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Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, η Αειφορία αποτελεί για εμάς στην Ολυμπία Οδό μια 
αδιαπραγμάτευτη σταθερά. Το όραμά μας για τη βιώσιμη Ανάπτυξη μετουσιώνεται σε μακροπρόθεσμο 
στρατηγικό σχεδιασμό, επιχειρηματική ανθεκτικότητα και προσήλωση σε αρχές και αξίες που 
δημιουργούν ουσιαστική και μετρήσιμη αξία για όλους. 
Ο ρόλος μας ως διαχειριστές μιας δημόσιας υποδομής μεγάλης στρατηγικής σημασίας για τη χώρα 
επιβάλει την επικέντρωση σε μια στρατηγική προσέγγιση η οποία είναι ταυτόχρονα σταθερή αλλά και 
ευέλικτη, τεχνοκρατική αλλά και βαθιά ανθρώπινη. Η προσέγγισή μας έχει δοκιμαστεί τα τελευταία 
χρόνια σε δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και έχει επιτύχει. Επικεντρώνεται στους 
ακόλουθους άξονες: 

• Εμπειρία Ταξιδιού και Εξυπηρέτηση 

• Οδική Ασφάλεια και Υποδομές 

• Εργασιακό Περιβάλλον 

• Περιβαλλοντική Προστασία.  
 
Οδική Ασφάλεια  
Για την Ολυμπία Οδό η Οδική Ασφάλεια είναι αδιαμφισβήτητα πρώτη προτεραιότητα. Από την ημέρα 
έναρξης της παραχώρησης, τον Αύγουστο του 2008 έως σήμερα ο συνολικός αριθμός των 
θανατηφόρων ατυχημάτων και ο αριθμός των θυμάτων στον αυτοκινητόδρομο έχουν μειωθεί κατά 
93% Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί απόρροια των διαρκών προσπαθειών για αναβάθμιση της οδικής 
ασφάλειας, η οποία κινείται σε τρεις άξονες: 
-ποιότητα οδοστρώματος 
-κατάσταση οχήματος 
-οδηγική συμπεριφορά. 
Καθώς ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει η πρώτη αιτία πρόκλησης ατυχημάτων, η Ολυμπία Οδός 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ενημέρωσης των οδηγών με σκοπό την ενίσχυση της οδηγικής 
κουλτούρας και κυκλοφοριακής συνείδησης. Ταυτόχρονα, μέσα από ένα πολυετές πρόγραμμα 
ευαισθητοποίησης σε σχολεία, έχει επιτύχει την ενημέρωση σχεδόν 5.500 μαθητών, δασκάλων και 
γονέων. Το πρόγραμμα «Η ζωή δεν έχει Undo», σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 
«Πάνος Μυλωνάς» για την οδική ασφάλεια υλοποιείται και εξελίσσεται κάθε χρόνο.  
 
Περιβάλλον  
Η Ολυμπία Οδός υλοποιεί μακροπρόθεσμες στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση των 
επιπτώσεων του αυτοκινητοδρόμου στο φυσικό περιβάλλον και επικεντρώνεται στη μείωση του 
ανθρακικού της αποτυπώματος. Μέσα από μια σειρά κομβικών αποφάσεων η εταιρεία μειώνει την 
κατανάλωση ενέργειας μέσω: 
-αντικατάστασης των συμβατικών φωτιστικών 17 σηράγγων με φωτιστικά τεχνολογίας LED (4.000 
λιγότερους τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα ανά έτος) 
-αντικατάστασης συμβατικών φωτιστικών στον ανοιχτό δρόμο με φωτιστικά τεχνολογίας LED 
-εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών.  
Οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου πλάνου, το οποίο περιλαμβάνει έργα που 
υλοποιούνται ήδη, όπως 100% πιστοποιημένη πράσινη ενέργεια, εισαγωγή οχημάτων μηδενικών 
εκπομπών ρύπων στο στόλο, μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος, με απώτερο σκοπό η Ολυμπία Οδός 
Α.Ε. μέχρι το 2025 θα έχει μηδενίσει το ανθρακικό της αποτύπωμα. 
 
Κοινωνία 
Οι αυτοκινητόδρομοι αποτελούν ζωντανά συστήματα τα οποία επηρεάζουν την ασφάλεια των 
χρηστών, την υγεία των εργαζομένων και καθορίζουν την ευημερία των όμορων δήμων και της 
κοινωνίας ευρύτερα. Η Ολυμπία Οδός απασχολεί εργαζομένους που προέρχονται από πολλές τοπικές 
κοινωνίες κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου. Παράλληλα δημιουργεί ευκαιρίες μέσα από τις 
συνεργασίες της με τοπικές επιχειρήσεις, οργανισμούς και επιχειρηματικούς φορείς που οδηγούν στην 
οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, την ενίσχυση του τοπικού ιστού, την 
κοινωνική ενδυνάμωση και συνοχή. Το Έργο ενισχύει την τουριστική ανάπτυξη μέσα από την 
προώθηση της τοπικής κληρονομιάς και ενίσχυση του τοπικού ιστού. Συμβάλει καίρια στην Εθνική 
πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Μέσω 



εμβληματικών καινοτόμων τεχνολογικών συστημάτων, όπως το Hybrid, αντιμετωπίζει για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα το θέμα της κοινωνικά δίκαιης χιλιομετρικής χρέωσης και εξασφαλίζει ότι οι 
χρήστες πληρώνουν αποκλειστικά και μόνο για την απόσταση που έχουν διανύσει. Χαρακτηριστικά, 
η συμβολή της Ολυμπίας Οδού στη Κοινωνική Ανάπτυξη, όπως εκφράζεται μέσα από το κοινωνικό μας 
προϊόν, ανέρχεται, κατά μέσο όρο, σε περίπου €150 εκατομμύρια το έτος. 
 
Καινοτομία  
Η καινοτομία και η ψηφιακή μετάβαση είναι στο επίκεντρο της λειτουργίας μας. Η ενσωμάτωση νέων 
τεχνολογιών και η καινοτομία συμβάλλουν στη δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών 
αυτοκινητόδρομων. Οι αυτοκινητόδρομοι του μέλλοντος είναι έξυπνα διασυνδεδεμένα συστήματα, 
έχουν μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα, παρέχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες. Παραδείγματα 
αποτελούν οι ταχυφορτιστές στις εγκαταστάσεις μας στον Ψαθόπυργο και το Βέλο, η παροχή 
καθαρού, πόσιμου “Νερού από τον Αέρα” στο πάρκινγκ Πανοράματος – Κινέτας, η εξυπηρέτηση μέσω 
συστημάτων ηλεκτρονικών διοδίων, οι Ανανεώσιμες Πηγές ενέργειας, η «λευκή σήραγγα» ΘΗΣΕΑΣ 
στην Κακιά Σκάλα. Σημαντικές καινοτομίες που δεν είναι εμφανείς στον απλό χρήστη είναι η 
πρωτοποριακή Μέθοδος Παρακολούθησης Υποδομής, το καινοτόμο εργαλείο παρακολούθησης 
οδοστρώματος MIRANDA και η διαγράμμιση με καινοτόμα, μη τοξικά, υδατοδιαλυτά υλικά. Από την 
καινοτομία του «Προσαρμοζόμενου Φωτισμού» στον ανοιχτό αυτοκινητόδρομο θα καταναλώνουμε 
σύντομα το 1/4 της σημερινής ενέργειας, μειώνοντας ακόμα περισσότερο τις εκπομπές CO2 ετησίως 
(κατά περίπου 5 εκατ. Kg). 
 
 
Η Ολυμπία Οδός, δημιουργήθηκε για να ενώνει τόπους και ανθρώπους μεταφέροντας αγαθά, αλλά  
ταυτόχρονα μεταφέρει ιδέες, όνειρα, πολιτισμό, κουλτούρες και προοπτικές. Οι αρχές και αξίες μας 
είναι βαθιά ανθρώπινες και αντιπροσωπεύουν την αφοσίωση, την κοινωνική υπευθυνότητα, τη 
συνεργασία, και την αξιοπιστία που έχουμε αποφασίσει να επενδύουμε σε κάθε μας δραστηριότητα. 
Αποτελούν συνάμα και εγγύηση ότι θα φέρουμε εις πέρας το έργο που αναλάβαμε με την ευθύνη που 
μας αναλογεί απέναντι στην ανθρώπινη ζωή.  
Θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε σε πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την ταξιδιωτική εμπειρία, 
ενισχύουν την ασφάλεια, δεν επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον, και συμβάλλουν στο διαρκή 
μετασχηματισμό των Περιφερειών με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα και στη δημιουργία 
«έξυπνων» υποδομών.  
Μέσω της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης δημιουργούμε σήμερα τους αυτοκινητόδρομους 
του μέλλοντος. 
 
 
 


