμΕΑ

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου στο πλαίσιο των δράσεων 
Εταιρικής Υπευθυνότητας έχει αναλάβει πλήρως το κόστος που 
προκύπτει από τις διελεύσεις των οχημάτων των ΑμΕΑ.

Για τη διευκόλυνση της διέλευσης των ΑμΕΑ από τους 
σταθμούς διοδίων, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου εκδίδει 
ηλεκτρονικές κάρτες τα τελευταία 5 χρόνια. Οι κάρτες αυτές 
διατίθενται σε δικαιούχους δελτίων στάθμευσης για ΑμΕΑ 
και Ανάπηρους Πολέμου, με σκοπό την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση των εν λόγω χρηστών του αυτοκινητόδρομου, 
καθώς και την οργανωμένη διαχείριση των συγκεκριμένων 
διελεύσεων.

Η εν λόγω κάρτα αποτελεί για τους δικαιούχους (ΑμΕΑ και 
Ανάπηροι Πολέμου), από την 1η Μαΐου 2015, το μοναδικό 
μέσο διέλευσης από τους σταθμούς διοδίων ευθύνης μας, 
χωρίς την καταβολή των διοδίων τελών. Στην προσπάθειά 
μας να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, 
καθιερώσαμε μια απλή διαδικασία απόκτησης της ηλεκτρονικής 
κάρτας, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους δικαιούχους.

Η μέχρι τώρα εμπειρία μας – έχοντας ήδη εξυπηρετήσει από την 
έναρξη της διαδικασίας έως το τέλος του 2020 6.128 αιτήματα 
– δείχνει ότι με τη συνεργασία τους, έχει γίνει μια οργανωμένη 
αναβάθμιση στην εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων χρηστών του 
αυτοκινητόδρομου.

5.347

81.846
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Πρωτοβουλίες για τους πελάτες

Κατά το 2020, εν μέσω των ιδιαίτερων συνθηκών που 
διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας COVID, η υπηρεσία eway 
αποτέλεσε την βασική πρόταση της εταιρείας για ασφαλείς 
(ανέπαφες) συναλλαγές στους σταθμούς διοδίων.Παράλληλα, 
ενισχύθηκαν σημαντικά τα προνόμια της υπηρεσίας με επιπλέον 
ελκυστικές προσφορές/εκπτώσεις και συνεργασίες, ώστε 
αφενός να επιβραβευτούν οι υφιστάμενοι συνδρομητές και 
αφετέρου να προσεγγιστούν νέοι πελάτες, ενόψει της πλήρους 
διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονικών διοδίων όλης της χώρας 
(4 Νοεμβρίου 2020). 

• To καλοκαίρι του 2020 (1η Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου) 
εφαρμόστηκαν δύο νέα  εκπτωτικά προγράμματα για τους 
σταθμούς διοδίων Κλειδιού και Πλαταμώνα, με σκοπό την 
διευκόλυνση των μετακινήσεων προς τους δημοφιλέστερους 
καλοκαιρινούς προορισμούς.

• Η ιστοσελίδα myeway εμπλουτίστηκε και αναβαθμίστηκε με 
νέες χρηστικές λειτουργίες για την εξυπηρέτηση των πελατών 
και τη βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης (λογιστικές 
καρτέλες πελατών, pop up messages, λειτουργίες εξαγωγής 
δεδομένων).

• Παράλληλα, εντός του 2020 ξεκίνησε ο σχεδιασμός της 
εφαρμογής (mobile App) της εταιρείας, σημαντικό μέρος της 
οποίας απευθύνεται στους συνδρομητές της υπηρεσίας eway. Η 
εφαρμογή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2021. 

• Κατά τη διάρκεια του έτους ανανεώθηκε η συνεργασία της 
Εταιρείας με την «Anytime», διατηρώντας την προσφορά που 
παρέχεται στους συνδρομητές του eway για τα επόμενα έτη.

• Τον Σεπτέμβριο 2020 ξεκίνησε η συνεργασία της υπηρεσίας 
eway με το πρόγραμμα επιβράβευσης της Τράπεζας 
Πειραιώς “Yellows”. Μέσω της νέας αυτής συνεργασίας,οι 
συνδρομητές eway έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν και 
να εξαργυρώνουν yellows κάθε φορά που ανανεώνουν το 
υπόλοιπο του λογαριασμού τους, χρησιμοποιώντας τις κάρτες 
της συγκεκριμένης τράπεζας.

Εμπορική πολιτική

Η εταιρεία προσαρμοζόμενη στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 
συνθήκες, καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο, 
προχώρησε τον Ιούνιο του 2020 στη δημιουργία τμήματος 
Εμπορικής Ανάπτυξης, στο οποίο ανατέθηκαν, μεταξύ άλλων, 
η διαχείριση των ΣΕΑ, η ανάπτυξη της υπηρεσίας eway, καθώς 
και η διερεύνηση άλλων εμπορικών δραστηριοτήτων για την 
εταιρεία. 

Έτσι, από το καλοκαίρι του 2020 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
μια σειρά προγραμμάτων και συνεργασιών, με σκοπό την 
ενίσχυση της πελατειακής βάσης της υπηρεσίας eway. 
Ενδεικτικά:

• Σχεδιασμός και υλοποίηση εποχικών εκπτωτικών 
προγραμμάτων για την διευκόλυνση των καλοκαιρινών 
μετακινήσεων σε δημοφιλείς προορισμούς (Παράλια Πιερίας, 
Πλαταμώνας)

• Καμπάνια προώθησης eway ενόψει της εφαρμογής της 
πλήρους διαλειτουργικότητας ηλεκτρονικών διοδίων στη χώρα

• Σχεδιασμός προνομιακού πακέτου για τα φορτηγά (σε 
εφαρμογή από τον Φεβρουάριο  2021)

• Σχεδιασμός άλλων προνομιακών πακέτων και προσφορών για 
τους συνδρομητές eway (σε εφαρμογή το 2021)

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του έτους έγινε η εκκίνηση 
για την δραστηριοποίηση της εταιρείας σε νέες εμπορικές 
δραστηριότητες, όπως η δημιουργία ενός Σταθμού Ασφαλούς 
Στάθμευσης Φορτηγών στο Αερινό, αλλά και η εγκατάσταση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας για τα οχήματα, όπως το φυσικό 
αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια.

Εκπτωτικά Προγράμματα
Διελεύσεων ΙΧ

Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των συνδρομητών 
μας και να διευκολύνουμε όσους κατά κανόνα χρησιμοποιούν 
σε καθημερινή βάση τον αυτοκινητόδρομο, σχεδιάσαμε τα 
εκπτωτικά προγράμματα eway LOCAL,από τα οποία μπορούν οι 
συνδρομητές μας να επωφεληθούν κλιμακωτές εκπτώσεις που 
ανέρχονται σε ποσοστό έως και 80% στις μηνιαίες διελεύσεις 
τους από έναν συγκεκριμένο σταθμό της επιλογής τους.

Τα προγράμματα eway LOCAL, απευθύνονται σε οδηγούς 
οχημάτων κατηγορίας 2 και αφορούν εκπτώσεις για διελεύσεις 
που πραγματοποιούνται εντός του ίδιου ημερολογιακού μήνα 
από ένα σταθμό της επιλογής του συνδρομητή.

Εκπτωτικά Προγράμματα της υπηρεσίας eway LOCAL 
(2019-2020)

eway LOCAL
2019

1.260

4.662

3.265

1.622
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5.096

2020

1.649

3.555

4.840

2.361

275

6.455

Επιπλέον των ανωτέρω, το εκπτωτικό πρόγραμμα Μοσχοχώρι 
RETURN που πρωτοεφαρμόστηκε το 2019, προτίμησαν 2.999 
συνδρομητές (ποσοστό αύξησης 75% στην προτίμηση των 
πελατών σε σχέση με το 2019)

Εθνική εβδομάδα Εξυπηρέτησης 
Πελατών

Για τέταρτη συνεχή χρονιά διοργανώθηκε με επιτυχία μια 
διαφορετική, διαδικτυακή Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης 
Πελατών με moto «Στην Εξυπηρέτηση συνεχίσουμε μαζί… Για 
να μπορείς να πας παντού ΑΣΦΑΛΩΣ!». 

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης είχαμε την ευκαιρία να 
διοργανώσουμε ένα Facebook διαγωνισμό για την υπηρεσία 
eway και τη διαλειτουργικότητα, ενώ με ξεχωριστή δράση 
διαφημίσαμε περισσότερο την υπηρεσία Myeway και 
παροτρύναμε όλους τους οδηγούς να εγγραφούν σε αυτή. 
Μεταξύ άλλων πραγματοποιήσαμε επίσης ενδιαφέρουσες 
δράσεις για τους εργαζόμενους με θέμα την Ψυχική υγεία σε 
συνθήκες COVID, webinar για την αποτελεσματική εργασία εξ 
αποστάσεως κτλ. 

Δράσεις 2020 

Για εργαζόμενους της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου

• Ψυχική Υγεία σε συνθήκες COVID 

• Όλοι μαζί… ένα βίντεο!

• On-line Fitness Day! Stay active, stay healthy at work! 

• Στείλτε μας το μήνυμά σας!

Για πελάτες/συνδρομητές & συνεργάτες της 
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου

• “Πού θέλεις να ταξιδέψεις με το eway;” (Διαγωνισμός Face-
book)

• Εγγραφείτε στο Myeway & κερδίστε!

• Ιδέες & tips για remote εργασία και happy people online! 

• Αναμνηστικά δωράκια! (στα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών)

• “Κερνάμε το νερό με τον καφέ σας!” από τον 

Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου για την ΕΕΕΠ (στα Σ.Ε.Α.)

Υπηρεσίες για τον Επαγγελματία

Διαδικασία διέλευσης Υπέρβαρων / Υπερμεγεθών 
Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου

Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια 
αποτελεί προτεραιότητά μας. Καθημερινά πληροφορούμε 
όλους τους οδηγούς για τις προγραμματισμένες εργασίες και τις 
υφιστάμενες  κυκλοφοριακές συνθήκες στον αυτοκινητόδρομο 
και συγκεκριμένα διευκολύνουμε τους επαγγελματίες οδηγούς 
υπέρβαρων-υπερμεγεθών οχημάτων/μηχανημάτων έργου που 
επιθυμούν να κινηθούν κατά μήκος του Έργου μας, παρέχοντάς 
τους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την ασφαλή 
πραγματοποίηση της μεταφοράς τους μέσω της Ενημέρωσης 
Δυνατότητας Διέλευσης. Ταυτόχρονα, σε συνεχή επικοινωνία 

με τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, παρακολουθούνται όλες 
αυτές οι ειδικές διελεύσεις κατά την εξέλιξή τους με κύριο 
γνώμονα την ασφάλεια όσων κινούνται στον Αυτοκινητόδρομο.

Οι γραπτές ενημερώσεις/απαντήσεις στα αιτήματα διέλευσης 
των επαγγελματιών οδηγών με οχήματα ή συνδυασμούς 
οχημάτων που υπερβαίνουν τις μέγιστες διαστάσεις 
διεκπεραιώνονται όσο το δυνατόν πιο άμεσα προκειμένου να 
ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις ανάγκες τους. 

Σταθμοί Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)

Η πανδημία έπληξε σε πολύ σημαντικό βαθμό τη λειτουργία 
των ΣΕΑ κατά τη διάρκεια του 2020. Οι λειτουργίες εστίασης 
ακολούθησαν τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν κατά τη 
διάρκεια των δύο απαγορεύσεων κυκλοφορίας (23/3 - 18/5 
και 7/11-τέλος του έτους) και παρέμειναν κλειστά για όλο το 
διάστημα που αυτά διαρκούσαν.

Επιπλέον, τα περισσότερα ΣΕΑ λειτούργησαν με περιορισμούς 
(ωράριο, προσωπικό, υπηρεσίες) σχεδόν καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους, λόγω μειωμένης κυκλοφορίας στον 
αυτοκινητόδρομο.

Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες καυσίμων που παρέχονται στα 
ΣΕΑ, το 2020 τέθηκε σε λειτουργία το πρατήριο Φυσικού 
Αερίου Κίνησης (FISIKON-CNG) στον Σταθμό Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών Ευαγγελισμού και στις δύο κατευθύνσεις, 
συμβάλλοντας έτσι στο τρίπτυχο «Περιβάλλον, Οικονομία, 
Κοινωνία», που αποτελεί αναγκαίο συστατικό της βιώσιμης 
ανάπτυξης.

Σταθμός Ασφαλούς Στάθμευσης 
Φορτηγών στο Αερινό (Aerino Safe & 
Secure Truck Parking Area)

Τον Ιανουάριο του 2020 το Υπουργείο Υποδομών κάλεσε 
όλους τους Ελληνικούς Αυτοκινητόδρομους να συμμετέχουν 
σε ένα κοινό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., για 
την ανάπτυξη Σταθμών Ασφαλούς Στάθμευσης Φορτηγών κατά 
μήκος του δικτύου των Ελληνικών αυτοκινητοδρόμων.

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση 
αυτή προτείνοντας την κατασκευή δύο τέτοιων χώρων στο 
Αερινό (ένας ανά κατεύθυνση) και έτσι, τον Ιούλιο του ίδιου 
έτους, δρομολογήθηκε η υλοποίηση της δράσης 2019-EL-
TMC-0264-W της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη 
εννέα (9) Περιοχών Ασφαλούς Στάθμευσης Βαρέων Οχημάτων 
κατά μήκος του Διευρωπαϊκού Δικτύου (πυρήνα) εντός της 
Ελλάδος (INEA/CEF/TRAN/M2019/2099687).

Η χρηματοδότηση της παραπάνω δράσης εντάχθηκε στο Con-
necting Europe Facility (CEF). Το Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών ανέλαβε το γενικότερο συντονισμό της δράσης, 
μέσω των Γενικών Διευθύνσεων Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας της Γενικής Γραμματείας 
Μεταφορών και Συγκοινωνιακών Υποδομών της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών.

ΚΛΕΙΔΙ
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Οι δύο Σταθμοί στο Αερινό θα αναπτυχθούν και στις 
δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου και θα 
περιλαμβάνουν (στην κάθε κατεύθυνση):

• Συνολική έκταση περίπου 18.000 m2

• 36 θέσεις ασφαλούς στάθμευσης φορτηγών, καθώς και 
14 θέσεις στάθμευσης ΙΧ και 2 λεωφορείων (εκτός του 
περιφραγμένου χώρου)

• Σνακ μπαρ

• Τουαλέτες και μπάνια 

• Εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων και βιολογικού 
καθαρισμού

• Εγκαταστάσεις ασφαλείας επιπέδου Silver (σύστημα 24-ωρης 
παρακολούθησης, ελεγχόμενη είσοδος/έξοδος, περίφραξη, 
φωτισμός και σήμανση)

• Εφαρμογή κρατήσεων σε πραγματικό χρόνο

Η ολοκλήρωση και η λειτουργία του έργου αναμένεται εντός 
του 2022.

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα  μας

Η εμφάνιση και η εν συνεχεία παγκόσμια εξάπλωση της 
πανδημίας Covid-19 στις αρχές του 2020 προκάλεσε, όπως 
ήταν φυσικό, πολλά προβλήματα σε όλους τους τομείς της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας κι επέφερε διαταραχές και στις 
αλυσίδες εφοδιασμού. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου κλήθηκε 
να προσαρμοστεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες 
που επέφερε η πανδημία, επιδεικνύοντας μεγάλη ευελιξία 
προκειμένου να διαχειριστεί το προμηθευτικό ρίσκο εν μέσω 
Covid-19. 

Ήδη από την αρχή της λειτουργίας της, η εταιρεία συνεργάζεται 
με πληθώρα προμηθευτών οι περισσότεροι απ’ τους οποίους 
δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ελλάδα κι αναπτύσσει 
σχέσεις που διακρίνονται από το κοινό όραμα για την βέλτιστη 
ποιότητα του τελικού προϊόντος και των υπηρεσιών που θα 
παράσχει στους χρήστες του αυτοκινητόδρομου. Στόχος καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 2020 ήταν η διασφάλιση της απρόσκοπτης 
προμήθειας όλων των απαιτούμενων υλικών και αγαθών, 
απαραίτητων για τη λειτουργία της εταιρείας αλλά και για την 
κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν στην κοινωνία.

Η Εταιρεία καλύπτει απόλυτα τις προδιαγραφές της Σύμβασης 
Παραχώρησης σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή 
Νομοθεσία και Κανονισμούς και φροντίζει για την επιλογή 
αξιόπιστων προμηθευτών/συνεργατών, ικανών να στηρίξουν το 
Έργο της λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητόδρομου. 

Οι ανάγκες της εταιρείας για ευρεία ποικιλία προϊόντων 
καλύπτονται μέσω κλειστών/ανοιχτών διαγωνισμών ή απευθείας 
αναθέσεων κατόπιν έρευνας αγοράς με αίτηση προσφορών. 
Επίσης με αναθέσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες κι επιλογή 
εξειδικευμένων διεθνών συνεργατών. 

Οι προαναφερθείσες ανάγκες αφορούν ευρεία ποικιλία 
προϊόντων (περίπου 9.000 κωδικοί) και υπηρεσιών, τα 
οποία καλύπτονται: 

• Μέσω κλειστών/ανοιχτών διαγωνισμών ή με απευθείας 
προμήθεια εφόσον προηγηθεί έρευνα αγοράς με αίτηση 
προσφορών για κάθε κατηγορία. Έτσι επιτυγχάνουμε υλικά 
άριστης ποιότητας σε συμφέρον κόστος. Ο έλεγχος και η 
συνολική αξιολόγηση των προμηθευτών μας γίνεται ετησίως. 

• Με επιλογή εξειδικευμένων διεθνών συνεργατών.

Οι βασικές κατηγορίες προμηθευτών της 
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου είναι: 

• Η Κοινοπραξία κατασκευής των νέων τμημάτων (με πλήρη 
υποχρέωση προμήθειας υλικών και παροχής υπηρεσιών για την 
κατασκευαστική δραστηριότητα). 

• Εργολάβοι κατασκευαστές λοιπών έργων. 

• Εργολάβοι συντήρησης του αυτοκινητόδρομου (συντήρηση 
πρασίνου, καθαρισμό χώρων στάθμευσης και ανάπαυσης, 
αποχιονισμός κ.ά). 

• Προμηθευτές υλικών (παγίων, ανταλλακτικών, αναλωσίμων 
κ.ά). 

• Προμηθευτές παροχής υπηρεσιών που συνεργάζονται με 
τη Διοικητική Διεύθυνση της Εταιρείας (ορκωτοί λογιστές, 
δικηγόροι, σύμβουλοι κ.ά).

• Μελετητές

Οι ανωτέρω κατηγορίες προμηθευτών, πλην προμηθευτών 
παροχής υπηρεσιών και μελετητών ανήκουν στην κατηγορία 
υψηλής έντασης εργασίας.

Κατά το έτος που καλύπτει η παρούσα Έκθεση δεν υπήρξαν 
διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα έτη όσον αφορά 
τα ανωτέρω στοιχεία.

Μέσω του ενεργοποιημένου συστήματος Διαχείρισης 
Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η 
αξιοκρατία τόσο στην επιλογή προμηθευτών με την εφαρμογή 
μιας σειράς διαδικασιών, όσο και στη διαχείριση του κύκλου της 
προμήθειας από την ανάγκη που προκύπτει έως και τον έλεγχο 
και τη διανομή των υλικών στα αρμόδια τμήματα.

460
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46

815

64.888.000 €

1.612.000 €

66.500.000 € 
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ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΣΤΟΧΟΙ
Οι στόχοι που δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε χωρίζονται 
στις ακόλουθες 4 κατηγορίες: 

Μελλοντικοί στόχοι της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου σε θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας

 

  

-

2020

-
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Διαχείριση Οδικής 
Ασφάλειας/ 
Αναβάθμιση Υποδομής 
Αυτοκινητόδρομου:
Υλοποίηση προγράμματος 
2021-2023 για την  
αναβάθμιση/ανακατασκευή 
96 γεφυρών (Αλιάκμονα, 
Πηνειού, Κορινού κλπ).
Έναρξη εργασιών 
αναβάθμισης Τεχνικού 
Υπογειοποίησης Κατερίνης 
(πρόγραμμα 2021-2022)
Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός:
Συνεχής Αναβάθμιση των 
Ηλεκτρονικών Συστημάτων,  
της Αυτοματοποίησης των 
Βασικών Λειτουργειών 
της Εταιρείας και της 
Διαδραστικής Επικοινωνίας
με τους Πελάτες.
Πιστοποίηση Συστήματος 
Διαχείρισης Ασφάλειας 
Δεδομένων – ISO 27001
Ενίσχυση ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών με δημιουργία
app για τους οδηγούς

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα Έκθεση είναι η έκτη προσπάθεια της 
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου να αποτυπώσει τη στρατηγική και 
τις ετήσιες δραστηριότητές της σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης 
(περίοδος αναφοράς 1/1/2020 – 31/12/2020).

Σκοπός της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι η πλήρης και 
ολοκληρωμένη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών μας 
κι αποτυπώνει τις δεσμεύσεις μας απέναντι στις αρχές της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Κατά την περίοδο που καλύπτει η παρούσα Έκθεση, δεν 
υπήρξαν περιπτώσεις επαναδιατυπώσεων.

Εφαρμογή του Global Reporting
Initiative (GRI)

Η παρούσα Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της 
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου βασίζεται στις κατευθυντήριες 
οδηγίες του Global Reporting Initiative (GRI) και πιο 
συγκεκριμένα στη νέα έκδοση STANDARDS (In Accordance 
– Core), που είναι διεθνώς αναγνωρισμένες και αποτελούν τις 
πλέον απαιτητικές οδηγίες στο είδος τους.

Εξωτερική διασφάλιση

Για τον Απολογισμό του 2020, κατόπιν έγκρισης της ανώτατης 
Διοίκησης, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου συνεργάστηκε με 
εξωτερικό φορέα, για τον έλεγχο συγκεκριμένων στοιχείων του 
περιεχομένου της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ο εξωτερικός φορέας είναι πλήρως ανεξάρτητος και δεν 
παρείχε καμία σχετική συμβουλευτική υπηρεσία στην εταιρεία, 
ούτε προσέφερε τόσο για την παρούσα Έκθεση όσο και για 
οποιοδήποτε άλλο έργο στο παρελθόν.

Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις του εξωτερικού φορέα 
που προκύπτουν από τη διαδικασία εξωτερικού ελέγχου 
αξιοποιούνται προς βελτίωση των διαδικασιών της Εταιρείας 
και της ποιότητας των Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης που 
δημοσιοποιούνται. 

Επικοινωνία σχετικά με την Έκθεση

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις σχετικά με την Έκθεση 
Εταιρικής Υπευθυνότητας για το έτος 2020, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εταιρικής Επικοινωνίας & 
ΕΚΕ, τηλ. 2410 680300, e-mail: comm@aegeanmotor-
way.gr
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2020 ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
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ΠΙΝΑΚΑΣ GRI
Η παρούσα έκθεση είναι η έκτη Έκθεση Εταιρικής 
Υπευθυνότητας της Εταιρείας και καλύπτει τις ενέργειες που 
υλοποίησε αυτή κατά το 2020. Αξιολογήθηκε από την εταιρεία 
EUROCERT σύμφωνα με τα πρότυπα GRI STANDARDS, η 
οποία βεβαιώνει ότι είναι σε επίπεδο συμμόρφωσης
«in accordance Core».

GRI 
standard

GRI 102-1

GRI 102-2

GRI 102-7

GRI 102-3

GRI 102-4

GRI 102-5

GRI 102-6

GRI 102-11

GRI 102-8

GRI 102-10

GRI 102-9

Εταιρική Διακυβέρνηση
Η Εφοδιαστική Αλυσίδα μας

9
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GRI 
standard

GRI 102-12

ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, 
ISO 45001, ISO 39001, SA 8001

GRI 102-13

GRI 102-16

GRI 102-14

GRI 102-15

GRI 102-40

GRI 102-42

GRI 102-41

GRI 102-43

GRI 102-18

GRI 
standard

GRI 102-45

GRI 102-44

GRI 102-46

GRI 102-50 1.1.2020 - 31.12.2020

GRI 102-51 2019

GRI 102-47

GRI 102-49

GRI 102-48

GRI 102-52

GRI 102-55

GRI 102-53

GRI 102-54

GRI 102-56

GRI 103-2

GRI 103-3

GRI 103-1
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GRI 
standard

GRI 
standard

GRI 201-1

GRI 204-1

GRI 205-3

GRI 302-1

GRI 305-1

GRI 305-3

GRI 305-2

GRI 305-5

GRI 303-1

GRI 306-2

GRI 402-1

GRI 403-1

Covid-19)

GRI 403-9

GRI 404-1

GRI 404-2

GRI 405-1

GRI 405-2

GRI 406-1
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 
Τοποθέτηση Υπόγειων Κάδων
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GRI 
standard

GRI 410-1

GRI 413-2

GRI 416-2

GRI 418-1

Η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου δεν θα προβεί σε εκτύπωση της Έκθεσης 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Αντ’ αυτού το κόστος εκτύπωσης θα διατεθεί για 

δενδροφυτεύσεις στην ΠΕ Λάρισας.
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