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Στην Ολυμπία Οδό ΑΕ πιστεύουμε ότι οι περιβαλλοντικά βιώσιμες οδοί αποτελούν 
επένδυση στη μακροχρόνια ευημερία τόσο του πλανήτη όσο και της κοινωνίας. 
 
Σε μια εποχή αυξανόμενων περιβαλλοντικών ανησυχιών, με τη βιωσιμότητα να 
αποτελεί εξαιρετικά σημαντική πτυχή όλων των καθημερινών δραστηριοτήτων, η 
προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί συλλογικό «καθήκον».  Κάθε μεγάλης 
κλίμακας έργο, όπως ο αυτοκινητόδρομος Ολυμπία Οδός, συνεπάγεται πιθανές 
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, οι οποίες πρέπει να εξεταστούν και να 
ελαχιστοποιηθούν. Για τον σκοπό αυτόν, ο σεβασμός και η προστασία του 
περιβάλλοντος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας και της συντήρησης του 
αυτοκινητοδρόμου.  

Οι άμεσες και έμμεσες περιβαλλοντικές επιπτώσεις έχουν προσδιοριστεί, οι 
δραστηριότητες που τις προκαλούν έχουν εντοπιστεί, καθώς και η νομοθεσία που τις 
διέπει. Η σημασία αυτών των περιβαλλοντικών πτυχών έχει αξιολογηθεί, ενώ έχουν 
ληφθεί μέτρα λειτουργικού ελέγχου και τεθεί περιβαλλοντικοί στόχοι.  

Έχουμε δεσμευτεί να υιοθετήσουμε μια περιβαλλοντική διαχείριση του 
αυτοκινητοδρόμου που τηρεί απαρέγκλιτα την περιβαλλοντική νομοθεσία, πληροί τις 
συμβατικές διατάξεις, την περιβαλλοντική αδειοδότηση και μεταξύ άλλων στοχεύει 
στην:  

• ελαχιστοποίηση των αποβλήτων μέσω της ανακύκλωσης, 

• ελαχιστοποίηση του κυκλοφοριακού θορύβου μέσω προγράμματος 
ολοκληρωμένης παρακολούθησης,  

• προστασία της αρχαιολογικής/πολιτιστικής κληρονομιάς, 

• αποκατάσταση και προστασία των περιοχών με βλάστηση και των τοπίων που 
επηρεάζονται από τη λειτουργία και τη βαριά συντήρηση, με βάση 
εγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες, 

• λελογισμένη διαχείριση των πόρων, όπως η ενέργεια και το νερό, 

• πρόληψη της μόλυνσης της ατμόσφαιρας με παρακολούθηση της ποιότητας 
του αέρα στις περιοχές γύρω από το έργο, 

• ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μεταξύ των ενδιαφερομένων 
μερών, των εργολάβων και των πελατών. 

Γενικώς, η Ολυμπία Οδός είναι ένα σημαντικό έργο αναπτυξιακής υποδομής που 
προσφέρει κοινωνικά, οικονομικά και τελικά περιβαλλοντικά οφέλη. Η οργανωμένη 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος 
διασφαλίζει ότι η λειτουργία και η συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου θα έχουν τις 
μικρότερες δυνατές περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά και τα μεγαλύτερα δυνατά 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.  
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