
Η ανταπόκρισΗ μασ στhν Covid-19

• Ανάρτηση αφισών στα διόδια, στα Σημεία 
   Εξυπηρέτησης Πελατών καθώς και στους 
   Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών 

• Ανάρτηση προωθητικού υλικού στο 
   website της εταιρίας www.olympiaodos.gr 

• Ενεργή συμμετοχή στην πρωτοβουλία 
   του Ομίλου VINCI και στο πρόγραμμα 
   ενεργειών για την ανακούφιση ευπαθών 
   ομάδων 

€166.000 
χορηγίες από τον 
ΣΥΝΔΕΣΜΟ VINCI

€5.000  
σε δράσεις συγκέντρωσης 
ζωοτροφών για τις ανάγκες 
σίτισης των αδέσποτων 
ζώων της Πάτρας 

50 50 γιατροί και νοσηλευτές από τρία (3) 
Δημόσια Νοσοκομεία της Πάτρας έλαβαν 
δωρεάν διελεύσεις από τα διόδια της 
Ολυμπίας Οδού, αξίας €5.000 ως ενίσχυση 
του κρίσιμου έργου τους

Δημιουργία βίντεο 
με το μήνυμα 
«ΕπιστρΕφόυμΕ, 
αλλα πρόσΕχόυμΕ»

Υποστήριξη της καμπάνιας 
της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας 
«πΗγΕσ ΔιακόπΕσ 
και ισωσ ξΕχασΕσ τόν 
κόρωνόϊό»

9.400 
μάσκες

101.000 
γάντια

€5.525 
σε μοριακά COVID Test 
για το προσωπικό μας 

€6.738 
η επένδυση μας για 
μέσα προστασίας

3.000 
λίτρα αντισηπτικά

• Σύσταση Ομάδας Κινδύνου Covid-19 
   της Ολυμπίας Οδού 

• Ευθύνη και έλεγχος σχετικά με την 
   εφαρμογή των μέτρων προστασίας 

• Έμφαση στην καθημερινή καθαριότητα 
   στους χώρους εργασίας 

υγιΕινΗ και ασφαλΕια στόν αυτόκινΗτόΔρόμό

τΗλΕργασια, ωραρια και μΕσα Εργασιασ 

€11.143 
σε εξοπλισμό και 
συστήματα τηλεργασίας

28.840 
ώρες τηλεργασίας

100+ νέες 
άδειες για εικονικά 
ιδιωτικά δίκτυα (VPN) 

168 ανθρωποώρες τεχνικής 
υποστήριξης την εβδομάδα 
για σκοπούς τηλεργασίας 

35+ 
νέοι φορητοί 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

• Ενεργοποίηση διαδικασιών για την ομαλή   
   λειτουργία της εταιρίας 

• Ευέλικτα ωράρια εργασίας για την αποφυγή 
   συνωστισμού 

• Περιορισμός των επισκέψεων και 
 των δια ζώσης συναντήσεων 

• Αναστολή ταξιδιών 

ΕνΗμΕρωσΗ - Επικόινωνια - χόρΗγιΕσ 

71%  
των συναλλαγών 
με τους οδηγούς 
πραγματοποιήθηκε 
με ανέπαφο τρόπο

ΕφΕΔρικΕσ λυσΕισ 
στα Κέντρα Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας, τόσο σε τεχνικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
ανθρώπινου δυναμικού

50%  
μείωση φυσικής 
παρουσίας στο 
χώρο εργασίας 

• Plexy-glass προστασίας στους 
   θαλαμίσκους των διοδίων 

• Μείωση ωρών εργασίας στα Κέντρα 
   Εξυπηρέτησης Πελατών και στο 
   Τηλεφωνικό Κέντρο 

• Προμήθεια και διάθεση στους 
   εργαζόμενους των απαιτούμενων 
   Μέσων Ατομικής Προστασίας 

168


