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1.Μήνυµα από τον Γενικό ∆ιευθυντή
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

Αγαπητοί φίλοι,

Με µεγάλη χαρά, σας παρουσιάζω το δεύτερο ετήσιο

Απολογισµό Κοινωνικής Ευθύνης του ∆ιεθνή Αερολιµένα

Αθηνών Α.Ε. Για εµάς, το πραγµατικό νόηµα της Εταιρικής

Κοινωνικής Ευθύνης είναι η ειλικρινής και αποδοτική

συνεργασία για τη δηµιουργία αειφόρου αξίας για όλους

τους «Συµµετόχους» µας, δηλαδή εσάς, τους Μετόχους,

τους Πελάτες, τους Συνεργάτες, την Τοπική Κοινωνία και

όλους τους Εργαζοµένους της Αεροδροµιακής Κοινότητας.

Η χρονιά που πέρασε υπήρξε η καλύτερη απόδειξη για το

τι µπορεί να επιτευχθεί µε τη συνεργασία.

Το 2004 σηµατοδοτήθηκε από τη σπουδαιότερη

παγκόσµια ειρηνική διοργάνωση, τους Ολυµπιακούς και

Παραολυµπιακούς Αγώνες στην Αθήνα. Η χρονιά αυτή

άφησε το σηµάδι της σε όλους εµάς που εργαστήκαµε για

την επιτυχία του εθνικού στόχου των Αγώνων.

Το Αεροδρόµιο, ως ο βασικός κόµβος διακίνησης

επιβατών και εµπορευµάτων, λειτούργησε µε απόλυτη

ασφάλεια προσφέροντας άριστη εξυπηρέτηση στο πιο

φιλόξενο κατώφλι υποδοχής για ολόκληρη την Ολυµπιακή

Οικογένεια, αλλά και για τα εκατοµµύρια του επιβατικού

κοινού.

Αρχίζοντας από νωρίς,ιδρύσαµε οµάδες συντονισµού και

προετοιµασίας για την κατασκευή και λειτουργία νέων

εγκαταστάσεων αλλά και τη συνεργασία µε τους

κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς συναρµόδιους

φορείς. Με την απαραίτητη σοβαρότητα και µε θετική

προσέγγιση, µελετήσαµε και αντιµετωπίσαµε τα εµπόδια

για την έγκαιρη ολοκλήρωση της προετοιµασίας µας,

εξετάσαµε και βελτιώσαµε το επίπεδο εξυπηρέτησης του

κοινού στις εγκαταστάσεις του Αεροδροµίου και

υπερπηδήσαµε κάθε εµπόδιο που ανέκυψε στη διάρκεια

της προσπάθειάς µας.

Το αποτέλεσµα µάς δικαίωσε και µας έκανε υπερήφανους.

Η συµµετοχή µας στη επιτυχία των Αγώνων ήταν κρίσιµη

και αναγνωρίστηκε απ’ όλους. Πριν από τους Αγώνες

δώσαµε στους εταίρους µας τη σιγουριά της επιτυχίας.

Στις δύσκολες ώρες µετά την Τελετή Λήξης των

Ολυµπιακών, ανταποκριθήκαµε µε επιτυχία στην κίνηση

850 αεροσκαφών και 70.000 επιβατών και των αποσκευών

τους σε µία µόνο ηµέρα. Τέλος, κατά τις µέρες των

Παραολυµπιακών, δείξαµε το καλύτερό µας πρόσωπο

στους πραγµατικούς ήρωες της ζωής.

Η ευθύνη που νιώθουµε απέναντι στην κοινωνία που µας

περιβάλλει αποδίδει καρπούς. Αυτό που ονοµάζουµε

«Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» αποτελεί αναπόσπαστο

µέρος της φιλοσοφίας και της καθηµερινότητάς των 700

ανθρώπων της Εταιρείας Αεροδροµίου, αλλά και των

υπόλοιπων 15.000 ανθρώπων της Αεροδροµιακής Κοινότητας.

Η Κοινωνική Ευθύνη της Εταιρείας Αεροδροµίου είναι

αποτέλεσµα συλλογικής δέσµευσης, δουλειάς και

συνεισφοράς απ’ όλους τους «Συµµετόχους» της,

δηλαδή, εσάς που κρατάτε στα χέρια σας αυτόν τον

Απολογισµό.Σας ευχαριστούµε.

Αισθάνοµαι επίσης την ανάγκη να ευχαριστήσω τους

πολυάριθµους συναδέλφους της Εταιρείας µας, οι οποίοι,

πέρα από τις απαιτήσεις της εργασίας τους, διέθεσαν

πολύτιµο χρόνο και συνέβαλαν στην πραγµάτωση του

Απολογισµού.

Απέναντι σε όλους εσάς,που επηρεάζετε και επηρεάζεστε

από τη λειτουργία του Αεροδροµίου, µπορούµε µε κάθε

βεβαιότητα να πούµε ότι λειτουργούµε µε αυξηµένο

αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης, που δεν περιορίζεται στις

θεσµικές µας υποχρεώσεις. Με το βλέµµα στραµµένο

στις ξεχωριστές στιγµές και στις προκλήσεις που µας

επιφυλάσσει το µέλλον,συνεχίζουµε να συµπορευόµαστε.

Alfred A. van der Meer
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2.Η Εταιρεία µας
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

Φροντίζουµε για την ανάπτυξη της επιβατικής και

εµπορευµατικής κίνησης,ώστε να εξελιχθούµε σε συγκοινωνιακό

κόµβο στρατηγικής σηµασίας για τη χώρα µας.

Φροντίζουµε για τη συνεχή ανάπτυξη προσοδοφόρων

δραστηριοτήτων µέσα σε µια επιχειρηµατική κοινότητα

εύρυθµης λειτουργίας.

Φροντίζουµε για τον αποδοτικό σχεδιασµό και την εκτέλεση

επενδυτικών έργων,που ενισχύουν τις δυνατότητες εξέλιξης

της Αεροδροµιακής Κοινότητας.

Φροντίζουµε για την οικονοµικά αποδοτική λειτουργία της

Εταιρείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βιώσιµη ανάπτυξη.

Πρωτίστως όµως, φροντίζουµε για την επένδυσή µας στο

ανθρώπινο κεφάλαιο, που αποτελεί το ανταγωνιστικό µας

πλεονέκτηµα και την κινητήρια δύναµη για την υλοποίηση

όλων των εταιρικών µας στόχων.

Κοινωνική ευθύνη και εταιρική στρατηγική

Η κοινωνική ευθύνη σε όλες τις εκφάνσεις της αποτελεί

αναπόσπαστο µέρος του σχεδιασµού και της λειτουργίας µας.

Συγκεκριµένα, υπάρχουν προγράµµατα δράσεων, πέρα από

τις νοµικές υποχρεώσεις µας, που εκπονούνται και

αναθεωρούνται σε ετήσια βάση µε γνώµονα την Προστασία

του Περιβάλλοντος,την Αρωγή προς τις Τοπικές Κοινότητες,

τη Φροντίδα για τους Ανθρώπους µας και την Προβολή του

Πολιτισµού της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων και της

χώρας µας.

Η Εταιρεία µε την επωνυµία «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

Α.Ε» ιδρύθηκε το 1996 και βασίζεται σε ένα καινοτόµο

συµµετοχικό σχήµα µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.

Το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατέχει το 55% των µετοχών της

Εταιρείας. Το υπόλοιπο 45% επιµερίζεται στις εταιρείες

Hochtief AirPort GmbH (26,545%),Hochtief AirPort Capital

GmbH (13,33%), Horizon Air Investments S.A. (5%) και

Flughafen Athen-Spata Projektgessellschaft mbH - FASP

(0,125%). Σύµφωνα µε τη Σύµβαση Ανάπτυξης Αεροδροµίου

(Ν238/95) που διέπει τη λειτουργία µας, η Εταιρεία

«διοικείται και λειτουργεί ως Εταιρεία του ιδιωτικού τοµέα».

Η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας αντικατοπτρίζει την

ισορροπία µεταξύ των στόχων αφενός του Ελληνικού

∆ηµοσίου να εξυπηρετεί τη χώρα και το Έθνος µε µια

υπερσύγχρονη αεροπορική υποδοµή και αφετέρου των

ιδιωτών επενδυτών να µεγιστοποιήσουν το όφελος σε

σχέση µε τον οικονοµικό κίνδυνο που ανέλαβαν.

Η Εταιρεία Αεροδροµίου ανταποκρίνεται µε επιτυχία στις

προκλήσεις ενός δυναµικά εξελισσόµενου περιβάλλοντος

και αποδεικνύεται ένας ικανός διαχειριστής αεροδροµίου.

Το Όραµά µας να καταστούµε ο σηµαντικότερος κόµβος

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης γίνεται πραγµατικότητα.

Εταιρική στρατηγική

Η Εταιρική µας Στρατηγική αποτελείται από επιµέρους

στρατηγικά σχέδια, η εκπλήρωση των οποίων προσβλέπει

στην ισόρροπη ικανοποίηση των προσδοκιών όλων των

Συµµετόχων.

Φροντίζουµε για ένα ασφαλές και προστατευµένο

επιχειρησιακό περιβάλλον αδιάλειπτης λειτουργίας και µε

σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές κοινότητες,

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τις διεθνείς

συνθήκες και πρότυπα.

Αποστολή του ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Α.Ε.

«Η δηµιουργία διαρκούς και ισόρροπης αξίας για

όλους τους συµµέτοχους»

∆ιάγραµµα "Συµµετόχων"
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Όσον αφορά στις υποχρεώσεις µας, ξεπερνάµε τις

απαιτήσεις της νοµοθεσίας και των λοιπών κανονιστικών

πλαισίων και εφαρµόζουµε βέλτιστες πρακτικές για την

Ασφάλεια του Κοινού και των Εργαζοµένων στο

Αεροδρόµιο, την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των

Πελατών της Αεροδροµιακής Κοινότητας και τη συνεργασία

µε τους Συνεργάτες µας για Βιώσιµη Ανάπτυξη.

Ο απολογισµός αυτός αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για την

υλοποίηση της Στρατηγικής µας για την Κοινωνική Ευθύνη

και για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Στη φετινή έκδοση του Κοινωνικού Απολογισµού µας, έγινε

προσπάθεια να πλησιάσουµε περισσότερο το διεθνώς

αποδεκτό πλαίσιο του Global Reporting Initiative (GRI –

2002 Guidelines). Oι δείκτες που παρουσιάζονται στον

Απολογισµό ακολουθούν τη φιλοσοφία του GRI.

Ως Εταιρεία µε διεθνείς αλληλεπιδράσεις, πιστεύουµε ότι

είναι σηµαντικό να υπάρχουν διεθνώς αποδεκτά πρότυπα

για τη διαχείριση της εθελούσιας δέσµευσης προς την

Κοινωνική Ευθύνη. Παρακολουθούµε στενά τις εξελίξεις σε

αυτόν το δυναµικά εξελισσόµενο κλάδο δραστηριοποίησης

των επιχειρήσεων και προσαρµοζόµαστε µε ταχύτητα στις

απαιτήσεις της κοινωνίας υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές

της αγοράς.

Βασικοί οικονοµικοί δείκτες

Η δοµή του Απολογισµού είναι προσανατολισµένη στη

σύγχρονη αντίληψη για την Αειφορία των επιχειρήσεων,

δηλαδή το τρίπτυχο Οικονοµία – Κοινωνία – Περιβάλλον.Η

οικονοµική διάσταση της Αειφορίας µας τεκµηριώνεται από

τη σταθερά θετική πορεία των σχετικών δεικτών.

Σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης

Το σύστηµα εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας είναι

σύµφωνο µε τις προβλέψεις του νόµου περί Ανωνύµων

Εταιρειών (Ν2190/1920), λαµβάνοντας όµως υπόψη τις

ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τη µορφή σύµπραξης

µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα, όπως

αυτές αποτυπώνονται στη Σύµβαση Ανάπτυξης του

Αεροδροµίου (Ν2338/1995).

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, ασκεί τη

διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, στο

πλαίσιο, δε των αρµοδιοτήτων του, έχει µεταβιβάσει στον

Γενικό ∆ιευθυντή την εξουσία και την ευθύνη για την

καθηµερινή διοίκηση και λειτουργία της Εταιρείας.

Επιπλέον, έχουν ορισθεί και συσταθεί από το ∆ιοικητικό

Συµβούλιο επιτροπές που έχουν ως αντικείµενο

εξειδικευµένα θέµατα διοίκησης.Οι τοµείς δραστηριότητας

των επιτροπών είναι: α) Επενδύσεις, β) Προϋπολογισµός,

Έλεγχος και Χρηµατοοικονοµική ∆ιοίκηση, γ) Θέµατα

Προσωπικού και δ) Εταιρικός Σχεδιασµός.

Στρατηγική ΔΑΑ

Στρατηγική Λειτουργίας
Στρατηγική
Επενδύσεων

Επιχειρησιακό
Περιβάλλον

Αεροπορική
Διάσταση

Εµπορική
Διάσταση

Οικονοµική
Στρατηγική

Στρατηγική
Ανθρ. Πόρων

«O Κύριος σκοπός µιας επιχείρησης είναι να δηµιουργεί αξία,

επιφέροντας µε τον τρόπο αυτό  κέρδη για τους ιδιοκτήτες

και τους µετόχους της. Ταυτόχρονα όµως, µπορεί να

συµβάλλει στην ευηµερία της κοινωνίας. Σήµερα οι

επιχειρήσεις αντιλαµβάνονται ολοένα και περισσότερο ότι η

οικονοµική επιτυχία τους δεν εξαρτάται µόνο από µια

στρατηγική µεγιστοποίησης βραχυπρόθεσµων κερδών,αλλά

και από την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση

της κοινωνικής τους ευθύνης, συµπεριλαµβανοµένων των

συµφερόντων των καταναλωτών».

Πηγή:Ευρωπαϊκή  Ένωση

Στην ετήσια έκθεση για το 2004 του οίκου εκτίµησης

πιστοληπτικής ικανότητας  Standard & Poors όπου

αξιολογούνται οι 50 καλύτερες εταιρείες διεθνώς σε

Εκθέσεις Αειφορίας (Sustainability Reports), αναφέρεται

ότι τα πρότυπα του GRI έχουν καθολική αποδοχή και

εφαρµόζονται από το 94% αυτών των εταιρειών.

Στην ίδια έκθεση επισηµαίνεται ότι οι καλύτερες 50

εταιρείες σε Εκθέσεις Αειφορίας έχουν στη πλειονότητά

τους και υψηλή διαβάθµιση πιστοληπτικής ικανότητας.Και

ενώ οι Standard & Poors θεωρούν ότι αυτό δεν

υποδηλώνει απαραίτητα ότι ο ένας παράγοντας είναι

απόρροια του άλλου, εντούτοις αναγνωρίζουν ότι ευθύνη

και διαφάνεια σε σχέση µε την αειφορία είναι σηµαντικοί

δείκτες ικανής εταιρικής διακυβέρνησης και παραπέµπουν

σε  λειτουργική και οικονοµική σταθερότητα.

Πηγή: Έκθεση µε τίτλο «Ευκαιρίες & Κίνδυνοι 2004»
- Standard & Poors / UNEP

Σύµφωνα µε έρευνα του 2004,σε 468 επιχειρήσεις στην

Ελλάδα, οι 5 σηµαντικότεροι παράγοντες που θα

αυξήσουν τη σηµασία των πρακτικών Εταιρικής

Κοινωνικής Ευθύνης τα επόµενα 5 χρόνια είναι η

βελτίωση της φήµης της εταιρείας, η αύξηση διαφάνειας

και αξιοπιστίας, το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, η

αναγνώριση ως προτιµητέου εργοδότη και η καλύτερη

διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών.

Πηγή: Έρευνα του 2004 για τη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
στην Ελλάδα - PricewaterhouseCoopers

Πίνακας 2.1
Βασικοί Οικονοµικοί Δείκτες

 ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

∆είκτης

Έσοδα Πωλήσεων

Κόστος Πωλήσεων

Έξοδα µισθοδοσίας και λοιπών βοηθηµάτων 
προσωπικού

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Απόδοση µερισµάτων
Μεταβολή αποτελεσµάτων εις νέο

Απόδοση Φόρων
Δωρεές προς τοπικές κοινότητες

Συνολική αποτίµηση κοινωνικού προϊόντος 
σε σχέση µε εκκροές για προσωπικό, 
φόρους, τέλη, περιβάλλον, ασφάλεια και 
τοπικές κοινότητες

Αντιστοίχιση µε 
δείκτες GRI

 EC1, EC2

 EC3

 EC5

 EC6

 EC7

 EC8
 EC10

2004

 264,259,574

 181,608,856

 33,689,801

 80,141,223
 7,245,000 
 15,835,297

 8,500,924

 79,327,992

2003

 227,987,819

 169,753,384

 28,470,312

 84,064,312
 0
 4,340,604

 7,433,840

 61,483,867

2002

 208,074,191

 162,987,320

 26,832,701

 87,858,328
 0
 14,029,816

 0

 

 -

βλέπε ενότητα “Μαζί για την Κοινωνία”
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Σύστηµα εσωτερικού ελέγχου

Η Εταιρεία έχει καταρτίσει διαδικασίες σύµφωνα µε τους

υφιστάµενους εθνικούς και διεθνείς κανονισµούς. Οι

διαδικασίες αυτές αναβαθµίζονται περιοδικά σε συνάφεια

µε τις ακολουθούµενες πρακτικές και αλλαγές των

κανονισµών.

Η επίβλεψη της τήρησης των διαδικασιών διενεργείται

περιοδικά από διάφορους πιστοποιηµένους οργανισµούς,

αλλά και από την υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της

Εταιρείας, η οποία έχει διακριθεί από το ∆ιεθνές Ινστιτούτο

Εσωτερικών Ελεγκτών. Κάνουµε ένα βήµα µπροστά

παρουσιάζοντας προτάσεις για σύγκλιση µε τις ∆ιεθνείς

Βέλτιστες Πρακτικές, όπως απαιτεί το νέο Πλαίσιο

Επαγγελµατικών Πρακτικών του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου

Εσωτερικών Ελεγκτών.

Αναγνώριση

Πιστεύουµε ότι η αναγνώριση της προσπάθειας µιας

εταιρείας για συνεχή βελτίωση είναι σηµαντικό συστατικό

για τη διατήρηση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήµατος

και την ενδυνάµωση των ανθρώπων της.

Σε σχέση µε τις προσπάθειές µας για υψηλά επίπεδα

ικανοποίησης επιβατών, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της

έρευνας AETRA της ∆ιεθνούς Ένωσης Αεροµεταφορών

(ΙΑΤΑ),το Αεροδρόµιό µας αναδείχθηκε για το έτος 2004 ως

το 2ο καλύτερο στην Ευρώπη και παγκοσµίως, µετά το

αεροδρόµιο του Ελσίνκι, στην κατηγορία των αεροδροµίων

µε 5-15 εκατ. επιβάτες ετησίως.Η αναγνώριση αυτή αποτελεί

συνέχεια µιας σταθερής πορείας διακρίσεων σχετικών µε την

ικανοποίηση των επιβατών τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η δέσµευσή µας στην Επιχειρηµατική Αριστεία

αναγνωρίστηκε το 2004 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό

∆ιοίκησης Ποιότητας (E.F.Q.M.) µε τη διάκριση «Commit-

ted to Excellence» για τη Γενική ∆ιεύθυνση Εταιρικών

Υπηρεσιών της Εταιρείας.

Η διάκριση αυτή επιβραβεύει την εφαρµογή της εταιρικής

φιλοσοφίας του Αερολιµένα όσον αφορά στο ανθρώπινο

δυναµικό µε βάση το πρότυπο της «ενεργούς συµµετοχής

και δέσµευσης από τους εργαζόµενους». Η Εταιρεία

συµµετέχει στο πρόγραµµα του EFQM τα τρία τελευταία

χρόνια µε διακρίσεις. Η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής και

Τηλεπικοινωνιών τιµήθηκε µε τη «∆έσµευση στην

Επιχειρηµατική Αριστεία» (2002) και την «Αναγνώριση στην

Επιχειρηµατική Αριστεία» (2003).

Το 2004 η Εταιρεία µας τιµήθηκε µε το βραβείο GreenLight

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη µιας σειράς

ενεργειακά αποδοτικών δραστηριοτήτων στο φωτισµό,που

συµβάλλουν στον περιορισµό του φαινοµένου του

θερµοκηπίου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ∆ιεθνής

Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε. είναι η πρώτη εταιρεία στην

Ελλάδα στην οποία απονέµεται αυτό το βραβείο.

Η διαφηµιστική επικοινωνία µας τιµήθηκε το 2004 µε τα

βραβεία Ερµής για την καταχώριση «Σηµαία» - Ermis Gold

και την καταχώριση «Πλήκτρα» - Ermis Bronze, στην

κατηγορία των δραστηριοτήτων µας.

Οι βραβεύσεις δεν είναι το µόνο µέσο αναγνώρισης ενός

οργανισµού όπως ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών.

Ουσιαστική αναγνώριση για την ποιότητα της δουλειάς µας

είναι η συµµετοχή µας σε διεθνή προγράµµατα που

αναδεικνύουν το εξειδικευµένο γνωστικό αντικείµενο των

ανθρώπων µας µε στόχο την εξέλιξη καινοτόµων λύσεων,

που έχουν θετικό αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση του

επιβατικού κοινού. Ένα σηµαντικό παράδειγµα αυτής της

δραστηριότητας είναι η ενεργός συµµετοχή µας στο

Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα ADAMANT.

Η σηµαντικότερη όµως αναγνώριση είναι αυτή που

προέρχεται από τους ίδιους τους ανθρώπους που βιώνουν

καθηµερινά τη συνεχή µας προσπάθεια, στην οποία και

συµβάλλουν για το βέλτιστο αποτέλεσµα,που παρουσιάζεται

στις επόµενες ενότητες του Απολογισµού.

Θεµελιώδεις αρχές Επιχειρηµατικής Αριστείας

• Προσανατολισµός στα αποτελέσµατα

• Εστίαση στον πελάτη

• Ηγεσία και συνέπεια στόχων

• ∆ιοίκηση βάσει διεργασιών και δεδοµένων

• Ανάπτυξη και συµµετοχή των ανθρώπων

• Συνεχής εκπαίδευση,βελτίωση και καινοτοµία

• Ανάπτυξη συνεργασιών

• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Πηγή: EFQM
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3.Λειτουργώντας υπεύθυνα
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

Η πορεία ανάπτυξης του ∆ιεθνή Αερολιµένα

Αθηνών

Το 2004 ήταν η χρονιά των ρεκόρ, τόσο στην επιβατική

κίνηση όσο και στην κίνηση αεροσκαφών.Σε σύγκριση µε

το 2003 σηµειώθηκε αύξηση 11,5% στην επιβατική κίνηση

φθάνοντας στα 13,7 εκατοµµύρια επιβάτες. Πρόκειται για

την υψηλότερη επιβατική κίνηση που έχει ποτέ

καταγραφεί στην Αθήνα,ενώ ιστορικό ρεκόρ σηµειώθηκε

και στον αριθµό των πτήσεων, που ανήλθαν σε 191.000.

Παράλληλα,ο όγκος των εµπορευµάτων που διακινήθηκε

έφτασε στους 119.000 τόνους.

Συνολικά για το 2004, η κίνηση των προορισµών

εσωτερικού σηµείωσε αλµατώδη αύξηση της τάξεως του

17%, µε 5,1 εκατοµµύρια επιβάτες, ενώ η κίνηση των

διεθνών προορισµών ανήλθε στα 8,5 εκατοµµύρια

επιβάτες (+8,4%).

Τόσο το γεγονός της διοργάνωσης των Ολυµπιακών

Αγώνων στη χώρα µας,όσο και η επιτυχηµένη στρατηγική

που µε συνέπεια ακολουθούµε για την ανάπτυξη των

αεροπορικών δραστηριοτήτων µας, παρέχοντας

εµπορικά κίνητρα προς τις αεροπορικές εταιρείες,

συνέβαλαν στη σηµαντική αύξηση της κίνησης. Το 2004

προστέθηκαν 6 νέοι διεθνείς προορισµοί στο δίκτυο του

Αεροδροµίου µας (Γλασκόβη, Κατοβίτσε/Κρακοβία,

Λαχόρη,Μπολόνια,Πίζα,Τεργέστη),ενώ προσελκύσαµε 7

νέες αεροπορικές εταιρείες, 5 από τις οποίες είναι

χαµηλού κόστους, γεγονός που ενισχύει την

ανταγωνιστικότητα του Αεροδροµίου µας. Κατά τη

διάρκεια του 2004, 62 αεροπορικές εταιρείες

προσέφεραν στους ταξιδιώτες τη δυνατότητα να

ταξιδέψουν σε 79 προορισµούς εξωτερικού και 32

προορισµούς εσωτερικού, ενώ οι αεροµεταφορείς

εκτάκτων πτήσεων (charter) συνέδεσαν την Αθήνα µε

162 διεθνείς προορισµούς.

Η δυναµική αυτή πορεία κατατάσσει τον ∆ιεθνή

Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» ως ένα από

τα ταχύτερα αναπτυσσόµενα αεροδρόµια της Ευρώπης

µε επιβατική κίνηση άνω των 10 εκατοµµυρίων ετησίως,

βάσει των στοιχείων του ∆ιεθνούς Συµβουλίου

Αεροδροµίων (Airports Council International/ACI).

∆ιάγραµµα 3.1
Κίνηση Επιβατών
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∆ιάγραµµα 3.2
Κίνηση Εµπορευµάτων
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Τα ρεκόρ του 2004

13,7 εκατοµµύρια επιβάτες

191.000 κινήσεις αεροσκαφών

Ρεκόρ της 30/8/2004 (η επόµενη της Τελετής Λήξης)

Κινήσεις αεροσκαφών ανά ώρα:61 (όριο:65)

Κινήσεις αεροσκαφών ανά ηµέρα:856

Κίνηση επιβατών ανά ηµέρα:68,218

∆ιαχείριση αποσκευών ανά ηµέρα:66,000
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Λειτουργώντας µε ασφάλεια

Αεροπορική Ασφάλεια - Safety

Πρωταρχική και αδιαπραγµάτευτη προϋπόθεση για την

οµαλή λειτουργία ενός αεροδροµίου είναι η ασφάλεια.

Ακρογωνιαίος λίθος της δραστηριότητάς µας είναι η

µεγιστοποίηση της αεροπορικής ασφάλειας µε την

αποδοτική συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων φορέων

της Περιοχής Κίνησης Αεροσκαφών («πίστα»). Ως

Εταιρεία Αεροδροµίου, διενεργούµε συνεχείς ελέγχους

µε σκοπό τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τους

∆ιεθνείς Κανονισµούς και την Ελληνική Νοµοθεσία και

χρησιµοποιούµε σύγχρονα µοντέλα ανάλυσης και

προσοµοίωσης για την πτητική ανάπτυξη του Αεροδροµίου

µε γνώµονα την ασφάλεια, ενώ συνεργαζόµαστε άµεσα

µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς.

Ο ιδιαίτερος κόσµος της πίστας διέπεται από

λειτουργικές διαδικασίες και µέτρα σωστής παρουσίας

και συµπεριφοράς. Προς όλους όσοι εργάζονται στην

Περιοχή Κίνησης Αεροσκαφών διανέµονται ενηµερωτικά

έντυπα σχετικά µε τα µέσα ατοµικής προστασίας, την

οδήγηση στην περιοχή κίνησης αεροσκαφών και τη

διαχείριση των ξένων αντικειµένων (FOD – Foreign

Object Damage), ενώ παράλληλα οργανώνονται

συντονιστικές επιτροπές για θέµατα ασφάλειας.

Μαθαίνοντας από την εµπειρία µας σε ακραία

καιρικά φαινόµενα

Η αντιµετώπιση της σφοδρής χιονοθύελλας τον

Φεβρουάριο του 2004 σηµατοδοτεί τις προσπάθειές µας

για τη διατήρηση της ασφαλούς και αδιάλειπτης

λειτουργίας της Περιοχής Κίνησης Αεροσκαφών ακόµη

και στις δύσκολες καταστάσεις των ακραίων καιρικών

συνθηκών.

Για το σκοπό αυτό, το Αεροδρόµιό µας έχει εφοδιαστεί

µε τον πιο σύγχρονο εξοπλισµό που υπαγορεύουν οι

διεθνείς κανονισµοί και έχει επενδύσει στην άρτια

εκπαίδευση του προσωπικού που τον χειρίζεται.Πρόσφατα

προχωρήσαµε και στη σύσταση ενός ειδικού Κέντρου

Λειτουργιών Εκτάκτου Ανάγκης για την αποτελεσµατικότερη

αντιµετώπιση κρίσεων που προκαλούνται, τόσο λόγω

ακραίων καιρικών φαινοµένων όσο και άλλων εκτάκτων

καταστάσεων που είναι πιθανό να επηρεάσουν την οµαλή

και ασφαλή λειτουργία του Αερολιµένα.

Συνεργασίες Ασφάλειας - Security

Λαµβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο τροµοκρατικών

ενεργειών στις αεροµεταφορές τα τελευταία χρόνια, η

ασφάλεια και η προστασία επιβατών και εργαζοµένων

αποκτά πρωταρχική σηµασία για κάθε αεροδρόµιο.

Οι τρεις βασικές λειτουργίες ασφάλειας στον ∆ιεθνή

Αερολιµένα Αθηνών είναι: ο Έλεγχος Επιβατών και

Χειραποσκευών, ο Έλεγχος Αποσκευών (100%) και ο

Έλεγχος Πρόσβασης. Και οι τρεις αυτές λειτουργίες

έχουν ανατεθεί σε ειδικευµένες ιδιωτικές εταιρείες

ασφάλειας, το προσωπικό των οποίων είναι

εκπαιδευµένο και πιστοποιηµένο από την Υπηρεσία

Πολιτικής Αεροπορίας σύµφωνα µε τα µέτρα που

ορίζονται στον Εθνικό Κανονισµό Ασφάλειας Πολιτικής

Αεροπορίας (ΕΚΑΠΑ).Με πνεύµα συνεργασίας µε όλους

τους αρµόδιους φορείς, εξασφαλίζουµε αφενός το

ανώτατο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των

επιβατών σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές και

αφετέρου την τήρηση των υποχρεωτικών µέτρων

εθνικής ασφάλειας. Παράλληλα, κάνουµε συντονισµένες

προσπάθειες για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού

µε τη σταδιακή µείωση του χρόνου αναµονής κατά τον

έλεγχο επιβατών και χειραποσκευών.

Το 2004, οργανισµοί όπως η Υπηρεσία Ασφάλειας

Συγκοινωνιών (ΤSA) των Η.Π.Α., ο ∆ιεθνής Οργανισµός

Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

Πολιτικής Αεροπορίας (ECAC) προέβησαν σε επιθεωρήσεις

του Αεροδροµίου µας. Τα πορίσµατα αυτών των

επιθεωρήσεων επιβεβαιώνουν ότι ο ∆ιεθνής Αερολιµένας

Αθηνών διατηρεί υψηλότατα επίπεδα ασφάλειας.

Εξυπηρετώντας τις ανάγκες και τις
προσδοκίες του επιβατικού κοινού

Η Εταιρεία Αεροδροµίου δεσµεύεται να παρέχει υπηρσίες

υψηλής ποιότητας προς τους επιβάτες και επισκέπτες στις

σύγχρονες εγκαταστάσεις του Αερολιµένα και αυτό

εκφράζεται µέσα από την Εθελούσια ∆έσµευσή µας προς

τις αρχές του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Αεροδροµίων (ACI).

Πρωταγωνιστές στο καθηµερινό µας έργο είναι οι

χιλιάδες επιβάτες και επισκέπτες του Αεροσταθµού.

∆ιάγραµµα 3.3
Αναµονή για έλεγχο ασφαλείας επιβατών/
χειραποσκευών
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Ο ∆ΑΑ το πρωί της 14.02.2004

Μαζί για την ασφάλεια

Μαζί για την εξυπηρέτηση του κοινού
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Μέριµνα για την υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια

του επιβατικού κοινού στον Αεροσταθµό

Η ασφάλεια και η υγιεινή του επιβατικού κοινού µέσα στο

χώρο του Αεροσταθµού είναι κύρια µέριµνα της

λειτουργίας µας. Φροντίζουµε για την εκ των προτέρων

σωστή επιλογή υλικών µε γνώµονα την ασφάλεια, τη

σωστή συντήρηση του εξοπλισµού, την καθαριότητα, την

κατάλληλη σήµανση των χώρων, τον αποκλεισµό

περιοχών όπου εκτελούνται έργα, την εκπαίδευση του

προσωπικού για συναφή θέµατα καθώς και τη συνεχή και

αποτελεσµατική συνεργασία µε τους υπόλοιπους φορείς

έτσι ώστε να εξασφαλίζουµε µια ασφαλή και ευχάριστη

παραµονή του κοινού στους χώρους µας.

Με σκοπό τη διαφύλαξη της υγείας των επιβατών, των

επισκεπτών και των εργαζοµένων, λειτουργεί Υπηρεσία

Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας, σε συνεργασία µε το

Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, που παρέχει άµεση

ιατρική βοήθεια σε όλους τους ταξιδιώτες, τους

επισκέπτες και τους εργαζόµενους εντός του Αερολιµένα

σε εικοσιτετράωρη βάση.

Το 2004, σε συνεργασία µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό

Αναζωογόνησης, προχωρήσαµε στην τοποθέτηση 8

απινιδωτών στους χώρους του Αεροσταθµού και

εκπαιδεύσαµε/πιστοποιήσαµε το αρµόδιο προσωπικό

στη χρήση τους για την αντιµετώπιση έκτακτων

περιστατικών.

Υποδοµές και Υπηρεσίες Φροντίδας Παιδιών 

Με αίσθηµα ευθύνης και διάθεση φιλοξενίας απέναντι

στους επιβάτες/χρήστες του Αεροδροµίου, λαµβάνουµε

ειδική µέριµνα για τις οικογένειες µε βρέφη και µικρά

παιδιά. Για το σκοπό αυτό, λειτουργούµε, σε εύκολα

προσβάσιµα σηµεία του Αεροσταθµού ειδικούς χώρους

φροντίδας βρεφών και µικρών παιδιών, ευχάριστα

διαµορφωµένους έτσι ώστε οι γονείς να µπορούν να

περιποιηθούν τα παιδιά τους µε ασφάλεια και ηρεµία.

Χαµόγελο του παιδιού

Επιπλέον, παρέχουµε τον «Χώρο ∆ηµιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών», µία πρωτοποριακή προσφορά

του Αεροδροµίου για τη φιλοξενία και την απασχόληση

των παιδιών των επιβατών µας, σε συνεργασία µε τον

Σύλλογο «Το Χαµόγελο του Παιδιού». Από τον

Φεβρουάριο του 2002, έχουµε φιλοξενήσει στους

χώρους του πάνω από 15.000 (4.000 το 2003 και 4.500 το

2004) λιλιπούτειους επισκέπτες απ’ όλες τις γωνιές του

πλανήτη.

Εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία 

Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών κατασκευάστηκε και

λειτουργεί έχοντας συνεχώς στο επίκεντρο τον πελάτη

και την υποδειγµατική εξυπηρέτησή του. Ειδικότερα για

τα άτοµα µε αναπηρία, από το πρώτο κιόλας στάδιο της

κατασκευής του, αφιερώθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη

µελέτη και δηµιουργία των συνθηκών εκείνων που

επιτρέπουν στα άτοµα αυτά να απολαµβάνουν τις ίδιες

ακριβώς φιλικές και πρωτοποριακές υπηρεσίες.

Στα έργα υποδοµής θα πρέπει να προστεθεί η άριστη

εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρείας Αεροδροµίου

για την εξυπηρέτηση ατόµων µε αναπηρία, καθώς και η

άµεση και αδιάλειπτη διαθεσιµότητά τους για οτιδήποτε

χρειαστούν οι επιβάτες. Χειριζόµαστε µε ιδιαίτερη

ευαισθησία και προσοχή ανάλογα θέµατα και

συνεργαζόµαστε στενά µε όλη την Αεροδροµιακή

Κοινότητα για να βελτιωθούν ακόµα περισσότερο οι

παρεχόµενες υπηρεσίες.

Για την καλύτερη ενηµέρωση του κοινού, επιµεληθήκαµε

την έκδοση ειδικού ενηµερωτικού εντύπου, που

αντικατοπτρίζει την κοινωνική ευαισθησία µας για την

«Εξυπηρέτηση ατόµων µε Αναπηρία» και παρουσιάζει τις

σχετικές υποδοµές και υπηρεσίες του Αεροδροµίου.

Πολιτική για το κάπνισµα

Το κάπνισµα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία και τις οδηγίες

του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, απαγορεύεται σε

όλους τους δηµόσιους χώρους. Συνεργαζόµαστε στενά

µε ολόκληρη την Αεροδροµιακή Κοινότητα µε σκοπό να

καταφέρουµε να δηµιουργήσουµε ένα ευχάριστο

«άκαπνο» περιβάλλον, σεβόµενοι στην πράξη τα

δικαιώµατα και τις ανάγκες, τόσο τον καπνιστών όσο και

των µη καπνιστών.

Επικοινωνούµε την πολιτική µας για το κάπνισµα καθώς

και τις σχετικές υποδοµές,όπως οι ειδικά διαµορφωµένοι

χώροι καπνιστών σε διάφορα σηµεία του Αεροσταθµού,

µέσω κατάλληλης σήµανσης καθώς και µε το ειδικά

σχεδιασµένο έντυπο που κυκλοφόρησε το 2004.

ACI Europe – Αρχές της Εθελούσιας ∆έσµευσης
Αεροδροµίων για την Εξυπηρέτηση Επιβατών.

1. Εξυπηρέτηση των αναγκών των ατόµων µε κινητικά
προβλήµατα

2.Επικοινωνία των ∆ικαιωµάτων των Επιβατών (χάρτα
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

3.Αρωγή σε περιόδους σηµαντικών καθυστερήσεων
ή διατάραξης της κίνησης

4.Συνεργασία για τις οδικές προσβάσεις και τα µέσα
µαζικής µεταφοράς

5.Παροχή λειτουργικών υποδοµών για έλεγχο
εισιτηρίων,διαχείριση αποσκευών και ασφάλεια

6.Συντήρηση του εξοπλισµού και των υποδοµών για
αδιάλειπτη λειτουργία

7.∆ιαχείριση ικανού αριθµού αµαξιδίων αποσκευών,
σε καλή κατάσταση και στα κατάλληλα σηµεία

8.∆ιαχείριση σήµανσης και γραφείων πληροφοριών
µε σκοπό την ενηµέρωση του κοινού

9.Καθαριότητα για όλους τους δηµόσιους χώρους
των Αεροσταθµών όλες τις ώρες

10.∆ιαχείριση σχολίων (παραπόνων) επιβατών και
απάντηση µέσα σε 28 ηµέρες

11.Τακτικές εσωτερικές αναφορές για την
εξυπηρέτηση των επιβατών

Σχόλια στο βιβλίο επισκεπτών του χώρου

∆ηµιουργικής Απασχόλησης

"Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών είναι ένα από τα

καλύτερα αεροδρόµια του κόσµου γιατί υπάρχει

ένας τόσο "δηµιουργικός" χώρος για τα παιδιά.

Θαυµάσια ιδέα! Σας ευχαριστούµε πολύ."

Φρύα - Ρωσία 

" Ένας καταπληκτικός  παιδότοπος.Τα παιδιά

απόλαυσαν το χρόνο τους εδώ και αυτό σίγουρα

έκανε µια κουραστική µέρα ταξιδιού πολύ πιο

εύκολη.Καταπληκτικά παιχνίδια και τρόποι

απασχόλησης.Ο καλύτερος παιδότοπος που έχουµε

δει σε αεροδρόµιο! Χίλια ευχαριστώ!

Andrew,Sam,Eleanor - Αυστραλία 
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124.300 οχηµάτων µε µέσο χρόνο παραµονής 1 ώρα και

45΄ στο Χώρο Στάθµευσης Μικρής ∆ιάρκειας και 2,3

ηµέρες στο Χώρο Στάθµευσης Μακράς ∆ιάρκειας.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών στάθµευσης, διατίθεται

εσωτερικό λεωφορείο για δωρεάν µεταφορά από και

προς το Κτίριο του Κεντρικού Αεροσταθµού. Από τις

αρχές του 2004, η υπηρεσία αυτή υποστηρίζεται µε

ηλεκτρονικό σύστηµα «έξυπνων στάσεων» µε αυτόµατη

ενηµέρωση του χρόνου άφιξης σε κάθε στάση, για την

καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.

Συνεργασία για θέµατα καθαριότητας και αµαξιδίων

αποσκευών

Με τη σύναψη Συµβάσεων Παροχής Υπηρεσιών (SLA)

όπου κοινά προσυµφωνηµένα πρότυπα απόδοσης

εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική διαχείριση

εγκαταστάσεων και εξοπλισµού,συµβάλλουµε στην οµαλή

λειτουργία. Οι συνεργασίες αυτού του είδους στοχεύουν

στην καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και

την εύρυθµη λειτουργία της Αεροδροµιακής Κοινότητας,

καθώς οι συνεργάτες µας παρέχουν εξειδικευµένη

τεχνογνωσία, ενώ η Εταιρεία µας παρέχει ένα ασφαλές

επιχειρηµατικό περιβάλλον για εξέλιξη και ανάπτυξη.

Παράδειγµα εφαρµογής συµβάσεων SLA αποτελούν οι

υπηρεσίες καθαρισµού και αµαξιδίων αποσκευών

επιβατών.

Συντήρηση των εγκαταστάσεών µας

Η οµαλή λειτουργία των εγκαταστάσεών µας και η

εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού προϋποθέτει την

απόλυτη δέσµευσή µας για τη σωστή συντήρηση του

Αεροδροµίου. Κυρίαρχο στοιχείο της επιχειρησιακής

αριστείας είναι η διασφάλιση της ετοιµότητας και της

αξιοπιστίας των κύριων και υποστηρικτικών συστηµάτων

και υποδοµών.

Για το σκοπό αυτό φροντίζουµε,µαζί µε τους συνεργάτες

µας, για την προληπτική συντήρηση, την άµεση

ανταπόκριση σε βλάβες αλλά και για τα έργα βελτίωσης

των υποδοµών για τη διατήρηση του Αεροδροµίου σε

άψογη λειτουργική κατάσταση.
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Συνεργασία για την ταχύτερη εξυπηρέτηση του

επιβατικού κοινού 

Σε µια χρονιά που αποτέλεσε πρόκληση για το

Αεροδρόµιο, καταφέραµε να αντεπεξέλθουµε µε απόλυτη

επιτυχία στο στόχο της εξυπηρέτησης του αυξηµένου

όγκου επιβατών, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο

υπηρεσιών.

Με γνώµονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του

επιβατικού κοινού, αναλαµβάνουµε συντονισµένες

προσπάθειες σε συνεργασία µε τις αεροπορικές

εταιρείες και τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης µε

σκοπό τη µείωση του χρόνου αναµονής στον έλεγχο των

εισιτηρίων και στην παραλαβή των αποσκευών.

Πρόσβαση στο Αεροδρόµιο

Κύριο µέληµα της Εταιρείας µας αποτελεί πάντα η

συνεργασία µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για την

απρόσκοπτη και άνετη πρόσβαση στο Αεροδρόµιο.

Μεγάλα κατασκευαστικά έργα ολοκληρώθηκαν καλύπτοντας

επαρκώς το οδικό δίκτυο. Σε συνεχή συνεργασία µε τις

Κατασκευαστικές Κοινοπραξίες αλλά και µε τις αρµόδιες

Κρατικές Αρχές, προχωρήσαµε σε εκτεταµένες µελέτες

προκειµένου να καταρτίσουµε έναν σαφή και λειτουργικό

κώδικα οδικής σήµανσης.

Μαζί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών

Στο πλαίσιο της συνεργασίας µας µε φορείς Μέσων

Μαζικής Μεταφοράς,προχωρήσαµε στην κατασκευή του

τερµατικού σιδηροδροµικού σταθµού του Αεροδροµίου.

Έτσι, από τον Ιούλιο του 2004, το Αεροδρόµιο συνδέεται

µε το κέντρο της πόλης µέσω του προαστιακού

σιδηροδρόµου και του µετρό, προσφέροντας άνετη και

περιβαλλοντικά φιλική µετακίνηση και µειώνοντας

αισθητά τους χρόνους πρόσβασης. Παράλληλα, 6

λεωφορειακές γραµµές express του ΟΑΣΑ, καθώς και

υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ Ν. Αττικής, συνδέουν

το Αεροδρόµιο µε κοµβικά σηµεία του Λεκανοπεδίου.

Στον εξωτερικό χώρο του Αεροσταθµού, η Εταιρεία µας

έχει κατασκευάσει και διαθέτει 4.800 θέσεις για

στάθµευση µικρής (παραµονή έως 5 ώρες) και µεγάλης

διάρκειας. Το 2004 εξυπηρετήσαµε τη στάθµευση

∆ιάγραµµα 3.7
Καθαριότητα ∆ηµόσιων Χώρων Αεροσταθµού

2002 2003 2004
∆είκτης Καθαριότητας Αεροσταθµού

80%

85%

90%

95%

100%
1,3%

95,7%
96,6%

0,9% 97,9%

∆ιάγραµµα 3.6
∆ιαχείριση Αµαξιδίων Αποσκευών

2003 2004
µέσο % διαθεσιµότητας αµαξιδίων

80%

85%

90%

95%

100%

92,2%

94,7%

2,7%

∆ιάγραµµα 3.4
Αναµονή για παραλαβή αποσκευών

λε
π

τά

2002 2003 2004
µέσος χρόνος αναµονής για την 1η αποσκευή

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

-3%

16:48

15:38

-7%

15:09

∆ιάγραµµα 3.5
Αναµονή για έλεγχο εισιτηρίων (Check-in)

λε
π

τά

2002 2003 2004
µέσος χρόνος αναµονής

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

-12%

7:54

6:21

-20%

5:35

Χρόνοι πρόσβασης µε τρένο

Σταθµός «Νερατζιώτισσα»:24΄

Σταθµός  «Λαρίσης»:38΄

Σταθµός «Σύνταγµα»:31΄

Μαζί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών
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Το 2004 οι εργαζόµενοι του τηλεφωνικού κέντρου

ανταποκρίθηκαν σε 850.000 κλήσεις, ελαχιστοποιώντας

το χρόνο αναµονής.

Το Αεροδρόµιο και η Κοινωνία της Πληροφορίας

Στον τοµέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών,η

Εταιρεία Αεροδροµίου εφαρµόζει τεχνολογίες αιχµής.

Παρέχουµε στους επιβάτες και τους επισκέπτες τη

δυνατότητα ασύρµατης επικοινωνίας και πρόσβασης στο

∆ιαδίκτυο (Wireless Applications), όπως και δωρεάν

πρόσβαση και χρήση του ∆ιαδικτύου, διαθέτοντας την

κατάλληλη υποδοµή και για χρήση από άτοµα µε

αναπηρία. Υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

παρέχονται και στο Επιχειρηµατικό Κέντρο του

Αεροδροµίου (Business Centre), στο κτίριο του

Κεντρικού Αεροσταθµού.

Τη χρονιά που πέρασε, ενεργοποιήσαµε το σύστηµα

πληροφόρησης πτήσεων µέσω αποστολής sms για την

ενηµέρωση των συνδροµητών Cosmote, όπως και την

πληροφόρηση για όλες τις πτήσεις ή το σχεδιασµό

ταξιδιών µέσω WAP ή I-mode. Επιπλέον, εγκαταστήσαµε

ειδικά τερµατικά ελέγχου εισιτηρίων (Common Use Self

Check-In Counters) µέσω των οποίων οι επιβάτες

εκδίδουν οι ίδιοι την κάρτα επιβίβασης, αποφεύγοντας

την καθυστέρηση στα σηµεία ελέγχου εισιτηρίων των

αεροπορικών εταιρειών.

∆ιαχείριση σχολίων

Η εταιρική διαδικασία «Η γνώµη σας µετράει» αντικατοπτρίζει

το σεβασµό µας στη γνώµη των επιβατών και επισκεπτών,

τόσο για τις εγκαταστάσεις όσο και για το παρεχόµενο

επίπεδο υπηρεσιών µας και αυτών της ευρύτερης

Αεροδροµιακής Κοινότητας. Η συλλογή και ανάλυση

σχολίων επιβατών και επισκεπτών γίνεται µε στόχο την

επικοινωνία και τη δροµολόγηση διορθωτικών ενεργειών.

Η φροντίδα µας για την άριστη εξυπηρέτηση του κοινού

ολοκληρώνεται µε τη δέσµευσή µας για απάντηση σε όλα

τα επώνυµα σχόλια, µε υψηλό βαθµό εξατοµίκευσης,

µέσα στο χρονικό διάστηµα που ορίζει η Eθελουσία

∆έσµευσή µας στο ∆ιεθνές Συµβούλιο Αεροδροµίων.

Το 2004 δεχτήκαµε 8.345 σχόλια από 5.671 επιβάτες και

αποστείλαµε 3.264 γράµµατα, το 74,9 % από τα οποία

ήταν συγκεκριµένα σε σχέση µε τα θέµατα που θίγονταν.

Ο µέσος χρόνος απόκρισης ήταν 24,6 ηµέρες,επιτυγχάνοντας

το στόχο των 28 ηµερών (συµπεριλαµβάνεται η διερεύνηση

περιστατικών παραπόνων).
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Παροχή πληροφοριών

Το Αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αποτελεί

συνδυασµό σύγχρονων και άρτια εξοπλισµένων

εγκαταστάσεων,παρέχοντας στον επιβάτη και το συνοδό

του την αίσθηση της ελληνικής φιλοξενίας αλλά και της

καίριας πληροφόρησης για τις πτήσεις.

Με πολυάριθµες οθόνες πληροφοριών πτήσεων,

τηλέφωνα άµεσης εξυπηρέτησης, δεκάδες έντυπα

πληροφοριών και µε τους ανθρώπους µας πάντα στη

διάθεση του «πελάτη»,ολοκληρώνεται η εικόνα µας για το

επιβατικό κοινό.

Γραφεία Πληροφοριών 

Σε 24ωρη βάση και σε νευραλγικά σηµεία του

Αεροσταθµού λειτουργούν γραφεία πληροφοριών

στελεχωµένα µε άρτια καταρτισµένους εργαζοµένους

της Εταιρείας µας. Το 2004 ανταποκριθήκαµε σε 1,7

εκατοµµύρια ερωτήσεις από το κοινό. Το τελευταίο

τετράµηνο του χρόνου εφαρµόσαµε ένα νέο σύστηµα

εξυπηρέτησης, σύµφωνα µε το οποίο το προσωπικό της

Εταιρείας µας κινείται διαρκώς στους χώρους του

Αεροσταθµού µε σκοπό την πληροφόρηση και την

εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών.

Τηλεφωνικό κέντρο 

Στον αριθµό του τηλεφωνικού µας κέντρου –210

3530000– που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, απαντάµε σε

κλήσεις σχετικά µε το Αεροδρόµιο και το πρόγραµµα

πτήσεων.Τον Αύγουστο του 2004 το τηλεφωνικό κέντρο

του Αερολιµένα αναβαθµίστηκε,δίνοντας στο χρήστη τη

δυνατότητα να πληκτρολογεί τον αριθµό πτήσεως και να

λαµβάνει αυτόµατα και άµεσα την πληροφορία που τον

ενδιαφέρει.

∆ιάγραµµα 3.9
Παράπονα επιβατών στις κατηγορίες που σχετίζονται µε την Εθελούσια ∆έσµευση
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Άτοµα µε κινητικά προβλήµατα

∆ικαιώµατα των Επιβατών
Αρωγή µε περιόδους

διατάραξης κίνησης
Οδικές προσβάσεις /

µέσα µαζικής µεταφοράς
 Έλεγχος εισιτηρίων, διαχείριση

αποσκευών και ασφάλεια (τρίτοι)
Συντήρηση εξοπλισµού

και υποδοµών

∆ιαχείριση αµαξιδίων αποσκευών

Σήµανση και γραφεία πληροφοριών

Καθαριότητα
∆ιαχείριση σχολίων

(παραπόνων) επιβατών
Συµπεριφορά / Εξυπηρέτηση

Αεροδροµιακής Κοινότητας

0,7%
0,4%

0,4%
2,6%

0,0%
0,0%

6,7%
6,3%

12,2%
10,9%

4,1%
4,3%

6,3%
5,0%

5,2%
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4,9%
4,1%

0,4%
0,2%
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8,9%

∆ιάγραµµα 3.8
Εξυπηρέτηση Τηλεφωνικού Κέντρου

2002 2003 2004
µέσο % απόκρισης σε λιγότερο από 2 λεπτά

80%

85%
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0,6%
96%

94,8%

-1,3%

95,4%

Το ADAMANT είναι ένα ερευνητικό έργο διάρκειας

τριών ετών, ενταγµένο στο 5ο Ευρωπαϊκό

Πρόγραµµα-Πλαίσιο για την Έρευνα και την

Τεχνολογική Ανάπτυξη. Για το ADAMANT

συνεργάζονται το Εργαστήριο ∆ικτύων Υπολογιστών

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,το αντίστοιχο

εργαστηρίο του Πανεπιστηµίου Queen Mary του

Λονδίνου, η Vodafone Greece, η Lucent Technologies

και ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών.

Σκοπός του ADAMANT είναι η ανάπτυξη µιας

πλατφόρµας «έξυπνων» εφαρµογών για την παροχή

άµεσης και εξατοµικευµένης πληροφόρησης σε όσους

κινούνται στο χώρο του Αεροδροµίου, επιβάτες και

προσωπικό. Μέσω κινητών τηλεφώνων, υπολογιστών

«τσέπης»-PDAs ή άλλων φορητών υπολογιστών:

• Οι επιβάτες λαµβάνουν πληροφορίες για την πτήση

τους, για ενδεχόµενες καθυστερήσεις στα σηµεία

ελέγχου πριν από την αναχώρηση κ.ά.

• Το προσωπικό του Αεροδροµίου λαµβάνει

πληροφορίες για τη θέση στάθµευσης ενός

αεροσκάφους, για την προετοιµασία υποδοχής και

ανεφοδιασµού κ.ά.

• Το προσωπικό ασφάλειας και επιτήρησης έχει

πρόσβαση σε άµεσες, ζωντανές συνδέσεις και

ανταλλαγή video, φωτογραφιών και µηνυµάτων για

τον έλεγχο έκτακτων καταστάσεων σε οποιοδήποτε

σηµείο του Αεροδροµίου.
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2120 Μαζί µε τους εµπορικούς πελάτες και
συνεργάτες µας

Η εταιρεία ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε. αποτελεί

έναν από τους µεγαλύτερους διαχειριστές ακίνητης

περιουσίας στην Ελλάδα,µε κτιριακές εγκαταστάσεις που

ξεπερνούν σε συνολική επιφάνεια τα 560.000 τ.µ.,

καλύπτοντας τις στεγαστικές και επιχειρησιακές ανάγκες

της Αεροδροµιακής Κοινότητας,η οποία αριθµεί περίπου

16.000 εργαζοµένους.

Έχουµε κατασκευάσει και µισθώνουµε σε περισσότερες

από 90 εταιρείες και δηµόσιους φορείς αυτοτελή κτίρια,

γραφειακούς και αποθηκευτικούς χώρους, σαλόνια VIP

επιβατών υψηλών προδιαγραφών, καθώς επίσης και άρτια

εξοπλισµένα συνεργεία και εργαστήρια, συνολικής

επιφάνειας 53.000 τ.µ. Οι στεγασµένοι χώροι έχουν

κατασκευασθεί µε τις αυστηρότερες προδιαγραφές από

δοµική,λειτουργική και ενεργειακή άποψη,µε στόχο,τόσο

την ασφάλεια και άνεση των εργαζοµένων όσο και την

ευελιξία στη διαρρύθµιση και στην οικονοµική λειτουργία.

Επιπλέον, αεροπορικές εταιρείες και επώνυµες εµπορικές

επιχειρήσεις έχουν κατασκευάσει εντός του

Αεροδροµίου αυτοτελή κτίρια,τα οποία εξυπηρετούν την

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, καθιστώντας τον

Αερολιµένα έναν σηµαντικό εµπορικό κόµβο της Αττικής.

Σπουδαίο βήµα εξέλιξης αποτέλεσε η έναρξη της

λειτουργίας του Εµπορικού Πάρκου του Αεροδροµίου,

που κατά τη διάρκεια του 2004, στο πρώτο εξάµηνο

λειτουργίας των καταστηµάτων ΙΚΕΑ και ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ,

καλωσόρισε 1.500.000 επισκέπτες-καταναλωτές.

Στόχος µας είναι η υποστήριξη των µισθωτών και

παραχωρησιούχων, τόσο κατά την επιλογή κατάλληλων

χώρων και την εγκατάστασή τους σε αυτούς όσο και για

τη συνεχή τους εξυπηρέτηση.Με ανταγωνιστικά επίπεδα

κόστους ενοικίασης, σεβασµό στις µεταβολές των

λειτουργικών δραστηριοτήτων τους, 24ωρη τεχνική

υποστήριξη, παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και

τηλεπικοινωνιών, υψηλό επίπεδο ασφάλειας, παροχή

υπηρεσιών καθαριότητας και διαχείρισης απορριµµάτων,

χώρους στάθµευσης κ.ά., αναβαθµίζουµε συνεχώς το

επίπεδο παροχών.

Ενδεικτικά,µια νέα πρωτοποριακή υπηρεσία Πληροφορικής

& Τηλεπικοινωνιών που υλοποιήθηκε το 2004 αφορά

ασύρµατα τηλέφωνα IP, που χρησιµοποιούνται για

πραγµατοποίηση δωρεάν εσωτερικών κλήσεων εντός της

Αεροδροµιακής Κοινότητας µε δυνατότητα παροχής

πληροφοριών πτήσεων και στατιστικών δεδοµένων.

Επιστολές Επιβατών

«…Επιτρέψτε µου να πω πόσο έκπληκτος έµεινα,

τόσο από το γεγονός ότι έλαβα απάντηση στο

παράπονό µου όσο και για το ότι τα σχόλιά µου

αντιµετωπίστηκαν µε σοβαρότητα»

κ.Allan Steward,Ηνωµένο Βασ.ίλειο

«Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας και σας

συγχαίρω για όλες τις σχετικές προσπάθειές σας, οι

οποίες βεβαίως αποδίδουν κι αυτό αναγνωρίζεται

διεθνώς».

Καθ.κ.∆ηµήτρης Οικονοµίδης,Αθήνα

«…Με εντυπωσίασε η ευσυνειδησία µε την οποία

αντιµετωπίσατε τα σχόλιά µου και οµολογώ ότι δεν

περίµενα ότι θα λάµβανα µια προσωπική επιστολή».

κα Roseta Koci,Αίγυπτος

Μαζί για την συνεργασία µε την εµπορική κοινότητα
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4.Μαζί για τους Ολυµπιακούς Αγώνες
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

Το καλοκαίρι του 2004 οι Ολυµπιακοί Αγώνες επέστρεψαν

στην πατρίδα τους.Άνθρωποι απ’ όλο τον κόσµο (αθλητές,

κριτές,δηµοσιογράφοι,επίσηµοι και εκατοντάδες χιλιάδες

επισκέπτες) ήρθαν στη χώρα µας για να ζήσουν από κοντά

τη µεγάλη γιορτή της ανθρωπότητας, το µεγαλύτερο

αθλητικό γεγονός παγκοσµίως.

Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

τέθηκε σε «ολυµπιακή» λειτουργία από τις 12 Ιουλίου

2004 και,ως µια από τις οκτώ µη-αγωνιστικές ολυµπιακές

εγκαταστάσεις, συνέβαλε καθοριστικά στην τεράστια

επιτυχία των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων,

δίνοντας την καλύτερη πρώτη και τελευταία εικόνα της

διοργανώτριας πόλης. Το Αεροδρόµιο αποτέλεσε την

πύλη υποδοχής και εξόδου του συνόλου σχεδόν των

ολυµπιακών επισκεπτών και της Ολυµπιακής και

Παραολυµπιακής οικογένειας.

Στόχος µας, τόσο κατά την περίοδο της προετοιµασίας

όσο και κατά τη διάρκεια των Αγώνων, ήταν η

επαγγελµατική εξυπηρέτηση, η άψογη φιλοξενία και η

συνεχής, έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση και συνεργασία

µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, κυβερνητικούς και

µη.Κατά τη συγκεκριµένη, ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο,η

λειτουργία του Αεροδροµίου έπαιξε σηµαντικότατο ρόλο.

Για την επιτυχία των Αγώνων, ξεκινήσαµε τη συνεργασία

µας µε την Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων

«ΑΘΗΝΑ 2004» και τους λοιπούς αρµόδιους φορείς ήδη

από το 2001, ενώ από τον Ιανουάριο του 2004, την

εντατικοποιήσαµε σε πολλαπλά επίπεδα.

Χρυσοί Εθελοντές

Για να ανταποκριθεί στις αυξηµένες απαιτήσεις της

περιόδου, η Εταιρεία µας θέσπισε ένα πρόγραµµα

«εσωτερικού εθελοντισµού». Oι «Χρυσοί Εθελοντές»,

185 εργαζόµενοι από το διοικητικό προσωπικό,φόρεσαν

το κίτρινο µπλουζάκι τους, ειδικά σχεδιασµένο για την

περίσταση, και δηµιούργησαν µία πολύ ενθουσιώδη και

δυναµική οµάδα, που λειτούργησε συµπληρωµατικά στη

∆ιεύθυνση Αεροδροµιακών Λειτουργιών.

Με ένα εξειδικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα,

εξοικειώθηκαν µε τις ιδιαίτερες λειτουργίες του

Αεροδροµίου ώστε να ανταποκριθούν µε αυτοπεποίθηση

στα νέα τους καθήκοντα. Oι «Xρυσοί Eθελοντές» µας

προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στους χώρους του

Αεροσταθµού, στο Κέντρο Τύπου, στο Κτίριο Ταχείας

Εξυπηρέτησης (Express Facility),στο Ολυµπιακό Χωριό και

στη Γενική Αεροπλοΐα και συνέβαλαν στον γενικότερο

συντονισµό µε την ΑΘΗΝΑ 2004,εξυπηρετώντας αθλητές,

επισκέπτες και διοργανωτές, µε κέφι και ενθουσιασµό.
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Με τη συνεχή ροή πληροφοριών προς όλους τους

εκπροσώπους των ΜΜΕ, διασφαλίσαµε την καθηµερινή

ενηµέρωση προς το Κέντρο Τύπου της Γενικής

Γραµµατείας Ενηµέρωσης, που φιλοξένησε στο Ζάππειο

τους µη διαπιστευµένους δηµοσιογράφους απ’ όλο τον

κόσµο και υποστηρίξαµε τα ελληνικά και διεθνή ΜΜΕ

στο έργο τους.

Επιχειρησιακός Σχεδιασµός

Κέντρο Επιχειρήσεων Ολυµπιακών Αγώνων 

Από τα µέσα Ιουλίου και µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου

2004, λειτούργησε στον Κεντρικό Αεροσταθµό το

Κέντρο Επιχειρήσεων Ολυµπιακών Αγώνων της Εταιρείας

Αεροδροµίου, αρµόδιο για όλα τα θέµατα που

σχετίζονται µε τη διακίνηση των µελών της Ολυµπιακής

και Παραολυµπιακής Οικογένειας στις εγκαταστάσεις

του Αεροδροµίου.

Το κέντρο αυτό αποτέλεσε τον κύριο σύνδεσµο ανάµεσα

στις υπηρεσίες λειτουργιών του Αεροδροµίου και της

οµάδας της ΑΘΗΝΑ 2004 επιλύοντας επιµέρους θέµατα

ασφάλειας και διευκόλυνσης επιβατών και µεταφορών.

Ολυµπιακό Χωριό: Λειτουργία της «Εκτός

Αεροδροµίου»∆ιαδικασίας

Πολύ πριν ανοίξει τις πύλες του το Ολυµπιακό Χωριό,

συστάθηκε από την Εταιρεία µας µία οµάδα εργαζοµένων,

η οποία εγκαταστάθηκε εκεί από τις αρχές Ιουλίου 2004,

δηµιουργώντας ένα παράρτηµα του Αεροσταθµού.

Η οµάδα του ∆ιεθνή Αερολιµένα βρισκόταν ήδη στο

Χωριό πολύ πριν αφιχθούν οι ολυµπιακές αποστολές και,

σε συνεννόηση µε τα επιχειρησιακά τµήµατα της

Εταιρείας (OVOC, EF), «συνέδεσε» τη λειτουργία των

αεροπορικών εταιρειών και των εταιρειών επίγειας

εξυπηρέτησης µε τη λειτουργία της ΑΘΗΝΑ 2004.

Στόχος ήταν η ενηµέρωση και δέσµευση των ολυµπιακών

και παρολυµπιακών αποστολών στο πρόγραµµα και η

διασφάλιση ότι κάθε εµπλεκόµενο µέρος θα το τηρούσε

λεπτοµερώς και µε ακρίβεια. Οργανώθηκε ο έλεγχος

επιβατών και αποσκευών µία έως δύο ηµέρες πριν από

την αναχώρησή τους, έτσι ώστε να υπάρξει ο

απαιτούµενος χρόνος στα επιχειρησιακά τµήµατα της

Εταιρείας για να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο των

αποσκευών. Παράλληλα, οι ατοµικές κάρτες επιβίβασης

µοιράστηκαν στους «κατοίκους» του Χωριού για την

άµεση επιβίβασή τους στα αεροσκάφη την ηµέρα της

αναχώρησης.
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Προετοιµασία των υποδοµών µας

Υλοποιήσαµε πάνω από 30 κατασκευαστικά έργα

συνυφασµένα µε την προετοιµασία για τους

Ολυµπιακούς Αγώνες. Εκτός του σταθµού τρένου που

παρουσιάστηκε σε προηγούµενη ενότητα,τα σηµαντικότερα

κατασκευαστικά έργα ήταν:

Κτίριο Ταχείας Εξυπηρέτησης (Express Facility – EF) 

Το Κτίριο Ταχείας Εξυπηρέτησης είναι ένα κτίριο του

Αεροδροµίου που ανακατασκευάστηκε µε σκοπό τη

γρήγορη πρόσβαση κατά την περίοδο αναχώρησης της

Ολυµπιακής Οικογένειας.Eκεί εγκαταστάθηκε εξοπλισµός

ελέγχου ασφαλείας επιβατών και χειραποσκεύων υψηλής

τεχνολογίας και λειτούργησε µε τα υψηλότερα πρότυπα

ασφαλείας,ενώ 19 νέα ελεγκτήρια εισιτηρίων εξυπηρέτησαν

τους επιβάτες των ολυµπιακών αποστολών.Παράλληλα,οι

αποσκευές των «κατοίκων» του Χωριού που συµµετείχαν

στο σχεδιασµό «Εκτός Αεροδροµίου» διαχωρίστηκαν,

πέρασαν από έλεγχο ασφάλειας και αποθηκεύτηκαν για

την µεταφόρτωσή τους στα αεροσκάφη.Ως αποτέλεσµα

της άριστης συνεργασίας µας µε τους φορείς της

Αεροδροµιακής Κοινότητας, αποχαιρετήσαµε την

Ολυµπιακή και Παραολυµπιακή Οικογένεια µε άρτια

οργάνωση και στο πνεύµα της ζεστής ελληνικής φιλοξενίας.

Κτίριο Γενικής Αεροπορίας

Η νέα κτιριακή εγκατάσταση για την εξυπηρέτηση των

αναγκών Γενικής Αεροπορίας εγκαινιάστηκε την 1η

Αυγούστου 2004. Το κτίριο είναι εύκολα προσβάσιµο,

τόσο από την περιοχή κίνησης αεροσκαφών όσο και από

το οδικό δίκτυο.Το κτίριο λειτουργεί σε 24ωρη βάση και

είναι εξοπλισµένο µε όλες τις κατάλληλες υποδοµές για

την ταχεία και αποδοτική εξυπηρέτηση πτήσεων Γενικής

Αεροπορίας. Κατά τη διάρκεια των Αγώνων, η νέα

εγκατάσταση εξυπηρέτησε µε επιτυχία τις αφίξεις και

αναχωρήσεις των αρχηγών κρατών.

Κέντρο Τύπου 

Με αφορµη τους Ολυµπιακούς και Παραολυµπιακούς

Αγώνες,η Εταιρεία Αεροδροµίου σχεδίασε και κατασκεύασε

ένα σύγχρονο Κέντρο Τύπου. Σε έναν επαγγελµατικό και

φιλικό ως προς τη χρήση χώρο, διευκολύναµε τους τοµείς

της επικοινωνίας και της δηµοσιογραφικής εργασίας µε άρτια

τεχνική υποδοµή, εξυπηρετώντας την πλήρη και έγκαιρη

ενηµέρωση του κοινού.

Κατά τη διάρκεια των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών

Αγώνων, το προσωπικό της Εταιρείας Αεροδροµίου

κάλυψε άριστα σε καθηµερινή 24ωρη βάση τις λειτουργικές

ανάγκες των ΜΜΕ (ανταποκρίσεις, ζωντανές συνδέσεις

κ.ά.) µε την αποτελεσµατική διαχείριση των εξειδικευµένων

συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας.

«Η Ολυµπιακή Επιτροπή των Ηνωµένων Πολιτειών

Αµερικής αναγνωρίζει µετά τιµής την Οµάδα του

∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών για την εξαιρετική

υποστήριξη της Ολυµπιακής Οµάδας ΗΠΑ κατά  τη

διάρκεια των 28ων Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας»

Peter V.Ueberroth,Πρόεδρος ∆.Σ.,Ολυµπιακή Επιτροπή ΗΠΑ
James E. Scherr,∆ιευθύνων Σύµβουλος, Ολυµπιακή Επιτροπή ΗΠΑ

«Αποτελεί κάθε φορά µια σηµαντική πρόκληση η ασφαλής

και ταχεία επιστροφή των µελών της Ολυµπιακής Οµάδας

µετά το τέλος κάθε Ολυµπιάδας αλλά χάρη στη λεπτοµερή

προετοιµασία και την άψογη λειτουργία της οµάδας του

Αεροδροµίου, µπορούµε µε βεβαιότητα να πούµε ότι ο

στόχος επετεύχθη. Με χαρά σας µεταφέρω ότι οι

σύµβουλοί µας σε θέµατα ασφάλειας έκριναν ότι έγινε

εξαιρετική δουλειά και ο αρχικός σχεδιασµός υλοποιήθηκε

πλήρως. Θα πρέπει να νιώθετε υπερήφανοι για τη

συνεισφορά σας στην επιτυχία των Αγώνων».

Nick Fellows 

Γενικός ∆ιευθυντής/Ολυµπιακή Οµάδα Μεγάλης Βρετανίας
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Η αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας µας επιβεβαιώθηκε

από το γεγονός ότι δεν υπήρξαν αποσκευές που

διαχωρίστηκαν λανθασµένα, ενώ δεν αναφέρθηκε

καθυστέρηση πτήσης λόγω κακής διαχείρισης

αποσκευών. Παρόλο που η πάγια δυνατότητα του

Συστήµατος ∆ιαχείρισης Αποσκευών φτάνει στις 45.000

αποσκευές ηµερησίως, ανταποκριθήκαµε µε επιτυχία

στην διακίνηση 66.000 αποσκευών στις 30 Αυγούστου,

σαν αποτέλεσµα του σχεδιασµού «Εκτός Αεροδροµίου».

Εξυπηρέτηση οχηµάτων 

Για τη διευκόλυνση των θεατών των Ολυµπιακών Κέντρων

Ιππασίας και Σκοποβολής στο Μαρκόπουλο,παραχωρήσαµε

1.000 θέσεις στο χώρο στάθµευσης µακράς διάρκειας.

Επιπλέον,αναλάβαµε µία σειρά από πρωτοβουλίες για την

καλύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών στον εξωτερικό

χώρο του Αεροσταθµού (τουριστικά λεωφορεία,

προµισθωµένα ταξί,χώροι επιβίβασης και αποβίβασης της

Ολυµπιακής Οικογένειας και λοιπών αποστολών κ.λπ.).

Οι προσπάθειές µας βρήκαν θετική ανταπόκριση από τους

εµπλεκόµενους φορείς µέσων µαζικής µεταφοράς (ΕΘΕΛ,

Ταξί,Τουριστικά Λεωφορεία,Προαστιακός,Μετρό κ.λπ.).

Αδιάλειπτη λειτουργία

Τροποποιήσαµε το πρόγραµµα τακτικής συντήρησης,

έτσι ώστε από τα µέσα Ιουλίου µέχρι τις αρχές

Σεπτεµβρίου 2004 να είµαστε έτοιµοι να ανταποκριθούµε

στις αυξηµένες ανάγκες των Αγώνων.

Χάρη στη συνεχή παρακολούθηση, µε έκτακτο προσωπικό

κατά τις περιόδους αιχµής,καταφέραµε να ελαχιστοποιήσουµε

το χρόνο ανταπόκρισης και αποκατάστασης βλαβών,

αντιµετωπίζοντας όλα τα περιστατικά άµεσα και µε επιτυχία.

Στην προσπάθειά µας συνυπολογίσαµε και τα θέµατα

περιβάλλοντος,καταρτίσαµε ένα πρόγραµµα συγκεκριµένων

ενεργειών για την οµαλή διαχείριση των απορριµµάτων

κατά την απαιτητική περίοδο των Αγώνων.

Εξυπηρέτηση επιβατών στη διάρκεια των
αγώνων

Το πνεύµα συνεργασίας απέδωσε καρπούς κατά τη

διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων, όταν, παρά την υψηλή

κίνηση,η εξυπηρέτηση των επιβατών υπήρξε υποδειγµατική.

Ο αποτελεσµατικός επιχειρησιακός σχεδιασµός, οι

κατάλληλες υποδοµές,η συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους

φορείς και η ενθουσιώδης προσπάθεια των «Χρυσών

Εθελοντών» µας ήταν οι καταλυτικοί παράγοντες για την

άριστη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού κατά τη

διάρκεια των Αγώνων.

Ασφάλεια κοινού 

∆ιοργανώσαµε σεµινάρια για την ασφάλεια, που τα

παρακολούθησε όλο το εποχικό και µόνιµο προσωπικό

της εταιρείας µας, καθώς και για εθελοντές της

Οργανωτικής Επιτροπής ΑΘΗΝΑ 2004 και τους

Αστυνοµικούς της Υπηρεσίας Ασφαλείας του

Αερολιµένα.Τέλος,διενεργήσαµε αυξηµένες επιθεωρήσεις

ασφάλειας και διερευνήσεις συµβάντων σε 24ωρη βάση.

Εµπορική δραστηριότητα

Κατά τη διάρκεια των Αγώνων διευρύναµε την εµπορική

λειτουργία του Αεροσταθµού δηµιουργώντας 14

σύγχρονες κινητές εµπορικές µονάδες,πλέον των 11 νέων

καταστηµάτων. Συνολικά, το Εµπορικό Κέντρο του

Αεροδροµίου επεκτάθηκε καλύπτοντας 8.000 περίπου

τετραγωνικά µέτρα, µε περισσότερες από 100 εµπορικές

µονάδες. Συνεργαστήκαµε µε όλους τους Αναδόχους για

την προετοιµασία της περιόδου των Ολυµπιακών Αγώνων

(στελέχωση, περιοχές αποθήκευσης, παράταση ωρών

λειτουργίας, διαθεσιµότητα αποθεµάτων κ.λπ.).

Οργανώσαµε σεµινάρια «Εµπορικής Αποδοτικότητας

Αεροδροµίου» µε έµφαση στην εξυπηρέτηση πελατών.

Στελεχώσαµε 2 περίπτερα σε κεντρικά σηµεία του

Αεροσταθµού παρέχοντας πληροφορίες για το Εµπορικό

Κέντρο του Αεροδροµίου.
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Το τελικό στάδιο του προγράµµατος τέθηκε σε

εφαρµογή στις 28/8/2004, όταν πραγµατοποιήθηκε η

πρώτη µαζική αποχώρηση, και ολοκληρώθηκε την

1/9/2004. Αντίστοιχα, η ίδια διαδικασία εφαρµόστηκε και

κατά τους Παραολυµπιακούς Αγώνες,από 27/9/2004 έως

29/9/2004.

Η διαδικασία στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία

εξυπηρετώντας χωρίς καθυστερήσεις 6.000 επιβάτες

κατά τους Ολυµπιακούς και 2.000 κατά τους Παρολυµπιακούς

Αγώνες.

Κίνηση αεροσκαφών και εµπορευµάτων

Βασική λειτουργική προϋπόθεση για τη διαχείριση και

οµαλή ροή του µεγάλου όγκου των πτήσεων ήταν η

αύξηση της χωρητικότητας του Χώρου Κίνησης

Αεροσκαφών.

Έγινε τοποθέτηση οκτώ σηµείων ενδιάµεσης απογείωσης,

τεσσάρων σε κάθε διάδροµο, αυξάνοντας έτσι τη

δυνατότητα ταχείας εξυπηρέτησης αεροσκαφών.

Τοποθετήθηκε διπλό εναλλακτικό σύστηµα τροχοδρόµησης,

που επέτρεπε την ταυτόχρονη κίνηση δύο µεσαίου

µεγέθους αεροσκαφών.∆ηµιουργήθηκαν 104 εναλλακτικές

θέσεις στάθµευσης αεροσκαφών στους τροχόδροµους

και στο χώρο του εµπορευµατικού σταθµού.

Σχετικά µε τη διακίνηση των εµπορευµάτων, ο

συντονισµός των σχετικών ενεργειών επετεύχθη στο

πλαίσιο της Επιτροπής Εµπορευµατικής Κοινότητας

Αεροδροµίου (ΕΕΚΑ),σε συνεργασία µε την Οργανωτική

Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων, την Ελληνική Αστυνοµία

και άλλες κρατικές αρχές. Τα εµπλεκόµενα µέρη

συµφώνησαν για τις ροές που χρησιµοποιήθηκαν για την

εισαγωγή και εξαγωγή του Ολυµπιακού φορτίου,µε ειδική

µέριµνα στη διαχείριση του δύσκολου φορτίου των

αλόγων και του σχετικού εξοπλισµού. Η συµβολή όλων

των φορέων συνετέλεσε στην άρτια και απρόσκοπτη

διαχείριση και µεταφορά των ολυµπιακών εµπορευµάτων.

Η θετική εµπειρία που αποκτήθηκε από τους Αγώνες

συµβάλλει στην αύξηση του επιπέδου των προσφερόµενων

υπηρεσιών από την Εµπορευµατική Κοινότητα.

∆ιαχείριση αποσκευών 

Εν όψει των Αγώνων, κύρια προϋπόθεση που τέθηκε από

τις Κρατικές Υπηρεσίες Ασφάλειας ήταν ο διαχωρισµός

των αποσκευών των µελών της Ολυµπιακής Οικογένειας.

Με τη συµµετοχή των «Χρυσών Εθελοντών» αλλά και

εποχικού προσωπικού, οργανώθηκε µια υποστηρικτική

οµάδα, η οποία, µαζί µε το εξειδικευµένο προσωπικό της

Eταιρείας, είχε σαν στόχο την ελαχιστοποίηση του

χρόνου διαχείρισης των αποσκευών,τόσο κατά την άφιξη

όσο και κατά την αποχώρηση της Ολυµπιακής και

Παραολυµπιακής Οικογένειας.

Μαζί για την συνεργασία µε την Αεροδροµιακή Κοινότητα
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Κατά τη διάρκεια των αφίξεων και των αναχωρήσεων των

Παραολυµπιακών αθλητών,η παρουσία µας ήταν σηµαντική

προσφέροντας συνοδεία και διευκολύνοντας όλες τις

διαδικασίες.

Το προσωπικό της Εταιρείας Αεροδροµίου επιφύλαξε

θερµή υποδοχή και προσέφερε τη βοήθειά του. Ειδικά

διαµορφωµένοι χώροι στον Κεντρικό και στον

∆ορυφορικό Αεροσταθµό προσέφεραν φυσιοθεραπευτικές

υπηρεσίες σε όσους αθλητές το είχαν ανάγκη, ενώ κατά

την αναχώρησή τους από το Αεροδρόµιο, τους

συνόδευαν εργαζόµενοί µας µέχρι τα ελεγκτήρια

εισιτηρίων.

Επίσης, για τα άτοµα µε αναπηρία στην όραση,

επιµεληθήκαµε µια ειδική έκδοση σε γλώσσα Μπρέιγ,

παρέχοντας όλες τις πληροφορίες για τις σχετικές

υπηρεσίες και υποδοµές του Αεροδροµίου. Το έντυπο

αυτό διανεµήθηκε στους Παραολυµπιακούς αθλητές

κατά την παραµονή τους στο Παραολυµπιακό Χωριό

αλλά και σε όλους τους ταξιδιώτες που βρέθηκαν στα

κτίρια του Αεροσταθµού.

«∆ύναµη που ξεπερνά τον Άνεµο»

Με αφορµή το Ευρωπαϊκό Έτος για ανθρώπους µε

αναπηρίες και τη διοργάνωση για πρώτη φορά στην

Ελλάδα του Παγκοσµίου Πρωταθλήµατος Ιστιοπλοΐας

ατόµων µε αναπηρίες, είχαµε τη χαρά και την τιµή να

είµαστε αρωγοί στην απαρχή του αθλήµατος στη χώρα

µας, αναλαµβάνοντας τη χορηγία του αγωνιστικού

σκάφους του Γιώργου ∆εληκούρα, στελέχους της

Εταιρείας µας και αθλητή του Ιστιοπλοϊκού Οµίλου

Πειραιά, για τη συµµετοχή του στο Πρωτάθληµα µε

κεντρικό µήνυµα «∆ύναµη που ξεπερνά τον άνεµο».

Στόχος αυτής της χορηγικής ενέργειας ήταν η ανάπτυξη

του αθλήµατος στην Ελλάδα και η ουσιαστική συµβολή

της Εταιρείας Αεροδροµίου στη συνολική προσπάθεια µε

γνώµονα το δικαίωµα ατόµων µε κινητικές αναπηρίες

στον αθλητισµό.

Ο Γιώργος ∆εληκούρας,µετά την επιτυχηµένη συµµετοχή

του στο Παγκόσµιο Πρωτάθληµα, συµµετείχε και στους

Παραολυµπιακούς Αγώνες εκπροσωπώντας τη χώρα µας

στην κατηγορία Sonar όπου κατέλαβε, µαζί µε το

πλήρωµά του, την 8η θέση.
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Πρόγραµµα Ενηµέρωσης Κοινού - Περίπτερο Επισκεπτών

Με στόχο τη διευκόλυνση, την ενηµέρωση και την

καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών της Αθήνας για

τους Αγώνες, κατασκευάσαµε και τοποθετήσαµε στον

εξωτερικό χώρο των Αφίξεων του Αεροδροµίου ειδικό

Περίπτερο Επισκεπτών, το οποίο στελεχώθηκε από

εκπροσώπους των φορέων της Οργανωτικής Επιτροπής

του 2004, του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού, του

∆ήµου Αθηναίων,του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών

Αθήνας και της Εταιρείας Αεροδροµίου.

Το περίπτερο επισκεπτών εξυπηρέτησε,µε χαµόγελο και

καλή διάθεση, περισσότερους από 8.000 επισκέπτες και

επιβάτες του Αεροδροµίου, προσφέροντας κάθε είδους

πληροφορίες και έντυπο υλικό όλων των εµπλεκόµενων

φορέων των Ολυµπιακών Αγώνων.

Πρόγραµµα ψυχαγωγίας 

Πέρα από την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών,

καταρτίσαµε ένα ειδικό πρόγραµµα ψυχαγωγίας

αναχωρούντων επιβατών από το Αεροδρόµιο. Στο

πλαίσιο αυτό, προσφέραµε στο επιβατικό κοινό, κατά τις

ηµέρες αιχµής αναχωρήσεων και για έξι ώρες ηµερησίως,

ψυχαγωγικές δραστηριότητες που έκαναν πιο ευχάριστη

και διασκεδαστική την αναµονή του στους χώρους µας.

Οι ενέργειες αυτές περιελάµβαναν µουσικά σύνολα και

µίµους,που υποδέχονταν µε χαµόγελο και εγκαρδιότητα

τους επιβάτες.

Mε το πρόγραµµα ψυχαγωγίας, προσπαθήσαµε να

προωθήσουµε και να προβάλουµε την ιδέα της ελληνικής

φιλοξενίας, αλλά και ν’ αποτυπώσουµε µε τον καλύτερο

τρόπο τη θετική εικόνα της Ελλάδας στους επισκέπτες της.

Στο πνεύµα των Παραολυµπιακών Αγώνων

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόµων µε αναπηρία

που συµµετείχαν στους Παραολυµπιακούς Αγώνες, ο

∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών, πέρα από τις ειδικές

διαδικασίες που εφάρµοσε για τους Ολυµπιακούς

Αγώνες, προχώρησε και σε επιπρόσθετα µέτρα όπως:

• Προκαθορισµένα σηµεία συγκέντρωσης πριν από την

παραλαβή αποσκευών

• Άµεση διαθεσιµότητα µεταφοράς αποσκευών

• Πρόσθετη σήµανση για το χώρο επιβίβασης της

Παραολυµπιακής Οικογένειας

• Eιδική διαδικασία µεταφοράς των επιβατών µε αναπηρικά

αµαξίδια από το  ∆ορυφορικό στον Κεντρικό Αεροσταθµό.

Προσωπικό της Εταιρείας Αεροδροµίου που εργάσθηκε

για τους Παραολυµπιακούς Αγώνες εκπαιδεύτηκε από τη

∆ιεύθυνση Παραολυµπιακών Αγώνων της «ΑΘΗΝΑ

2004» ώστε να µπορεί να συνοδεύσει και να

εξυπηρετήσει, µε τη συνεργασία της Αεροδροµιακής

Κοινότητας, την Παραολυµπιακή οικογένεια µε τον

καλύτερο δυνατό τρόπο.
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5.Μαζί για την κοινωνία
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

Τοπικές κοινότητες

Οι σχέσεις µας µε την Τοπική Κοινωνία είναι σχέσεις

αµοιβαίου σεβασµού, κατανόησης και συνεργασίας στο

πλαίσιο µιας υπεύθυνης, ισόρροπης και αρµονικής

συνύπαρξης.Με πνεύµα συναίνεσης και αλληλεγγύης,είµαστε

κοντά στους ανθρώπους των Τοπικών Κοινοτήτων µε

ξεκάθαρο πρόγραµµα και στόχους. Οι κοινές προσπάθειες

οδήγησαν σε θετικά αποτελέσµατα τα τελευταία χρόνια και

δηµιουργούν τις προοπτικές για το µέλλον.

Οι δράσεις µας για την επίτευξη των στόχων αυτών, στο

πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,

διαµορφώνονται µέσα από τις συνεχείς και πυκνές

συναντήσεις και συνεργασίες µας µε τους εκπροσώπους

τις τοπικής κοινωνίας καθώς και µέσα από τον ειλικρινή

διάλογο που διεξάγουµε για όλα τα θέµατα που αφορούν

στις σχέσεις µας και στην εξελικτική τους πορεία.

Tο 2004 πραγµατοποιήσαµε 52 συναντήσεις µε

εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας συζητώντας

διάφορα θέµατα που αφορούσαν στη λειτουργία του

Αεροδροµίου σε σχέση µε την τοπική κοινωνία καθώς και

στους τοµείς στους οποίους ο Αερολιµένας µπορεί να

προσφέρει τη βοήθειά του. Τα αποτελέσµατα από την

επικοινωνία αυτή µάς οδηγούν στη διαµόρφωση των

προγραµµάτων δράσης µας. Η προσπάθεια που

καταβλήθηκε τα τελευταία χρόνια στον επικοινωνιακό

τοµέα απέναντι στις τοπικές κοινωνίες µε την εφαρµογή

πολιτικής ανοιχτών θυρών είχε αδιαµφισβήτητα θετικά

αποτελέσµατα,που µπορούµε να συνοψίσουµε στα εξής:

• Σηµαντική βελτίωση των σχέσεών µας µε τους ∆ήµους

της περιοχής

• Καταξίωση της Εταιρείας Αεροδροµίου ως φορέα που

µεριµνά για την τοπική κοινωνία

• Σηµαντικό έργο αρωγής προς την εκπαιδευτική

κοινότητα 

• Εποικοδοµητική συνεργασία για θέµατα περιβάλλοντος

Μέσα από τη διαδικασία του ανοιχτού διαλόγου και των

συνεχών επαφών και συνεργασιών µε τους εκπροσώπους

της τοπικής κοινωνίας, διαµορφώσαµε τόσο τη

στρατηγική µας, τα κύρια συστατικά της οποίας είναι η

αειφόρος ανάπτυξη, η εκπαίδευση, ο πολιτισµός και η

απασχόληση, όσο και τα σχετικά προγράµµατα

υλοποίησης αυτής της στρατηγικής.

Ανάπτυξη

Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών προσέφερε τo 2004 τη

χρηµατοδότηση για την ολοκλήρωση της κατασκευής της

οδού Αγίου Ιωάννου στο κέντρο της Αρτέµιδος. Επίσης,

µετά από αίτηµα της τοπικής εκκλησίας και των κατοίκων

της περιοχής του Αγ. Ιωάννη Αρτέµιδος,

συγχρηµατοδοτήσαµε µαζί µε την τοπική εκκλησία και

τον τοπικό σύλλογο, την κατασκευή οδού συνολικού

µήκους 650 µέτρων,που οδηγεί στον Ι.Ν.Αγ. Ιωάννου του

Προδρόµου, στον οµώνυµο λόφο. Με τον τρόπο αυτό

ολοκληρώθηκαν τα έργα πρόσβασης, εξωραϊσµού και

ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου του ναού, τα οποία

χρηµατοδοτήθηκαν εξ ολοκλήρου από τον Αερολιµένα

κατά το έτος 2003.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της αναπτυξιακής

προσπάθειας που κάνει ο ∆ήµος Αρτέµιδος και κατόπιν

σχετικών αιτηµάτων της δηµοτικής αρχής, η Εταιρεία

Αεροδροµίου προσέφερε σηµαντική βοήθεια για την

καθαριότητα της πόλης µε την υλοποίηση προγραµµάτων

αποκοµιδής µεγάλων ποσοτήτων κλαδιών και
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απορριµµάτων από την περιοχή Αλυκές κι από άλλα

κεντρικά σηµεία της πόλης.

Η στήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας προς τον

∆ήµο Αρτέµιδος θα συνεχιστεί και το 2005 µε διάφορα

έργα που αφορούν στον ηλεκτροφωτισµό του οδικού

δικτύου της πόλης, την καθαριότητα καθώς και οδικά

έργα.

Εκπαίδευση

Ανταποκριθήκαµε στις εκπαιδευτικές ανάγκες των

∆ήµων της περιοχής και υλοποιήσαµε προγράµµατα

παροχής υλικοτεχνικής βοήθειας. Η υλικοτεχνική

βοήθεια συνίσταται στην παροχή σύγχρονων κινητών

µεγαφωνικών συστηµάτων για τα θέατρα και τις αίθουσες

παρουσιάσεων όλων των σχολείων της Αρτέµιδος,

ηλεκτρονικό εξοπλισµό γραφείων, συσκευών

κλιµατισµού, αθλητικών ειδών, υλικών καθαριότητας,

εξοπλισµό εργαστηρίων κ.λπ.Κατά την τελευταία τριετία

καλύφθηκαν πολλές από τις ετήσιες ανάγκες των

σχολείων των ∆ήµων Αρτέµιδος, Σπάτων, Ραφήνας,

Κορωπίου,Παιανίας και Μαρκοπούλου,συµπεριλαµβανοµένων

και των παιδικών σταθµών της Αρτέµιδος και των

Σπάτων, µε στόχο την ενίσχυση και αναβάθµιση του

εκπαιδευτικού τους έργου.

Επίσης, µετά από συνεννόηση µε τους διευθυντές των

γυµνασίων και λυκείων και των ∆ήµων Αρτέµιδος,Σπάτων,

Ραφήνας, Κορωπίου και Μαρκοπούλου, υλοποιήσαµε

προγράµµατα παροχής υπολογιστών. Oι συγκεκριµένοι

υπολογιστές χρησιµοποιήθηκαν από τα εργαστήρια

πληροφορικής για πρακτική εξάσκηση.

Επιπλέον,στο πλαίσιο των παρουσιάσεων περιβαλλοντικής

ευαισθητοποίησης που γίνονται κάθε χρόνο στα λύκεια

της περιοχής,κατά τη διάρκεια του 2004 πραγµατοποιήθηκαν

παρουσιάσεις στα λύκεια Αρτέµιδος,Σπάτων και Ραφήνας,

που αφορούσαν σε θέµατα σχετικά µε την κατασκευή και

λειτουργία του Αεροδροµίου,καθώς και σε περιβαλλοντικά

θέµατα (την τελευταία τριετία, έχουν παρακολουθήσει

Τέχνη και Πολιτισµός

Ένα σύγχρονο αεροδρόµιο,όπως ο ∆ιεθνής Αερολιµένας

Αθηνών, είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας κόµβος

διακίνησης επιβατών και εµπορευµάτων.Είναι ένα σηµείο

συνάντησης λαών και πολιτισµών, η πρώτη και τελευταία

εντύπωση της Ελλάδας και του πολιτισµού της για

εκατοµµύρια επιβάτες ετησίως.

Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών έχει ως φιλοσοφία τη

συµµετοχή και συµβολή στην πολιτιστική ζωή της χώρας

µας και την προβολή της Ελλάδας και του ελληνικού

σύγχρονου πνεύµατος σε όλο τον κόσµο.

αυτές τις παρουσιάσεις περισσότεροι από 1.000

µαθητές). Τις παρουσιάσεις ακολουθούν πάντα ανοιχτές

συζητήσεις µε τους µαθητές και δίνονται απαντήσεις σε

ερωτήµατα σχετικά µε το Αεροδρόµιο. Παράλληλα,

παρέχεται ενηµέρωση σχετικά µε τις προοπτικές

επαγγελµατικού προσανατολισµού των νέων.

Πολιτιστικές δραστηριότητες για τις Τοπικές Κοινότητες

Κάθε χρόνο,ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών παρέχει την

υποστήριξή του σε µια σειρά από πολιτιστικές

εκδηλώσεις, που πραγµατοποιούνται στις περιοχές

Αρτέµιδος,Σπάτων,Κορωπίου,Ραφήνας και Παλλήνης σε

συνεργασία µε τα Πολιτιστικά Κέντρα των αντίστοιχων

∆ήµων. Το 2004 επιχορηγήσαµε αθλητικές εκδηλώσεις

στην Αρτέµιδα, καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις

στη Ραφήνα, πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Kορωπί, την

ΙΑ΄ επιστηµονική Συνάντηση Νοτιοανατολικής Αττικής

καθώς και την έκθεση εικαστικών τεχνών στην Παλλήνη.

Τέλος, χορηγήσαµε 2.100 εισιτήρια Παραολυµπιακών

Αγώνων, τα οποία διατέθηκαν στους µαθητές 16

γυµνασίων και λυκείων των όµορων ∆ήµων.

Απασχόληση

Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών καθιέρωσε σύστηµα

εσωτερικής επικοινωνίας µε τους ∆ιευθυντές Ανθρώπινου

∆υναµικού των εταιρειών της Αεροδροµιακής Κοινότητας

µε στόχο την αντιµετώπιση των αναγκών απασχόλησης και

τη γνωστοποίησή τους στις τοπικές κοινωνίες µέσω των

∆ηµοτικών αρχών, µε θετικά και ενθαρρυντικά

αποτελέσµατα.

Η Εταιρεία µας,για τις έκτακτες ανάγκες των Ολυµπιακών

Αγώνων, προσέλαβε 100 περίπου εργαζοµένους, το 30%

των οποίων προήλθε από τις τοπικές κοινότητες.

Το πρόγραµµα αυτό έχει µια θετική και άµεση επίδραση

στις τοπικές κοινωνίες και στις αρµόδιες ∆ηµοτικές

αρχές και γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια

εντατικοποίησής του ώστε στο µέλλον να δώσει τα

καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα προς όφελος της

τοπικής κοινωνίας.

∆ηλώσεις από την τοπική κοινωνία 

∆ιάγραµµα 5.1
Πόροι προς Τοπικές Κοινότητες
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Έργα υποδοµής & αρωγής Πολιτιστικές δραστηριότητες Εκπαίδευση

«Θα ήθελα να δεχτείτε τις θερµές ευχαριστίες εκ µέ-

ρους του ∆.Σ. του Συλλόγου Προφήτη Ηλία – Αγ.Πα-

ρασκευή – Βένια/Μεσοβάρδα Σπάτων & Αρτέµιδος

Αττικής και των κατοίκων της περιοχής για την ευαι-

σθησία και την προσφορά σας στην προσπάθεια που

γίνεται για την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής».

O Πρόεδρος κ.Ελ.Κρυσταλλίδης

«Το ∆.Σ.του Συλλόγου,οι γονείς αλλά πάνω απ’ όλους

τα παιδάκια του παιδικού σταθµού σάς ευχαριστούν

θερµά για την προσφορά σας. Θέλουµε να µεταφέ-

ρουµε προς τη διοίκηση του Αερολιµένα και όλο το

προσωπικό τις ευχαριστίες µας για τη συµπαράσταση

προς τον Σύλλογό µας».

Σύλλογος γονέων και κηδεµόνων 1ου ∆ηµοτικού Παιδικού
Βρεφονηπιακού σταθµού Αρτέµιδος

«Εκφράζω τις θερµότατες ευχαριστίες του συλλόγου

των διδασκόντων και εµού προσωπικά καθώς και την

ευαρέσκειά µας για την ευαισθησία σας και τη συνεχή

συµπληρωµατική φροντίδα στην προσπάθεια για βελ-

τίωση του εκπαιδευτικού µας έργου».

κ.∆.Ρόρης,∆ιευθυντής Ενιαίου Λυκείου Ραφήνας

«Εκτιµούµε ιδιαίτερα την υποστήριξη του έργου µας µε

την κάλυψη αναγκών του σχολείου µας και το γενικότερο

πρόσωπο κοινωνικής ευθύνης που επιδεικνύει ο ∆ιεθνής

Αερολιµένας προς τους µαθητές µας».

κα Ε.Φλεµοτόµου, ∆ιευθύντρια Γυµνασίου Αρτέµιδος

«Σας ευχαριστούµε για την υλικοτεχνική βοήθεια που

παρέχετε στην εκπαιδευτική κοινότητα της πόλης

των Σπάτων. Αυτή η ιδιαίτερη ευαισθησία που

δείχνετε για τον τοµέα της εκπαίδευσης σάς τιµά και

γι’ αυτό σας συγχαίρουµε».

κ. Γ.Μάρκου,Αντιδήµαρχος Σπάτων

Μαζί για την τοπική κοινωνία
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Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων µας, δεν θα µπορούσε

να απουσιάζει η µορφή του Ελευθερίου Βενιζέλου, του

εξέχοντα Έλληνα πολιτικού και οραµατιστή, ιδρυτή της

Πολιτικής Αεροπορίας στην Ελλάδα και δηµιουργού του

Υπουργείου Αεροπορίας, από το χώρο του

Αεροδροµίου, που φέρει και το όνοµά του. Μόνιµη

έκθεση αφιερωµένη στον Ελευθέριο Βενιζέλο βρίσκεται

στον Κεντρικό Αεροσταθµό, όπου µπορούν να την

επισκέπτονται όλοι οι επιβάτες και οι επισκέπτες του

Αεροδροµίου όλο το 24ωρο. Η έκθεση διοργανώθηκε

από κοινού µε το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών & Μελετών

«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» – µε έδρα τα Χανιά– και τα

Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα.

∆ίπλα ακριβώς από την έκθεση του Ελευθερίου

Βενιζέλου, υπάρχει η µόνιµη Έκθεση Αρχαιολογικών

Ευρηµάτων της περιοχής Αεροδροµίου/Μουσείο, την

οποία επισκέπτονται καθηµερινά πληθώρα επισκεπτών

και επιβατών του Αεροδροµίου και ενηµερώνονται από

τον κατάλογο που κυκλοφόρησε πρόσφατα για τα 172

αρχαία αντικείµενα και εκθέµατα της περιοχής των

Μεσογείων που παρουσιάζονται εκεί.

Πέρα από τις µόνιµες εκθέσεις πολιτιστικού

περιεχοµένου, φιλοξενούµε και προωθούµε ποικίλες

καλλιτεχνικές συνεργασίες µε διάφορους φορείς.Με ένα

περιλαµβάνει 64 φωτογραφικά στιγµιότυπα της πόλης

µας,σε συνδυασµό µε ένα παιχνίδι µε καθρέφτες,οθόνες

plasma και χρωµατικές εναλλαγές ανά ενότητα.

Στον εξωτερικό χώρο του Αεροδροµίου και σε µικρή

απόσταση από τον Σιδηροδροµικό Σταθµό, το γλυπτό

«Σύνθεση Κύκλων» ύψους 15 περίπου µέτρων, προσφορά

του Έλληνα γλύπτη Γιώργου Ζογγολόπουλου,αντιπροσωπεύει

το πνεύµα της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Με τον

αφαιρετικό και διαχρονικό του συµβολισµό, χαιρετίζει

όλους τους αφικνούµενους και αναχωρούντες επιβάτες

του Αεροδροµίου,ενώ παράλληλα προωθεί την εικόνα της

µοντέρνας ελληνικής τέχνης.

εικαστικό τοπίο που ανανεώνεται διαρκώς,αποσκοπούµε

στην ευχάριστη διαµονή επιβατών και επισκεπτών και

παράλληλα στην προώθηση του Ελληνικού Πολιτισµού.

Ενδεικτικά,αναφέρουµε τη συνεργασία της Εταιρείας µας

µε το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης για την

παρουσίαση της έκθεσης ζωγραφικής παιδιών µε θέµα

«Τα παιδιά ζωγραφίζουν την Ελλάδα», η οποία εκτέθηκε

επί έξι µήνες στις αίθουσες Αναχωρήσεων.Ακόµα,για ένα

περίπου χρόνο, φιλοξενήθηκε στις αίθουσες

Αναχωρήσεων του Αεροδροµίου η έκθεση φωτογραφίας

«HELLASTM – Η νέα εικόνα της Ελλάδας», στην οποία

συµµετείχαν διακεκριµένοι Έλληνες από τους χώρους

της πολιτικής, του αθλητισµού, της τέχνης και των

επιχειρήσεων. Η έκθεση αυτή διοργανώθηκε σε

συνεργασία µε την Εταιρεία ΜΕΤΑΧΑ και τιµήθηκε µε το

Αριστείο Κοινωνικής Προσφοράς 2003.

Πέρα από τη διαχείριση µιας τεράστιας υποδοµής για τη

µεταφορά επιβατών και εµπορευµάτων, µέσα από αυτές

τις εικαστικές συνεργασίες µας, φροντίζουµε για την

προβολή και την ανάδειξη της διαχρονικής πορείας της

Ελλάδας, της ιστορίας και της παράδοσής της.

Κατά την περίοδο των Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας,

υλοποιήσαµε εικαστική αναβάθµιση του υπόγειου

κυλιόµενου διαδρόµου µήκους 800 µ., που συνδέει τον

Κεντρικό µε τον ∆ορυφορικό Αεροσταθµό, µε θέµα

«Αθήνα – Η πόλη των Χρωµάτων». Η έκθεση

∆ιάγραµµα 5.2
Πόροι προς Κοινωνία, Τέχνη & Πολιτισµό
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Τέχνη & Πολιτισµός* Χορηγίες & ∆ωρεές

Σχόλια από επισκέπτες του Μουσείου

«Είναι πολύ ευχάριστο να βλέπει κανείς µια τόσο πλή-

ρη απεικόνιση αρχαιολογικών ευρηµάτων, που µας ε-

πιτρέπει να κατανοήσουµε και να εκτιµήσουµε την

κουλτούρα αυτού του τόπου».

Επιβάτης από ΗΠΑ

«Εύχοµαι η εντυπωσιακή ιστορία της Ελλάδας να πα-

ραµείνει ζωντανή στην υπέροχη πόλη που έχει γίνει η

Αθήνα του σήµερα».

Επιβάτης από Αυστραλία
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Στον τοµέα της συνεργασίας µας µε µη κερδοσκοπικούς

Οργανισµούς Κοινωνικής Ωφέλειας,αξίζει ν’ αναφέρουµε τη

χορηγική υποστήριξη Συλλόγων και Οργανισµών όπως η Ac-

tionAid, ο ΟΚΑΝΑ, τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, η

ΕΛΕΠΑΠ,η WWF Ελλάς,η UNICEF και «To Χαµόγελο του

Παιδιού», είτε µέσω οικονοµικής ενίσχυσης είτε µε τη

διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων για τα παιδιά της

αεροδροµιακής κοινότητας και εκθέσεων παιδικής

ζωγραφικής ή ακόµη και µε τη διάθεση διαφηµιστικών

θέσεων µέσα στον Κεντρικό Αεροσταθµό για την

υποστήριξη και συγκέντρωση οικονοµικής ενίσχυσης για

την αντιµετώπιση κοινωνικών ζητηµάτων όπως η

κακοποίηση παιδιών,τα παιδιά µε αναπηρία και ο ρατσισµός.

Οι ενέργειες αυτές αποδεικνύουν για άλλη µια φορά έµπρακτα

το ανθρώπινο πρόσωπο της Eταιρείας µας και τη φιλοσοφία

µας σε θέµατα κοινωνικής ευθύνης και ευαισθησίας.

Αλλά και σε γεγονότα που συνετάραξαν τον πλανήτη,

όπως η τροµοκρατική επίθεση σε σχολείο του Μπεσλάν

της Ρωσίας, υπήρξαµε αρωγοί σε πρωτοβουλίες

ανθρωπιστικού χαρακτήρα, όπως η συναυλία «Λευκά

Περιστέρια» υπό την Αιγίδα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών,

της Ρωσικής Πρεσβείας και της UNICEF, τα χρήµατα από

την οποία διατέθηκαν στις οικογένειες των θυµάτων.

Επίσης,από την έναρξη λειτουργίας του Αεροδροµίου και

σε συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας,

καταρτίσαµε ειδικό πρόγραµµα τοποθέτησης ερανικών

κουτιών στον Αεροσταθµό, για µη κερδοσκοπικούς και

φιλανθρωπικούς οργανισµούς.Μέσω της δραστηριότητας

αυτής, έχουν υποστηριχθεί οργανισµοί όπως οι «Γιατροί

του Κόσµου», οι «Γιατροί χωρίς Σύνορα», οι

«Φαρµακοποιοί του Κόσµου», η «UNICEF», η «WWF

Ελλάς», ο Οργανισµός «Ηνωµένα Έθνη – Ύπατη

Αρµοστεία για τους Πρόσφυγες»,τα «Παιδικά Χωριά SOS

Ελλάδος», ο Οργανισµός «Φύτεψε τις ρίζες σου στην

Ελλάδα»,το «Νοσοκοµείο Παίδων» κ.ά.

Ευχαριστίες από Κοινωνικούς Φορείς

«Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας

Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων

θα ήθελε να σας εκφράσει για άλλη µια φορά τις πιο

θερµές ευχές και ειλικρινείς ευχαριστίες του, για τη

σηµαντική χορηγία του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών.

Σας ευχαριστούµε πολύ που στηρίξατε µε την αγάπη

σας και την πολύτιµη βοήθειά σας το έργο αυτό».

ΜαίρηΚαρελλά-∆ιαµαντοπούλου,Πρόεδρος ∆.Σ.ΕΛΕΠΑΠ

«Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε θερµά για την

ευγενική σας χορηγία. Η προσφορά σας αυτή

σηµαίνει για εµάς κατάθεση ψυχής στο δύσκολο έργο

µας.Με την ευγενική σας χειρονοµία αποδεικνύετε τα

θερµά σας αισθήµατα για το Σύλλογό µας, το

«Χαµόγελο του Παιδιού» και ενισχύετε την

προσπάθειά µας να είµαστε κοντά στα παιδιά που

τους λείπει το χαµόγελο - και όχι µόνο.Χρειαζόµαστε

δίπλα µας ανθρώπους σας εσάς, πρόθυµους να

ανταποκριθούν µε ευαισθησία και κατανόηση στις

ανάγκες των παιδιών».

Κώστας Γιαννόπουλος,Πρόεδρος ∆.Σ,
«Το Χαµόγελο του Παιδιού»
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6.Μαζί για το Περιβάλλον
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

Το ενδιαφέρον της Εταιρείας µας για το περιβάλλον είναι

δεδοµένο και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία µας

αποτελεί πρωταρχικό µας στόχο. ∆εσµευόµαστε να

συνεχίσουµε ν’ αντιµετωπίζουµε υπεύθυνα και

αποτελεσµατικά όλα τα περιβαλλοντικά θέµατα που

προκύπτουν από τη λειτουργία του Αεροδροµίου µε

βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της

συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής µας επίδοσης.

Καταγράφουµε σε συνεχή βάση και παρακολουθούµε την

περιβαλλοντική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή των

Μεσογείων, ενηµερώνουµε τους αρµόδιους φορείς και

αναλαµβάνουµε πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση των

περιβαλλοντικών προκλήσεων.Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο

∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

είναι το µοναδικό ελληνικό αεροδρόµιο του οποίου η

Υπηρεσία Περιβάλλοντος έχει πιστοποιηθεί κατά το

διεθνές περιβαλλοντικό πρότυπο ΕΝ ISO 14001, από τον

∆εκέµβριο του 2000, για την περιβαλλοντική διαχείριση

και τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες.

Το 2004,εγκαταστήσαµε ένα σύγχρονο ηχητικό ραντάρ για

την παρακολούθηση µετεωρολογικών παραµέτρων καθώς

και νέους αναλυτές στο ∆ίκτυο Παρακολούθησης

Ποιότητας Ατµόσφαιρας. Εφαρµόσαµε νέα προγράµµατα

ανακύκλωσης και επιτύχαµε το διπλασιασµό των

ανακυκλώσιµων υλικών, διαχειριστήκαµε αποτελεσµατικά

την αυξηµένη παρουσία πτηνών στο Αεροδρόµιο, ενώ

διερευνήσαµε τις δυνατότητες ανάπτυξης του συστήµατος

παρακολούθησης θορύβου. Πραγµατοποιήσαµε σειρά

συναντήσεων και παρουσιάσεων µε τις τοπικές αρχές,τους

συλλόγους και τα σχολεία για ανταλλαγή απόψεων σε

θέµατα περιβάλλοντος και λειτουργίας του Αεροδροµίου,

ενώ χορηγήσαµε υποτροφίες για περιβαλλοντικές σπουδές.

Πρωτοβουλίες εξοικονόµησης ενέργειας 

Το 2004,η Εταιρεία µας τιµήθηκε µε το βραβείο GreenLight

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάπτυξη µιας σειράς

ενεργειακά αποδοτικών δραστηριοτήτων στο φωτισµό,

που συµβάλλουν στον περιορισµό του φαινοµένου του

θερµοκηπίου. Το εθελοντικό πρόγραµµα GreenLight

θεσπίστηκε τον Φεβρουάριο του 2000. Στο πλαίσιο του

προγράµµατος, ιδιωτικοί και δηµόσιοι οργανισµοί

δεσµεύονται απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη

µείωση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισµό. Οι

δραστηριότητές µας οδήγησαν σε εξοικονόµηση 3.300

MWh κατά τη διάρκεια του 2003.

Η τελετή απονοµής του βραβείου GreenLight

πραγµατοποιήθηκε στις 18 Νοεµβρίου 2004, παρουσία

εκπροσώπων του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας

(ΚΑΠΕ) και της Εταιρείας µας.

Πιλοτική Φωτοβολταϊκή Μονάδα

Η Εταιρεία µας αναζητά συνεχώς τρόπους για την

ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη

λειτουργία του Αεροδροµίου και την αποφυγή ρύπανσης.Για

το λόγο αυτό,µε την ευγενική υποστήριξη οµάδας χορηγών,

τοποθετήσαµε πιλοτική φωτοβολταϊκή µονάδα συνολικής

ισχύος 5 kW, η οποία παράγει κατά µέσο όρο 1.200kWh

ηλεκτρικής ενέργειας το µήνα. Πρόκειται για µια από τις

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας χωρίς εκποµπές CO2 ή άλλες

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Εκτιµάται ότι θα

αποφευχθεί η έκλυση 2.000 τόνων εκποµπών CO2 ετησίως.

Η µονάδα αυτή έχει εγκατασταθεί στο κτίριο του

προαστιακού σιδηροδροµικού σταθµού του Αεροδροµίου

Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενέργειας & Νερού

Τον Νοέµβριο του 2004 συστάθηκε η Επιτροπή

∆ιαχείρισης Ενέργειας & Νερού του ∆ιεθνή

Αερολιµένα Αθηνών, µε σκοπό τη συστηµατική και

αποδοτική προσέγγιση των θεµάτων που σχετίζονται

µε τη χρήση ενέργειας και νερού, την ανάληψη νέων

πρωτοβουλιών, την εφαρµογή νέων τεχνολογιών, την

εκπαίδευση, κ.λπ., στην οποία συµµετέχουν

εκπρόσωποι από διάφορα τµήµατα της Εταιρείας µας.

Πρώτο µέληµα της Επιτροπής είναι η ανάπτυξη της

Εταιρικής Πολιτικής ∆ιαχείρισης Ενέργειας & Νερού.
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και λειτουργεί από τις 9 Ιουλίου 2004.Η ηλεκτρική ενέργεια

που παράγεται υποστηρίζει τα συστήµατα φωτισµού και

κλιµατισµού του κτιρίου.

∆ύο ηλεκτρονικοί πίνακες µέσα στο σταθµό ενηµερώνουν

τους επισκέπτες σχετικά µε τη συνεισφορά της µονάδας

για ένα καθαρότερο περιβάλλον.

Σύστηµα φυσικού κλιµατισµού στο σταθµό του

Προαστιακού Σιδηροδρόµου

Ο σταθµός του προαστιακού σιδηροδρόµου στο

αεροδρόµιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» διαθέτει σύστηµα

φυσικού κλιµατισµού. Αν και οι αποβάθρες βρίσκονται σε

ηµιυπαίθριο χώρο,οι επιβάτες που θα περιµένουν τα τρένα

θα έχουν δροσιά το καλοκαίρι και λιγότερο κρύο το

χειµώνα χωρίς να χρησιµοποιείται καθόλου ηλεκτρική

ενέργεια ή τεχνητός κλιµατισµός.

Σε κάθε πλευρά της αποβάθρας υπάρχει ένα δίκτυο 14

υπόγειων αγωγών.Ο εξωτερικός αέρας που µπαίνει στους

αγωγούς καταλήγει στο υπέδαφος, όπου επικρατεί

σταθερά µια θερµοκρασία 18-22 βαθµών Κελσίου. Το

χειµώνα, ο ψυχρός αέρας που µπαίνει στον αγωγό

µετατρέπεται σε θερµό και βγαίνει από ειδικά στόµια που

υπάρχουν σε κάθε πλευρά της αποβάθρας. Όσο για το

καλοκαίρι, δίπλα στα σηµεία εισόδου του αέρα έχουν

εγκατασταθεί ειδικά ποτιστικά συστήµατα, όπου θα

φτιαχτούν χώροι πρασίνου,ώστε να ψύχεται ο αέρας και να

βγαίνει πιο δροσερός στην επιφάνεια (σύστηµα

εξατµιστικής ψύξης). Για παράδειγµα, όταν το καλοκαίρι

επικρατούν συνθήκες καύσωνα (40°C),χάρη στο σύστηµα

του «φυσικού κλιµατισµού από τη γη»,η θερµοκρασία στις

αποβάθρες µειώνεται κατά περίπου 8 βαθµούς Κελσίου.

Αντίστοιχα,το χειµώνα,όταν η θερµοκρασία είναι έξω 0°C,

στην αποβάθρα οι συνθήκες είναι καλύτερες, µε

θερµοκρασία 8-10°C.

Το σύστηµα φυσικού κλιµατισµού προσφέρει προστασία

και από τον άνεµο, αφού ο αέρας οδηγείται στους

αγωγούς αναρρόφησης.

Ανακύκλωση

Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε. έχει αναπτύξει ένα

ολοκληρωµένο πρόγραµµα διαχείρισης απορριµµάτων, το

οποίο στηρίζεται στην αρχή «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει»,ενώ

προωθεί τη διαλογή στην πηγή και την ανακύκλωση.

Στο Αεροδρόµιό µας πραγµατοποιούµε προγράµµατα

ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού, αλουµινίου,

ξύλου και χρησιµοποιηµένων ελαστικών. Για να

ενθαρρύνουµε την Αεροδροµιακή Κοινότητα να αυξήσει

την ανακύκλωση, η Εταιρεία µας έχει επεκτείνει την

πολιτική µηδενικής χρέωσης για όλα τα ανακυκλώσιµα

υλικά.Η πρωτοβουλία αυτή,σε συνδυασµό µε την αύξηση

του συνολικού όγκου των απορριµµάτων,έχει οδηγήσει σε

υπερδιπλασιασµό των ποσοτήτων υλικών που

περισυλλέγονται για ανακύκλωση σε σχέση µε το 2003

(από 654 σε 1.504 τόνους).

Επίσης, έχουµε εφαρµόσει στους χώρους των γραφείων

µας πρόγραµµα ξεχωριστής συλλογής και ανακύκλωσης

για χαρτί και χαρτόνι, µε την τοποθέτηση ειδικών κουτιών

σε κάθε θέση εργασίας.

Παράλληλα, συνεχίζουµε το πρόγραµµα ανακύκλωσης

οικιακών µπαταριών. Εκτός από τις µπαταρίες που

χρησιµοποιούνται στο Αεροδρόµιο, ενθαρρύνουµε τους

εργαζοµένους να φέρνουν τις χρησιµοποιηµένες

µπαταρίες από τα σπίτια τους,ώστε να αυξηθεί η ποσότητα

ανακυκλώσιµων υλικών και να σταµατήσει η διάθεση στα

οικιακά απορρίµµατα. Κατά το 2004 συλλέξαµε µε αυτόν

τον τρόπο 725 κιλά µπαταρίες για ανακύκλωση.

Τέλος, τον Μάιο του 2004, η Εταιρεία µας ξεκίνησε ένα

πρόγραµµα για τη διαχείριση των µελανοταινιών

εκτυπωτών στο χώρο του Αεροδροµίου, το οποίο

πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Εκπαιδευτικό

Πρόγραµµα Ανακύκλωσης & Ανταλλαγής (ΕΠΑΝΑ). Οι

χρησιµοποιηµένες µελανοταινίες συλλέγονται από το

ΕΠΑΝΑ και για κάθε µελανοταινία που συλλέγεται θα

διατίθεται ένα χρηµατικό ποσό για κοινωφελείς σκοπούς.

Κοντά στην εκπαιδευτική κοινότητα

Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

Το Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης

αποτελεί µέρος των προσπαθειών µας για την ενδυνάµωση

της περιβαλλοντικής συνείδησης στην ευρύτερη περιοχή

των Μεσογείων. Στο πλαίσιο αυτού του προγράµµατος

δηµιουργήσαµε ένα εκπαιδευτικό σεµινάριο µε τίτλο «Το

Αεροδρόµιο και το Περιβάλλον», που απευθύνεται σε

µαθητές λυκείου και πραγµατοποιείται στα σχολεία τις

ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων. Το σεµινάριο

περιλαµβάνει παρουσίαση των περιβαλλοντικών

δραστηριοτήτων µας και συζήτηση µε τους µαθητές,τόσο

σε θέµατα γενικού περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όσο

και σε θέµατα λειτουργίας του Αεροδροµίου.

Κατά το 2004 πραγµατοποιήθηκαν παρουσιάσεις στην

πρώτη τάξη των λυκείων Αρτέµιδος,Σπάτων και Ραφήνας.

Συνολικά 243 µαθητές παρακολούθησαν το σεµινάριο.

Πρόγραµµα Περιβαλλοντικών Υποτροφιών

Η Εταιρεία µας,στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησής της για

το περιβάλλον και της προώθησης της περιβαλλοντικής

γνώσης, χορηγεί υποτροφίες για περιβαλλοντικές

σπουδές σε µεταπτυχιακό επίπεδο, σε συνεργασία µε το

Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

∆ιάγραµµα 6.1
Συνολική Ποσότητα Ανακυκλώσιµιων
Απορριµάτων στον ∆ΑΑ
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Μαζί µε την Επιστηµονική Κοινότητα
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Κατά τη διάρκεια της τελετής καθοµολόγησης και

απονοµής των πτυχίων του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου,

επιδόθηκαν τα πιστοποιητικά των υποτροφιών σε τρεις

µεταπτυχιακούς φοιτητές,µε τα εξής θέµατα:

• ∆ηµιουργία Ταµείου Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής

Ευθύνης

• Μελέτη για τη Βελτίωση των Χαρακτηριστικών του

Τοπίου σε Λειτουργικές Περιοχές του Αερολιµένα

• Συγκριτική Ανάλυση Περιβαλλοντικής Απόδοσης του

∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών µε Ευρωπαϊκά και

Αµερικάνικα Αεροδρόµια

Επιπλέον, στο πλαίσιο της πολιτικής της Εταιρείας µας για

την ενίσχυση των δηµοτών της ευρύτερης περιοχής των

Μεσογείων, οι φοιτητές που προέρχονται από τις τοπικές

κοινότητες θα έχουν προτεραιότητα στην απονοµή των

υποτροφιών σε σχέση µε τους άλλους υποψηφίους που

κατέχουν τα ίδια προσόντα.

Περιβαλλοντική πληροφορία και ευαισθητοποίηση

Περιβαλλοντικό ∆ελτίο 

Το Περιβαλλοντικό ∆ελτίο αποτελεί ετήσια έκδοση της

Εταιρείας µας. Σκοπός της έκδοσης είναι η ενηµέρωση

κρατικών φορέων, εταιρειών και του κοινού, καθώς και η

ευαισθητοποίηση των πολιτών για περιβαλλοντικά θέµατα.

Περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά µε τις

περιβαλλοντικές δραστηριότητες του ∆ιεθνή Αερολιµένα

Αθηνών, τα αποτελέσµατα από τα προγράµµατα µετρήσεων,

καθώς και τη λειτουργία των περιβαλλοντικών συστηµάτων και

περιγραφή των νέων προγραµµάτων και πρωτοβουλιών.

Το Περιβαλλοντικό ∆ελτίο αποστέλλεται σε όλες τις

τοπικές αρχές (∆ήµους, Κοινότητες, Νοµαρχία), τους

Συλλόγους της περιοχής των Μεσογείων, τα σχολεία της

περιοχής, διάφορα Υπουργεία, εταιρείες που λειτουργούν

στο Αεροδρόµιο κ.λπ. Επιπλέον, είναι διαθέσιµο για το

κοινό που επισκέπτεται το Αεροδρόµιο στο χώρο του

Κέντρου Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης λειτουργεί

στο κτίριο του Κεντρικού Αεροσταθµού του

Αεροδροµίου και είναι ανοιχτό για όλους τους επιβάτες,

επισκέπτες και εργαζόµενους της Αεροδροµιακής

Κοινότητας. Η λειτουργία του Κέντρου στηρίζεται στην

ευγενική χορηγία της εταιρείας DQS.

Κύριος σκοπός του είναι η ενηµέρωση του κοινού για τις

περιβαλλοντικές δραστηριότητες της Εταιρείας

Αεροδροµίου και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε

περιβαλλοντικά θέµατα. Επιπλέον, το Κέντρο µπορεί να

χρησιµοποιηθεί και ως χώρος για την προώθηση των

περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών άλλων οργανισµών. Στη

διάρκεια του 2004, οι προθήκες του Κέντρου

Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης ανανεώθηκαν µε νέα

στοιχεία,ενώ 5.385 άτοµα επισκέφθηκαν το Κέντρο.

Κατά το 2004, η αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines

παρείχε την ευγενική της υποστήριξή στο Πρόγραµµα

Περιβαλλοντικών Υποτροφιών µε δωρεάν εισιτήρια

προς τους υποτρόφους για να ταξιδεύουν στην Αθήνα

για συναντήσεις.

Πίνακας 6.1
Περιβαλλοντικοί Δείκτες

∆είκτης

Άµεση κατανάλωση ενέργειας (joules) 
κατανεµηµένη ανά κύρια πηγή

Έµµεση κατανάλωση ενέργειας (joules). 
Αναφορά για το σύνολο της χρησιµοποιούµενης 
ενέργειας για την παραγωγή και διάθεση 
ενεργειακών προϊόντων που αγοράζονται από 
τον οργανισµό (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια θέρµανση)

Συνολική ποσότητα χρησιµοποιούµενου νερού

Διαχειριζόµενη έκταση σε περιοχές µε πλούσια 
βιοποικιλότητα

Περιγραφή των σηµαντικότερων επιπτώσεων 
στην βιοποικιλότητα των χερσαίων, υδάτινων και 
θαλάσσιων οικοσυστηµάτων, που σχετίζονται µε 
τις δραστηριότητες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
του οργανισµού

Εκποµπές NOx, SOx και άλλων αέριων ρύπων 
ανά κατηγορία

Εκποµπές Θορύβου

Συνολική ποσότητα απορριµµάτων και 
αναλυκλωσίµων ανά κατηγορία και προορισµό

Σηµαντικές εκροές στους υδάτινους πόρους ανά 
κατηγορία

Σηµαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
κυριοτέρων προϊόντων και υπηρεσιών

Σχόλιο Εταιρίας

Ο ΔΑΑ παρακολουθεί την κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίµων 
(βενζίνη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, 
αεροπορικό καύσιµο) συστηµατικά και 
παρέχει στοιχεία τόσο για την συνολική 
κατανάλωση όσο και για την κατανάλωση 
ανά επιβάτη

Ο ΔΑΑ παρακολουθεί την κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίµων 
(βενζίνη, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, 
αεροπορικό καύσιµο) συστηµατικά και 
παρέχει στοιχεία τόσο για την συνολική 
κατανάλωση όσο και για την κατανάλωση 
ανά επιβάτη

Ο ΔΑΑ παρακολουθεί τη κατανάλωση 
νερού συστηµατικά και παρέχει στοιχεία 
τόσο για την συνολική κατανάλωση όσο 
και για την κατανάλωση ανά επιβάτη

Ο ΔΑΑ παρακολουθεί σε συνεχή βάση 
την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος 
στην ευρύτερη περιοχή του αεροδροµίου

Οι σηµαντικότερες επιπτώσεις από την 
λειτουργία του ΔΑΑ στην βιοποικιλότητα 
σχετίζονται µε την αλλαγή χρήσεων γης 
λόγω της ανάπτυξης του αεροδροµίου, 
τις εκποµπές ρύπων, τον θόρυβο, την 
κυκλοφορία οχηµάτων, κ.λπ.

Ο ΔΑΑ έχει εγκαταστήσει δίκτυο 
παρακολούθησης της ποιότητας του 
αέρα στην ευρύτερη περιοχή των 
Μεσογείων από το 1998 και στοιχεία για 
τους ρύπους που µετρώνται (Ο3, ΝΟ2, 
SO2, PM10, CO και HCs) παρέχονται 
σε τακτική βάση. Σηµειώνεται ότι το 
Αεροδρόµιο είναι µόνο µια από τις πολλές 
πηγές αερίων ρύπων στα Μεσόγεια

Ο ΔΑΑ έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο 
δίκτυο παρακολούθησης θορύβου.

Ο ΔΑΑ έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωµένο 
σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων, το 
οποίο στηρίζεται στην αρχή «Ο Ρυπαίνων 
Πληρώνει» και παρέχει στοιχεία σχετικά 
µε τις ποσότητες και τα είδη των παραγόµενων 
απορριµµάτων. Επιπλέον, έχει αναπτύξει 
εκτεταµένο πρόγραµµα ανακύκλωσης 
απορριµµάτων.

Οι µόνες εκροές του αεροδροµίου είναι 
τα όµβρια ύδατα. Υπάρχει πρόγραµµα 
παρακολούθησης της ποιότητας των 
επιφανειακών υδάτων τα αποτελέσµατα 
του οποίου παρέχονται στους αρµόδιους 
φορείς

Το κύριο «προϊόν» του ΔΑΑ είναι η υποδοµή 
του αεροδροµίου (κτίρια / πίστα / διάδροµοι) 
και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις περιγράφονται 
τόσο στα περιβαλλοντικά δελτία όσο και 
στην περιβαλλοντική έκθεση προς το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος

Αναζήτηση πληροφορίας

Περιβαλλοντικό Δελτίο Τεύχος 7, 
Παρακολούθηση Κατανάλωσης 
Πόρων

Περιβαλλοντικό Δελτίο Τεύχος 7,
Παρακολούθηση Κατανάλωσης 
Πόρων

Περιβαλλοντικό Δελτίο Τεύχος 7,
Παρακολούθηση Κατανάλωσης 
Πόρων

Περιβαλλοντικό Δελτίο Τεύχος 7, 
Φυσικό Περιβάλλον

Περιβαλλοντικό Δελτίο Τεύχος 7

Περιβαλλοντικό Δελτίο Τεύχος 7, 
Ποιότητα Αέρα

Περιβαλλοντικό Δελτίο Τεύχος 7, 
Θόρυβος
Περιβαλλοντικό Δελτίο Τεύχος 7, 
Διαχείριση Απορριµµάτων

Περιβαλλοντικό Δελτίο Τεύχος 7, 
Ποιότητα Νερού

Περιβαλλοντικές Εκθέσεις, 
Περιβαλλοντικά Δελτία

Αντιστοίχιση µε 
δείκτες GRI

EN3

ΕΝ4

ΕΝ5

ΕΝ6

ΕΝ7

ΕΝ10

-

ΕΝ11

ΕΝ12

ΕΝ14 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΝΕΡΟ

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ,ΕΚΡΟΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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7.Μαζί στο χώρο εργασίας
∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών

Εργασιακές σχέσεις

Οι Εργασιακές Σχέσεις στην Εταιρεία µας αποκτούν την

πραγµατική τους διάσταση µέσα από ένα σύστηµα αρχών

και αξιών, που στηρίζεται στον αλληλοσεβασµό και την

επικοινωνία, την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα, την

οµαδική εργασία και τη συνεργασία.

Σωµατείο Εργαζοµένων 

Από το 1999, πριν από την έναρξη της λειτουργίας του

Αεροδροµίου, συστήθηκε «Σωµατείο Εργαζοµένων του

∆.Α.Α.»,που µέχρι το τέλος του 2004,είχε ως µέλη το 70%

του προσωπικού.Το Σωµατείο Εργαζοµένων συνεργάζεται

στενά µε τη ∆ιοίκηση για την επίλυση εργασιακών

θεµάτων, διασφαλίζοντας το δικαίωµα ελεύθερης γνώµης

και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Εργασιακή Υγιεινή & Ασφάλεια

Το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας της Εταιρείας

βασίζεται στη συµµετοχή όλων των ιεραρχικών επιπέδων

∆ιοίκησης και εργαζοµένων, µέσα από τις εταιρικές

διαδικασίες ασφάλειας και τη θεσπισµένη Επιτροπή

Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζοµένων.

Το Τµήµα Ασφάλειας Εργασίας, που λειτουργεί

συµβουλευτικά προς τη ∆ιοίκηση και τους εργαζοµένους,

συνέχισε το 2004 τις δραστηριότητές του, µε

επιθεωρήσεις ασφάλειας και διερευνήσεις συµβάντων.

Επίσης, στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης σε

θέµατα ασφάλειας, το 2004 οργανώθηκαν σεµινάρια για:

• Ασφάλεια στη χρήση φορητών σκαλών

• Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

• Ασφάλεια στους χώρους διαχείρισης αποσκευών

Συνθήκες Εργασίας

Πέρα από τις νοµικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας,

γίνονται προσπάθειες για τη συνεχή βελτίωση των

συνθηκών εργασίας του προσωπικού µας, καλύπτοντας

θέµατα φωτισµού, κλιµατισµού, εργονοµικών

διευθετήσεων, κατάλληλα διαµορφωµένων χώρων

καπνιζόντων,χώρων εστίασης κ.ά.

Στη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας µεταξύ ∆ιοίκησης και

Σωµατείου Εργαζοµένων, η οποία ισχύει από το 2002,

υπάρχει η γενική δέσµευση της Εταιρείας για την

ασφάλεια και την προστασία της υγείας όλων των

εργαζοµένων.

Ευελιξία στο χώρο εργασίας

Ο θεσµός του «ελαστικού ωραρίου», καθώς και η

καθιέρωση της ανεπίσηµης ενδυµασίας των εργαζοµένων

του διοικητικού προσωπικού την Παρασκευή (Casual Fri-

day), έχουν συντελέσει στη δηµιουργία ενός ευχάριστου

εργασιακού κλίµατος.

Οι άνθρωποί µας

Ηλικία,φύλο και οικογενειακή κατάσταση εργαζοµένων

Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών είναι µια εταιρεία νέων

ανθρώπων. O συνολικός µέσος όρος ηλικίας των

εργαζοµένων είναι τα 35 έτη. Ο µέσος όρος ηλικίας των

ανδρών είναι τα 37 έτη και των γυναικών τα 33 έτη.

∆ιάγραµµα 7.1
Ηλιακή κατανοµή προσωπικού

Άνδρες
66%

Γυναίκες
34%
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Το 27% των εργαζοµένων αποτελείται από εργατοτεχνικό

εξειδικευµένο προσωπικό ενώ το 34% των εργαζοµένων

αποτελείται από γυναίκες.

Μορφωτικό επίπεδο εργαζοµένων 

Το 78% των εργαζοµένων µας έχει ολοκληρώσει

τουλάχιστον έναν κύκλο σπουδών µετά το λύκειο και το

40% έχει πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Εθνικότητα των εργαζοµένων 

Η πλειονότητα των εργαζοµένων είναι Έλληνες, ενώ

απασχολούµε και 20 άτοµα που προέρχονται από 8

χώρες του εξωτερικού.

Ανάπτυξη Ανρωπινου ∆υναµικού

Εκπαίδευση των εργαζοµένων 

Στόχος µας είναι η δηµιουργία ενός εργασιακού

περιβάλλοντος συνεχούς εκµάθησης,ανάπτυξης και ίσων

ευκαιριών, που παρέχει εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα

των εργαζοµένων, µε µία ποικιλία θεµατολογίας που

καλύπτει όλους τους τοµείς επαγγελµατικής

εξειδίκευσης, τεχνογνωσίας και ανάπτυξης προσωπικών

ικανοτήτων.

Η πρόκληση των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών

Αγώνων του 2004 δηµιούργησε επιπρόσθετες

εκπαιδευτικές ανάγκες προκειµένου να διασφαλιστεί η

επιχειρησιακή ετοιµότητα και το υψηλό επίπεδο

υπηρεσιών µας.

Πιο συγκεκριµένα, πραγµατοποιήθηκαν 11.466

ανθρωποώρες εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 5.645

αφορούσαν στο Πρόγραµµα Εκπαίδευσης των «Χρυσών

Εθελοντών», ενώ όλες οι υπόλοιπες αφορούσαν σε

τοµείς επαγγελµατικής εξειδίκευσης.

Απασχόληση πληθυσµού από τις Τοπικές Κοινότητες

Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών στηρίζει τις Τοπικές

Κοινότητες. Το ενδιαφέρον της Εταιρείας µας για την

απασχόληση του πληθυσµού που προέρχεται από τους

όµορους ∆ήµους και Κοινότητες επιβεβαιώνεται από το

γεγονός ότι το 26% των εργαζοµένων µας έχει ως τόπο

κατοικίας τα Μεσόγεια.

Επιπλέον, οι 302 εταιρείες της Αεροδροµιακής

Κοινότητας παρέχουν απασχόληση σε 16.000 περίπου

εργαζοµένους, εκ των οποίων οι 3.000 έχουν ως µόνιµη

κατοικία την ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων.

62%

38%

∆ιάγραµµα 7.2
Οικογενειακή κατάσταση εργαζοµένων

Άγαµοι
38%

Έγγαµοι
62%

∆ιάγραµµα 7.2α
Ηλικίες παιδιών εργαζοµένων

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

158

105

91

41

0+-4 4+-8 8+-14 14+-18

∆ιάγραµµα 7.1α
Ηλικιακή κατανοµή προσωπικού

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 >45
ΆνδρεςΓυναίκες

0

50

100

150

200

250

22

154

193

171

98

60 ∆ιάγραµµα 7.3
Μορφωτικό επίπεδο εργαζοµένων

Μεταπτυχιακά
15%

Τεχνολογικό
Εκπ. Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.)

10%

Πανεπιστήµιο
25%

Βασική Εκπαίδευση
1%

Απολυτήριο
Γεν. Λυκείου

16%

Απολυτήριο
Τεχν. Λυκείου

5%

Κολλέγιο
28%

∆ιάγραµµα 7.4
Εθνικότητα εργαζοµένων

Ελλάδα
97,1%

Η.Π.Α.

Ιταλία

Ηνωµένο Βασίλειο

Ιορδανία

Γερµανία

Κύπρος

Ολλανδία

Γαλλία

2

1
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1
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2

∆ιάγραµµα 7.5
Τόπος διαµονής εργαζοµένων
∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών Α.Ε.

Σπάτα
Ραφήνα

Πόρτο Ράφτη
Πικέρµι

Παλλήνη
Παιανία

Νέα Μάκρη
Μαρκόπουλο

Λαύριο
Λαγονήσι
Κουβαράς

Κορωπί
Κερατέα
Καλύβια

Γλυκά Νερά
Γέρακας

Βραυβρώνα
Ανάβυσσος

Αρτέµιδα
Ανθούσα

20
19

2
1

24

28

3
3

6
6

8
2

15
3

6
14

2
4

16
1

Υπόλοιπο
Αττικής
73,8%

Τοπικές Κοινότητες
26,2%

∆ιάγραµµα 7.6
Εκπαιδευτικές Ενότητες

Λειτουργίες
Αεροδροµίου

και Συντήρησης
20%

Πληροφοριακά
συστήµατα
& Τηλ/νίες

10%

Ασφάλεια &
Προστασία

3%

Γνώσεις Η/Υ
2%

Εξειδικευµένα
αντίκειµενα 5%

∆ιοικητικές &
∆ιαπροσωπικές
δεξιότητες 12%

Λοιπές
Εκπαιδεύσεις

52%

Εκπαίδευση
για τους
ΟΑ 2004

48%

Αρχή Ανάπτυξης του Ανθρώπινου ∆υναµικού

«Έχοντας δηµιουργήσει την οµάδα του ∆ιεθνή

Αερολιµένα Αθηνών,θέλουµε να τη διατηρήσουµε και να

την αναπτύξουµε σ’ ένα εργασιακό περιβάλλον που

ενθαρρύνει συνεχώς την εξέλιξη των ανθρώπων της».
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Ιδρύµατα, παρέχοντας ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε

φοιτητές. Το 2004, 28 φοιτητές από Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. είχαν

την ευκαιρία να ολοκληρώσουν την πρακτική τους

άσκηση σε διάφορα τµήµατα της Εταιρείας, ανάλογα µε

την εξειδίκευσή τους.

Ενηµέρωση & Επικοινωνία

Ενηµέρωση

Επιθυµία της Εταιρείας µας είναι να προλαµβάνει και να

καλύπτει όλες τις ανάγκες για έγκυρη ενηµέρωση του

εργαζόµενου για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατά του,

τόσο στο εργασιακό όσο και στο κοινωνικό του

περιβάλλον. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής,

διαθέτουµε στους εργαζοµένους:

• Εσωτερικό εταιρικό δίκτυο (INTRANET), όπου

αναφέρονται όλες οι ενηµερωµένες πολιτικές και

διαδικασίες 

• Ειδική σελίδα στο εταιρικό δίκτυο (INTRANET), όπου

αναφέρονται νέες εργασιακές ρυθµίσεις, προγράµµατα και

παροχές Κοινωφελών Οργανισµών (Ι.Κ.Α,Ο.Α.Ε.∆.,Ο.Ε.Κ.),

καθώς και προσφορές και εκπτώσεις για τους εργαζοµένους

από τις εταιρείες της Αεροδροµιακής Κοινότητας 

• Πίνακες ανακοινώσεων.

Ειδική µέριµνα δίνεται επίσης και στη µητρότητα. Ό,τι

αφορά στην εργαζόµενη µητέρα αναφέρεται σε

συγκεκριµένη ιστοσελίδα στο εταιρικό δίκτυο,

διευκολύνοντας την άµεση και υπεύθυνη ενηµέρωσή της

σε αυτήν την ευαίσθητη περίοδο της ζωής της.

Επικοινωνία

Η πολιτική της «ανοιχτής πόρτας» καλλιεργεί την

ανθρώπινη επαφή και την ανοιχτή επικοινωνία

παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους τους εργαζοµένους

να απευθύνονται χωρίς ενδοιασµούς στους ανωτέρους

τους, για οποιοδήποτε θέµα τους απασχολεί.

Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών επενδύει στους

ανθρώπους του. Το 2004 διοργανώσαµε σειρά

παρουσιάσεων προς όλους τους εργαζοµένους µε θέµα

«Επενδύοντας στους Ανθρώπους».Κατά τη διάρκεια των

παρουσιάσεων αναλύθηκαν οι αρχές, οι πολιτικές και οι

εταιρικές πρακτικές που αφορούν στο ανθρώπινο

δυναµικό. Οι συνάδελφοί µας είχαν την ευκαιρία ενός

εποικοδοµητικού διαλόγου µε τους εκπροσώπους της

∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού, µέσα από τον οποίο

διασαφηνίστηκαν οι απορίες και απαντήθηκαν τα

ερωτήµατα που τέθηκαν. Αποτέλεσµα αυτού του

ανοιχτού διαλόγου ήταν η ορθή ενηµέρωση για αρκετά

ζητήµατα µέσα στον εργασιακό χώρο και η ενθάρρυνση

για επικοινωνία µεταξύ ∆ιοίκησης και εργαζοµένων.

Αµοιβές και Παροχές

Η πολιτική µας στον τοµέα των αµοιβών και των παροχών

εκφράζεται από τη λειτουργία ενός δίκαιου συστήµατος,

που στηρίζεται στη δηµιουργία ίσων ευκαιριών, οι οποίες

προάγουν και ανταµείβουν την υψηλή απόδοση και

αποτελεσµατικότητα, µε ανταγωνιστικούς όρους σε

σχέση µε την αγορά εργασίας.

Ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών κοντά στις

ευχάριστες στιγµές της ζωής των εργαζοµένων...

Στο πλαίσιο της µέριµνας προς τους εργαζοµένους και τις

οικογένειές τους, παρέχονται πρόσθετες παροχές πέρα
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Εκπαίδευση σε Εταιρείες της Αεροδροµιακής

Κοινότητας

Θεωρώντας τις εταιρείες της Αεροδροµιακής

Κοινότητας συνεργάτες µας στον κοινό σκοπό, την

εύρυθµη λειτουργία του Αεροδροµίου, διοργανώνουµε

κάθε χρόνο εκπαιδευτικά προγράµµατα ποικίλης

θεµατολογίας (ασφάλεια, πυρασφάλεια, περιβαλλοντική

ευαισθητοποίηση, εξυπηρέτηση του πελάτη κ.λπ.).

Ιδιαίτερα,εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων,προσφέραµε

εκπαίδευση, χωρίς καµία επιβάρυνση, προς όλες τις

εταιρείες και τους οργανισµούς που συµµετείχαν στην

υποδοχή και την αποχώρηση της Ολυµπιακής

Οικογένειας.Το 2004 παραδόθηκαν 11.639 εκπαιδευτικές

ανθρωποώρες προς την Αεροδροµιακή Κοινότητα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της λειτουργίας του

Εκπαιδευτικού Κέντρου µας,κατά το 2004,οργανώθηκαν

4 σεµινάρια µε 40 συµµετέχοντες από 20 εταιρείες της

Αεροδροµιακής Κοινότητας.

Εσωτερική ανακοίνωση θέσεων εργασίας 

Στο πλαίσιο της παροχής ίσων ευκαιριών στους

εργαζοµένους του, ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών έχει

αναπτύξει το σύστηµα «εσωτερικής ανακοίνωσης

θέσεων εργασίας» (job posting) όπου:

• Ενηµερώνονται όλοι οι εργαζόµενοι για τις νέες θέσεις

εργασίας

• Παρέχεται η δυνατότητα σε όλους να κάνουν αίτηση

χωρίς όριο συµµετοχών

• ∆ίνεται προτεραιότητα επιλογής στους εσωτερικούς

υποψηφίους

• Η µετακίνηση, τις περισσότερες φορές, σηµαίνει

προαγωγή

Από την έναρξη του προγράµµατος µέχρι και το τέλος

του 2004 ανακοινώθηκαν 83 θέσεις εργασίας,

συγκεντρώθηκαν 215 συµµετοχές και έγιναν 63

εσωτερικές επιλογές και τοποθετήσεις.

Πρόγραµµα Πρωτότυπων Iδεών 

Η Εταιρεία µας ενθαρρύνει την ανάπτυξη και εφαρµογή

νέων ιδεών από τους εργαζοµένους. Στο πλαίσιο της

προσπάθειας αυτής έχει καθιερωθεί ένα Πρόγραµµα

Πρωτότυπων Ιδεών, που αναγνωρίζει και επιβραβεύει τις

παραγωγικές ιδέες. Από την έναρξη του προγράµµατος

µέχρι και το τέλος του 2004, κατατέθηκαν 108 ιδέες από

61 εργαζόµενους και βραβεύτηκαν οι 10 από αυτές.

Πρακτική άσκηση φοιτητών Α.Ε.Ι.& Τ.Ε.Ι.

Συµβάλλοντας στην εξέλιξη νέων επιστηµόνων,

διατηρούµε στενή συνεργασία µε ελληνικά και ξένα

Πανεπιστήµια καθώς και µε Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά

∆ιάγραµµα 7.7
Εκπαίδευση Αεροδροµιακής Κοινότητας
για τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004

Ελληνική
Αστυνοµία

43%

ΑΘΗΝΑ 2004
µόνιµο

προσωπικό
3%

ΑΘΗΝΑ 2004
εθελοντές

5% Προαστιακός
σιδ/µος

5%

Εµπορικές
Επιχειρήσεις

4%

Εταιρείες
Ασφαλείας

(ΕΡΜΗΣ AIRSEC/
AVSEC)

40%

Μαζί για την οικονοµία Μαζί για την έγκυρη πληροφόρηση
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Το ενδιαφέρον των εργαζοµένων για το Πρόγραµµα είναι

συνεχώς αυξανόµενο, καθώς οι εργαζόµενοι

συµµετέχουν µέσω των ατοµικών αποταµιεύσεων σε

ποσοστό 96%.

∆ωρεάν µεταφορά του προσωπικού

Η Εταιρεία εξυπηρετεί τους εργαζοµένους σε όλα τα

ωράρια εργασίας τους, παρέχοντας δωρεάν µεταφορά

από και προς το Αεροδρόµιο. Εκτελούνται συνολικά 25

δροµολόγια ηµερησίως, από 3 κεντρικούς άξονες του

Λεκανοπεδίου της Αττικής και για το 2004 δαπανήθηκε

για τη µεταφορά του προσωπικού το συνολικό ποσό των

500.000 Ευρώ.

Επιδότηση διοδίων της Αττικής Οδού

Μία επιπλέον παροχή προς τους εργαζοµένους της

Εταιρείας είναι η επιδότηση των διοδίων της Αττικής

Οδού για τη µετακίνησή τους από και προς το χώρο

εργασίας τους. Το συνολικό κόστος που προκύπτει από

την επιδότηση αυτή, για ελεύθερη διέλευση, καλύπτεται

εξ ολοκλήρου από την Εταιρεία µας.

Εστιατόρια Προσωπικού

Λειτουργούν 5 Εστιατόρια Προσωπικού, τα οποία

καλύπτουν όλους τους χώρους του Αεροδροµίου µε

στόχο να προσφέρουν την καλύτερη δυνατή ποικιλία

εδεσµάτων σε λογικές τιµές µέσα σε ένα ευχάριστο και

υγιεινό περιβάλλον.

Στο πνεύµα των εορτών

Κάθε Χριστούγεννα, η Εταιρεία συνεισφέρει στο

Χριστουγεννιάτικο Τραπέζι των εργαζοµένων µε

δωροεπιταγές.Τα Χριστούγεννα του 2004 προσφέρθηκε

το συνολικό ποσό των 82.000 Ευρώ.

Επιπλέον, η Εταιρεία προσφέρει εορταστικό γεύµα και

γλυκίσµατα στους εργαζοµένους που απασχολούνται τις

ηµέρες των εορτών σε βάρδιες και βρίσκονται µακριά

από την οικογένειά τους.

Κοινωνικές ∆ραστηριότητες

Εκδηλώσεις για το προσωπικό

Η διοργάνωση ξεχωριστών εκδηλώσεων, όπως η Ετήσια

Κοπή της Πίτας µας και η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

για τα παιδιά των εργαζοµένων, αποτελεί παράδοση για

την Οικογένεια του Αεροδροµίου.

Επιπλέον,το 2004,αναγνωρίζοντας την τεράστια σηµασία

που έχει ο ανθρώπινος παράγοντας στην επίτευξη

προκλήσεων όπως αυτή των Ολυµπιακών Αγώνων,

διοργανώσαµε στο Κτίριο Ταχείας Εξυπηρέτησης µία

50

από το µισθό και τα προβλεπόµενα επιδόµατα:

Συνεισφέρουµε µε χρηµατικό δώρο στο γάµο και τη

γέννηση των παιδιών κάθε εργαζοµένου.Παράλληλα,από

το 2004, η Εταιρεία µας προσφέρει οικονοµική ενίσχυση

για την αντιµετώπιση των εξόδων παιδικού σταθµού,

ανάλογη µε τη µισθολογική κατάσταση των εργαζοµένων

και µε κύριο στόχο την υποστήριξη των χαµηλόµισθων.

Επιπλέον, η Εταιρεία έχει εξασφαλίσει επιπρόσθετο

ειδικό επίδοµα τοκετού, από το Πρόγραµµα Οµαδικής

Ασφάλισης, το οποίο για το 2004 ανήλθε στο συνολικό

ποσό των 50.000 Ευρώ.

Αλλά και στις δύσκολες στιγµές…

Πέρα από τις εταιρικές υποχρεώσεις απέναντι στον

εργαζόµενο, όπως αυτές προβλέπονται από το Νόµο,

παρέχουµε κάθε δυνατή βοήθεια για την κάλυψη των

ιατρικών αναγκών των εργαζοµένων.

Ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη

Παρέχεται στους εργαζοµένους και στα προστατευόµενα

µέλη τους ειδικό ασφαλιστικό πρόγραµµα ζωής µε τις

ίδιες ακριβώς καλύψεις, καθώς και κάλυψη για

ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη.

Πέντε ηµέρες την εβδοµάδα,λειτουργούν δύο Ιατρεία,τα

οποία καλύπτονται από Ιατρό Εργασίας και Επισκέπτρια

Υγείας, καθώς και από Ιατρό του ΙΚΑ για συµβουλευτικές

ιατρικές υπηρεσίες και έγκαιρη εξυπηρέτηση περιστατικών

υγείας.

Τέλος, πραγµατοποιείται δωρεάν αντιτετανικός και

αντιγριπικός εµβολιασµός.

Προνόµια στον τοµέα της ιατρικής φροντίδας

Για κάθε εργαζόµενο έχει εκδοθεί ειδική κάρτα υγείας,

από µεγάλο νοσηλευτικό κέντρο,δίνοντας τη δυνατότητα

ειδικών παροχών, προνοµιακών τιµών, εκπτώσεων και

πιστώσεων σε διαγνωστικές εξετάσεις και νοσήλια για

τον ίδιο και τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς

του. Συµπληρωµατικά, υπάρχει ειδική έκπτωση και σε

άλλα διαγνωστικά κέντρα για να καλύπτονται οι

εργαζόµενοι ανάλογα µε τον τόπο κατοικίας τους.

Αιµοδοσία 

Ευαισθητοποιούµαστε στο κοινωνικό έργο της

αιµοδοσίας, διατηρώντας Τράπεζα Αίµατος στο

Νοσοκοµείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».∆ύο φορές το

χρόνο, όλοι οι εργαζόµενοι έχουν τη δυνατότητα να

συµµετέχουν στην Αιµοδοσία που διοργανώνεται στον

εργασιακό χώρο. Η Τράπεζα Αίµατος, εκτός από τα

παιδιά που νοσηλεύονται στο συγκεκριµένο Νοσοκοµείο,

καλύπτει σε περίπτωση ανάγκης τους εργαζοµένους και

τα µέλη των οικογενειών τους µε Α΄ βαθµό συγγένειας.

Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα

Το Συνταξιοδοτικό µας Πρόγραµµα,που απευθύνεται σε

όλους τους εργαζοµένους, ανεξαρτήτως ηλικίας και

εισοδήµατος, έχει σχεδιαστεί από ειδικούς, για να

βοηθήσει στην εξασφάλιση ικανοποιητικών οικονοµικών

παροχών κατά την συνταξιοδότηση και είναι συµµετοχικό.

∆ιάγραµµα 7.9
Συνταξιοδοτικό Πρόγραµµα

14.7%
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εκδήλωση «κοινού οράµατος», µε σκοπό την εµψύχωση

των εργαζοµένων αλλά και όλων των υπολοίπων

επιχειρησιακών φορέων του Αεροδροµίου για την

επιτυχή προετοιµασία και έκβαση των Αγώνων.

Μετά το τέλος των Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών

Αγώνων,θέλοντας να ευχαριστήσουµε για τη συνεισφορά

όλων, διοργανώσαµε µια εορταστική εκδήλωση στον

∆ορυφορικό Αεροσταθµό, κατά τη διάρκεια της οποίας

όλοι οι παρευρισκόµενοι έλαβαν ένα αναµνηστικό DVD

µε στιγµιότυπα και εικόνες που αποτύπωναν τη συλλογική

και επιτυχηµένη προσπάθεια της υποδοχής και του

αποχαιρετισµού της Ολυµπιακής και Παραολυµπιακής

Οικογένειας από το Αεροδρόµιό µας.

Προσφορά εισιτήριων για παρακολούθηση

αγωνισµάτων Ολυµπιακών Αγώνων

Η Εταιρεία Αεροδροµίου θέλησε να δώσει τη δυνατότητα

στους εργαζοµένους της να παρακολουθήσουν από

κοντά µερικά από τα αγωνίσµατα και για το λόγο αυτό

εξασφάλισε έναν σηµαντικό αριθµό εισιτηρίων, τα οποία

προσέφερε δωρεάν στο προσωπικό της.

Αθλητικές εκδηλώσεις - Οµάδα Ποδοσφαίρου

Στηρίζουµε το αθλητικό πνεύµα.Η Εταιρεία Αεροδροµίου

είναι χορηγός της «Ποδοσφαιρικής Οµάδας των

Εργαζοµένων του ∆.Α.Α» χρηµατοδοτώντας τα βασικά

της έξοδα. Την Οµάδα συνθέτουν συνάδελφοι απ’ όλες

τις ∆ιευθύνσεις εκπροσωπώντας την Εταιρεία µας σε

φιλικούς αγώνες µε άλλες εταιρείες εντός και εκτός της

Αεροδροµιακής Κοινότητας. Είχαµε ενεργό συµµετοχή

στην οργάνωση και διεξαγωγή του Κοινοτικού

Πρωταθλήµατος «5x5», το οποίο κέρδισαν άξια οι

συνάδελφοί µας το 2004 από την Ερµής Avsec. Οι

δραστηριότητες της Οµάδας, εκτός από την αθλητική

ψυχαγωγία,σκοπό έχουν και τη σύσφιξη των ανθρώπινων

σχέσεων µέσα στον εργασιακό χώρο.

Πίνακας 7.1
Κοινωνικοί Δείκτες - Εργασιακές πρακτικές & συνθήκες εργασίας

Αναζήτηση πληροφορίας∆είκτης Σχόλιο Εταιρίας
Αντιστοίχιση 
µε δείκτες GRI

LA5

LA6

LA7

LA9

LA10

LA11

LA3

LA2

LA1

Περιγραφή µεθόδων καταγραφής και κοινοποίησης εργασιακών
ατυχηµάτων και ασθενειών και πώς αυτά συνδέονται µε τον
Κώδικα Πρακτικής του Διεθνή Οργανισµού Εργασίας κατά την
Καταγραφή και Κοινοποίηση εργασιακών ατυχηµάτων και ασθενειών. 

Ύπαρξη επίσηµων Επιτροπών Εργασιακής Υγιεινής και Ασφάλειας
µε την εκπροσώπευση Διοίκησης και Εργαζοµένων και αναλογία
συµµετοχής των εργαζοµένων σε αυτές τις επιτροπές. 

Αποτίµηση µέσων τραυµατισµών, χαµένων ηµερών και απουσιών
λόγω ατυχηµάτων και αριθµός θυµάτων εργατικών ατυχηµάτων. 

Μέσος όρος εκπαιδευτικών ωρών, ανά εργαζόµενο και
επίπεδο εργαζοµένου. 

Σύσταση της υψηλόβαθµης διοίκησης και αναλογία ανδρών-
γυναικών και άλλων δεικτών πολιτιστικής ανοµοιογένειας 
εντός της εταιρείας. 

Περιγραφή των πολιτικών ή προγραµµάτων ίσων ευκαιριών 
και σχετικών συστηµάτων υλοποίησης  

Καταµερισµός των εργαζοµένων που εκπροσωπούνται από
ανεξάρτητο εργατικό σωµατείο ή άλλα αξιόπιστα µέρη. 

Καταµερισµός του εργασιακού δυναµικού ανά τύπο
απασχόλησης (ολική / µερική απασχόληση) και τύπο
εργασιακής σχέσης (σύµβαση αορίστου / ορισµένου χρόνου).
 

Ανάπτυξη προσλήψεων και του µέσου όρου αποχώρησης
(παραίτηση/ απόλυση). 

Ετήσια Αναφορά τµήµατος
Ασφάλειας Εργασίας. 

«Ετήσια Αναφορά Ανθρωπίνου
Δυναµικού 2004» 

Εταιρική Διαδικασία

Εταιρικό Διαδίκτυο Δ.Α.Α

«Ετήσια Αναφορά Ανθρωπίνου
Δυναµικού 2004» 

«Ετήσια Αναφορά Ανθρωπίνου
Δυναµικού 2004» 

Τύπος απασχόλησης: 100% Ολική

Τύπος εργασιακής σχέσης:

Από το 100% των εργαζοµένων µε συµβάσεις

αορίστου χρόνου το 1,4% είναι ορισµένου χρόνου

Εκπροσώπηση των εργαζοµένων του Δ.Α.Α από:

α) «Σωµατείο των Εργαζοµένων του Δ.Α.Α.» µε

ποσοστό εκπροσώπησης  70%

β) Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας

Καταγραφή εργατικών ατυχηµάτων και ενηµέρωση

των αρµοδίων αρχών σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

της ελληνικής νοµοθεσίας.

  

Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλειας Εργαζοµένων,

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ελληνικής νοµοθεσίας.

Τριµηνιαίες συνεδριάσεις µε Εκπρόσωπο της

διοίκησης, τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον

Γιατρό Εργασίας. (5 εργαζόµενοι/1 εκπρόσωπος

διοίκησης/2 σύµβουλοι)

 
Δείκτης: Χαµένες ανθρωπο-ηµέρες από ατυχηµα

x 1.000 / αριθµό κινήσεων αεροσκαφών = 0,043

(σταθερό το 2003 και2004).

Κανένα θανατηφόρο ατύχηµα εργαζοµένου. 

16.4 εκπαιδευτικές ανθρωποώρες ανά εργαζόµενο

το 2004  

Α)Διαδικασία Επιλογής Προσωπικού και

Διαδικασία Προαγωγών

Β)Εσωτερική ανακοίνωση θέσεων εργασίας

Εταιρική οµάδα υψηλόβαθµης Διοίκησης: 

α) Φύλο: Ανδρες 36, Γυναίκες 3

β) Εθνικότητα: 36 Έλληνες, 3 αλλοδαποί

Διευθυντών & Γεν. Διευθυντών

140 προσλήψεις µέσα στο 2004

Δείκτης αποχωρήσεων 3,9% το 2004.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
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Η Εταιρεία ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε. είναι µέλος

των παρακάτω διεθνών και ελληνικών οργανισµών και

επαγγελµατικών ενώσεων:

• Aircraft Rescue & Fire Fighting Working Group (ARFF)

• Airports Council International (ACI Europe)

• American Association of Airport Executives (AAAE)

• American Institute of Aeronautics & Astronautics (AIAA)

• American Society of Safety Engineers (ASSE)

• Association of Airport Internal Auditors (AAIA)

• Archive Management Association (ARMA)

• Disaster Recovery Institute International (DRII)

• Environmental Assessment Association (EAA)

• European Regions Airline Association (ERAA)

• Flight Safety Foundation (FSF)

• IATA Ground Handling Council

• Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA)

• Institute of Environmental Management & Assessment

(IEMA)

• International Society for Maintenance and Rehabilitation of

Transport Infrastructures (iSMARTi)

• IT Service Management Forum (itSMF)

• National Fire Protection Association (NFPA)

• National Safety Council

• Transportation Research Board (Individual Affiliate)

• Ελλάδα Καθαρή

• Ελληνική Εταιρεία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε)

• Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ)

• Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (EIEE)

• Ελληνογερµανικό Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 

• Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών (EBEA)

• Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ)

• Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.

• Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών (ΣΕΒ)

• Σύνδεσµος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

• Σύνδεσµος Στελεχών ∆ιοικήσεως Προσωπικού (ΣΣ∆Π)

Αυτός ο Κοινωνικός Απολογισµός συντάχθηκε λαµβάνοντας

υπόψη τις Οδηγίες του Global Reporting Initiative – 2002

Guidelines.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε

στα παρακάτω:

Τηλεφωνικό Κέντρο Κτιρίου ∆ιοίκησης (17): 210 3531000

Fax Κτιρίου ∆ιοίκησης (17): 210 3530001

Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Επιβατών:210 3530000

Γραµµή «Σας ακούµε» για θέµατα θορύβου:210 3530003

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση για θέµατα εξυπηρέτησης

επιβατών: cqmdpt@aia.gr 

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση για θέµατα διαχείρισης Εταιρικής

Κοινωνικής Ευθύνης: csr@aia.gr 
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Πίνακας 7.2
Κοινωνικοί Δείκτες - Ανθρώπινα δικαιώµατα

Αναζήτηση
πληροφορίας

∆είκτης Σχόλιο Εταιρίας
Αντιστοίχιση 
µε δείκτες GRI

Περιγραφή πολιτικών, κατευθυντήριων
αρχών και διαδικασιών που σχετίζονται µε όλες
τις πλευρές των ανθρώπινων δικαιωµάτων και
όπως αυτές σχετίζονται µε τη λειτουργία
της Εταιρείας. 

Περιγραφή της γενικής πολιτικής αλλά και
διαδικασιών/ προγραµµάτων που εξαιρούν την έννοια
της διάκρισης από τη λειτουργία της Εταιρείας. 

Περιγραφή της ελευθερίας συµµετοχής σε
συνδέσµους και µέχρι ποίου σηµείου αυτή
η εταιρική συµµετοχή εφαρµόζεται, σύµφωνα
µε και πέρα από την εθνική νοµοθεσία. 

Περιγραφή της εταιρικής πολιτικής που
εξαιρεί την παιδική εργασία όπως αυτή
ορίζεται από τη Συνθήκη 138 του Διεθνή
Οργανισµού Εργασίας. 

Τα σχετικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις
ορίζονται µέσα από Εταιρικές Πολιτικές
οι οποίες είναι διαθέσιµες στο προσωπικό. 

Εσωτερικές Πολιτικές & Διαδικασίες

Ελευθερία έκφρασης και εναρµόνιση µε τους
σχετικούς Νόµους και Διατάξεις (Ν.1264/82
και Ν. 1915/90), 

Πλήρης εναρµόνιση µε τους σχετικούς
Νόµους και Διατάξεις. 

Β) Κώδικας Επαγγελµατικής
Δεοντολογίας

Β) Κώδικας Επαγγελµατικής
Δεοντολογίας

HR1

HR4

HR5

HR6

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΗ - ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
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