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1. Μήνυμα του Προέδρου του Δ.Σ.

Στο παρελθόν, οι χορηγίες και οι άλλες εταιρικές φιλανθρωπίες 
ως «κοινωνικό μέρισμα» εθεωρούντο ο κατάλληλος τρόπος 
για να διαθέτει μια εταιρεία ένα μέρος από τα κέρδη της για 
την τοπική κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείτο. Επιπλέον, 
εταιρείες με μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό διατηρούσαν 
θετική στάση απέναντι σε κάθε «πράσινη», οικολογική 
κινητοποίηση που προωθούσε θέματα υπευθυνότητας και 
αειφορίας. Πρόσφατα, και λόγω των δραστικών αποτελε- 
σμάτων της παγκοσμιοποίησης και της συνέπειας των 
οικονομικών σκανδάλων, οι εταιρείες οδηγούνται σε πρακτικές 
Εταιρικής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο της διαφάνειας και 
των εφαρμοσμένων επιχειρηματικών πρακτικών.

Σήμερα που ένα αποτελεσματικό σύστημα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης θα πρέπει να θεωρείται αυτονόητο για κάθε 
επιχείρηση, υπάρχει, σε παγκόσμιο επίπεδο, η ανάγκη να 
εμβαθύνουμε σε θέματα που αφορούν σε αναδυόμενες αγορές 
και σε περιβαλλοντικά ζητήματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος. 
Η δημιουργικότητα και η καινοτομία καθίστανται αναγκαίες 
για την επίτευξη λύσεων ευρείας κλίμακας απέναντι στις 
παγκόσμιες προκλήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη. 

Μέσα σε ένα τόσο απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, οι 
επιχειρηματικοί ηγέτες αναγνωρίζουν ότι οι εταιρείες μπορούν 
να συνεισφέρουν πιο αποτελεσματικά μέσω μιας «ενεργούς 
δέσμευσης». Η σύγχρονη τάση ενθαρρύνει τη συμμετοχική 
προσέγγιση στην εταιρική δέσμευση υπό την ευρεία έννοια 
της Εταιρικής Υπευθυνότητας. Αυτό αφορά στον τρόπο που 
μια επιχείρηση ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του συνόλου 
των ατόμων και των φορέων που επηρεάζουν ή επηρεάζονται 
από τη λειτουργία της. Κάθε υπεύθυνη εταιρεία που στοχεύει 
στην αύξηση της εταιρικής της αξίας, υπόστασης και φήμης, 
θα πρέπει να λειτουργεί πάντα προς την κατεύθυνση της 
μείωσης κάθε αρνητικής επίπτωσης των δραστηριοτήτων 
της και της δημιουργίας διαρκούς και ισόρροπης αξίας προς 
όλους τους συμμετόχους της. Η Εταιρική Υπευθυνότητα 
αποτελεί μετρήσιμο μέγεθος, καθώς η επιχείρηση λογοδοτεί, 
όχι μόνο ως προς τις οικονομικές επιδόσεις της, αλλά και ως 
προς το τι πράττει (και τι οφείλει να πράττει) προκειμένου 
να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των συμμετόχων της στο 
πλαίσιο της περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης της. 

Η μέθοδος μέτρησης και λογοδοσίας για τις επιχειρήσεις θα 
γίνει περισσότερο ευκρινής και «πράσινη» κατά το �008. 
Καθώς το φαινόμενο της υπερθέρμανσης του πλανήτη 

καταλαμβάνει εξέχουσα θέση στη διεθνή πολιτική σκηνή, 
οι εταιρείες καλούνται να παρουσιάσουν μέσω των 
περιβαλλοντικών τους δεικτών τη θετική τους επίδραση. Η 
έκδοση απολογισμών εταιρικής υπευθυνότητας, με βάση τα 
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα μέτρησης και καταγραφής, 
παρουσιάζει γεωμετρική πρόοδο. Ένα ουσιαστικό μειονέκτημα 
αυτής της τάσης είναι ότι οι περισσότεροι απολογισμοί 
εταιρικής υπευθυνότητας δεν έχουν ελεγχθεί και επικυρωθεί 
από τρίτα μέρη. Αυτό ωστόσο μπορεί να αλλάξει καθώς 
αυξάνονται οι επενδύσεις σε «υπεύθυνες επιχειρήσεις» 
και υπάρχει μια αυξανόμενη πίεση προς τις χρηματαγορές 
να απαιτούν από τις επιχειρήσεις τη δημοσιοποίηση των 
εκπομπών ρύπων τους, καθώς και να παρουσιάζουν σε 
αριθμητικά μεγέθη (προς όφελος των μετόχων τους) τις πιθανές 
επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στην κερδοφορία τους. 

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. παρακολουθεί στενά τις 
διεθνείς εξελίξεις και υιοθετεί πρακτικές που αφορούν τόσο 
στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση υπεύθυνων εταιρικών 
δράσεων, όσο και στον τρόπο δημοσιοποίησης της απόδοσής 
μας προς τους συμμετόχους μας. Όσο μεγάλη πρόκληση 
και αν παρουσιάζει ένας τέτοιος στόχος, είναι αναμενόμενος 
από έναν οργανισμό ο οποίος, από την πρώτη ημέρα της 
λειτουργίας του, έχει ενσωματώσει την υπευθυνότητα στην 
εταιρική του κουλτούρα.

Η Εταιρεία Αεροδρομίου παρουσιάζει με υπερηφάνεια τον 
5ο κατά σειρά Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας, μια 
ενημερωτική έκδοση, η οποία εξελίχθηκε από μια φιλική 
παρουσίαση γενικών θεμάτων σε ένα εργαλείο Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες πρακτικές 
μέτρησης και λογοδοσίας. Αποτελεί πλέον μια γραπτή 
μαρτυρία της ενεργούς δέσμευσής μας προς όφελος 
όλων των συμμετόχων μας, ως μια πρακτική συνεργασίας 
που έχει αποφέρει εξαιρετικά επιχειρησιακά, οικονομικά, 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα. Ο Απολογισμός 
παρουσιάζει την πραγματική εικόνα της εταιρείας, καθώς 
εισάγει δείκτες και σημεία ελέγχου που επικυρώνουν την 
πραγμάτωση των εθελούσιων δεσμεύσεών μας προς την 
αειφόρο ανάπτυξη. Η Εταιρεία Αεροδρομίου δεσμεύεται, με 
βάση τις αρχές αυτές, στο ανώτατο διοικητικό της επίπεδο, 
δημιουργώντας μια βαρύτιμη κληρονομιά για το μέλλον. 

Καθηγητής Κ. Βαΐτσος

1 The Economist, World in �008 Ειδική Έκδοση



� 5

2. Μήνυμα του Γενικού Διευθυντή
Αγαπητοί Συμμέτοχοι,

Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας �007 παρουσιάζει 
τις δραστηριότητες, τα επιτεύγματα και την απόδοση του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών με γνώμονα τη βιωσιμότητα, 
ως αποτέλεσμα μιας συνεπούς διοικητικής προσέγγισης 
σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων δημιουργίας αξίας 
προς όλους όσοι επηρεάζονται από τη λειτουργία μας.

Καθώς η Εταιρεία Αεροδρομίου καλείται να ισορροπήσει 
ανάμεσα στους ρόλους μιας επιτυχημένης επιχείρησης, ενός 
ικανού διαχειριστή αεροδρομίου και μιας κοινοπραξίας 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα που σέβεται την κοινωνία που 
υπηρετεί, είναι απαραίτητη η επένδυση στις σύγχρονες 
επιχειρηματικές πρακτικές. Συνεπώς, ακολουθούμε μια 
συνετή προοπτική ανάπτυξης του αεροδρομίου στοχεύοντας 
στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, μέσω της συστηματικής 
εμπλοκής των συμμετόχων μας. Είμαστε προνοητικοί στη 
διαχείριση κινδύνων και στην αξιοποίηση ευκαιριών 
προς όφελος της ευρύτερης αεροδρομιακής κοινότητας. 
Αναβαθμίζουμε συνεχώς τον επιχειρηματικό έλεγχο, ώστε να 
απολαμβάνουμε της εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων μερών. 

Το �007, η Εταιρεία Αεροδρομίου απέδειξε για μία ακόμη 
φορά ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα μιας ομαδικής 
προσπάθειας. Αντιμετωπίσαμε προκλήσεις, οι οποίες μας 
βοήθησαν να αξιοποιήσουμε την εμπειρία του παρελθόντος 
και να προετοιμαστούμε καλύτερα για το μέλλον. Το 
σημαντικότερο στοιχείο της εταιρικής μας κουλτούρας είναι 
η συνεργατική διοικητική προσέγγιση, που μας επιτρέπει 
να ενσωματώνουμε τις προσδοκίες και τη συνεισφορά των 
συμμετόχων μας στην ανάπτυξη της στρατηγικής μας.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα από τα καλύτερα 
πεδία συνεργασίας ανάμεσα στους φορείς μιας καλά 
συντονισμένης επιχειρηματικής κοινότητας. Με τη συνεχή 
προσπάθεια ενημέρωσης και προώθησης κινήτρων προς τους 
συνεργάτες μας, πετύχαμε υψηλότατα επίπεδα ανακύκλωσης 
για τα απορρίμματα του αεροδρομίου. Καθώς η κλιματική 
αλλαγή είναι ένα θέμα παγκόσμιας ανησυχίας που απαιτεί 
δράσεις σε τοπικό επίπεδο, επενδύουμε σε λύσεις που 
μειώνουν τις επιδράσεις που επιφέρουμε. Εστιάζοντας στις 
εκπομπές CO� που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχό μας, 
εφαρμόζουμε πολλαπλά μέτρα μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας στις εγκαταστάσεις μας, αυξάνουμε τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μειώνουμε την επίδραση 
των οχημάτων μας και επηρεάζουμε τους συνεργάτες μας 
ώστε να μειώσουν τις δικές τους επιδράσεις. 

Η επιτυχία μιας αεροδρομιακής κοινότητας έγκειται στην 
καθιέρωση μιας κοινής κουλτούρας που ενώνει εκατοντάδες 
διαφορετικούς φορείς γύρω από τον κεντρικό στόχο της 
επιχειρησιακής αριστείας. Είχαμε την ευκαιρία να αποδείξουμε 
αυτή την αρχή το �007, καθώς η Αθήνα φιλοξένησε τον 
Τελικό του Champion’s League στις ��-�� Μαΐου, όπου 
κληθήκαμε να διαχειριστούμε ένα ρεκόρ επιβατικής κίνησης. 

Η προσεκτική προετοιμασία και η άρρηκτη συνεργασία με 
τους συνεργάτες μας, τις δημόσιες αρχές και την οργανωτική 
επιτροπή οδήγησαν στο επιτυχημένο αποτέλεσμα, που 
αναγνωρίστηκε από όλους τους εμπλεκομένους και τα 
ΜΜΕ. Κεφαλαιοποιώντας την εμπειρία μας από τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του �00�, εισήγαμε καινοτόμες 
μεθόδους διακίνησης των επιβατών και ενεργοποιήσαμε 
τους εθελοντές εργαζομένους μας για την παροχή υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας. 

Το �007, επιβεβαιώσαμε την πεποίθησή μας ότι η κοινωνική 
υπευθυνότητα μιας εταιρείας αφορά πολύ περισσότερα από 
ένα πρόγραμμα χορηγιών. Αυτό κατέστη ιδιαίτερα προφανές 
στη διάρκεια των δασικών πυρκαγιών του Αυγούστου. Καθώς 
η χώρα υπέστη μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές 
όλων των εποχών, κληθήκαμε να συνδράμουμε σε εκείνους 
που πληγήκαν από τις καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον, 
στις κατοικίες τους και στις πηγές του εισοδήματός τους. 
Πέρα από τη συνεισφορά μας στο Εθνικό Ταμείο Αρωγής 
πυροπλήκτων, υποστηρίξαμε τον έρανο των εργαζομένων 
μας ώστε να βοηθηθούν δύο κτηνοτροφικές κοινότητες 
να ανακάμψουν. Η αρωγή μας προς τους πυρόπληκτους 
των πυρκαγιών ευθυγραμμίζεται με το εκτεταμένο πρόγραμμα 
χορηγιών με το οποίο στοχεύουμε στην ενίσχυση κοινωνικών και 
πολιτιστικών σκοπών της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας. 

Η απόδοση και η πρακτική διαφάνειας στα θέματα 
βιωσιμότητας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 
αναγνωρίστηκαν το �007. Η Εταιρεία Αεροδρομίου κατετάγη 
�η ανάμεσα στις 100 μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις 
σύμφωνα με την ετήσια έρευνα AccountabilityTM Rating 
Greece. Η συγκριτική αυτή έρευνα αξιολόγησε τα στοιχεία 
που κοινοποιούμε σε σχέση με κριτήρια που αφορούν στη 
στρατηγική, στην εφαρμογή διαχειριστικών συστημάτων 
και στην εμπλοκή των συμμετόχων. Ακολουθούμε μια 
συνεπή προσέγγιση για τη βελτίωση της καταλληλότητας 
των στοιχείων μας και της ενσωμάτωσης διεθνώς αποδεκτών 
προτύπων, όπως οι Κατευθυντήριες Οδηγίες του Global 
Reporting Initiative (GRI). Ο Απολογισμός αυτού του 
έτους αξιολογήθηκε από το GRI στο επίπεδο Β+, κατόπιν 
της απόφασής μας να επιδιώξουμε την πιστοποίηση των 
στοιχείων μας από μια αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρεία. 

Η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα 
της στρατηγικής και της καθημερινής μας λειτουργίας. 
Βασιζόμενος στην κουλτούρα των ανθρώπων του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών, αυτός ο οργανισμός έχει δεσμευτεί 
για τον έμπρακτο σεβασμό όλων των συμμετόχων και τη 
δημιουργία αξίας. Ο Απολογισμός μας περιγράφει πώς 
επιτυγχάνεται αυτό με έναν τρόπο που επιτρέπει σε όλους 
εσάς να μας εμπιστεύεστε.

  
Δρ Γ. Παράσχης
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Η εταιρεία με την επωνυμία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» 
ιδρύθηκε το 1��6 και λειτουργεί ως εταιρεία ιδιωτικού τομέα, 
σύμφωνα με τη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου (Ν.���8/1��5), 
βασιζόμενη σε συμμετοχικό σχήμα μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. 
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ) φέρει την ευθύνη 
της λειτουργίας του μεγαλύτερου εθνικού κόμβου διακίνησης 
επιβατών και εμπορευμάτων στην Ελλάδα, υπό την εποπτεία 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Ο Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» λειτουργεί σε 
πλήρη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και τους εθνικούς 
κανονισμούς στη βάση αρχών άμεσα συνυφασμένων με 
την ασφάλεια, την άνεση, την αδιάλειπτη λειτουργία και την 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. 

3.1 Εταιρική Διακυβέρνηση 
Η Εταιρεία Αεροδρομίου συνάδει με όσα προβλέπει ο 
νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) (Ν. �1�0/1��0) και 
η Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου, η οποία καθορίζει, 
μεταξύ άλλων, και τις σχέσεις ανάμεσα στους μετόχους.
Κατόπιν της τελευταίας αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης 
(αρχής γενομένης από την �1.1�.�006), η δομή είναι 
διαμορφωμένη ως εξής:
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, ασκεί 

τη διοίκηση και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 
και έχει μεταβιβάσει στο Γενικό Διευθυντή την εξουσία και 
την ευθύνη για την καθημερινή διοίκηση και λειτουργία 
της Εταιρείας Αεροδρομίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
(Δ.Σ.), που αποτελείται από εννέα μη εκτελεστικά μέλη, 
ενημερώνεται από τη Διοίκηση μέσω τακτικών συνεδριάσεων 
και αναφορών. Έχουν συσταθεί διάφορες επιτροπές 
εξειδικευμένες σε θέματα επενδύσεων, προϋπολογισμού 
και χρηματοοικονομικής διοίκησης, προσωπικού, εταιρικού 
σχεδιασμού και εσωτερικού ελέγχου. Σε αυτό το πλαίσιο, 
το Διοικητικό Συμβούλιο εστιάζει στην οικονομική, 
επιχειρησιακή, περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση της 
Εταιρείας Αεροδρομίου και υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες 
της Διοίκησης που εμπίπτουν σε αυτούς τους τομείς.
Η Εταιρεία Αεροδρομίου εφαρμόζει διεθνείς πρακτικές 
εταιρικής διακυβέρνησης ακόμα και όταν αυτές δεν 
υπαγορεύονται από τους σχετικούς νόμους ή κανονισμούς, 
προκειμένου να διασφαλίσει την ακεραιότητα των ελεγκτικών 
μηχανισμών και των οικονομικών καταστάσεων, ελέγχοντας 
τη συμμόρφωση της εταιρείας ως προς τις νομικές και 
κανονιστικές απαιτήσεις. 

3.2 Οργανωτική Δομή 
Η Εταιρεία Αεροδρομίου είναι δομημένη πάνω σε ένα σχήμα 
τεσσάρων Επιχειρηματικών Μονάδων (Business Units) που 
εξυπηρετούν τους αντίστοιχους επιχειρηματικούς τομείς, οι 
οποίοι υποστηρίζονται από δύο Γενικές Διευθύνσεις Υπηρεσιών 
(Service Units) και διάφορες Διοικητικές Διευθύνσεις (Staff 
Units). Η οργάνωση προσαρμόζεται άμεσα στις απαιτήσεις της 
αγοράς που ανακύπτουν, σε συμμόρφωση με τη φιλοσοφία 
της «Διοίκησης με βάση τη δημιουργία αξίας» (Value Based 
Management – VBM) που έχει υιοθετήσει.

3.3 Προσανατολισμός Συμμετόχων
στην Εταιρική Στρατηγική του ΔΑΑ
Ο στρατηγικός στόχος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είναι 
να δημιουργήσει διαρκή αξία για όλους τους συμμετόχους, 
ενώ μεριμνά για την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών προς 
τους πελάτες του. Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται με την 
ανάπτυξη μίας διττής στρατηγικής:
• Η αεροπορική στρατηγική επιδιώκει τη διατήρηση και 
 ανάπτυξη της τρέχουσας κίνησης και την ανάπτυξη της
 εγχώριας κίνησης και της κίνησης αερομεταφορέων
 χαμηλού κόστους. 

• Η μη αεροπορική στρατηγική περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
 προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σχετικών 
 με τον καταναλωτή, την εκμετάλλευση και ανάπτυξη της 
 ακίνητης περιουσίας του αεροδρομίου, καθώς και 
 την ολοκληρωμένη διαχείριση και εξέλιξη των Πληρο-
 φοριακών Συστημάτων & Τηλεπικοινωνιών. 

Ενώ αναπτύσσει την επιχειρηματική του στρατηγική, ο ΔΑΑ 
δεσμεύεται πλήρως να λειτουργεί με έναν κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, παρέχοντας σε όλους τους 
συμμετόχους του ένα λειτουργικό και εργασιακό περιβάλλον 
που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας 
και προστασίας. 

3.4 Πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας
Η Εταιρεία Αεροδρομίου έχει καθιερώσει την πολιτική 
Εταιρικής Υπευθυνότητας από το �005, συμπληρώνοντας 
με αυτόν τον τρόπο τις ποικίλες εταιρικές πολιτικές που 
ίσχυαν από την έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου 
αναφορικά με το Περιβάλλον, τις Σχέσεις με τις Τοπικές 
Κοινότητες, τις Επικοινωνίες, την Ασφάλεια, το Ανθρώπινο 
Δυναμικό και την Ποιότητα. Η εν λόγω πολιτική αναθεωρείται 
τακτικά προκειμένου να ενσωματώνει τις διεθνώς αποδεκτές 
βέλτιστες πρακτικές. 
Η πολιτική Εταιρικής Υπευθυνότητας αντανακλά το ρόλο 
μας ως υπεύθυνης εταιρείας, εξισορροπώντας τους στόχους 
και τα σχέδια δράσης μας πάνω στους ακόλουθους Άξονες 
Υπευθυνότητας: 
• Επιχειρησιακή Υπευθυνότητα – Ο πυρήνας της επιχει-
 ρηματικής λειτουργίας μας, προκειμένου να λειτουργούμε
 το αεροδρόμιο αποτελεσματικά, ενεργώντας παράλληλα
 για το κοινό συμφέρον.
• Κοινωνική Υπευθυνότητα – Η κοινωνική διάσταση της 
 λειτουργίας μας, εστιάζοντας στις σχέσεις καλής γειτονίας με 
 τις τοπικές κοινότητες, στην προώθηση ευρύτερων πολιτιστικών 
 δραστηριοτήτων και στην υποστήριξη ανθρωπιστικών σκοπών. 
• Περιβαλλοντική Υπευθυνότητα – Η περιβαλλοντική διάσταση 
 της λειτουργίας μας, που εστιάζει στην ελαχιστοποίηση του 
 αντίκτυπου της λειτουργίας του αεροδρομίου και στην
 προώθηση της ενημέρωσης.

• Υπευθυνότητα Εργοδότη – Η εσωτερική ανθρώπινη διάσταση, 
 που εστιάζει στον αμοιβαίο σεβασμό και στην αξιοπρέπεια,
 παρέχοντας ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και υπο- 
 στηρίζοντας την επιτυχία και την εξέλιξη των εργαζομένων μας. 

Η πολιτική ορίζει τις θεμελιώδεις Αρχές Εταιρικής Υπευθυνότητας 
στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης και της επιχειρηματικής 
αριστείας. Οι εν λόγω αρχές υποστηρίζονται μέσω των 
συστημάτων διαχείρισης της Εταιρείας Αεροδρομίου, ως 
ακολούθως:

• Συμμόρφωση
Η δέσμευση της Εταιρείας Αεροδρομίου να λειτουργεί σε 
συμμόρφωση εντός του υποχρεωτικού πλαισίου αλλά και 
πέραν αυτού, ενσωματώνοντας ευρύτερες ηθικές, κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές παραμέτρους. Η Εταιρεία Αεροδρομίου 
συνάδει πλήρως με τις διατάξεις του νομικού και κανονιστικού 
πλαισίου. Αυτό καθίσταται δυνατό από την ισχύουσα δομή 
διοίκησης και επαληθεύεται από τους πολυάριθμους 
ελέγχους στους οποίους υποβάλλεται η εταιρεία.

• Εταιρική Διακυβέρνηση 
Υιοθετούμε μια συνετή προοπτική αεροδρομιακής ανάπτυξης 
και επιδιώκουμε μια συνεχή βελτίωση στοχεύοντας στη 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα. Η Εταιρεία Αεροδρομίου 
εφαρμόζει τη «Διοίκηση με βάση τη δημιουργία αξίας» (Value 
Based Management – VBM), μια μεθοδολογία που παρέχει 
τα απαραίτητα εργαλεία μέτρησης της δημιουργίας αξίας 
στις διάφορες δραστηριότητές της τόσο σε οικονομικό και 
επιχειρηματικό επίπεδο, όσο και στις λοιπές δραστηριότητες 
που αναλαμβάνει (π.χ. ποιότητα, περιβάλλον, εταιρική εικόνα, 
εργασιακή ασφάλεια).
Η Επιτροπή Ελέγχου, σε συμμόρφωση με τις διεθνείς εταιρικές 
πρακτικές διακυβέρνησης, υποστηρίζει τον εποπτικό ρόλο του 
Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των 
ελεγκτικών μηχανισμών και των καταστάσεων οικονομικής 
απόδοσης, ελέγχοντας τη συμμόρφωση της εταιρείας ως 
προς τις νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις, ενώ επιβλέπει 
και το έργο του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου και των 
Ορκωτών Ελεγκτών. Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, υπό 
την επίβλεψη της Επιτροπής Ελέγχου, εφαρμόζει ένα ετήσιο 
σχέδιο ελέγχου, το οποίο στηρίζεται στη διαχείριση κινδύνου, 
δηλαδή εντοπίζει και αξιολογεί τους πιθανούς κινδύνους στις 
διεργασίες, στα τμήματα και στις επιχειρηματικές μονάδες. 
Παράγοντας-κλειδί για την επιτυχή υλοποίηση της επιχει-
ρηματικής φιλοσοφίας της εταιρείας είναι η λειτουργία του 
Επιχειρηματικού Ελέγχου, που είναι ενσωματωμένος σε κάθε 
Επιχειρηματική Μονάδα. Οι Υπεύθυνοι Επιχειρηματικού 
Ελέγχου συνδράμουν στη σύνταξη των ετήσιων προ-
ϋπολογισμών και των αντίστοιχων επιχειρησιακών σχεδίων, 
και παρακολουθούν την εκτέλεση και την απόδοση του 
προϋπολογισμού εντός του πλαισίου της Διοίκησης με βάση 
τη δημιουργία αξίας. Σε αυτό το πλαίσιο, παρακολουθείται η 
απόδοση των εξωτερικών συνεργατών (αναδόχων συμβάσεων) 
και η υλοποίηση των μέτρων διαχείρισης κινδύνων. 
Η Εταιρεία Αεροδρομίου επενδύει στα συστήματα 
διαχείρισης που προάγουν τους ελέγχους και εξυπηρετούν 
τη δέσμευση για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και 
τελευταίας τεχνολογίας. Το �007, η Επιχειρηματική Μονάδα 
Πληροφοριακών Συστημάτων & Τηλεπικοινωνιών (ΙΤ&Τ) 
πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 
�001:�000 για την εισαγωγή και υλοποίηση 
ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
Η νέα αυτή πιστοποίηση αναγνωρίζει τις προσπάθειες 
του ΔΑΑ και ενισχύει τις δυνατότητες συμμετοχής του σε 
ευρωπαϊκούς και ελληνικούς διαγωνισμούς.

3.	Εταιρική	Ταυτότητα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.
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Στο μεταξύ, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος συνεχίζει να 
παραμένει το μόνο τμήμα ελληνικού αεροδρομίου που 
έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 1�001:�00� 
για περιβαλλοντική διαχείριση και υπηρεσίες. 
Η Εταιρεία Αεροδρομίου δεσμεύεται να εφαρμόζει ένα 
πρότυπο επαγγελματικής συμπεριφοράς με βάση τις 
διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και να οριοθετεί ένα πλαίσιο 
λειτουργίας που προστατεύει τόσο εκείνη όσο και τους 
εργαζομένους από τα τυχόν αντικρουόμενα συμφέροντα. 
Ο Εταιρικός Κώδικας Δεοντολογίας αντανακλά τις αρχές της 
επιχειρηματικής ηθικής με βάση τη δίκαιη συναλλαγή και 
το σεβασμό στο νόμο. Ο σκοπός του Κώδικα είναι η χρήση 
του από τους εργαζομένους ως οδηγού επαγγελματικής 
συμπεριφοράς, θέτοντας προτεραιότητες ανάλογα με το 
είδος της επαγγελματικής συνεργασίας ή συναλλαγής. Ο 
Εταιρικός Κώδικας Δεοντολογίας γνωστοποιείται σε κάθε 
νέο εργαζόμενο κατά την πρόσληψη και είναι διαθέσιμος στο 
εσωτερικό διαδίκτυο (Intranet) της Εταιρείας Αεροδρομίου. 

• Ισορροπία
Μία ισορροπημένη προσέγγιση διαχείρισης περιλαμβάνει την 
εμπλοκή των συμμετόχων, δηλαδή την κατανόηση και την 
ενσωμάτωση της συνεισφοράς και των αναγκών των 
ενδιαφερομένων μερών στην ανάπτυξη στρατηγικής. Αυτό 
είναι εμφανές στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας Αεροδρομίου. Η λειτουργική 
επιτυχία μας βασίζεται στη συνεισφορά των συμμετόχων. 
Υπάρχουν συγκεκριμένα εταιρικά σχέδια δράσης για τις σχέσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα οποία ενημερώνονται σε ετήσια 
βάση, όπως τα σχέδια δράσης για το Περιβάλλον και τις Τοπικές 
Κοινότητες. Ο φετινός απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 
χαρακτηρίζεται από την εκτενή κάλυψη της δραστηριοποίησης 
των συμμετόχων της Εταιρείας Αεροδρομίου. 

• Κοινοποίηση
Κοινοποιούμε τακτικά και με διαφάνεια στους συμμετόχους 
μας πληροφορίες σχετικά με τη βιωσιμότητα της εταιρείας. 
Στοχεύουμε στη συνεχή ενδυνάμωση της εταιρικής εικόνας 
μας, έτσι ώστε να διευρύνεται η συνεισφορά των συμμετόχων 
μας, να ασκούμε επιρροή στους συνεργάτες μας προς την 
κατεύθυνση της βιωσιμότητας και να ενισχύουμε την εταιρική 
κουλτούρα μας. Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 
�007 είναι η πέμπτη συνεχόμενη έκδοση της Εταιρείας 
Αεροδρομίου. Ο απολογισμός συντάσσεται από μία δια-
τμηματική ομάδα εργασίας σε ετήσια βάση, τυπώνεται σε 
περισσότερα από �.000 αντίτυπα και διανέμεται σε όλους 
τους εργαζομένους του ΔΑΑ, αλλά και στους συνεργάτες 
μας, τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων, τα 
τοπικά σχολεία, τα ΜΜΕ κ.α. Ο Απολογισμός Εταιρικής 
Υπευθυνότητας διανέμεται επίσης σε διάφορα συνέδρια όπου 
συμμετέχει ο ΔΑΑ. Το Περιβαλλοντικό Δελτίο, που εκδίδεται 
επίσης ετησίως, παρέχει λεπτομερή κάλυψη συγκεκριμένων 
περιβαλλοντικών θεμάτων και απευθύνεται σε ένα ευρύ 
κοινό ενδιαφερόμενων μερών. Το �008 στοχεύουμε στην 
αναβάθμιση του Internet και Intranet προκειμένου να 
εμπλουτιστούν οι σχετικές αναφορές σε θέματα βιώσιμης 
ανάπτυξης.  

• Καταλληλότητα
Προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητα, η πληρότητα 
και η συγκρισιμότητα των στοιχείων που κοινοποιούμε, 
εφαρμόζουμε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και τις ισχύουσες 
πρακτικές για συστηματικό απολογισμό. Αναπτύσσουμε 
δείκτες με βάση τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Global 
Reporting Initiative (έκδοση G� – �006). Κατόπιν της 
επικύρωσης επιπέδου «Β» από το GRI για τον Απολογισμό 
Εταιρικής Υπευθυνότητας �006, ο φετινός Απολογισμός 
επιβεβαιώνεται μέσω GRI ότι πληροί τα κριτήρια ώστε να 
αναγνωριστεί ως απολογισμός επιπέδου «Β+» (επίπεδο � σε 
κλίμακα 6 διαβαθμίσεων). Αυτό επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα 
της διαδικασίας εξωτερικής διακρίβωσης.

• Πρόβλεψη
Ένας υπεύθυνος οργανισμός διαχείρισης αερολιμένα 
οφείλει να είναι προνοητικός στη διαχείριση κινδύνων 
και να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες προς όφελος της 
επιχειρηματικής μας κοινότητας. Η Εταιρεία Αεροδρομίου 
υιοθετεί μία συστηματική προσέγγιση διαχείρισης κινδύνων 
αναλύοντας τα αίτια των κινδύνων και την ανάπτυξη μέτρων 
πρόληψης και άμβλυνσης της επίδρασης. Η Διοίκηση 
με βάση τη δημιουργία αξίας συνδέεται σταδιακά με τη 
διαχείριση κινδύνων, εφόσον οι βραχυπρόθεσμοι και 
μακροπρόθεσμοι στόχοι επιτυγχάνονται μέσω ενεργειών με 
τις οποίες διαχειριζόμαστε τους σχετικούς εταιρικούς κινδύνους. 
Το �007, η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων έχει φτάσει σε 
ένα σημαντικό σημείο ωριμότητας, έχοντας καθιερώσει μία 
ξεκάθαρη σχέση μεταξύ κινδύνου και αξίας (οικονομικής και 
μη), ενσωματώνοντας τη διαχείριση κινδύνου σε τριμηνιαίες 
διαδικασίες αναφοράς μας και θεμελιώνοντας ουσιαστική 
υπευθυνότητα για κινδύνους και τις σχετικές ενέργειες 
διαχείρισης.

• Ηγεσία
Στοχεύουμε να αναγνωριστούμε ως εταιρεία-πρότυπο 
υπευθυνότητας εντός των αγορών μας και να είμαστε σε 
θέση να επηρεάζουμε και άλλους να ακολουθήσουν τα 
βήματά μας. Η παρουσία μας σε διάφορες ημερίδες και 
άλλες εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα μάς 
επιτρέπουν να παρουσιάσουμε τις πρακτικές μας και να 
μοιραστούμε την εξειδίκευσή μας με άλλους. 
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αποτελεί ενεργό μέλος 
του Ελληνικού Δικτύου ΕΚΕ και συνεργάζεται στενά με τον 
Οργανισμό GRI. Επιπλέον, στον κλάδο μας, ο ΔΑΑ προεδρεύει 
στην Επιτροπή Περιβαλλοντικής Στρατηγικής του Διεθνούς 
Συμβουλίου Αεροδρομίων Ευρώπης (ACI-Europe). 
Η τέταρτη θέση στην έρευνα AccountabilityTM Rating Greece 
(μεταξύ των 100 μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών) 
επιβεβαιώνει την ισχυρή δέσμευσή μας στην εδραίωση των 
διεθνώς αποδεκτών βέλτιστων πρακτικών στη στρατηγική 
μας. Αξίζει να αναφερθεί ότι η βαθμολογία υπευθυνότητας 
που επετεύχθη από το ΔΑΑ υπερέβη 
τη μέση βαθμολογία του �007 Global 
AccountabilityΤΜ Rating. 
Επιπλέον, ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας �006 
έλαβε μία σημαντική διάκριση, καθώς συγκατελέγη ανάμεσα 
στους �5 καλύτερους απολογισμούς στον κόσμο στο πλαίσιο 
των Βραβείων GRI Readers’ Choice (το κοινό ψήφισε μεταξύ 
800 απολογισμών βιωσιμότητας από όλο τον κόσμο).  

3.5 Πορεία Ανάπτυξης της Εταιρικής Υπευθυνότητας 
Ακολουθούμε μία συνεπή πορεία συστηματικής βελτίωσης 
προς την επίτευξη μιας αποδοτικής και σύγχρονης διαχείρισης 
Εταιρικής Υπευθυνότητας. Το διάγραμμα �.5 παρουσιάζει 
αυτή την εξελικτική πορεία.

3.6 Συνεισφορά στην Ανάπτυξη Προτύπων
Το Πλαίσιο Αναφοράς GRI είναι κατάλληλο για οργανισμούς 
οποιουδήποτε μεγέθους, επιχειρηματικού κλάδου ή 
γεωγραφικής τοποθεσίας. Από το �00�, σε συνδυασμό με 
τις γενικές οδηγίες, το GRI έχει αναπτύξει έγγραφα τμηματικών 
οδηγιών. Τα αποκαλούμενα «Τμηματικά Παραρτήματα» 
συμβάλλουν στην ασφαλή κάλυψη, από το Πλαίσιο 
Αναφοράς GRI, θεμάτων για κάποιον κλάδο ώστε να 
βελτιωθεί η αξιοπιστία των απολογισμών και ο βαθμός 
αποδοχής από τους διάφορους χρήστες. Τα Τμηματικά 
Παραρτήματα βελτιώνουν επίσης τη συγκρισιμότητα των 
απολογισμών ανάμεσα στις εταιρείες ενός κλάδου. 
Για την ανάπτυξη των Τμηματικών Παραρτημάτων, το GRI 
ακολουθεί μία συμμετοχική προσέγγιση για τις ομάδες 
εργασίας (50% εκπρόσωποι από εταιρείες του κλάδου και 
50% εκπρόσωποι κοινωνικών οργανισμών, σωματείων, 
επενδυτών), αντανακλώντας ένα ευρύ σύνολο ειδικοτήτων 
από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Κατά τη διάρκεια του �007, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 
συμφώνησε να συμμετέχει στην ομάδα εργασίας που 
καταρτίστηκε από το GRI στοχεύοντας στην ανάπτυξη ενός 
Τμηματικού Παραρτήματος για Αεροδρόμια. Η ομάδα θα 
αποτελείται από 10 εταιρείες αεροδρομίου από όλο τον 
κόσμο. Παρόλο που η πρακτική αναφοράς βιωσιμότητας 
των αεροδρομίων δεν έχει εδραιωθεί ακόμη παγκόσμια, 
ένας αριθμός αεροδρομίων χρησιμοποιούν ήδη τις 
Κατευθυντήριες Οδηγίες GRI στον απολογισμό τους και η 
ανάπτυξη ενός Τμηματικού Παραρτήματος φαίνεται ότι θα 

αυξήσει περαιτέρω τις πρακτικές σύνταξης απολογισμών 
εντός του τομέα. Αυτό αποτελεί ένα τριετές σχέδιο, που έχει 
προγραμματιστεί να ξεκινήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 
�008, με την πρώτη φάση να περιλαμβάνει την ανάπτυξη 
μιας πιλοτικής έκδοσης του Τμηματικού Παραρτήματος.
Μέσω αυτής της διαδικασίας, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 
θα είναι σε θέση να επηρεάσει τα πρότυπα βιωσιμότητας του 
κλάδου των αεροδρομίων και να αναγνωριστεί ως κύριος 
συντελεστής πρωτοβουλιών ανάπτυξης και ανταλλαγής 
γνώσης και εξειδίκευσης. 

Διασφάλιση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών υιοθετεί τη σταδιακή 
προσέγγιση εμπεδωμένων προτύπων βιωσιμότητας. Μέσω 
της αυτοαξιολόγησης και της διατμηματικής συνεργασίας, η 
Εταιρεία Αεροδρομίου βελτιώνει συνεχώς τη συστηματική 
προσέγγιση της βιωσιμότητας. 
Ξεκινήσαμε επιλέγοντας τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 
Απολογισμού Βιωσιμότητας του Global Reporting Initiative 
ως σημείο αναφοράς. Το πρώτο επίπεδο διασφάλισης ήταν 
εσωτερικό και αφορούσε στη διαδικασία προετοιμασίας του 
Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας που υπόκειται σε 
τακτικό έλεγχο από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας 
Αεροδρομίου. 
Προχωρώντας στο επόμενο βήμα, επιζητήσαμε φέτος τη 
διακρίβωση του Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας 
από τη SGS, μία άρτια καταρτισμένη και έμπειρη εταιρεία 
διασφάλισης. 
Συνεπείς με τη σταδιακή μας προσέγγιση, προχωρήσαμε στη 
διασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων στους Κύριους 
Δείκτες Απόδοσης. Αυτή η προσέγγιση, σε συνδυασμό με τη 
θεώρηση από το GRI (επίπεδο εφαρμογής των κατευθυντήριων 
οδηγιών G�) παρέχει στους συμμετόχους μας ένα σημαντικό 
επίπεδο εμπιστοσύνης στις κοινοποιήσεις μας. 
Στα μελλοντικά σχέδιά μας συμπεριλαμβάνεται η αξιολόγηση 
της ικανότητάς μας να εφαρμόσουμε το Πρότυπο Διασφάλισης 
ΑΑ1000:�008. Αποσκοπούμε στο επόμενο επίπεδο διασφάλισης, 
που περιλαμβάνει ακρίβεια δεδομένων καθώς και έλεγχο των 
σχετικών εταιρικών διεργασιών. 
Παρουσιάζουμε τον Απολογισμό μας με διαφάνεια και 
αξιοπιστία, διευρύνουμε την αντίληψη των συμμετόχων 
σε θέματα βιωσιμότητας και παραμένουμε σταθεροί στην 
προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά
μας σε σχέση με τις δεσμεύσεις μας.  

Γ. Τσάπαλας
Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Υπηρεσιών

3.	Εταιρική	Ταυτότητα
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4.	Βασικοί	Δείκτες	Απόδοσης

4.1 Οικονοµικοί Δείκτες

Διάγραµµα 4.1.1  Συνολικά Έσοδα

Διάγραµµα 4.1.4  Σύνολο Παγίων & AVA

Διάγραµµα 4.1.5  Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων

Διάγραµµα 4.1.6  Κοινωνικό Προϊόν

Διάγραµµα 4.1.3  Κατηγορίες Εσόδων

Διάγραµµα 4.1.2  Αποτελέσµατα προ χρηµατοοικονοµικών
φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)

Συνολικά έσοδα συµπεριλαµβανοµένου του κύκλου εργασιών (πωλήσεις), των σχετικών µε 
το κόστος δανείου επιχορηγήσεων, των βασικών αποπληρωµών δανείων και άλλων εσόδων

1 EBITDA συµπεριλαµβανοµένων επιχορηγήσεων
2 EBITDA συµπεριλαµβανοµένων επιχορηγήσεων/Κύκλος εργασιών συµπεριλαµβανοµένων επιχορηγήσεων

1 Για λόγους σύγκρισης, τα στοιχεία για το 2006 είναι προσαρµοσµένα σύµφωνα µε το IFRIC 12
2 AVA = Καθαρά λειτουργικά κέρδη µετά φόρων – Κόστος κεφαλαίου χ Καθαρή αξία παγίων

Συνολική αποτίµηση των ποσών που καταβλήθησαν για το προσωπικό του ΔΑΑ, κοινωνική ασφάλιση, 
φόροι και τέλη, προσωπικό εκµισθωµένων υπηρεσιών, περιβάλλον, εργασιακή ασφάλεια, δωρεές, 
κοινωνικές δραστηριότητες και εκπαίδευση προσωπικού. Συµπεριλαµβάνονται έκτακτες δωρεές, 
όπως η συµβολή στο Εθνικό Ταµείο Αρωγής Πυροπλήκτων.
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EBITDA (€ εκατ.)1

65,1%

67,4%

Περιθώριο EBITDA(%)2

Σύνολο Παγίων (€ εκατ.)1 AVA (€ εκατ.)2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ &
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2,2%

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

16,7%

ΤΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ
18,3%

ΑΛΛΑ 0,2%

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ &
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

41%

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΟΙΝΗΣ
ΩΦΕΛΕΙΑΣ 8%

ΕΞΟ∆Α
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 30%

ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
& ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 3%

ΑΛΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΞΟ∆Α 18%

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΚΙΝΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 9,1%

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10,7%

ΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
42,8%

232,6

269,1

1601,1

27,1

1575,1

67,7

86,2

102,8

4.2 Επιχειρησιακοί Δείκτες

Διάγραµµα 4.2.1  Επιβατική Κίνηση Διάγραµµα 4.2.2  Εµπορευµατική Κίνηση

Διάγραµµα 4.2.3  Κινήσεις Αεροσκαφών Διάγραµµα 4.2.4  Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου

Διάγραµµα 4.2.5  Διαθεσιµότητα Κρίσιµων Συστηµάτων Διάγραµµα 4.2.6  Παράπονα Επιβατών
(Βάσει των κατηγοριών Εθελούσιας Δέσµευσης
 Αεροδροµίων που ορίζει το ACI)

Κλήσεις για παροχή πληροφοριών που ελήφθησαν από το τηλεφωνικό κέντρο του ΔΑΑ (210-3530000). 
Τα ποσοστά της απόδοσης αναφέρονται σε κλήσεις που απαντήθηκαν εντός 2 λεπτών.

Ο σηµαντικότερος δείκτης µέτρησης επιχειρησιακής ετοιµότητας είναι η διαθεσιµότητα των κρίσιµων συστηµάτων. 
Η διαθεσιµότητα υπολογίζεται µε βάση το χρόνο πτώσης λειτουργίας των συστηµάτων αυτών.

Τα παράπονα των επιβατών αφορούν στις υπηρεσίες που παρέχονται τόσο από την Εταιρεία Αεροδροµίου όσο και 
από το σύνολο της αεροδροµιακής κοινότητας. Τα παράπονα που λαµβάνονται αναλύονται και απαντώνται βάσει των 
παραµέτρων της Εθελούσιας Δέσµευσης Αεροδροµίων όπως ορίζονται από το Διεθνές Συµβούλιο Αεροδροµίων (ACI). 
Ο όγκος των παραπόνων ανά κατηγορία ACI παρουσιάζεται ώς ποσοστό επί του συνόλου των παραπόνων.
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% Μεταβολή

% Μεταβολή

Στόχος 2007

% Μεταβολή

+8,9%

+4,8%

99,61%

0,6%
1,0%

0,0%
0,0%

0,8%
0,3%

11,0%

4,7%

3,7%
2,2%

5,0%
4,1%

4,6%
2,8%

1,8%
9,3%

11,1%

0,6%

4,2%

15,1%
18,5%

5,8%99,95%

99,98%

99,98%
99,5%

99,5%

99,5% 100%99%98,5%98%

+10,1%

+7,6%

-2,3%

-0,7% -1,0%

Εσωτερικού Εξωτερικού Σύνολο

Εσωτερικού

Σύστηµα ∆ιαχείρισης
Αποσκευών

1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

3. ΑΡΩΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥΣ
∆ΙΑΤΑΡΑΞΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

4. Ο∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6. ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ

7. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΑΞΙ∆ΙΩΝ
ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

8. ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

9. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

10. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ
(ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ) ΕΠΙΒΑΤΩΝ

11. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ/ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Μέση Τάση

Φωτισµός
Αεροδροµιακών

Περιοχών

Γέφυρες Επιβίβασης
Επιβατών

Πίνακες Πληροφοριών
Πτήσεων (UFIS/FIDS)

Σύστηµα Κοινής
Χρήσης Τερµατικού
Εξοπλισµού (CUTE)

Εξωτερικού Σύνολο

Εσωτερικού Εξωτερικού Σύνολο

+10,1% +9,7%
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4.	Βασικοί	Δείκτες	Απόδοσης

4.3 Περιβαλλοντικοί Δείκτες

Η κατανάλωση στο «Σύνολο Αεροδροµίου» αναφέρεται σε όλη την αεροδροµιακή κοινότητα, ενώ στο 
«ΔΑΑ» αφορά στην κατανάλωση αποκλειστικά από το ΔΑΑ. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο 
σύνολο του αεροδροµίου το 2007 ήταν 8.4kWh ανά επιβάτη, ενώ το 2006 ήταν 9.1kWh.

Αναφέρεται στην εξοικονόµηση ενέργειας µόνο από το ΔΑΑ. Η εξοικονόµηση ενέργειας επιτυγχάνεται 
σαν άµεσο αποτέλεσµα πρωτοβουλιών σχετικών µε την κατανάλωση ενέργειας. Εκφράζεται σε ισοδύναµο 
CO

2
 (συντελεστής µετατροπής 0,95kg C0

2
 ανά kWh).

Ο ΔΑΑ εφαρµόζει ένα σύστηµα διαχείρησης απορριµµάτων που βασίζεται στην αρχή «Ο Ρυπαίνων 
Πληρώνει» και προωθεί τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση. Η συνολική ποσότητα των στερεών 
µη επικινδύνων απορριµµάτων το 2007 ήταν 14.112 τόνοι. 

Ο ΔΑΑ έχει εντείνει τις προσπάθειες ανακύκλωσης σε όλη την αεροδροµιακή κοινότητα.
Το 2007 ακακυκλώθηκαν 4.846 τόνοι υλικών.

Η ειδική τηλεφωνική γραµµή «Σας Ακούµε» είναι στη διάθεση των πολιτών από τις Τοπικές 
Κοινότητες και παρέχει πληροφορίες σχετικά µε θέµατα θορύβου. Το 2007, 58 πολίτες κάλεσαν 
για να συζητήσουν για θέµατα θορύβου. 

Η κατανάλωση στο «Σύνολο Αεροδροµίου» αναφέρεται σε όλη την αεροδροµιακή κοινότητα, ενώ 
στο «ΔΑΑ» αφορά στην κατανάλωση αποκλειστικά από το ΔΑΑ. Η κατανάλωση φυσικού αερίου 
στο σύνολο του αεροδροµίου το 2007 ήταν 0.24Nm3 ανά επιβάτη, ενώ το 2006 ήταν 0.28Nm3.

2.860

2006 σε σχέση µε 2005 2007 σε σχέση µε 2006

2.774

Διάγραµµα 4.3.1  Ετήσια Κατανάλωση
Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διάγραµµα 4.3.3  Αποτελέσµατα Μέτρων
Εξοικονόµησης Ενέργειας

Διάγραµµα 4.3.5  Στερεά Μη Επικίνδυνα
Απορρίµµατα το 2007

Διάγραµµα 4.3.6  Ανακυκλώσιµα Απορρίµµατα το 2007

Διάγραµµα 4.3.4  Τηλεφωνικές κλήσεις στη Γραµµή
«Σας Ακούµε» ανά Περιοχή για το 2007

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
(MWh) - Σύνολο Αεροδροµίου

Κατανάλωση Ηλεκτρικής
Ενέργειας (MWh) - ΔΑΑ

Τόνοι CO
2

(Τ
όν

οι
 C

O
2) ΑΡΤΕΜΙΣ 82%

ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 3%
ΑΛΛΕΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 5%

ΚΟΡΩΠΙ 7%

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

59,9%

ΛΑΣΠΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 5,6%

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 0,2%

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 34,3%

ΧΑΡΤΙ 66%

ΓΥΑΛΙ 2%

ΞΥΛΟ 4%
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 1%

ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 3%

ΜΕΤΑΛΛΑ 3%

ΠΛΑΣΤΙΚΟ 17%

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 1%
ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΕΛΑΙΑ 1%
ΑΛΛΑ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ 2%

ΕΙΔΙΚΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 0,1%

ΡΑΦΗΝΑ 3%

Διάγραµµα 4.3.2  Ετήσια Κατανάλωση Φυσικού Αερίου

Κατανάλωση Φυσικού Αερίου
(Nm3 x 1000) - Σύνολο Αεροδροµίου

Κατανάλωση Φυσικού Αερίου
(Nm3 x 1000) - ΔΑΑ
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4.4 Κοινωνικοί Δείκτες

Ο ΔΑΑ πραγµατοποιεί το στρατηγικό του στόχο, που είναι να λειτουργεί ως παράγοντας 
ανάπτυξης για τις Τοπικές Κοινότητες και να ενισχύει το ρόλο του ως κοινωνικού εταίρου.

Ο ΔΑΑ, χορηγώντας διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και φιλοξενώντας εκθέσεις και εκδηλώσεις, 
προωθεί την εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας αλλά και του πολιτισµού και της παράδοσης της χώρας.

ΠΑΙΔΙΑ 9%

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
(ΤΟΜΕΑΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)
28%

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
37%

ΣΧΟΛΕΙΑ 8

ΔΗΜΟΙ 72

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ/
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ
8%

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/
ΓΕΝΙΚΕΣ 18%

ΠΟΛΙΤΕΣ 15

ΤΟΠΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 2

Διάγραµµα 4.4.1  Πόροι προς Τοπικές Κοινότητες

Διάγραµµα 4.4.3  Πόροι για Τέχνες και Πολιτισµό

Διάγραµµα 4.4.5  Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επιβατών
το 2007 (Κατηγορίες Επισκεπτών)

Διάγραµµα 4.4.6  Κοινοποίηση του Απολογισµού
Εταιρικής Υπευθυνότητας -
Διανοµή του Απολογισµού του 2006

Διάγραµµα 4.4.4  Κατηγορίες Χορηγών το 2007

Διάγραµµα 4.4.2  Συναντήσεις µε Φορείς
Τοπικών Κοινοτήτων το 2007

Εκπαίδευση Πολιτιστικές
Δραστηριότητες

Έργα Υποδοµής
& Αρωγής

Υγεία &
Κοινωνική Πρόνοια

Ο ΔΑΑ διατηρεί συνεχώς ανοικτή επικοινωνία µε τις τοπικές αρχές, τις τοπικές οργανώσεις και τους 
πολίτες σε µία διαρκή προσπάθεια να ενσωµατώνει θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος στα αντίστοιχα 
εταιρικά σχέδια δράσης. Το 2007, πραγµατοποιήθηκαν 118 συναντήσεις.

Ο ΔΑΑ υποστηρίζει ενεργά διάφορους ανθρωπιστικούς σκοπούς και ιδιαίτερα αυτούς που αφορούν 
παιδιά. Επιπλέον, υποστηρίζει επιχειρηµατικές δράσεις που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη τόσο της 
αεροδροµιακής κοινότητας, όσο και της ευρύτερης ελληνικής αγοράς. Το 2007, επενδύσαµε €80.730 
σε κοινωνικές και επιχειρηµατικές χορηγίες.

Ο ΔΑΑ προσφέρει, χωρίς χρέωση, υπηρεσίες ξενάγησης επισκεπτών. Απευθυνόµενος κυρίως σε σχολεία, 
προσβλέπει στην εξοικείωση των παιδιών µε τις αεροδροµιακές υποδοµές και τις επιχειρησιακές 
διαδικασίες. Το 2007, 939 επισκέπτες φιλοξενήθηκαν στο αεροδρόµιο.

Ο ΔΑΑ εκτυπώνει περίπου 3000 τεύχη Απολογισµού Εταιρικής Υπευθυνότητας ετησίως, τα οποία 
διανέµει σε ένα µεγάλο αριθµό οµάδων, µε σκοπό να επικοινωνήσει την απόδοσή του. Το διάγραµµα 
αφορά στη διανοµή του Απολογισµού του 2006 κατά το 2007.

Εκθέσεις/Εκδηλώσεις Πολιτιστικές χορηγίες

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ 51%

ΑΛΛΕΣ
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 13%

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 20%

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 34%

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
(ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΙΟΥΧΟΙ
ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ) 2%

ΜΜΕ 5%

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1%

ΤΟΠΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 25%

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 2%

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 28%

ΑΛΛΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ 3%

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 16%
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4.	Βασικοί	Δείκτες	Απόδοσης

4.5 Δείκτες Ανθρώπινου Δυναµικού

Ένα µέτρο της παραγωγικότητας των αεροδροµίων είναι η σχέση των εσόδων και του αριθµού των 
επιβατών µε τον αριθµό των εργαζοµένων.

Ποσοστό κάλυψης θέσεων εργασίας µέσω της εν λόγω διαδικασίας σε σχέση µε αυτές που ανακοινώθηκαν.  
(Η Διαδικασία Εσωτερικής Ανακοίνωσης Θέσεων Εργασίας εφαρµόζεται αποκλειστικά στους εργαζοµένους 
σύµβασης αορίστου χρόνου).

Ενδεικτικό της προσπάθειας του ΔΑΑ να εινισχύσει την αποσχόληση των τοπικών περιοχών αποτελεί 
το γεγονός ότι το 28% του προσωπικού µας είναι κάτοικοι των γειτονικών Δήµων και Κοινοτήτων.

Αφορά όλους τους εργαζοµένους της εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που απεχώρησαν 
κατά τη διάρκεια του 2007.

Ο ΔΑΑ ενθαρρύνει την εθελοντική συµµετοχή των υπαλλήλων σε περιόδους µεγάλων απαιτήσεων, µε σκοπό την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Τα στοιχεία αφορούν στην εθελοντική συµµετοχή κατά την εφαρµογή των νέων µέτρων 
ασφάλειας και κατά τη διοργάνωση του τελικού Champion's Leaque (εργαζόµενοι µε σύµβαση αορίστου χρόνου).

Διάγραµµα 4.5.1  Δείκτες Παραγωγικότητας Εργαζοµένων

Διάγραµµα 4.5.3  Εργασιακή Ασφάλεια
Δείκτης Συχνότητας Ατυχηµάτων

Διάγραµµα 4.5.5  Εργασιακή Εξέλιξη
Διαδικασία Εσωτερικής Ανακοίνωσης Θέσεων Εργασίας

Διάγραµµα 4.5.6  Εκπαίδευση Εργαζοµένων
(Μέσος Όρος Ωρών ανά Εργαζόµενο)

Διάγραµµα 4.5.4  Εθελοντισµός Εργαζοµένων

Διάγραµµα 4.5.2  Απασχόληση από τις
Τοπικές Κοινότητες

1Κύκλος Εργασιών συµπεριλαµβανοµένων επιχορηγήσεων / Ισοδύναµο Ετήσιας Απασχόλησης

Έσοδα & Φόρος Ανάπτυξης Αεροδροµίου/Εργαζόµενο1 (€)Επιβάτες / Εργαζόµενο

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ε.Ε. 2006

CHAMPIONS LEAGUE
ΑΘΗΝΑ 2007

Δείκτης Συχνότητας Ατυχηµάτων = Αριθµός συµβάντων µε απουσία εργασίας χ 200.000 / Σύνολο ανθρωποωρών
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ΑΛΛΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ 72%

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 28%

1,09
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1,33
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5.	Οικονομία

5.1 Οικονομική Απόδοση
Κατά τη διάρκεια του �007, η οικονομική απόδοση του ΔΑΑ 
αποδείχθηκε για ακόμα μία φορά ισχυρή. Τα βελτιωμένα 
οικονομικά αποτελέσματα αντανακλούν τη θετική ανάπτυξη 
της επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου και τη συνεχιζόμενη 
αύξηση όλων των πηγών εσόδων. 
Η αύξηση των αεροπορικών εσόδων του τρέχοντος έτους 
προέκυψε από την αυξημένη κίνηση και τις προσαρμογές 
των τελών αεροδρομίου που τέθηκαν σε ισχύ τον Μάιο του 
�007. Την ίδια στιγμή, τα μη αεροπορικά έσοδα παρουσίασαν 
αύξηση έναντι της απόδοσης του �006, ως αποτέλεσμα της 
βελτιωμένης κίνησης επιβατών και εμπορευμάτων, της θετικής 
ανάπτυξης του εμπορικού κέντρου του αεροδρομίου και των 
εγκαταστάσεων στάθμευσης οχημάτων, της επέκτασης του 
εμπορικού πάρκου του αεροδρομίου και της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης του ΙΤ&Τ. 
Επιπλέον, η Εταιρεία Αεροδρομίου παρουσίασε βελτιωμένη 
αποδοτικότητα και αποτελεσματικό έλεγχο κόστους και 
διατήρησε τις αυξήσεις των λειτουργικών εξόδων σε επίπεδα 
οριακά υψηλότερα από τον πληθωρισμό, παρά τα υψηλά κόστη 
που προέκυψαν κυρίως από το νέο κανονισμό ασφάλειας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μεταφορά ρευστών 
ουσιών στις χειραποσκευές των επιβατών και τη σημαντική 
αύξηση της κίνησης. 
Τα συνολικά θετικά αποτελέσματα της Εταιρείας Αεροδρομίου 
παρατηρούνται επίσης στο «Κοινωνικό Προϊόν» που 
κατανέμεται στην κοινωνία, φτάνοντας τα €10�.8 εκατ. για 
το �007, μία αύξηση της τάξεως του 1�,�% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος.  

5.2 Κίνηση Αεροσκαφών, Επιβατών & Εμπορευμάτων 
Κατά τη διάρκεια των επτά ετών λειτουργίας μας, παρουσιάσαμε 
μία σταθερή αναπτυξιακή πορεία σε όλους τους βασικούς 
τομείς οικονομικής και λειτουργικής απόδοσης. Η σημαντική 
αύξηση της κίνησης οφείλεται στην επιτυχή υλοποίηση 
της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΔΑΑ, σε συνδυασμό 
με την επανεμφάνιση της Αθήνας/Ελλάδας ως ελκυστικού 
τουριστικού προορισμού. Το �007, η τουριστική κίνηση 
σημείωσε σημαντική αύξηση λόγω της συνεχούς ανάπτυξης 
της αγοράς χαμηλού κόστους και της σημαντικής ανάπτυξης 
των αγορών των ΗΠΑ και της Ανατολικής Ευρώπης, με 
τους ξένους που επισκέπτονται την Αθήνα για διακοπές να 
ανέρχονται στα �,� εκατ., αναλογώντας σε μία αύξηση 18%. 
Με 16,5 εκατ. επιβάτες, το �007 ήταν μία ακόμη χρονιά ρεκόρ 
για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, με μία εντυπωσιακή 
αύξηση 10% από τον περασμένο χρόνο (15,1 εκατ. επιβάτες 
το �006). 

Ο αριθμός των πτήσεων σημείωσε επίσης αύξηση 8%, 
ξεπερνώντας για πρώτη φορά το όριο των �00.000 πτήσεων 
(�05.��� πτήσεις έναντι 1�0.87� το �006). Η εμπορευματική 
κίνηση, με 11� χιλιάδες τόνους, παρέμεινε στα ίδια επίπεδα 
με το �006. 
Με την προσθήκη 10 νέων προορισμών (Φιλαδέλφεια, Πεκίνο, 
Τιμισοάρα, Καλίνινγκραντ, Τζέντα, Ριάντ, Ρίγα, Γκέτεμποργκ, 
Λβιβ και Μαριούπολη) το �007, ο Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών προσέφερε απευθείας προγραμματισμένες πτήσεις σε 
116 προορισμούς, σε 50 χώρες, από 70 αεροπορικές εταιρείες. 
Καλωσορίσαμε 15 νέες αεροπορικές εταιρείες (Aer Lingus, Air 
Baltic, Air China, Carpatair, Centralwings, Clickair, Continental 
Airlines, Finnair, Ilyich-Avia, KDavia, Kras Air, MyAir, Saudi 
Arabian Airlines, US Airways και Vueling Airlines). 
Αυτή η σημαντική ανάπτυξη, που φέρνει το Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων ευρωπαϊκών 
αεροδρομίων, σχετίζεται με τους στρατηγικούς αναπτυξιακούς 
στόχους μας για το �007:
α) Ανάπτυξη/αύξηση πτήσεων μακρινών αποστάσεων προς 
 τις αγορές των ΗΠΑ και της Άπω Ανατολής (US Airways,
 Continental Airlines, Delta, Olympic Airlines και Air China). 
β) Δυναμική αύξηση των 1� αεροπορικών εταιρειών χαμηλού 
 κόστους, οι οποίες τον τελευταίο χρόνο συνέδεσαν την 
 Αθήνα με �1 ευρωπαϊκούς προορισμούς (μεταξύ αυτών, οι 
 7 πρόσφατα αφιχθείσες: Aer Lingus, Air Baltic, Centralwings, 
 Clickair, KDavia, MyΑir και Vueling Airlines).
γ) Σημαντική περιφερειακή ανάπτυξη των αγορών της 
 Ανατολικής Ευρώπης, κυρίως της Ρωσίας.
Το �007, η εγχώρια αγορά αυξήθηκε κατά �%, σημειώνοντας 
το μεγαλύτερο ρεκόρ όλων των εποχών, με 6 εκατ. επιβάτες. 
Η διεθνής κίνηση αυξήθηκε επίσης σημαντικά κατά 10%, 
ξεπερνώντας για πρώτη φορά τους 10 εκατ. επιβάτες. Στο 
διεθνή αεροπορικό τομέα καταγράφηκαν υψηλά επίπεδα 
αύξησης σε όλες τις διεθνείς αγορές. Αναλυτικά, η Δυτική 
Ευρώπη σημείωσε αύξηση 7,7%, η οποία οφειλόταν κυρίως 
στις επιπλέον πτήσεις της Aegean Airlines, της Iberia και 
της SAS, καθώς και των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού 
κόστους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι άλλες διεθνείς 
αγορές σημείωσαν διψήφια αύξηση.
Η Ανατολική Ευρώπη ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά 
το �007, με αύξηση ��,�%, φτάνοντας το 1 εκατ. επιβάτες. Η 
Βόρεια Αμερική ακολούθησε σε μικρή απόσταση (��,1%), ενώ 
η Μέση Ανατολή σημείωσε αύξηση της τάξεως του 15,1%.

Όταν,	στις	29	Αυγούστου	2004,	η	Αθήνα	παρέδιδε	την	Ολυμπιακή	
Σημαία	στο	Πεκίνο,	λίγοι	από	εμάς	μπορούσαν	να	φανταστούν	πόσο	
ισχυροποιούνταν	οι	παραδοσιακοί	δεσμοί	φιλίας	ανάμεσα	σε	δύο	
χώρες	με	αρχαιότατους	πολιτισμούς,	που	είχαν	την	τιμή	και	την	
ευθύνη	να	διοργανώσουν	τους	δύο	πρώτους	Ολυμπιακούς	Αγώνες	
του	21ου	αιώνα.	Η	ολυμπιακή	διαδοχή	δημιούργησε	μια	ιδανική	
συγκυρία,	την	οποία	το	ελληνικό	κράτος	αξιοποίησε	με	επισκέψεις	
κορυφής	και	υπογραφές	συμφωνιών	και	μνημονίων.	Η	συνεργασία	
των	 δύο	 χωρών	 σε	 θέματα	 διοργάνωσης	 Ολυμπιακών	 Αγώνων	
φέρνει	 τους	 δύο	 λαούς	 ακόμη	 πιο	 κοντά	 και	 ανοίγει	 νέους	
δρόμους	επικοινωνίας.	
Μία	πρόσφατη	δημοσκόπηση	στην	Κίνα	έφερε	την	Ελλάδα	ανάμεσα	
στους	 δέκα	 δημοφιλέστερους	 προορισμούς	 για	 τους	 Κινέζους	
ταξιδιώτες,	 οι	 οποίοι	 αυξάνονται	 με	 ρυθμούς	 ασύλληπτους:	
σύμφωνα	με	τον	Παγκόσμιο	Οργανισμό	Τουρισμού,	έως	το	2020	περί	
τα	100	εκατ.	Κινέζοι	θα	ταξιδεύουν	για	αναψυχή	στο	εξωτερικό	
καθιστώντας	 την	 Κίνα	 την	 4η	 μεγαλύτερη	 πηγή	 εξερχόμενου	
τουρισμού	στον	κόσμο.	Την	ίδια	στιγμή,	ο	εισερχόμενος	τουρισμός	
καλπάζει	πέρα	από	τις	πιο	αισιόδοξες	προβλέψεις.	Πράγματι,	χάρη	
στην	ώθηση	των	Ολυμπιακών	Αγώνων	του	2008,	αλλά	και	της	Διεθνούς	
EXPO	που	θα	πραγματοποιηθεί	το	2010	στη	Σαγκάη,	η	Κίνα	αναμένεται	
να	αποτελέσει	τον	πρώτο	σε	προτίμηση	ταξιδιωτικό	προορισμό	
στον	κόσμο	έως	το	2014.
Ως	Εταιρεία	Αεροδρομίου,	υποστηρίζουμε	την	έναρξη	του	νέου	
δρομολογίου	Αθήνας-Πεκίνου,	τόσο	λόγω	της	έντονης	επιβατικής	
ζήτησης	αλλά	και	λόγω	των	υποστηρικτικών	μέτρων	που	προσφέρει	
σε	όλα	τα	νέα	δρομολόγια.	Οι	συντονισμένες	προσπάθειες	όλων	
των	εμπλεκομένων	φορέων	απέδωσαν	καρπούς,	καθώς	στις	28	
Νοεμβρίου	2007,	η	Air	China,	μία	από	τις	μεγαλύτερες	αεροπορικές	
εταιρείες	παγκοσμίως,	εγκαινίασε	δύο	εβδομαδιαίες	πτήσεις	από	
Πεκίνο	 για	 Αθήνα,	 μέσω	 Ντουμπάι.	 Συμμετείχαμε	 ενεργά	 στη	
συνολική	 προετοιμασία	 για	 την	 έναρξη	 λειτουργίας	 του	 νέου	
δρομολογίου	υποστηρίζοντας	και	προωθώντας	αυτή	την	αεροπορική	
εταιρεία	στην	ελληνική	αγορά.

ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ: 
Air China

 2007 2006

Σύνολο Εσόδων  399,5  357,5

Λειτουργικά Έξοδα  130,4  124,9

Έξοδα Μισθοδοσίας & Λοιπών  
39,0  37,1Βοηθηµάτων Προσωπικού

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα  80,5  66,6

Μερίσµατα(1)  55,5  29,5

Μεταβολή Αποτελεσµάτων εις Νέο  32,9  31,0

Φόρος Εισοδήµατος(1)  22,7  13,9

Χρηµατικές Δωρεές  1,2  0,1

Δωρεές σε Είδος  0,4  0,3

5.1  Πίνακας Οικονοµικών Επιδόσεων (€ εκατ.)

(1) Ποσά που αφορούν στο προηγούµενο οικονοµικό έτος και η εκταµίευσή τους έγινε στο τρέχον έτος. 
Διάγραµµα 5.2  Εξέλιξη Επιβατικής Κίνησης 2006-2007
Κατανοµή Διεθνούς Επιβατικής Κίνησης
ανά Γεωγραφική Περιοχή

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΣΗ
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ΑΠΩ
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Αναφορικά με τους κυριότερους διεθνείς τακτικούς 
προορισμούς από την Αθήνα, για το έτος �007, το Λονδίνο, η 
Λάρνακα και το Παρίσι βρίσκονται σταθερά στις πρώτες τρεις 
θέσεις. Η Φρανκφούρτη αναρριχήθηκε δύο θέσεις ψηλότερα, 
κατακτώντας την �η θέση, υπερσκελίζοντας το Μιλάνο και τη 
Ρώμη, που επέδειξαν μία μάλλον στάσιμη πορεία. Η Ζυρίχη, 
η Νέα Υόρκη και η Μαδρίτη ανέβηκαν, επίσης, μία θέση στην 
κατάταξη των προορισμών, κατακτώντας την �η, 10η και 
11η θέση αντίστοιχα.
Σχετικά με την εξέλιξη της κίνησης των βασικών διεθνών 
προορισμών, όλοι οι κορυφαίοι προορισμοί παρουσίασαν 
θετική ανάπτυξη, με το Βουκουρέστι, τη Μόσχα και το 
Ντουμπάι να επιτυγχάνουν τα ανώτερα επίπεδα αύξησης 
(�6,6%, �5,1% και ��,0% αντίστοιχα) που αποδίδονται 
κυρίως στη σημαντική αύξηση της χωρητικότητας των 
αεροσκαφών, όπου στις περιπτώσεις του Βουκουρεστίου 
και της Μόσχας συνδυάστηκε επίσης με την είσοδο νέων 
εταιρειών στις συγκεκριμένες αγορές.

5.3 Ανάπτυξη Αεροδρομίου
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ανταποκρίνεται στις 
προκλήσεις της αεροπορικής βιομηχανίας και της εμπορικής 
αγοράς. Εκτός από τον ουσιαστικό ρόλο μας στη διαχείριση 
ενός διεθνούς αερολιμένα με εκατομμύρια ταξιδιώτες, 
υποστηρίζουμε το συντονιστικό ρόλο μας στο πλαίσιο μιας 
αεροδρομιακής επιχειρηματικής κοινότητας όπου λειτουργούν 
περισσότερες από �00 επιχειρήσεις. 

Λειτουργική Ανάπτυξη – Φιλοξενία του Airbus A�80
Το �007 αποτέλεσε μία σημαντική χρονιά για την αεροπορία και 
ιδιαίτερα για την αεροπορική βιομηχανία, που υποδέχτηκε το 
Airbus A�80, ένα από τα μεγαλύτερα αεροσκάφη στον κόσμο. 
Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), 
το A�80 ανήκει στην κατηγορία αεροσκαφών F, με εκπέτασμα 
πτερύγων 65-80 μέτρα και άνοιγμα τροχών 1�-16 μέτρα. 
Παρόλο που το αρχικό Χωροταξικό Σχέδιο του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών είχε προβλέψει την υποδοχή αεροσκαφών 
κατηγορίας μέχρι E (με εκπέτασμα πτερύγων 5�-65 μέτρα και 
άνοιγμα τροχών �-1� μέτρα, όπως το Boeing 7�7-�00 ή/και 
το Boeing 777-�00ER), οι περισσότερες από τις υποδομές του 
αεροδρομίου σχεδιάστηκαν με την προοπτική εξυπηρέτησης και 
αεροσκαφών κατηγορίας F, κατόπιν των σχετικών προδιαγραφών 
από τον ICAO.
Επιπλέον, οι ειδικοί του ΔΑΑ παρακολούθησαν τις εξελίξεις στα 
A�80 από τη φάση του σχεδιασμού, μέσω αεροναυτιλιακών 
μελετών, και συνέβαλαν στην ανάπτυξη νέων προτύπων για 
αεροδρομιακές υποδομές και διαδικασίες σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Κατόπιν αυτών, σύμφωνα με τα σχετικά εγχειρίδια του ICAO 
και της Airbus και τις εισηγήσεις των Οργανισμών Αεροπορικής 
Ασφάλειας (όπως η EASA και η FAA), το Α�80 μπορεί να 
εξυπηρετείται πλήρως και με ασφάλεια στο Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις αεροπορικές εταιρείες 
Singapore Airlines, Qantas, Emirates και Airbus, ο στόλος των 
οποίων περιλαμβάνει Α�80. Οι συγκεκριμένοι αερομεταφορείς 
επιβεβαιώνουν ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει εγκριθεί 
ως κατάλληλο αεροδρόμιο για το Α�80 σε περίπτωση εκτροπής 
πτήσης και τονίζουν ότι «η υφιστάμενη υποδομή (διάδρομοι 
προσγείωσης/απογείωσης, τροχόδρομοι και χώροι στάθμευσης 
αεροσκαφών) θα μπορούσαν να επιτρέψουν στο Α�80 να 
πραγματοποιήσει μη προγραμματισμένη στάση σε περίπτωση 
αλλαγής προορισμού κατά τη διάρκεια της πτήσης». 

Εμπορική Ανάπτυξη – Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών συνεχίζει την υλοποίηση του 
οράματός του για μία «Αεροδρομιακή Πόλη», μετατρέποντας 
τη συμβατική εικόνα του αεροδρομίου από ένα μέσο 

μετάβασης εκτός πόλης, σε ανεξάρτητο εμπορικό /επιχειρηματικό 
προορισμό, συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική ανάπτυξη 
της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων.
Το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του οράματος αυτού 
είναι το Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου. Κατόπιν της έναρξης 
λειτουργίας της IKEA, του Mega-Kotsovolos, και του Factory 
Outlet, μία νέα μονάδα –το Leroy Merlin– ξεκίνησε τη λειτουργία 
της στα μέσα Μαρτίου �007. Με βάση το σκεπτικό «Φτιάξ’ 
το μόνος σου», το κατάστημα, �.000 μ�, προσφέρει στους 
επισκέπτες του μία μεγάλη ποικιλία προϊόντων «αναβάθμισης 
κατοικίας», που περιλαμβάνουν από είδη διακόσμησης και 
αξεσουάρ μέχρι κατασκευαστικά υλικά.
Το Εμπορικό Πάρκο Αεροδρομίου, με τα τέσσερα πολυ-
καταστήματα συνολικού χώρου πώλησης 5�.000 μ� και 
περισσότερες από �.000 θέσεις στάθμευσης, καλωσόρισε στη 
διάρκεια του �007 περισσότερους από � εκατ. επισκέπτες. 
Το δεύτερο βήμα έγινε τον Ιούνιο του �007 με την υπογραφή 
της σύμβασης για την υλοποίηση του νέου και σύγχρονου 
Εκθεσιακού Κέντρου, που αναμένεται να λειτουργήσει το 
�00�. Το νέο κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, 
προσφέροντας 50.000 μ� στεγασμένου χώρου για εκθέσεις 
και περισσότερες από �.000 θέσεις στάθμευσης. Η λειτουργία 
του Εκθεσιακού Κέντρου θα υποστηριχθεί από εγκαταστάσεις 
συνεδριάσεων για περισσότερους από 700 παρευρισκομένους.  

Εμπορική Ανάπτυξη – Εμπορικό Κέντρο Αεροδρομίου
Το Εμπορικό Κέντρο Αεροδρομίου, που βρίσκεται στην καρδιά 
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, αποτελεί ένα μικρόκοσμο 
επιλογών και δυνατοτήτων, περιλαμβάνοντας 50 καταστήματα, 
1� εστιατόρια και πολυάριθμες υπηρεσίες όπως τράπεζες, 
ανταλλακτήρια συναλλάγματος, φαρμακείο, κομμωτήριο, 
γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ταχυδρομείο κ.λπ. 
Στοχεύουμε στην υψηλή ικανοποίηση των επιβατών και 
στην παροχή άριστων υπηρεσιών προσφέροντας προϊόντα 
με καλή σχέση ποιότητας/τιμής και καινοτόμες ιδέες. Για το 
σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε στενά και σε συνεχή βάση με 
τους παραχωρησιούχους μας προκειμένου να εντοπίζουμε 
τις νέες καταναλωτικές ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του �007, ανακαινίστηκαν 
εννέα εμπορικές μονάδες, πραγματοποιήθηκαν τρεις αλλαγές 
σε υφιστάμενες εμπορικές μονάδες και λειτούργησαν τρία 
νέα καταστήματα.
Επιπλέον, συμμετείχαμε σε αρκετές δραστηριότητες μάρκετινγκ, 
σε συνεργασία με τις εταιρείες/παραχωρησιούχους, όπως 
ειδικές εκπτώσεις για τους καταναλωτές μας και ανάπτυξη 

καμπάνιας, που περιελάμβανε μία σειρά διαφημιστικών 
ενεργειών, προωθώντας το Εμπορικό Κέντρο του αεροδρομίου 
με εποχική διακόσμηση, που σχεδιάστηκε έτσι ώστε να 
προσφέρει μία ευχάριστη ατμόσφαιρα και να συμβάλει στο 
κλίμα κάθε εποχής. 
Η επιτυχία των προαναφερθεισών δραστηριοτήτων αντανα-
κλάται στα αποτελέσματα του προγράμματος του ACI1 για την 
ποιότητα των αεροδρομιακών υπηρεσιών. Ειδικότερα, για επτά 
συναπτά έτη, το Εμπορικό Κέντρο μας συγκαταλέγεται ανάμεσα 
στα κορυφαία εμπορικά κέντρα των καλύτερων ευρωπαϊκών 
αεροδρομίων, όσον αφορά στη σχέση ποιότητας/τιμής. 

5.4 Μαζί με τους Συνεργάτες μας
Η επιχειρηματική μας φιλοσοφία και στρατηγική ωρίμασε 
τα τελευταία χρόνια σε όλα τα επίπεδα, διαμορφώνοντας 
έναν πελατοκεντρικό χαρακτήρα για το αεροδρόμιο μας, 
με ένα εντυπωσιακό ρεκόρ επιτυχημένης επιχειρηματικής 
ανάπτυξης. Έχουμε την πεποίθηση ότι η διαφάνεια στην 
επικοινωνία με όλους τους συνεργάτες μας είναι ουσιαστική 
και υποστηρίζει τη συνεχή μας πρόοδο. 

Μαζί με τις Αεροπορικές Εταιρείες μας
Στόχος μας είναι να υποστηρίζουμε την υγιή και αποδοτική 
επιχειρηματική ανάπτυξη των αεροπορικών εταιρειών 
στο ΔΑΑ. Προς την κατεύθυνση αυτή, από την έναρξη 
λειτουργίας του αεροδρομίου, έχουμε χτίσει μία δυνατή σχέση 
και μία εποικοδομητική συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες 
μας. Η στενή διαδραστική προσέγγισή μας περιλαμβάνει 
καθημερινή επικοινωνία και επιχειρηματικές πρακτικές που 
σχετίζονται με κίνητρα και κοινά προγράμματα προώθησης. 
Αναγνωρίζοντας ότι η καλή συνεργασία και η ικανοποίηση 
του πελάτη βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων 
μας, η παγκόσμια αεροδρομιακή κοινότητα απένειμε για τρία 
συναπτά έτη (�005, �006 και �007) στο Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών το βραβείο OAG Airport Marketing Award για τις 
καλύτερες πρακτικές μάρκετινγκ αεροδρομίου στο πλαίσιο 
των World Route Development Forums. Η εκτίμηση των 
προσπαθειών μας από τις αεροπορικές εταιρείες για την 
ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους προοπτικών στην Ελλάδα 
μάς ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε παρόμοιες 
δραστηριότητες στο μέλλον. 
Από την πλευρά μας, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά των 
αεροπορικών εταιρειών στη συνολική ανάπτυξη του αερο-
δρομίου, απονείμαμε κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Μάρκετινγκ 
Αεροπορικών Εταιρειών (Airline Marketing Workshop) 
τιμητικά βραβεία στις αεροπορικές εταιρείες αναφορικά με 
την υψηλότερη επιβατική ανάπτυξη στο ΔΑΑ το �007.
Το συνέδριο, που διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το ΔΑΑ 
τα τελευταία τέσσερα χρόνια, προσελκύει τα ανώτερα στελέχη 
των αεροπορικών εταιρειών που λειτουργούν στην Αθήνα, 
τόσο σε τοπικό όσο και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης.

Μαζί με την Εμπορευματική Κοινότητα
Στοχεύουμε στη διατήρηση της εμπορευματικής επιχει-
ρηματικής ανάπτυξης στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Σε 
τακτική βάση, συγκαλούμε συναντήσεις με τους τέσσερις 
φορείς διαχείρισης εμπορευμάτων και τις αρμόδιες κρατικές 
αρχές που χειρίζονται λειτουργικά θέματα. Τον Ιούνιο του 
�007, η Εμπορευματική Κοινότητα του ΔΑΑ (οι φορείς 
διαχείρισης εμπορευμάτων, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η 
Ένωση Διαμεταφορέων και ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 
(ΟΛΠ)) συμμετείχε στο σημαντικότερο, σε παγκόσμια κλίμακα, 
εμπορευματικό Συνέδριο (Air Cargo Europe �007/Transport 
and Logistics). Φέτος, μία ομάδα 17 συνεργατών μας από την 
εμπορευματική κοινότητα παρουσίασε τα μελλοντικά σχέδια 
εμπορευματικής ανάπτυξης μαζί με τις σχετικές πρωτοβουλίες 
προκειμένου να καταστούν αποδοτικότερες οι εμπορευματικές 

λειτουργίες. Η παρουσία ενός ανώτερου εκπροσώπου από 
τον ΟΛΠ ήταν μεγάλης σημασίας, υπογραμμίζοντας τη συμφωνία 
συνεργασίας μας για τη σύνδεση θαλάσσης–αέρος.  

Μαζί με τους Παραχωρησιούχους
Για τη μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των επιβατών και την 
παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών, συνεχίζουμε, μαζί με τους 
παραχωρησιούχους μας, να εντοπίζουμε νέες καταναλωτικές 
ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς. 
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, υλοποιήθηκαν πολυ-
άριθμες δραστηριότητες, ανάμεσα στις οποίες η ανάπτυξη 
νέων εμπορικών μονάδων, η ανακαίνιση των υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων και η ανάπτυξη νέων ιδεών/εμπορικών 
σημάτων στις υφιστάμενες μονάδες. Επιπλέον, συμμετείχαμε 
σε προωθητικές ενέργειες με τους παραχωρησιούχους 
μας, όπως ειδικές εκπτώσεις για τους καταναλωτές μας σε 
διάφορες εμπορικές μονάδες, και σε μία σειρά διαφημιστικών 
ενεργειών για όλα τα καταστήματα του αεροδρομίου. 

Μαζί με την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα
Η παρουσία μας στα εθνικά και διεθνή αεροπορικά 
επιχειρηματικά δρώμενα είναι σημαντική σε όλη τη διάρκεια 
της εταιρικής μας πορείας.
Το �007, υποστηρίξαμε το συνέδριο «Air Travel – Present & 
Future», που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών 
& Επικοινωνιών, το 18ο Συνέδριο της Εταιρείας Ανώτατων 
Στελεχών Επιχειρήσεων (EAΣE) και το �ο Συνέδριο Εταιρικής 
Επικοινωνίας. Επίσης, υποστηρίξαμε την ειδική 50ή επετειακή 
έκδοση του Πολιτιστικού Κέντρου Ολυμπιακών Αερογραμμών. 
Όσον αφορά στο δικό μας επιχειρηματικό τομέα, υποστηρίξαμε 
τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Σύνδεσμο 
των Ελληνικών Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων 
(HATTA) και την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. 
Επίσης, υποστηρίξαμε το Συνέδριο SESAR, ένα πρόγραμμα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο 
του �007, καθώς και το συμπόσιο εμπορικής στρατηγικής 
της Διεθνούς Ένωσης Αεροπορικών Μεταφορών (IATA), 
που πραγματοποιήθηκε ένα μήνα αργότερα. 
Εστιάζοντας στις πρωτοβουλίες εταιρικής υπευθυνότητας, 
θα πρέπει να αναφέρουμε τη συνεισφορά μας στο 5ο ετήσιο 
συνέδριο CSR του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου και 
στο �ο CSR Forum του Quality Net Foundation. Και τα δύο 
πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο του �007.

5.	Οικονομία

�5
1 Το πρόγραμμα Airport Service Quality (ASQ), υπό τον έλεγχο του Διεθνούς Συμβουλίου Αεροδρομίων (ACI), παρακολουθεί την ικανοποίηση των επιβατών 
αναφορικά με τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις στα διεθνή αεροδρόμια σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 
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ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ: 
Εξαγωγή Τεχνογνωσίας
Πληροφορικής &
Τηλεπικοινωνιών

Ενισχύοντας	τη	δυναμική	παρουσία	μας	στον	τομέα	της	πληροφορικής	και	των	
τηλεπικοινωνιών,	η	Επιχειρηματική	Μονάδα	ΙΤ&Τ	της	εταιρείας	μας	έχει	αναπτυχθεί	
στην	ελληνική	και	διεθνή	αεροπορική	αγορά,	παρέχοντας	συμβουλευτικές	υπηρεσίες	
και	πρωτοποριακές	λύσεις	υψηλής	τεχνολογίας	σε	διεθνή	αεροδρόμια	που	βρίσκονται	
σε	πορεία	ανάπτυξης	ή	αναδιάρθρωσης	των	υποδομών	και	των	υπηρεσιών	τους.	
Μια	τέτοια	δυναμική	δημιουργεί	ευκαιρίες	επιχειρηματικής	εξέλιξης	και	νέες	πηγές	
εσόδων.	Το	σημαντικότερο	όλων,	ωστόσο,	είναι	ότι	προωθούμε	το	«πρόσωπο»/
εμπορικό	σήμα	της	εταιρείας	μας	και	μοιραζόμαστε	την	αξία	της	γνώσης,	ενώ	
ταυτόχρονα	παρέχουμε	διαρκή	και	ισόρροπη	αξία	στους	μετόχους	μας	και	στην	
αεροδρομιακή	κοινότητα.
Το	ΙΤ&Τ	του	Διεθνούς	Αερολιμένα	Αθηνών	διαθέτει	ανταγωνιστικό	πλεονέκτημα	
στη	σχεδίαση	και	υλοποίηση	ολοκληρωμένων	λύσεων	επιχειρηματικής	ευφυΐας	
και	διοίκησης	έχοντας	ανακηρυχθεί	ως	διεθνές	σημείο	αναφοράς	για	τον	τομέα	
των	μεταφορών	από	την	εταιρεία	Oracle.	Πρόσφατα,	το	αεροδρόμιό	μας	έγινε	
επίσημος	μεταπωλητής	(Value	Added	Reseller)	των	αεροδρομιακών	υπηρεσιών	
της	SITA	στην	ελληνική	αεροπορική	αγορά.	
Στo	πλαίσιo	της	διαρκούς	ενημέρωσης	σε	τεχνολογικές	και	επιχειρησιακές	εξελίξεις,	
η	επιχειρηματική	μας	μονάδα	ΙΤ&Τ	συμμετέχει	σε	πολυάριθμα	ερευνητικά	κοινοτικά	
και	εθνικά	προγράμματα	(Aspnet,	SMS,	Ask-IT,	Adamant,	Imagine-IT,	Pompei,	Enosis,	
Asset)	σε	συνεργασία	με	μεγάλες	ευρωπαϊκές	επιχειρήσεις	και	ερευνητικά	κέντρα.	
Μεταξύ	των	έργων	που	αναλάβαμε	το	2007,	είναι	η	ανάπτυξη	του	3ετούς	στρατηγικού	
σχεδίου	του	Τμήματος	Πληροφορικής	και	Τηλεπικοινωνιών	του	αεροδρομίου	του	
Ντουμπάι	(Dubai	International	Airport)	στα	Ηνωμένα	Αραβικά	Εμιράτα.	Η	δεύτερη	
συνεργασία	αφορά	στην	αξιολόγηση	του	επιπέδου	ετοιμότητας	της	υφιστάμενης	
υποδομής	συστημάτων	πληροφορικής	και	τηλεπικοινωνιών	του	αεροδρομίου	Rajiv	
Gandhi	στο	Shamshabd,	Hyderabad,	στην	Ινδία,	και	τη	μελέτη	των	δυνατοτήτων	
επέκτασης	και	ανάπτυξης	ολοκληρωμένων	συστημάτων	στο	αεροδρόμιο	αυτό.	
Επίσης,	προχωρήσαμε	στην	παροχή	συμβουλευτικών	υπηρεσιών	ΙΤ&Τ	προς	τα	
διεθνή	αεροδρόμια	της	Βουδαπέστης	και	της	Βαρσοβίας,	ενώ	συνεχίζουμε	τη	
συνεργασία	μας	με	τα	αεροδρόμια	του	Σίδνεϋ	και	των	Τιράνων.	
Ταυτόχρονα,	η	παρουσία	του	Διεθνούς	Αερολιμένα	Αθηνών	είναι	ιδιαίτερα	σημαντική	
και	στην	ελληνική	αεροπορική	αγορά.	Έχει	αναληφθεί	για	το	2008,	κατόπιν	διεθνούς	
διαγωνισμού	της		Υπηρεσίας	Πολιτικής	Αεροπορίας	(ΥΠΑ),	η	εγκατάσταση		του	
συστήματος	ελέγχου	εισιτηρίων	Common	Use	Terminal	Equipment	(CUTE),	στα	
ελεγκτήρια	εισιτηρίων	(check-in),	στις	εξόδους	επιβίβασης	(gates)	και	στα	γραφεία	
μετεπιβίβασης	(transfer	desks)	των	πέντε	διεθνών	αερολιμένων	της	χώρας	με	τη	
μεγαλύτερη	επιβατική	κίνηση	(Ρόδου,	Κέρκυρας,	Θεσσαλονίκης,	Ηρακλείου	και	Κω).	
Τέλος,	το	ΙΤ&Τ	συμφώνησε	στην	παροχή	ολοκληρωμένων	Υπηρεσιών	Στέγασης	
και	Αδιάλειπτης	Λειτουργίας	Μηχανογραφικών	Κέντρων	(Disaster	Recovery	&	Data	
Centre	Services)	με	τη	ΓΕΝΙΚΗ	ΤΡΑΠΕΖΑ.	
Το	ΙΤ&Τ	του	ΔΑΑ	προσφέρει	σε	οργανισμούς	ή	εταιρείες	με	κρίσιμες	εφαρμογές	
πληροφορικής	ή/και	τηλεπικοινωνιών,	μέσω	του	υψηλού	επιπέδου	υποδομών	και	
υπηρεσιών	του,	τη	δυνατότητα	να	αυξήσουν	την	ασφάλεια	και	τη	διαθεσιμότητα	
των	εφαρμογών	τους,	να	ελαχιστοποιήσουν	τους	διάφορους	κινδύνους	και	να	
μειώσουν	τα	κόστη	τους,	διατηρώντας	την	ίδια	αυτονομία	και	ανεξαρτησία	που	
θα	είχαν	στην	περίπτωση	ιδιόκτητων	υποδομών.
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6.	Επιχειρησιακή	Υπευθυνότητα

6.1 Κουλτούρα Αεροδρομιακής Κοινότητας &
Δραστηριοποίηση Συμμετόχων
Εντός της ραγδαία αναπτυσσόμενης επιχειρηματικής 

κοινότητας, η Εταιρεία Αεροδρομίου διαδραματίζει έναν 

ηγετικό ρόλο στην καλλιέργεια μίας κοινοτικής κουλτούρας, 

η οποία διασφαλίζει ότι όλοι οι χρήστες αεροδρομίου, οι 

παροχείς υπηρεσιών και οι κρατικές αρχές συντονίζονται 

με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τις κοινές δραστηριότητες 

του αεροδρομίου. Η επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ της 

Εταιρείας Αεροδρομίου και των άλλων εμπλεκόμενων μερών 

υλοποιείται μέσω του συνεχούς διαλόγου που προάγει την 

ανταλλαγή πληροφοριών και υποστηρίζει την ομοφωνία 

για αποφάσεις και πρακτικές σε σχέση με τη λειτουργική 

αρτιότητα. Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι τακτικές και έκτακτες 

συναντήσεις με βασικούς επιχειρησιακούς εταίρους, η 

συμμετοχή και οι παρουσιάσεις σε διάφορα φόρα, τα 

οποία διασφαλίζουν ότι όλα τα συνεργαζόμενα μέρη είναι 

πάντοτε σωστά ενημερωμένα για τα θέματα λειτουργίας 

του αεροδρομίου. 

Το �007, οι διαγωνισμοί για την επιλογή φορέων επίγειας 

εξυπηρέτησης, τη συντήρηση των διαδρόμων αεροδρομίου 

και την αναβάθμιση των βασικών εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισμού (νέες συσκευές ανάγνωσης καρτών επιβίβασης στις 

πύλες επιβίβασης επιβατών/εγκατάσταση νέου Συστήματος 

Αντιπαραβολής Αποσκευών Επιβατών), ήταν μερικά από τα 

θέματα που διαχειρίστηκαν τα αρμόδια ενδιαφερόμενα μέρη. 

Το ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης και ασκήσεων ετοιμότητας 

του ΔΑΑ περιλαμβάνει σενάρια πυρκαγιάς, εκκένωσης κτιρίων 

και απομάκρυνσης αεροσκαφών, με τη συμμετοχή όλων των 

φορέων λειτουργίας του αεροδρομίου ανά τομέα ευθύνης. 

6.2 Ανάπτυξη Τομέα Παροχής Υπηρεσιών
Επίγειας Εξυπηρέτησης 
Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας 

Αεροδρομίου και των αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών 

καθώς και των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης λήγουν 

τον Μάρτιο του �008.

Για το λόγο αυτό, ξεκινήσαμε, τον Μάιο του �007, τις σχετικές 

διαγωνιστικές διαδικασίες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

από τις εν λόγω εταιρείες. 

Επιπλέον, όσον αφορά στην τρέχουσα κατάσταση στο Διεθνή 

Αερολιμένα Αθηνών, οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

επίγειας εξυπηρέτησης είναι υπεύθυνες για την παροχή 

υπηρεσιών σε ταξιδιώτες με αναπηρία. Ωστόσο, από 

τον Ιούλιο του �008, και σύμφωνα με τον Κανονισμό 

1107/�006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, 

η συνολική ευθύνη βαραίνει τους οργανισμούς διαχείρισης 

αεροδρομίων. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργαζόμαστε ήδη 

με όλες τις εμπλεκόμενες αρχές (ΥΠΑ, Ελληνική Επιτροπή 

Ατόμων με Αναπηρία, Επιτροπή Χρηστών Αεροδρομίου) και 

με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σωστό σχεδιασμό και την 

υλοποίηση του νέου κανονισμού στο Διεθνή Αερολιμένα 

Αθηνών. Η Εταιρεία Αεροδρομίου προσαρμόζεται στις νέες 

απαιτήσεις και κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου 

να εξυπηρετεί τις ανάγκες των επιβατών με αναπηρία.

6.3 Αεροπορική Ασφάλεια 
Η διατήρηση υψηλών προτύπων ασφαλείας στις λειτουργίες 

του αεροδρομίου αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για το 

Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Συνεπώς, έχουμε εκπονήσει το 

Σύστημα Διαχείρισης Αεροπορικής Ασφάλειας (SMS) και, 

σε συνεργασία με τους συμμετόχους μας, έχουμε καταφέρει 

να το εξελίξουμε σε ένα επιτυχημένο εργαλείο προληπτικής 

διαχείρισης. Κατά τη διάρκεια του �007, προωθήσαμε τις 

αξίες του Συστήματος Διαχείρισης Αεροπορικής Ασφάλειας 

και, σε συνεργασία με τους χρήστες αεροδρομίου, οι εν λόγω 

αξίες ενσωματώθηκαν στα επιχειρησιακά τους προγράμματα. 

Πέραν αυτού, ενθαρρύναμε την αεροδρομιακή κοινότητα 

να αναφέρει συμβάντα σχετικά με την ασφάλεια, πραγματο-

ποιήσαμε έντεκα συναντήσεις με την επιτροπή ασφαλείας και 

παρακολουθήσαμε τη συμμόρφωσή μας με τους κανονισμούς 

και τις απαιτήσεις του ICAO και της ΥΠΑ, διασφαλίζοντας 

ότι η εξυπηρέτηση αεροσκαφών και οι λειτουργίες της 

περιοχής κίνησης αεροσκαφών  εναρμονίζονται πλήρως με 

τους διεθνείς κανονισμούς αερομεταφορών και τις βέλτιστες 

πρακτικές της αεροπορικής βιομηχανίας. 

Μέσω του Κέντρου Επιχειρήσεων Αερολιμένα (ΚΕΑ), 

συντονίζουμε όλα τα επιχειρησιακά θέματα που σχετίζονται με 

τους χρήστες αεροδρομίου και τις εμπλεκόμενες κρατικές 

αρχές και, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ρυθμιστικού 

μας φορέα, την ΥΠΑ, εποπτεύουμε σε ��ωρη βάση την 

ασφαλή πραγματοποίηση των διαδικασιών προσγείωσης, 

στάθμευσης, ρυμούλκησης, τροχοδρόμησης και 

ανεφοδιασμού αεροσκαφών. Αναφορικά με το Σύστημα 

Διαχείρισης Αεροπορικής Ασφάλειας, το ΚΕΑ υποστηρίζει 

τη λειτουργία των αεροπορικών εταιρειών και των εταιρειών 

επίγειας εξυπηρέτησης, ακολουθώντας τις διαδικασίες που 

εφαρμόζονται από την κρατική αρχή Ελέγχου Εναέριας 

Κυκλοφορίας. Περαιτέρω, το ΚΕΑ φέρει την ευθύνη της 

διασφάλισης ότι εφαρμόζονται όλες οι διαδικασίες σχετικά 

με την κίνηση των επιβατών και ότι οι όποιες καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης τυγχάνουν κατάλληλου χειρισμού. Κατά 

τη διάρκεια του �007, διεκπεραιώθηκαν 1,5 εκατ. περίπου 

λειτουργικές πράξεις, μαζί με 6.700 κινήσεις ρυμούλκησης, 

ενώ το προσωπικό μας ελέγχου και επίβλεψης περιοχής 

κίνησης αεροσκαφών εκτέλεσε �.000 επιθεωρήσεις 

διαδρόμων και τροχοδρόμων και περισσότερες από 

�00.000 επιθεωρήσεις πριν και μετά τη χρήση των θέσεων 

στάθμευσης αεροσκαφών. 

Λειτουργώντας	 σύμφωνα	 με	 τις	 αξίες	 της	 επιχειρησιακής	
υπευθυνότητας	και	επαγρύπνησης,	προετοιμαζόμαστε	συνεχώς	
για	τη	διαχείριση	καταστάσεων	έκτακτης	ανάγκης.	
Κατά	τη	διάρκεια	του	2007,	σε	συνεργασία	με	τις	αρμόδιες	κρατικές	
αρχές	(ΥΠΑ/ΚΑΑ,	ΥΠΑ/ΕΕΚ,	Πυροσβεστική	Υπηρεσία	Αερολιμένα,	
Ελληνική	Αστυνομία	Αερολιμένα,	Υπηρεσία	Έκτακτης	Ιατρικής	
Βοήθειας	Αερολιμένα/ΕΚΑΒ),	τροποποιήσαμε,	ανανεώσαμε	και	
βελτιώσαμε	το	Σχέδιο	Αντιμετώπισης	Καταστάσεων	Ανάγκης	
Αερολιμένα	(ΣΑΚΑ)	και	τελικά	δημοσιεύτηκε	η	3η	έκδοσή	του	με	
την	έγκριση	της	Υπηρεσίας	Πολιτικής	Αεροπορίας.	
Τον	Οκτώβριο	του	2007,	πραγματοποιήσαμε	άσκηση	έκτακτης	
ανάγκης	περιορισμένης	κλίμακας,	βασισμένη	σε	υποθετικό	σενάριο	
ατυχήματος	αεροσκάφους.	Κατά	την	άσκηση	αξιολογήθηκε	ο	
μηχανισμός	αντιμετώπισης	έκτακτων	αναγκών,	προσομοιώνοντας	
τις	συνέπειες	ενός	αεροπορικού	ατυχήματος.		 Έλαβαν	μέρος	
πληρώματα	αντιμετώπισης	καταστάσεων	κρίσεως	δίνοντας	σε	
όλους	μας	την	ευκαιρία	να	επιβεβαιώσουμε	το	υψηλό	επίπεδο	
επιχειρησιακής	ετοιμότητας,	εκπαίδευσης	και	συντονισμού	όλων	
των	εμπλεκόμενων	φορέων.
Μετά	από	κάθε	άσκηση	έκτακτης	ανάγκης	που	λαμβάνει	χώρα	στο	
αεροδρόμιο,	ακολουθεί	διαδικασία	αξιολόγησης	του	σεναρίου	
από	τον	Επικεφαλής	της	άσκησης,	τους	υπεύθυνους	ελεγκτές	της	
άσκησης	και	άλλους	βασικούς	συμμετέχοντες.		Σε	κάθε	περίπτωση,	
διατυπώνονται		παρατηρήσεις	και	προτείνονται	διορθωτικές	
ενέργειες	στο	πλαίσιο	ενός	σχεδίου	βελτιωτικών	ενεργειών,	που	
συντάσσεται	από	όλους	τους		συμμετέχοντες	στην	άσκηση.	
Εκτός	της	συγκεκριμένης	άσκησης,	η	Εταιρεία	Αεροδρομίου	
προγραμμάτισε	και	διενήργησε	πολλές	ακόμη	ασκήσεις	(εκκένωση	
κτιρίου	Κεντρικού	Αεροσταθμού,	μετακίνηση	ακινητοποιημένου	
αεροσκάφους,	άσκηση	πυρόσβεσης	στο	κτίριο	42	και	στις	εγκατα-
στάσεις	αποθήκευσης	καυσίμων,	αντιμετώπιση	μεγάλης	διαρροής	
καυσίμων,	άσκηση	εκχιονισμού	περιοχών	αεροδρομίου	κ.ά.)	με	σκοπό	
την	ευαισθητοποίηση	και	συναίνεση	των	εμπλεκόμενων	μερών.	
Για	μας,	ωστόσο,	η	διαχείριση	πιθανών	επιχειρησιακών	ρίσκων	είναι	
μια	αδιάλειπτη	διαδικασία.	Με	τις	επαφές	που	διατηρούμε	με	τους	
συμμετόχους	μας,	με	διάφορες	επιτροπές	(Επιτροπή	Ασφάλειας	
Περιοχής	Δραστηριοτήτων	Αεροσκαφών,	Επιτροπή	Επιχειρήσεων	
Χειμερινής	Περιόδου	κ.ά.)	και	με	τους	φορείς	αντιμετώπισης	
καταστάσεων	ανάγκης,	και	στο	πλαίσιο	της	συμμετοχής	μας	
σε	διεθνή	συνέδρια		πρόληψης	κρίσεων,	αναβαθμίζουμε	τους	
μηχανισμούς	πρόληψης	και	αντιμετώπισης	έκτακτης	ανάγκης,	
διασφαλίζοντας	το	βέλτιστο	επίπεδο	υπηρεσιών.

ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ: 
Διαρκής Ετοιμότητα – 
Διαχείριση Κρίσεων
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6.4 Επιχειρησιακή Ετοιμότητα
Η υποδομή του αεροδρομίου αποτελείται από διάφορα 
μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα που 
υποστηρίζουν την ομαλή λειτουργία και την αποτελεσματική 
μεταφορά επιβατών και αποσκευών, παρέχοντας άνεση εντός 
των κτιρίων των αεροσταθμών και τα υψηλότερα επίπεδα 
ασφάλειας και προστασίας. Τα πληροφοριακά συστήματα και 
οι τηλεπικοινωνίες είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη 
της ορθής ροής πληροφοριών και παρέχουν υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου στο επιβατικό κοινό. 
Τα συστήματα αεροδρομίου παρακολουθούνται και συντη-
ρούνται σε αδιάλειπτη ��ωρη βάση. Προκειμένου να διατηρείται 
και να βελτιώνεται περαιτέρω η επιχειρησιακή μας ετοιμότητα, 
κάθε χρόνο, ξεκινούν αρκετά έργα βελτιστοποίησης παγίων. 
Το �007, προχωρήσαμε, μεταξύ άλλων έργων, με την 
αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών Πτήσεων (UFIS), 
την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Συντήρησης, την 
αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Αποσκευών (BHS) 
και της ασύρματης υποδομής του Συστήματος Αντιπαραβολής 
Αποσκευών (BRS), την αναβάθμιση του ασύρματου κεντρικού 
συστήματος, του συστήματος καλωδιακής παρακολούθησης 
και τη μετάβαση στην Τηλεφωνία IP.
Πρόσθετα ειδικά τερματικά ελέγχου εισιτηρίων (CUSS-Self 
Service Check-in units) τοποθετήθηκαν στις εισόδους 
αναχώρησης των αεροσταθμών προκειμένου να βελτιωθεί 
η εξυπηρέτηση των επιβατών. Επιπλέον, αναβαθμίσαμε το 
τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης και ολοκληρώσαμε 
την εκπαίδευση του προσωπικού μας σχετικά με το Κέντρο 
Πληροφόρησης Καταστάσεων Ανάγκης (EIC). Επιπλέον, οι 
Νέες Συσκευές Ανάγνωσης Καρτών Επιβίβασης (BGR) σε όλες 
τις πύλες των αεροσταθμών διασφάλισαν τη συμβατότητα 
και την αξιοπιστία των αεροπορικών εταιρειών μας, καθώς 
όλα τα συστήματα κράτησης των αεροπορικών εταιρειών 
χρησιμοποιούν οπτικές και μαγνητικές εγκαταστάσεις 
ανάγνωσης καρτών επιβίβασης. 

Η δέσμευσή μας για τη λειτουργική ετοιμότητα και αξιοπιστία 
επιβεβαιώνεται από την υψηλή απόδοσή μας στη διαθεσι-
μότητα του συστήματος. Ένας δείκτης που υποδεικνύει τον 
άμεσο αντίκτυπο της σωστής λειτουργίας και συντήρησης του 
συστήματος στην εξυπηρέτηση των επιβατών είναι ο αριθμός των 
αποσκευών που δεν έφτασαν στον προορισμό τους. Παρά τον 
αυξανόμενο φόρτο που σημειώνεται στα συστήματα και στους 

χειριστές, η εξυπηρέτηση των επιβατών έχει βελτιωθεί. 

6.5 Εγγυώμενοι την Ασφάλεια (Security)
Οι υπηρεσίες ασφαλείας αεροδρομίου βασίζονται στην 
απόλυτη ευθυγράμμιση με τους εθνικούς και διεθνείς 
κανονισμούς και στη συνεχή βελτίωση των τρεχουσών 
εταιρικών διαδικασιών. 
Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε θέματα ασφαλείας είναι 
εξαιρετικά σημαντικό προκειμένου να επιτευχθούν υπηρεσίες 
ασφαλείας επιβατών υψηλού επιπέδου. Το �007, μεταξύ των 
εταιρικών στόχων μας, ήταν να αναβαθμίσουμε το εν λόγω 
πρόγραμμα και αυτό επετεύχθη πλήρως, καθώς �86 εργαζόμενοι 
στους τομείς ασφαλείας και ροής επιβατών έλαβαν εκπαίδευση 
υψηλού επιπέδου. 
Η απόδοσή μας αναγνωρίστηκε από εξωτερικούς ελεγκτικούς 
φορείς (Επιθεώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας Δ15). Επιπλέον, προκειμένου να διατηρηθούν 
υψηλά επίπεδα ασφαλείας, διεξήγαμε εσωτερικούς ελέγχους 
ποιότητας στους υπεργολάβους μας σε θέματα ασφαλείας. 
Κατά τη διάρκεια του �007, χειριστήκαμε �8.�66 απαγορευμένα 
αντικείμενα, πέρα από 1.06�.�18 περιπτώσεις ρευστών, 
σχετικά με τα νέα μέτρα ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που επιβλήθηκαν. 

6.6 Υγεία, Ασφάλεια και Υγιεινή
Εγγυώμενοι την ασφάλεια του κοινού, το �007, υλοποιήσαμε 
την «Καμπάνια Ενημέρωσης Ασφάλειας Αεροσταθμού». 
Σχετικά προειδοποιητικά μηνύματα αναρτήθηκαν σε κυλιόμενες 
σκάλες, αμαξίδια αποσκευών και ιμάντες μεταφοράς αποσκευών. 
Η Εταιρεία Αεροδρομίου δίνει μεγάλη έμφαση στην προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας των επιβατών και ολόκληρης 
της αεροδρομιακής κοινότητας. Κατά τη διάρκεια του �007, 
βελτιώσαμε την παρακολούθηση της απόδοσης σε θέματα 
ασφαλείας των εργολάβων μας θεσπίζοντας νέες εταιρικές 
διαδικασίες ασφαλείας, ενώ πραγματοποιήσαμε συχνές επί 
τόπου επιθεωρήσεις. Πάνω από 150 επιθεωρήσεις πραγματο-
ποιήθηκαν σε μακροπρόθεσμα κατασκευαστικά έργα και τα 
αποτελέσματα αναφέρθηκαν στους υπεύθυνους εργολάβους. 
Επιθεωρήσεις έγιναν επίσης σε βραχυπρόθεσμα έργα, που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια του κοινού και την 

αποδοτικότητα της λειτουργίας του αεροδρομίου.

1,� εκατ. κλήσεις, οι οποίες εξυπηρετήθηκαν από το 

τηλεφωνικό κέντρο ή μέσω του αυτοματοποιημένου συστήματος 

πληροφοριών πτήσεων, σε επίπεδο εξυπηρέτησης 8�,6�% 

(κάτω από �0 δευτερόλεπτα). Επιτεύχθηκε ο εταιρικός στόχος 

για το �007, για την ανταπόκριση στο �0% όλων των κλήσεων 

εντός 1 λεπτού. Επιπλέον, το προσωπικό μας στα γραφεία 

πληροφοριών και οι άνθρωποί μας που κινούνται σε διάφορες 

περιοχές του αεροσταθμού ανταποκρίθηκαν σε περισσότερες από 

1,5 εκατ. ερωτήσεις. 

Με σκοπό την έγκαιρη παροχή της απαραίτητης χωρητικότητας 

των εγκαταστάσεων στάθμευσης οχημάτων, έχει σχεδιαστεί 

η πρώτη επέκταση του χώρου στάθμευσης μακράς διάρκειας 

(P�). Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, η χωρητικότητα 

του P� θα αυξηθεί σε 5.700 θέσεις στάθμευσης, παρέχοντας 

επιπλέον χωρητικότητα �.�00 θέσεων. 

Στη νέα εγκατάσταση θα ενσωματωθεί ένας νέος χώρος 

αναμονής των πλεοναζόντων ταξί με χωρητικότητα έως �00 

οχήματα. Το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούλιο του �008. 

Περαιτέρω, επενδύσαμε στην υποδομή στάθμευσης οχημάτων, 

προχωρώντας στην αντικατάσταση του εξοπλισμού του χώρου 

στάθμευσης μικρής διάρκειας (P1, P�) και στην αναβάθμιση 

του υφιστάμενου εξοπλισμού στο χώρο στάθμευσης μακράς 

διάρκειας (P�). Η νέα υποδομή τελευταίας τεχνολογίας 

αναμένεται να βελτιώσει σημαντικά την εξυπηρέτηση των 

πελατών και τις λειτουργίες στάθμευσης οχημάτων. Το �007, 

ο αριθμός παράνομα σταθμευμένων οχημάτων στο χώρο 

στάθμευσης μακράς διάρκειας P� έχει μειωθεί αισθητά, 

καθώς απομακρύνθηκαν �61 οχήματα. 

Εκφράζοντας το ενδιαφέρον της για την οδική ασφάλεια, η 

Εταιρεία Αεροδρομίου δωρίζει, σε τακτική βάση, το αντίτιμο 

των προστίμων παράνομης στάθμευσης στο μη κερδοσκοπικό 

Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική 

Ασφάλεια, Πρόληψη & Μείωση Τροχαίων Ατυχημάτων 

«Πάνος Μυλωνάς».  

Συνεργαζόμαστε με τους επιχειρηματικούς εταίρους μας 

για τη συνεχή παροχή βέλτιστων υπηρεσιών προς τους 

επιβάτες. Αξιολογούμε την άποψη των επιβατών, με σκοπό 

τον εντοπισμό περιοχών πιθανής βελτίωσης. Κατά τη διάρκεια 

του �007, λάβαμε 5.�80 σχόλια από �.��8 επιβάτες. Από τις 

�.�5� απαντητικές επιστολές, το 87,�% ήταν εξατομικευμένες. 

Ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης για το έτος ήταν 1�.7 ημέρες 

– υπερβαίνοντας το στόχο των �7 ημερών.

Όλα τα τρίτα μέρη που λειτουργούν στο αεροδρόμιο έχουν 

τη συμβατική υποχρέωση να υποβάλουν στο ΔΑΑ τα εταιρικά 

σχέδια υγιεινής και ασφάλειας και τα Συστήματα Διαχείρισης 

Ασφαλείας. Το �007, αναθεωρήσαμε σχεδόν �00 εταιρικά 

έγγραφα ασφαλείας. Οι ποιοτικοί έλεγχοι στο πόσιμο νερό 

συνεχίστηκαν και το �007. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 

600 μετρήσεις για χημικές ουσίες σε 160 δείγματα από 78 

σημεία, και �70 μικροβιολογικοί έλεγχοι σε 5� δείγματα 

από �0 σημεία.

6.7 Υπεύθυνη Παροχή Υπηρεσιών
Για την καλύτερη υποδοχή και καθοδήγηση των επισκεπτών, 

καθώς και τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας των επιβατών στο 

αεροδρόμιο, ο ΔΑΑ υλοποίησε την Υπηρεσία Υποδοχής (Mobile 

Welcome Service). Παράλληλα, προσελήφθη επιπλέον εποχικό 

προσωπικό προκειμένου να αυξηθεί η διαθεσιμότητα του 

προσωπικού του αεροδρομίου σε επιλεγμένες τερματικές περιοχές. 

Το προσωπικό του αεροδρομίου συμμετείχε στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες & Χρήση Εξωτερικού Απινιδωτή», 

που διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας 

(ΕΚΑΒ) σε συνεργασία με το European Resuscitation Council. 

Μέσα στο �007, αρκετά καρδιακά επεισόδια επιβατών αντι- 

μετωπίστηκαν επιτυχώς με τη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού 

Απινιδωτή (AED). Σε μία συνεχή προσπάθεια βελτίωσης 

της αισθητικής και της λειτουργικότητας του τερματικού 

αεροσταθμού, τα σημεία ελέγχου ασφαλείας τροποποιήθηκαν 

με την προσθήκη λειτουργικά αποδοτικών χωρισμάτων «ταχείας 

εξυπηρέτησης» και τη σήμανση των ταξιδιωτών διακεκριμένης 

θέσης και των επιβατών με μειωμένη κινητικότητα. Επιπλέον, 

εγκαταστάθηκαν επεκτεινόμενα προστατευτικά κιγκλιδώματα, 

βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα των ουρών αναμονής.

Επιπλέον, υλοποιήθηκε ένα αναβαθμισμένο σχέδιο για τα 
δωρεάν σημεία πρόσβασης στο Internet, που βρίσκονται 
στα κτίρια των αεροσταθμών, περιλαμβάνοντας μία 
ομαδοποίηση και βελτίωση της σήμανσης των σημείων 
και μία αναβάθμιση του λογισμικού με σκοπό την 
αύξηση της αποδοτικότητάς τους. Κατά τη διάρκεια του 

�007, το Τηλεφωνικό Κέντρο Αεροδρομίου δέχθηκε 

6.	Επιχειρησιακή	Υπευθυνότητα

 6.4  Αποσκευές που δεν έφτασαν στον προορισµό
τους σε σχέση µε το Συνολικό Αριθµό Αποσκευών

Σύστηµα Διαχείρισης Αποσκευών 2006 Στόχος 2007 2007 Μεταβολή %

Αποσκευές που διεκπεραιώθηκαν (εκατ.) 6,17  6,94 12,5%

Αποσκευές που δεν έφτασαν στον προορισµό
τους (ανά εκατ. που διεκπεραιώθηκαν) 31,25 25 18,62 -40,4%

 6.5 Απαγορευµένα Αντικείµενα για Επιβίβαση

 2006 2007 Μεταβολή %
Απαγορευµένα αντικείµενα προς πτήση, που
διεκπεραιώθηκαν από τις Υπηρεσίες Ασφαλείας 44,107 38,366 -13,0%

6.7  Μέτρηση του Επιπέδου Εξυπηρέτησης

Μέσος Χρόνος Αναµονής Επιβάτη
(λεπτά:δευτ/τα) 

2006  2007 Μεταβολή %

Έλεγχος Εισιτηρίων 8:02 6:40 -17,1%

Έλεγχος Ασφαλείας 2:39 1:48 -32,0%

Παραλαβή Αποσκευών (πρώτη αποσκευή) 14:29 15:00 +3,6%
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6.	Airport	Operator’s	Responsibility

Στις 18� περιπτώσεις όπου ήταν απαραίτητη περαιτέρω 

έρευνα, τα θέματα εξετάστηκαν σε διατμηματικό επίπεδο. 

Παρακολουθούμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών 

με σκοπό τη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Τα 

δεδομένα για τους χρόνους αναμονής των επιβατών, όπως 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα 6.7, επιδεικνύουν βελτίωση 

παρά την αυξημένη επιβατική κίνηση. 

6.8 Σεβασμός στα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
Λειτουργώντας πάντα σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα 

του νόμου, διαφυλάσσουμε τα προσωπικά δεδομένα 

των επιβατών και των επισκεπτών. Κατ’ αυτή την έννοια, 

ενημερώσαμε επίσημα την Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

για την πρακτική ηχογράφησης της επικοινωνίας με τους 

πελάτες μας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου μας, καθώς και 

για τη χρήση του κλειστού συστήματος παρακολούθησης 

για λόγους ασφαλείας. Επιπλέον, οι διαδικασίες και οι 

πολιτικές μας σχετικά με δεδομένα των πελατών μας που 

μεταφέρονται μέσω τηλεφώνου ή Διαδικτύου ελέγχθηκαν 

με επιτυχία από την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου 

Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), αποδεικνύοντας τη δέσμευσή μας για 

απόλυτη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο, το σεβασμό 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εφαρμογή προτύπων 

επιχειρηματικής ηθικής.

Η	εντατική	συνεργασία	με	όλα	τα	εμπλεκόμενα	μέρη	συνέβαλε	
καθοριστικά	στην	επιτυχία	της	αθλητικής	διοργάνωσης	του	τελικού	
αγώνα	UEFA	Champions	League,	που	πραγματοποιήθηκε	στο	
Ολυμπιακό	Στάδιο	της	Αθήνας,	στις	23	Μαΐου	2007.		
Ο	Διεθνής	Αερολιμένας	Αθηνών	αποτέλεσε	την	πύλη	εισόδου	και	
εξόδου	για	τις	ομάδες,	τους	επίσημους	προσκεκλημένους	καθώς	
και		για	περίπου	35.000	φιλάθλους.
Για	το	σκοπό	αυτό,	ορίστηκε,	από	την	Εταιρεία	Αεροδρομίου,	
ομάδα	διαχείρισης	του	έργου,	η	οποία,	σε	συνεργασία	με	την	
οργανωτική	επιτροπή	της	UEFA	και	όλους	τους	εμπλεκόμενους	
φορείς,	προχώρησε	στο	σχεδιασμό	και	στην	υλοποίηση	του	
επιχειρησιακού	πλάνου,	βασιζόμενη	στην	εμπειρία	των	Ολυμπιακών	
Αγώνων	του	2004.
Η	Εταιρεία	Αεροδρομίου	έθεσε	σε	λειτουργία	το	Κέντρο	Λειτουργιών	
Καταστάσεων	Ανάγκης	(EOC)	του	αεροδρομίου	καθώς	και	το	κτίριο	
ταχείας	εξυπηρέτησης	(Express	Facility)	για	τη	διαχείριση	των	
επιβατών	και	των	αποσκευών,	παράλληλα	με	τα	κτίρια	του	Κεντρικού	
και	του	Δορυφορικού	Αεροσταθμού.	Παράλληλα,	εκδώσαμε	ειδικές	
επιχειρησιακές	διαδικασίες	και	προχωρήσαμε	σε	εντατική	εκπαίδευση	
όλων	των	εμπλεκομένων	συνεργατών	μας.	
Η	24η	Μαΐου	2007	αποτέλεσε	την	ημέρα	αιχμής	για	το	Διεθνή	
Αερολιμένα	Αθηνών,	με	923	κινήσεις	αεροσκαφών	και	85.510	
επιβάτες,	δημιουργώντας	νέο	ρεκόρ	επιβατικής	κίνησης	και		
ξεπερνώντας	 κατά	 25%	 την	 αντίστοιχη	 ημέρα	 αιχμής	 των	
Ολυμπιακών	Αγώνων	(30/08/2004).	
Χάρη	στο	εταιρικό	πρόγραμμα	των	«Χρυσών	Εθελοντών»	που	
εργάζονται	στην	εταιρεία	μας,	διαθέσαμε	επιπλέον	προσωπικό	στα	
σημεία	εξυπηρέτησης	επιβατών	στο	Ολυμπιακό	Στάδιο	και	στους	
σταθμούς	λεωφορείων,	μετρό	και	προαστιακού	σιδηρόδρομου.		
Η	συνεισφορά	των	148	συναδέλφων	μας	αποδείχθηκε	ιδιαίτερα	
σημαντική	στην	παροχή	υπηρεσιών	υψηλού	επιπέδου	προς	το	
συγκεκριμένο	επιβατικό	κοινό.	
Για	την	άρτια	λειτουργία	του	αεροδρομίου	μας	δεχτήκαμε	θετικά	
σχόλια	τόσο	από	τα	εθνικά	όσο	και	από	τα	διεθνή	μέσα	επικοινωνίας.	
Επίσης,	δεχτήκαμε	εύσημα	από	τον	Πρόεδρο	της	UEFA,	κ.	Πλατινί,	
την	Ελληνική	Ποδοσφαιρική	Ομοσπονδία	(ΕΠΟ),	τις	ομάδες,	την	ΥΠΑ	
και	πολλούς	φιλάθλους.	

ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ: 
Φιλοξενώντας
τον τελικό αγώνα
ποδοσφαίρου
UEFA Champions
League 2007
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7.	Περιβαλλοντική	Υπευθυνότητα

7.1 Περιβαλλοντική Πολιτική
Μια από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της εταιρείας μας 
είναι η υπεύθυνη και αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων 
των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Η δέσμευσή μας αυτή 
αντανακλάται στην Περιβαλλοντική Πολιτική για το �008, 
που δηλώνει ότι:

«Η εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ) δεσμεύεται 

πλήρως για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του αεροδρομίου 

«Ελευθέριος Βενιζέλος» ελαχιστοποιώντας ή προλαμβάνοντας, 

όπου είναι εφικτό, τις σχετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και 

στις τοπικές κοινότητες. Δεσμευόμαστε για την αειφόρο δημιουργία 

αξίας προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών, συμπερι- 

λαμβανομένων των επιβατών, επαγγελματικών συνεργατών, 

εργαζομένων, τοπικών κοινοτήτων και μετόχων. Στο πλαίσιο 

της σχετικής νομοθεσίας, ο κύριος στόχος μας είναι η συνεχής 

βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων μέσω της 

παρακολούθησης των περιβαλλοντικών συνθηκών, ενημέρωσης 

των αρχών και των πολιτών, και ανάληψης πρωτοβουλιών 

με σκοπό την αποτελεσματική και υπεύθυνη διαχείριση των 

περιβαλλοντικών προκλήσεων. 

Η επικοινωνία μας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στηρίζεται 

στη συνεργασία και το σεβασμό και πραγματοποιείται μέσω της 

ανταλλαγής πληροφοριών και της εκπαίδευσης. Εξετάζουμε και 

ανανεώνουμε τακτικά τα αντικείμενα και τους στόχους μας 

και παράλληλα δημοσιεύουμε τις δραστηριότητες και τα 

επιτεύγματά μας σε ετήσια βάση στην εταιρική έκδοση “Φροντίδα 

για το Περιβάλλον”». 

Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά όλα τα περιβαλλοντικά 
θέματα, έχουμε εφαρμόσει το Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης (ΣΠΔ), το οποίο έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με 
το διεθνές περιβαλλοντικό πρότυπο ΕΝ ISO 1�001 το �000. 
Το �005, το ΣΠΔ επαναπιστοποιήθηκε σύμφωνα με τη νέα 
έκδοση του προτύπου (EN ISO1�001:�00�), ενώ το �007 η 
ετήσια ανασκόπηση του ΣΠΔ πραγματοποιήθηκε επιτυχώς 
από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.

7.2 Φωτοβολταϊκό Πάρκο Αεροδρομίου
Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, στο πλαίσιο της δέσμευσής 

του για ενεργή συνεισφορά στην αποτελεσματική προστασία 

του περιβάλλοντος, χειρίζεται τα περιβαλλοντικά και 

ενεργειακά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του 

αεροδρομίου με υπευθυνότητα και ευαισθησία. Ο στόχος για 

ανάπτυξη ενεργειακά αποδοτικών λύσεων φιλικών προς το 

περιβάλλον αποτελεί βασικό στοιχείο της περιβαλλοντικής 

πολιτικής της εταιρείας μας. 

Εφαρμόζοντας ένα εύρος διεθνώς αναγνωρισμένων 

ενεργειακών δράσεων και προγραμμάτων, ο Διεθνής 

Αερολιμένας Αθηνών σημείωσε το �007 μείωση �,1% στην 

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, σε σύγκριση με το �005, 

και �0% σε σύγκριση με το �00�. 

Για το σύνολο των προγραμμάτων και δράσεων εξοικονόμησης 

ενέργειας που εφαρμόζουμε, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών 

έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση. Το �00�, η εταιρεία μας 

τιμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το βραβείο 

GreenLight για την υλοποίηση σειράς δράσεων προληπτικής 

συντήρησης και εξοικονόμησης ενέργειας από το φωτισμό, 

μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων υπεύθυνων για το φαινόμενο 

του θερμοκηπίου. Με ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων σχεδίων 

και πρακτικών, η Εταιρεία Αεροδρομίου στοχεύει στην 

περαιτέρω μείωση της εξάρτησής της από τις παραδοσιακές 

πηγές ενέργειας, υιοθετώντας «πράσινες» λύσεις. Από το �00�, 

έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο αεροδρόμιο πιλοτική 

φωτοβολταϊκή μονάδα ισχύος 5kWp, για ερευνητικούς 

σκοπούς. Έχοντας εξακριβώσει ότι η συγκεκριμένη πιλοτική 

μονάδα απέδωσε 110% της αναμενόμενης ηλεκτρικής 

παραγωγής, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. σχεδιάζει 

την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού πάρκου (Φ/Β Πάρκου) 

ισχύος 8MW, στα νοτιοανατολικά όρια του αεροδρομίου. Η 

ισχύς των 8MW αντιστοιχεί στο �0% της παρούσας ζήτησης 

ηλεκτρικής ενέργειας για όλο το αεροδρόμιο. Η παραγωγή 

ενέργειας από τον ήλιο θα συντελέσει στην ετήσια αποφυγή 

εκπομπής τουλάχιστον 10.000 τόνων CO� στην ατμόσφαιρα 

για τα επόμενα �5 χρόνια.

Προκειμένου να αντιληφθούμε το μέγεθος του εγχειρήματος, 

αξίζει να αναφέρουμε ότι κάθε δέντρο απορροφά 6 κιλά 

CO� ετησίως. Συνεπώς, η ποσότητα 10.000 τόνων CO� 

ετησίως αντιστοιχεί στη δυνατότητα απορρόφησης 1,5 εκατ. 

δέντρων. 

Σύμφωνα	με	τη	Διακυβερνητική	Επιτροπή	του	Οργανισμού	Ηνωμένων	
Εθνών	για	την	Κλιματική	Αλλαγή	(IPCC),	ο	κλάδος	των	αερομεταφορών	
συμβάλλει	μόλις	κατά	το	2%	στις	παγκόσμιες	εκπομπές	διοξειδίου	του	
άνθρακα	(CO2).	Όμως	το	ποσοστό	αυτό	αναμένεται	να	αυξηθεί	λόγω	της	
ανάπτυξης	που	παρατηρείται	στον	κλάδο,	εάν	δεν	ληφθούν	μέτρα.	
Δεσμευόμαστε	να	μειώσουμε	την	επίδρασή	μας	στην	κλιματική	αλλαγή	και	
στηρίζουμε	την	πρόταση	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	να	συμπεριληφθούν	οι	
αεροπορικές	εταιρείες	στο	υπάρχον	Σχέδιο	Εμπορίας	Εκπομπών	(EU	ETS).	
Κατά	τη	διάρκεια	του	2007,	εφαρμόσαμε	με	επιτυχία	αρκετά	μέτρα,	
που	περιλαμβάνουν:	
•	Εξοικονόμηση	ενέργειας	στα	κτίρια	από	φωτισμό,	κλιματισμό,	θέρμαση	
	 κ.λπ.	μέσω	της	συμμετοχής	μας	στα	Ευρωπαϊκά	Προγράμματα	GreenLight
	 και	GreenBuilding
•	Εγκατάσταση	 και	 λειτουργία	 πιλοτικής	 φωτοβολταϊκής	 μονάδας	
•	Χρήση	φυσικού	αερίου	για	θέρμανση,	ζεστό	νερό	και	προετοιμασία	τροφίμων	
•	Περιορισμούς	στη	χρήση	των	μονάδων	βοηθητικής	ισχύος	(APUs)	
	 των	αεροσκαφών
•	Ενθάρρυνση	 της	 χρήσης	 των	 μέσων	 μαζικής	 μεταφοράς	 για	 την	
	 πρόσβαση	στο	αεροδρόμιο
•	Εταιρικά	λεωφορεία	για	τη	μεταφορά	προσωπικού	
•	Παροχή	καυσίμου	στα	αεροπλάνα	μέσω	υπόγειων	δεξαμενών	που	βρίσκονται	
	 στις	θέσεις	στάθμευσης,	ώστε	να	αποφεύγεται	η	κίνηση	βυτιοφόρων
	 στην	περιοχή	κίνησης	αεροσκαφών	του	αεροδρομίου.
•	Εκτεταμένα	προγράμματα	ανακύκλωσης
•	Βελτίωση	του	Συστήματος	Αυτοματισμού	Κτιρίων	του	αεροδρομίου,	με	την	
	 προσθήκη	λογισμικού	βελτιστοποίησης	ενέργειας	(E-Max),	μέσω	του	οποίου	
	 πραγματοποιείται	η	κατανομή	φορτίων	ώστε	να	περιορίζεται	η	κατανάλωση	
	 ενέργειας.	
Η	εφαρμογή	αυτών	των	μέτρων	οδήγησε	στη	μείωση	της	κατανάλωσης	
ηλεκτρικής	ενέργειας	κατά	περίπου	3.000	MWh,	που	αντιστοιχεί	σε	μείωση	
εκπομπών	κατά	περίπου	2.800	τόνους	CO2.
Επιπλέον,	κατά	τη	διάρκεια	του	2007,	εκπονήσαμε	το	Εταιρικό	Σχέδιο	
Δράσης	για	την	Κλιματική	Αλλαγή,	το	οποίο	περιλαμβάνει	8	νέες	δράσεις,	
προγραμματισμένες	να	υλοποιηθούν	στη	διάρκεια	του	2008:
•	Μετατροπή	οχημάτων	του	αεροδρομίου	σε	υγραεριοκίνητα
•	Εκστρατεία	μείωσης	χρήσης	μηχανών	(“No	Idle	Policy”)	στον	
	 Κεντρικό	Αεροσταθμό	
•	Περιορισμό	στη	χρήση	των	Μονάδων	Ισχύος	Εδάφους	Αεροσκαφών
•	Φύτευση	50	στρεμμάτων	εντός	πενταετίας
•	Αύξηση	στη	χρήση	ανακυκλωμένων	υλικών	(π.χ.	εταιρικές	εκδόσεις)	
•	Αύξηση	του	ποσοστού	ανακύκλωσης	απορριμμάτων	στο	40%
•	Εφαρμογή	 σύγχρονων	 αρχών	 πράσινου	 σχεδιασμού	 σε	 νέα	 κτίρια	
•	Πρόγραμμα	Εναλλακτικής	Μετακίνησης	Εργαζομένων.

Τα	νέα	αυτά	μέτρα	εκτιμάται	ότι	θα	επιφέρουν	περαιτέρω	μείωση	των	
εκπομπών	CO2	κατά	περίπου	3.000	τόνους	το	2008.	Το	Σχέδιο	Δράσης	θα	
αξιολογείται	και	θα	αναθεωρείται	ετησίως.

ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ: 
Κλιματική Αλλαγή
Πολιτική & Δράσεις –
Εξοικονόμηση Ενέργειας

7.2  Τεχνικά Στοιχεία Φωτοβολταϊκού Πάρκου

Τοποθεσία: Νοτιοανατολική πλευρά αεροδροµίου,
 σε άγονη έκταση
Μέγιστη Ισχύς: 8MW ή 30% της συνολικής µέγιστης ζήτησης ενέργειας
 του αεροδροµίου
Συνολική Μέγιστη Ζήτηση: 27MW
Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας: 10,800MWh ή 8% της συνολικής κατανάλωσης
 ενέργειας του αεροδροµίου
Συνολική Ετήσια Κατανάλωση: 130.000MWh
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7.3 Ενέργεια

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά επιβάτη παρουσιάζει 

συνεχή μείωση από το �00� λόγω της εφαρμογής των 

προαναφερθέντων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και της 

συνεχούς αύξησης της επιβατικής κίνησης. Η κατανάλωση 

φυσικού αερίου παρουσιάζει μείωση ως προς το προηγούμενο 

έτος κυρίως λόγω των μειωμένων αναγκών θέρμανσης ως 

αποτέλεσμα του ήπιου χειμώνα, αλλά και της εφαρμογής 

μέτρων μείωσης της κατανάλωσης από τα Τρίτα Μέρη που 

δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο. 

7.4 Εκπομπές, Απορροές και Απορρίμματα

7.�.1 Θόρυβος 

Ο θόρυβος είναι ένα από τα βασικά περιβαλλοντικά θέματα 

που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός αεροδρομίου και η 

εταιρεία μας το αντιμετωπίζει με την ανάλογη σοβαρότητα 

λαμβάνοντας μέτρα για τη μείωση της όχλησης από το θόρυβο 

των αεροσκαφών.

Έχουμε καθορίσει και εφαρμόζουμε Διαδικασίες Μείωσης 

Θορύβου σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής 

Αεροπορίας (ΥΠΑ), με στόχο τη μείωση της όχλησης 

από το θόρυβο στις κατοικημένες περιοχές γύρω από το 

αεροδρόμιο και κατά μήκος της πορείας των αεροσκαφών. Οι 

διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν μέτρα όπως η επιλεκτική 

χρήση διαδρόμων κατά τη διάρκεια των μεσημβρινών και 

νυκτερινών ωρών.

Για τη συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων θορύβου και τον 

αυτόματο συσχετισμό τους με τις πτήσεις των αεροσκαφών, 

έχουμε εγκαταστήσει μόνιμο σύστημα παρακολούθησης 

θορύβου (NOise MOnitoring System – NOMOS). Επιπλέον, το 

σύστημα αυτό είναι συνδεδεμένο με το ραντάρ της Υπηρεσίας 

Πολιτικής Αεροπορίας ώστε αυτός ο συσχετισμός να γίνεται με 

βάση τα πραγματικά στοιχεία της πορείας των αεροσκαφών. 

Το Σύστημα Παρακολούθησης Θορύβου περιλαμβάνει δέκα 

(10) σταθερούς και έναν κινητό σταθμό παρακολούθησης 

θορύβου (ΝΜΤ), που έχουν εγκατασταθεί σε κατοικημένες 

περιοχές κατά μήκος της πορείας των αεροσκαφών.

Επιπλέον, και δεδομένου ότι ο θόρυβος είναι ένα από τα 

βασικά θέματα που επηρεάζουν τη ζωή των κατοίκων των 

γειτονικών με το αεροδρόμιο περιοχών, έχουμε αναλάβει 

συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία της 

γραμμής «Σας Ακούμε», που πρόσφατα αναβαθμίστηκε, 

και οι τακτικές συναντήσεις με εκπροσώπους των τοπικών 

αρχών και φορέων της περιοχής, με στόχο την πληροφόρηση 

των πολιτών. Στην ειδική τηλεφωνική γραμμή «Σας Ακούμε» 

(�10-�5�000�), οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να 

καλούν σε ��ωρη βάση για να καταθέτουν τα παράπονά 

τους και να ενημερώνονται για θέματα θορύβου από 

ειδικευμένο προσωπικό του ΔΑΑ. Κατά τη διάρκεια του 

�007 οι πολίτες (κυρίως από την περιοχή της Αρτέμιδος) 

κατέθεσαν 58 παράπονα μέσω της γραμμής «Σας Ακούμε» 

– ένας πάρα πολύ μικρός αριθμός σε σύγκριση με άλλα 

αεροδρόμια της Ευρώπης (π.χ. το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ 

λαμβάνει χιλιάδες παράπονα το χρόνο). Οι περισσότερες 

κλήσεις γίνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν η 

κυκλοφορία είναι αυξημένη αλλά και η όχληση μεγαλύτερη 

λόγω των συνθηκών διαβίωσης (ανοιχτά παράθυρα, μεγάλη 

παραμονή σε εξωτερικούς χώρους).

7.�.� Ποιότητα Αέρα 

Η εταιρεία μας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της διατήρησης 

της καλής ποιότητας του αέρα, αντιμετωπίζει το θέμα 

καταγράφοντας τις εκπομπές ρύπων από τις σχετικές 

πηγές, παρακολουθώντας τις συγκεντρώσεις ρύπων και 

τις μετεωρολογικές παραμέτρους στο αεροδρόμιο και την 

ευρύτερη περιοχή και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για 

τη μείωση των εκπομπών.

Το αεροδρόμιό μας είναι ένα από τα καλύτερα εξοπλισμένα 

αεροδρόμια διεθνώς για την παρακολούθηση της ποιότητας 

του αέρα. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ένα πλήρες Δίκτυο 

Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα (ΔΠΠΑ), σύστημα 

Φασματοσκοπίας Διαφορικής Οπτικής Απορρόφησης (DOAS), 

ηχητικό ραντάρ (SODAR), ηλεκτρομαγνητικό ραντάρ (RASS) 

καθώς και Μετεωρολογικό Σταθμό.

Το ΔΠΠΑ λειτουργεί από το 1��8 και αποτελείται από 5 

μόνιμους σταθμούς, που είναι εγκατεστημένοι στους Δήμους 

Γλυκών Νερών, Κορωπίου, Παλλήνης, Μαρκοπούλου και 

Σπάτων και έναν κινητό σταθμό. Στους σταθμούς μετράμε τις 

συγκεντρώσεις των βασικών ρύπων – οξείδια του αζώτου 

(NOx), όζον (O�), σωματίδια (PM10), διοξείδιο του θείου (SO�), 

μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και υδρογονάνθρακες (HCs), 

καθώς και μετεωρολογικές παραμέτρους όπως διεύθυνση και 

ταχύτητα ανέμου, θερμοκρασία και σχετική υγρασία αέρα, 

βροχόπτωση, ηλιακή ακτινοβολία και ατμοσφαιρική πίεση. 

Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης δείχνουν ότι οι 

συγκεντρώσεις των περισσότερων ρύπων στην περιοχή των 

Μεσογείων είναι χαμηλές και για ορισμένους ρύπους πολύ 

χαμηλότερες από αυτές που καταγράφονται στο κέντρο της 

Αθήνας, ενώ σε ορισμένους σταθμούς παρατηρούνται υψηλές 

συγκεντρώσεις όζοντος (O�) και σωματιδίων (PM10). Πρέπει να 

σημειωθεί ότι το αεροδρόμιο είναι μόνο μία από τις πολλές 

πηγές αέριων ρύπων στα Μεσόγεια. Άλλες σημαντικές πηγές 

αέριων ρύπων είναι η οδική κυκλοφορία (Αττική Οδός 

και άλλες οδοί υψηλής κυκλοφορίας), όπως επίσης και η 

εκτεταμένη ανάπτυξη και άλλες δραστηριότητες της περιοχής 

(π.χ. νέες βιομηχανικές μονάδες, κατασκευή νέων οδικών 

αρτηριών και κατοικιών, καύσεις κ.λπ.). 

7.�.� Επεξεργασία Λυμάτων

Όλα τα λύματα που παράγονται στα κτίρια του αεροδρομίου 

μέσω των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων 

διοχετεύονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) 

του αεροδρομίου, όπου υφίστανται επεξεργασία και κατόπιν 

το επεξεργασμένο νερό χρησιμοποιείται για την άρδευση 

των μη προσβάσιμων στο κοινό χώρων πρασίνου του 

αεροδρομίου. Κατά τη διάρκεια του �007, η ΕΕΛ επεξεργάστηκε 

περίπου ��0.000 κυβικά μέτρα λυμάτων. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών είναι ένα από τα λίγα 

αεροδρόμια παγκοσμίως που διαθέτει ΕΕΛ.

7.�.� Απορρίμματα

Έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο 

στηρίζεται στην αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» και το οποίο   

προωθεί τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση.

7.	Περιβαλλοντική	Υπευθυνότητα

Οι σημαντικότεροι τύποι απορριμμάτων που παράγονται 

στο αεροδρόμιο είναι: Στερεά Μη Επικίνδυνα Απορρίμματα, 

Επικίνδυνα Απόβλητα και Ιατρικά/Κλινικά Απόβλητα. Κατά τη 

διάρκεια του �007, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών παρήγε 

συνολικά 1�.6�1 τόνους απορριμμάτων, εκ των οποίων 

1�.11� τόνοι ήταν στερεά μη επικίνδυνα απορρίμματα, 580 

τόνοι επικίνδυνα απόβλητα και �17 κιλά ιατρικά/κλινικά 

απορρίμματα.

Η συνολική ποσότητα στερεών μη επικινδύνων απορριμμάτων 

που εστάλησαν σε μονάδες επεξεργασίας ήταν �.�67 τόνοι, 

που αντιπροσωπεύουν 8.��� τόνους απορριμμάτων αστικού 

τύπου, 787 τόνους λάσπης από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας 

Λυμάτων (ΕΕΛ), �� τόνους οργανικών αποβλήτων από 

εργασίες συντήρησης πρασίνου και 8 τόνους ειδικών 

απορριμμάτων. Η εφαρμογή οικονομικών κινήτρων, καθώς 

και η υιοθέτηση πρωτοβουλιών για την προώθηση της 

ανακύκλωσης οδήγησαν στην ανακύκλωση �.8�6 τόνων, 

που αντιπροσωπεύουν το ��,�% των συνολικών στερεών 

μη επικίνδυνων απορριμμάτων.

Από το �005, συνεργαζόμαστε με όλα τα Συστήματα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης για την επεξεργασία, αξιοποίηση 

ή/και ανακύκλωση των επικίνδυνων απορριμμάτων. Κατά τη 

διάρκεια του �007 παρήχθησαν στο χώρο του αεροδρομίου 

580 τόνοι επικινδύνων αποβλήτων, το �0% των οποίων 

κατέληξε στα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για 

επεξεργασία, αξιοποίηση ή/και ανακύκλωση. Επιπλέον, 

όλα τα βιομηχανικά απόβλητα που παράγονται στην τεχνική 

βάση της Ολυμπιακής Αεροπορίας-Υπηρεσίες καταλήγουν στη 

Μονάδα Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων (MEBA). 

7.4.2  Μέσες Συγκεντρώσεις Μετρούµενων Ρύπων
στους Σταθµούς του ΔΠΠΑ το 2007

Σταθµός  
 NO2 O3 PM10 SO2 CO HCs

 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 ppm

Γλυκά Νερά 27,7 74,2 36,8 8,9 0,5 Δ/Μ

Κορωπί 18,1 79,1 50,4 Δ/Μ Δ/Μ 2,7

Μαρκόπουλο 22,7 75,4 50,9 Δ/Μ 0,4 Δ/Μ

Παλλήνη 16,9 79,5 31,6 8,7 0,4 Δ/Μ

Σπάτα 23,4 75,1 38,2 7,4 0,4 2,9

Δ/Μ: Ο ρύπος δεν µετράται στον εν λόγω σταθµό.
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7.	Environmental	Responsibility

7.5 Νερό
Παρακολουθούμε συστηματικά την κατανάλωση νερού 
(πόσιμου και για άρδευση) καθώς και την ποιότητα των 
επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε 
πρωτοβουλίες και μέτρα για την εξοικονόμηση νερού, όπως 
η χρήση του επεξεργασμένου νερού από την Εγκατάσταση 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) για άρδευση και η τακτική 
συντήρηση του δικτύου για την αποφυγή διαρροών. 

7.6  Βιοποικιλότητα
Η λειτουργία του αεροδρομίου επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα, 
μέσω αλλαγών στις χρήσεις γης, τόσο τα φυσικά όσο και 
τα ανθρωπογενή οικοσυστήματα της ευρύτερης περιοχής 
των Μεσογείων. Για να αξιολογήσουμε τις επιδράσεις αυτές, 
παρακολουθούμε σε συνεχή βάση στην ευρύτερη περιοχή 
του αεροδρομίου την κατάσταση των οικοσυστημάτων, 
μέσω του προγράμματος βιοπαρακολούθησης. 
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1��7 με την καταγραφή της 
κατάστασης των οικοσυστημάτων πριν από τη λειτουργία 
του αεροδρομίου. Η δεύτερη φάση του προγράμματος, 
που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Πατρών, ξεκίνησε το �005 και θα ολοκληρωθεί κατά τη 
διάρκεια του �008. Κύριοι στόχοι της φάσης αυτής είναι η 
καταγραφή των πληθυσμών των φυτών και των ζώων, των 
ειδών βλάστησης και των οικοσυστημάτων σε μια έκταση 
περίπου �8.000 στρεμμάτων, καθώς και η καταγραφή 
των διαφοροποιήσεων σε σχέση με τη βάση αναφοράς, η 
αξιολόγηση της προέλευσής τους και η υποβολή προτάσεων 
για την προστασία τους. 
Τα πρώτα αποτελέσματα της δεύτερης φάσης του προγράμ-
ματος δείχνουν ότι τα φυσικά οικοσυστήματα που είχαν 
καταγραφεί πριν από τη λειτουργία του αεροδρομίου 
εξακολουθούν να υφίστανται, αλλά παρατηρούνται μεταβολές 
στην έκτασή τους, κυρίως λόγω ανθρωπογενών επεμβάσεων 
όπως η έντονη και άναρχη οικιστική ανάπτυξη, η εγκατάσταση 
βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων, η διάνοιξη νέων 
οδών, η ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων, καθώς και 
η εκτενής βόσκηση και οι πυρκαγιές.

Ένας	από	τους	κύριους	στόχους	μας	είναι	η	προώθηση	της	
ανακύκλωσης	στο	αεροδρόμιο	ώστε	να	μειώσουμε	την	ποσότητα	
των	απορριμμάτων	που	διατίθενται	σε	χώρους	υγειονομικής	ταφής	
και	να	εξοικονομήσουμε	φυσικούς	πόρους.	
Στο	Διεθνή	Αερολιμένα	Αθηνών	εφαρμόζουμε	πρόγραμμα	ανακύκλωσης	
ήδη	από	την	έναρξη	της	λειτουργίας	του	αεροδρομίου,	το	2001,	
ξεκινώντας	με	τη	διαλογή	χαρτιού.	Το	2003	το	πρόγραμμα	επεκτάθηκε	
ώστε	να	περιλάβει	την	ανακύκλωση	αλουμινίου,	γυαλιού,	πλαστικού,	
μετάλλων	και	χρησιμοποιημένων	οικιακών	μπαταριών,	ενώ,	από	το	2004,	
προστέθηκαν	στο	πρόγραμμα	οι	μελανοταινίες	εκτυπωτών,	το	ξύλο,	
τα	μαγειρικά	έλαια	και	τα	χρησιμοποιημένα	ελαστικά	αυτοκινήτων	και	
αεροσκαφών.	Τέλος,	το	2007	ξεκινήσαμε	πρόγραμμα	λιπασματο-
ποίησης	για	τα	κηπευτικά	απορρίμματα	που	προκύπτουν	από	τις	εργασίες	
συντήρησης	των	χώρων	πρασίνου	του	αεροδρομίου.	
Από	το	2002,	εφαρμόζουμε	πρόγραμμα	ξεχωριστής	συλλογής	και	
ανακύκλωσης	για	χαρτί	στους	χώρους	των	γραφείων	μας,	με	την	
τοποθέτηση	ειδικών	κάδων	σε	κάθε	θέση	εργασίας.	Το	2005	ξεκινήσαμε	
την	εφαρμογή	προγράμματος	ανακύκλωσης	κουτιών	αλουμινίου	στα	
γραφεία	μας	και	στα	εστιατόρια	του	προσωπικού,	το	οποίο	το	2006	
επεκτάθηκε	ώστε	να	συμπεριλάβει	και	την	ανακύκλωση	πλαστικού.	
Το	2007	δημιουργήσαμε	το	Κέντρο	Ανακύκλωσης,	εξοπλισμένο	
με	ειδικούς	κάδους	για	τη	συλλογή	χαρτιού,	πλαστικού,	γυάλινων	
μπουκαλιών,	κουτιών	αλουμινίου,	μετάλλων,	αποβλήτων	ηλεκτρικού	
και	ηλεκτρονικού	εξοπλισμού	και	μπαταριών.	Όλοι	οι	εργαζόμενοι	
στο	αεροδρόμιο	έχουν	τη	δυνατότητα	να	φέρνουν	από	το	σπίτι	τους	
τα	ανακυκλώσιμα	υλικά	στο	κέντρο	ανακύκλωσης,	συμβάλλοντας	
έτσι	στην	προστασία	του	περιβάλλοντος.	Κατά	τη	διάρκεια	του	
2007,	συλλέξαμε	συνολικά	από	το	Κέντρο	Ανακύκλωσης	περίπου	
3	τόνους	ανακυκλώσιμων	υλικών.	
Για	να	ενθαρρύνουμε	τους	συνεργάτες	που	δραστηριοποιούνται	στο	
χώρο	του	αεροδρομίου	να	διαχωρίζουν	τα	απορρίμματα	στην	πηγή,	τους	
παρέχουμε	οικονομικά	κίνητρα.	Στο	πλαίσιο	αυτό,	το	2006	υιοθετήσαμε	
νέα	πολιτική	χρεώσεων,	που	προβλέπει	επιστροφή	χρημάτων	για	
όλα	τα	ανακυκλώσιμα	υλικά	που	διαχωρίζονται	στην	πηγή.	
Τα	προγράμματα	ανακύκλωσης	στην	πηγή,	συνεπικουρούμενα	από	
τα	οικονομικά	κίνητρα	που	παρέχουμε	και	από	άλλες	πρωτοβουλίες	
ανακύκλωσης,	 οδήγησαν	 στην	 αύξηση	 της	 ποσότητας	 των	
ανακυκλώσιμων	απορριμμάτων,	από	174	τόνους	το	2001	(3%	
του	συνόλου	των	απορριμμάτων)	σε	4.846	τόνους	το	2007	(34.3%	
του	συνόλου	των	απορριμμάτων).	
Παράλληλα	με	το	στόχο	της	προώθησης	της	ανακύκλωσης,	έχουμε	
δεσμευθεί	να	χρησιμοποιούμε	ανακυκλωμένα	υλικά	στην	καθημερινή	μας	
εργασία.	Στο	πλαίσιο	αυτό,	η	εταιρεία	μας	χρησιμοποιεί	από	το	2007	
ανακυκλωμένο	χαρτί	για	εκτυπώσεις	και	φωτοτυπίες,	ενώ	το	2008	
όλες	οι	εταιρικές	εκδόσεις	θα	τυπωθούν	σε	ανακυκλωμένο	χαρτί.	

ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ: 
ΑνακύκλωσηΑνακύκλωση

Εξέλιξη του Προγράµµατος Ανακύκλωσης

Ο στόχος για το ποσοστό ανακύκλωσης έχει τεθεί στο πλαίσιο του Εταιρικού Σχεδίου Δράσης 
για την Κλιµατική Αλλαγή (2008-2012). 

Ανακυκλώσιµα Απορρίµµατα (τόνοι)
Ανακύκλωση % Συνόλου Απορριµµάτων

(Τ
όν

οι
)

Στόχος

2,8%

7,0%
8,2%

13,5%
15,4% 14,3%

34.3%
40.0%

Διάγραµµα 7.5  Κατανάλωση Νερού

Νερό (m3x1000)
Κατανάλωση ανά Επιβάτη (m3)

0,080

0,070

0,060

0,050

0,040

0,030

0,020

0,010

0,00

710,20

590,20

752,67
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8.	Κοινωνική	Υπευθυνότητα

8.1 Κοντά στις Τοπικές Κοινότητες 
Έχουμε δεσμευτεί για έναν ενεργό ρόλο κοινωνικού 
εταίρου στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία. Κατά συνέπεια, 
ευθυγραμμίζουμε τους επιχειρηματικούς μας στόχους 
σύμφωνα με τις ανάγκες που ανακύπτουν. 
Οι υποχρεώσεις μας προς τις περιοχές που γειτνιάζουν 
με το χώρο του αεροδρομίου προσδιορίζονται από το 
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του 
αεροδρομίου. Στη διάρκεια των επτά χρόνων λειτουργίας 
μας, προχωρήσαμε πέρα και πάνω από το γράμμα και το 
πνεύμα της νομικής συμμόρφωσης και θέσαμε εταιρικές 
πολιτικές και προγράμματα επικεντρωμένα στην αρμονική 
συνύπαρξη με τους συμμετόχους μας. Η στρατηγική των 
σχέσεων της Εταιρείας Αεροδρομίου με τις τοπικές κοινότητες 
δομείται πάνω σε τρεις βασικούς άξονες:

• Διαχείριση Σχέσεων – Διαρκής διάλογος με τοπικές κοινότητες, 
 συλλόγους και μεμονωμένους πολίτες.

• Η Εταιρεία Αεροδρομίου ως Φορέας Ευημερίας – 
 Καθιέρωση του ρόλου μας ως βασικού παράγοντα
 ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων. 

• Η Εταιρεία Αεροδρομίου ως Πολίτης – Προαγωγή του
 ενεργού ρόλου μας ως κοινωνικού εταίρου.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το �007, πραγματοποιήσαμε 
συναντήσεις με τις τοπικές κρατικές αρχές, καθώς και με 
συλλόγους, στελέχη εταιρειών και εκπροσώπους των τοπικών 
κοινοτήτων, και εφαρμόσαμε το ετήσιο Εταιρικό Σχέδιο 
Δράσης, που περιλάμβανε έργα υποδομής, οικονομική και 
υλική υποστήριξη καθώς και υπηρεσίες, ανταποκρινόμενοι 
στις ανάγκες που ανέκυψαν.  

8.1.1 Επικοινωνία
Η επικοινωνία μας με τις τοπικές κοινότητες εντατικοποιήθηκε 
κατά το �007.  Κατά τις 116 συναντήσεις που πραγμα-
τοποιήθηκαν μεταξύ της Εταιρείας Αεροδρομίου και των 
δημοτικών αρχών (70), των τοπικών συλλόγων (��), των 
φορέων, καθώς και διακεκριμένων μελών των τοπικών 
κοινοτήτων (��), συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα σχετικά 
με τη λειτουργία του αεροδρομίου. 

8.1.� Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια
Ανταποκριθήκαμε άμεσα στο αίτημα για την προσφορά 
ιατροφαρμακευτικού υλικού προκειμένου να καλυφθούν 
οι άμεσες ανάγκες λειτουργίας των δημοτικών ιατρείων 
της Αρτέμιδος. 
Έχουμε καθιερώσει μία παράδοση σύμφωνα με την οποία, 
κάθε χρόνο, ο «Άγιος Βασίλης» επισκέπτεται το αεροδρόμιο 
και προσφέρει δώρα στα παιδιά του Δημοτικού Παιδικού 
Σταθμού Αρτέμιδος. 

8.1.� Φιλοζωική Μέριμνα
Υποστηρίξαμε, κατά το �007, τη Φιλοζωική Εταιρεία 
Αρτέμιδος και από το �008 θα συνεργαστούμε περαιτέρω 
με τη συγκεκριμένη εταιρεία και τις αρμόδιες τοπικές αρχές, 
προκειμένου να ελέγχουμε τον αριθμό των αδέσποτων σκύλων 
στην περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο, ενώ παράλληλα 
θα παρέχουμε αρωγή με εξειδικευμένο προσωπικό. 

8.1.� Εκπαίδευση
Ενισχύσαμε την τοπική εκπαίδευση μέσω των ακόλουθων 
πρωτοβουλιών:
Δωρίσαμε 10 ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα σχολεία της 
Κοινότητας Κουβαρά. Προσφέραμε διάφορα υλικά για τα 
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες στο �ο Ειδικό Δημοτικό 
Σχολείο Αρτέμιδος. Οικονομική ενίσχυση παρασχέθηκε επίσης 
στους μαθητές του Λυκείου Σπάτων για την πραγματοποίηση 
της ετήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής τους στην Ιταλία. 
Εξασφαλίσαμε τη δυνατότητα συμμετοχής των εκπαιδευτικών 
του Γυμνασίου Αρτέμιδος σε ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
σχετικό με τη διατήρηση των πολιτιστικών καταβολών και 
της πολιτιστικής μνήμης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, το οποίο έλαβε χώρα στην Ιταλία. 
Για τρίτη συνεχή χρονιά, εφαρμόσαμε το πρόγραμμα 
ανακύκλωσης σε 1� σχολεία του Δήμου Αρτέμιδος, ανα-
κυκλώνοντας περίπου � τόνους χαρτιού κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους �006-�007 και ανταμείβοντας τα σχολεία 
για τη συνεισφορά τους στο πρόγραμμα, με έργα υποδομής 
και εκπαιδευτικό υλικό. 

8.1.5 Πολιτισμός
Προάγουμε τον πολιτισμό και την ιστορική κληρονομιά 
του τόπου διοργανώνοντας και φιλοξενώντας πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Ενισχύσαμε το «Φεστιβάλ Παραμυθιού», 
που διοργανώθηκε από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
«Ερασίνου Ροές» στην περιοχή Μαρκόπουλου – Πόρτο 
Ράφτη και υποστηρίξαμε το �ο Εαρινό Θεατρικό Φεστιβάλ 
του Δήμου Σπάτων, με τη συμμετοχή εννέα όμορων δήμων 
και κοινοτήτων. 
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενισχύσαμε οικονομικά το 
Ναυτικό Φεστιβάλ, που διοργανώθηκε από το Ναυτικό Αθλητικό 
Κέντρο του Δήμου Αρτέμιδος, και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις 
του Δήμου Καρέα με αφορμή το Φεστιβάλ Μελιού. 
Παράλληλα, στο ετήσιο εταιρικό σχέδιο δράσης της εταιρείας, 
περιλαμβάνεται και η υποστήριξη τοπικών αθλητικών 
διοργανώσεων. Κατά τη διάρκεια του �007, ενισχύσαμε 
την ομάδα βόλεϊ-μπολ γυναικών του Μαρκόπουλου, τον 
Αθλητικό Όμιλο του Δήμου Σπάτων στην τετραήμερη 
μαθητική αθλητική συνάντηση και τις δραστηριότητες των 
αθλητικών ομάδων μπάσκετ-μπολ, βόλεϊ-μπολ και tae-
kwon-do του Δήμου Παιανίας. Τον Σεπτέμβριο, διοργανώσαμε 
ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ της Εταιρείας Αεροδρομίου και 
των Σπάτων, όπου ο Αντιδήμαρχος Σπάτων προσέφερε στην 
Εταιρεία Αεροδρομίου μία τιμητική πλακέτα σε ανάμνηση 
του γεγονότος. 

8.1.6 Απασχόληση
Ενθαρρύνουμε τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
αεροδρομιακή κοινότητα να προσφέρουν εργασία σε 
κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων. Το Τμήμα Ανθρωπίνων 
Πόρων της εταιρείας μας έχει καθιερώσει ανοιχτή επικοινωνία 
με όλες τις εταιρείες της αεροδρομιακής κοινότητας και 
διαχειρίζεται τις πληροφορίες για τις νέες θέσεις εργασίας. 
Αυτή η πρωτοβουλία θα εξελιχθεί μέσα στο �008 με 
ανακοινώσεις και συναντήσεις με όλα ενδιαφερόμενα 
μέρη, στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του τοπικού 
εργατικού δυναμικού.

Από	την	έναρξη	λειτουργίας	του	αεροδρομίου,	η	Εταιρεία	Αεροδρομίου	
εκπονεί	σταθερά	σε	ετήσια	βάση	και	υλοποιεί	ένα	σχέδιο	υποστήριξης	της	
τοπικής	κοινωνίας.	Δεσμευμένοι	στη	στρατηγική	μας	για	τη	μέριμνα	των	
όμορων	προς	το	αεροδρόμιο	περιοχών	καθώς	και	αυτών	που	επηρεάζονται	
από	τη	λειτουργία	του,	εφαρμόζουμε	την	εταιρική	μας	πολιτική,	υπό	την	
ευθύνη	συγκεκριμένης	διεύθυνσης	της	εταιρείας	μας.	Πιστεύουμε	ότι	
η	κοινωνική	συνοχή	και	η	τοπική	ανάπτυξη	διασφαλίζονται	με	την	
ύπαρξη	ενός	διαρκούς	και	εποικοδομητικού	διαλόγου,	για	την	ύπαρξη	
του	οπoίου	είμαστε	ιδιαίτερα	υπερήφανοι.	
Ο	κύριος	άξονας	της	υποστήριξής	μας	αφορά	στα	αιτήματα	των	
εκπροσώπων	των	τοπικών	κοινοτήτων	για	έργα	υποδομής.	Πρόκειται	για	
μία	συνεπή	προσέγγιση	διαχείρισης	αιτημάτων	σε	όλο	το	χρονικό	διάστημα	
λειτουργίας	του	αεροδρομίου,	όπως	φαίνεται	στο	γράφημα	δεξιά.	

Έπειτα	από	σειρά	συναντήσεων	με	τοπικούς	εκπροσώπους,	οι	
οποίοι	έθεταν	το	ζήτημα	ανακατασκευής	του	οδικού	δικτύου	
της	περιοχής	του	Δήμου	Αρτέμιδος,	ως	πρώτη	προτεραιότητα,	
χρηματοδοτήσαμε	την	κατασκευή	δεκαπέντε	δρόμων	συνολικού	
μήκους	7	χλμ.
Πιο	συγκεκριμένα,	κατά	τη	διάρκεια	του	2007,	ολοκληρώθηκε,	με	
δαπάνη	που	ανέλαβε	η	Εταιρεία	Αεροδρομίου	και	μέσα	στο	
προβλεπόμενο	χρονοδιάγραμμα,	η	κατασκευή	δρόμου	μήκους	2,6	χλμ.	
(επιφάνειας	13.000	μ2).	Στο	έργο	συμπεριληφθήκαν	έντεκα	δρόμοι	της	
περιοχής,	υπό	την	εποπτεία	της	τεχνικής	υπηρεσίας	του	Δήμου.	
Από	τον	Ιούνιο	του	2007	έχουμε,	επίσης,	αναλάβει	τη	συντήρηση	του	
πάρκου	έκτασης	26.000	μ2	που	έχουμε	κατασκευάσει	στην	παραλιακή	
ζώνη	του	Δήμου	Αρτέμιδος.	
Τέλος,	χρηματοδοτήσαμε	τα	έργα	αποκατάστασης	στο	κτίριο	του	
Δημαρχείου	της	Αρτέμιδος	καθώς	και	των	Δημοτικών	Ιατρείων	
της	πόλης.
Με	γνώμονα	τη	συνεχή	ανάγκη	για	την	καθαριότητα	του	Δήμου	
Αρτέμιδος	(αποκομιδή	κλαδιών	δέντρων	και	αστικών	απορριμμάτων),	
συνεχίσαμε	την	υποστήριξή	μας	και	το	2007,	αναθέτοντας	σε	
εργολάβο	τη	μεταφορά,	με	φορτηγά,	μεγάλου	όγκου	κλαδιών	
δέντρων	και	λοιπών	απορριμμάτων	της	περιοχής	(120	φορτία,	
περίπου	2.500	μ3).

ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ: 
Έργα Υποδομής για την 
Τοπική Κοινωνία

Έργα Υποδοµής & Αρωγής
προς τις Τοπικές Κοινότητες

Στη βάση ενός σταθερού Εταιρικού Σχεδίου Υποστήριξης των Τοπικών Κοινοτήτων, ο ΔΑΑ υποστηρίζει 
τις περιοχές γύρω από το αεροδρόµιο και εκείνες που επηρεάζονται από τη λειτουργία του.

Έργα Υποδοµής & Αρωγής προς τις Τοπικές Κοινότητες ( x 1000)

36,9
24,1

61,6

100

120,8

176,7
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8.2 Προάγοντας την Τέχνη και τον Πολιτισμό
Ως σταυροδρόμι ανθρώπων και πολιτισμών 
από όλο τον κόσμο, ο Διεθνής Αερολιμένας 

Αθηνών προωθεί με συνέπεια την εικόνα της σύγχρονης 
Ελλάδας αλλά και του πολιτισμού και της παράδοσης της 
χώρας μας.  

8.�.1 Μόνιμες Εκθέσεις στο Αεροδρόμιο

Το �00�, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, 

εγκαινιάσαμε το Μουσείο Αεροδρομίου, όπου εκτίθενται 

αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής του αεροδρομίου. Τον 

Ιούλιο του �007, εγκαταστήσαμε έναν αυτόματο μετρητή 

επισκεπτών, προκειμένου να καταγράφεται ο αριθμός των 

ατόμων που επισκέπτονται το Μουσείο. Για το δεύτερο 

εξάμηνο του χρόνου, καταμετρήθηκαν 1��.000 άτομα. Ο 

μέσος αριθμός επισκεπτών, ημερησίως, ήταν 760, ενώ ο 

μέγιστος αριθμός επισκεπτών έφθασε τους 1.6�6. Κοντά 

στο Μουσείο βρίσκεται η μόνιμη έκθεση φωτογραφίας προς 

τιμήν του επιφανούς πολιτικού και ιδρυτή της ελληνικής 

πολιτικής αεροπορίας, Ελευθέριου Βενιζέλου.  

8.�.� Ετήσιες Πολιτιστικές Εκθέσεις και Εκδηλώσεις

Σκοπός μας είναι να δώσουμε σε όλους τους επιβάτες και 

επισκέπτες τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν ευχάριστα 

το χρόνο τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις 

εγκαταστάσεις του αεροδρομίου. Το �007, σε συνεργασία με 

διεθνείς πολιτιστικούς οργανισμούς και φορείς, φιλοξενήσαμε 

και προωθήσαμε ποικίλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες 

και εκθέσεις.

Το �007, έτος Νίκου Εγγονόπουλου, φιλοξενήσαμε σε 

συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, μία έκθεση-

αφιέρωμα στο διάσημο Έλληνα ζωγράφο και ποιητή. 

Σε συνεργασία με τη Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα, 

παρουσιάσαμε έκθεση με θέμα τη χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης του 

αεροδρομίου. Για δεύτερο συνεχή χρόνο, εκθέσαμε αντίτυπα 

των φωτογραφιών που τιμήθηκαν με τα βραβεία φωτο-

ρεπορτάζ στο πλαίσιο της 50ής έκθεσης δημοσιογραφικής 

φωτογραφίας «World Press Photo». 

Επιπλέον, κατά τη θερινή περίοδο του �007, παρουσιάσαμε 
έκθεση αεροφωτογραφιών από μέλη του σωματείου Φίλων 
Αεροπορίας «Απογείωση». Τέλος, φιλοξενήσαμε το «Διεθνή 
Μήνα Φωτογραφίας», που έλαβε χώρα για δεύτερη χρονιά 
στο αεροδρόμιο, προσφέροντας στο ταξιδιωτικό κοινό μία 
ιδέα από τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή φωτογραφία.
Πέρα από τη φιλοξενία εκθέσεων, υποστηρίξαμε διάφορες 
εκδηλώσεις εκφράζοντας τον πολιτιστικό χαρακτήρα της 
εταιρείας μας.
Τον Απρίλιο �007, γίναμε χορηγοί στην ελληνική μεταφορά 
της όπερας «Ο Νίξον στην Κίνα», της Εθνικής Όπερας 
της Αγγλίας, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και τον 
Σεπτέμβριο του �007, στηρίξαμε την 1η Μπιενάλε Αθηνών, 
ένα σημαντικό καλλιτεχνικό γεγονός της πόλης. Μαζί με το 
συνεργάτη μας, Clear Channel Haidemenos, εξασφαλίσαμε 
την προβολή και των δύο εκδηλώσεων, εντός των χώρων 
του αεροδρομίου.

8.3 Η Εμπειρία των Παιδιών από το Αεροδρόμιο
Καλωσορίζουμε τους νέους ταξιδιώτες και 
επισκέπτες σε ένα φιλόξενο περιβάλλον 

δημιουργώντας έναν πόλο έλξης για την ψυχαγωγία τους. 
Το �007, επενδύσαμε €50.000 για τη φιλοξενία πολιτιστικών, 
εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για παιδιά. 

8.�.1 Πολιτιστικές Δραστηριότητες
Συνεχίζοντας τη συνεργασία με τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος, 
έγινε στο αεροδρόμιο η παρουσίαση του παιδικού βιβλίου 
«Μαρία Κάλλας», καθώς το �007 ήταν αφιερωμένο στη 
μνήμη της. Τον Σεπτέμβριο του �007, φιλοξενήσαμε στο 
αεροδρόμιο ένα εικαστικό έργο που παρουσιάζει την 
ευαισθησία των παιδιών του Νηπιαγωγείου της Σχολής 
Μωραΐτη προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν 
τον πλανήτη μας. Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, 
οι ήρωες των Looney Tunes συνέβαλαν στην εορταστική 
ατμόσφαιρα του αεροδρομίου μας και αντάλλαξαν ευχές 
με το ταξιδιωτικό κοινό. 

8.�.� Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επισκεπτών
Προσφέρουμε τη δυνατότητα μιας ξεχωριστής εικονικής 
ταξιδιωτικής εμπειρίας με προγραμματισμένες ξεναγήσεις 
σε σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς για 

παιδιά με ειδικές ανάγκες. Οι νεαροί επισκέπτες μπορούν 
να έχουν μία «εκ των έσω» εικόνα της υποδομής και των 
διαδικασιών λειτουργίας του αεροδρομίου. 

8.�.� Χώρος Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
Σε συνεργασία με τον ελληνικό μη κερδοσκοπικό Σύλλογο 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού», λειτουργούμε το δικό μας 
ειδικά διαμορφωμένο και ασφαλή χώρο δημιουργικής 
απασχόλησης των παιδιών, ενώ οι γονείς τους ασχολούνται 
με τις διαδικασίες του ταξιδιού τους ή πηγαίνουν για ψώνια. 
Μία ειδική παιδική έκδοση, στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, 
είναι το μικρό αποχαιρετιστήριο δώρο που προσφέρουμε σε 
όλους τους μικρούς ταξιδιώτες που επισκέπτονται το χώρο. 

 8.4 Διευρύνοντας το πλαίσιο
της Κοινωνικής μας Δέσμευσης
Υποστηρίζουμε κάθε προσπάθεια ενίσχυσης δοκιμαζόμενων 
κοινωνικών ομάδων, φιλοξενώντας κυτία εράνου σε 
διάφορα σημεία του κτιρίου του Κεντρικού Αεροσταθμού, 
για διάφορους κοινωνικούς οργανισμούς, όπως οι «Γιατροί 
του Κόσμου», οι «Φαρμακοποιοί του Κόσμου», η «Ελληνική 
Ορθόδοξη Εκκλησία», ο Οργανισμός «Κάνε μία Ευχή» και 
το Ειδικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. 

Το �007, υποστηρίξαμε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες, προκειμένου να διευκολύνουμε τις διάφορες 
ανάγκες των προσφύγων στην Ελλάδα, και το Ειδικό Κέντρο 
Επαγγελματικής Κατάρτισης στην καμπάνια κοινωνικής 
ενημέρωσης σχετικά με τη χρήση των μέσων μαζικής 
μεταφοράς από άτομα με νοητική υστέρηση. Σε συνεργασία με 
την εταιρεία Clear Channel Haidemenos, συμμετείχαμε στην 
προβολή του Ραδιομαραθωνίου για παιδιά με ειδικές ανάγκες, 
με τη δωρεάν διάθεση διαφημιστικών θέσεων στο αεροδρόμιο. 
Κάθε πρωτοβουλία που αφορά σε παιδιά είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την Εταιρεία Αεροδρομίου. Σε αυτό το πλαίσιο, 
μέσα στο �007, στηρίξαμε το Σύλλογο «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού», την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης 
Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ), το Ελληνικό Κέντρο για την 
Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού και της Οικογένειας 
«Το Περιβολάκι» και το Γυμνάσιο για Παιδιά με Ειδικές Ανάγκες 
στο Ίλιο Αττικής. Με την υποστήριξή μας, η Γερμανική Σχολή 
Αθηνών διοργάνωσε ένα κονσέρτο με σκοπό τη χορήγηση 
υποτροφιών σε μαθητές του Παιδικού Χωριού SOS και 
του Χριστοπούλειου Ορφανοτροφείου Θηλέων. Επιπλέον, 
συνεισφέραμε στην έκδοση της 1ης ειδικής έκδοσης του 
Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία». 
Σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Παίδων 
«Π. & Αγλαΐα Κυριακού», η εταιρεία μας έχει δημιουργήσει 
μία Τράπεζα Αίματος, που καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες 
αίματος για τα παιδιά που πάσχουν από λευχαιμία και άλλους 
τύπους καρκίνου, καθώς και τις ανάγκες μετάγγισης των 
εργαζομένων μας σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή ασθενειών. 
Στη φετινή εταιρική εκδήλωση αιμοδοσίας, 70 εργαζόμενοί 
μας συνεισέφεραν στην Τράπεζα Αίματος.
Τον Ιούνιο του �007, υποστηρίξαμε τη διοργάνωση του 
κονσέρτου του Placido Domingo για τα παιδιά-θύματα του 
Νταρφούρ, και τέσσερις μήνες αργότερα, το κονσέρτο του 
Andrea Bocelli, αφιερωμένο στα άτομα της τρίτης ηλικίας 
και στους πυρόπληκτους από τις δασικές πυρκαγιές του 
καλοκαιριού στην Ελλάδα.  

Amber Alert
Το πρόγραμμα Amber Alert αποτελεί μια παγκόσμια, 
εθελοντική, διακρατική σύμπραξη υπουργείων, αστυνομικών 
αρχών, τηλεοπτικών καναλιών, μέσων μεταφοράς και μέσων 
ασύρματης τεχνολογίας, που αφορά στην προσπάθεια για 
την αναζήτηση και εύρεση χαμένων παιδιών μέσω έκτακτων 
ανακοινώσεων. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες 
το 1��6. Στην Ελλάδα, το συντονισμό του προγράμματος 
έχει αναλάβει ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και 
από τον Μάιο του �007 συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια 
και ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. 

8.	Κοινωνική	Υπευθυνότητα

Το 2007, 4.451 παιδιά επισκέφτηκαν το Χώρο Δηµιουργικής Απασχόλησης.

ΑΦΡΙΚΗ 1%

ΑΣΙΑ 6%

ΕΛΛΑΔΑ 37%

ΑΜΕΡΙΚΗ 3%

ΕΥΡΩΠΗ 42%

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 11%

Διάγραµµα 8.3  Χώρος Δηµιουργικής Απασχόλησης
Κατανοµή Επιβατών/Επισκεπτών το 2007
ανά Γεωγραφική Περιοχή
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ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ: 
Συμπαράσταση
στους πυρόπληκτους 
της Πελοποννήσου

Όταν	όλοι	παρακολουθούσαμε	το	καλοκαίρι	του	2007,	από	
τους	δέκτες	μας,	το	ανθρώπινο	δράμα	και	την	τεράστια	φυσική	
καταστροφή	της	Πελοποννήσου,	νιώθαμε	την	ανάγκη	να	βρεθούμε	
εκεί,	να	βοηθήσουμε	σ’	εκείνη	τη	δύσκολη	κατάσταση	και	να	
συμπαρασταθούμε	στους	συνανθρώπους	μας.	
Η	Εταιρεία	Αεροδρομίου	ανταποκρίθηκε	άμεσα	στην	ανάγκη	για	
προσφορά	βοήθειας	στους	πυρόπληκτους	οικισμούς,	με	την	
κατάθεση	ποσού	€1	εκατ.	στο	Εθνικό	Ταμείο	Αρωγής	Πυροπλήκτων.	
Επιπλέον,	οι	εργαζόμενοι	της	εταιρείας,	σ’	ένα	γενικότερο	κλίμα	
συγκίνησης	και	αλληλεγγύης,	συγκέντρωσαν	χρήματα	μέσω	
εράνου	που	διενεργήθηκε	με	τη	συνεργασία	της	Διοίκησης	και	
του	Σωματείου	Εργαζομένων.	Το	ποσό	που	συγκεντρώθηκε	από	τους	
εργαζομένους	διπλασιάστηκε	από	τη	Διοίκηση	της	εταιρείας	και	
διατέθηκε	για	την	αγορά	ζωοτροφών	στις	πληγείσες	κτηνοτροφικές	
περιοχές.
Στις	25	Οκτωβρίου	2007	και	μετά	από	επαφές	με	εκπροσώπους	
των	τοπικών	κοινοτήτων,	επισκεφθήκαμε	τους	Δήμους	Βαλτετσίου	
και	Φαλαισίας	και	παραδώσαμε	ζωοτροφές	αξίας	€15.000.
Έχοντας	όλοι	στο	μυαλό	μας	τις	εικόνες	από	αυτές	τις	περιοχές,	δεν	
χρειάζεται	να	αναφερθούμε	για	το	μέγεθος	της	καταστροφής	που	
αντικρίσαμε.	Επιστρέψαμε,	ωστόσο,	στα	γραφεία	μας	μεταφέροντας	
το	χαμόγελο	και	την	ευγνωμοσύνη	των	κατοίκων,	που	αποτελούν	
για	μας	τη	μεγαλύτερη	ανταμοιβή.
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9.	Υπευθυνότητα	Εργοδότη

9.1 Οι Άνθρωποί μας
Ένα στοιχείο κρίσιμης σημασίας για τη βιωσιμότητα του 
ΔΑΑ είναι η ανάπτυξη, η ανταμοιβή, η διασφάλιση και η 
συνειδητή συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού του. Τα 
συστήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού εξασφαλίζουν 
την εσωτερική ισότητα και αμεροληψία σε όλες τις συναλλαγές 
με τους ανθρώπους μας. Η εταιρεία μας απασχολεί 755 
εργαζομένους (71� με σύμβαση αορίστου χρόνου και �� 
με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέχρι τις �1/1�/�007), 65% 
εκ των οποίων είναι άντρες και �5% γυναίκες. Ο μέσος 
όρος ηλικίας των εργαζομένων είναι τα �8 έτη και στο 
μεγαλύτερο ποσοστό κατέχουν πτυχία από κολέγια και 
πανεπιστήμια. Σύμφωνα με το χαμηλό ρυθμό αποχώρησης 
των εργαζομένων της Εταιρείας Αεροδρομίου (�,�%), τα 
δημογραφικά δεδομένα των ανθρώπων μας παραμένουν 
σταθερά. 
Ως αποτέλεσμα της προσπάθειας που καταβάλλουμε για 
την υποστήριξη της τοπικής απασχόλησης, το �8% των 
εργαζομένων μας είναι κάτοικοι της περιοχής των Μεσογείων. 
Το πρόγραμμα απασχόλησης που καταρτίσαμε για τις τοπικές 
κοινότητες συνεχίστηκε το �007, με τη συνεργασία όλων 
των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αεροδρομιακή 
κοινότητα. Διατηρούμε ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας 
και κοινοποιούμε τις πληροφορίες για κενές θέσεις 
εργασίας στους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων. 

9.2 Εργασιακές Σχέσεις
Η βασική μας προτεραιότητα είναι να διατηρήσουμε την 
αφοσίωση των ανθρώπων μας και το ομαδικό πνεύμα, 
τα οποία συνεισφέρουν ουσιαστικά στην αποτελεσματική 
λειτουργία. Συνεπώς, η ικανότητά μας να παρακινούμε και να 
ανταμείβουμε τους εργαζομένους μας και να αναπτύσσουμε τις 
ικανότητές τους είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μας. 
Επενδύουμε στη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης και 
ενθαρρύνουμε την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση 
του γενικότερου εργασιακού περιβάλλοντος. 
Οι σχέσεις μας με το Σωματείο Εργαζομένων και με ομάδες 
εργαζομένων (π.χ. Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας) βασίζονται 
στον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση. Εντός του �007, 
πέραν των τακτικών συναντήσεων, οι εκπρόσωποι της 
Διοίκησης διατήρησαν συνεχή διάλογο με τους εργαζομένους 
σύμφωνα με την πολιτική των «ανοιχτών θυρών».  

9.3 Υγεία και Ασφάλεια των Ανθρώπων μας
Ασφάλεια Εργαζομένων
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη αξιολόγηση των εργασιακών 
κινδύνων, οργανώσαμε το εταιρικό πρόγραμμα εκπαίδευσης 
προς το τεχνικό προσωπικό μας (ηλεκτρολόγους, τεχνίτες 
και χειριστές του Συστήματος Διαχείρισης Αποσκευών).
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης επικεντρώθηκε στην «Ασφάλεια 
κατά τη Χρήση Κλιμάκων» και στη «Χειρωνακτική Εργασία», 
τομείς πρωταρχικής σημασίας για τις συγκεκριμένες ομάδες 
εργαζομένων. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και κατά τη 
διάρκεια του �008, διασφαλίζοντας ότι όλες οι ομάδες 
των εργαζομένων στους τομείς λειτουργιών αεροδρομίου 
διαθέτουν άρτια εκπαίδευση.

Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων μας
Τα ιατρείο του αεροδρομίου μας λειτουργεί με τον ιατρό 
εργασίας και μία βοηθό σε συνεργασία με τον ιατρό του ΙΚΑ. 

9.4 Αμοιβές και Παροχές
Δεσμευόμαστε να βελτιώσουμε τις πρακτικές διαχείρισης 
ανθρωπίνων πόρων και τα συστήματα ανάπτυξης. Ενισχύοντας 
την ανταγωνιστικότητά μας στο χώρο των ελληνικών 
εταιρειών, προσφέρουμε στους ανθρώπους μας αμοιβές 
που ξεπερνούν κατά τουλάχιστον 5% τις αντίστοιχες των 
αντίστοιχων συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 
Επιπλέον, έχουμε καθιερώσει το ετήσιο σύστημα εκτάκτων 
αμοιβών, ανάλογα με την ετήσια απόδοση κάθε εργαζομένου. 
Το πρόγραμμα ευθυγραμμίζεται με την ετήσια απόδοση της 
εταιρείας και την επίτευξη των εταιρικών στόχων.
Σε συμμόρφωση με τις πρακτικές της αγοράς και ενεργώντας 
ως υπεύθυνος εργοδότης, έχουμε καθιερώσει ένα ομαδικό 
ασφαλιστήριο πρόγραμμα ζωής και ιατρικής κάλυψης για 
όλους τους εργαζομένους με σύμβαση αορίστου χρόνου, 
που είναι εν ενεργεία στην εταιρεία και κάτω των 65 ετών, 
καθώς και ιατρική κάλυψη για όλα τα εξαρτώμενα μέλη τους 
(σύζυγος και τέκνα μέχρι 18 ετών ή �5 ετών για τους φοιτητές). 
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προστασία των εργαζομένων 
έναντι οικονομικής ζημίας σε περιπτώσεις απρόσμενων 
γεγονότων και λειτουργεί συμπληρωματικά στην κρατική 
ασφαλιστική κάλυψη. Μέσω αυτού του προγράμματος, 
εξυπηρετήθηκαν �.�06 αιτήματα εργαζομένων το �007.
Επιπλέον, εφαρμόζουμε το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για 
όλους τους εργαζομένους με σύμβαση αορίστου χρόνου, 
προκειμένου να αποτελέσει συμπλήρωμα στη σύνταξη που 

δίνεται από το κράτος. Το πρόγραμμα βασίζεται στην ιδέα της 
εναρμόνισης των συνεισφορών (προσέγγιση καταμερισμένης 
υπευθυνότητας), στοχεύοντας στη μείωση του χάσματος 
μεταξύ της κρατικής σύνταξης και του τελευταίου μισθού πριν 
από τη συνταξιοδότηση. Το πρόγραμμα έχει εκτιμηθεί πολύ 
από τους δικαιούχους υπαλλήλους, το ��% των οποίων 
έχουν επιλέξει να συμμετέχουν. 

9.5 Εξέλιξη Εργαζομένων 
Συνεχώς αναζητούμε νέες ιδέες και μεθόδους που θα μας 
επιτρέψουν να προάγουμε τις ικανότητες και τις γνώσεις των 
ανθρώπων μας, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες πρακτικές για την: 
Αξιολόγηση της απόδοσης – Ακολουθώντας ένα νέο σκεπτικό, 
αναπτύξαμε ένα μοντέλο δεξιοτήτων για όλες τις επαγ-
γελματικές ομάδες, το οποίο θα εφαρμόζεται στην πορεία. 
Η διαδικασία Αξιολόγησης & Ανάπτυξης Εργαζομένων είναι 
τώρα μετρήσιμη, πιο ξεκάθαρη και σαφής, με έμφαση στις 
ικανότητες σχετικά με τη θέση εργασίας και συμβάλλοντας στην 
εταιρική επιτυχία. Η νέα διαδικασία θα εφαρμοστεί το �008. 
Προοπτικές Καριέρας – Το Σύστημα Εσωτερικής Ανακοίνωσης 
Θέσεων Εργασίας παραμένει ένα επιτυχημένο εργαλείο 
επαγγελματικής εξέλιξης. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
τριών ετών, δύο στις τρεις κενές θέσεις εργασίας έχουν 
καλυφθεί εσωτερικά μέσω αυτού του συστήματος. 

Έχουμε εισάγει το Πρόγραμμα Εκ Περιτροπής Εργασίας (Shadow 
Rotation Programme), όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται 
διεξοδικά είτε για να καλύψουν μελλοντικές κενές θέσεις (μέσω 
του συστήματος εσωτερικής ανακοίνωσης θέσεων εργασίας) 
είτε για να εξυπηρετήσουν βραχυπρόθεσμες αντικαταστάσεις 
σε θέσεις που χρήζουν ενίσχυσης προσωπικού (κυρίως σε 
θέσεις εργασίας με βάρδιες). Κατά τη διάρκεια του �007, 5 
κενές θέσεις εκ περιτροπής εργασίας ανακοινώθηκαν και 
καλύφθηκαν από τους κατάλληλους εργαζομένους που 
πέτυχαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στις εξετάσεις.

9.6 Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 
Εφαρμόζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα προκειμένου να 
καλλιεργούμε και να αναπτύσσουμε προσόντα και δεξιότητες 
σχετικά με τις θέσεις εργασίας. 
Εκπαίδευση Εργαζομένων – Μία σειρά εκπαιδευτικών 
σεμιναρίων σε πολλαπλά εκπαιδευτικά αντικείμενα έχουν 
πραγματοποιηθεί μέσα στο �007. Φέτος δόθηκε έμφαση 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και συμπεριφορών, με τη 
διεξαγωγή σεμιναρίων διαπροσωπικών δεξιοτήτων κυρίως 
στο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. Κατά τη διάρκεια του 
�007, παρείχαμε 1�.81� ανθρωποώρες εκπαίδευσης, και � 
από τους � εργαζομένους παρακολούθησαν ένα εκπαιδευτικό 
σεμινάριο (7�%). Από τις ανθρωποώρες εκπαίδευσης που 
πραγματοποιήθηκαν, το 56% αφορούσε σε λειτουργικά 
θέματα (Αεροδρόμιο & Συντήρηση, Πληροφοριακά Συστήματα 
& Τηλεπικοινωνίες, Ασφάλεια & Προστασία), αντικατοπτρίζοντας 
την προτεραιότητα που δίνουμε στην παροχή εκπαίδευσης 
για τη διασφάλιση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. 
Εκπαίδευση Τρίτων – Η κουλτούρα και η φιλοσοφία αμοιβαίου 
οφέλους της αεροδρομιακής κοινότητας κατέληξε σε 
8.0�� ανθρωποώρες εκπαίδευσης μέσα στο �007, που 
πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης 
και εξωτερικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών. 
Σκοπός μας είναι να ενδυναμώσουμε το προφίλ της εταιρείας 
μας στην Παγκόσμια Αεροδρομιακή Κοινότητα. Το Εκπαιδευτικό 
Κέντρο του ΔΑΑ έχει επίσημα αναγνωριστεί το �007 ως ένα ACI 

Global Training Hub Centre (GTH). Οι εγκαταστάσεις του θα 
χρησιμοποιούνται από το ACI – GTH για σκοπούς διεξαγωγής 
σεμιναρίων σχετικών με αεροδρόμια, στοχεύοντας στην ανταλ- 
λαγή γνώσης και εμπειρίας πάνω στις «βέλτιστες πρακτικές». 

Υποτροφίες MBA
Στο πλαίσιο της εταιρικής μας κουλτούρας που εκτιμά την 
προσωπική εξέλιξη, δόθηκαν τρεις υποτροφίες για διετές 
πρόγραμμα Professional MBA της Ελληνοαμερικανικής 
Ένωσης σε δικαιούχους εργαζομένους στην Εταιρεία 
Αεροδρομίου, που επιλέχθηκαν ύστερα από κλήρωση. 

Διάγραµµα 9.1  Προφίλ Εργαζοµένων (Ηλικία-Φύλο)

ΑΝ∆ΡΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ

Μέση ηλικία 38,  65% άνδρες, 35% γυναίκες, 94,4% συµβάσεις αορίστου χρόνου

Διάγραµµα 9.4  Παροχές προς τους Εργαζοµένους
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ &

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 44%

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ &
∆ΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 24%

ΑΣΦΑΛΕΙΑ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 9%

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
(ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
∆ΥΝΑΜΙΚΟ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3%

Διάγραµµα 9.6  Κατηγορίες Εκπαίδευσης 2007
(Ποσοστό Ωρών Εκπαίδευσης ανά Κατηγορία)
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9.7 Συμμετοχή και Ενημέρωση των Ανθρώπων μας 
Ενημερώνουμε τους ανθρώπους μας και διασφαλίζουμε το 

ενδιαφέρον και την ουσιαστική συμμετοχή τους στη λειτουργία 

του αεροδρομίου με ενέργειες και δράσεις όπως:

Εσωτερικός Εθελοντισμός

Έχουμε καθιερώσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εθελοντισμού 

μέσω του οποίου οι εργαζόμενοι εκτός βάρδιας, εκείνοι που 

εργάζονται στους μη επιχειρησιακούς τομείς αεροδρομίου, 

οι «Χρυσοί Εθελοντές» μας, παρέχουν πολύτιμη υποστήριξη 

κατά τη διάρκεια απαιτητικών περιόδων διακοπής λειτουργίας 

ή υψηλού φόρτου εργασίας στα επιχειρησιακά τμήματα. Η 

συμμετοχή τους βασίζεται αποκλειστικά στην προθυμία τους 

να παρέχουν άμεση αρωγή σε αυτές τις περιπτώσεις χωρίς 

επιπλέον αμοιβή/παροχές. Αυτή η πρακτική ξεκίνησε κατά 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες του �00�. Η συμμετοχή των 

«Χρυσών Εθελοντών» στη διάρκεια του Τελικού Αγώνα του 

Champion’s League �007 ανήλθε στο �0% του συνολικού 

μας εργατικού δυναμικού (1�8 εργαζόμενοι).

Συστηματική Εσωτερική Επικοινωνία και Πληροφόρηση

Διασφαλίζουμε την ουσιαστική συμμετοχή των ανθρώπων μας 

στις επιχειρηματικές υποθέσεις μας μέσω της αποτελεσματικής 

εσωτερικής επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσουμε 

συνεχώς τα εταιρικά εργαλεία επικοινωνίας μας. Το �007, 

αναβαθμίσαμε την ιστοσελίδα του εταιρικού διαδικτύου 

(Intranet) προκειμένου να διευκολύνουμε την πρόσβαση 

των ανθρώπων μας στις πηγές πληροφοριών. Το Intranet 

λειτουργεί επίσης και ως πύλη για τις επιχειρηματικές 

εφαρμογές λογισμικού του ΔΑΑ και βελτιώνει την 

παραγωγικότητα.

Μετά	από	επτά	χρόνια	επιτυχούς	αεροδρομιακής	λειτουργίας,	η	
επιχειρηματική	κοινότητα	του	αεροδρομίου	έχει	αναπτυχθεί	ως	μια	
εύρωστη	αγορά	εργασίας	με	μεγάλο	αριθμό	απασχολουμένων.	Κατά	
συνέπεια,	η	προσφορά	και	ζήτηση	εργασίας	στην	επιχειρηματική	
κοινότητα	του	αεροδρομίου	είναι	σημαντική,	δεδομένων	των	
ευκαιριών	απασχόλησης	σε	ποικίλες	θέσεις.
Στο	πλαίσιο	της	συνεργασίας	μας	με	όλη	την	αεροδρομιακή	
κοινότητα,	κατά	τη	διάρκεια	του	2007,	εισάγαμε	μια	νέα	υπηρεσία	
στην	εταιρική	ιστοσελίδα	μας.	Στην	ιστοσελίδα	της	Εταιρείας	
Αεροδρομίου,	που	παρουσιάζει	υψηλή	επισκεψιμότητα,	εμφανίζεται	
ένας	σύνδεσμος	(link),	ο	οποίος	προβάλλει	τις	νέες	θέσεις	εργασίας	
των	εταιρειών	που	συμμετέχουν	στο	πρόγραμμά	μας	και	δρα-
στηριοποιούνται	στην	αεροδρομιακή	κοινότητα.	Έτσι	διευκολύνεται	
η	διαδικασία	πρόσληψης	των	εργαζομένων,	ενώ	αυξάνεται	ο	αριθμός	
των	ενδιαφερομένων.	Επιλέγοντας	το	λογότυπο	κάθε	εταιρείας,	οι	
ενδιαφερόμενοι	συνδέονται	με	την	ιστοσελίδα	της	συγκεκριμένης	
εταιρείας,	για	περισσότερες	πληροφορίες.
Οι	ανακοινώσεις	νέων	θέσεων	εργασίας	αναθεωρούνται	κάθε	15	
ημέρες.	Η	συγκεκριμένη	υπηρεσία	παρέχεται	δωρεάν.

ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ: 
Ανάπτυξη
της Απασχόλησης μέσω
των Επιχειρηματικών
Συνεργατών μας

9.	Υπευθυνότητα	Εργοδότη

Το τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο «We@AIA» αποτελεί 

μια ενημερωτική εταιρική έκδοση, που συνδράμει στην 

εταιρική κουλτούρα, με ακριβείς εταιρικές πληροφορίες 

για τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, αλλά και για 

τις πιο κοινωνικές στιγμές της εταιρικής μας ζωής. Το �007, 

εξυπηρετώντας την αυξανόμενη απαίτηση για πρόσθετες 

πληροφορίες, το «We@AIA» διευρύνθηκε ώστε να 

συμπεριλάβει νέα θεματολογία.  

Γιορτάζοντας με τις Οικογένειές μας

Ο «Άγιος Βασίλης» τήρησε και φέτος την υπόσχεσή του 

και τίμησε την ετήσια παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή, 

προσφέροντας πλούσια δώρα, ανάμεσα στα οποία κι ένα 

οικογενειακό ταξίδι στη Euro Disney. Η παιδική γιορτή 

αποτελεί ένα σημαντικό θεσμό στην εταιρεία μας, με μεγάλη 

αναγνώριση από τους εργαζομένους.

Διάγραµµα 9.7  Δέσµευση στον Εθελοντισµό
(Ποσοστό Χρυσών Εθελοντών ανά Διοικητικό Επίπεδο)

ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ/ΤΕΧΝΙΚΟΙ
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3.	Corporate	Identity

5�

ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ: 
Με την κουλτούρα
του νικητή

Επενδύουμε	στο	υψηλό	ηθικό	και	στο	αίσθημα	ομαδικότητας	των	ανθρώπων	
μας	παρακινώντας	τους	να	συμμετέχουν	σε	αθλητικές	δραστηριότητες.	
Καλλιεργούμε	στους	ανθρώπους	μας	ένα	πνεύμα	ενότητας,	συνενώνοντας	
Διοίκηση	και	εργαζομένους	σε	όλες	τις	βαθμίδες.	Από	τις	πρώτες	ημέρες	
λειτουργίας	της	εταιρείας	μας,	άλλωστε,	υπήρχε	ουσιαστική	υποστήριξη	
σε	σχετικές	πρωτοβουλίες	του	προσωπικού	μας.	
Η	Εταιρεία	Αεροδρομίου	έχει	μεγάλη	παράδοση	στο	ποδόσφαιρο,	καθώς	
οι	ομάδες	μας	5x5	υπάρχουν	από	το	2000.	Το	2007,	και	οι	δύο	ομάδες	
ποδοσφαίρου	5x5	συμμετείχαν	στο	5ο	πρωτάθλημα	της	αεροδρομιακής	
κοινότητας.	Στο	τέλος	της	χειμερινής	περιόδου	οι	ομάδες	«AIA	Operations»	
και	«AIA»	τερμάτισαν	στην	1η	και	2η	θέση	αντίστοιχα.	Ιδιαίτερα	δραστήρια	
ήταν	και	η	ομάδα	ποδοσφαίρου	11x11.
Η	νεοσύστατη	ομάδα	καλαθοσφαίρισης	(basketball)	συμμετέχει	ήδη	στο	
πρωτάθλημα	 καλαθοσφαίρισης	 του	 Εργατικού	Κέντρου	Αθηνών,	 που	
διοργανώνεται	τα	τελευταία	25	χρόνια	και	στο	οποίο	συμμετέχουν	περισσότερες	
από	70	εταιρείες	ετησίως.	Η	ομάδα	μας	αποτελείται	από	18	συναδέλφους	
και	το	κλείσιμο	του	2007	μάς	βρήκε	στην	1η	θέση	του	4ου	ομίλου.	
Είμαστε	ιδιαίτερα	υπερήφανοι	για	τη	διάκριση	του	συναδέλφου	μας	στην	3η	
θέση	του	Παγκόσμιου	Πρωταθλήματος	Ιστιοπλοΐας	αθλητών	με	αναπηρία	2007,	
που	διοργανώθηκε	από	την	Παγκόσμια	Ομοσπονδία	Ιστιοπλοΐας	αθλητών	
με	αναπηρία,	στο	Πήλιο.	Η	εταιρεία	μας	αποτελεί	τον	κύριο	χορηγό	στην	
προσπάθεια	του	πρωταθλητή	συναδέλφου	μας,	ο	οποίος	έχει	επιτύχει	
σημαντικές	διακρίσεις	στο	συγκεκριμένο	παραολυμπιακό	άθλημα.	Η	Εταιρεία	
Αεροδρομίου	θα	συνεχίσει	την	υποστήριξη	του	αθλητή	και	στη	συμμετοχή	του	
στους	Παραολυμπιακούς	Αγώνες	του	2008,	στο	Πεκίνο.
Η	ομάδα	ποδηλασίας	βουνού	της	εταιρείας	μας	είναι	ιδιαίτερα	δραστήρια	
συμμετέχοντας	σε	εκδρομές	σε	διάφορες	περιοχές	της	Ελλάδας	(Κιθαιρώνας,	
Σέριφος,	Πόρος	κ.α.)	αλλά	και	σε	επίσημους	αγώνες	που	διοργανώνονται	
(ανοιχτός	αγώνας	ποδηλασίας	βουνού,	στη	Σαλαμίνα).

Ευρωπαϊκοί	Επιχειρηματικοί	Αγώνες
Τον	Οκτώβριο	του	2007,	η	Εταιρεία	Αεροδρομίου	συμμετείχε	για	δεύτερη	
φορά	στους	ευρωπαϊκούς	επιχειρηματικούς	αγώνες,	διπλασιάζοντας	σχεδόν	
τον	αριθμό	των	εργαζομένων	που	μας	εκπροσώπησαν	(67	συνάδελφοι),	σε	
σχέση	με	τη	συμμετοχή	μας	το	2006.
Στη	συγκεκριμένη	αθλητική	διοργάνωση	συμμετέχουν	πολλές	εταιρείες	από	
διάφορες	ευρωπαϊκές	χώρες,	με	αυξημένο	ενδιαφέρον	συμμετοχής	και	στην	
Ελλάδα.	Αποτελεί	τον	τέλειο	συνδυασμό	άθλησης	και	επιχειρηματικότητας,	
καθώς	μπορούν	να	συμμετέχουν	όλοι	οι	εργαζόμενοι	ανεξαρτήτως	φύλου,	
ηλικίας	ή	φυσικής	κατάστασης.
Οι	εργαζόμενοι	της	Εταιρείας	Αεροδρομίου	συμμετείχαν	σε	12	διαφορετικά	
αθλήματα	με	τα	ακόλουθα	εξαιρετικά	αποτελέσματα:	1η	και	2η	θέση	στη	
σκυταλοδρομία	ποδηλάτου	βουνού	και	στο	ατομικό	ανδρών,	αντίστοιχα·	
1η	και	3η	θέση	στο	ατομικό	μπόουλινγκ	γυναικών	και	στο	μικτό	διπλό,	
αντίστοιχα,	καθώς	και	3η	θέση	στο	ποδόσφαιρο	11x11.	
Με	 το	 σύνθημα	 «Οι	 σπουδαίοι	 οπαδοί	 φτιάχνουν	
σπουδαίες	ομάδες»,	η	παρουσία	των	φιλάθλων	της	
Εταιρείας	Αεροδρομίου	ήταν	εξίσου	εντυπωσιακή.	
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10.	Γενικές	Πληροφορίες

10.1 Σκοπός και Αντικείμενο του Απολογισμού
Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας �007 είναι η 5η 
συνεχής εταιρική έκδοση, που συντάσσεται σε ετήσια βάση. 
Το Τμήμα Εταιρικής Ποιότητας του ΔΑΑ, σε συνεργασία με την 
αρμόδια διατμηματική επιτροπή, συντονίζει τη συλλογή των 
πολιτικών και προγραμμάτων ΕΚΕ από τις ομάδες εργασίας 
μεταξύ των τμημάτων της εταιρείας μας και συντάσσει σε 
ετήσια βάση τον Απολογισμό. Η συγκεκριμένη έκδοση 
αφορά στην περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου �007. Ωστόσο, 
ορισμένα δεδομένα από προηγούμενους απολογισμούς 
επαναλαμβάνονται προκειμένου να γίνει απόλυτα κατανοητό 
το περιεχόμενο των κειμένων. Καλύπτει το πλήρες φάσμα 
των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων του ΔΑΑ που 

λαμβάνουν χώρα εντός του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» στην περιοχή των Σπάτων. Επίσης, 
περιλαμβάνει πληροφορίες που αναφέρονται σε προγράμματα 
εκτός εταιρείας, στην Ελλάδα και σε διάφορες τοποθεσίες 
του κόσμου. 
Ο Απολογισμός περιγράφει την απόδοση της Εταιρείας 
Αεροδρομίου σε οικονομικό, λειτουργικό, περιβαλλοντικό, 
κοινωνικό και ανθρωπιστικό επίπεδο. Αποσκοπεί στην 
αύξηση του ενδιαφέροντος των συμμετόχων για το Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών με ακριβή και επιβεβαιωμένα στοιχεία. 
Για το λόγο αυτό, η πρόθεσή μας είναι να παρουσιάζουμε 
τις πολιτικές, την απόδοση και τους στόχους της εταιρείας 
μας με τρόπο απλό και κατανοητό.

A. ΠΡΟΦΙΛ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1. ΟΡΑΜΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

1.1 Μηνύµατα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου και το Γενικό Διευθυντή αναφορικά µε τη σύνδεση της 1 & 2

 κοινωνικής υπευθυνότητας στο στρατηγικό σχεδιασµό του οργανισµού. Το όραµα της Εταιρείας Αεροδροµίου για 

 τη βιώσιµη ανάπτυξη. Πενταετές πρόγραµµα δράσης για την Εταιρική Υπευθυνότητα.

1.2 Περιγραφή κύριων επιδράσεων, ρίσκων και ευκαιριών σχετικών µε τη λειτουργία  3.3 / 3.4

 α. Επιδράσεις από τη λειτουργία της Εταιρείας Αεροδροµίου στους συµµετόχους της σύµφωνα µε το νοµικό

     και κανονιστικό πλαίσιο  

 β. Συνοπτική περιγραφή των µηχανισµών εταιρικής διακυβέρνησης. Στόχοι που αφορούν στη βιώσιµη ανάπτυξη της εταιρείας

2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

2.1 Επωνυµία οργανισµού  3.1

2.2 Αντικείµενο λειτουργίας της Εταιρείας Αεροδροµίου, Yπηρεσίες  3.1

2.3 Λειτουργική οργανωτική δοµή  3.2

2.4 Περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία Αεροδροµίου  10.1

2.5 Χώρες όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία Αεροδροµίου  5.4 / 10.1

2.6 Είδος ιδιοκτησίας και νοµική µορφή  3.1

2.7 Φύση των αγορών που εξυπηρετούνται  3.1 / 5.4 / 10.1

2.8 Μεγέθη της Εταιρείας Αεροδροµίου:

 - Αριθµός εργαζοµένων  9.1

 - Καθαρές πωλήσεις  4.1

 - Αριθµός επιβατών  4.2

 - Σύνολο παγίων

2.9 Σηµαντικές µεταβολές κατά την περίοδο απολογισµού  3.

2.10 Βραβεύσεις κατά την περίοδο απολογισµού  3.4 / 5.4

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

3.1 Περίοδος απολογισµού  10.1

3.2 Ηµεροµηνία τελευταίου απολογισµού  10.1

3.3 Κύκλος απολογισµού  3.4 / 10.1

3.4 Πρόσωπα επικοινωνίας  10.4

3.5 Διεργασία ορισµού περιεχόµενου απολογισµού

 - Περιγραφή της καταλληλότητας  3.4 / 4.4

 - Οριοθέτηση της προτεραιότητας των ζητηµάτων

 - Περιγραφή των συµµετόχων που χρησιµοποιούν τον απολογισµό

3.6 Όρια απολογισµού  10.1

3.7 Περιορισµοί στα όρια του απολογισµού  10.1

3.8 Αναφορά σε θέµατα κοινοπραξιών, εκµισθωµένων υπηρεσιών κ.λπ.  5.4 / 10.1

3.9 Τεχνικές µετρήσεων και επεξεργασίας δεδοµένων. Εφαρµογή του πλαισίου του προτύπου GRI  3.4

3.10 Εξηγήσεις σχετικά µε επαναλήψεις στοιχείων προηγ. απολογισµών  10.1

3.11 Σηµαντικές µεταβολές στο πεδίο εφαρµογής του απολογισµού  3

3.12 Πίνακας ορισµού των µεθόδων κοινοποίησης του προτύπου  10.2

3.13 Πολιτική υποβολής του απολογισµού σε διαδικασία εξωτερικής διασφάλισης  3.4 / 3.5

4. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

4.1 Δοµή Εταιρικής Διακυβέρνησης, συµπεριλαµβάνοντας επιτροπές  3.1

4.2 Διακριτός ρόλος Διοίκησης και Ελεγκτικών Οργάνων  3.1

4.3 Ανεξάρτητα ή/και µη εκτελεστικά µέλη των Ελεγκτικών Οργάνων  3.1

4.4 Μηχανισµοί επικοινωνίας προς το Δ.Σ.  3.1

4.5 Σύνδεση αµοιβών διοίκησης µε την απόδοση του οργανισµού (balanced scorecard)  9.4

4.6 Μηχανισµοί αποφυγής σύγκρουσης συµφερόντων στα ελεγκτικά όργανα  3.4

4.7 Διεργασία αξιολόγησης των προσόντων και της εµπειρίας των µελών των ελεγκτικών οργάνων  3.1

4.8 Εταιρικές πολιτικές σε σχέση µε τη στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης  3.4

4.9 Διεργασίες εποπτείας θεµάτων Αειφόρου Ανάπτυξης από το Δ.Σ.  3.1

4.10 Διεργασίες αξιολόγησης των επιδόσεων των ελεγκτικών οργάνων  3.1

4.11 Αρχές Διαχείρισης Κινδύνων  3.4

4.12 Εξωτερικά εθελοντικά καταστατικά και πρωτοβουλίες, όπου συµµετέχει η Εταιρεία Αεροδροµίου  3.4 / 3.6 / 4.2

4.13 Συµµετοχές (ως µέλη) σε επιχειρηµατικές ενώσεις  10.3

4.14 Λίστα των οµάδων συµµετόχων (ενδιαφερόµενων µερών) της Εταιρείας Αεροδροµίου  3.3

4.15 Αναγνώριση/επιλογή οµάδων συµµετόχων  3.3

4.16 Προσέγγιση συµµετόχων – 

 Μέθοδοι και συχνότητα

 • Προδραστική δέσµευση – Επιρροή του κλάδου προς την εταιρική υπευθυνότητα  3.6

 • Δεσµεύοντας τους επιχειρηµατικούς µας εταίρους, την αεροδροµιακή κοινότητα  5.4 / 6.1 / 6.3

 • Δεσµεύοντας τους επιχειρηµατικούς µας εταίρους µε στόχο την ποιότητα των υπηρεσιών  6.7

 • Δεσµεύοντας τους επιχειρηµατικούς µας εταίρους προς την αφύπνιση της περιβαλλοντικής  7.4

    συνείδησης και δράσης

 • Δεσµεύοντας τις τοπικές κοινότητες  8.1 / 8.4

 • Δεσµεύοντας τους εργαζοµένους µας – Προωθώντας το οµαδικό πνεύµα  9.6 / 9.7

4.17 Θέση της Εταιρείας Αεροδροµίου σε θέµατα που αφορούν στη δέσµευση των συµµετόχων

 • Σύστηµα Διαχείρισης Αεροπορικής Ασφάλειας  6.3 

 • Σύστηµα Διαχείρισης Σχολίων Επιβατικού Κοινού   6.7

 • Τηλ. γραµµή εξυπηρέτησης κοινού σχετικά µε περιβαλλοντικά θέµατα («Σας Ακούµε») – Στοιχεία διαγραµµάτων  4.3

 • Επικοινωνία µε εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας  8.1

 • Εργασιακές σχέσεις  9.2

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Οικονοµία Οικονοµική Απόδοση – Πώς επιτυγχάνονται τα επιθυµητά οικονοµικά αποτελέσµατα.  5.1

 Παρουσία στην αγορά – Ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης και η παρουσία στη διεθνή αγορά  5.2

 Έµµεση οικονοµική επίδραση – Επενδύοντας στην κοινωνία γύρω µας.  8.1

Περιβάλλον Γενικά – Διαχείριση περιβαλλοντικής πολιτικής και προγραµµάτων  7.1

 Πρωτοβουλίες για την Κλιµατική Αλλαγή  7.1

 Συµµόρφωση – Κανονιστικό πλαίσιο  7.1

 Ενέργεια – Μέτρα εξοικονόµησης  7.3
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 Νερό – Μέτρα εξοικονόµησης  7.5

 Βιοποικιλότητα – Μελέτη των επιδράσεων  7.6

 Απορρίµµατα – Πρόγραµµα διαχείρισης απορριµµάτων  7.4

 Μεταφορά εργαζοµένων  7.1

Κοινωνία Κοινότητες – Πρακτικές εκτίµησης / διαχείρισης της επίδρασης της λειτουργίας  8.1

 Κοινότητες – Έργα υποδοµής  8.1

 Κοινωνία – Τέχνη & Πολιτισµός  8.2

 Κοινωνία – Υποστηρίζοντας κοινωνικές οµάδες που βρίσκονται σε ανάγκη  8.4

 Μέτρα ενάντια στη διαφθορά - Κώδικας δεοντολογίας  3.4

Εργασία Απασχόληση – Μέριµνα για τους ανθρώπους µας  9.3 / 9.4 / 9.5

 Σχέσεις διοίκησης – εργαζοµένων  9.2

 Εργασιακή Ασφάλεια, Υγεία & Υγιεινή – Διοικητικές Πρακτικές / Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας  9.3

 Εκπαίδευση & Μόρφωση – Ανάπτυξη δεξιοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης  9.5 / 9.6

 Πολιτική ίσων ευκαιριών  9.1

Ανθρώπινα Πρακτικές Διαχείρισης Παραπόνων – Σύστηµα Διαχείρισης Σχολίων Επιβατικού Κοινού  6.7

Δικαιώµατα Πρακτικές ασφάλειας – Δεσµεύοντας τους συνεργάτες µας στις υπηρεσίες ασφάλειας  6.5

 για την εκπαίδευση του προσωπικού ελέγχου επιβατών και χειραποσκευών.   

 Ιδιωτική ζωή πελατών – Προστασία των προσωπικών δεδοµένων  6.8

Υπεύθυνη Επιχειρησιακή Ετοιµότητα – Διασφαλίζοντας αδιάλειπτη λειτουργία  6.4

Παροχή Υπεύθυνη Παροχή Υπηρεσιών – Παρέχοντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου  6.7

Υπηρεσιών Υγεία & Ασφάλεια Πελατών – Αεροπορική ασφάλεια, και υγιεινή στα κτίρια των αεροσταθµών  6.6

ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

EC1 Άµεσα παραγόµενη οικονοµική αξία. Έσοδα πωλήσεων, κόστος πωλήσεων, έξοδα µισθοδοσίας,  4.1

 χρηµατο-οικονοµικά έξοδα, απόδοση φόρων, χορηγίες.  

 Προστιθέµενη αξία παγίων

EC2 Οικονοµική επίδραση δραστηριοτήτων σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές  7.1

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

EC7 Διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού από τις Τοπικές Κοινότητες  8.1 / 9.6

ΕΜΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

EC8 Ανάπτυξη και επίδραση επενδύσεων σε υποδοµές και υπηρεσίες για το κοινό όφελος  8.1

ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΝ4 Έµµεση χρήση ενέργειας  4.3 / 7.3

ΕΝ5 Ενέργεια που εξοικονοµήθηκε µέσω αποτελεσµατικών βελτιώσεων  4.3 / 7.1

ΕΝ7 Πρωτοβουλίες για την εξοικονόµηση ενέργειας µε τη χρήση ανανεώσιµων πηγών  7.1

ΝΕΡΟ

ΕΝ8 Συνολική χρήση νερού  7.4

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΕΝ14 Στρατηγική για τον έλεγχο των σηµαντικών επιδράσεων στη βιοποικιλότητα  7.6

ΕΚΠΟΜΠΕΣ, ΕΚΡΟΕΣ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

ΕΝ20 NOx, SOx και άλλες σηµαντικές εκποµπές αερίων, ανά τύπο  7.4

ΕΝ22 Συνολική ποσότητα αποβλήτων/απορριµµάτων, ανά τύπο. Πρόγραµµα Ανακύκλωσης  4.4 / 7.4

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΝ29 Περιβαλλοντικές επιδράσεις της µεταφοράς των εργαζοµένων της εταιρείας  7.1

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

LA1 Στοιχεία εργατικού δυναµικού ανά τύπο απασχόλησης και σύµβαση εργασίας  9.1

LA2 Δείκτης κύκλου απασχόλησης / Αποχωρήσεις εργατικού δυναµικού  9.1

LA3 Οφέλη των εργαζόµενων αορίστου χρόνου, πέραν των επιβαλλόµενων από το νόµο  9.4

 (π.χ. συνεισφορές στους τοµείς υγείας και συνταξιοδότησης) 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ / ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

LA4 Ποσοστό εργαζοµένων που καλύπτονται από συλλογικές συµβάσεις εργασίας  9.4

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

LA6 Ύπαρξη Επιτροπής Υγιεινής & Ασφάλειας µε µέλη/εκπροσώπους της Διοίκησης και των εργαζοµένων  9.2

LA7 Ποσοστά χαµένων ηµερών εργασίας και εργατικών ατυχηµάτων  4.5 / 9.3

LA8 Εκπαιδεύσεις εργαζοµένων σε θέµατα υγείας  9.3

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

LA10 Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος/εργαζόµενο  4.5

LA12 Ποσοστό εργαζοµένων που δέχονται τακτικές επιθεωρήσεις εργασιακής απόδοσης και ανέλιξης  9.4

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

HR4 Πολιτική για την πρόληψη διακρίσεων κάθε µορφής, στις λειτουργίες της εταιρείας  3.4 / 6.8 / 9.4

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

HR8 Εκπαίδευση εργαζοµένων στον τοµέα της ασφάλειας για θέµατα διασφάλισης ανθρωπίνων δικαιωµάτων  6.5

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

SO1 Περιγραφή και αποδοτικότητα των πολιτικών διαχείρισης των επιδράσεων στις Τοπικές Κοινότητες  8.1

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ 

SO3 Εκπαίδευση εργαζοµένων σχετικά µε τον Εταιρικό Κώδικα Δεοντολογίας  3.4

ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

PR1 Πολιτική για την προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των επιβατών κατά τη χρήση των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών 6.6

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

PR5 Περιγραφή πρακτικών/ερευνών µέτρησης ικανοποίησης του επιβατικού κοινού  5.4 / 6.7

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

PR8 Μηχανισµοί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων των πελατών  6.8
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10.	General	Information

Επίπεδα Εφαρμογής των Κατευθυντήριων Οδηγιών του GRI
Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας του �007 έχει συνταχθεί βάσει των Κατευθυντήριων 
Οδηγιών G� του προτύπου του GRI. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. έχει δεσμευτεί για 
τη σύνταξη του Απολογισμού εφαρμόζοντας το επίπεδο αυτο-αξιολόγησης αναφορικά με το 
περιεχόμενο. Ο Απολογισμός υπεβλήθη στον Οργανισμό GRI για έλεγχο και επιβεβαίωση των 
στοιχείων του στο πλαίσιο της διαδικασίας «Επιπέδου Εφαρμογής Β+».
Το GRI εξέτασε τον Απολογισμό και επιβεβαίωσε ότι το περιεχόμενό του πληροί τα κριτήρια ώστε 
να καταταχθεί στην κατηγορία «Β+» σύμφωνα με τη Δήλωση Επιβεβαίωσης από την εταιρεία 
πιστοποίησης SGS Greece S.A.
Το αντίστοιχο επίπεδο εφαρμογής αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνοντας τα 
σχετικά λογότυπα:
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10.2 Ιδιότητα Mέλους σε Οργανισμούς
Η εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. είναι μέλος 
των παρακάτω διεθνών οργανισμών και επαγγελματικών 
ενώσεων:
• Aircraft Rescue & Fire Fighting Working Group (ARFF)
• Airports Council International (ACI Europe)
• American Institute of Aeronautics & Astronautics (AIAA)
• American Society for Heating, Refrigerating &
 Air Conditioning Engineers (ASHRAE)
• American Society of Safety Engineers (ASSE)
• Animal Transportation Association (AATA) 
• Association of Airport Internal Auditors (AAIA)
• Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA)
• Disaster Recovery Institute International (DRII)
• Ελλάδα Καθαρή
• Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (ΕΕΕ)
• Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ)
• Ελληνική Ομοσπονδία Ταξιδιωτικού Εμπορίου
• Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
• Ελληνικό Ινστιτούτο Ελεγκτών Συστημάτων Πληροφορικής
• Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ)
• Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο Ελλάδας
• Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
• Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ)
• Environmental Assessment Association (EAA)
• Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)
• European Regions Airline Association (ERAA) 
• Hellenic Association of Entrepreneurs (ΕΕΕ)
• Flight Safety Foundation (FSF)
• Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (IENE)
• Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών
• Institute of Asset Management
• Institute of Chartered Secretaries & Administrators (ICSA) 
• Institute of Environmental Management & Assessment (IEMA)
• National Fire Protection Association (NFPA)
• National Safety Council (NSC)
• Report Alert Hellas 
• Σύνδεσμος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 
• Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) 
• The International Air Cargo Association (TIACA)
• Transportation Research Board (Individual Affiliate)

10.3 Συντομογραφίες
ACI Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων
ACI GTH Παγκόσμιο Εκπαιδευτικό Κέντρο του ACI
ΑΔΑΕ Αρχή Προστασίας Απορρήτου Επικοινωνιών
ADF Τέλος Ανάπτυξης Αεροδρομίων
AED Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής 
AHFC Πυροσβεστική Υπηρεσία Αερολιμένα  
APU Βοηθητικές Γεννήτριες (Auxiliary Power Units)
AQMN Δίκτυο Παρακολούθησης της Ποιότητας του Αέρα 
ATC Πύργος Ελέγχου Αερολιμένα 
BAS Σύστημα Αυτοματισμού Κτιρίων
BHS Σύστημα Διαχείρισης Αποσκευών
BGR Νέες Συσκευές Ανάγνωσης Καρτών Επιβίβασης
BRS Σύστημα Αντιπαραβολής Αποσκευών 
CR Εταιρική Υπευθυνότητα
CSR/ΕΚΕ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
ΔΕΕΧΠ1� Διερμηνεία της Διεθνούς Επιτροπής Εργασιών
 Χρηματο-οικονομικής Πληροφόρησης
DOAS Σύστημα Φασματοσκοπίας Διαφορικής
 Οπτικής Απορρόφησης 
ΔΠΠΑ Δίκτυο Παρακολούθησης Ποιότητας Αέρα 
ΕΕΛ Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 
EIC Κέντρο Πληροφόρησης Καταστάσεων Ανάγκης

ΕΚΑΒ Υπηρεσία Έκτακτης Βοήθειας Αερολιμένα
ΕΛΑΣ Ελληνική Αστυνομία
EOC Κέντρο Λειτουργιών Καταστάσεων Ανάγκης 
IATA Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών 
ICAO Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας
IPCC Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ
 για την Κλιματική Αλλαγή
IP Telephony Internet Protocol Τηλεφωνία
ITT Τεχνολογία Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
ΚΕΑ Κέντρο Επιχειρήσεων Αερολιμένα
ΜΕΒΑ Μονάδα Επεξεργασίας Βιομηχανικών
 Αποβλήτων 
NMT Σταθμοί Παρακολούθησης Θορύβου 
NOMOS Σύστημα Παρακολούθησης Θορύβου
RASS Ηλεκτρομαγνητικό Ραντάρ
SODAR Ηχητικό Ραντάρ 
ΣΠΔ Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
VBM Διοίκηση με βάση τη δημιουργία αξίας
ΥΠΑ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
ΥΠΑ/ΚAA Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας /
 Κρατική Αεροπορική Αρχή 
Φ/Β Πάρκο Φωτοβολταϊκό Πάρκο

Στοιχεία Επικοινωνίας
Τα σχόλια των αναγνωστών για τον Ετήσιο Απολογισμό Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας αποτελούν σημαντικό παράγοντα για συνεχή 
βελτίωση, καθώς μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε περαιτέρω τη 
δομή και την ποιότητα της πληροφόρησης που παρέχουμε.

Για πληροφορίες σχετικά με αυτό τον Απολογισμό καθώς και 
για γενικότερα θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας, παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στο:
Τμήμα Εταιρικής Ποιότητας
κα Ειρήνη Καπετάνιου, τηλ.: �10-�5�7��0
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ΚapetaniouΙ@aia.gr

Για θέματα που αφορούν στις Τοπικές Κοινότητες, παρακαλούμε 
απευθυνθείτε στη:
Γενική Διεύθυνση Εταιρικών Υπηρεσιών
κ. Γεώργιος Ζαχαριάδης, τηλ.: �10-�5�6��7
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ZachariadesG@aia.gr 

Για θέματα Θορύβου επικοινωνήστε με την Τηλ. Γραμμή
«Σας Ακούμε»: �10-�5�000�.

Τηλεφωνικό Κέντρο Εταιρείας Αεροδρομίου
(Κτίριο Διοίκησης): �10-�5�1000 

Εργαζόμενοι της Εταιρείας Αεροδρομίου που εμφανίζονται 
στις φωτογραφίες του Απολογισμού: 
Σελίδα 1� Σ. Μαρή (Επιχειρηματική Μονάδα
  Πληροφοριακών Συστημάτων &
  Τηλεπικοινωνιών)
Σελίδα �0 Β. Σίμος (Επιχειρηματική Μονάδα
  Ακίνητης Περιουσίας)
Σελίδα �8 Μ. Βήχος (Γενική Διεύθυνση
  Εταιρικών Υπηρεσιών)
Σελίδα �6 Σ. Μπυράκης (Επιχειρηματική Μονάδα
  Αεροπορικών Υπηρεσιών)
Σελίδα �� Χ. Δραμιτινού (Γραφείο Γενικού Διευθυντή)
Σελίδα 5� Δ. Αυγερινός (Επιχειρηματική Μονάδα
  Εμπορικών Υπηρεσιών & Λειτουργίας
  Αεροσταθμού)
Σελίδα 60 Α. Λουκαΐδου (Γενική Διεύθυνση
  Οικονομικών Υπηρεσιών)

10.	General	Information

Το έντυπο «Ο Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2007» τυπώθηκε σε χαρτί από 100% ανακυκλωμένες ίνες σύμφωνα με το RA 
LUZ - 14 - Blue Angel, παραγόμενο με διαδικασίες που είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001 και EMAS, ISO 14001.



Οπισθόφυλλο


