EKΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΟΣΥΝΗΣ

20101112

ΓΕΦΥΡΑ
ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ЕНЩУЗ КПЙНЩНЙКЩН ЦПСЕЩН

РХЛЩНЕУ
БЛЛЗЛЕГГХЗУ

ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

6

02

Εταιρικές
οντότητες
της Γέφυρας
και
Κοινωνική
Ευθύνη

2.1. Εταιρικές οντότητες της Γέφυρας
Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.
Η σύσταση της εταιρείας ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., µε έδρα το Χαλάνδρι Αττικής, πραγµατοποιήθηκε το 1995 µε τη
συµµετοχή της γαλλικής εταιρείας κατασκευών και παραχωρήσεων VINCI και έξι ελληνικών εταιρειών και
µε αποκλειστικό σκοπό τη σύναψη µε το Ελληνικό Δηµόσιο και την υλοποίηση της Σύµβασης Παραχώρησης
της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. Ως Παραχωρησιούχος, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει την ευθύνη της µελέτης,
κατασκευής, χρηµατοδότησης, συντήρησης και λειτουργίας της Γέφυρας στη διάρκεια των 42 ετών της
περιόδου παραχώρησης.
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2.1. Εταιρικές

Οι µέτοχοι της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. είναι:
VINCI CONCESSIONS
57,45%
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 22,02%
J & P AVAX
12,14%
ΑΘΗΝΑ
8,39%

οντότητες της
Γέφυρας
Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.

Η σύσταση της εταιρείας ΓΕΦΥΡΑ

H ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. είναι η εταιρεία
λειτουργίας της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου στο
πλαίσιο µιας σύµβασης που έχει υπογραφεί µε την
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., ως παραχωρησιούχο εταιρεία.
Η ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. είναι αρµόδια για τη
διαχείριση των διοδίων, της κυκλοφορίας και την
καθηµερινή µη-δοµική συντήρηση της Γέφυρας
Ρίου-Αντιρρίου.
Η ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. έχει τους ίδιους
µετόχους µε την ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Α.Ε., µε έδρα το Χαλάνδρι
Αττικής, πραγµατοποιήθηκε το
1995 µε τη συµµετοχή της
γαλλικής εταιρείας κατασκευών
και παραχωρήσεων VINCI και έξι
ελληνικών εταιρειών και µε
αποκλειστικό σκοπό τη σύναψη µε

2.2 Όραµα - Αποστολή
- Στρατηγική

το Ελληνικό Δηµόσιο και την
υλοποίηση της Σύµβασης

χρηµατοδότησης, συντήρησης και

Η εταιρεία σκέφτεται και δρα όπως ένας
υπεύθυνος ενεργός πολίτης. Ο εταιρικός πολίτης
"ΓΕΦΥΡΑ" στοχεύει στην άριστη διαχείριση του
έργου και την παροχή άριστων υπηρεσιών όσο
και στην αναβάθµιση της ευρύτερης περιοχής.
Αποστολή της εταιρικής µας δραστηριότητας
είναι:

λειτουργίας της Γέφυρας στη

·

Παραχώρησης της Γέφυρας ΡίουΑντιρρίου. Ως Παραχωρησιούχος,
η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει την ευθύνη
της µελέτης, κατασκευής,

περιόδου παραχώρησης.
Βασικά Οικονοµικά Στοιχεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.
2010
(σε €)
Κύκλος Εργασιών

2011
(σε €)

2012
(σε €)

·

53.292.458 47.131.124 41.062.526

Κόστος Πωλήσεων 37.813.097 36.443.014 38.025.121
Κέρδη Χρήσης

16.196.602 10.824.035

3.228.407

Μερίσµατα

19.278.400

2.087.000

8.391.800

·
Από τον Αύγουστο του 2004, οπότε και έληξε η
κατασκευαστική περίοδος και µέχρι τη λήξη της
περιόδου παραχώρησης, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. είναι
υπεύθυνη για την οµαλή λειτουργία του έργου
(µέσα στο πλαίσιο της σύµβασης παραχώρησης),
για την συντήρηση του και όλες τις απαραίτητες
βελτιώσεις, ώστε το έργο να βρίσκεται πάντα στη
πρωτοπορία των τεχνολογικών εξελίξεων.
Κύριος σκοπός της είναι η συµβατικά χρηστή
διαχείριση του έργου, και πέρα απ' αυτή η
οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Για αυτό το
λόγο η ΓΕΦΥΡΑ έχει προσαρµόσει ανάλογα την
εµπορική, κοινωνική, περιβαλλοντική και
χορηγική στρατηγική της.

Μοχλός για την τοπική ανάπτυξη: Λόγω της
ύπαρξης και λειτουργίας της Γέφυρας
"Χαρίλαος Τρικούπης" ενισχύθηκε σηµαντικά η
οικονοµική ανάπτυξη της περιφέρειας και
δίνεται η ευκαιρία για την ανάπτυξη µιας
περιφερειακής µητρόπολης στις δύο πλευρές
του Κορινθιακού, σε οικιστικό επίπεδο.

·

·

Να διασφαλίζει, ως πρώτη προτεραιότητα, την
ασφάλεια των χρηστών και των εργαζοµένων
της

·

Να διατηρεί έναν συνεχή, ειλικρινή και άµεσο
διάλογο µε τις Αρχές που παραχωρούν τις
υποδοµές και όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη

·

Να προσπαθεί πάντα να προσαρµόζεται στις
ανάγκες των χρηστών της Γέφυρας και να
βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχει

·

Να καινοτοµεί και να βελτιώνει διαρκώς την
τεχνογνωσία της και να προσφέρει υπηρεσίες
υψηλής ασφάλειας

·

Να θέτει τον άνθρωπο στο κέντρο της πολιτικής
της, να εφαρµόζει αποκεντρωτικές στρατηγικές
και φιλόδοξα προγράµµατα κατάρτισης προς
όλους τους συµµετόχους της

·

Να επωφελείται στο έπακρον της εταιρικής
νοοτροπίας της, η οποία συνδυάζει την
αποτελεσµατικότητα µε την εξυπηρέτηση των
χρηστών της έτσι ώστε να εγγυάται την
αποδοτικότητα και τη µακροχρόνια
βιωσιµότητα των δραστηριοτήτων της.

2.3 Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη &
ΓΕΦΥΡΑ
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.
είναι η συνεχής προσπάθεια για τη διασφάλιση και
την ενδυνάµωση της εµπιστοσύνης µεταξύ της
επιχείρησης, της τοπικής κοινωνίας και του

Παροχή ασφαλών συνθηκών µετακίνησης:
Παρ'όλες τις αντίξοες συνθήκες που
επικρατούν στο φυσικό περιβάλλον της

ενδιαφερόµενους πολίτες αλλά και επαρκή
προσωπική έρευνα. Η προσωπική παρουσία και η
άµεση επαφή µε την εξέλιξη µιας υποστηρικτικής
δράσης από την αρχή ως το τέλος της, είναι αυτή
που διαµορφώνει σε σηµαντικό βαθµό την κοινή
γνώµη έναντι της εταιρείας και τη σχέση
εµπιστοσύνης µε το κοινωνικό σύνολο.
Η πολιτική της εταιρικής υπευθυνότητας της
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. εδράζεται στη στήριξη δράσεων
ενεργών πολιτών που οδηγούν την κοινωνία "ένα
βήµα πιο µπροστά". Αυτούς στηρίζει, αυτούς θέλει
να δικαιώσει και σε αυτούς θέλει να µοιάσει.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί
λειτουργικό µέρος της εταιρείας µας και ένα
δυναµικό τοµέα στον οποίο επενδύουµε σε ετήσια
βάση σηµαντικά χρηµατικά ποσά µε στόχο την
κοινωνική και περιβαλλοντική ευηµερία.

Παγκόσµιο σηµείο αναφοράς για την Ελλάδα:
Η Γέφυρα, ως η µεγαλύτερη σε µήκος
καλωδιωτή γέφυρα πολλαπλών ανοιγµάτων
στον κόσµο, τραβάει τα βλέµµατα της διεθνούς
κοινότητας ως κατασκευαστικό επίτευγµα.

·

Η ΓΕΦΥΡΑ, ως µέλος της VINCI Concessions και
ιδιωτικός φορέας παροχής δηµόσιος υπηρεσίας
προς το κοινωνικό σύνολο, δεσµεύεται:

Η Σύνδεση µε την Ευρώπη: Η θέση της
Γέφυρας αποτελεί σταυροδρόµι δύο
σηµαντικών εθνικών οδών και διευκολύνει την
επικοινωνία της Ελλάδας µε την Ιταλία και κατ'
επέκταση µε τη Δυτική Ευρώπη.

2.4 Αξιολόγηση
Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης

Οι Δεσµεύσεις της ΓΕΦΥΡΑΣ

Η Μόνιµη Σύνδεση: Η κατασκευή της Γέφυρας
έχει εξασφαλίσει τη µόνιµη σύνδεση της
Στερεάς Ελλάδας µε τη Πελοπόννησο,
µειώνοντας το χρόνο διέλευσης µε υψηλού
επιπέδου προδιαγραφές και µε τη συνεχή
λειτουργία της, ανεξαρτήτως καιρικών
συνθηκών.

διάρκεια των 42 ετών της

υπάγεται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύµβουλο.

Γέφυρας, όπως είναι το µεγάλο βάθος της
θάλασσας, ο πυθµένας µειωµένης αντοχής, η
έντονη σεισµική δραστηριότητα της περιοχής
και οι τεκτονικές µετακινήσεις, ο τρόπος
κατασκευής και συντήρησής της εξασφαλίζει
ασφαλή διέλευση στους ταξιδιώτες.

Η εταιρεία µέχρι και σήµερα παραµένει πιστή στις
δεσµεύσεις που έχει αναλάβει στα θέµατα ΕΚΕ, µε
σκοπό να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της
εποχής και να συµβάλλει ενεργά σε ένα µέλλον
στο οποίο είναι πλήρως ενσωµατωµένη η
αειφόρος και υπεύθυνη ανάπτυξη.
Για την ΓΕΦΥΡΑ η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του εταιρικού
Οράµατος και σηµείο αναφοράς για το σχεδιασµό
των εταιρικών στρατηγικών πλάνων ανάπτυξης
και επένδυσης. Από το 2012 η Αρµόδια Διεύθυνση
Εταιρικής Επικοινωνίας και Αειφόρου Ανάπτυξης
52%
62%
70%
Εταιρική
Διαχείριση
Στρατηγική Ενσωµάτωση
67%

ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Η κοινωνική
υπευθυνότητα της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. ξεκινά από την
προσωπική γνώση που έχει ή λαµβάνει το κάθε
στέλεχος της µέσα από επί τόπου επισκέψεις,
συζητήσεις µε εκπροσώπους φορέων και απλούς

Για την τριετία 2010, 2011 και 2012 που
αποτυπώνει ο παρών απολογισµός το χρηµατικό
ποσό που επενδύθηκε για την υποστήριξη
ενεργειών, δράσεων και πρωτοβουλιών εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης ανέρχεται σε 259,9 χιλιάδες
ευρώ.

80%
74%

Απόδοση Διάσφαλιση
&
&
Επιπτώσεις Αποτύπωση

93% 91% 62% Κοινωνία
67% 53% 61% Περιβάλλον
Ανθρώπινο
56% 53% 58% Δυναµικό
85% 83% 38% Αγορά

Αποτελέσµατα Αξιολόγησης CRI 2009
Αποτελέσµατα Αξιολόγησης CRI 2010
Αποτελέσµατα Αξιολόγησης CRI 2011

38%
69%
77%

Στη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχουµε προβεί στη χάραξη
ολοκληρωµένης Στρατηγικής Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία αναθεωρείται και
προσαρµόζεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες
των συµµετόχων µας. Η εφαρµογή της
στρατηγικής µας µέσω των κοινωνικών και
περιβαλλοντικών δράσεων αξιολογείται σε ετήσια
βάση και µέσω της συµµετοχής µας, από το 2008,
στον Εθνικό Δείκτη Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνης
(CRIndex) του Business in the Community (BITC),
που εφαρµόζεται στην Ελλάδα από το Ινστιτούτο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η διαδικασία αυτή
αποτελεί σηµαντικό ετήσιο εργαλείο αξιολόγησης
για τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.. Μέσα από την αξιολόγηση,
θέτουµε τους στόχους µας για τη βελτίωση της
εταιρικής κοινωνικής απόδοσής µας.
Μέσω αυτής της διαδικασίας, η εταιρεία µας
αξιολογεί, ανασκοπεί και χαράζει τη στρατηγική,
τις πολιτικές, τις δράσεις και τα µετρήσιµα
αποτελέσµατά της στους τέσσερις βασικούς
πυλώνες της ΕΚΕ: ανθρώπινο δυναµικό,
περιβάλλον, κοινωνία και αγορά.
Στο παραπάνω διάγραµµα παρουσιάζεται το
µοντέλο του Εθνικού Δείκτη ΕΚΕ, καθώς και η
απόδοση της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. σε κάθε µία από τις
κύριες ενότητες που εξετάζονται κατά την
αξιολόγηση. Όπως αναλύεται και σχηµατικά, το
µοντέλο του Εθνικού Δείκτη ΕΚΕ αναπτύσσεται µε
βάση πέντε κύριες περιοχές επικέντρωσης: την
εταιρική πολιτική και στρατηγική, την
ενσωµάτωση της ΕΚΕ εντός του οργανισµού, τους
τρόπους διαχείρισης του οργανισµού, την
απόδοσή του και τις επιπτώσεις στην κοινωνία, το
περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναµικό και την
αγορά καθώς και τις µεθόδους διασφάλισης της
ορθής εφαρµογής όλων των παραπάνω.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης
που διεξάγουµε σε ετήσια βάση, σχεδιάζουµε
δράσεις µε σκοπό να ενισχύσουµε τις εταιρικές
περιοχές που χρήζουν συστηµατικότερης
επικεντρωµένης προσέγγισης. Λόγω της τακτικής
αυτής που ακολουθούµε, κάθε χρόνο
καταφέρνουµε να βελτιώνουµε την απόδοσή µας,
µε αποτέλεσµα να έχουµε ενισχύσει σηµαντικά τις
σχέσεις µας µε την τοπική κοινωνία, φέρνοντας
κοντά όλο και περισσότερους τοπικούς φορείς µε
στόχο την από κοινού υλοποίηση δράσεων για την
κοινωνική ευηµερία της περιοχής όπου
δραστηριοποιούµαστε.
Βάσει των αποτελεσµάτων του Εθνικού Δείκτη
ΕΚΕ και εταιρικών εκτιµήσεων, αποδεικνύεται ότι
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ενδιαφερόµενους πολίτες αλλά και επαρκή
προσωπική έρευνα. Η προσωπική παρουσία και η
άµεση επαφή µε την εξέλιξη µιας υποστηρικτικής
δράσης από την αρχή ως το τέλος της, είναι αυτή
που διαµορφώνει σε σηµαντικό βαθµό την κοινή
γνώµη έναντι της εταιρείας και τη σχέση
εµπιστοσύνης µε το κοινωνικό σύνολο.
Η πολιτική της εταιρικής υπευθυνότητας της
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. εδράζεται στη στήριξη δράσεων
ενεργών πολιτών που οδηγούν την κοινωνία "ένα
βήµα πιο µπροστά". Αυτούς στηρίζει, αυτούς θέλει
να δικαιώσει και σε αυτούς θέλει να µοιάσει.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί
λειτουργικό µέρος της εταιρείας µας και ένα
δυναµικό τοµέα στον οποίο επενδύουµε σε ετήσια
βάση σηµαντικά χρηµατικά ποσά µε στόχο την
κοινωνική και περιβαλλοντική ευηµερία.
Jean-Paul Teyssandier

Πρόεδρος

Παναγιώτης Παπανικόλας

Αντιπρόεδρος/
Εκτελεστικό µέλος

Γεώργιος Δηµητρίου

Μέλος

Δηµήτρης Καλλιτσάντσης

Μέλος

Νικόλαος Χαρικιόπουλος

Μέλος

Christophe Pelissie Du Rausas Μέλος
Louis Roch Burgard

Μέλος

Για την τριετία 2010, 2011 και 2012 που
αποτυπώνει ο παρών απολογισµός το χρηµατικό
ποσό που επενδύθηκε για την υποστήριξη
ενεργειών, δράσεων και πρωτοβουλιών εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης ανέρχεται σε 259,9 χιλιάδες
ευρώ.

Η εταιρεία µέχρι και σήµερα παραµένει πιστή στις
δεσµεύσεις που έχει αναλάβει στα θέµατα ΕΚΕ, µε
σκοπό να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της
εποχής και να συµβάλλει ενεργά σε ένα µέλλον
στο οποίο είναι πλήρως ενσωµατωµένη η
αειφόρος και υπεύθυνη ανάπτυξη.
Για την ΓΕΦΥΡΑ η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του εταιρικού
Οράµατος και σηµείο αναφοράς για το σχεδιασµό
των εταιρικών στρατηγικών πλάνων ανάπτυξης
και επένδυσης. Από το 2012 η Αρµόδια
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας και Αειφόρου
Ανάπτυξης υπάγεται απευθείας στον Διευθύνοντα
Σύµβουλο.

2.4 Αξιολόγηση
Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης
Στη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχουµε προβεί στη χάραξη
ολοκληρωµένης Στρατηγικής Εταιρικής

Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία αναθεωρείται και
προσαρµόζεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες
των συµµετόχων µας. Η εφαρµογή της
στρατηγικής µας µέσω των κοινωνικών και
περιβαλλοντικών δράσεων αξιολογείται σε ετήσια
βάση και µέσω της συµµετοχής µας, από το 2008,
στον Εθνικό Δείκτη Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνης
(CRIndex) του Business in the Community (BITC),
που εφαρµόζεται στην Ελλάδα από το Ινστιτούτο
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η διαδικασία
αυτή αποτελεί σηµαντικό ετήσιο εργαλείο
αξιολόγησης για τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.. Μέσα από την
αξιολόγηση, θέτουµε τους στόχους µας για τη
βελτίωση της εταιρικής κοινωνικής απόδοσής
µας.
Μέσω αυτής της διαδικασίας, η εταιρεία µας
αξιολογεί, ανασκοπεί και χαράζει τη στρατηγική,
τις πολιτικές, τις δράσεις και τα µετρήσιµα
αποτελέσµατά της στους τέσσερις βασικούς
πυλώνες της ΕΚΕ: ανθρώπινο δυναµικό,
περιβάλλον, κοινωνία και αγορά.
Στο παραπάνω διάγραµµα παρουσιάζεται το
µοντέλο του Εθνικού Δείκτη ΕΚΕ, καθώς και η
απόδοση της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. σε κάθε µία από τις
κύριες ενότητες που εξετάζονται κατά την
αξιολόγηση. Όπως αναλύεται και σχηµατικά, το
µοντέλο του Εθνικού Δείκτη ΕΚΕ αναπτύσσεται µε
βάση πέντε κύριες περιοχές επικέντρωσης: την
εταιρική πολιτική και στρατηγική, την
ενσωµάτωση της ΕΚΕ εντός του οργανισµού,
τους τρόπους διαχείρισης του οργανισµού, την
απόδοσή του και τις επιπτώσεις στην κοινωνία, το
περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναµικό και την
αγορά καθώς και τις µεθόδους διασφάλισης της
ορθής εφαρµογής όλων των παραπάνω.
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης
που διεξάγουµε σε ετήσια βάση, σχεδιάζουµε
δράσεις µε σκοπό να ενισχύσουµε τις εταιρικές
περιοχές που χρήζουν συστηµατικότερης
επικεντρωµένης προσέγγισης. Λόγω της τακτικής
αυτής που ακολουθούµε, κάθε χρόνο
καταφέρνουµε να βελτιώνουµε την απόδοσή µας,
µε αποτέλεσµα να έχουµε ενισχύσει σηµαντικά τις
σχέσεις µας µε την τοπική κοινωνία, φέρνοντας
κοντά όλο και περισσότερους τοπικούς φορείς µε
στόχο την από κοινού υλοποίηση δράσεων για την
κοινωνική ευηµερία της περιοχής όπου
δραστηριοποιούµαστε.
Βάσει των αποτελεσµάτων του Εθνικού Δείκτη
ΕΚΕ και εταιρικών εκτιµήσεων, αποδεικνύεται ότι
όσο περισσότερο επενδύουµε σε κάθε µία από τις
κύριες περιοχές της ΕΚΕ (είτε σε χρήµα είτε σε
ανθρώπινο δυναµικό) τόσο υψηλότερη είναι η
απόδοσή µας στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

αξιολογείται σε ετήσια βάση από τους
ανεξάρτητους διακριβωτές του οργανισµού,
συµµετείχε στη διαδικασία αξιολόγησης τα έτη
2010 και 2011.
Για το 2012, η εταιρεία συνειδητά δεν υπέβαλε
συµµετοχή προκειµένου να επικεντρωθεί στη
βελτίωση των εταιρικών της τακτικών µε στόχο να
διασφαλίσει διακριτή πρόοδο στην επόµενη
αξιολόγησή της που θα αφορά στο έτος 2013.

2.5 Εταιρική
Διακυβέρνηση
Η Εταιρική Διακυβέρνηση για την ΓΕΦΥΡΑ
αποτελεί κυρίαρχη έννοια αναφορικά µε τις
σχέσεις µεταξύ της διοίκησης της εταιρείας, του
διοικητικού συµβουλίου και όλων των
συµµετόχων της. Ο ορισµός των επιχειρηµατικών
στόχων θεµελιώνει την οργανωτική δοµή της
εταιρείας, οι οποίοι συµπεριλαµβάνουν τόσο
οικονοµικά κριτήρια αλλά δίνεται και ιδιαίτερη
έµφαση στις ηθικές και κοινωνικές αξίες µας, οι
οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης της Γέφυρας Ρίου Αντιρρίου.

Οργανωτική Δοµή
Στη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., η Εταιρική Υπευθυνότητα έχει
ως πηγή έµπνευσης τους ίδιους τους ανθρώπους
της και την τοπική κοινωνία, αλλά πηγάζει και
τίθεται σε εφαρµογή µε την ώθηση του
Διοικητικού της Συµβουλίου. Το Διοικητικό της
Συµβούλιο αποτελείται από εφτά µέλη που
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Το Διοικητικό Συµβούλιο όπως και η Διοικητική
Οµάδα της ΓΕΦΥΡΑ συνεισφέρουν ενεργά στις
προσπάθειες της εταιρείας για αειφόρο ανάπτυξη.
Ενηµερώνονται, δεσµεύονται και ταυτόχρονα
υλοποιούν σε τοπικό και εθνικό επίπεδο τους
στόχους που έχουν τεθεί και σχετίζονται µε τα
θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Οι αποδοχές των µελών της Διοικητικής Οµάδας
αλλά και των Ανώτατων Στελεχών συνδέονται
άµεσα µε τις επιδόσεις της εταιρείας και είναι σε
άµεση συνάρτηση των επιχειρηµατικών στόχων
που έχουν τεθεί. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση
µετρήσιµους δείκτες απόδοσης (KPI's), οι οποίοι
λαµβάνουν υπόψη τους το βαθµό επίτευξης και
ενσωµατώνουν άρρηκτα τις αρχές και εταιρικές
προτεραιότητες για την αειφόρο ανάπτυξη.

Εσωτερικός Έλεγχος
Η ΓΕΦΥΡΑ έχει δώσει ιδιαίτερη έµφαση στον
Εθνικό Δείκτη ΕΚΕ καθώς αποτελεί ένα διεθνώς
αναγνωρισµένο εργαλείο αξιολόγησης της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η εταιρεία που
έχει επιλέξει από το 2008 να συµµετέχει και να

Η ΓΕΦΥΡΑ έχει αναπτύξει τις δοµές της βάσει
διεθνών και εθνικών επιχειρηµατικών πρακτικών
και κατευθυντήριων οδηγιών και συµµορφώνεται
απόλυτα µε τους εθνικούς νόµους. Το µοντέλο

EΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/
ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
ΤΟΠΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΕΣ

ΓΕΦΥΡΑ

ΑΙΡΕΤΕΣ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

εργαζοµένους

ΜΚΟ

·

ενθαρρύνει τους εργαζόµενους για να
συµµετέχουν σε κοινωνικές και
περιβαλλοντικές δράσεις

ΜΕΤΟΧΟΙ
ΜΜΕ

·
ΕΥΡΥΤΕΡΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Να µοιράζεται την επιτυχία της εταιρείας και να

Να εφαρµόζει περιβαλλοντική πολιτική και να
υλοποιεί δράσεις προς όφελος του φυσικού
περιβάλλοντος

·

Να µειώνει τις επιδράσεις από τη λειτουργία
της και τις δραστηριότητες της εταιρείας

διοίκησης της Γέφυρας έχει υιοθετηθεί από έναν
από τους κύριους µετόχους της, τη VINCI, καθώς
και η διαδικασία εσωτερικού ελέγχου. Όλα τα
τµήµατα της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. υπόκεινται σε έλεγχο
αναφορικά µε την τήρηση εταιρικών δοµών και
κανόνων καθώς και τον εντοπισµό περιστατικών
διαφθοράς.
Κατά τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου, όλα τα
τµήµατα ελέγχονται για το ποσοστό συµµόρφωσης
µε τις κατευθύνσεις της VINCI και στη συνέχεια
κάθε επιχειρηµατική µονάδα της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.
δεσµεύεται µε χρονοδιάγραµµα για βελτίωση του
υπάρχοντος συστήµατος διαχείρισης. Όλοι οι

εργαζόµενοι οφείλουν να συµµετέχουν στη
διαδικασία του εσωτερικού ελέγχου, για τη
βελτίωση του συστήµατος διαχείρισης
επιχειρηµατικού ρίσκου και πλήρη εξάλειψη της
διαφθοράς. Στη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. δεν έχουν
παρουσιαστεί ή αναφερθεί περιστατικά διαφθοράς.

·

Να υποδέχεται και να συνεργεί µε κάθε
ενδιαφερόµενο µέρος σε ενέργειες
καινοτοµίας σε διάφορους τοµείς (µεθόδους,
διαχείριση, ασφάλεια, αειφόρο ανάπτυξη κ.α.)

·

Να υποστηρίζει την έρευνα

2.6 Κώδικας
Δεοντολογίας

Κανόνες επιχειρηµατικής
συµπεριφοράς:

Όλες οι δραστηριότητες της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και της
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. διέπονται από την
επιχειρηµατική κουλτούρα και τις αρχές του
κύριου µετόχου της, της VINCI. Για την ορθότερη
εφαρµογή των αρχών αυτών, η Γέφυρα έχει
υιοθετήσει τον κώδικα δεοντολογίας της VINCI,
θέτοντας το πλαίσιο των κανόνων και των αρχών
που ξεκαθαρίζουν τις σχέσεις µεταξύ της εταιρείας
και των κύριων συµµετόχων της.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτυπώνει τις
δεσµεύσεις της εταιρείας απέναντι στους
συµµετόχους της και θέτει τους κανόνες ορθής
επιχειρηµατικής συµπεριφοράς µεταξύ τους.

·
·

Δεσµεύσεις:

·

Να αποτελεί υπεύθυνο εργοδότη, µέσω της
ανάπτυξης των εργαζοµένων και της
ενίσχυσης του διαλόγου µαζί τους.

·

Να εξασφαλίζει ένα υγιές και ασφαλές
εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζοµένους
της

·

Να προσφέρει ίσες ευκαιρίες προς όλους τους

Σεβασµός στα ατοµικά δικαιώµατα
Συµµόρφωση µε τους διεθνείς και τοπικούς
νόµους/ οδηγίες

·
·
·
·

Οδηγίες και κανόνες περί ανταγωνισµού
Ενέργειες κατά της διαφθοράς
Κανόνες επιλογής συνεργατών
Πλήρη συµµόρφωση µε το νόµο περί
απαγόρευσης ή ρύθµισης χρηµατοδότησης
πολιτικών κοµµάτων ή προσώπων

·

Αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων
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διοίκησης της Γέφυρας έχει υιοθετηθεί από έναν
από τους κύριους µετόχους της, τη VINCI, καθώς
και η διαδικασία εσωτερικού ελέγχου. Όλα τα
τµήµατα της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. υπόκεινται σε έλεγχο
αναφορικά µε την τήρηση εταιρικών δοµών και
κανόνων καθώς και τον εντοπισµό περιστατικών
διαφθοράς.
Κατά τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου, όλα τα
τµήµατα ελέγχονται για το ποσοστό
συµµόρφωσης µε τις κατευθύνσεις της VINCI και
στη συνέχεια κάθε επιχειρηµατική µονάδα της
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. δεσµεύεται µε χρονοδιάγραµµα για
βελτίωση του υπάρχοντος συστήµατος
διαχείρισης. Όλοι οι εργαζόµενοι οφείλουν να
συµµετέχουν στη διαδικασία του εσωτερικού
ελέγχου, για τη βελτίωση του συστήµατος
διαχείρισης επιχειρηµατικού ρίσκου και πλήρη
εξάλειψη της διαφθοράς. Στη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. δεν
έχουν παρουσιαστεί ή αναφερθεί περιστατικά
διαφθοράς.

2.6 Κώδικας
Δεοντολογίας
Όλες οι δραστηριότητες της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και της
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. διέπονται από την
επιχειρηµατική κουλτούρα και τις αρχές του
κύριου µετόχου της, της VINCI. Για την ορθότερη
εφαρµογή των αρχών αυτών, η Γέφυρα έχει
υιοθετήσει τον κώδικα δεοντολογίας της VINCI,
θέτοντας το πλαίσιο των κανόνων και των αρχών
που ξεκαθαρίζουν τις σχέσεις µεταξύ της
εταιρείας και των κύριων συµµετόχων της.
Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτυπώνει τις
δεσµεύσεις της εταιρείας απέναντι στους
συµµετόχους της και θέτει τους κανόνες ορθής

·

Να προσφέρει ίσες ευκαιρίες προς όλους τους
εργαζοµένους

·

Να µοιράζεται την επιτυχία της εταιρείας και να
ενθαρρύνει τους εργαζόµενους για να
συµµετέχουν σε κοινωνικές και
περιβαλλοντικές δράσεις

·

Να εφαρµόζει περιβαλλοντική πολιτική και να
υλοποιεί δράσεις προς όφελος του φυσικού
περιβάλλοντος

ΑΘΗΝΑ
8.39%
J&P AVAX
12.14%

ΑΚΤΩΡ
Παραχωρήσεις
22.02%

·

Δεσµεύσεις:

·

Να αποτελεί υπεύθυνο εργοδότη, µέσω της
ανάπτυξης των εργαζοµένων και της
ενίσχυσης του διαλόγου µαζί τους.

·

Να εξασφαλίζει ένα υγιές και ασφαλές
εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζοµένους
της

πληροφοριών µε ακρίβεια

·

Προστασία της περιουσίας της εταιρείας από
κάθε εργαζόµενο

·

·

εργαζόµενοι οφείλουν να συµµετέχουν στις
διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου

Να µειώνει τις επιδράσεις από τη λειτουργία

Να υποδέχεται και να συνεργεί µε κάθε

Να υποστηρίζει την έρευνα

·
·
·
·

Με αίσθηµα ευθύνης απέναντι στους

Ενέργειες κατά της διαφθοράς
Κανόνες επιλογής συνεργατών
Πλήρη συµµόρφωση µε το νόµο περί
απαγόρευσης ή ρύθµισης χρηµατοδότησης
πολιτικών κοµµάτων ή προσώπων
Αποφυγή σύγκρουσης συµφερόντων

ανάπτυξης και εξέλιξης των εργαζοµένων
Η επικοινωνία µας µε τους εργαζόµενους
ενισχύεται συνεχώς µέσω ερευνών αποτύπωσης
της γνώµης τους, συναντήσεων διαλόγου,
διαλόγου µε το σωµατείο εργαζοµένων της
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. και µέσω συστηµατικής
εσωτερικής επικοινωνίας.

Ως διαχειριστές και λειτουργοί του έργου της
Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, προσπαθούµε να
προσφέρουµε τις καλύτερες υπηρεσίες στους
χρήστες και να συνεισφέρουµε ενεργά στην
ανάπτυξη της περιοχής. Η δέσµευσή µας για
συνεχή ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας δρα
καταλυτικά για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής.
εργαζοµένους µας,
επιδιώκουµε την ανάπτυξη
της επικοινωνίας µαζί τους
και στοχεύουµε στην
επαγγελµατική τους
εξέλιξη. Η συµµετοχή τους
σε εταιρικές δράσεις της Γέφυρας αποτελεί
απόδειξη ότι είµαστε ένας εταιρικός πολίτης που
δεν περιορίζεται µόνο στον εκτελεστικό του ρόλο.

·

Στόχος µας είναι:

·

Η δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης πολιτικής

·

Η ενδυνάµωση της εταιρικής κουλτούρας της
Γέφυρας

Συµµετόχων
Η Γέφυρα, ως ένας κοινωνικά υπεύθυνος
εταιρικός οργανισµός, έχει ως πρώτο µέληµα το
συνεχή διάλογο και την επικοινωνία µε τους
συµµετόχους για την ανάπτυξη εµπιστοσύνης και
συνεργασίας µε στόχο τη βελτίωση της απόδοσης.
Μέσα στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης
στρατηγικής ΕΚΕ, οι οµάδες συµµετόχων
διαµορφώνονται µετά από αξιολόγηση του
λειτουργικού και του ευρύτερου περιβάλλοντος
στο οποίο δραστηριοποιείται η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. Για να
πραγµατοποιηθεί η αξιολόγηση ΕΚΕ, ως πρώτο
βασικό βήµα, προχωρήσαµε στην αναγνώριση
των συµµετόχων µας. Με τον πλήρη
προσδιορισµό τους αξιολογήσαµε την επίδραση
των ενεργειών µας ΕΚΕ, αλλά και διαπιστώσαµε
την επίτευξη των δεσµεύσεών µας ως προς τις
ανάγκες και προσδοκίες τους, αλλά και την έναρξη
ουσιαστικού διαλόγου µαζί τους. Κατά τη
διαδικασία χαρτογράφησης των συµµετόχων µας,
µας δίνεται η ευκαιρία να προσδιορίσουµε το

·

Η εξασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών
για τη σωστή λειτουργία της Γέφυρας και την
κατάλληλη αντιµετώπιση των εργαζοµένων

·

Η δηµιουργία µιας πολιτικής που να λαµβάνει
υπόψη την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ισότητα
και τη διαφορετικότητα

Η σύνδεση συµµετόχων από όλα τα επίπεδα της
τοπικής κοινωνίας: Τοπικές αρχές, τοπική
κοινωνία, Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις
(ΜΚΟ), Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, ιδιωτικός
τοµέας

·

Η ενηµέρωση και συµµετοχή κοινωνικών
εταίρων για την προώθηση και συµβολή
ενεργειών σχετικά µε την ανάπτυξη της
τοπικής κοινωνίας

·

Η γεφύρωση µεταξύ κοινωνικών εταίρων
προκειµένου να πολλαπλασιαστεί η ισχύς της
παρεµβατικότητας τους

ΕΚΕ για τους εργαζόµενους

Συµµόρφωση µε τους διεθνείς και τοπικούς

Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, επιµόρφωσης,

·

Η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, µέσω της
ενεργής συµµετοχής τόσο των τοπικών αρχών
όσο και των πολιτών

·

Η ανάπτυξη της ευηµερίας της Δυτικής
Ελλάδας µέσω της παρουσίας µας και των
δράσεων µας

·

Εθελούσια συµπαράσταση προς τις τοπικές
αρχές για θέσπιση αειφορικών πολιτικών και
καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων

Τοπική Κοινωνία

Σεβασµός στα ατοµικά δικαιώµατα

Οδηγίες και κανόνες περί ανταγωνισµού

·

Στόχος µας είναι:

Κανόνες επιχειρηµατικής
συµπεριφοράς:

·
·

Εργαζόµενοι

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι πάγια πολιτική
της εταιρείας να µη εµπλέκεται σε συναλλαγές που
σχετίζονται µε χρηµατοδότηση κοµµάτων ή άλλων
πολιτικών φορέων.
Επιπλέον αναφέρεται ότι για την περίοδο
αναφοράς η ΓΕΦΥΡΑ δεν έχει λάβει καµία
απολύτως χρηµατοοικονοµική βοήθεια από
κυβερνητικούς φορείς.

ενδιαφερόµενο µέρος σε ενέργειες
καινοτοµίας σε διάφορους τοµείς (µεθόδους,
διαχείριση, ασφάλεια, αειφόρο ανάπτυξη κ.α.)

·

ενδεχόµενο ρίσκο/ ευκαιρία που προκύπτει για τη
Γέφυρα από τη µεταξύ µας σχέση. Με τον τρόπο
αυτό σχεδιάζουµε δράσεις και ενέργειες διαλόγου
µε σκοπό να ακούσουµε τις ανάγκες των
συµµετόχων µας και να δράσουµε σύµφωνα µε
αυτές. Προτεραιότητες ανά οµάδα επικέντρωσης:

Διαφάνεια και Εσωτερικός Έλεγχος: όλοι οι

της και τις δραστηριότητες της εταιρείας

·
επιχειρηµατικής συµπεριφοράς µεταξύ τους.

Ποιοτική επικοινωνία και διάχυση

2.7 Χαρτογράφηση

νόµους/ οδηγίες

Vinci Concessions
57.45%

·

·

Η ενίσχυση της παρουσίας της Γέφυρας στην
κοινωνία µέσα από κοινωνικές και
περιβαλλοντικές ενέργειες, που περιλαµβάνουν
την ίδια την κοινωνία

Μεταξύ της εταιρείας και της τοπικής κοινωνίας
διεξάγεται διάλογος διµερώς ή πολυµερώς
(οµαδικά) µέσω εντεταλµένου εκπροσώπου
(Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας & Αειφόρου
Ανάπτυξης), µέσω αντιπροσωπείας, µε
πρωτοβουλία είτε της ίδιας της εταιρείας είτε των
ενδιαφεροµένων µερών.

Αιρετές Τοπικές Αρχές
Η αποτελεσµατική και ουσιαστική συνεργασία της
Γέφυρας µε τις αιρετές τοπικές αρχές αποτελεί
τόσο το κύριο συστατικό για την ενίσχυση των
κοινωνικά ασθενέστερων οµάδων της τοπικής
κοινωνίας, όσο και την κινητήριο δύναµη για την
ευηµερία της Δυτικής Ελλάδος.
Στόχος µας είναι:

Η επικοινωνία της εταιρείας µε τις αιρετές τοπικές
αρχές αναπτύσσεται µε τον ίδιο τρόπο
προσέγγισης µε την τοπική κοινωνία και ανάλογα
µε το θέµα υπάρχει συµµετοχή της ηγεσίας της
εταιρείας ή αντιπροσωπείας σε επίπεδο κορυφής.

Μέτοχοι
Η ενσωµάτωση της ΕΚΕ στην εταιρική στρατηγική
µας, αποτυπώνεται και προσδίδει προστιθέµενη
αξία τόσο στην εταιρεία µας όσο και στους
µετόχους µας, διασφαλίζοντας και ενισχύοντας
την εταιρική φήµη της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε..
Στόχος µας είναι:

·

Η διασφάλιση σχέσεων και ενεργειών που
στηρίζονται στην αρχή της διαφάνειας

·

Η διασφάλιση της αµφίδροµης επικοινωνίας
µεταξύ Διοίκησης και µετόχων

·
·

Η διασφάλιση της αξίας για τους µετόχους
Η τήρηση όρων χρηστής σύµπραξης και
διακυβέρνησης της εταιρίας

Όλοι οι µέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούνται
στο Διοικητικό Συµβούλιο, όπου ενηµερώνονται
για την απόδοση της εταιρείας µας και σε θέµατα
Εταιρικής Υπευθυνότητας, καθώς και µέσω του
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ενδεχόµενο ρίσκο/ ευκαιρία που προκύπτει για τη
Γέφυρα από τη µεταξύ µας σχέση. Με τον τρόπο
αυτό σχεδιάζουµε δράσεις και ενέργειες διαλόγου
µε σκοπό να ακούσουµε τις ανάγκες των
συµµετόχων µας και να δράσουµε σύµφωνα µε
αυτές. Προτεραιότητες ανά οµάδα επικέντρωσης:

·

·

·

·

Η ενδυνάµωση της εταιρικής κουλτούρας της

·
της γνώµης τους, συναντήσεων διαλόγου,
διαλόγου µε το σωµατείο εργαζοµένων της
ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε. και µέσω
συστηµατικής εσωτερικής επικοινωνίας.

Γέφυρας

·

Η γεφύρωση µεταξύ κοινωνικών εταίρων
προκειµένου να πολλαπλασιαστεί η ισχύς της
παρεµβατικότητας τους

Η εξασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών

Τοπική Κοινωνία

για τη σωστή λειτουργία της Γέφυρας και την

Ως διαχειριστές και λειτουργοί του έργου της
Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, προσπαθούµε να
προσφέρουµε τις καλύτερες υπηρεσίες στους
χρήστες και να συνεισφέρουµε ενεργά στην
ανάπτυξη της περιοχής. Η δέσµευσή µας για
συνεχή ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας δρα
καταλυτικά για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής.

Η ενίσχυση της παρουσίας της Γέφυρας στην
κοινωνία µέσα από κοινωνικές και
περιβαλλοντικές ενέργειες, που περιλαµβάνουν
την ίδια την κοινωνία

Στόχος µας είναι:

ΕΚΕ για τους εργαζόµενους

Η ενηµέρωση και συµµετοχή κοινωνικών
εταίρων για την προώθηση και συµβολή
ενεργειών σχετικά µε την ανάπτυξη της
τοπικής κοινωνίας

Με αίσθηµα ευθύνης απέναντι στους
εργαζοµένους µας, επιδιώκουµε την ανάπτυξη
της επικοινωνίας µαζί τους και στοχεύουµε στην
επαγγελµατική τους εξέλιξη. Η συµµετοχή τους σε
εταιρικές δράσεις της Γέφυρας αποτελεί απόδειξη
ότι είµαστε ένας εταιρικός πολίτης που δεν
περιορίζεται µόνο στον εκτελεστικό του ρόλο.

Η δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης πολιτικής

Η σύνδεση συµµετόχων από όλα τα επίπεδα της
τοπικής κοινωνίας: Τοπικές αρχές, τοπική
κοινωνία, Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις
(ΜΚΟ), Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, ιδιωτικός
τοµέας

Εργαζόµενοι

·

ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
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Μεταξύ της εταιρείας και της τοπικής κοινωνίας
διεξάγεται διάλογος διµερώς ή πολυµερώς
(οµαδικά) µέσω εντεταλµένου εκπροσώπου
(Διευθυντή Εταιρικής Επικοινωνίας & Αειφόρου
Ανάπτυξης), µέσω αντιπροσωπείας, µε
πρωτοβουλία είτε της ίδιας της εταιρείας είτε των
ενδιαφεροµένων µερών.

Αιρετές Τοπικές Αρχές
Η αποτελεσµατική και ουσιαστική συνεργασία της
Γέφυρας µε τις αιρετές τοπικές αρχές αποτελεί

Στόχος µας είναι:

αρχές για θέσπιση αειφορικών πολιτικών και
καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων
Η επικοινωνία της εταιρείας µε τις αιρετές τοπικές
αρχές αναπτύσσεται µε τον ίδιο τρόπο
προσέγγισης µε την τοπική κοινωνία και ανάλογα
µε το θέµα υπάρχει συµµετοχή της ηγεσίας της
εταιρείας ή αντιπροσωπείας σε επίπεδο κορυφής.
τόσο το κύριο συστατικό για την ενίσχυση των
κοινωνικά ασθενέστερων οµάδων της τοπικής
κοινωνίας, όσο και την κινητήριο δύναµη για την
ευηµερία της Δυτικής Ελλάδος.

Η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, µέσω της

Η ενσωµάτωση της ΕΚΕ στην εταιρική στρατηγική
µας, αποτυπώνεται και προσδίδει προστιθέµενη
αξία τόσο στην εταιρεία µας όσο και στους
µετόχους µας, διασφαλίζοντας και ενισχύοντας την
εταιρική φήµη της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε..

ενεργής συµµετοχής τόσο των τοπικών αρχών
όσο και των πολιτών

Στόχος µας είναι:

Στόχος µας είναι:
κατάλληλη αντιµετώπιση των εργαζοµένων

·

Η δηµιουργία µιας πολιτικής που να λαµβάνει

υπόψη την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την
ισότητα
και τη διαφορετικότητα

·

·
·

ανάπτυξης και εξέλιξης των εργαζοµένων
Η επικοινωνία µας µε τους εργαζόµενους
ενισχύεται συνεχώς µέσω ερευνών αποτύπωσης

Η ανάπτυξη της ευηµερίας της Δυτικής
Ελλάδας µέσω της παρουσίας µας και των
δράσεων µας

Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών, επιµόρφωσης,

·

Μέτοχοι

Εθελούσια συµπαράσταση προς τις τοπικές
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04
Υπευθυ-

νότητα
απέναντι
στους
χρήστες

4.1. Η Πολιτική µας
Η λειτουργία της Γέφυρας αξιοποιεί τις άρτιες κατασκευαστικές δυνατότητες και την υποδοµή του έργου και
προσφέρει στους χρήστες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Για να παρέχουµε άριστες υπηρεσίες, δίνουµε
έµφαση στην ασφαλή διέλευση των χρηστών και στην συνεχή ενηµέρωσή τους για την οδική ασφάλεια σε
συνεργασία µε φορείς όπως το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς".
Η Γέφυρα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύµφωνα µε υψηλά πρότυπα ασφάλειας. Με τη λειτουργία της
εταιρείας διασφαλίζουµε τη συνεχή παρακολούθηση για την ορθή και ασφαλή διέλευσής της. Έχοντας ως
στόχο την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών, το προσωπικό της Γέφυρας είναι στη διάθεση των χρηστών 24 ώρες
το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, 365 ηµέρες το χρόνο.
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Βασικός µας στόχος είναι η ικανοποίηση των
τακτικών µας χρηστών, ακολουθώντας
συγκεκριµένη πολιτική που παράλληλα λαµβάνει
υπόψη τη συµµόρφωση µε τους κανονισµούς και
τους προαιρετικούς κώδικες σχετικά µε τις
πληροφορίες και τη σήµανση των υπηρεσιών µας.
Ιδιαίτερη έµφαση δίνουµε στους επαγγελµατίες
χρήστες, όπως και στους χρήστες συχνής
διέλευσης, προσφέροντάς τους ειδικά µειωµένα
πακέτα για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη
εξυπηρέτησή τους.
Η εταιρεία δεσµεύεται αυτοβούλως για την
υπεύθυνη λειτουργία της αλλά και τα υψηλά
πρότυπα που έχει υιοθετήσει στις προωθητικές
ενέργειες και δράσεις που σχετίζονται µε το
marketing και τη διαφήµιση. Η εταιρεία στοχεύει
στην καλύτερη δυνατή ενηµέρωση των
συµµετόχων της αναφορικά µε τις υπηρεσίες που
παρέχει, σε καµία περίπτωση δεν προωθεί τις
υπηρεσίες της µε αθέµιτο τρόπο ή προσδίδει σε
αυτές ιδιότητες που δε διαθέτουν.
Σηµειώνεται ότι η ΓΕΦΥΡΑ ουδέποτε έχει
καταδικαστεί και δεν της έχει επιβληθεί κάποιο
πρόστιµο για παραβάσεις του νόµου περί αθέµιτου
ανταγωνισµού.

4.2 Οι Χρήστες µας
Οι διελεύσεις στη ΓΕΦΥΡΑ για το 2010 ήταν
4.658.719. Για τα έτη 2011 και 2012 οι διελεύσεις
µειώθηκαν σε 4.007.816 και 3.399.867
αντίστοιχα ακολουθώντας την πτωτική τάση της
αγοράς. Αν και ο αριθµός των διελεύσεων
µειώνεται, σύµφωνα µε κυκλοφοριακές µελέτες,

Ειδικά πακέτα
διέλευσης
Εβδοµαδιαία & Μηνιαία Κάρτα: Η
κάρτα αυτή επιτρέπει την
πραγµατοποίηση διελεύσεων σε τιµές πιο
συµφέρουσες από αυτές των απλών
Κάρτα Aller-Retour: Η κάρτα (διέλευση
µετ' επιστροφής) απευθύνεται στους
χρήστες που θα διασχίσουν τη Γέφυρα
δύο φορές σε διάστηµα µικρότερο των 5
ωρών, κλιµακούµενο πλέον ως προς την
τιµή από το τρίωρο έως το πεντάωρο
e-pass: To e-pass απευθύνεται στους
καθηµερινούς χρήστες, εξασφαλίζοντας
πιο γρήγορη διέλευση από τα διόδια και
εξοικονόµηση χρηµάτων.

που έχουν διεξαχθεί, το ποσοστό των τακτικών
χρηστών της Γέφυρας κυµαίνεται από 30% έως
35%.

διέλευση από τη Γέφυρα. Με αυτόν τον τρόπο
διασφαλίζουµε την ασφάλεια των επιβατών του
οχήµατος που αντιµετωπίζει κάποιο πρόβληµα,
ενώ ταυτόχρονα φροντίζουµε να
ενηµερώνουµε άµεσα και τους υπόλοιπους
χρήστες.

·

Μεταφορά του ακινητοποιηµένου οχήµατος
σε ασφαλές σηµείο

Ο ρόλος της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. εστιάζεται στη
διευκόλυνση του οδικού κοινού και την ασφαλή
και σύντοµη διέλευση, δίνοντας έµφαση στην
καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών µας.
Στοχεύουµε, λοιπόν, στην άριστη παροχή
υπηρεσιών και έχουµε καταφέρει ο µέσος χρόνος
αναµονής των ταξιδιωτών στα διόδια να
υπολογίζεται σε διάστηµα µικρότερο των 30
δευτερολέπτων, ενώ ο µέσος συνολικός χρόνος
διέλευσης της Γέφυρας στα δύο λεπτά και σαράντα
δευτερόλεπτα (2:40 λεπτά).

4.3 Εξυπηρέτηση
των χρηστών

·

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήµατος κάποιου
οχήµατος, αναλαµβάνουµε την ενηµέρωση
υπηρεσίας οδικής βοήθειας, µε σκοπό τη
γρηγορότερη δυνατή εξυπηρέτηση του χρήστη
µας.

·

Στη Γέφυρα (όπως και κατά την είσοδο και
έξοδο από αυτή), υπάρχουν τοποθετηµένες
ηλεκτρονικές πινακίδες ενηµέρωσης, στις
οποίες αναγράφονται µηνύµατα που αφορούν
την ασφαλή διέλευση των χρηστών, καθώς και
πιθανά προβλήµατα που ενδέχεται να
αντιµετωπίσουν.

·

Ύπαρξη τηλεφώνων εκτάκτου ανάγκης
(πορτοκαλί τηλέφωνα) κάτω από κάθε πυλώνα
της Γέφυρας και (κίτρινων) τηλεφώνων
εξυπηρέτησης πελατών στους χώρους
στάθµευσης του σταθµού διοδίων.

Η άµεση εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των
χρηστών αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη
ΓΕΦΥΡΑ. Στόχος µας είναι η συνεχής βελτίωση
των υπηρεσιών και η επιτυχής ανταπόκριση στις
ανάγκες και τις απαιτήσεις όσων διασχίζουν τη
Γέφυρα "Χαρίλαος Τρικούπης".
Οι χρήστες της Γέφυρας έχουν τη δυνατότητα να
θέσουν υπ' όψιν της εταιρείας τα παράπονα και τα
αιτήµατά τους. Το 2009 καταγράφηκαν 289
παράπονα/αιτήµατα από τους χρήστες, ενώ το
2010 ο αντίστοιχος αριθµός ανέρχεται στα 263
παράπονα/αιτήµατα. Σε κάθε περίπτωση, ο µέσος
χρόνος ανταπόκρισης και επίλυσης (όπου είναι
εφικτό) υπολογίζεται σε 3 εργάσιµες ηµέρες.

4.4 Μέτρα Ασφαλείας
Η ασφάλεια των εργαζοµένων µας και των
χρηστών της Γέφυρας αποτελεί κύριο µέληµα µας.
Έχουν αναπτυχθεί και εφαρµόζονται
ολοκληρωµένα συστήµατα για τον έλεγχο όλων
των λειτουργιών της Γέφυρας καθώς επίσης
δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη συντήρησή της ως
υποδοµή, µέσω τακτικών ελέγχων.
Προκειµένου να διασφαλίσουµε την ασφαλή
διέλευση των χρηστών από τη Γέφυρα,
λαµβάνουµε συγκεκριµένα µέτρα, όπως:

·

Πέραν των µέτρων που λαµβάνονται για την οδική
ασφάλεια των διερχοµένων οδηγών από τη
Γέφυρα, έχουµε προβεί στη λήψη περαιτέρω
µέτρων και στην ανακοίνωση πληροφοριών προς
τους χρήστες για την ασφαλή διέλευσή τους από
το έργο.

·

Πραγµατοποίηση περιπόλων 24 ώρες το
24ωρο, σε καθηµερινή βάση.

·

Υποστήριξη των οχηµάτων που
αντιµετωπίζουν τεχνικό πρόβληµα κατά τη

Έχει τεθεί ως όριο ταχύτητας αυτό των 80
χλµ/ώρα και για λόγους ασφαλείας
απαγορεύεται η στάση και η στάθµευση κατά
µήκος της Γέφυρας.

·

Αποτρέπουµε τους οδηγούς από τη χρήση της
λωρίδας εκτάκτου ανάγκης στη δεξιά πλευρά
του δρόµου, η οποία χρησιµοποιείται µόνο σε

περίπτωση ατυχήµατος ή άλλου εκτάκτου
περιστατικού.

·

Παροτρύνουµε τους οδηγούς να
χρησιµοποιούν την ζώνη ασφαλείας και τους
αναβάτες δικύκλων τα κράνη τους.

·

Εφιστούµε την προσοχή στους οδηγούς
δικύκλων σε ηµέρες έντονων καιρικών
φαινοµένων, καθώς είναι ευαίσθητοι στον
άνεµο και στο "ρεύµα" που δηµιουργείται κατά
την προσπέραση, ιδιαίτερα των βαρέων,
οχηµάτων.

4.5 Διαχείριση
Επιθεωρήσεων και
Συντήρησης
Η πολιτική δοµικής συντήρησης που υιοθέτησε η
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. αποτελεί εγγύηση για την τεχνική
διατήρηση του έργου στην καλύτερη δυνατή
κατάσταση, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο
ασφάλειας των Χρηστών σε όλη την ωφέλιµη ζωή
του (120 χρόνια). Κατά συνέπεια, η υψηλή αξία της
γέφυρας ως "κεφάλαιο" διατηρείται στον χρόνο. Η
εταιρεία µε τη συνδροµή Μελετητών,
ειδικευµένων Προµηθευτών και Συµβούλων
εκπόνησε ένα συγκεκριµένο Εγχειρίδιο
Επιθεώρησης και Συντήρησης (ΕΕΣ). Το Εγχειρίδιο
αυτό περιλαµβάνει τα βασικά αποτελέσµατα της
µελέτης εκτίµησης δοµικών κινδύνων που
πραγµατοποιήθηκε για τον προσδιορισµό των
βασικών κινδύνων και τον ορισµό του
προγράµµατος διαχείρισης κατά τη διάρκεια ζωής
της Γέφυρας. Επίσης περιλαµβάνονται λεπτοµερείς
προδιαγραφές επιθεώρησης αναφορικά µε το
επίπεδο και χρονοδιάγραµµα. Αξίζει να σηµειωθεί
ότι το Εγχειρίδιο έχει εγκριθεί από τον Ανεξάρτητο
Μηχανικό.

Ποιας συµπεριφοράς τυγχάνετε από παρόχους υπηρεσιών (δηµοσίου - ιδιωτικού
τοµέα);
Και καλής και κακής. Συνήθως ο ιδιωτικός τοµέας "συµπεριφέρεται" καλύτερα στους πελάτες
του, ενώ ο δηµόσιος πάσχει. Και αυτό συµβαίνει γιατί στον ιδιωτικό τοµέα η διοίκηση και οι
εργαζόµενοι έχουν περισσότερη γνώση της αποστολής τους.
Ποια κριτήρια διαµορφώνουν τη γνώµη σας για µία εταιρεία;
Η καλή της πορεία στην αγορά εργασίας, αλλά και οι απόψεις των πελατών της για την
ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.
Ποια είναι για σας η σηµασία της διάθεσης για ανοιχτό διάλογο;
Πολύ σηµαντική πρωτοβουλία για µια εταιρεία που υπολογίζει και εκτιµά τους πελάτες της. Ο
πελάτης θέλει προσοχή για να συνεχίσει να είναι πελάτης. Όταν ανοίγει διάλογο προς αυτόν
γίνεται καλύτερη, δηµιουργικότερη και αποδοτικότερη µια εταιρεία.
Ποια είναι η γνώµη σας για τη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου;
Δεν θα πω την γνώµη µου ακριβώς, αλλά θα σας παραπέµψω στα εκατοµµύρια αυτοκίνητα
που περνούν κάθε χρόνο από την Γέφυρα, τα οποία αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα και την
ακτινοβολία που έχει αυτό το έργο ανά την Ελλάδα.
Συµµετείχατε σε διαδικασίες ανοιχτού διαλόγου της εταιρείας µε τους τακτικούς
πελάτες της Γέφυρας. Ποια η αποτίµησή σας;
Αισθάνθηκα υπολογίσιµος άνθρωπος. Αισθάνθηκα πως η γνώµη µου µετράει για µια εταιρεία
της οποίας είµαι πελάτης. Χαιρέτισα εξαρχής αυτή την πρωτοβουλία, χάρη στην οποία
µπόρεσα να εκφράσω την άποψη µου. Από τις λίγες εταιρείες, µην πω η µοναδική, που
φέρνει τους πελάτες της τόσο κοντά µε την διοίκηση.
Σε ποιο πεδίο των υπηρεσιών της Γέφυρας θα είχατε να προτείνετε βελτιώσεις;
Η Γέφυρα επιχειρεί να δηµιουργήσει σχέσεις ουσίας µε τους πελάτες της, βλέποντάς τους
πρώτα ως πολίτες. Για να κρατηθεί αυτό το οικοδόµηµα, θέλει γερά θεµέλια και από τις δύο
πλευρές. Όσον αφορά το κοµµάτι της επικοινωνίας αλλά και της διαδικτυακής διευκόλυνσης
των πελατών (π.χ. personal account, πλήρης ενηµέρωση υπολοίπου και φόρτωσης
χρηµάτων στο e-pass, πιο εξειδικευµένο site µε περισσότερες υπηρεσίες) είναι κάποια
θέµατα που θέλουν άµεση επεξεργασία.
Πώς κρίνετε τη σχέση τιµής & ποιότητας υπηρεσιών που σας παρέχει η Γέφυρα;
Οι τιµές είναι ένα ιδιαίτερο θέµα. Ζούµε σε δύσκολους καιρούς και το πορτοφόλι του Έλληνα
κλονίζεται. Είµαι συχνός χρήστης της Γέφυρας και δίνω αρκετά χρήµατα ετησίως. Ξέρω όµως
γιατί τα δίνω. Ας φροντίσουν όλοι οι χρήστες να µάθουν γιατί δίνουν τα χρήµατά τους στην
Γέφυρα και να µάθουν πού πάνε και έπειτα ας εναντιώνονται κατά της διοίκησης. Γέφυρα δεν
είναι µόνο αυτός ο ωραίος δρόµος από το Ρίο στο Αντίρριο και αντίθετα, αλλά είναι και άλλα
πολλά... Από την πλευρά της η διοίκηση θα πρέπει να λαµβάνει υπ' όψιν της τις δύσκολες
καταστάσεις που ζούµε και να προσαρµόζει τις τιµές ανάλογα µε την δυνατότητα του Έλληνα.
Πώς αποτιµάτε τη δέσµευση της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. να υλοποιεί δράσεις για την κοινωνία
και το περιβάλλον στο πλαίσιο της εταιρικής της υπευθυνότητας;
Η Γέφυρα αποτελεί οραµατισµό ενός τρανού πολιτικού ανδρός, ενός ηγέτη άρρηκτα
συνδεδεµένου µε την ιστορία και την παράδοση της χώρας µας. Ως ελάχιστη τιµή προς τον
Χαρίλαο Τρικούπη, η διοίκηση συµµετέχει και οργανώνει δράσεις για την κοινωνία, το
περιβάλλον και άλλους τοµείς. Μπορεί να την κατασκεύασε γαλλική εταιρεία, αλλά µυρίζει
Ελλάδα και αυτή η µυρωδιά δεν φεύγει ποτέ από πάνω της.
Μάριος Σαράντης
Φοιτητής / Χρήστης Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου
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Μελλοντικοί
στόχοι
και
σχέδια
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Περιοχή Επικέντρωσης

Στόχοι που επιτεύχθηκαν
στην τριετία 2010 - 2011 - 2012

Μελλοντικοί στόχοι και Δεσµεύσεις
για το 2013

Περιοχή Επικέντρωσης

Στόχοι που επιτεύχθηκαν
στην τριετία 2010 - 2011 - 2012

Μελλοντικοί στόχοι και Δεσµεύσεις
για το 2013

Εργαζόµενοι

· Έρευνα µέτρησης απόψεων ανθρώπινου δυναµικού για την

· Ενίσχυση εσωτερικής επικοινωνίας µε την υιοθέτηση

Κοινωνία

· Δημιουργία της κοινωνικής πλατφόρµας "ΠΥΛΩΝΕΣ

· Συνεχής υποστήριξη και ενίσχυση του έργου της

αποτελεσµατικότητα του οργανισµού σε θέµατα ΕΚΕ για τα
έτη 2010 και 2012 (η έρευνα γίνεται ανά διετία)

διαδραστικών εργαλείων

· Μέγιστη αξιοποίηση της πολιτικής ανθρώπινου

· Ενθάρρυνση εργαζοµένων στη συµµετοχή τους σε
οργανώσεις πολιτών

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" για την υποστήριξη κοινωνικών οµάδων
και φορέων της τοπικής κοινωνίας

· Καταγραφή απόψεων της κοινωνίας µέσω της κοινωνικής

δυναµικού του κυρίου µετόχου

· Παγίωση και εφαρµογή του νέου καταστατικού χάρτη

· Παραχώρηση κινήτρων στους εργαζόµενους για συµµετοχή

πλατφόρµας "ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ"

· Ενδυνάµωση του έργου των "ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ"
· Αναγωγή της Ε.Κ.Φ. "ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" σε

και των αρχών δράσης του κύριου µετόχου

τους σε προγράµµατα περιβαλλοντικού και κοινωνικού
χαρακτήρα

· Υιοθέτηση και υπαγωγή στον

προνοµιακό συνοµιλητή για θέµατα κοινωνίας

Κώδικα Δεοντολογίας και

· Συµµετοχικό πρόγραµµα οδικής ασφάλειας
· Ζεύξη - Εργαλείο επικοινωνίας των δράσεων ενεργών

Συµπεριφοράς της VINCI

· Εργαλεία ανάπτυξης εσωτερικής επικοινωνίας
· Ανάπτυξη αυτόνοµου εθελοντισµού από τους εργαζοµένους

πολιτών προς την τοπική κοινωνία

· Διατήρηση των υποστηρικτικών ενεργειών για την

(Gefyristas)

κοινωνία

· Έρευνα µέτρησης αντιλήψεων κοινωνικών συµµετόχων
Χρήστες

· Χαµηλό αντίτιµο για τακτικούς χρήστες
· Βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών
· Διασφάλιση ποιότητας προσφερόµενων υπηρεσιών
και ασφάλειας της ΓΕΦΥΡΑΣ

· Ενέργειες για προνοµιακές διελεύσεις ευαίσθητων
κοινωνικών οµάδων

· Έρευνα µέτρησης απόψεων χρηστών για την απόδοση
της ΓΕΦΥΡΑΣ σχετικά µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες

· Εργαλεία επικοινωνίας µε τους πελάτες

·

των χρηστών

· Eνίσχυση εργαλείων επικοινωνίας µε τους πελάτες

δράσεων και ενεργειών που αφορούν στην κοινωνία

· Ενίσχυση της µεθοδολογίας καταγραφής
απόψεων της κοινωνίας µέσω της κοινωνικής πλατφόρµας
"ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ"

· Σχεδιασµός απόδοσης εθνικής εµβέλειας στο
εγχείρηµα της Ε.Κ.Φ. "ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ"

· Γενίκευση της χρήσης του διαλόγου ως µοντέλου
δηµιουργικής συνύπαρξης και ανάπτυξης µε τους
συµµετόχους

· Διεύρυνση του διαλόγου µε τους συµµετόχους
µέσω ηλεκτρονικών διαύλων

· Αξιολόγηση της Ε.Κ.Φ. "ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" από
τους φορείς-µέλη
Περιβάλλον

· Μέτρηση των εκποµπών ρύπων από την εταιρική
λειτουργία της Γέφυρας σε ετήσια βάση και υλοποίηση
ενεργειών µείωσης

· 2010: 1,102 τόνοι CO2
· 2011: 1,093 τόνοι CO2
· 2012: 994 τόνοι CO2
· Υλοποίηση δράσεων για την ενηµέρωση των
πολιτών σε περιβαλλοντικά θέµατα

· Διεξαγωγή έρευνας περιβαλλοντικών επιπτώσεων
της Γέφυρας από το ΤΕΙ Πατρών

· Υποστήριξη του έργου των τοπικών
περιβαλλοντικών φορέων και υποστήριξή τους

ΦΩΤΟ: ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

· Αειφόρος προσέγγιση της ενίσχυσης των

µέσα από τη διεξαγωγή συνεντεύξεων

Ένταξη στοιχείων ΕΚΕ σε ευρύτερη έρευνα
ικανοποίησης χρηστών

· Σύνδεση προϊόντων της Γέφυρας µε την ΕΚΕ
· Διεταιρική συνεργασία για δράσεις ΕΚΕ µε τη συµµετοχή

Ε.Κ.Φ. "ΠΥΛΩΝΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ"

· Συνέχιση της µέτρησης των εκποµπών ρύπων από την
εταιρική λειτουργία της Γέφυρας και της υλοποίηση
ενεργειών µείωσης

· Διατήρηση και ενίσχυση των δράσεων της πλατφόρµας "
ΚΥΑΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ" Κορινθιακού - Πατραϊκού

· Προαγωγή του διαλόγου µεταξύ οικολογικών και
συναφών ΜΚΟ µε στόχο ευρείες συσπειρώσεις δράσης

· Μέτρηση των εκποµπών ρύπων και εκλογίκευση της
κατανάλωσης ζωτικών πόρων για τα κεντρικά γραφεία
στο Χαλάνδρι
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Κάθε διαφήµιση κρατάει όρθιο κάποιον
«Πυλώνα Αλληλεγγύης»
Κάθε φορά που βλέπετε τη Γέφυρα να πρωταγωνιστεί σε ένα
τηλεοπτικό σποτ, σε µία εµπορική αφίσα ή µία έντυπη διαφήµιση,
µπορείτε να έχετε τη βεβαιότητα ότι ο διαφηµιζόµενος έχει
συνεισφέρει - ανάλογα µε το πρεστίζ του - στις προσπάθειες που
καταβάλλει η Ένωση Κοινωνικών Φορέων «ΠΥΛΩΝΕΣ
ЕНЩУЗ КПЙНЩНЙКЩН ЦПСЕЩН

РХЛЩНЕУ
БЛЛЗЛЕГГХЗУ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» για την επιβίωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
σε συνθήκες κρίσης.
Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. εισπράττει µόνο την ικανοποίηση…

www.solidarity-pylons.eu

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας & Αειφόρου Ανάπτυξης ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. (τηλ. 26340-39035, e-mail: communication@gefyra.gr)

