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Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 

 

Σε αυτόν τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτυπώνουμε την 

υπευθυνότητα και την συνέπεια της Εταιρίας μας απέναντι στις επιχειρηματικές, 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές θεμελιώδεις μας δεσμεύσεις, οι οποίες είναι 

αλληλένδετες με την εταιρική μας στρατηγική. 

Ο  Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΑΝΕΚ για το 2020 ακολουθεί τις 

κατευθυντήριες οδηγίες GRI Standards, τις  Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου( 

Global Compact ), καθώς και  τον πίνακα δημοσιοποιήσεων ESG του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί για την ΑΝΕΚ δέσμευση και πραγματοποιείται 

μέσω μιας διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά 

μας και ισχυροποιώντας τη στρατηγική  μας να επιχειρούμε, δημιουργώντας αξία 

για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

Το 2020 διανύσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο εξαιτίας της πανδημίας του 

COVID-19. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα ένα  σημαντικά αρνητικό  

κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο διεθνώς. 

Στην ΑΝΕΚ, από την πρώτη στιγμή της δύσκολης αυτής  περιόδου 

επικεντρωθήκαμε στην διασφάλιση της επιχειρηματικής μας λειτουργίας, την 

προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων μας σε θάλασσα και ξηρά 

και  των πελατών και προμηθευτών μας.   

Στις δεδομένες δύσκολες και ιδιαίτερες επιχειρηματικές καταστάσεις που 

βιώνουμε, θα εξακολουθήσουμε να επιχειρούμε με γνώμονα την εταιρική 

υπευθυνότητα, να δημιουργούμε αξία για την κοινωνία και να μειώνουμε το 

περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. 

 

Το 2020 παραμείναμε συνεπείς στη δέσμευση μας  να εξακολουθήσουμε να 

πορευόμαστε με εταιρική ηθική, κοινωνική ευθύνη και υπεύθυνη εταιρική 

διακυβέρνηση, σε συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενά μέρη.  

Με κύριο στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενημερωνόμαστε, εξελισσόμαστε και τελικά 

εδραιώνουμε τη θέση μας στον κλάδο της ακτοπλοΐας. 

 

Η συνεισφορά μας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

επιχειρηματική μας δραστηριότητα και το ρόλο που αναλαμβάνουμε στο πλαίσιο 

της αλυσίδας αξίας των πελατών μας και της ευρύτερης αγοράς.  

Λειτουργούμε σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και καταδικάζουμε κάθε 

περιστατικό διαφθοράς.  
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Εφαρμόζουμε αποτελεσματικό Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου προκειμένου να 

διασφαλίσουμε την τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν στο ισχύον 

νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ενώ παράλληλα όλες οι συναλλακτικές μας 

σχέσεις χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και αξιοπιστία.  

Δίνουμε πρωταρχική σημασία στην εφοδιαστική μας αλυσίδα, διατηρώντας την 

ανεξαρτησία και την ακεραιότητα των σχέσεων με τους προμηθευτές μας. 

Υιοθετούμε και αναπτύσσουμε δράσεις που στοχεύουν στη μείωση και 

αντιστάθμιση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της δραστηριότητας μας.  

Συμβάλλουμε  στη μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος,  στη μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καθώς και στη διασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης του 

νερού και των αποβλήτων.  

Βρισκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους μας και επενδύουμε σε αυτούς.  

Φροντίζουμε καθημερινά για τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και 

ασφάλειας.  

 

Με αξίωμα ότι κάθε εργαζόμενος συνιστά μια ιδιαίτερη αξία, απορρίπτουμε κάθε 

μορφή κοινωνικού αποκλεισμού, προσφέροντας ίσες ευκαιρίες σε ένα υγιές και 

αρμονικό εργασιακό περιβάλλον. 

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, αναλαμβάνουμε  δράσεις που έχουν 

επίκεντρο την παιδεία τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, τις ευπαθείς 

ομάδες, και με τελικό αντίκτυπο την ουσιαστική ανάπτυξη των κοινωνιών που 

δραστηριοποιούμαστε.  

Ο υψηλός βαθμός ανταγωνιστικότητας, η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών αλλά και 

η υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα, συνιστούν τη δέσμευση της Εταιρίας 

μας για ένα βιώσιμο μέλλον.  

 

Το 2020 και για τα επόμενα χρόνια, οι προτεραιότητες της ΑΝΕΚ LINES, 

αναφορικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συνοψίζονται στα παρακάτω:  

 Διατήρηση του πρωταγωνιστικού ρόλου της εταιρίας  στο κλάδο της 

Ακτοπλοΐας, 

 Έμφαση στη πρωτοπορία των υπηρεσιών για τους πελάτες μας, 

 Ορθή διακυβέρνηση και  διαφάνεια, για όλους που συμμετέχουν και εργάζονται 

στην εταιρία μας,  

 Περαιτέρω βελτίωση των επιδόσεών μας στον τομέα της υγείας και ασφάλειας 

των στελεχών μας, 

 Συμβολή, με ουσιαστικές δράσεις, στην προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Γιάννης Βαρδινογιάννης 
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Σχετικά με την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

 

Πεδίο αναφοράς της Έκθεσης 

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΑΝΕΚ, δημοσιοποιείται σε ετήσια βάση και αναφέρεται στην 

επισκόπηση των Μη Χρηματοοικονομικών επιδόσεων της Εταιρίας, συμπληρώνοντας τον Ετήσιο 

Απολογισμό της. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΑΝΕΚ. 

Η παρούσα Έκθεση αφορά στην περίοδο από 01 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020 και 

περιλαμβάνει στοιχεία από όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας. 

 

Αρχές σύνταξης της Έκθεσης  

Η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τα Πρότυπα του Οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI 

STANDARDS), τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε.( Global Compact ), τον Ελληνικό 

Κώδικα Βιωσιμότητας καθώς και  τον πίνακα δημοσιοποιήσεων ESG του Χρηματιστηρίου και είναι 

σύμφωνα με τι σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την ελληνική νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές 

Οδηγίες. 

 

Μεθοδολογία Εκθεσης 

Η παρούσα Έκθεση Βιώσιμής Ανάπτυξης έχει συνταχθεί «σε συμφωνία» µε τη βασική (core) επιλογή των 

κατευθυντήριων οδηγιών του Global Reporting Initiative (GRI Standard s) και τις τέσσερις βασικές αρχές 

του. Για την κατάρτιση της Έκθεσης έχουν επιπλέον ληφθεί υπόψιν οι 10 Αρχές του Οικουμενικού 

Συμφώνου του Ο.Η.Ε. (UN Global Compact) και ο Οδηγός δημοσιοποίησης μη-χρηµατοοικονοµικών 

πληροφοριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

Για τον προσδιορισμό των πιο ουσιαστικών θεμάτων για τη βιώσιμή ανάπτυξη της Εταιρείας, 

αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναγνώρισης των ουσιαστικών θεμάτων (materiality 

analysis) που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2020.  

 

Σκοπός της Έκθεσης Βιώσιμής Ανάπτυξης είναι η πλήρης και ολοκληρωμένη ενημέρωση των 

ενδιαφερόμενων µερών σχετικά µε τις δράσεις βιώσιμής ανάπτυξης της ΑΝΕΚ το 2020.  

 Σχεδιασμός-Σύνταξη– Επιμέλεια  Έκθεσης:  Σπύρος Πρωτοπαπαδάκης 

 Αρμόδιο πρόσωπο για διευκρινίσεις σχετικά µε την Έκθεση Βιώσιμής Ανάπτυξης για το έτος 2020:  

         Σπύρος Πρωτοπαπαδάκης Α’ Αντιπρόεδρος ΑΝΕΚ LINES.  Τηλ.: 28210 24105 E-mail: rob@anek.gr   

 

 

 

 

 

 

mailto:rob@anek.gr
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Κεφάλαιο 1  Εταιρικό Προφίλ  
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Εταιρικό Προφίλ 

Ο Όμιλος της ΑΝΕΚ LINES δραστηριοποιείται  για 54 χρόνια στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, με 

δρομολόγια στις γραμμές Εσωτερικού (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη) και στην ΑδριατικήΜε 

σύνθημα την πρωτοπορία και επίκεντρο τον επιβάτη, η ΑΝΕΚ LINES έφερε την ποιοτική  εξέλιξη στις 

θαλάσσιες μεταφορές  συμβάλλοντας  στην ανάπτυξη του κλάδου της ακτοπλοΐας και  ανοίγοντας 

νέους δρόμους στις θάλασσες  του Αιγαίου και της Αδριατικής. 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 10 Απριλίου του 1967, με την επωνυμία «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία 

Κρήτης Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ANEK LINES», με αρχικούς μετόχους απλούς ανθρώπους της 

Μεγαλονήσου που ήθελαν μεγάλα και ασφαλή πλοία  στα συχνά ταξίδια τους προς την Ηπειρωτική 

Ελλάδα.Η δραστηριοποίηση της ΑΝΕΚ στον χώρο της επιβατηγού ναυτιλίας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 

του 1970 με τη δρομολόγηση του πρώτου πλοίου της, στη γραμμή Πειραιά – Χανιά. Από τότε μέχρι 

σήμερα η εξέλιξή της  είναι εντυπωσιακή. Σήμερα η ΑΝΕΚ LINES ανήκει στην ομάδα των πλέον 

σύγχρονων ναυτιλιακών εταιρειών, με πανευρωπαϊκή παρουσία και μεγάλο κύρος. 

Ο στόλος της περιλαμβάνει 9 ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία, τα οποία είναι πιστοποιημένα με τα 

διεθνή συστήματα ασφάλειας και ποιότητας ISM & ISPS Systems, ΙSO & HACCP αντίστοιχα. Διοικείται 

από 11μελες συμβούλιο και απασχολεί κατά μέσο όρο πάνω από 750 άτομα σε πληρώματα και  ξηρά. 

Η έδρα της είναι στα Χανιά, σε ιδιόκτητα υπερσύγχρονα γραφεία, ενώ διαθέτει γραφεία και στο 

Πειραιά.  

Η Εταιρεία βασιζόμενη στις αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης επαναπροσδιορίζεται, δίνει 

προτεραιότητα στη βελτίωση των λειτουργιών της και στην περαιτέρω αξιοποίηση συνεργειών  για να 

προσφέρει υψηλή προστιθέμενη αξία στους Μετόχους, στους Εργαζόμενους και στην Ελληνική 

Οικονομία.  

 Οργανισμοί που συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις: 

 ΕΤΑΝΑΠ ΑΕ-ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ-ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ -ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ Ν.Ε –ΑΝΕΚ ΙTALIA SA΄ 

 

 

 Επιχειρηματικό Μοντέλο 

Το επιχειρηματικό μοντέλο της ΑΝΕΚ  βρίσκεται στο κέντρο της λειτουργίας της. Αξιοποιούμε τους 

διαθέσιμους πόρους μας, σύμφωνα με το όραμα, την αποστολή και τις επιχειρηματικές μας αξίες, για 

τη διάθεση των υπηρεσιών μας, συμβάλλοντας παράλληλα στους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης 

Ανάπτυξης και δημιουργώντας αξία για τους Κοινωνικούς μας Εταίρους.  

Στην ανάπτυξη των θεματικών ενοτήτων της έκθεσης, παρουσιάζονται: δείκτες επίδοσης, αξία που 

δημιουργείται, εταιρικές πολιτικές και διαδικασίες, στο πλαίσιο της εφαρμογής του επιχειρηματικού 

μας μοντέλου με αναφορά στους τρεις πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης. 
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*Τα παραπάνω στοιχεία έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την πανδημία Covid-19 

  Η ANEK LINES με μια ματιά 

54 
Χρόνια Ηγετικής 
παρουσίας 

+750 

Εργαζόμενοι 

ANEK LINES 

18 

Λιμάνια σε Αιγαίο, 
Ιόνιο & Αδριατική 

Ιδιόκτητα & Ναυλωμένα 
πλοία 

9 1300 
Συνεργαζόμενα  
Πρακτορεία σε 18 χώρες 

Οι επιδόσεις μας το 2020 

497χιλ. 

Επιβάτες 

115 χιλ. 

    ΙΧ 

€319 εκ. 

Σύνολο Ενεργητικού 

€124 εκ. 

Κύκλος Εργασιών 

121 χιλ. 

    Φορτηγά 
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Μειώσαμε τις συνολικές εκπομπές CO2 κατά 2,37%

Μειώσαμε την  ετήσια ενεργειακή κατανάλωση στα κτίρια της εταιρίας κατά 10%

Προχωρήσαμε σε αλλαγή του Freon 22 με οικολογικά σε όλα τα συστήματα των πλοίων 

Πιστοποιήσαμε με το σύστημα ISO 14001 - 2015 τα πλοία του στόλου μας

Διαχειριζόμαστε με συνέπεια τα αναλώσιμά μας αξιοποιώντας τις διαδικασίες της ανακύκλωσης 
και επαναχρησιμοποίησης

Αναλύουμε τα δείγματα νερού των πλοίων σε διαπιστευμένα εργαστήρια

Χρησιμοποιούμε φιλικά προς το περιβάλλον  καθαριστικά στην ενδιαίτηση του πλοίου

Έχουμε εφοδιάσει τα πλοία μας  με σχέδιο  έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης  ρύπανσης από 
πετρέλαιο

έγιναν 864 γυμνάσια στα πλοία στο πλαίσιο του ISM/ISPS/MLC/Covid-19

έγιναν 900 ώρες κατάρτισης των εργαζομένων 

Καταρτίσαμε σχέδιο covid-19  για τα πλοία μας σύμφωνα με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα, τις 
οδηγίες του ΕΟΔΥ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Σημαίας του πλοίου

Εφοδιάσαμε τα πληρώματα και τους εργαζομένους μα ατομικά μέσα προστασίας σύμφωνα με την 
καθοδήγηση και τις οδηγίες των Υγειονομικών αρχών,

Η πλειοψηφία των εντύπων της Εταιρείας μας τυπώθηκε σε χαρτί πιστοποιημένο κατά FSC 

Λειτουργήσαμε, στα πλοία μας ενημερωτικά περίπτερα, τα οποία αφορούν στην κλιματική αλλαγή

Κύρια Στοιχεία της Λειτουργικής μας Αλυσίδας 
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€ 66.748 εκ.

Προμηθευτές 
(αγορές, δαπάνες, 

λιμενικά έξοδα)  

€ 34.351 εκ.

Μισθοί & 
Ασφαλιστικές 

εισφορές  

€ 5.161 εκ.

Πρακτορεύσεις

€ 14.901 εκ.

Φόροι

το 49% των προμηθευτών μας  προέρχεται από την Κρήτη, ενώ το  95% είναι εγχώριοι 
προμηθευτές.

Παρουσιάζουμε την τοπική κουζίνα και υποστηρίζουμε τοπικούς παραγωγούς  με προϊόντα  στη 
φιλοσοφία του ‘We Do Local’.

Δημιουργήσαμε σειρά προϊόντων με εταιρική ετικέτα «ΑΕΙΦΟΡΙΑ», αποκλειστικά από Κρητικούς 
παραγωγούς του πρωτογενή τομέα.

Για την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αναγκών των επιβατών μας εφαρμόζουμε Σύστημα 
Διαχείρισης Πελατών  (CRI).

Τα μέλη που επέλεξαν το πρόγραμμα επιβράβευσης ΑΝΕΚ SMART BONUS αυξήθηκαν κατά 9.450 
φθάνονταςτα 180.000 μέλη.

Το ποσοστό ικανοποίησης  στα υποβληθέντα παράπονα και αιτήματα των επιβατών ανέρχεται στο 
96%.

Ο δείκτης ικανοποίησης πελατών ανέρχεται στο 95% .

 

 

 

 

 

Κύρια Στοιχεία της Λειτουργικής μας Αλυσίδας 

Διανομή Οικονομικής Αξίας 
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Στηρίξαμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, φοιτητές, άτομα ειδικών 
αναγκών κλπ) παρέχοντας ειδικά πακέτα προσφορών στο 20%  των εισιτηρίων της 

Εταιρείας,

Προσφέραμε 48% περισσότερο πετρέλαιο θέρμανσης σε γηροκομεία & ιδρύματα

Σε επίπεδο χορηγιών μεταφοράς αξιοποιήθηκαν 8.631 εισιτήρια επιβατών και 1.219 
εισιτήρια οχημάτων, στο σύνολο των γραμμών που δραστηριοποιείται η ΑΝΕΚ, ενώ 

συνολικά εγκρίθηκαν 732 χορηγίες

Στο πλαίσιο των κοινωνικών μας δράσεων παρείχαμε διευκόλυνση -μέσα από ειδικά 
πακέτα προσφορών- στη μεταφορά ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η παροχή αφορά 

στο 20% των εισιτηρίων,

Μεταφέραμε 100% περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα, φάρμακα και 
17% επιπλέον σε σχέση με πέρυσι,  ιατρικά αναλώσιμα σε κατοίκους 

απομακρυσμένων νησιών.

Συγκεντρώθηκαν 29 πολύτιμες μονάδες αίματος στο πλαίσιο της 15ης εθελοντικής 
αιμοδοσίας

διενεργήθηκαν συνολικά 7 εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλοία της Εταιρείας και 
μετείχαν συνολικά 359 μαθητές και συνοδοί εκπαιδευτικοί,

ενισχύουμε την περιβαλλοντική συνείδηση των παιδιών με τα έντυπα δημιουργικής 
απασχόλησης «ΘΑΛΑΣΣΟΠΑΡΕΑΚΙ» και «ANEK SMART KIDS on board» τα οποία 

διανεμήθηκαν δωρεάν σε όλα τα πλοία του στόλου,

Προωθούμε την ενεργή συμμετοχή αναφορικά με τις καθαρές ακτές  
κατασκευάζοντας τασάκια παραλίας

Κύρια Στοιχεία της Λειτουργικής μας Αλυσίδας 
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Γραμμές Αδριατικής Θάλασσας**

Πάτρα – Ανκόνα

Πάτρα – Μπάρι

Πάτρα – Βενετία

Γραμμές Αιγαίου Πελάγους

Πειραιάς – Ηράκλειο*

Πειραιάς – Κυκλάδες – Κρήτη –
Δωδεκάνησα

Πειραιάς – Χανιά*

Γραμμές που εξυπηρετούνται 
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•27 εταιρείες 

•230 πλοία 

•κάλυψη 95 νησιών

Ελληνική Ακτοπλοΐα

•μεταφορά 15.700.000 
επιβατών

•μεταφορά  8.000.000 
τόνοι εμπορευμάτων

•40.000 δρομολόγια

•μεταφορά 2.700.000 
οχημάτων

Ελληνική Ακτοπλοΐα •Συμμετοχή 6,5%  στο ΑΕΠ

•260 χιλ. άμεσες & 
έμμεσες θέσεις εργασίας

Ελληνική Ακτοπλοΐα

Κύρια χαρακτηριστικά της αγορά της Ακτοπλοίας για το 2020

Δίκτυο πωλήσεων 
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Διαχείριση Απόδοση

Πόροι
Δομή

Επιχ/ματικές 
διεργασίες

Στόχοι

Κεντρικά Γραφεία 

Γραφεία Πειραιά 

Επιχειρησιακή λειτουργία Κίνηση Πλοίων- 
Πληρώματα- Λιμάνια 

Τεχνική Υποστήριξη Επισκευές- Συντηρήσεις- 
Υλικά 

Εμπορική Διαχείριση Οικονομική Διαχείριση 

Ανθρώπινο δυναμικό 

   Πληροφοριακά     

      συστήματα 

Σύστημα κρατήσεων  

Δίκτυο Πωλήσεων  

ISM-ISPS Code 

Εφοδιασμός 

Επιβάτες - Λιμάνια  

Καύσιμα-Λιπαντικά-
ανταλλακτικά 

Τροφοδοσίες 

Προμηθευτές 

Ασφάλειες 

Ξενοδοχειακό 

Λογιστήριο 

Χρηματο/μικό 

Οικονομικής 
ανάλυσης 

Προυπολ/σμός 

H Λειτουργική μας Αλυσίδα 
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Με θεμελιώδη στόχο να βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή της επιχειρηματικής αριστείας και 

με κύριο γνώμονα το συμφέρον των μετόχων και  του επιβατικού κοινού,  που μακροπρόθεσμα 

εξασφαλίζει και τη βιωσιμότητα της αναπτυξιακής μας προοπτικής, υιοθετούμε πρακτικές που 

εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, δομές και πολιτικές που δημιουργούν 

πρότυπα επαγγελματικής συμπεριφοράς και επιχειρησιακής ηθικής και συντελούν στην εύρυθμη 

λειτουργία της αγοράς και στη σφυρηλάτηση  της εμπιστοσύνης των μετόχων μας. 

 

Ο
Ρ

Α
Μ

Α
 Μ

Α
Σ • να λειτουργούμε ως παραδειγμα καλής πρακτικής,

• να σεβόμαστε το περιβάλλον και την κοινωνία με στοχευμένες δράσεις,

• να διατηρούμε  υγιές και ασφαλές το εργασιακό περιβάλλον για το προσωπικό μας.

Α
Π

Ο
ΣΤ

Ο
Λ

Η
Μ

Α
Σ

• να διατηρήσουμε την εταιρία σε πρωταγωνιστή στο κλάδο της  ακτοπλοΐας.

• να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους μετόχους μας, τους πελάτες μας,      τους 
συνεργάτες μας και την κοινωνία, με την παροχή υπηρεσιών υψηλού      επιπέδου.

Α
ΞΙ

ΕΣ
  Μ

Α
Σ

• σχεδιασμός

• αξιολόγηση

• ακεραιότητα

• αποτελεσματικότητα

• διαφάνεια

ΕΣ
ΤΙ

Α
ΖΟ

Υ
Μ

Ε

• στις ικανότητες των ανθρώπων μας

• στις ανάγκες των πελατών μας

• στην κοινωνική ευημερία

• στην προστασία του περιβάλλοντος

• στη βιώσιμη ανάπτυξη

• στην καταπολέμηση της διαφθοράς

Αποστολή -  Όραμα -  Αξίες 
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Β
Α

ΣΙ
ΚΗ

 Μ
Α

Σ 
ΕΠ

ΙΔ
ΙΩ

ΞΗ

• να συνδυάσουμε την αποδοτικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα, με την εταιρική
υπευθυνότητα και την αειφορία

ΙΕ
Ρ

Α
ΡΧ

Η
ΣΗ

  
Β

ΙΩ
ΣΙ

Μ
Ο

ΤΗ
ΤΑ

Σ

• οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης

• παρχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους επιβάτες

• ασφάλεια και εκπαίδευση του προσωπικού

• διασφάλιση ανθρώπινων δικαιωμάτων

• κανονιστική συμμόρφωση και διασφάλιση της λειτουργίας με διαφάνεια και ηθική

• ενίσχυση των δραστηριοτήτων της τοπικής κοινωνίας

Δ
ΕΣ

Μ
ΕΥ

Ο
Μ

Α
ΣΤ

Ε

• να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα

• να προστατεύουμε το περιβάλλον και την αειφορία του

• να συνεισφέρουμε στην κοινωνία

• να συμβάλλουμε στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στο περιβάλλον και στην παιδεία
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Βασικές μας Αξίες και Αρχές Δεοντολογίας   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημιουργούμε Αξία

Αξία που προστίθεται

• συνεργαζόμενοι με προμηθευτές και  
συνεργάτες

• βελτιώνοντας τις υπηρεσίες μας με 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο

• ενισχύοντας την τοπική κοινωνία

• υποστηρίζοντας τους πελάτες μας

Αξία που παράγεται

• κέρδη

• φόροι

• επενδύσεις

• εργαζόμενοι

• υποστήριξη κοινωνίας

Αξία που μοιράζεται

• στους μετόχους

• στους προμηθευτές

• στους εργαζομένους

• στους πελατες

• στην τοπική κοινωνία
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Στόχοι & Στρατηγική 

1. Να προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον κλάδο της επιβατικού ναυτιλίας και να τις 

εξελίσσουμε συνεχώς για να καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις  ανάγκες των πελατών μας. 

2. Να χτίζουμε την αξιοπιστία και την ακεραιότητα ΑΝΕΚ με προοπτική στο μέλλον. 

3. Να καλλιεργούμε μακροχρόνιους επαγγελματικούς δεσμούς με τους ανθρώπους που αγκαλιάζουν 

το όραμά μας: τους εργαζόμενους, τους πελάτες  και τους μετόχους  μας. 

4. Να προσφέρουμε στους ανθρώπους μας ένα στέρεο πλαίσιο συνεργασίας στη βάση της 

ασφάλειας και της αναγνώρισης. 

 Να θέτουμε όλο και υψηλότερους στόχους, αναπτύσσοντας την επιχειρηματική στρατηγική μας 

έτσι ώστε το έργο μας να αντανακλά τις αξίες μας με θετικό πρόσημο στη βιωσιμότητα και στην 

εξέλιξη της Εταιρείας 

Η  επιχειρηματική ανάπτυξη της Εταιρίας συνδέεται άρρηκτα με τις ακόλουθες αρχές της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

 

 

                   

 
 
 
 

•Επιδεικνύουμε ήθος και 
προάγουμε τη διαφάνεια

Ακεραιότητα

•Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες στον 
εργασιακό χώρο και σεβόμαστε 
τη διαφορετικότητα

Σεβασμός

•Δεσμευόμαστε για την 
προώθηση ενός ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος

Ασφάλεια

•Εκτιμούμε την επιχειρηματική 
ευελιξία και την καινοτομία

Καινοτομία

•Αναγνωρίζουμε την 
περιβαλλοντική μας ευθύνη και 
λειτουργούμε με τρόπους που 
μειώνουν τις επιπτώσεις που 
έχει η δραστηριότητα μας στο 
περιβάλλον

Περιβαλλοντική 
υπευθυνότητα

Οι Αρχές μας  
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Η Εταιρία  μέσα από μια εσωτερική διαδικασία προσδιόρισε την στρατηγική της  και την αποτύπωση 
στόχων και προτεραιοτήτων βιώσιμης ανάπτυξης. Μια διαδικασία που είχε ως συνισταμένη την 
ανάλυση των ουσιαστικών θεμάτων τα οποία παρουσιάζονται  στη συνέχεια. Στο πλαίσιο αυτό ου 

προσδιορίστηκαν οι εξής 5 βασικοί άξονες προτεραιότητας: 

 

Επιχειρηματικό Προφίλ  

Χρηματο-
οικονομικό 
κεφάλαιο 

Όραμα Βασικές Προτεραιότητες 
Βιώσιμής Ανάπτυξης 

Παραγωγικό 
Κεφάλαιο 

Κύκλος Εργασιών Να εξελισσόμαστε σε ένα 
δυναμικό και σταθερό 
επιχειρηματικό Όμιλο 
αναπτύσσοντας την 
επιχειρηματική στρατηγική μας 
έτσι ώστε το έργο μας να 
αντανακλά τις αξίες μας με θετικό 
πρόσημο στη βιωσιμότητα και 
στην ανάπτυξη  μας. 

Επιχειρηματική Ηθική 
Υιοθετούμε βέλτιστες 
πρακτικές επιχειρηματικής 
ηθικής, εταιρικής 
διακυβέρνησης και 
διαχείρισης κινδύνων.  
Προτρέπουμε τους 
συνεργάτες µας να 
εφαρμόζουν πρακτικές 
υπεύθυνου επιχειρείν 
 

 

Ανθρώπινο 
Κεφάλαιο 

 Στρατηγική Υγεία & Ασφάλεια των 
εργαζομένων  

Ανθρώπινο 
Κεφάλαιο 

Εργαζόμενοι 
Ώρες εκπαίδευσης 
για τους 
εργαζόμενους 

Να προσφέρουμε υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου στον κλάδο της 
επιβατικού ναυτιλίας και να τις 
εξελίσσουμε συνεχώς για να 
καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις  
ανάγκες των πελατών μας. 

Στηρίζουμε τους 
εργαζομένους µας, 
προσφέροντας ένα υγιές & 
ασφαλές περιβάλλον 
εργασίας. 

Παροχές σε 
εργαζομένους 

Φυσικό Κεφάλαιο Αξίες Καινοτομία Κοινωνικό 
Κεφάλαιο 

Κατανάλωση 
ηλεκτρικής 
ενέργειας  
Κατανάλωση νερού 

Ήθος, Ακεραιότητα, Ασφάλεια,  
Καινοτομία Περιβαλλοντική 
υπευθυνότητα 

Επανασχεδιάζουμε τον 
τρόπο που λειτουργούμε 
µε γνώμονα τη µμετάβαση 
στη νέα ψηφιακή εποχή.  
διερευνούμε τις 
δυνατότητες 
αποτελεσματικότερης 
αξιοποίησης της 

Καταβεβλημένοι 
φόροι 
Προμηθευτές 

Επιχειρηματική 
Ηθική

Αξία στους 
πελάτες 

Καινοτομία
Υγεία και 

Ασφάλεια των 
εργαζομένων

Υπευθυνότητα  
προς την κοινωνία 
& το περιβάλλον

Άξονες Βιώσιμης Ανάπτυξης Εταιρίας  
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τεχνολογίας στις 
δραστηριότητές µας. 
 

Κοινωνικό 
Κεφάλαιο 

Κύρια δραστηριότητα Προστασία Περιβάλλοντος  

Προμήθειες από 
εγχώριους 

προμηθευτές 

 Αναγνωρίζουμε την 
περιβαλλοντική μας 
ευθύνη και λειτουργούμε 
με τρόπους που μειώνουν  
τις επιπτώσεις που έχει η 
δραστηριότητα μας στο 
περιβάλλον. 
 

 

  Στήριξη Τοπικών Κοινωνιών  

  Στηρίζουμε και 
οικοδομούμε σχέσεις 
εμπιστοσύνης, 
αλληλεγγύης και 
αμοιβαίου σεβασμού µε τις 
τοπικές κοινωνίες µμέσα 
στις οποίες 
δραστηριοποιούμαστε. 
 

 

    

ΕΙΣΡΟΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ ΕΚΡΟΕΣ 

 

 

Στρατηγικές Προτεραιότητες και Στόχοι 

Σε συνέχεια της αναγνώρισης των βασικών αξόνων προτεραιότητας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, 
η Εταιρία προχώρησε στον προσδιορισμό επιμέρους πεδίων ανά άξονα για τα έτη 2021-2022, ώστε να 
παρακολουθείται η επίδοση και η εξέλιξη τους. 

 Επιχειρηματική Ηθική 

Θεματική Ενότητα Στόχος 2021-22 

Πρακτικές επιχειρηματικής ηθικής  Θέσπιση Πολιτικής Καταλληλότητας 

 Εκπαίδευση  του προσωπικού σε θέματα κανονιστικής 

συμμόρφωσης. 

Διαχείριση πληροφοριών και 

προσωπικών δεδομένων 

 διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου ιδιωτικότητας 

(Data Privacy Impact Assessment), για τις επεξεργασίες 

υψηλού ρίσκου. 

 Ολοκλήρωση των εκτιμήσεων αντικτύπου σχετικά με 

την προστασία δεδομένων  

Διαχείριση προμηθειών και συνεργασίας 

με προμηθευτές και υπεργολάβους 

 Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών 

 Ενσωμάτωση κριτηρίων βιώσιμης ανάπτυξης στη 

διαδικασία αξιολόγησης προμηθευτών, συνεργατών και 

υπεργολάβων 

 

Στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης  Καθορισμός δεικτών επίδοσης για όλα τα ουσιώδη 

θέματα της λειτουργίας της Εταιρίας 
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Ενδιαφερόμενα μέρη  Ανάπτυξη και υλοποίηση ετήσιου πλάνου 

διαβούλευσης με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη της 

Εταιρίας 

 Υγεία, Ασφάλεια των  Εργαζομένων 

Θεματική Ενότητα Στόχος 2021-22 

Ενίσχυση εταιρικής κουλτούρας  Ανάπτυξη πολιτικής Ανθρώπινου Δυναμικού 

  

Εκπαίδευση 
 Ολοκλήρωση Πλάνου εκπαίδευσης για όλους τους 

εργαζομένους  

Αξιολόγηση και ανάπτυξη 

 Δημιουργία συστήματος αξιολόγησης της προοπτικής 

(potential) των εργαζομένων 

 

 

Εκπαίδευση σε θέματα υγείας και 

ασφάλειας 

 Συνεχής εκπαίδευση των στελεχών και των 

εργαζομένων στα πλοία σε θέματα υγείας και 

ασφάλειας στην εργασία 

 Παρακολούθηση επίδοσης υγείας και ασφάλειας 

 Αξία στους πελάτες 

Θεματική Ενότητα Στόχος 2021-22 

  

Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών  Δείκτες ικανοποίησης πελατών 

 Διαχείρισης Ποιότητας για τη διευθέτηση παραπόνων 

και αιτημάτων 

 Υπευθυνότητα προς την Κοινωνία και το Περιβάλλον  

Θεματική Ενότητα Στόχος 2021-22 

Κοινωνία  Ενίσχυση του Θεματικού πλαίσιο κονωνικής πολιτικής 

 

Περιβάλλον  Συνεισφορά στην κυκλική οικονομία 

 Παρακολούθηση επίδοσης σε περιβαλλοντικά θέματα 

 Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 

θέματα 

 Καινοτομία 

Θεματική Ενότητα Στόχος 2021-22 

Αυτοματοποίηση διαδικασιών   Χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης-  Τηλεργασίας 

 Cyber security 

 

Επιχειρησιακή συνέχεια 
 Επισκόπηση συστήματος  διαχείρισης επιχειρησιακής 

λειτουργίας  Εταιρίας. 

 

 

 

https://www.fourlis.gr/csr/social-responsibility/society
https://www.fourlis.gr/csr/social-responsibility/environment
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Εταιρική Υπευθυνότητα 

 

Από την έναρξη της λειτουργίας της, η ΑΝΕΚ  προσανατολίστηκε στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας 

σε όλη την αλυσίδα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, λειτουργώντας ως μια Βιώσιμη και 

Υπεύθυνη  πολυμετοχική Επιχείρηση.  

Η προστιθέμενη αυτή αξία διατηρείται και ενδυναμώνεται από την ίδια την  Εταιρεία και στη συνέχεια 

διαχέεται σε όλους τους κοινωνικούς της εταίρους.  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΕΚ  

 με σχέδιο και 
προγραμματισμό

 με προσήλωση στις αξίες 
και την    διασφάλιση των 
μετόχων της                    

μέσα από την υγιή και 
αποτελεσματική διαχείριση 
πόρων και μέσων, για πάνω 
από 50 χρόνια

Έχει αναδειχθεί σε ένα 
σημαντικό  μοχλό 
ανάπτυξης της οικονομίας 
και του τουρισμού 
πρωτίστως  της Κρήτης και 
κατ’ επέκταση της 
κοινωνίας και του 
πολιτισμού της

Στο 
πλαίσιο 

αυτό

 η εταιρική 
υπευθυνότητα

 η διαφάνεια

η κοινωνική 
αλληλεγγύη

Αποτελούν για την 
εταιρία ορόσημα και 
απαράβατες αρχές 
στην εξέλιξη της.
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Θεμελιώδεις Αρχές μας 

 

Στην ΑΝΕΚ, έχουμε θεσπίσει πολιτικές που αποτελούν την επίσημη διατύπωση των θεμελιωδών 

αρχών μας, εφαρμόζοντας κανονισμούς και κώδικες σύμφωνα με τα διεθνή και εθνικά πρότυπα και 

αναπτύσσοντας συστήματα που υποστηρίζουν την καθημερινή λειτουργία μας.  

 

Η υπεύθυνη λειτουργία μας επιτυγχάνεται με:  

 την εφαρμογή των διεθνών προτύπων ναυσιπλοΐας,  

 τη συμμόρφωση των πλοίων με όλους τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς,  

 την ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου,  

 τη σωστή επιτήρηση και προετοιμασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών  

 την εφαρμογή προτύπων που εξασφαλίζουν: 

 την ποιότητα των υπηρεσιών μας προς το επιβατικό κοινό,  

 τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους εργαζομένους μας,  

 αλλά και κάνοντας ένα βήμα πιο πέρα, με την ενεργό συνεισφορά προς τις τοπικές 

κοινωνίες και τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη τη συνδρομή μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οικονομική 
βιωσιμότητα & 
Αποδοτικότητα

Ακεραιότητα

Κανονιστική 
συμμόρφωση 
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Ενσωμάτωση Παραγόντων  ESG  στις δραστηριότητες μας 

 

Η ΑΝΕΚ έχει ανάγει σε πρωταρχικό στόχο  την διασφάλιση της αποδοτικότητας και της 

μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της, ενσωματώνοντας ESG κριτήρια, στις  επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες. 

Στόχο της Εταιρείας αποτελεί η ελαχιστοποίηση των κινδύνων στην άσκηση των επιχειρηματικών της 

δραστηριοτήτων,  ο προγραμματικός σχεδιασμός για  τον εντοπισμό  νέων βιώσιμων επενδύσεων στον 

κλάδο των θαλασσίων μεταφορών καθώς και η διατήρηση  ενός θετικού  ESG αποτυπώματος.  

Η εστίαση  στους παράγοντες ESG, ενισχύουν τις  βασικές αξίες και τη στρατηγική βιωσιμότητας της 

Εταιρείας.  

Με αυτό τον τρόπο η Εταιρεία επιδεικνύει αίσθημα ευθύνης στην λήψη αποφάσεων καθώς και στην 

διασφάλιση των μετόχων της.  

Η ακολουθούμενη πολιτική της Εταιρείας σύμφωνα με τις αρχές ESG  συμβάλλει:  

 Στην επίτευξη ενός περιβαλλοντικού στόχου «Ε», ο οποίος προσμετράτε με βασικούς δείκτες 

αποδοτικότητας των πόρων ως προς εκπομπές αερίων,  εξοικονόμησης ενέργειας, υδάτων, ως 

προς την παραγωγή αποβλήτων, καθώς και ως προς τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την 

κυκλική οικονομία.  

 Στην επίτευξη ενός κοινωνικού στόχου «S», όπως η αντιμετώπιση της ανισότητας, που προάγει 

την κοινωνική συνοχή - ένταξη και τις εργασιακές σχέσεις.  

 Ορθές πρακτικές διακυβέρνησης «G», ιδίως όσον αφορά τις ορθές δομές διαχείρισης, τις σχέσεις 

με τους υπαλλήλους, τις αποδοχές του προσωπικού και τη φορολογική συμμόρφωση. 

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική που βασίζεται στα πρότυπα ESG, έχουμε υιοθετήσει πλαίσια και 

πρότυπα βιωσιμότητας όπως: 

 

 Την Οδηγία της 2014/95/ΕΕ σχετικά με τον κανονισμό περί μη χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης, 

 

Τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), 

 

 

 

Το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών (UN Global Compact), 

 

 

Τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs), 

 

 

 

Την Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφοράς (GRI). 
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Δείκτες ESG  για την Εταιρεία 

 

O παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τους δείκτες αναφοράς ESG στους τομείς Περιβάλλον –Κοινωνία - 

Εταιρική διακυβέρνηση. 

 

Κατηγοριοποίηση ESG ID Ονοµασία Δείκτη 

      

Περιβάλλον   C-E1 Άμεσες εκπομπές (Scope 1)     

  C-E2 Έμμεσες εκπομπές (Scope 2)     

  C-E3 Κατανάλωση ενέργειας εντός του   οργανισμού  

Κοινωνία C-S1        Γυναίκες εργαζόμενες   

  C-S2        Γυναίκες εργαζόμενες σε διευθυντικές 

  C-S3        Δείκτες κινητικότητας προσωπικού     

  C-S4        Κατάρτιση εργαζομένων     

  C-S5        Πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων     

  C-S6        Συλλογικές συμβάσεις εργασίας     

  C-S7        Αξιολόγηση προμηθευτών 

   Α-S1   Συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών 

 SS-S8 Ικανοποίηση πελατών 

 SS-S9 Μηχανισμός διαχείρισης παραπόνων πελατών 

 SS-S10 Ενσωμάτωση παραγόντων ESG στις επιχειρηματικές 

δραστηριότητας 

Εταιρική Διακυβέρνηση C-G1 Εποπτεία βιώσιμης ανάπτυξης     

  C-G2 Πολιτική επιχειρηματικής δεοντολογίας     

  C-G3   Πολιτική ασφάλειας δεδομένων 

 A-G1 Επιχειρηματικό μοντέλο 

 A-G2 Ουσιαστικά Θέματα 

 A-G3 Στόχοι ESG 
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Πανδημία  Covid-19 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της μετάδοσης της νόσου COVID – 19 η Ε.Ε δρομολόγησε δέσμη 

μέτρων για να συμβάλει στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού, και να ενισχύσει την 

ανθεκτικότητα της εσωτερικής αγοράς συμπεριλαμβανομένης της σύστασης σχετικά με την εφαρμογή 

συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας. 

Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού, η 

Ελληνική Κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη έκτακτων μέτρων αναφορικά με τον περιορισμό στη 

διακίνηση των πολιτών εντός και εκτός συνόρων.  

 Η επίδραση της πανδημίας Covid-19 στην Ακτοπλοΐα και την Εταιρία. 

 
Η πανδημία COVID-19 και τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Κορωνιού έχουν έντονες 

αρνητικές συνέπειες στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας.  

Στην ακτοπλοΐα επιβλήθηκε περιορισμός μετακίνησης επιβατών στις ακτοπλοϊκές γραμμές του 

Αιγαίου από τα τέλη Μαρτίου 2020 έως τα μέσα Μάϊου 2020 και ακολούθησε το μειωμένο 

πρωτόκολλο επιβατών στα πλοία μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Αντίστοιχα, στην 

Αδριατική θάλασσα τα μέτρα περιλάμβαναν την απαγόρευση διακίνησης επιβατών και οχημάτων από 

τα μέσα Μαρτίου έως τα τέλη Ιουνίου του 2020. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη πτώση του τουρισμού το γ’ τρίμηνο του έτους, αλλά και τα νέα 

περιοριστικά μέτρα λόγω της έξαρσης της πανδημίας το τελευταίο δίμηνο του έτους, η πτώση της 

επιβατικής κίνησης στις γραμμές εσωτερικού το 2020 ήταν  μειωμένη κατά 55% σε σχέση με το 2019, 

ενώ στα οχήματα (ΙΧ και φορτηγά) η μείωση ήταν  36% αντίστοιχα.  

Στην αγορά της Αδριατικής, η αρνητική επίδραση ήταν πιο έντονη στην επιβατική κίνηση, καθώς 

παρουσίασε μείωση κατά 69%, σε αντίθεση με την κίνηση φορτηγών οχημάτων που παρουσίασε 

μείωση κατά 8%.  

Η κάμψη στην κίνηση επιβατών και οχημάτων επηρεάζει τον κύκλο εργασιών των εταιριών, με  μείωση 

κατά 45% στις γραμμές εσωτερικού και κατά 30% στην Αδριατική θάλασσα.  

Ως αποτέλεσμα, η απώλεια εσόδων και τα ζημιογόνα αποτελέσματα ξεπέρασαν για το 2020 τα 300 

εκατ. και τα 120 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. 

Η πανδημία δημιούργησε σημαντικούς κινδύνους για την εταιρία οι οποίοι μπορούν να συνοψισθούν:   

α. Στη αβεβαιότητα για την εξέλιξη της πανδημίας στο άμεσο μέλλον και ο βαθμός που θα επηρεάσει 

την επιβατική κίνηση σε συνδυασμό με  τα ενδεχόμενα μέτρα που θα λάβουν οι αρχές,  

β. Στη διακύμανση της τιμής των καυσίμων τα οποία αποτελούν την υψηλότερη λειτουργική δαπάνη 

της εταιρίας, 

γ. Ενδεικτικά το 2020 ο όμιλος ΑΝΕΚ διακίνησε κατά 52% λιγότερους επιβάτες και 43% λιγότερα ΙΧ 

σε σχέση με το 2019 

Στην ΑΝΕΚ, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την ιδιαίτερη αυτή έκτακτη κατάσταση και με γνώμονα 

πάντα την ασφάλεια των επιβατών και των εργαζομένων μας, αναλύοντας τα βασικά χαρακτηριστικά 

μας με βάση τους άμεσους και έμμεσους κινδύνους που θεωρούνται σημαντικοί για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση του covid 19,  όπως : τα μέρη (χώρες) στα οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία εντός και 

εκτός Ελλάδας (national & international routes), τα επικαιροποιημένα  επιδημιολογικά δεδομένα των 

χωρών αυτών,  το νομοθετικό πλαίσιο, τις υπηρεσίες, τον εξοπλισμό, και τη συμπεριφορά του 

προσωπικού, εφαρμόσαμε σειρά πρωτοκόλλων ειδικά σχεδιασμένων για την προστασία της υγείας 

των επιβατών και των εργαζομένων μας. 

 Λήψη μέτρων για την  Ασφάλεια των Επιβατών και των Εργαζομένων. 

1. Θεσπίσαμε  για όλα τα πλοία του στόλου μας Biosafety Trust Certification από τον RINA για 

ασφαλές ταξίδι έναντι της εξάπλωσης του COVID 19. Η καινοτόμος πιστοποίηση συστήματος 

διαχείρισης, που είναι διεθνώς αναγνωρισμένη στον κλάδο της ναυτιλίας, βασίζεται στη 
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συστηματική προσέγγιση του ISO στα συστήματα διαχείρισης σε συνδυασμό με τις βέλτιστες 

επιστημονικές πρακτικές κατά της εξάπλωσης λοιμώξεων, καθώς και τις αρχές της διαχείρισης 

οργανωτικής συμπεριφοράς (OBM) για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την πρόληψη μετάδοσης 

στο εργασιακό πλαίσιο.  Η πιστοποίηση της εταιρίας επιβεβαιώνει ότι κάθε πλοίο της εταιρείας 

συμμορφώνεται πλήρως με όλα τα απαιτούμενα μέτρα του προγράμματος κατά της εξάπλωσης 

του COVID-19. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ANEK LINES, σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές, έχει 

ήδη αναπτύξει συγκεκριμένες διαδικασίες και έχει λάβει επιπλέον μέτρα, τόσο για τα Πλοία της 

όσο και για τους σταθμούς / πρακτορεία της. 

Η Πιστοποίηση «Biosafety Trust» συνυπολογίζει ότι η επιτυχία των συστημάτων διαχείρισης 

της διασφάλισης της υγείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ατομική ευθύνη. Επομένως, 

για να συμμορφωθεί με τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, το σύστημα προϋποθέτει ότι το 

έμπειρο προσωπικό έχει παρακολουθήσει ειδικά εκπαιδευτικά μαθήματα για συγκεκριμένες 

συνθήκες, καθώς και κάθε επιβάτης γνωρίζει και ακολουθεί τα προληπτικά μέτρα που 

συνιστώνται 

2. Καταρτίσαμε σχέδιο covid-19  για τα πλοία μας σύμφωνα με τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα, 

τις οδηγίες του ΕΟΔΥ,  του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Σημαίας του πλοίου το οποίο 

περιλαμβάνει: 

– Μέτρα πρόληψης-προφύλαξης από τον ιό/ μέτρα ατομικής υγιεινής, 

– Εκπαίδευση του πληρώματος στην αναγνώριση ύποπτου κρούσματος, 

– Μέτρα πριν από την επιβίβαση στο πλοίο, 

– Μέτρα κατά την επιβίβαση και κατά την διάρκεια του ταξιδιού,  

– Κλιματισμός πλοίου,  

– Διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης, 

– Διαχείριση/αντιμετώπιση ύποπτου κρούσματος εν πλω, 

– Σύντομες Οδηγίες Προφύλαξης για πλήρωμα & Επιβάτες, 
 

3. Εφοδιάσαμε τα πληρώματα και τους εργαζομένους μα ατομικά μέσα προστασίας σύμφωνα με 

την καθοδήγηση και τις οδηγίες των Υγειονομικών αρχών. 

 Για την προσαρμογή στις λειτουργικές συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία covid-

19 η εταιρία  αξιοποίησε όλα τα μέτρα  που θέσπισε η πολιτεία για τις πληττόμενες επιχειρήσεις 

όπως: 

• τα προγράμματα «Συν-Εργασία» και Αναστολής Συμβάσεων,  

• τις Άδειες Ειδικού Σκοπού,  

• την Τηλεργασία,  

• την αναστολή των δια ζώσης συμβουλίων και επαγγελματικών αθροίσεων με 

τηλεδιασκέψεις,  

• την μείωση των δρομολογίων των πλοίων 

 

 Εκπαίδευση Πληρωμάτων στην πρόληψη και αντιμετώπιση του Covid- 19 

Δώσαμε προτεραιότητα στη σωστή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού μας, 

σχετικά με την αναγνώριση των σημείων και των συμπτωμάτων της λοίμωξης, τη γνώση των 

μέτρων πρόληψης, προφύλαξης και τις διαδικασίες που ακολουθούνται όταν ένας επιβάτης ή 

μέλος του πληρώματος εμφανίσει συμπτώματα λοίμωξης εν πλω. Παρέχουμε τις υποδομές 

(ειδικές καμπίνες για covid 19/ιατρείο/φαρμακείο/φάρμακα) και επάρκεια προστατευτικού 

εξοπλισμού (μάσκες, ρούχα, γάντια, απολυμαντικά, κλπ,), διενεργούμε επιχειρησιακούς ελέγχους 

σε όλα πλοία της εταιρείας (Internal Audits), πραγματοποιούμε Αξιολόγηση Κινδύνου(Risk 

Assessment) σχετικά με τον Covid 19, διενεργούμε Γυμνάσια (Drills) αντιμετώπισης ύποπτων 

περιστατικών Covid 19 εν πλω. Έτσι, καταφέραμε να δημιουργήσουμε δικλίδες ασφαλείας και ένα 

ασφαλές περιβάλλον στα πλοία για τους επιβάτες και τους εργαζόμενους 
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Κεφάλαιο 2 

Καθορισμός Ουσιαστικών Θεμάτων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης 
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Ανάλυση Ουσιαστικότητας 

 

Η διαδικασία ανάλυσης ουσιαστικότητας (materiality analysis), ο τρόπος δηλαδή αναγνώρισης, 

κατανόησης και ιεράρχησης των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης, αποτελεί ένα από τα βασικά 

συστατικά της υπεύθυνης λειτουργίας της ANEK.  

 

Ουσιαστικά Θέματα & Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

H Εταιρία εμπλουτίζει και διαμορφώνει τη στρατηγική της προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με στόχο να 

λειτουργεί υπεύθυνα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

Μέσω της αξιολόγησης των σημαντικών θεμάτων, η Εταιρία στοχεύει στην πληρέστερη ενημέρωση 

των μετόχων, των πελατών και όλων των ενδιαφερομένων μερών της.  

Τα σημαντικά θέματα ανά άξονα εταιρικής υπευθυνότητας για την ANEK  και η σύνδεσή τους με τους 

Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτυπώνονται παρακάτω: 

 

Σημαντικά θέματα που αναγνωρίστηκαν για την Εταιρεία 

 
α/α Σημαντικό θέμα Άξονας εταιρικής 

υπευθυνότητας 

    Σύνδεση με τους παγκόσμιους 

στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

1 
Οικονομική ανάπτυξη και 

βιωσιμότητα Επιχειρηματικό 

μοντέλο και εταιρική 

διακυβέρνηση 

    

2 Διαφάνεια και καταπολέμηση της 

διαφθοράς 
 

   

3 Ποιότητα υπηρεσιών 

Εταιρικό προφίλ - 

Αγορά 
 4 Ικανοποίηση πελατών 

5 Απασχόληση 

Ανθρώπινο δυναμικό 
  

  

6 
Ανάπτυξη και εκπαίδευση 

εργαζομένων 
 

   

7 Ασφάλεια  υπηρεσιών 

Υγεία και ασφάλεια 
 

   

8 Υγεία και ασφάλεια εργαζομένων 

 

   

9 Εκπομπές CO2 

 

Περιβάλλον 
  

  

10 Διαχείριση αποβλήτων 
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11 Συμβολή στην κοινωνία Κοινωνία 

  

  

 

Επικοινωνία με τους Κοινωνικούς Εταίρους 

Στην ΑΝΕΚ, σύμφωνα με τις αρχές και αξίες, τη στρατηγική,  την αγορά, και το κοινωνικό σύνολο, 

καθορίζουμε τους κοινωνικούς μας εταίρους (stakeholders) που επηρεάζουν ή/και επηρεάζονται 

άμεσα και έμμεσα από τη δραστηριότητα μας,  με στόχο την εξασφάλιση μιας αμοιβαίας και 

επωφελούς  συνεργασίας. 

  Ομάδες Κοινωνικών Εταίρων 

 Εργαζόμενοι 

Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας 

Ετήσιες  αξιολογήσεις Ετήσια 

Εκπαίδευση- διάλογος Περιοδικά 

Εκδηλώσεις - συναντήσεις  Περιοδικά 

Εσωτερικό ηλεκτρονικό δίκτυο επικοινωνίας Καθημερινά 

 

 Πελάτες 

Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας 

Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, αποστολή   e-mail /  sms Τακτικά 

Ερωτηματολόγιο ικανοποίησης- παραπόνων  Περιοδικά 

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης Περιοδικά 

Loyalty- ιστοσελίδα Τακτικά 

 

 Μέτοχοι, Επενδυτές- Πάροχοι Κεφαλαίου 

Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας 

Συναντήσεις , Ιστοσελίδες  Περιοδικά 

Γενικές Συνελεύσεις, Οικονομικές καταστάσεις-/Ισολογισμοί Ετήσια, Εξαμηνιαία, Τριμηνιαία 

Δημοσιεύματα, ανακοινώσεις Περιοδικά 

 

 Δίκτυο Πωλήσεων (Πρακτορεία –Ναυτικοί Πράκτορες) 

Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας 

Συναντήσεις, διάλογος, συνέργειες    Τακτικά 

Πληροφοριακά συστήματα Περιοδικά 

Συμβάσεις Ετήσια 

 

 Προμηθευτές  

Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας 

Συναντήσεις, διάλογος, απαντήσεις σε ερωτήματα, επίλυση 
διαφωνιών,  συμβάσεις 

Τακτικά 

Διαδικασία επιλογής νέου προμηθευτή Περιοδικά 

 

 Ασφαλιστές-Μεσίτες  

Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας 

Συμβάσεις, επικοινωνία,  διάλογος, συναντήσεις Τακτικά 

 

 Πολιτεία & Κανονιστικές Αρχές 
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Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας 

Επικοινωνία, διάλογος Τακτικά 

Συναντήσεις, διαβουλεύσεις Περιοδικά 

 

 Ευρύτερη Κοινωνία (Αρχές, Φορείς)  

Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας 

Συναντήσεις, διάλογος, δημοσιεύματα, ανακοινώσεις Τακτικά 

Συνέργειες Περιοδικά 

 

 Τοπική Κοινωνία (Αρχές, Φορείς, Σύλλογοι, Σωματεία) 

Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας 

Συναντήσεις, επικοινωνία,  διάλογος, εκδηλώσεις, ανακοινώσεις Τακτικά 

Συνέργειες Περιοδικά 

 

 ΜΜΕ 

Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας 

Επικοινωνία, δελτία τύπου, συνεντεύξεις Τακτικά 

 

 Επιχειρηματική Κοινότητα 

Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας 

Επικοινωνία, συναντήσεις, συνέργειες Περιοδικά 

 

 Επιστημονική / Ακαδημαϊκή Κοινότητα 

Τρόποι Επικοινωνίας/Μέθοδοι Συμμετοχής Συχνότητα Επικοινωνίας 

Επικοινωνία, διάλογος, συναντήσεις, συνέργειες Περιοδικά 

------------------- 

 Άμεσοι 

 Έμμεσοι 

------------------------ 

Γραφική Απεικόνιση Ιεράρχησης Κοινωνικών Εταίρων 

 

 

 

 

 

13%

13%

12%

13%11%

9%

8%

5%

6%
4%

4%2%

Εργαζόμενοι

Πελάτες

Μέτοχοι, Επενδυτές, 
Πάροχοι Κεφαλαίου
Δίκτυο Πωλήσεων

Προμηθευτές

Ασφαλιστές-Μεσίτες

Πολιτεία και Κανονιστικές 
Αρχές
Ευρύτερη Κοινωνία
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Αξιολογητική Ιεράρχηση Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

από Κοινωνικούς Εταίρους 

 

 

 

 

 

 

 

Ουσιαστικά 

Θέματα 

Σημαντικότητα 

επιδράσεων για 

τη 

Βιώσιμη 

Ανάπτυξη 

Σημαντικότητα 

για 

τους 

Κοινωνικούς 

Εταίρους 

Οικονομία Κοινωνία 

Περι

βάλλ

ον 

Στόχοι 

Βιώσιμης 

Ανάπτυξης 

 Διασφάλιση της 

Υγείας, Ασφάλειας των 

Εργαζομένων 

3,6 3,9 
    

    

 Διασφάλιση της 

Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης και της 

Επιχειρηματικής 

Ηθικής 

4,1 4,2 
    

 

 

  

 Δημιουργία - Διανομή 

Άμεσης Οικονομικής 

Αξίας 

4,2 3,5 
    

    

 Ποιότητα Υπηρεσιών 

-Ασφάλεια 

 

 

2,2 3,8 
         

 Διαχείριση αποβλήτων 

 

 

3,5 2,5 
         

 Μείωση των εκπομπών 

Co2 

 

4,2 3,6 
        

 

 Προστασία και 

διατήρηση της 

βιοποικιλότητας 

3,2 2,8  
     

 

 

 Προάσπιση των 

ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στην 

εργασία 

1,5 1,7 
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 Η Ατζέντα 2030 προωθεί την ενσωμάτωση και των τριών διαστάσεων της βιώσιμης ανάπτυξης 

(κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική) σε όλες τις τομεακές πολιτικές, ενώ παράλληλα 

προάγει τη διασύνδεση και τη συνοχή των σχετικών με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης 

πολιτικών.  

 H ΑΝΕΚ  αναγνωρίζει τη σημασία ανάπτυξης δράσεων, με στόχο τη συμβολή στην επίτευξη των 

Παγκόσμιων Στόχων του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και δεσμεύεται στο διάλογο και τη 

συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς του εταίρους για την υλοποίηση της «Ατζέντας 2030». 
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 Την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα υποστηρίζουν τα συστήματα και οι διαδικασίες που έχουμε 

αναπτύξει και που καθορίζουν τον τρόπο που λειτουργούμε, που συνεργαζόμαστε  με τους 

προμηθευτές μας, τον τρόπο που εξυπηρετούμε τους πελάτες μας και τον τρόπο που 

αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας στην κοινωνία.   

 Στόχος μας είναι η συστηματοποιημένη υιοθέτηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με τρόπο τέτοιο που 

να μας επιτρέπει τη βελτίωση των διαδικασιών μας και την αξιολόγηση της επίδρασης της 

επιχειρηματικής μας λειτουργίας. 

 Tα πρότυπα εφαρμόζονται σε όλα τα πλοία μας και η τήρηση όλων των προβλεπόμενων 

διαδικασιών επιβεβαιώνεται κατόπιν των ετήσιων σχετικών επιθεωρήσεων. 

 

 

 

 
Προτεραιότητά μας αποτελεί η εξασφάλιση της αξιοπλοΐας των πλοίων. Βασική μέριμνα, σύμφωνα 

και με το πιστοποιημένο Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης, είναι η ασφάλεια στη θάλασσα με την 

πρόληψη οποιασδήποτε βλάβης και η ασφαλής λειτουργία των πλοίων, μέσα από την ανάπτυξη και 

εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας για κάθε περίπτωση πιθανού κινδύνου.  

 

 Στο πλαίσιο του συστήματος έχει εκπονηθεί το Εγχειρίδιο Ασφαλούς Διαχείρισης, το οποίο 

περιγράφει την πολιτική μας, τις διαδικασίες και τις οδηγίες που έχουμε αναπτύξει, τις 

καθορισμένες αρμοδιότητες του προσωπικού μας, τις διαδικασίες αναφοράς ατυχημάτων, 

επικίνδυνων καταστάσεων και μη συμμορφώσεων με τον Κώδικα, τις διαδικασίες προετοιμασίας 

και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, την 

αξιολόγηση όλων των αναγνωρισμένων κινδύνων και τη θέσπιση κατάλληλων προστατευτικών 

μέτρων.  

 Επίσης, εφαρμόζουμε το Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων, που 

αφορά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση τρομοκρατικών επιθέσεων.  

 Επιπρόσθετα, για την ασφάλεια των επιβατών τηρούνται οι απαραίτητες διαδικασίες και πρότυπα 

για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των σωστικών μέσων. Αυτό, σε συνδυασμό με την 

εκπαίδευση των πληρωμάτων σε τακτικές και έκτακτες περιπτώσεις, αποτελούν παράγοντα 

διασφάλισης της καλύτερης δυνατής προετοιμασίας για την αντιμετώπιση έκτακτων 

περιπτώσεων.  

 

 

 

 

 Εφαρμόζουμε τις διαδικασίες των πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης και τους τυπικούς 

προβλεπόμενους κανόνες του ΕΦΕΤ για τον καθαρισμό, την προετοιμασία και την αποθήκευση 

τροφίμων, ενώ εναρμονιζόμαστε με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας (MARPOL) στις 

προμήθειες των υλικών ξενοδοχείου.  

 Ο ιματισμός που χρησιμοποιούμε στο ξενοδοχειακό μας τμήμα, είναι ελεγμένος για βλαβερές 

ουσίες σύμφωνα με το Oeko-Tex Standard 100 του ÖTI - Institut für Ökologie, Technik und 

Innovation GmbH της Αυστρίας, με το οποίο είναι πιστοποιημένη η προμηθεύτρια εταιρεία μας.  

Για την ασφάλεια των επιβατών μας 

Για την υγιεινή & ασφάλεια των τροφίμων 

  Διαχειριστικά συστήματα & διαδικασίες 
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 Για τη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων ειδών μας, πραγματοποιούνται 

δειγματοληπτικοί έλεγχοι  3-4 φορές ετησίως από αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης σε όλα 

τα πλοία μας, ενώ από όλους τους προμηθευτές τροφίμων απαιτούνται πιστοποιητικά σύμφωνα 

με τα διαχειριστικά πρότυπα ISO2008:2015 & HACCP 22.000.  

 

 

 

 

 Λειτουργούμε σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) για την 

πρόληψη της ρύπανσης στο περιβάλλον, ενώ το  Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης (ΣΑΔ) που 

έχουμε αναπτύξει δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρεία να εφαρμόσει αποτελεσματικά την 

πολιτική της, αξιολογώντας όλους τους αναγνωρισμένους κινδύνους αποφυγής θαλάσσιας 

ρύπανσης και μείωσης της πιθανότητας πρόκλησης περιβαλλοντικού ατυχήματος.  

 Τόσο το ΣΑΔ όσο και τα πλοία της Εταιρείας είναι πιστοποιημένα από τις αρμόδιες αρχές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για την προστασία του περιβάλλοντος 
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Πιστοποιήσεις Οργανισμών
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Πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα διεθνή Πρότυπα 

 

 

 

 

 
 

 Οι προτεραιότητες της ANEK LINES είναι η ασφάλεια, η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και η 

αξιοπιστία. Αυτοί οι στόχοι διασφαλίζονται μέσω πιστοποιήσεων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα των 

αναγνωρισμένων οργανισμών:  

 

 Η ANEK συμμορφώνεται με τον Διεθνή Σύστημα Διαχείρισης 

Ασφάλειας Κώδικας ISM και τον Διεθνή Κώδικα για την 

ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων Κώδικας 

ISPS. Επιπλέον, η ANEK LINES συμμορφώνεται με τη Διεθνή 

Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006) και με τα σχετικά 

πρότυπα ποιότητας πληρώματος (δεξιότητες, προσόντα, 

εμπειρία κ.λπ.) STCW Convention.  

 

 

 

 Τα πλοία της ANEK είναι πιστοποιημένα από τα Συστήματα 

Ασφαλείας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015, καθώς 

και σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και 

Ασφάλειας HACCP για την προετοιμασία και το σερβίρισμα 

γευμάτων και σύμφωνα με το μοντέλο ISO 22000: 2005 από τα 

Γερμανικά Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας DQS GmbH. 

Επιπλέον, όλα τα πλοία του Ομίλου είναι πιστοποιημένα 

σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001: 2015, σχετικά με το 

σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος. Τέλος, τα κεντρικά 

γραφεία του Ομίλου έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα 

πρότυπα του ISO 50001: 2018 για τη διαχείριση ενέργειας. 

 

 

 

 Τα πλοία της ANEK παρακολουθούνται και πιστοποιούνται 
από Ιταλικό Νηογνώμονα (RINA). 

 

 

 

 Τα a la carte εστιατόρια των H/S/F΄s OLYMPIC CHAMPION, 

HELLENIC SPIRIT και F/B ELYROS έχουν πιστοποιηθεί με το 

Σήμα Ποιότητας «Ελληνική Κουζίνα» του ΕΟΤ. 

 

 

 

 Η ANEK για όλα τα πλοία του στόλου έχει λάβει το νέο πρότυπο 
πιστοποίησης “We Do Local”. 

 

 

 

 Τα προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιούνται σε καμπίνες 

και δημόσιους χώρους σε όλα τα πλοία είναι πιστοποιημένα 

με πιστοποίηση ECOLABEL για τον περιορισμό των δυσμενών 

επιπτώσεων στο περιβάλλον. 
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Πιστοποίηση ΑΝΕΚ  για Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Biosafety Trust Certification από τον  RINA για ασφαλή ταξίδια έναντι του COVID-19 spread 

 
 
 

 Η ANEK, ολοκλήρωσε με επιτυχία την 

επιθεώρηση ολόκληρου του στόλου της και 

έλαβε την εξειδικευμένη Πιστοποίηση 

«Biosafety Trust» από τον Ιταλικό Νηογνώμονα 

(RINA).  

 

 Η πιστοποίηση της ANEK επιβεβαιώνει ότι κάθε 

πλοίο της εταιρείας συμμορφώνεται πλήρως με 

όλα τα απαιτούμενα μέτρα του προγράμματος 

κατά της εξάπλωσης του COVID-19.  

 

 Η καινοτόμος πιστοποίηση συστήματος 

διαχείρισης, που είναι διεθνώς αναγνωρισμένη 

στον κλάδο της ναυτιλίας, βασίζεται στη 

συστηματική προσέγγιση του ISO στα συστήματα 

διαχείρισης σε συνδυασμό με τις βέλτιστες 

επιστημονικές πρακτικές κατά της εξάπλωσης 

λοιμώξεων, καθώς και τις αρχές της διαχείρισης 

οργανωτικής συμπεριφοράς (OBM) για τον 

αποτελεσματικό έλεγχο και την πρόληψη 

μετάδοσης στο εργασιακό πλαίσιο. 
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Βραβεία - Διακρίσεις 

 

   

 
Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ  

Στα Επιχειρηματικά Βραβεία 

ΧΡΗΜΑ, το 2016,  η ΑΝΕΚ έλαβε 

το 3ο βραβείο ανάκαμψης 

αποτελεσμάτων. 

 

 
National Champion  
Tον Σεπτέμβριο του 2016, η ΑΝΕΚ, 

αναδείχθηκε “Εθνικός 

Πρωταθλητής” στα European 

Business Awards 2016 ανάμεσα σε 

33,000 εταιρείες από 34 

Ευρωπαϊκές χώρες. 

 

 
Top Passenger Line Domestic – 
International  
Τον Ιούλιο του 2010 η ANEK 

βραβεύτηκε από το κοινό (με 

ποσοστό ψήφων 85.78% ) ως «η 

Κορυφαία Ακτοπλοϊκή Εταιρεία 

Εσωτερικού – Εξωτερικού για το 

2009», που διοργανώθηκε από το 

διεθνώς αναγνωρισμένο 

ταξιδιωτικό περιοδικού CONDE 

NAST TRAVELLER. 

 

   

 
Passenger Line of the year  

Τον Δεκέμβριο του 2008, η ANEK 

βραβεύτηκε ως «H Καλύτερη 

Εταιρεία της Χρονιάς 2008 για 

την Επιβατηγό Ναυτιλία», στα 

πλαίσια της ετήσιας απονομής 

των 5th Greek Shipping Awards 

που διοργάνωσε η Lloyd’s List.  

 

 
ELYROS 
Βραβείο στην κατηγορία της 

Καλύτερης Μετασκευής Πλοίου 

από τα Ship-Pax Award. 

 

 
OLYMPIC CHAMPION 
Tο πλοίο «OLYMPIC CHAMPION», 

τον Ιούλιο του 2006, 

ανακηρύχθηκε «Πρωταθλητής 

Ευρώπης» σε μια έρευνα που 

έγινε από τη γερμανική λέσχη 

αυτοκινήτων ADAC. 

 

  

Η ΑΝΕΚ και τα πλοία της είναι ενεργά μέλη της ΗΕLMEPA, της ελληνικής 

εταιρείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

Η ΗΕLMEPA: 

 Υποστηρίζει το στόχο “Ασφαλή Πλοία σε Καθαρές Θάλασσες” του 

Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.). 

 Καλλιεργεί και προάγει περιβαλλοντική συνείδηση σε όλες τις 

βαθμίδες της ναυτιλιακής κοινότητας με κάθε μέσο 

πληροφόρησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας. 

 Ενθαρρύνει τη συμμόρφωση με εθνικούς και διεθνείς νόμους και 

κανονισμούς πρόληψης της ρύπανσης και ασφάλειας στη 

θάλασσα που η Ελλάδα έχει κυρώσει. 
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  Στρατηγική & Στόχοι 
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Επιχειρηματική Ηθική  

Θεματική Ενότητα Επίτευξη στόχου 2020 Στόχος (2021-2022) 

   

1. Πρακτικές επιχειρηματικής 
ηθικής 

• Προσαρμογή του Συστήματος 
Κανονιστικής Συµµόρφωσης.  

100% 

• Εκπαίδευση του 100% των 
εργαζομένων του σε θέματα 
κανονιστικής συµµόρφωσης. 

   

2. ∆ιαχείριση πληροφοριών & 
προσωπικών δεδομένων 

• Ολοκλήρωση των εκτιμήσεων 
αντικτύπου σχετικά µε την 
προστασία δεδομένων.  

100% 
 

• Εφαρμογή συστήματος 

διαχείρισης πληροφοριών. 

3. ∆ιαχείριση Προμήθειών και 
συνεργασίας µε προμηθευτές 
και εργολάβους 

• Κεντρική διαχείριση 
προμηθειών  

100% 
 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή 
λεπτομερούς καταγραφής του 
συνόλου των αγορών υλικών 
& υπηρεσιών.  

75% 
 

• Ενσωμάτωση κριτηρίων 
βιώσιμής ανάπτυξης στη 
διαδικασία αξιολόγησης 
σημαντικών προμηθευτών, 
συνεργατών και 
υπεργολάβων. 

4. Επιχειρηματική συνέχεια • Ανάπτυξη συστήματος 
διαχείρισης επιχειρησιακής 
συνέχειας για τις κρίσιμές 
δραστηριότητες του 
Ομίλου(ηλεκτρονικά αρχεία, 
ERP, teleconference).  

95% 
 

• Σχεδιασμός ολοκληρωμένου 
πλάνου σε επίπεδο Ομίλου 
για την επιχειρησιακή 
συνέχεια. 

5. Στρατηγική Βιώσιμής 
Ανάπτυξης 

• Καθορισμός δεικτών επίδοσης 
για όλα τα ουσιώδη θέματα 
λειτουργίας της Εταιρείας.  

85% 
 

• Ολοκλήρωση διαδικασίας στο 

100% 

6. Πολιτικές και διαδικασίες  • Εφαρμογή κεντρικού 
συστήματος διαχείρισης 
πολιτικών και διαδικασιών. 
 

7. Ενδιαφερόμενα µέρη • Καταγραφή των αναγκών 
ενδιαφερομένων μερών σε 
θέματα βιώσιμής ανάπτυξης 
και ενσωμάτωση αυτών στην 
ανάλυση των ουσιαστικών 
θεμάτων της λειτουργίας της 
Εταιρείας.  

100% 
 

• Υλοποίηση ετήσιου πλάνου 
διαβούλευσης µε τα κύρια 
ενδιαφερόμενα. 

Υγεία & Ασφάλεια Εργαζομένων  

Θεματική Ενότητα Επίτευξη στόχου 2020 Στόχος (2021-2022) 

   

Ενίσχυση εταιρικής κουλτούρας • Στρατηγική ευθυγράµµιση του 
οράματος, της αποστολής, 
των αξιών και συμπεριφοράς 

Εργαζόμενοι 
100% 
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που χαρακτηρίζουν την  
Εταιρική κουλτούρα.  

80% 
 

• Ανάπτυξη πολιτικής 
Ανθρώπινου δυναμικού.  

100% 
 

Εκπαίδευση • Πλαίσιο εκπαίδευσης για 
όλους τους εργαζομένους της 
εταιρείας.  

75% 

• Καταγραφή του συνόλου των 
εκπαιδεύσεων των έργων και 
δραστηριοτήτων.  

80% 
 

• Εκπαίδευση στελεχών για την 
απόκτηση δεξιοτήτων 
απαραίτητων για τη μετάβαση 
στην ψηφιακή εποχή. 
 

Αξιολόγηση και ανάπτυξη • Αξιολόγηση της απόδοσης του 
100% των εργαζομένων στη 
ξηρά.   

100% 

• Προαγωγή Προϊσταμένων 
μέσω αξιολόγησης της 
προοπτικής. 

Ενίσχυση της διαφορετικότητας • Καταγραφή και αξιολόγηση 
της υφιστάμενης κατάστασης 
σε σχέση µε το φύλο και την 
ηλικία.  

100% 

• ∆ημιουργία πλάνου ενίσχυσης 
της ισότητας των φύλων στο 
ανθρώπινο δυναμικό της 
Εταιρείας. 

Ενίσχυση κουλτούρας υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία σε όλα τα 
επίπεδα 

• Ανάπτυξη και εφαρμογή 
Πολιτικής Υγείας και 
Ασφάλειας στην Εργασία.  

90% 

• Πλήρης  εφαρμογή 
διαδικασίας επιτόπου 
επιθεωρήσεων των πλοίων σε 
θέματα υγείας και ασφάλειας 
εργαζομένων από το DPA. 

 • ∆ιεξαγωγή εκπαιδευτικών 
δράσεων σε τεχνικά θέματα, 
από πιστοποιημένους φορείς.  

100% 

• Επιθεωρήσεις υγείας και 
ασφάλειας. 

 • Παρακολούθηση επίδοσης 
υγείας και ασφάλειας.  

100% 

• Μηδενικά ατυχήματα 

 
Καινοτομία   

Θεματική Ενότητα Επίτευξη στόχου 2020 Στόχος (2021-2022) 

Αυτοματοποίηση διαδικασιών • Εγκατάσταση και λειτουργία 
ERP 

100% 

• Περαιτέρω ανάπτυξη 
διοικητικής πληροφόρησης µε 
την χρήση Business 
Intelligence εργαλείων. 

Ενίσχυση απομακρυσμένης 
εργασίας. 

• Χρήση εργαλείων 
τηλεδιάσκεψης και 
πλατφόρμας. 

30% 
 

 
 
 

50% 

 
Περιβαλλοντική διαχείριση   

Θεματική Ενότητα Επίτευξη στόχου 2020 Στόχος (2021-2022) 

   

Παρακολούθηση επίδοσης σε 
περιβαλλοντικά θέματα. 
 

• Καταγραφή ρύπων CO2 –
MRV Report. 

100% 

• Πλήρης συμμόρφωσης 
με τις απαιτήσεις των 
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Διαχείριση στερεών & υγρών 
αποβλήτων 

 

 
• Ορθολογική διαχείριση . 

100% 

εθνικών και Ευρωπαϊκών 
κανονισμών. 

Βελτίωση της επίδοσης μας σε 
περιβαλλοντικά θέματα κατά 25%. 
 
Ενεργειακή εξοικονόμηση στα 
γραφεία  κατά 12%. 

 
Εξοικονόμηση νερού σε πλοία 
και γραφεία 8%. 
 

50%. 
 
 

                   40% 
 
 

100% 

20% 
 
 

7% 
 
 

5% 

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση 
σε περιβαλλοντικά θέματα. 

• Εκπαίδευση του 100% 
των εργαζομένων σε 
θέματα περιβαλλοντικής 
και ενεργειακής 
διαχείρισης. 

15% 
 

• Ετήσιο πλάνο 
εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης σε 
περιβαλλοντικά και 
ενεργειακά θέματα . 

Στήριξη Τοπικών Κοινωνιών  

Θεματική Ενότητα Επίτευξη στόχου 2020 Στόχος (2021-2022) 

   

Κοινωνική συνεισφορά 
 

• Ενέργειες Στήριξης των 
Τοπικών Κοινωνιών. 

 

• Ενίσχυση των δράσεων  
κοινωνικής συνεισφοράς. 
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 Επενδύουμε στην καινοτομία. Αναζητούμε διαρκώς προηγμένες λύσεις, υιοθετώντας καινοτόμες 

πρακτικές που θα μας επιτρέψουν να προσφέρουμε προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας. 

Οργανώνουμε τη βελτίωση των υποδομών, των διαδικασιών και των υπηρεσιών μας πάντα με 

γνώμονα τις Αρχές τις υπεύθυνης λειτουργίας. 

 Υποστηρίζουμε σύγχρονες, τεχνολογικά εξελιγμένες εφαρμογές ενημέρωσης δρομολογίων και 

κράτησης εισιτηρίων. Εφαρμόζουμε την υπηρεσία ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε όλα τα δρομολόγια 

του ομίλου ΑΝΕΚ.  

 Υλοποιούμε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα επιβράβευσης για τους συχνούς πελάτες που 

επιλέγουν τα πλοία της ΑΝΕΚ και τις εν πλω υπηρεσίες μας, το ANEK Smart Bonus. Το πρόγραμμα 

ANEK Smart Bonus δημιουργήθηκε το 2012 για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας 

παρέχοντάς τους προσφορές, ειδικές εκπτώσεις, δώρα όπως και προνόμια ανάλογα με τη 

βαθμίδα της κάρτας. Το 2020, αριθμούσε 180.000 ενεργά μέλη (7% αύξηση σε σχέση με το 2019). 

 Στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση της εμπειρίας του επιβάτη εν πλω και στην υψηλή ποιότητα στην 

παροχή φαγητού, ποτού και ξενοδοχειακών υπηρεσιών, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά έξτρα 

παρθένο ελαιόλαδο σε όλες τις χρήσεις στην κουζίνα στο σύνολο των πλοίων του στόλου μας, ενώ 

οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται προέρχονται κατά 95% από εγχώριους πιστοποιημένους 

προμηθευτές παραγωγής τροφίμων.  

 Εξασφαλίζουμε την πρόσβαση σε όλους. Τα πλοία μας διαθέτουν αναπηρικά αμαξίδια για την 

εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ επιβατών. Ενημερωνόμαστε έγκαιρα για τέτοια περιστατικά, ούτως ώστε 

να βρίσκεται σε ετοιμότητα το προσωπικό του πλοίου. Για τις καμπίνες ΑΜΕΑ διατίθεται και room 

service. Προσφέρεται δυνατότητα pet cabin σε όλες τις γραμμές δρομολογίων που εξυπηρετούμε. 

Στις καμπίνες αυτές πραγματοποιείται ειδικός καθαρισμός. Στα περισσότερα πλοία μας υπάρχουν 

διαμορφωμένοι χώροι απασχόλησης παιδιών. 

 Επενδύουμε στην περιβαλλοντική προστασία, εξασφαλίζοντας τη διάθεση πόρων, υποδομών και 

συστημάτων για τη περιβαλλοντική μας συμμόρφωση και τη βέλτιστη επίδοσή μας. Προωθούμε 

την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στους επιβάτες μας. Σε όλα τα σημεία του πλοίου υπάρχει 

σήμανση για την προστασία του περιβάλλοντος με σκοπό την ενημέρωση των επιβατών και 

κυρίως την υπενθύμιση της περιβαλλοντικής προστασίας. Επίσης, πολλά από τα αναλώσιμά μας 

στα σημεία πώλησης των πλοίων είναι ανακυκλώσιμα.  

 Επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη, Τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζουμε προγράμματα 

που προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως το 

Πολυτεχνείο Κρήτης και συγκεκριμένα την ομάδα “T.U.C ECO RACING”, με τις διεθνείς 

διακρίσεις από τις συμμετοχές της στους διαγωνισμούς οικονομίας καυσίμων Shell Eco -

Marathon.  

 Η ΑΝΕΚ  για το 2020, συνεχίζει να συμμετέχει ως partner σε σημαντικά  επιδοτούμενα ερευνητικά 

προγράμματα της Ε.Ε σε πεδία έρευνας και τεχνολογίας που προάγουν την καινοτομία και δίδουν 

έμφαση, στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στην μείωση των ρύπων  CO2 Κ και στην 

υγιεινή και ασφάλεια.  

 Συνοπτικά το όλο πλαίσιο της δομής των προγραμμάτων  αναδεικνύεται από τις αρχές:  
ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

 

 

  Προιοντική Υπευθυνότητα & Καινοτομία 
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Πίνακας εγκεκριμένων ερευνητικών έργων που με συμμετοχή της Εταιρείας 

για το 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
PALAEMON 

 
Το PALAEMON προτείνει την ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός εξελιγμένου μαζικού 
συστήματος εκκένωσης, μέσω real-time στοιχείων και δεδομένων για τη θέσπιση 
κατάλληλων στρατηγικών για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της διαδικασίας 
εκκένωσης στα πλοία που έχουν υποστεί βλάβη ή πλημμύρες. 

 
PICASSO  

 
Ανάπτυξη μιας έξυπνης πλατφόρμας δικτύου ασύρματων αισθητήρων, η οποία να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της κατάστασης του πλοίου 
σε βάση 24-7, την εφαρμογή μοντέλων και υπηρεσιών παρακολούθησης (CBM) σε 
μια ναυτιλιακή εταιρεία και τη διευκόλυνση της ναυτιλίας να λειτουργεί με τρόπο 
φιλικό προς το περιβάλλον. 

 
POSEIDON MED II 

 
Connecting Europe Facility (CEF) - Transport 2014 
 

ENGIMMONIA Sustainable technologies for future long distance shipping towards complete 
decarbonisation. 
 

Marebonus  re-blading. eBoL 

 
BIGDATAOCEAN  

 
Exploiting Oceans of Data for Maritime Applications  

 
FIBRESHIP  

 
Engineering, production and life-cycle management for massive application of 
fibre-based materials in large-length ships. 
 

 
ISOLA                           

 
Innovative & Integrated Security System on Board Covering the Life Cycle of a 
Passenger Ships Voyage 
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Εταιρική  Διακυβέρνηση
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Λειτουργικό Οργανόγραμμα ΑΝΕΚ 
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 Στην ΑΝΕΚ ενεργούμε σύμφωνα με τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα και φροντίζουμε για τη 

συνεχή ενημέρωση και τον εμπλουτισμό της επιχειρηματικής μας στρατηγικής, λαμβάνοντας 

υπόψιν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.  

 

 Σκοπός μας είναι όχι μόνο η ορθή λειτουργία και βελτιστοποίηση των συστημάτων, των 

διαδικασιών και των ελέγχων μας αλλά και η διατήρηση της ηθικής συμπεριφοράς των ανθρώπων 

μας. Γι’ αυτό το λόγο, ακολουθούμε πιστά το περιεχόμενο του Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς και 

Δεοντολογίας μας, στον οποίο αποτυπώνονται όλες οι ηθικές αρχές, οι αξίες αλλά και οι κανόνες 

που οφείλουν να διέπουν τη συμπεριφορά μας.  

 

 Κώδικας αφορά σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ανώτατα και ανώτερα 

Διευθυντικά Στελέχη, τους εργαζομένους μας, καθώς και κάθε τρίτο που συνεργάζεται με εμάς 

είτε παρέχοντας υπηρεσίες, είτε στο πλαίσιο εκτέλεσης κάποιου έργου συμπεριλαμβανομένων 

των συνεργατών, διαμεσολαβητών, πρακτόρων, και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων με τα οποία 

διατηρούμε συνεργασία στο πλαίσιο συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) ή άλλου 

είδους συμφωνιών.  

 

 Όλα τα παραπάνω ενδιαφερόμενά μας μέρη, οφείλουν να σέβονται και να τηρούν απαρέγκλιτα 

τον Κώδικα, ενώ οι επικεφαλής των Διευθύνσεων και οι προϊστάμενοι των τμημάτων της Εταιρείας  

είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του Κώδικα από τρίτα μέρη, μέσω των σχέσεων και συναλλαγών 

που αναπτύσσονται μαζί τους. 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΕΚ είναι υπεύθυνο να επανεξετάζει τον Κώδικα, οποτεδήποτε 

αυτό απαιτείται, προκειμένου να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του αναφορικά με τις αρχές 

που υιοθετεί και τους κανόνες που εφαρμόζονται. Η ανάγκη αναθεώρησης του Κώδικα δύναται 

να προκύψει, ενδεικτικά, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Σημαντικές μεταβολές στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, 

 νέες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές αναφορικά με τον τομέα. 

 

 H ΑΝΕΚ έχει κατά τη μακρόχρονη ιστορία της επιδείξει αφοσίωση σε έναν τρόπο λειτουργίας ο 

οποίος στοχεύει στη διασφάλιση της τήρησης των υψηλότερων προτύπων νομιμότητας και 

ηθικής. Η προσέγγιση αυτή αντανακλά τις ηθικές αξίες που ενστερνίζεται ο Όμιλος ΑΝΕΚ, καθώς 

και την κουλτούρα και τις αξίες που έχει ενσωματώσει σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του. 

Η προσέγγισή μας στη διασφάλιση της επιχειρηματικής ηθικής και της κανονιστικής 

συμμόρφωσης συνοψίζεται στους παρακάτω  τρείς πυλώνες: 

Κανονιστική Συμμόρφωση και Eπιχειρηματική Ηθική 

 

    Η προσέγγιση μας 
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 Ακεραιότητα και εντιμότητα 

Δεσμευόμαστε για την ακεραιότητα και διατήρηση υψηλού επιπέδου ηθικής συμπεριφοράς 

σε όλες τις εργασίες μας. Θεωρούμε την εντιμότητα το επίκεντρο κάθε επαγγελματικής 

σχέσης μας και για το λόγο αυτό, δεν επιτρέπεται καμία αμφισβήτηση ως προς το ήθος και 

την ακεραιότητα των ανθρώπων μας.  

 Διαφάνεια στις σχέσεις μας 

Οι σχέσεις μας με όλους όσους συναλλασσόμαστε χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, 

επιδιώκοντας συνεχή πληροφόρηση σχετικά με ζητήματα που τους αφορούν. 

 Υψηλό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης 

Λειτουργούμε εντός ενός αποτελεσματικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο 

είναι εναρμονισμένο με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Κανονιστικού 

πλαισίου και έχει ως στόχο την προστασία των συμφερόντων όλων των ενδιαφερόμενων 

μερών που μετέχουν στη δραστηριότητά μας. 

 

 Η Διοίκηση της ΑΝΕΚ  αποδίδει πρωτεύουσα σημασία στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση 

φαινομένων απάτης, καθώς και κάθε άλλης αντικανονιστικής συμπεριφοράς και πρακτικής 

μη συμβατής με τη διεθνή πρακτική και τις κείμενες διατάξεις. Οι πράξεις αυτές είναι 

αντίθετες με τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές που διέπουν την άσκηση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας της Εταιρείας και επιφέρουν ανεπιθύμητες συνέπειες, με σοβαρό αντίκτυπο 

τόσο για τη φήμη της όσο και τα συμφέροντα των πελατών και των εργαζομένων της.  

 

 

 

 

Ακεραιότητα & 
εντιμότητα

Υψηλό επίπεδο 
Εταιρικής 

διακυβέρνησης και 
Κανονιστικής 

συμμόρφωσης

Διαφάνεια στις 
σχέσεις μας

Αρχές 
Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης

Απέχουμε και απορρίπτουμε οποιαδήποτε πράξη δωροδοκίας, δωροληψίας ή απάτης

Καταδικάζουμε οποιοδήποτε περιστατικό διαφθοράς αποσκοπεί στη διατάραξη της εύρυθμης 
λειτουργίας της Εταιρείας

Παραμένουμε ανεξάρτητοι από επιμέρους συμφέροντα πελατών ή τρίτων, επιχορήγηση ή κάθε 
μορφής άμεση ή έμμεση στήριξη πολιτικών οργανισμών

Εφαρμόζουμε τη διαφάνεια στις σχέσεις μας
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Η δομή της εταιρικής διακυβέρνησης της ΑΝΕΚ  αποσκοπεί στην εξασφάλιση της Βιώσιμης Ανάπτυξης 

σε μακροχρόνιο ορίζοντα, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια σε όλο το εύρος των βαθμίδων διοίκησης.  

Στην ΑΝΕΚ  υιοθετούμε ένα αποτελεσματικό περιβάλλον Εταιρικής Διακυβέρνησης καθώς: 

 

 Έχουμε θεσπίσει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ο οποίος σκοπεύει στη σαφή περιγραφή του 

συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης, προάγει τη συνέχεια, τη συνέπεια και την 

αποτελεσματικότητα του τρόπου λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου και γενικότερα της 

Εταιρείας.  

 

 Μεριμνούμε για την ύπαρξη της κατάλληλης υποδομής για την εφαρμογή των αρχών της 

εταιρικής διακυβέρνησης που περιλαμβάνει όργανα διοίκησης με σαφείς και διακριτούς ρόλους, 

αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, συστήματα εσωτερικού ελέγχου και αμφίδρομη επικοινωνία 

τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον της Εταιρείας. 

 

 Ακολουθούμε τις οδηγίες των ευρωπαϊκών, διεθνών και εθνικών εποπτικών αρχών θεσπίζοντας 

τις κατάλληλες διαδικασίες αποτελεσματικής λειτουργίας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

και ενημερώνοντας σε συνεχή βάση το προσωπικό μας.  

 

 Εφαρμόζουμε αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου που αποτελεί ένα σύνολο 

ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών με τους οποίους διασφαλίζεται η τήρηση των 

εσωτερικών διαδικασιών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό και 

κανονιστικό πλαίσιο. 

Το 2020, εφαρμόσαμε όλες τις απαραίτητες εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές για τη διασφάλιση 

της ακεραιότητας στην επιχειρησιακή μας δραστηριότητα και οι επιδόσεις μας έχουν ως ακολούθως.  

 Οι επιδόσεις μας     

 

 

 

 

 

Εταιρική  Διακυβέρνηση και Συμμόρφωση 

μηδενικά
περιστατικά 

διαφθοράς με 
συνεργάτες

μηδενικές
παραβιάσεις της 
επιχειρηματικής 

δεοντολογίας

μηδενικά 
περιστατικά 
διαφθοράς 

εργαζομένων

μηδενικές 
καταγγελίες για 

παράνομες ή 
αντικανονικές 
ενέργειες του 
προσωπικού 
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 Τήρηση εμπιστευτικότητας και επαγγελματικού απορρήτου.  

Λαμβάνοντας  τα  απαραίτητα  μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  εμπιστευτικότητας  των  

πληροφοριών,  η  ΑΝΕΚ  δεσμεύεται  για  την  προστασία  των  εμπιστευτικών  πληροφοριών  που  

αφορούν  στους  πελάτες  και  στους συναλλασσόμενους μας και στη χρήση αυτών αποκλειστικά 

και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο παρέχονται.  

Ως     «εμπιστευτικές»     θεωρούνται     οι     πληροφορίες     που     περιέρχονται  σε  γνώση  των  

υπαλλήλων  με  άμεσο  ή  έμμεσο  τρόπο, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και δύνανται 

να  αφορούν  την  Εταιρεία  και  τον  Όμιλο ,  πελάτες  και  λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα.  

 Προστασία προσωπικών δεδομένων του προσωπικού, των πελατών και των προμηθευτών μας 

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συλλέγονται και 

επεξεργάζονται συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν το προσωπικό, τους 

προμηθευτές και τους πελάτες μας με τους οποίους υπάρχει οποιαδήποτε μορφής 

επιχειρηματική σχέση, πρόσωπα με τα οποία υπάρχει σχέση συνεργασίας, καθώς και τρίτα μέρη 

στο πλαίσιο οποιασδήποτε άλλης σχέσης. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται με θεμιτό και 

νόμιμο τρόπο, για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και τηρούνται με ασφάλεια, 

μόνο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται για την πραγματοποίηση των σκοπών της 

συλλογής και επεξεργασίας τους. 

 Για την τήρηση της εμπιστευτικότητας και την προστασία των προσωπικών και ψηφιακών 

δεδομένων, θεσπίζουμε διαδικασίες και εφαρμόζουμε τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 

τα οποία συμβάλλουν στην ελεγχόμενη ροή της πληροφόρησης, εξασφαλίζοντας ότι:  

 Κάθε εμπιστευτική πληροφορία αντιμετωπίζεται με τη δέουσα εχεμύθεια και 

εφαρμόζονται αυστηρά οι νόμοι και κανονισμοί , 

 Η πληροφορία κοινοποιείται στα καθ’ ύλην αρμόδια πρόσωπα και μόνον έως του 

βαθμού που κρίνεται απαραίτητο για την άσκηση των καθηκόντων τους, 

 Η πρόσβαση αποτρέπεται από αναρμόδιους υπαλλήλους ή στελέχη σε διαβαθμισμένη 

πληροφόρηση, ενώ το σύνολο των εργαζομένων και συνεργατών της ΑΝΕΚ δεσμεύεται 

από σύμβαση με όρους εμπιστευτικότητας, 

 Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης σχετικής 

σύμβασης εμπιστευτικότητας, σε  περίπτωση  που  χρειάζεται  να  επεκτείνουμε  τον  

κύκλο  των  προσώπων  στα  οποία  θα  γνωστοποιηθούν εμπιστευτικές πληροφορίες , 

 Στο πλαίσιο της πολιτικής αναφοράς δυσλειτουργιών, καταγράφουμε και 

τεκμηριώνουμε τις καταγγελίες και τα παράπονα που σχετίζονται με την 

εμπιστευτικότητα, την προστασία και την απώλεια δεδομένων .  

    

 

Οι επιδόσεις μας 

0 παράπονα και καταγγελίες παραβίασης της 
ιδιωτικότητας των πελατών

0 περιστατικά εντοπισμένων διαρροής, κλοπής ή 
απώλειας δεδομένων πελατών

0 πρόστιμα παραβίασης ασφάλειας δεδομένων και 
απορρήτου
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 Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρίας ακολουθεί με τα Πρότυπα του Οργανισμού Global 

Reporting Initiative (GRI STANDARDS), τις 10 Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του Ο.Η.Ε.(Global 

Compact), καθώς και  τον πίνακα δημοσιοποιήσεων ESG, του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

 Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της λειτουργίας της ΑΝΕΚ σε εναρμόνιση με τα παραπάνω 

πρότυπα, συμβάλλει τόσο στην υπεύθυνη αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

ζητημάτων, όσο και στην ενίσχυση της οικονομικής της αξίας. 

 Στρατηγικός στόχος της ΑΝΕΚ είναι να εξασφαλίσει τη βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξή της, 

ικανοποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών, κατά τρόπο 

εξισορροπητικό, παρέχοντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες, στους εργαζομένους ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, στους προμηθευτές 

και συνεργάτες της σχέσεις αμοιβαίου οφέλους, στους μετόχους δημιουργία οικονομικής αξίας, 

στο περιβάλλον σεβασμό και προστασία και στην κοινωνία οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική 

ευημερία. 

 

 Με βάση τις αξίες για υπευθυνότητα, ακεραιότητα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και 

καινοτομία, η ΑΝΕΚ  δεσμεύεται για:  

 την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς 

δραστηριοποίησης της Εταιρίας 

 την αυστηρή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και την πλήρη εφαρμογή των κανονισμών,  των 

πολιτικών και των σχετικών διαδικασιών που εφαρμόζει η Εταιρία,  

 την ανοιχτή, αμφίδρομη επικοινωνία με τους συμμετόχους, προκειμένου να αναγνωρίζει και 

να καταγράφει τις ανάγκες τους.  

 την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος για το ανθρώπινο 

δυναμικό, τους συνεργάτες της. 

 την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και την παροχή ενός εργασιακού 

περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών, χωρίς καμία διάκριση.  

 τη συνεχή προσπάθεια μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, σύμφωνα με το 

κανονιστικό πλαίσιο, της εφαρμογής υπεύθυνων δράσεων και μέτρων πρόληψης, σύμφωνα 

με τις βέλτιστες πρακτικές.   

 τη συνεργασία και στήριξη των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.  

 τη σταθερή επιδίωξη δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τους μετόχους.  

 

 Για την εκπλήρωση των παραπάνω δεσμεύσεων, η ANEK  θέτει στρατηγικές προτεραιότητες οι 

οποίες επικεντρώνονται στους ακόλουθους άξονες Βιώσιμης Ανάπτυξης:  

 Οικονομική Ανάπτυξη  και Εταιρική Διακυβέρνηση  
Η Εταιρία στοχεύει στην επίτευξη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων, εφαρμόζει σύστημα 

χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους επιχειρηματικούς 

κινδύνους με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων.  

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης η εταιρία αναπτύσσει διαδικασίες και λαμβάνει 

μέτρα τόσο για την ενίσχυση της διαφάνειας, όσο και για την παρεμπόδιση και 

καταπολέμηση της διαφθοράς.  

Ειδικότερα: 

 τηρεί τη νομοθεσία και εφαρμόζει δικλείδες ελέγχου συμμόρφωσης με τους κανόνες που 
αφορούν τη δραστηριότητα,  

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης 
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 διαθέτει  Πολιτική Καταλληλότητας & έχει αναπτύξει Κώδικα Δεοντολογίας και σχετικές 
πολιτικές,  

 διαθέτει επιτροπές, λαμβάνει μέτρα και ακολουθεί πολιτικές και διαδικασίες για την 
ενίσχυση της διαφάνειας και την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της απάτης, της 
διαφθοράς και δωροδοκίας.  
 

 Αγορά  

Η Εταιρία επενδύει στη βέλτιστη και ολοκληρωμένη ικανοποίηση των πελατών της  με σκοπό 

την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας βελτιώνοντας έτσι τη 

θέση της σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο  επιχειρηματικό περιβάλλον, όπως είναι  αυτό της 

ακτοπλοΐας.  Επιπρόσθετα, η Εταιρία αναμένει υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά από 

τους προμηθευτές και συνεργάτες της.  

 Ανθρώπινο Δυναμικό - Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία  

Η Εταιρία σέβεται και υποστηρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμόζει πολιτικές δίκαιης 

ανταμοιβής, αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, 

χωρίς καμία διάκριση και με σεβασμό στη διαφορετικότητα.  

Παράλληλα, προσφέρει ευκαιρίες για εξέλιξη μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και συστηματικής 

αξιολόγησης  του ανθρώπινου δυναμικού της. Υψηλής σπουδαιότητας αποτελεί για την 

Εταιρία η φροντίδα για την παροχή ενός υγιούς και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.   

 Περιβάλλον  

 Η Εταιρία στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης εφαρμόζει την αρχή της πρόληψης 

και εναρμονίζεται με τις αρχές και το  κανονιστικό πλαίσιο αναφορικά με   την ορθή 

διαχείριση των αποβλήτων των πλοίων, τις εκπομπές CO2, την εξοικονόμηση ενέργειας και  

νερού αποσκοπώντας έτσι στην ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος 

από τις δραστηριότητες της.  

 Κοινωνία  

Για την Εταιρεία η προσφορά στις τοπικές κοινωνίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την 

επιχειρηματική της δραστηριότητα. Για το σκοπό αυτό υλοποιεί σημαντικές δράσεις που 

έχουν ως κύριο αποδέκτη τόσο τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, όσο και 

το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  Το σημαντικό κοινωνικό έργο  της  περιλαμβάνει σειρά από 

ενέργειες, οι οποίες αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου και αφορούν στον αθλητισμό, στον 

πολιτισμό στην υγεία και στην παιδεία. 

 Επιπλέον στην ΑΝΕΚ 

 Διενεργούμε ανάλυση ουσιαστικότητας, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της 

προσέγγισης της Εταιρίας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής 

υπευθυνότητας, ώστε να ιεραρχούμε τα θέματα που έχουν τις σημαντικότερες 

οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, αλλά και όσα επηρεάζουν 

σημαντικά τα ενδιαφερόμενά του μέρη, 

 Συνδέουμε τα ουσιαστικά θέματα με τους Στόχους  Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) 

του Ο.Η.Ε.,  

 Ενημερώνουμε τα ενδιαφερόμενά μας μέρη για το διενεργούμενο έργο στον 

τομέα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, δημοσιεύοντας ετησίως σχετική Έκθεση 

σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης.  

 
 Η Διοίκηση δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε όλα τα 

επίπεδα δραστηριοποίησης της Εταιρίας. 
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Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την ΑΝΕΚ. Ενσωματώνεται σταθερά στη 

στρατηγική της μέσω της τακτικής ανασκόπησης όλων των θεμάτων που είναι ουσιώδη για τους 

συμμετόχους, του σχεδιασμού των κατάλληλων δράσεων και στόχων, καθώς και της εφαρμογής 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρακτικών και πρακτικών διακυβέρνησης. 

Τα δύο όργανα εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο και η ομάδα 

βιώσιμης ανάπτυξης, επιβλέπουν την εφαρμογή της στρατηγικής και των προτεραιοτήτων σε σχέση 

με τη βιώσιμη ανάπτυξη, αντικατοπτρίζοντας την κουλτούρα της διαφάνειας και συνεργασίας σε όλο 

το εύρος της Εταιρείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει την πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης και λαμβάνει αποφάσεις σε 

θέματα στρατηγικής. Η Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις ακόλουθες 

επιχειρησιακές αρχές της Εταιρείας:  

 

 Ακεραιότητα Επιχειρησιακής Συμπεριφοράς  

 Καταπολέμηση Διαφθοράς  

 Βέλτιστη Οικονομική διαχείριση  

 Θεμιτό και Ηθικό ανταγωνισμό 

 Υγιεινή, Ασφάλεια και Περιβάλλον  

 Υπευθυνότητα στο Κοινωνικό σύνολο 

 Επικοινωνία και Συνεργασία  

 Συμμόρφωση. 

 

 

 

Η Πολιτική Επιχειρηματικής  Δεοντολογίας της ΑΝΕΚ, περιλαμβάνει τις θεμελιώδεις αρχές, κανόνες και 

αξίες που διαμορφώνουν το πλαίσιο των εταιρικών δραστηριοτήτων και καθορίζουν την καθημερινή 

της συμπεριφορά και πρακτική.  

Σε  συνδυασμό με το πλαίσιο της  Εταιρικής Διακυβέρνησης, προσδιορίζουν το πλαίσιο της 

επιχειρηματικής λειτουργίας της Εταιρίας.  

Η Πολιτική βασίζεται στις 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact), που 

αφορούν του  τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και 

της καταπολέμησης της διαφθοράς. 

Η τήρηση των ως άνω αρχών συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των οικονομικών και 

κοινωνικών στόχων της εταιρείας και αποτελεί δέσμευση όλων, ανεξαρτήτως βαθμού και θέσης ή 

μορφής παρεχόμενης υπηρεσίας. 

 Σκοπός  

Η Πολιτική Επιχειρηματικής  Δεοντολογίας της ΑΝΕΚ σκοπό έχει να συμβάλλει στην περαιτέρω 

προώθηση της ηθικής ακεραιότητας, της τιμιότητας, της διαφάνειας, καθώς και της ορθής 

επαγγελματικής συμπεριφοράς σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας της ΑΝΕΚ.  

Εταιρική διακυβέρνηση & Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Πολιτική Επιχειρηματικής  Δεοντολογίας  
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 Πεδίο εφαρμογής   Η Πολιτική Επιχειρηματικής  Δεοντολογίας,  απευθύνεται:  

 στη  Διοίκηση και  στα στελέχη της ΑΝΕΚ,  

 σε κάθε τρίτο, φυσικό/νομικό πρόσωπο που σχετίζεται με την Εταιρία μέσω οποιασδήποτε 

σχέσης συνεργασίας.  

 

 Εσωτερικό  περιβάλλον ( Στελέχη)  

Όλα τα στελέχη της υποχρεούνται να τηρούν,  να συμπεριφέρονται και να ενεργούν σύμφωνα με 

τις αρχές που διέπουν τη  Πολιτικής Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Εταιρίας. Οφείλουν να  

επιδεικνύουν σύνεση και ορθή κρίση στις ενέργειές τους και να ασκούν τα καθήκοντα τους 

σύμφωνα με τη  δεοντολογική ηθική πρακτικής και την έννοια της συμμόρφωσης.  

  

 Εξωτερικό περιβάλλον (Πελάτες/Προμηθευτές/Συνεργάτες / Φορείς) 

Καμία σχέση με τρίτους δεν υπερισχύει των δεοντολογικών επιχειρηματικών και  ηθικών 

πρότυπων και της φήμης της Εταιρίας.  

Οι σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέλη, σε όλο τα φάσμα της δραστηριότητας της Εταιρίας 

διέπονται από διαφάνεια, εμπιστοσύνη, σεβασμό, ειλικρίνεια και ακεραιότητα. 

Οι διαφανείς συναλλαγές με τους Προμηθευτές/ Συνεργάτες / Φορείς, είναι πρώτιστης και 

ουσιώδους σημασίας, 

Η Εταιρία διακόπτει την οποιαδήποτε συναλλακτική σχέση, εφόσον διαπιστώσει ότι τα ως άνω 

συναλλασσόμενα μέρη  εφαρμόζουν  παράνομες ή μη διαφανείς πρακτικές.   

 

 Αρχές   

 Ακεραιότητα  

H  ΑΝΕΚ,  δεσμεύεται  να  λειτουργεί  με  ακεραιότητα.  Ακολουθεί  ηθικές  επιχειρηματικές  

πρακτικές  και διεξάγει τις δραστηριότητες της με διαφάνεια και αξιοπιστία. Η ανάπτυξη και 

η επιτυχία της ΑΝΕΚ βασίζεται στην υπεροχή των υπηρεσιών της. Η διαφθορά, το ξέπλυμα 

χρήματος, η δωροδοκία ή κάθε άλλη παράνομη δραστηριότητα απαγορεύονται ρητά. Οι 

επιδόσεις και η ανταγωνιστικότητά της εταιρίας  αναπτύσσεται αποκλειστικά και μόνο μέσω 

νόμιμων πρακτικών.  

 Δώρα-δωρεές 

Απαγορεύεται αυστηρά η αποδοχή  δώρων,  δωρεών  που  μπορούν  να  αμφισβητήσουν  την  

ακεραιότητά  της εταιρίας ή  να επηρεάσουν     τις επιχειρηματικές της αποφάσεις.  

 Χορηγίες και δωρεές  

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η εταιρία πραγματοποιεί  χορηγίες για 

κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς λόγους ή προκειμένου να υποστηρίξει κοινωνικές δράσεις 

που προάγουν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την ορθή περιβαλλοντική 

συμπεριφορά.  

 Πρόληψη διαφθοράς  

Σε συμμόρφωση  με  τη  σχετική  νομοθεσία  κατά  της  διαφθοράς  και  της  δωροδοκίας,  δεν  

επιτρέπουμε  καμία  μορφή  δωροδοκίας  ανάμεσα  στους  εργαζόμενους,  επιχειρηματικούς 

εταίρους ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική πρακτική, η οποία θα μπορούσε να 

δημιουργήσει την εντύπωση ανάρμοστης επιρροής.  

 Ξέπλυμα χρήματος  

Η Εταιρία δεν αποδέχεται κανενός  είδους  δραστηριότητα  που  μπορεί  να  σχετίζεται  με  

ξέπλυμα  χρήματος  ή  παράνομη χρηματοδότηση και συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους 

σχετικούς νόμους και κανονισμούς εφαρμόζοντας όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης.  
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Η Εταιρία προάγει  κουλτούρα ηθικής συμπεριφοράς, ενάντια στην απάτη και τη διαφθορά. 

Η Διοίκηση έχει τη βασική ευθύνη για την πρόληψη, παρακολούθηση, και λήψη μέτρων σε 

περίπτωση απάτης και ενδεχόμενης κακόβουλης συμπεριφοράς.  

 

 Συμμόρφωση  

Η Διοίκηση  και όλα τα στελέχη τη Εταιρίας αλλά και οποιαδήποτε άλλα  πρόσωπα που ενεργούν 

για λογαριασμό  της Εταιρίας υποχρεούνται  να συμμορφώνονται με το κανονιστικό  πλαίσιο και 

τους κανόνες που απορρέουν από αυτό  και να τηρούν τη νομιμότητα. Κύρια προτεραιότητα της 

Εταιρίας αποτελεί ο σεβασμός και η πιστή τήρηση του θεσμικού πλαισίου.  

 Σύγκρουση συμφερόντων  

Η Διοίκηση  και τα στελέχη οφείλουν να διεξάγουν τις προσωπικές τους αλλά και όποιες 

εξωτερικές δραστηριότητες τους με τέτοιο τρόπο που δεν συγκρούεται με τα συμφέροντα της 

Εταιρίας. Σε περίπτωση που προκύψει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, θα πρέπει άμεσα να γίνει 

αναφορά από το  εμπλεκόμενο  πρόσωπο  στον Πρόεδρο του Δ.Σ  ο οποίος έχει και την ευθύνη 

στις απαιτούμενες ενέργειες αντιμετώπισης και επίλυσης του προβλήματος.   

 Σχέσεις με τους επιχειρηματικούς εταίρους  

Η Εταιρία, δεν προσφέρει σε πελάτες,  αρχές ή  φορείς ή σε οποιουσδήποτε αντιπροσώπους των 

παραπάνω, τυχόν ανταμοιβές ή οφέλη κατά παράβαση είτε της ισχύουσας νομοθεσίας είτε γενικά 

αποδεκτών επιχειρηματικών πρακτικών.  

Δεν επιτρέπεται στη διοίκηση και τα στελέχη της Εταιρίας, να δέχονται πληρωμές, δώρα ή άλλη 

μορφή αμοιβών από τρίτους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αντικειμενικότητά τους στη 

λήψη επαγγελματικών αποφάσεων.  

Τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα κοινωνικής ευθύνης και οι θεμελιώδεις αξίες της Εταιρίας, όπως 

περιγράφονται στην Πολιτική Επιχειρηματικής Δεοντολογίας, αποτελούν υποχρέωση αποδοχής 

και από τους  Προμηθευτές/ Συνεργάτες / Πελάτες. 

 Συνεργασία με Κυβερνητικές Αρχές/Θεσμικούς Φορείς 

Η συνεργασία και οι επαφές  με Κυβερνητικές Αρχές,  διέπονται από τις αρχές της διαφάνειας, της 

νομιμότητας και του νόμους. Απαγορεύεται η δωροδοκία δημοσίων ή κυβερνητικών στελεχών. Η 

Διοίκηση της Εταιρίας δεσμευόμενη για την τήρηση διαφάνειας σε όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων και των χρηματοοικονομικών της  αναφορών,  απαγορεύει την παροχή ή λήψη 

οποιονδήποτε παράνομων προμηθειών, δωροδοκιών, ή παρόμοιων πληρωμών οποιουδήποτε 

τύπου καθώς και προσωπικών διευκολύνσεων οποιουδήποτε δημόσιου ή κρατικού στελέχους.  

 Ανθρώπινα δικαιώματα και εργασιακές σχέσεις  

Η ΑΝΕΚ υποστηρίζει και σέβεται την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξασφαλίζει 

ότι αποφεύγεται οποιοδήποτε είδος παραβίασης ή καταπάτησής τους.  

Στη βάση των παραπάνω, προσλαμβάνει, αξιολογεί και διοικεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποφεύγονται διακρίσεις οι οποίες σχετίζονται με τη φυλή,  το φύλλο, τη θρησκεία και τις  

πολιτικές  πεποιθήσεις.  

Οι μόνοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη είναι: η εμπειρία, η προσωπικότητα, η 

αποδοτικότητα, οι ικανότητες και τα προσόντα του κάθε εργαζομένου.  

Εξασφαλίζει την αμερόληπτη συμπεριφορά και σέβεται το ιδιωτικό απόρρητο κάθε εργαζομένου. 

Η Εταιρία, απαγορεύει  κάθε  μορφή  απειλής  ή βίας   και κάθε  είδος  παρενόχλησης  

(συμπεριλαμβανομένης  της   σεξουαλικής).  
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 Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία  

Η ΑΝΕΚ, εξασφαλίζει  ότι  όλοι  οι  εργαζόμενοι  και  επαγγελματικοί  συνεργάτες  που  

απασχολούνται  συμμετέχουν στο κύκλο δραστηριότητας της, εργάζονται σε ένα υγιές και 

ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, σύμφωνα με τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα και τους 

κανόνες ασφαλείας της εργατικής νομοθεσίας.   

Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθεί και ελέγχει τους σχετικούς κινδύνους και λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα  προληπτικά  μέτρα  κατά  των  ατυχημάτων. Όλοι  οι  εργαζόμενοι εκπαιδεύονται 

κατάλληλα και συστηματικά ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια των γνώσεων τους σε θέματα 

υγείας και ασφάλειας. Η Εταιρία μεριμνά για τη συστηματική επιθεώρηση της τήρησης των 

κανόνων ασφαλούς εργασίας, με απώτερο και μοναδικό γνώμονα «κανένα ατύχημα». 

 Κοινωνία  

Πέρα από τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών όπου η Εταιρία 

δραστηριοποιείται, στηρίζει συνειδητά και ενεργά την πολιτιστική και κοινωνική τους ανάπτυξη, 

με ενέργειες που προάγουν την παιδεία, το περιβάλλον, τον αθλητισμό  και τον πολιτισμό.  

 Περιβάλλον 

Η επιχειρηματική στρατηγική της ΑΝΕΚ  είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη βιώσιμη ανάπτυξη σε 

μακροπρόθεσμη βάση. Στα πλαίσια αυτά, εφαρμόζει πρακτικές, προκειμένου να επιτυγχάνεται η 

συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης.  

Στόχο της ΑΝΕΚ αποτελούν: 

– η συνεχής βελτίωση της περιβαλλοντικής της  επίδοσης και 

– η προαγωγή της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας στην επιχειρηματική κουλτούρα της.  

– Βούληση και στόχος της εταιρίας  είναι οι διαδικασίες να έχουν την ελάχιστη αρνητική 

περιβαλλοντική επίπτωση κατ’ αναλογία με την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Η Εταιρία 

προωθεί μια ενεργή και παραγωγική συνεργασία, με τις τοπικές κοινωνίες και φορείς στις 

οποίες δραστηριοποιείται, με στόχο να υποστηρίζει πρωτοβουλίες  που αφορούν στην 

προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος.  

Η Εταιρία ακολουθεί την αρχή της  πρόληψης  στις  περιβαλλοντικές  προκλήσεις,  

αναλαμβάνοντας  πρωτοβουλίες  για  την προώθηση  της  γενικότερης περιβαλλοντικής 

υπευθυνότητας. Η Εταιρία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 

σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένο περιβαλλοντικό πρότυπο (ISO 14001).  
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Η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις διεθνείς απαιτήσεις που αφορούν στην κυβερνο-ασφάλεια 

(cyber security) και  στους διαδικτυακούς κινδύνους. Η συμμόρφωση έχει συμπεριληφθεί στο Σύστημα 

Ασφαλούς Διαχείρισης της εταιρείας  και περιλαμβάνει  την αναγνώριση όλων των προσδιορισμένων 

κινδύνων και τον εντοπισμό τους, των πιθανών διαδικτυακών απειλών, την εύρεση των τρωτών 

σημείων τους, θεσπίζοντας και παρέχοντας ασφαλείς πρακτικές στη λειτουργία των πλοίων και της 

εταιρείας απέναντι στους διαδικτυακούς κινδύνους.  

 

 Τήρηση και συμμόρφωση με την Πολιτική Επιχειρηματικής  Δεοντολογίας  

• Είναι ευθύνη όλων – Διοίκησης και στελεχών της ΑΝΕΚ να διαβάζουν και να κατανοούν την 

Πολιτική Επιχειρηματικής  Δεοντολογίας και να συμμορφώνονται με το πνεύμα της.  

• Υποχρεούνται να διαφυλάττουν εμπιστευτικές πληροφορίες, να προστατεύουν τα  

περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας και να αποφεύγουν καταστάσεις σύγκρουσης  

συμφερόντων.  

• Οι συναλλαγές με όλες τις δημόσιες αρχές, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους  

επενδυτές θα πρέπει να είναι ακέραιες και να βασίζονται στην ειλικρίνεια και την εντιμότητα.  

• Οι εργαζόμενοι που στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους συναλλάσσονται με 

προμηθευτές και πελάτες οφείλουν να θέτουν υπόψη αυτών, την πολιτική αυτή και να  τους 

υποδεικνύουν τη συμμόρφωση τους στους κανόνες αυτού, αν απαιτείται.  

• Όλοι οι   εργαζόμενοι, υποχρεούνται να αναφέρουν παραβάσεις, ή ενδεχόμενες παραβάσεις 

της πολιτικής δεοντολογίας στα αρμόδια πρόσωπα της εταιρίας 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                            

 

Η ΑΝΕΚ εφαρμόζει Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων. Η Πολιτική αυτή περιλαμβάνει ένα  σύνολο 

κανόνων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται και προστατεύει τα 

προσωπικά δεδομένα.  

Επιπροσθέτως, στόχος της Πολιτικής Ασφάλειας Δεδομένων είναι να θέσει περιορισμούς που 

αφορούν στην πρόσβαση και στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, πληροφοριακών 

συστημάτων, δικτύων, μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και άλλων σχετικών πληροφοριακών μέσων 

που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων, εγγράφων και 

λογισμικού που η Εταιρεία κατέχει και χρησιμοποιεί με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της 

διαθεσιμότητας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.  

 

 Πρωταρχικός στόχος της Πολιτικής Ασφάλειας Δεδομένων είναι επίσης: 

• H διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας των δεδομένων που 

διαχειρίζεται η Εταιρεία, 

• Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων που λαμβάνουν υπηρεσίες από την 

Εταιρεία καθώς και των εργαζομένων και συνεργατών της, 

• Ο έγκαιρος εντοπισμός κινδύνων ασφάλειας δεδομένων και η αποτελεσματική αντιμετώπισή 

τους, 

• Η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των πληροφοριακών πόρων, 

• Η ικανοποίηση των κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων, 

Κυβερνο-ασφάλεια (Cyber Security) 

Πολιτική Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων    
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• Η αύξηση του βαθμού επίγνωσης του προσωπικού σε κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια 

των δεδομένων και η συνεχής ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές που πρέπει να 

ακολουθούνται για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισής τους.  

 

 Η Διοίκηση της ΑΝΕΚ,  λαμβάνοντας υπ’ όψη, την υποχρέωση συμμόρφωσης με το Ελληνικό και 

Ευρωπαϊκό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα σε τεχνικό και 

οργανωτικό επίπεδο προκειμένου να εξασφαλίζει την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την 

εμπιστευτικότητα των δεδομένων που επεξεργάζεται. Με βάση τα παραπάνω, εφαρμόζει έχει 

θεσπίσει  διαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων: 

• Έχει ορίσει τη νομική της Υπηρεσία-ως υπεύθυνο ασφάλειας δεδομένων- για τη διαχείριση 

του συστήματος ασφάλειας πληροφοριών που αναφέρεται απευθείας στην Διοίκηση. Ο 

Υπεύθυνος Ασφάλειας Δεδομένων έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και παρακολούθηση των 

πολιτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια δεδομένων και την ανάληψη 

των απαραίτητων πρωτοβουλιών για την εξάλειψη όλων εκείνων των παραγόντων που 

μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών της ΑΝΕΚ, 

 

• Καθορίζει τις οργανωτικές δομές που είναι απαραίτητες για την παρακολούθηση θεμάτων 

σχετικών με την ασφάλεια δεδομένων, 

• Ορίζει τα τεχνικά μέτρα ελέγχου και περιορισμού της πρόσβασης σε πληροφορίες και 

πληροφοριακά συστήματα, 

• Προσδιορίζει τον τρόπο διαβάθμισης των πληροφοριών ανάλογα με τη σπουδαιότητα και την 

αξία τους, 

• Καθορίζει τις απαραίτητες ενέργειες προστασίας των δεδομένων κατά τα στάδια της 

επεξεργασίας, αποθήκευσης και διακίνησής τους, 

• Αναφέρει τον τρόποι ενημέρωσης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων και των συνεργατών της 

Εταιρίας σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, 

• Προσδιορίζει τον τρόποι αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας πληροφοριών, 

• Καθορίζει – μετά από σχετική εισήγηση του ΙΤ -τον τρόπο με τον οποίο  διασφαλίζεται η 

ασφαλής συνέχεια των επιχειρησιακών λειτουργιών της Εταιρίας σε περιπτώσεις 

δυσλειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων ή σε περιπτώσεις  καταστροφών. 

• Εφαρμόζει πλαίσιο αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ασφάλειας 

δεδομένων  και δέχεται  περιοδικές αναφορές, όταν αυτό απαιτείται, από τον Υπεύθυνο 

Ασφάλειας Δεδομένων και τον ΙΤ της Εταιρείας, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του 

Συστήματος. 

 

*Σημειώνεται, ότι καθ’ όλη την περίοδο ισχύος των ταξιδιωτικών περιορισμών λόγω της πανδημίας 

covid-19, η Εταιρεία παρέχει ειδική ενημέρωση στους επιβάτες αναφορικά με την  επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος με σκοπό 
την προστασία της δημόσιας υγείας και προσαρμόζει διαρκώς την πολιτική της στην κατεύθυνση 
τήρησης της αρχής της ελαχιστοποίησης των δεδομένων κατά την επεξεργασία.  
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Οι κύριοι κίνδυνοι, στους οποίους ενδέχεται να εκτεθεί και τους οποίους διαχειρίζεται η ΑΝΕΚ, είναι 

ο κίνδυνος της αγοράς, ο λειτουργικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας.  

Ανταπόκριση στον κίνδυνο βάσει των εκτιμήσεων κινδύνου, καθορίζεται εάν και ποια θα είναι η 

ανταπόκριση της ΑΝΕΚ στη διαχείριση κινδύνου, εφόσον απαιτείται.  

Οι εκτιμήσεις, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούνται ως δεδομένα για την περιοδική παρακολούθηση της 

κεφαλαιακής επάρκειας και της εξέλιξης του κινδύνου, την επιβατική κίνηση και τον επιχειρηματικό 

σχεδιασμό.  Οι αποφάσεις βασίζονται σε μία κατάλληλη ισορροπία μεταξύ κινδύνου και απόδοσης και 

όπου είναι αναγκαίο, λαμβάνονται μέτρα για να διασφαλιστεί ισορροπία στην αποτίμηση κόστους-

ωφέλειας.  

Η κερδοφορία αξιολογείται στη βάση των συναφών κινδύνων. Με τον έλεγχο κερδοφορίας βάσει 

οικονομικών αποτελεσμάτων. 

 

                                                                                              
 

 

 Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της, η ΑΝΕΚ εκτίθεται ή ενδέχεται να εκτεθεί σε σειρά 

επιχειρησιακών κινδύνων και για τον λόγο αυτό, το θέμα της διαχείρισης κινδύνου αναδείχθηκε ως 

ουσιαστικό, τόσο από τη Διοίκηση της Εταιρείας όσο και από τα ενδιαφερόμενα μέρη της.  

Η υπεύθυνη διαχείριση των κινδύνων από την ΑΝΕΚ αποτρέπει τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες τόσο 

για τα εσωτερικά όσο και για τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη της 

Για την ορθή και υπεύθυνη διαχείριση του θέματος αυτού, η Διοίκηση της ΑΝΕΚ χρησιμοποιεί 

αποτελεσματικές μεθόδους προσδιορισμού, αξιολόγησης, επιμέτρησης και διαχείρισης των κινδύνων 

αυτών, ώστε να γίνεται δυνατή η κατανόηση τους κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και 

οι επιπτώσεις τους στη ρευστότητα και την κερδοφορία. 

 

 

 

Διαχείριση Κινδύνου                                   

Οι Κίνδυνοι 

ρυθμιστικές απαιτήσεις βάσει 
νόμων

Διεύθυνση Εσωτερικού 
Ελέγχου

Κανονιστική Συμμόρφωση

Πολιτικές & Διαδικασίες

Εφαρμογή & 
Aνατροφοδότηση
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 «Αντιλαμβανόμαστε το θετικό μας ρόλο στην κοινωνία ως κομβικό στοιχείο της εταιρικής 

φιλοσοφίας μας. Θεωρούμε καθήκον μας να είμαστε αξιόπιστοι κοινωνικοί εταίροι  και να 

στεκόμαστε στο πλευρό των εργαζομένων μας και της τοπικής κοινωνίας με ευαισθησία 

και αποτελεσματικότητα».  

 

Κεφάλαιο 4 Κοινωνία 

 
Εργαζόμενοι 

 
195 Ξηρά 
433 πλοία 

    

 
Συλλογικές 
συμβάσεις 
εργασίας 

99% 

 
Γυναίκες 

εργαζόμενες 

 

57% 
 

Δείκτες Κινητικότητας 
προσωπικού 

 

0,027% 

 
Γυναίκες 

εργαζόμενες  σε 
Διευθυντικές θέσεις 

17% 

 

Εκπαίδευση  
εργαζομένων 

στα γραφεία 900 ώρες 
στα πλοία  134 ώρες 

864   γυμνάσια 
ISPS/ISM /Covid-19 
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 Όραμα μας:¨  

Mε βάση τις ηθικές αρχές και τις ορθές επιχειρηματικές πρακτικές, να συμβάλλουμε στην 

ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιούμαστε, δημιουργώντας και 

αποδίδοντας αξία στους Κοινωνικούς μας Εταίρους. 

 

 Δεσμευόμαστε: 

• να παρέχουμε ένα περιβάλλον υγιούς συνεργασίας και πρόσβαση σε εργαλεία 

ανάπτυξης. 

• να προάγουμε την απασχόληση μέσα από την προσφορά ίσων ευκαιριών ανάπτυξης του 

ανθρώπινου δυναμικού μας. 

• να εξασφαλίζουμε υγιείς & ασφαλείς εργασιακές συνθήκες στο προσωπικό μας. 

• να υποστηρίζουμε τις ανάγκες των ευπαθών ομάδων των συνανθρώπων μας για μια 

καλύτερη ποιότητα ζωής.  

• να συμβάλλουμε στις τέχνες, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στην παιδεία και το 

περιβάλλον. 

 

 

 

 Φροντίζουμε και προστατεύουμε τους ανθρώπους μας σεβόμενοι τη διεθνή και εθνική 

νομοθεσία. Καθιερώσαμε ένα Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης, το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία 

με το σύνολο των διεθνών και εθνικών κανόνων και συγκεκριμένα με το Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς 

Διαχείρισης που αφορά την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα, όπως 

επίσης και με το Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων. 

 Εφαρμόζουμε και τηρούμε τη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC 2006), η οποία 

εδραιώνει 68 υφιστάμενες συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO), ενώ 

συμπληρώνει το ρυθμιστικό καθεστώς του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Η Ναυτική 

Σύμβαση Εργασίας εστιάζει στα δικαιώματα των ναυτικών, μεταξύ άλλων και σε θέματα όπως: 

 την ασφάλεια στο χώρο εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 

 την αξιοπρέπεια στις συνθήκες διαβίωσης επί του πλοίου 

 την προστασία της υγείας και την ιατρική περίθαλψη, την πρόνοια και άλλες μορφές 

κοινωνικής προστασίας.   

Για την ενημέρωση των πληρωμάτων μας σε θέματα που αφορούσαν την MLC και τα εργασιακά 

και κοινωνικά τους δικαιώματα, προχωρήσαμε σε εκπαιδευτικά σεμινάρια. 

Στο πλαίσιο της σύμβασης ναυτικής εργασίας έχουμε προχωρήσει στη λήψη πιστοποιητικών για 

την ασφαλιστική κάλυψη του κόστους παλιννόστησης, υποστήριξης και της πληρωμής των 

συμβατικών μισθών των ναυτικών όπως και για την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων για 

θάνατο ή μακροχρόνια ανικανότητα προς εργασία.   

 Έχουμε καταρτίσει και εφαρμόζουμε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος 

διευκρινίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού μας. 

 Συνεργαζόμαστε με το σωματείο των εργαζομένων.  

Η Διοίκηση πραγματοποιεί καθιερωμένες συναντήσεις σε τριμηνιαία βάση με το σωματείο 

εργαζομένων για τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό, θέματα αποτύπωσης των 

εργασιακών συνθηκών, ορθής διαχείρισης και εξασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας της 

Εργασιακά Δικαιώματα 
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επιχείρησης, αλλά και τη συνολικότερη πορεία της Εταιρείας. Στις συναντήσεις αυτές δίνεται η 

ευκαιρία για περιγραφή και αποσαφήνιση θεμάτων, καθώς και η αντιμετώπιση τυχόν 

προβλημάτων, ώστε να μη δημιουργούνται περιθώρια δυσλειτουργίας.   Διοίκηση και το 

σωματείο φροντίζουν από κοινού να επιδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο, την υπευθυνότητα και 

την ευαισθησία τους σε θέματα κοινωνικά, προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, στηρίζοντας δράσεις για την τοπική κοινωνία, το συνάνθρωπο, τον πολιτισμό και 

την ιστορία του τόπου. 

 Η υγεία και ασφάλεια του προσωπικού μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας. 

Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους, λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για την αποφυγή περιστατικών 

τραυματισμού και απώλειας ανθρώπινης ζωής.  

 Εξασφαλίζουμε υγιείς και ασφαλείς εργασιακές συνθήκες στο προσωπικό μας αναπτύσσοντας 

και εφαρμόζοντας τις σχετικές λειτουργικές διατάξεις. Οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους 

χώρους εργασίας τηρούνται με σχολαστικότητα μέσω πιστοποιημένων διαδικασιών κάτω από την 

επίβλεψη του Τεχνικού Ασφαλείας.  

 Μεριμνούμε για τη συνεχή κατάρτιση και ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού μας. 

Προσφέρουμε πρόσβαση σε εξελιγμένα εργαλεία, πόρους και τεχνολογία, με σκοπό την 

υποστήριξη, αλλά και τη βελτίωση των προσωπικών επιδόσεων. Στο πλαίσιο αυτό, 

πραγματοποιούνται αξιολογήσεις της επίδοσης των εργαζομένων σε ετήσια βάση. Για την 

ενίσχυση της ετοιμότητάς τους, φροντίζουμε για τη συνεχή βελτίωση των γνώσεων των 

εργαζομένων μας τόσο στο χώρο των γραφείων όσο και στα πλοία σε θέματα που αφορούν την 

ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος, όπως επίσης και την προετοιμασία για την 

αντιμετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων. 

 Εξασφαλίζουμε περιβάλλον ομαδικής και υγιούς συνεργασίας που λειτουργεί με σταθερότητα, 

συνεκτικότητα και πνεύμα επαγγελματισμού. Γνωρίζοντας  πόσο σημαντικό είναι το εργασιακό 

περιβάλλον στην προαγωγή της απασχόλησης, στην ΑΝΕΚ διαθέτουμε σύγχρονες εγκαταστάσεις 

στις οποίες  το  περιβάλλον εργασίας  είναι ευρύχωρο, φωτεινό και ευχάριστο. 

 Προσφέρουμε επιπρόσθετες παροχές. Οι  άνθρωποί μας απολαμβάνουν την εργασία τους, 

καθώς επιδιώκουμε να καλύπτουμε όχι μόνο τις οικονομικές αλλά και τις ανθρώπινες ανάγκες 

τους σε ξηρά και θάλασσα. 

 Ενισχύουμε την Εσωτερική Επικοινωνία, με στόχο τη διαμόρφωση θετικού εργασιακού 

κλίματος. 
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 Επιδεικνύουμε καθημερινά τη δέσμευσή μας προς τους ανθρώπους μας προάγοντας την 

απασχόληση μέσα από την προσφορά ίσων ευκαιριών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού 
μας.  
 

 Η επιλογή και η πρόσληψη ανθρώπων με τις απαιτούμενες ικανότητες στηρίζεται στην αρχή 

της μη διάκρισης, της πολιτικής ίσων ευκαιριών και του δικαιώματος όλων στην εργασία. Γίνεται 
με διαφάνεια και προσδιορίζεται σύμφωνα με τις  ανάγκες που διαμορφώνονται στην εταιρία.   
 

 Οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν στην πλειοψηφία τους εποχικούς υπαλλήλους για τις 

αυξημένες ανάγκες κρατήσεων εισιτηρίων κατά τους θερινούς μήνες. Απασχολούμε φοιτητές / 
σπουδαστές στο πλαίσιο προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, στη ξηρά και στη θάλασσα.  

 

 Φροντίζουμε να παρέχουμε προσωποποιημένη υποστήριξη και ατομική αναγνώριση, 

εξασφαλίζοντας περιβάλλον υγιούς συνεργασίας και πρόσβαση σε εργαλεία ανάπτυξης. 
 

 Μεριμνούμε για τη συνεχή κατάρτιση και ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού μας, με 

στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. 
 

 Στοχεύοντας στη δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος, πραγματοποιούμε κατά τη 

διάρκεια της χρονιάς πολλές εκδηλώσεις που φέρνουν πιο κοντά τους εργαζόμενους και τις 
οικογένειές τους.  

 

 Εξασφαλίζουμε υγιείς και ασφαλείς εργασιακές συνθήκες.  

 

 Η Εταιρεία επενδύει στην εργασιακή ευημερία των ανθρώπων της και στη διαμόρφωση ενός  

καλού εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ δημιουργεί τις κατάλληλες δομές και συνθήκες που 

θα προάγουν την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την επιβράβευσή τους, προσφέροντας ίσες 

ευκαιρίες και στηρίζοντας τη διαφορετικότητα.  

 

 Για το  2020 το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας στα γραφεία αριθμούσε 195 άτομα   

         (το ναυτολογημένο προσωπικό ανέρχεται σε  433 άτομα).  

 Το 43% των εργαζομένων είναι άνδρες και το 57% γυναίκες. 

 Το 83% των εργαζομένων σε διευθυντικές θέσεις είναι άνδρες και το 17% γυναίκες. 

 Το 75% των εργαζομένων  εργάζεται στην ΑΝΕΚ για πάνω από 10 έτη.  

 Το 92% των εργαζομένων είναι πλήρους απασχόλησης και έχει  προσληφθεί με 

συμβάσεις αορίστου χρόνου και  το 0,077% ορισμένου χρόνου.  

 Το  32% των εργαζομένων απασχολείται στα γραφεία του Πειραιά, το 48% στα Κεντρικά 

γραφεία στα Χανιά  και το  13% στα Πρακτορεία Χανίων – Ηρακλείου. 

  

 

 

 

 

 

Απασχόληση 
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Στοιχεία εργαζομένων Εταιρείας 

 Κατανομή Εργαζομένων στις δομές Διοίκησης  

 

Απασχολούμενο Προσωπικό  

 

Κινητικότητα Εργαζομένων 

 

 

 

0,027%

Δείκτης 
κινητικότητας 
εργαζομένων ∆είκτης Εθελούσιας Κινητικότητας 

Εργαζομένων 0,027%

∆είκτης Μη-Εθελούσιας
Κινητικότητας 
Εργαζομένων 0%

Αποχωρήσεις 
Εργαζομένων

19%

15%

43%

3%

4%

8%

4% 1% 3%
Κατανομή Εργαζομένων στις δομές Διοίκησης

Οικονομική Διεύθυνση Διεύθυνση Προσωπικού
Εμπορική Διεύθυνση Διεύθυνση Επιχειρησιακής Λειτουργίας
Τεχνική Διεύθυνση Διεύθυνση Εφοδιασμού

Εργαζόμενοι

•Σύνολο 195

•Ανδρες   43%

•Γυναίκες   57%

Εργαζόμενοι

•Πλήρους απασχόλησης 92%

•Αορίστου χρόνου  92%

•Ορισμένου χρόνου 0,027%

Εργαζόμενοι σε 
διευθυντικές θέσεις

•Ανδρες  83%

•Γυναίκες  17%
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Α. Εκπαίδευση Εργαζομένων (Υπάλληλοι στα Γραφεία) 

 

 

Αντικείμενο εκπαιδεύσεων 

 

 
Β. Εκπαίδευση Εργαζομένων ( Ναυτολογημένο προσωπικό) 

 
 

 

Ηλικιακή κατανομή εργαζομένων 
 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Έως 30 7 11 

30-50 43 62 

Άνω των 50 34 38 

ΣΥΝΟΛΟ 84 111 

 

                                                                                                           

 

 

900 ώρες

Εκπαίδευση
Εργαζομένων

38%

19%

15%

7%

21%

Θεματικά πεδία εκπαίδευσης εργαζομένων

Πληροφορική / ψηφιακές 
δεξιότητες
Λειτουργία / τεχνικά θέματα

Υγεία και ασφάλεια

Άλλα θέματα

Χρηματοοικονομικά

• 86 ωρες

ISM

• 12 ώρες 

ISPS

• 36  ώρες

COVID-19

8,96

Μ.Ο 
κατάρτισης 
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Στην ΑΝΕΚ σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και λειτουργούμε σύμφωνα με τις εθνικές και 

διεθνείς Αρχές για την αποφυγή κάθε είδους διακρίσεων. Η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 

αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Εταιρείας  και αποτελεί  διαρκή επιδίωξη η διαμόρφωση ενός 

αρμονικού εργασιακού περιβάλλοντος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα & ίσες ευκαιρίες 

 

απορρίπτουμε κάθε μορφή κοινωνικού αποκλεισμού

παρέχουμε ίσες ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, 
θρησκείας ή εθνικότητας

διασφαλίζουμε καλές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας σε ξηρά και θάλασσα

σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις , συστήματα ανάπτυξης & κινήτρων με στόχο 
την προσέλκυση, επιλογή & περαιτέρω αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

αναπτύσσουμε αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης και απόδοσης του προσωπικού 
μας 

δεν αποδεχόμαστυε οποιουδήποτε είδους προσβολή της προσωπικότητας ή άνιση 
μεταχείριση λόγω εθνικότητας, φυλετικής προέλευσης, φύλου, οικογενειακής 
κατάστασης, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων

δεν χρησιμοποιούμε καμιάς μορφή καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας
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Φροντίζουμε για την Υγεία & Ασφάλεια των Ανθρώπων μας 

Η υγεία και ασφάλεια του προσωπικού μας αποτελεί προτεραιότητά μας.  

Αναγνωρίζοντας τους κινδύνους, λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για την αποφυγή περιστατικών 

τραυματισμού και απώλειας ανθρώπινης ζωής. Εφαρμόζουμε το δικό μας Σύστημα Ασφαλούς 

Διαχείρισης σε συμμόρφωση με το Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) και με βάση 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτόν για την ασφαλή διαχείριση των πλοίων, όπως επίσης 

και με το Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων.  

 

 

 

 Εξασφαλίζουμε υγιείς και ασφαλείς εργασιακές συνθήκες.  

Ο ιατρός εργασίας επισκέπτεται καθημερινά τους χώρους εργασίας. Αυτό σε συνδυασμό με το 

πλήρες πακέτο πρόσθετης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προσφέρει σιγουριά και ασφάλεια 

όχι μόνο στον εργαζόμενο αλλά και στην οικογένειά του καθώς δίνεται η δυνατότητα, με 

μία  μικρή επιπλέον επιβάρυνση, το ιατροφαρμακευτικό πακέτο να μπορεί να συμπεριλάβει και 

τα μέλη της οικογένειάς του. Στο πλαίσιο της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας έχουμε προχωρήσει 

στη λήψη πιστοποιητικών για την ασφαλιστική κάλυψη του κόστους παλιννόστησης, διαβίωσης, 

υποστήριξης και της πληρωμής των συμβατικών μισθών των ναυτικών όπως και για την κάλυψη 

συμβατικών υποχρεώσεων για θάνατο ή μακροχρόνια ανικανότητα προς εργασία.  

 

 Φροντίζουμε τους ανθρώπους μας. 

Προσφέρουμε ευκαιρίες για ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη. Οι εργαζόμενοί μας 

συμμετέχουν σε οργανωμένα σεμινάρια σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας μας. Συχνά γίνεται 

εκπαίδευση με εσωτερικούς εκπαιδευτές  που μεταφέρουν  τη γνώση και την εμπειρία τους και 

μπορούν να ταυτίσουν τη θεωρητική κατάρτιση με παραδείγματα μέσα από καθημερινά 

αντικείμενα εργασίας, από εξωτερικές εταιρείες συνεργάτες, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται 

μεταπτυχιακά προγράμματα. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των ναυτικών και 

προκειμένου να είναι ενημερωμένοι με τα δεδομένα της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας, 

διενεργούνται σεμινάρια και συχνά γυμνάσια αναφορικά με τα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα, 

τους ειδικούς τύπους radar, για θέματα ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

αξιολογούμε όλους 
τους 

αναγνωρισμένους 
κινδύνους για το 

πλοίο και το 
προσωπικό.

παρακολουθούμε 
μέσω 

πιστοποιημένων 
διαδικασιών το 

σύνολο της 
δραστηριότητάς μας 

για πιθανούς 
κινδύνους.

ενημερώνουμε και 
εκπαιδεύουμε 

συστηματικά το 
προσωπικό ξηράς και 

θάλασσας για την 
αντιμετώπιση 

πιθανού κινδύνου.

θεσπίζουμε 
προστατευτικά μέτρα 

και αναπτύσσουμε 
διαδικασίες για την 

πρόληψη.
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 Προάγουμε τη συμμετοχή των εργαζομένων μας.  

Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή σε προγράμματα που βελτιώνουν την ποιότητας ζωής.  Στο πλαίσιο 

της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και με στόχο την ενίσχυση του 

θετικού εργασιακού κλίματος διοργανώνουμε πολλές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς 

που φέρνουν πιο κοντά τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, αναπτύσσονται 

δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης των εργαζομένων  ενισχύοντας  ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

που αντιμετωπίζουν προβλήματα. 

 

 Προσφέρουμε παροχές.  

Αφορούν όλους τους εργαζόμενους χωρίς διακρίσεις. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παροχές

Δωρεάν και εκπτωτική 
μετακίνηση με τα 

πλοία της ΑΝΕΚ για 
τους εργαζόμενους και 

τις οικογένεες τους.

Έκπτωση 
στα καταστήματα που 
λειτουργούν στα πλοία 

της ΑΝΕΚ. Επι πλέον 
δίδονται  προσφορές 

εκπτώσεων στους 
εργαζομένους από 

εταιρείες 
συνεργαζόμενες με την 

καρτα Anek Smart.

Δωρεάν μετακίνηση σε 
παιδιά εργαζομένων 
μας που φοιτούν σε 

ΑΕΙ & ΤΕΙ  εκτός 
Κρήτης. 

Διάθεση των 
προιόντων απο  τα 

κυλικεία στα γραφεία 
της Εταιρείας σε τιμές 

κόστους
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Η ΑΝΕΚ δεσμεύεται στο σεβασμό και στην προστασία όλων των κατηγοριών των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων που αποτελούν ουσιαστικό θέμα Βιώσιμης Ανάπτυξης τόσο για την ίδια την Εταιρεία 

όσο και για τις ομάδες των κοινωνικών της εταίρων. Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα 

συμπεριλαμβάνεται τόσο στον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της Εταιρείας όσο και στον 

Κώδικα Προμηθευτών της ως μία από τις θεμελιώδεις υπεύθυνες πρακτικές των εργαζομένων αλλά 

και της αλυσίδας εφοδιασμού.  Η πολιτική αυτή θεσπίζει ένα πλαίσιο για την προώθηση του σεβασμού 

και της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων, τόσο στο εσωτερικό περιβάλλον της Εταιρείας όσο 

και στη σφαίρα επιρροής της. 

 

Η Πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα  της Εταιρείας, εκφράζει τη μηδενική της ανοχή στην 

παραβίαση τους, όσο και με την αποφυγή κάθε συναλλαγής και επαφής με τρίτα μέρη που μπορεί να 

έχουν προκαλέσει ή υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι μπορεί να συμμετέχουν στη δημιουργία 

συνθηκών που ενδέχεται να προκαλέσουν παραβιάσεις των εν λόγω δικαιωμάτων. Επίσης, στοχεύει 

στην  αύξηση της ευαισθητοποίησης και στη διασφάλιση της δέσμευσης των εργαζομένων, των 

προμηθευτών και των συνεργατών της ΑΝΕΚ στο σεβασμό και στην προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.  

Στη συγκεκριμένη  Πολιτική έχουν ληφθεί υπόψη διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και οδηγίες 

όπως: 

 Η Οικουμενική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, 

 Οι Βασικές Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organization, 
ILO), 

 Οι Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact), 

 Οι Παγκόσμιοι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030), 

 Οι Κατευθυντήριες Αρχές για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων 
Εθνών. 

 

 Ενσωμάτωση στην επιχειρηματική δραστηριότητα 

Βασικός στόχος της Πολιτικής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι να συμβάλλει στην επίτευξη 

της συνολικής στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΑΝΕΚ, μέσω της σύνδεσής της με 

διαδικασίες και πολιτικές που διέπουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της  της Εταιρείας.  

Αυτό περιλαμβάνει: 

• πολιτικές και διαδικασίες εργασιακών πρακτικών (προσλήψεις, εκπαίδευση, αξιολόγηση 
προσωπικού), 

• πρακτικές προμηθειών (αξιολογήσεις νέων και υφιστάμενων.  
 

 Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία  

Η ΑΝΕΚ θεωρεί την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων της βασική αξία και διατηρεί 

ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας με γνώμονα την πρόληψη, υιοθετώντας υψηλά πρότυπα 

υγείας και ασφάλειας, συστηματικής αξιολόγησης και διαχείρισης των σχετικών κινδύνων. 

 

 Κατάλληλες Εργασιακές Συνθήκες 

• Η ΑΝΕΚ δεσμεύεται στη διατήρηση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην 

εμπιστοσύνη, τον διάλογο και τον αμοιβαίο σεβασμό και προστατεύει την ευημερία και 

την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων της.  

• Η Εταιρεία δεσμεύεται στη διασφάλιση αξιοπρεπών αμοιβών και ωρών εργασίας, 

έχοντας ως βάση τους ισχύοντες νόμους και τα βιομηχανικά πρότυπα για το ωράριο 

Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
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εργασίας, τις υπερωρίες και τις άδειες, ενώ η αποζημίωση των υπερωριών είναι 

υψηλότερη από αυτή που ορίζει η ελληνική νομοθεσία. 

 

 Παιδική Εργασία  

• Η ΑΝΕΚ δεσμεύεται να λειτουργεί σύμφωνα με όλους τους νόμους σχετικά με τα 

κατώτατα όρια ηλικίας στις προσλήψεις εργαζομένων. Στην Εταιρία απαγορεύεται η 

απασχόληση ανηλίκων κάτω των 18 ετών.  

• Η Εταιρεία δεσμεύεται και συμμορφώνεται οικειοθελώς με την 10ηΑρχή του 

Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών, United Nations Global Compact, που 

βασίζεται στην μηδενική ανοχή σε περιστατικά και συνθήκες παιδικής εργασίας στην 

εφοδιαστική της αλυσίδα και κατ’ επέκταση σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας της. 

 

 Καταναγκαστική Εργασία  

• Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγει 

περιστατικά αλλά και κάθε άμεση ή έμμεση ανάμειξη της σε οποιαδήποτε μορφή 

καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. 

• Παράλληλα αναγνωρίζει την ευθύνη της να παραμένει ενήμερη για κάθε σχετικό κίνδυνο 

εντός των δραστηριοτήτων της αλλά και στην ευρύτερη εφοδιαστική της αλυσίδα. 

• Στην Εταιρεία απαγορεύεται, με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας της, η εκμετάλλευση 

οποιουδήποτε ατόμου καθώς και η χρήση όλων των μορφών καταναγκαστικής ή 

υποχρεωτικής εργασίας.  

 

 Ίσες Ευκαιρίες, χωρίς Διακρίσεις  

• Η ΑΝΕΚ δεσμεύεται στην παροχή ίσων ευκαιριών ενώ απαγορεύει τις διακρίσεις και την 

παρενόχληση. Οι εταιρικές διαδικασίες αναζήτησης και πρόσληψης προσωπικού, 

πρόσβασης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, αμοιβής, αξιολόγησης της απόδοσης και 

λήξης συνεργασίας, στερούνται διακρίσεων που έχουν τη βάση τους στη φυλή, το φύλο, 

το χρώμα, την εθνική ή κοινωνική προέλευση, τη θρησκεία, την ηλικία, την αναπηρία, την 

σεξουαλική προτίμηση και την πολιτική πεποίθηση. 

• Η Εταιρεία δεν ανέχεται προσβλητικές ή ανάρμοστες συμπεριφορές, άδικη μεταχείριση 

ή αντίποινα παντός είδους. Με βάση τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της 

Εταιρείας απαγορεύεται η σωματική ή λεκτική παρενόχληση με σεξουαλικό, ρατσιστικό 

ή δυσφημιστικό χαρακτήρα, στους χώρους εργασίας αλλά και σε κάθε περίσταση που 

σχετίζεται με την εργασία εκτός του εργασιακού χώρου. 

• Η Εταιρεία δεσμεύεται στο πλαίσιο της ισότητας των φύλων στην εργασία να λαμβάνει 

τα κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη όλων των διακρίσεων κατά των γυναικών στον 

τομέα της απασχόλησης, των ίσων αμοιβών για ίση εργασία, στην επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

• Η Εταιρεία σέβεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων (GDPR) των εργαζομένων 

της κάθε φορά που συλλέγει προσωπικές πληροφορίες ή ελέγχει τους χώρους εργασίας. 

 

 Παροχή Υπηρεσιών 

• Η Εταιρεία συμμορφώνεται με τους σχετικούς εθνικούς νόμους, τις διεθνείς 

κατευθυντήριες οδηγίες και τα πρότυπα αναφορικά με την  παροχή των υπηρεσιών της.  

• Η Εταιρία δεσμεύεται να παρακολουθεί και να προστατεύει το δικαίωμα της υγείας, της 

ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικότητας των πελατών – επιβατών  από την 

χρήση των υπηρεσιών της. 
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 Αξιολογούμε τους προμηθευτές μας με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και λαμβάνουμε υπ’ όψη 

τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων σε μελλοντικές προμήθειες ή εργολαβίες καθώς και στον 

περιορισμό ή την επέκταση των συνεργασιών.  

 Η διεύθυνση εφοδιασμού πραγματοποιεί επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών, 

κυρίως πριν την έναρξη οποιασδήποτε συνεργασίας αλλά και κατά την πορεία αυτής, ενώ 

παράλληλα αιτείται και θέτει ως συμβατικό όρο τη συμμόρφωση των τελευταίων με την τήρηση 

των απαραίτητων κανόνων ασφαλείας και τη νομοθεσία σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες και 

την εργασία των συνεργείων πάνω στα πλοία. Όλα τα αποτελέσματα των ελέγχων τηρούνται σε 

σχετικό αρχείο. Ταυτόχρονα, ελέγχονται τυχόν παράπονα που καταγράφονται από τους πελάτες 

και δρομολογούνται ανάλογες διορθωτικές ενέργειες, όπου κριθεί σκόπιμο. 

  

 

                                                                                                                                

O Κώδικας  Δεοντολογίας  Προμηθευτών/Συνεργατών απορρέει από την Πολιτική Επιχειρηματικής 

Δεοντολογίας της ΑΝΕΚ Α.Ε και έχει  ως  στόχο  να διασφαλίσει ότι οι προμηθευτές, οι σύμβουλοι 

και οι συνεργάτες μας μοιράζονται τις θεμελιώδεις αξίες μας στις αρχές  της δεοντολογίας  και της 

επιχειρηματικής  βιωσιμότητας που αντιπροσωπεύει η Εταιρία.   Εκτιμούμε ότι οι Συνεργάτες μας 

θα συμμορφώνονται με αυτές τις αρχές και  θα τις προάγουν στο  πλαίσιο  της  δικής  τους 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

1. Επιχειρηματική ηθική - Καταπολέμηση της διαφθοράς  

1.1 Επιχειρηματική ακεραιότητα 

Η ΑΝΕΚ  αναμένει  από  τους  Συνεργάτες της να  τηρούν  τα υψηλότερα  πρότυπα  ηθικής  

δεοντολογίας  σε  κάθε  πτυχή  των δραστηριοτήτων  τους,  συμπεριλαμβανομένων  των  

σχέσεων,  των πρακτικών,  των  προμηθειών  και  των  λειτουργιών  και  να  μην  ασκούν 

οποιαδήποτε  μορφή  διεφθαρμένων  πρακτικών, συμπεριλαμβανομένου εκβιασμού,  

απάτης,  δωροδοκίας και  νομιμοποίησης εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες.  

1.2 Ανάρμοστες ενέργειες 

Η ΑΝΕΚ  έχει την προσδοκία ότι οι Συνεργάτες της θα αποφύγουν οποιαδήποτε 

συμπεριφορά ή ενέργεια που θα αποτελούσε παράβαση σύμφωνα με το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη διαφθορά και τη δωροδοκία.  

1.3 Επιχειρηματικές πρακτικές και ανταγωνισμός  

Οι Συνεργάτες της ΑΝΕΚ υποχρεούνται  να  διεξάγουν  τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί ανταγωνισμού, 

αντιμονοπωλιακού και δίκαιου εμπορίου. 

 

2. Εργασία - Ανθρώπινα δικαιώματα  

2.1 ‘Ίσες ευκαιρίες 

Η ΑΝΕΚ  αναμένει από τους Συνεργάτες της να παρέχουν ίσες ευκαιρίες και  μεταχείριση  

και  να  μην  εφαρμόζουν/αποδέχονται οποιαδήποτε μορφής διάκριση όσον αφορά στις 

πρακτικές πρόσληψης και απασχόλησης  λόγω  φυλής,  χρώματος,  θρησκείας,  φύλου,  

σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, σωματικής ικανότητας, εθνικότητας, 

Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Προμηθευτική Αλυσίδα 

) 

 

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών 
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κοινωνικής ή  εθνικής καταγωγής, συμμετοχής σε  σωματείο  ή  οικογενειακής 

κατάστασης.  

2.2 Παρενόχληση  

Οι  Συνεργάτες  της ΑΝΕΚ οφείλουν  να  αντιμετωπίζουν  τους εργαζόμενους με αξιοπρέπεια, 

ισότητα και σεβασμό, διασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς περιστατικά 

διάκρισης ή παρενόχλησης.  

 

2.3 Υγεία - Ασφάλεια στην εργασία  

Οι Συνεργάτες της ΑΝΕΚ οφείλουν : 

– Να διασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων τους στους χώρους 

εργασίας.  

– να διατηρούν συστήματα/διαδικασίες καταγραφής, αναφοράς, διερεύνησης, 

παρακολούθησης και διαχείρισης συμβάντων σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στην 

εργασία.  

– να εφαρμόζουν  σχέδια  διορθωτικών ενεργειών για τον περιορισμό των κινδύνων, να 

προβλέπουν για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης  

– να μεριμνούν για τη διευκόλυνση της επιστροφής των εργαζομένων στην εργασία.  

 

3. Προστασία περιβάλλοντος 

3.1 Άδειες και εγκρίσεις 

Οι  Συνεργάτες- Προμηθευτές-Εργολάβοι  υποχρεούνται  να  διατηρούν  όλες  τις  

απαιτούμενες περιβαλλοντικές άδειες, εγκρίσεις και να τηρούν τις απαιτήσεις 

λειτουργίας και αναφοράς αυτών των αδειών. 

 

3.2 Πρόληψη της ρύπανσης, κατανάλωση πόρων και διαχείριση αποβλήτων 

Η ΑΝΕΚ  αναμένει από τους Συνεργάτες της να προβαίνουν σε συνεχείς βελτιώσεις όσον 

αφορά στις περιβαλλοντικές εκπομπές καθώς και τη  διαχείριση  ενέργειας  και των 

φυσικών πόρων.   

 

4. Προστασία προσωπικών δεδομένων 

Η Εταιρία, με στόχο την εναρμόνιση με τα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές, υιοθέτησε 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα η νομοθεσία που διέπει την 

προστασία των προσωπικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,((ΕΕ) 2016/679 (), 

ο ν. 4624/2019, ο ν. 2472/1997 καθώς και ο ν. 3471/2006 ), σε όλο το φάσμα των 

δραστηριοτήτων της.  

 

5. Βεβαίωση Προμηθευτή/Συνεργάτη 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8WkQtR1OJjJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuYy4kEHGmkxu249n-Zw2yYl0mZ9eBCztpQxx39TqtEEk
https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-10/2472_97%20%28SEPT2019%29.pdf
https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-09/%CE%9D3471_06.PDF
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    Διαδικασία διαχείρισης Παραπόνων Πελατών 

 

Για την αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αναγκών των επιβατών μας 

εφαρμόζουμε Σύστημα Διαχείρισης Πελατών (Customer Service Issues - CSI), σύμφωνα 

με το οποίο έχουμε αναπτύξει τους ακόλουθους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας  

και υποβολής παραπόνων /σχολίων :  

 

1. τηλεφωνικής επικοινωνίας 

2. έγγραφης επικοινωνίας μέσω: 

α. της ηλεκτρονικής διεύθυνσης εξυπηρέτησης πελατών, 

β. ταχυδρομική επιστολή,  

γ. επίσημων φορέων επίλυσης καταναλωτικών διαφορών,   

δ. των εντύπων υποβολής παραπόνων που διατίθενται στα πλοία και κεντρικά 

πρακτορεία. 

 Τα σχόλια – παράπονα καταχωρούνται σε ηλεκτρονική εφαρμογή – βάση 

δεδομένων, σύστημα CSI  (Customer Service Issues).  

 Στην εφαρμογή αυτή διατηρούνται  οι αναφορές, μέσω της οποίας εξάγουμε 

στατιστικά στοιχεία και υποβάλλονται μηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις.  

 Η  διαδικασία παραλαβής - διαχείρισης - καταγραφής παραπόνου, για την οποία 

υπεύθυνος έχει οριστεί το Τμήμα Εξυπηρέτησης  Πελατών  περιγράφεται 

αναλυτικά ως ακολούθω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πολιτική  διαχείρισης παραπόνων 
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Διάγραμμα ροής διαδικασίας διαχείρισης παραπόνων 

 

 

 

Διαδικασία καταγραφής /καταχώρησης αναφορών πελατών 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το CSI  (Customer Service Issues  είναι 
ηλεκτρονική εφαρμογή -βάση 
δεδομένων που χρησιμοποιείται για 
την καταχώρηση παραπόνων.    Στην 
εφαρμογή αυτή διατηρούνται οι 
αναφορές, μέσω της οποίας 
εξάγουμε στατιστικά στοιχεία και 
reports.

•Η καταχώρηση γίνεται επιλέγοντας τον τύπο του θέματος 

•Επιλέγουμε το μέσο με το οποίο έχει παραληφθεί το θέμα

•Συμπληρώνουμε τα στοιχεία του πελάτη Ον/μο πελάτη, 
Τηλέφωνο, E-mail

•Ορίζουμε την αρμόδια δ/νση 

•Αφού συμπληρώσουμε όλη την επικοινωνία και ολοκληρώνεται η 
καταχώρηση, το θέμα παίρνει ένα κλειδί της μορφής CRM – 100

Εκθεση Complaints •Υποβάλλονται Μηνιαίες & Ετήσιες εκθέσεις

Παραλαβή αναφοράς 
στο Τμήμα Customer 
Service μέσω:

i) τηλεφωνικής 
επικοινωνίας  ii) 
έγγραφης επικοινωνίας 
μέσω:

α)email,

β)ταχυδρομικής 
επιστολής, 

γ)επίσημων φορέων 
επίλυσης διαφορών, 

δ) εντυπο υποβολής 
παραπόνου. 

Προώθηση σε 
Διεύθυνση /Πλοίο

Το Customer 
Service είναι 
αρμόδιο να 
προωθήσει ένα 
καταγεγραμμένο 
θέμα, ανάλογα με 
το τι αφορά, στην 
αντίστοιχη 
Διεύθυνση. 

Απάντηση 
Διεύθυνσης/ Πλοίο

ΗΔιεύθυνση  στην 
οποία έχει ανατεθεί 
το θέμα, το εξετάζει 
και προβαίνει στις 
απιρούμενες 
ενέργειες  
ενημερώνοντας 
σχετικά το C.S.

Επικοινωνία με 
τον πελάτη 

Όταν το C.S
λάβει απάντηση 
για κάποιο θέμα, 
από τη Δ/νση 
στην οποία είχε
ανατεθεί, 
επικοινωνεί  με 
τον πελάτη.

Καταγραφή 
αναφοράς 

Η ολοκλήρωση 
της  επικοινωνίας 
με τον πελάτη 
καταγράφεται και 
το θέμα 
θεωρείται λήξαν.
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Πίνακες αναφοράς 

Ποσοστό ικανοποίησης  στα υποβληθέντα παράπονα και αιτήματα των επιβατών   

Έτος % ικανοποίησης πελατών 

2019 97% 

2020 96% 

 

Συνολικές κλήσεις που δεχτήκαμε στο Τηλεφωνικό κέντρο Κρατήσεων Πελατών  

           και %   ανταπόκρισης: 

Έτος Αριθμός εισερχομένων κλήσεων  % ανταπόκρισης    

2019 253.021 84% 

2020 204.184 81% 

 

 Απαντητικές επιστολές σε σχόλια-παράπονα  

Έτος αριθμός 

2019 899 

2020 231 

 

Αιτήματα επιβατών που αφορούν αλλαγή – ακύρωση – παράταση εισιτηρίων  

Έτος Αριθμός απαντητικών επιστολών 

2019 1200 

2020 1480 

 

Αιτήματα επιβατών για παροχή βοήθειας κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους 

Έτος Αριθμός αιτημάτων  

2019 480 

2020 160 
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Κεφάλαιο 5 Κοινωνική Πολιτική- Χορηγίες 
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H ΑΝΕΚ βρίσκεται συνεχώς κοντά στην κοινωνία, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες και δράσεις, που 

εστιάζουν στον άνθρωπο, την παιδεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το περιβάλλον και τη κοινωνία 

γενικότερα. 

 

Έτσι, έχει αναπτύξει  δράσεις και ενέργειες  (σε συνεργασία με φορείς, οργανώσεις και συλλόγους), με 

στόχο την ανταπόκριση στα αιτήματα και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών που η εταιρία 

δραστηριοποιείται. 

 Υποστηρίζουμε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες 

 Η ΑΝΕΚ, με αίσθημα ευθύνης, είναι κοντά τόσο σε ατομικές περιπτώσεις συνανθρώπων μας 

που χρήζουν βοήθειας, όσο και σε συλλόγους και φορείς με φιλανθρωπικό έργο και δράση, 

όπως: 

 οι «ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», Η «ΕΛΠΙΔΑ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ»,  

η «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ», ο Σύλλογος «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ», ο “Πανελλήνιος Σύλλογος η Καρδιά 

του Παιδιού”, ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Μέριμνα για τον πλησίον ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ο 

ΕΛΕΗΜΩΝ», η «ΕΛΕΠΑΠ», το «Κέντρο ημερήσιας φροντίδας - απασχόλησης ατόμων με 

αναπηρία ΚΗΦΑΑΜΕΑ»  στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκαν  201 κοινωνικού περιεχομένου 

χορηγίες.   

 Στηρίξαμε τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, φοιτητές, άτομα ειδικών αναγκών 

κλπ) παρέχοντας ειδικά πακέτα προσφορών στο 20%  των εισιτηρίων της Εταιρείας, 

 Προσφέραμε 48% περισσότερο πετρέλαιο θέρμανσης σε γηροκομεία & ιδρύματα 

 Σε επίπεδο χορηγιών μεταφοράς αξιοποιήθηκαν 8.631 εισιτήρια επιβατών και 1.219 

εισιτήρια οχημάτων, στο σύνολο των γραμμών που δραστηριοποιείται η ΑΝΕΚ, ενώ συνολικά 

εγκρίθηκαν 732 χορηγίες 

 Τα μέλη που επέλεξαν το πρόγραμμα επιβράβευσης ΑΝΕΚ SMART BONUS αυξήθηκαν κατά 

9.450 φθάνοντας τα 180.000 μέλη 

 Μεταφέραμε 100% περισσότερα πυροσβεστικά οχήματα, ασθενοφόρα, φάρμακα και 17% 

επιπλέον σε σχέση με πέρυσι,  ιατρικά αναλώσιμα σε κατοίκους απομακρυσμένων νησιών. 

Οι παραπάνω ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εν μέσω πανδημίας είχαν ως αποτέλεσμα 

την ισχυροποίηση του κοινωνικού προφίλ και την ενδυνάμωση των δεσμών της ΑΝΕΚ με τις 

τοπικές κοινωνίες. 

 

 Προωθούμε τον Αθλητισμό  

 Οι 145 αθλητικές χορηγίες που ενεκρίθησαν,  περιελάμβαναν το σύνολο των αθλημάτων 

(ποδόσφαιρο, υδατοσφαίριση, κανόε – καγιάκ, κολύμβηση, ποδηλασία, κλασικό στίβο, 

πολιτισμόςαθλητισμός
Ευπαθείς 
ομάδες

παιδείαπεριβάλλον

      Ενίσχυση Τοπικών Κοινωνιών 
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μπάσκετ, βόλεϊ,  μηχανοκίνητο αθλητισμό, ιστιοπλοΐα, σκοποβολή, πολεμικές τέχνες...) 

Ξεχωρίζουν οι χορηγίες με αποκλειστική προβολή ΑΝΕΚ :  ΝΟΧ-ΑΝΕΚ LINES, ΚΑΝΟΕ – ΚΑΓΙΑΚ, 

ΤΑΛΩΣ ΑΝΕΚ – LINES,  ΓΥΜ. ΣΥΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”, ΑΟ ΧΑΝΙΑ, ΑΟ ΠΑΤΑΝΙΑΣ,ΑΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΟΦ 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ.  

 Η διαφορετικότητα των αθλημάτων είχε ως αποτέλεσμα η προβολή της εταιρείας, παρά τις 

αριθμητικά λιγότερες (σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές) προωθητικές ενέργειες των 

χορηγουμένων, η προβολή να είναι και πάλι προς πάσα κατεύθυνση (ιστοσελίδες, face book, 

συνεντεύξεις τύπου, επιστολόχαρτα, πινακίδες, backdrop, δελτία τύπου, φύλλα αγώνων, 

αθλητικές ενδυμασίες κλπ). Με διάχυση του brand name της εταιρείας τόσο στην Κρήτη, όσο 

και στο Πανελλήνιο μέσα από τους αγώνες των πρωτοπόρων του Κανόε – Καγιάκ, του ΤΆΛΩΣ 

και του Γυμν. Συλ. Ελ. Βενιζέλος.  

 Σημειώνουμε, ότι η θετική συμβολή της ΑΝΕΚ στα αθλητικά δρώμενα του τόπου, έχει ως 

αποτέλεσμα την ταύτιση της εταιρείας με τις μεγάλες ανάγκες του νησιού  & στην covid 

εποχή. Είναι πλέον αξίωμα ότι η πορεία & οι διακρίσεις των αθλητών συχνά εξαρτάται από 

την δυνατότητα που τους προσφέρουν οι χορηγίες μεταφοράς.  

 

 Ενισχύουμε την Παιδεία  

 H παραπάνω κατηγορία περιλαμβάνει 41 χορηγίες. Μεταξύ αυτών δωρεάν μετακινήσεις σε 

μαθητές Ειδικών Σχολείων της Κρήτης. Και η τακτή στήριξη της Ελληνικής Μαθηματικής 

Εταιρείας Χανίων, με εισιτήρια στους διακριθέντες μαθητές, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη 

παροχή της ΑΝΕΚ να προβάλλεται ιδιαίτερα στην τοπική κοινωνία των Χανίων.  

 Βραβεύτηκαν για 3η συνεχόμενοι χρονιά με χορήγηση εισιτηρίων οι νεοεισαχθέντες  φοιτητές 

σε ΑΕΙ/ΤΕΙ του δήμου Πλατανιά. 

 Σταθερός αρωγός του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ και συγκεκριμένα της πολυβραβευμένης 

ΟΜΑΔΑΣ “T.U.C ECO RACING”, οι διακρίσεις της οποίας σε διεθνές επίπεδο ταξιδεύουν 

σταθερά το brand name της ΑΝΕΚ στο δυναμικό κοινό των σπουδαστών στα έντυπα, 

ραδιοτηλεοπτικά και ηλεκτρονικά ΜΜΕ καθώς και στα social media σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

 διενεργήθηκαν συνολικά 7 εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλοία της Εταιρείας και μετείχαν 

συνολικά 359 μαθητές και συνοδοί εκπαιδευτικοί, 

 

 Ενισχύουμε τον Πολιτισμό 

 Στην ενότητα πολιτισμός εγκρίθηκαν 57 χορηγίες. Περιλαμβάνουν τοπικούς παραδοσιακούς 

συλλόγους(Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος), θεατρικά σχήματα (ΔΗΠΕΘΕΚ), εικαστικές 

δράσεις(CHANIARTOON FESTIVAL), χορευτικά (4o Διαγωνισμό SOUTHBREAK JAM), 

κινηματογραφικά (Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων CHANIA FILM FESTIVAL) μουσικά 

δρώμενα (ROCK UNDER THE CLOCK FESTIVAL 2020),τους ξεχωριστούς και δημοφιλέστατους 

GREEK INSTAGRAMERS EVENTS. Χορηγήθηκαν εισιτήρια σε 216 πολιτιστικούς συλλόγους.   

 Μέσα από τις παραπάνω πολιτιστικές χορηγίες η ΑΝΕΚ “ταξίδεψε” στα “διαφορετικά” κοινά 

της Κρήτης, της Σαντορίνης, της Ελλάδας, της Ρόδου, της Κάσου, της Καρπάθου, της Μήλου 

κλπ, κερδίζοντας αναγνωρισιμότητα και ενδυναμώνοντας την εταιρική της ταυτότητα, μέσα 

από πλειάδα διαφορετικών ενεργειών προβολής. 

 

 Συμβάλλουμε στην Προστασία του Περιβάλλοντος 

Στην ΑΝΕΚ, αναγνωρίζοντας την αξία των δράσεων που στοχεύουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος, το 2020: 

 Υποστηρίξαμε την καμπάνια της MEDASSET «Υπόσχεση μας Καθαρές Θάλασσες». 
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 Λειτουργήσαμε, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, στα πλοία 

μας που δραστηριοποιούνται στις γραμμές της Κρήτης, ενημερωτικά περίπτερα, τα οποία 

αφορούν στην κλιματική αλλαγή στην Κρήτη, παρέχοντας έτσι άμεση πληροφορία στον 

επιβάτη για τον καιρό.  

 Παράλληλα, η ΑΝΕΚ είναι ενεργό μέλος της ΗELMEPA της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας 

Θαλάσσιου Περιβάλλοντος. Η HELMEPA είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός 

που έχει ως στόχο να δημιουργήσει περιβαλλοντική συνείδηση για την προστασία των 

θαλασσών από τη ρύπανση των πλοίων και να εξυψώσει το επίπεδο ασφάλειας στη 

επιμόρφωσης και κινητοποίησης όλων, από τον πλοιοκτήτη μέχρι τον τελευταίο ναύτη, 

υποστηρίζοντας πλήρως το στόχο «Ασφαλή Πλοία σε Καθαρές Θάλασσες» του Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισμού.  

 Ενισχύουμε  την περιβαλλοντική συνείδηση των παιδιών με τα έντυπα δημιουργικής 

απασχόλησης «ΘΑΛΑΣΣΟΠΑΡΕΑΚΙ» και «ANEK SMART KIDS on board» τα οποία 

διανεμήθηκαν δωρεάν σε όλα τα πλοία του στόλου. 

 

 Διάφορες χορηγίες 

Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει 34 χορηγίες, που αφορούν δημοσιογραφικές 

μετακινήσεις, εν πλω γυρίσματα αφιερώματα στα πλοία μας από ναυτιλιακά blog,  

τηλεοπτικές εκπομπές. 

 

 Ενισχύουμε τον Εθελοντισμό 

 Διοργανώνουμε συστηματικά εθελοντικές αιμοδοσίες αποδεικνύοντας έμπρακτα το 

ενδιαφέρον για το συνάνθρωπο.  

 Συγκεντρώθηκαν 29 πολύτιμες μονάδες αίματος στο πλαίσιο της 15ης εθελοντικής 

αιμοδοσίας. 

 Επιπλέον, στο πλαίσιο του εσωτερικού εθελοντισμού: 

 Δόθηκαν χρηματικά ποσά σε ιδρύματα στη μνήμη εκλιπόντων. 

 Δωρίστηκαν  ρούχα, συσκευασμένα τρόφιμα, ιματισμός και είδη πρώτης ανάγκης σε ευπαθή 

οικογένεια των Χανίων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Χορηγίες

201 

Ευπαθείς 
ομάδς

41

Παιδεία

8

Περιβάλλον

216

Φορείς

34

Διάφορες

57

Πολιτισμός

145 

Αθλητισμός
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Ενημερωνόμαστε και λαμβάνουμε γνώση όλων των νομοσχεδίων που έχουν τεθεί  σε δημόσια 

διαβούλευση και που σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη Ναυτιλία και ειδικότερα την ακτοπλοΐα 

και παρεμβαίνουμε στο δημόσιο διάλογο. Επίσης, συμμετέχουμε σε συνεννόηση με τις υπόλοιπες 

ακτοπλοϊκές εταιρείες σε διαδικασίες διαβούλευσης με φορείς Υπουργεία, Επιμελητήρια, Θεσμικούς 

φορείς Λιμενικές αρχές, ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες εξυπηρέτησης και ασφάλειας των 

επιβατών. 

 Ταυτόχρονα, συμμετέχουμε στο διάλογο που πραγματοποιείται με το συνδικαλιστικό φορέα των 

εργαζομένων στη Ναυτιλία και τον Τουρισμό (Π.Α.Σ.Ε.Ν.Τ.) καθώς και με τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις των ναυτικών (ΠΝΟ) με σκοπό την εξεύρεση κοινών συνισταμένων με τους εργαζομένους 

και την εξασφάλιση της εργασιακής ειρήνης. Υποστηρίζουμε και είμαστε μέλη σε θεσμικούς και 

επαγγελματικούς φορείς που προάγουν τα θέματα του κλάδου και οργανώσεις για την προώθηση της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

 

Η ΑΝΕΚ: 

 Είναι μέλος του «Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας» (ΣΕΕΝ) που αποτελεί το 

φορέα εκπροσώπησης του κλάδου επιβατηγών πλοίων στην Ελλάδα, 

 Μέλος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, 

 Συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας «Τοπική Παραγωγή και 

Φιλοξενία», η οποία επιδιώκει την ανάδειξη της Κρήτης ως μοναδικού γαστρονομικού 

τουριστικού προορισμού, 

 Είναι μέλος της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος HELMEPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Συμμετοχή σε Θεσμικούς Φορείς 
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4 

Κεφάλαιο 6  Περιβάλλον 
Κατανάλωση Ενέργειας

Εκπομπές CO2

Κυκλική οικονομία

Κατανάλωση νερού

Στερεά & Υγρά απόβλυτα

“ Με γνώμονα τις αρχές μας, δεσμευόμαστε στη Βιώσιμη Ανάπτυξη”  

σε όλα τα επίπεδα της επιχειρησιακής μας 
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Πρόληψη  
της ρύπανσης 

 
 

Ελαχιστοποίηση 
 των 

περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων 

 
 

Αναθεώρηση  
σε τακτά διαστήματα 

συστήματος 
περιβαλλοντικής 

διαχείρισης 

 
 

Εκπαίδευση  
ενδιαφερομένων 
μερών σε θέματα 

περιβάλλοντος 

 
 

Συμμόρφωση 
 με το κανονιστικό 

πλαίσιο 

Πλαίσιο  Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
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Βασική επιδίωξη  

Συνεχής και ολοκληρωμένη παρακολούθηση των διαδικασιών μας ώστε να προσαρμοζόμαστε στις 

νέες απαιτήσεις για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων μας προς το περιβάλλον.  

 

Η βιωσιμότητα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της επιχειρηματικής μας λειτουργίας. Η συνεχής 

αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με τα θαλάσσια οικοσυστήματα καθιστούν 

αφενός αναγκαία την τήρηση αυστηρών προτύπων και διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης και 

αφετέρου την εξασφάλιση μιας ισορροπημένης προσέγγισης που θα βασίζεται στη βιώσιμη 

αλληλεπίδραση.  

Δεσμευόμαστε να: 

 λειτουργούμε διαχρονικά με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, εκπληρώνοντας στο 

ακέραιο τις υποχρεώσεις μας.  

 τηρούμε τις πολιτικές και διαδικασίες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που 

εφαρμόζουμε. 

 εξοικονομούμε ενέργεια και φυσικούς πόρους. 

 διαχειριζόμαστε τα στερεά και υγρά απόβλητά μας σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές. 

 προστατεύουμε τη βιοποικιλότητα. 

 προωθούμε την «πράσινη» ανάπτυξη. 

 

 Απαραίτητο στοιχείο της περιβαλλοντικής πολιτικής μας αποτελεί η συμμόρφωση των 

διαδικασιών με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, η οποία εξασφαλίζει την 

περιβαλλοντική προστασία από τους πιθανούς κινδύνους ρύπανσης που προέρχονται από τα 

πλοία.  

 

 Λειτουργούμε σύμφωνα με το Διεθνή Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code) για την πρόληψη 

της ρύπανσης στο περιβάλλον, ενώ το  Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης (ΣΑΔ) που έχουμε 

αναπτύξει δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρεία να εφαρμόσει αποτελεσματικά την πολιτική της, 

αξιολογώντας όλους τους αναγνωρισμένους κινδύνους αποφυγής θαλάσσιας ρύπανσης και 

μείωσης της πιθανότητας πρόκλησης περιβαλλοντικού ατυχήματος.  

 

 H διαχείριση του στόλου μας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα απεικονίζεται στο παρακάτω 

γράφημα.  

Υπολογίζουμε συστηματικά τις εκπομπές αέριων ρύπων μας 

Υλοποιούμε δράσεις φιλικές προς το περιβάλλον 

Διαχειριζόμαστε ορθολογικά τους διαθέσιμους πόρους 

Εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους μας σε δράσεις και πρακτικές φιλικές 
προς το περιβάλλον
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 Έχουμε θεσπίσει διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες παρακολουθείται η διαδικασία των 

πετρελεύσεων για τη μη διαρροή και επιβάρυνση του περιβάλλοντος, καθώς και η ποιότητα του 

καυσίμου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία. Οι διαδικασίες 

περιγράφονται στο ΣΑΔ της Εταιρείας μας με σκοπό την πιστή τήρησή τους. 

 

 Διαρκή μας στόχο αποτελεί η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου σε κάθε πλοίο ξεχωριστά κάτι 

το οποίο εξασφαλίζει ταυτόχρονα τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των 

αποβλήτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της σωστής συντήρησης των μηχανών των πλοίων για την 

οποία τηρούνται αυστηρά διαδικασίες και πρότυπα σύμφωνα με τους κατασκευαστές. Επιπλέον 

σε αυτό συμβάλει η χρήση των κατάλληλων λιπαντικών και της αλλαγής τους ανά σωστά χρονικά 

διαστήματα.  

 

 Ως προς τη χρήση γλυκού νερού,  ακολουθούμε διαδικασίες οι οποίες συνεισφέρουν στην 

καλλίτερη δυνατή διαχείριση και εξοικονόμησή . 

 

 Η διαχείριση των λυμάτων και των αποβλήτων αποτελεί σημαντική διαδικασία της λειτουργίας 

των πλοίων, για την οποία ακολουθούμε τις διατάξεις που προβλέπονται από τη MARPOL. 

 

 Τέλος, διαχειριζόμαστε με συνέπεια τα αναλώσιμά μας αξιοποιώντας τις διαδικασίες της 

ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης, ενώ δίνεται προσοχή για την -κατά το δυνατόν- 

επέκταση της χρήσης των αναλωσίμων ειδών από ανακυκλώσιμα υλικά και τον περιορισμό της 

χρήσης του πλαστικού. 

 

 

 

 

Καύσιμα Λιπαντικά Διαχείριση  νερού
Διαχείριση 
αποβλήτων

Εξοικονόμιση 
ενέργειας
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Συσχέτιση με τις Αρχές 

του  UN Global Compact

7η Αρχή

8η Αρχή

9η Αρχή

Ουσιαστικά Θέματα

Βιοποικιλότητα & 
Αποκαταστάσεις  Ενέργεια & 

Αέριες Εκπομπές 

Πρόληψη της ρύπανσης 

Διαχείριση Νερού  

Κυκλική Οικονομία (Διαχείριση 
αποβλήτων) 

Προσαρμογή στην Κλιματική 
Αλλαγή
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Απαραίτητο στοιχείο της περιβαλλοντικής πολιτικής μας αποτελεί η συμμόρφωση των διαδικασιών με 

την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, η οποία εξασφαλίζει την περιβαλλοντική προστασία 

από τους πιθανούς κινδύνους ρύπανσης που προέρχονται από τα πλοία.  

 Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την υλοποίηση των 

επιμέρους στόχων της περιβαλλοντικής μας πολιτικής που εμπεριέχει: 

• την πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. 

• τη λειτουργία των πλοίων στο πλαίσιο των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων. 

• το σχεδιασμό και την υλοποίηση διαδικασιών με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων 

στο περιβάλλον. 

• τον έλεγχο και κατά το δυνατό, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 

• τη μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων. 

• την πρόληψη κάθε πιθανού κινδύνου ρύπανσης, τη μείωση της πιθανότητας πρόκλησης 

περιβαλλοντικού ατυχήματος ιδιαίτερα κατά τις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής υγρών 

και στερεών στο πλοίο. 

• την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση όλου  του προσωπικού μας, όπως επίσης και των 

συνεργαζόμενων εργολάβων σχετικά με την εφαρμογή της περιβαλλοντικής μας πολιτικής.  

 

 Στο πλαίσιο αυτό, τηρούμε αυστηρά όλες τις διαδικασίες που περιγράφονται στις αντίστοιχες 

νομοθεσίες. Προκειμένου να αναγνωρίζουμε τις πηγές από τις οποίες μπορεί να μειωθεί η 

περιβαλλοντική μας επίδραση: 

• Χρησιμοποιούμε πετρέλαιο χαμηλού θείου (0,5%) για την μείωση των ρύπων CO2. 

• χρησιμοποιούμε μηχανήματα που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά 

με τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx) και αιωρούμενων σωματιδίων (PM) από τις 

μηχανές των πλοίων. 

• Πραγματοποιούμε τις απαραίτητες συντηρήσεις ώστε να διασφαλίζουμε την ορθή λειτουργία 

των μηχανημάτων, καθώς και τακτικές εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις πιστοποίησης 

της ορθής λειτουργίας τους, έχοντας παράλληλα και τα σχετικά πιστοποιητικά (όπως το 

International Air Pollution Certificate). 

• Yπολογίζουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά πηγή ενέργειας που 

χρησιμοποιούμε, οι κυριότερες εκ των οποίων περιλαμβάνουν το πετρέλαιο (για την κίνηση 

και ηλεκτροδότηση των πλοίων) και την ηλεκτρική ενέργεια (για τη λειτουργία των γραφείων). 

• Χρησιμοπούμε ειδικά υφαλοχρώματα σιλικόνης χαμηλής αντίστασης για τη μείωση της 

κατανάλωσης καυσίμου. 

• Καθαρίζουμε τακτικά τις γάστρες των πλοίων και τις προπέλες για καλύτερη ενεργειακή 

απόδοση.  

• Έχουμε τοποθετήσει λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας (LED) στα γραφεία και 

αντικαταστήσαμε τους συμβατικούς λαμπτήρες στα  πλοία με νέους λαμπτήρες LED. 

• Χαμηλώνουμε ή απενεργοποιούμε τον κλιματισμό στις άδειες καμπίνες. 

• Προμηθευόμαστε εξοπλισμό γραφείου (όπως υπολογιστές και οθόνες) με προδιαγραφές 

‘energy star’. 

• Χρησιμοποιούμε ψυκτικά υγρά που δεν επηρεάζουν τη στιβάδα του όζοντος (όπως R134a, 

R404a, R407a) στο 100% των ψυγείων και καταψυκτών στα πλοία μας. 

• Ευαισθητοποιούμε τους πελάτες μας αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος με 

πληροφορίες για τις δράσεις μας στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της εταιρικής μας 

Περιβαλλοντική Διαχείριση 
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ιστοσελίδας,  στο εταιρικό περιοδικό μας και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  

 

 Διαχείριση Υλικών 

• Στα γραφεία και στα πλοία χρησιμοποιούμε 35% ανακυκλωμένο χαρτί για όλους τους 

σκοπούς και 42% ανακυκλωμένα toners/μελανοδοχεία.  

• Πολλά από τα αναλώσιμά μας στα σημεία πώλησης των πλοίων είναι ανακυκλώσιμα, όπως 

τα ποτηράκια από πλαστικό και χαρτί, ενώ στα γραφεία είναι εγκατεστημένοι ψύκτες νερού 

για την αποφυγή κατανάλωσης πλαστικών μπουκαλιών. 

• Ανακυκλώνουμε τα ληγμένα φαρμακευτικά σκευάσματα μέσω ειδικής συγκεκριμένης 

διαδικασίας, τις παλέτες των προμηθευτών μας, τα μαγειρικά έλαια και λίπη, τις μπαταρίες, 

όλα τα μελάνια σε ειδικούς κάδους, όλο το προς καταστροφή έντυπο αρχείο μας, ενώ 

υπάρχουν τοποθετημένοι κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού στην έδρα της Εταιρείας για χρήση 

από το προσωπικό μας.  

• Επαναχρησιμοποιείται ο φθαρμένος ιματισμός για άλλες χρήσεις, όπως για στουπιά.  

 

 Θαλάσσια ρύπανση  

Διαρκής στόχος μας είναι η πρόληψη και η μείωση της πιθανότητας πρόκλησης περιβαλλοντικού 

ατυχήματος, ιδιαίτερα κατά τις διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής υγρών και στερεών στο 

πλοίο.  

• Τηρούμε πιστά τις διαδικασίες και τα πρότυπα που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τα οποία 

ελέγχεται η διαδικασία των πετρελεύσεων για τη μη διαρροή και επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος καθώς και η ποιότητα του καυσίμου (0,5%), σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

και την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ συντηρούμε συστηματικά τις μηχανές και τα μηχανήματα 

του πλοίου σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα πρότυπα για την αποδοτικότερη λειτουργία 

τους και την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων.  

• Επιπλέον, εφαρμόζουμε και τηρούμε διαδικασίες Risk Assessment για τα θέματα της 

πετρέλευσης και της ρύπανσης του περιβάλλοντος, πλέον του Κώδικα ISM.  

• Όλα τα πλοία είναι εφοδιασμένα με σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης ρύπανσης 

(SOPEP-Shipboard oil pollution emergency plan), το οποίο διασφαλίζει τη σωστή ανταπόκριση 

σε έκτακτη ανάγκη.  

• Επίσης, γίνονται γυμνάσια με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση του πληρώματος σε 

περίπτωση ανάγκης.  

• Τα πλοία μετά το δεξαμενισμό τους λαμβάνουν το Antifouling Certificate, όπου πιστοποιείται 

ότι τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη βαφή του πλοίου είναι οικολογικά και φιλικά 

προς το περιβάλλον.  

• Με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υφαλοχρωμάτων εξασφαλίζεται η μείωση της 

ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  

• Προχωράμε σε καθαρισμό του anchor chain locker κάθε φορά που το πλοίο βγαίνει για τις 

εργασίες δεξαμενισμού του. Εκτός από τα λειτουργικά οφέλη που υπάρχουν από τον 

καθαρισμό, εξασφαλίζεται η μείωση της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  

• Τέλος, τα πλοία είναι εφοδιασμένα με ειδική σήμανση προειδοποίησης και οδηγιών σχετικά 

με την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. 

 

 Διαχείριση νερού  

• Έχουμε ορίσει διαδικασία για την υδροληψία, ασφαλή διαχείριση και δειγματοληψία του 

πόσιμου νερού, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ποιότητα του νερού που 

χρησιμοποιείται και καταναλώνεται στα πλοία μας. 



 

  
 ΑΝΕΚ LINES                   ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    2020 

 

91 

• Έχουμε τοποθετήσει ειδικές σημάνσεις υπενθύμισης των επιβατών και των εργαζομένων σε 

όλα τα πλοία μας για την υπεύθυνη χρήση του νερού στους χώρους διαμονής, υγιεινής και 

εστίασης, με τον δείκτη κατανάλωσης νερού να ανέρχεται σε 0,038 m3 /επιβάτη το 2020, σε 

σχέση με 0,041 m3 /επιβάτη το 2019.  

 

 Επιδιώκοντας τη συμβολή μας στην εξοικονόμηση νερού, ακολουθούμε διαδικασίες οι οποίες 

συνεισφέρουν στη μείωση της χρήσης γλυκού νερού, όπως: 

 ο έλεγχος των ποσοτήτων νερού κατά τη διαδικασία της υδροδότησης,  

 η άμεση αντιμετώπιση κάθε διαρροής που μπορεί να προκύψει. 

 

Δείκτες Επίδοσης - Νερό σε Πλοία & Εγκαταστάσεις 

Κατηγορία Ποσότητα / m3     

 2019 2020 

Yδροληψίες πλοίων 160882     113772 

Γραφεία 1032   341 

 

 
 

 

 Διαχείριση Απορριμμάτων & Αποβλήτων 

Η Εταιρεία τηρεί όλους τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και λειτουργεί σύμφωνα με 

τα πρότυπα που έχουν ορισθεί από τα αρμόδια υπουργεία, οργανισμούς λιμένων και εποπτικούς 

φορείς. 

 

 Μέτρα πολιτικής 

• Έχουμε καθορίσει συγκεκριμένα σημεία συλλογής των απορριμμάτων που παράγονται στα 

πλοία μας.  

• Παραδίδουμε όλα τα απορρίμματα και στερεά απόβλητα από τα πλοία μετά από ταξίδι σε 

ευκολίες υποδοχής ξηράς από αδειοδοτημένους παρόχους στα λιμάνια. 

• Έχουμε εφοδιάσει τα πλοία μας με Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1269/82 και του Προεδρικού Διατάγματος 400/96.  

• Δεν επιτρέπουμε την απόρριψη των επεξεργασμένων υδάτων αποχέτευσης του βιολογικού 

συστήματος εντός λιμένων, υπερβαίνοντας τη σχετική νομοθεσία.  

• Παρακολουθούμε τακτικά τη λειτουργία του συστήματος επεξεργασίας λυμάτων.  

• Συμμορφωνόμαστε με τους σχετικούς κανονισμούς διαχείρισης σεντινόνερων και θαλάσσιου 

έρματος.  

• Έχουμε εξοπλίσει τα πλοία μας με πιστοποιημένα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων 
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αναφορικά με παραμέτρους εκροής), ενώ παραδίδουμε τα λύματα σε ευκολίες υποδοχής 

ξηράς από αδειοδοτημένους παρόχους στα λιμάνια.  

 

 Ειδικότερα:  

Η διαχείριση των αποβλήτων και των λυμάτων αναλύεται σε: 

 Στερεά απορρίμματα (Garbage) 

Τα πλοία τηρούν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και πρότυπα με σκοπό τη διαχείριση των 

απορριμμάτων. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων και των μη 

ανακυκλώσιμων ειδών εντός του πλοίου σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, καθώς και η 

τήρηση του βιβλίου διαχείρισης απορριμμάτων. Επιπρόσθετα εκτός από το διαχωρισμό 

μεταξύ μη ανακυκλώσιμων και ανακυκλώσιμων ειδών, υπάρχει και διαχωρισμός μεταξύ 

απορριμμάτων με πετρελαιοειδή κατάλοιπα τα οποία χρήζουν ειδικής διαχείρισης. Όλα τα 

είδη των απορριμμάτων παραδίδονται σε εταιρεία που διαχειρίζεται κάθε είδους 

απορρίμματα και τηρεί διαδικασίες και πρότυπα σύμφωνα με τους θεσπισμένους 

κανονισμούς. 

 
 Πετρελαιοειδή κατάλοιπα (Sludge) 

Τα πλοία τηρούν όλες τις  απαραίτητες διαδικασίες και πρότυπα με σκοπό τη διαχείριση των 

sludges για την ασφαλή διάθεσή τους χωρίς τον κίνδυνο περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Η 

μετέπειτα διαχείριση των sludges γίνεται βάσει των κανονισμών του λιμένα υποδοχής από 

πιστοποιημένο φορέα για τη διαχείρισή τους, ώστε να μειωθεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση. 

Προέκταση και επικύρωση των τηρούμενων διαδικασιών και προτύπων αποτελεί το 

πιστοποιητικό IOPPC (International Oil Pollution Prevention Certificate) που διαθέτουν όλα τα 

πλοία και ανανεώνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

 Σεντινόνερα (Bilge water) 

Τηρούμε όλες τις  απαραίτητες διαδικασίες και πρότυπα με σκοπό τη διαχείριση των bilge 

water. Όπως τα sludges έτσι και τα bilge water διατίθενται μέσω βυτίων από το πλοίο σε 

χερσαίες εγκαταστάσεις, βάσει των κανονισμών του λιμένα υποδοχής, οι οποίες 

εξασφαλίζουν τη διαχείρισή τους για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων. 

 

 Λύματα (Sewage water) 

Τηρούμε όλες τις  απαραίτητες διαδικασίες και πρότυπα με σκοπό τη διαχείριση των 

λυμάτων. Οι κανονισμοί και οι διαδικασίες που τηρούνται εξασφαλίζουν την περιβαλλοντική 

συνέπεια και επικυρώνονται από το ISPPC (International Sewage Pollution Prevention 

Certificate). Για τη διαχείριση των λυμάτων όλα τα πλοία διαθέτουν βιολογικό καθαρισμό, 

στην έξοδο του οποίου υπάρχει ελεγκτήριος αισθητήρας που εξασφαλίζει την καθαρότητα 

του απορριπτόμενου νερού. 
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   Δείκτες Επίδοσης 

Κατηγορία Ποσότητα     

 2019 2020 

Στερεά  μη επικίνδυνα απόβλητα/m3 24109         15324 

Ειδικά απόβλητα/kgr 69966          148175 

Πετρελαιοειδή κατάλοιπα/m3 2215     2035 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μείωση της Κατανάλωσης της Ενέργειας 

Λαμβάνουμε μέτρα για τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας τόσο στα κεντρικά γραφεία 

και τα πρακτορεία μας, όσο και στα πλοία μας.  

• Ορίζουμε τη χρήση των κλιματιστικών σε συγκεκριμένα όρια θερμοκρασιών για να 

αποφεύγονται υπερβολές και υπερκαταναλώσεις.  

• Το προσωπικό μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο ούτως ώστε να απενεργοποιεί τους Η/Υ, 

να κλείνει τα φώτα αλλά και τον κλιματισμό κατά την αναχώρησή του, ενώ ο συντηρητής του 

κτιρίου φροντίζει για την ορθή λειτουργία.  

• Προμηθευόμαστε εξοπλισμό γραφείου (όπως υπολογιστές και οθόνες) με προδιαγραφές 

‘energy star’. 

• Έχουμε ξεκινήσει τη σταδιακή αντικατάσταση λαμπτήρων με LED, στα πλοία και στα γραφεία 

κατά 80% 

• Έχουμε εγκαταστήσει στεγνωτήρες αέρα στις τουαλέτες όλων των πλοίων, με σκοπό τη 

μείωση του χαρτιού που χρησιμοποιείται για το στέγνωμα των χεριών 

• έχουμε τοποθετήσει στα πλοία μας ψυγεία και καταψύκτες με περιβαλλοντικά φιλικότερα 

ψυκτικά υγρά. 

• Στον εξοπλισμό του ξενοδοχείου προμηθευόμαστε συσκευές με χαμηλή κατανάλωση 

ενέργειας και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 

• Η Εταιρεία στα κεντρικά της γραφεία, στα γραφεία του Πειραιά, στα πρακτορεία, στα 

εκδοτήρια και στα πλοία της έχει εγκαταστήσει σύστημα διαχείρισης εκτυπώσεων (Managed 

Print Services – MPS) με στόχο,  την εξοικονόμηση στη χρήση ενέργειας, μελανιών, χαρτιού 

και τον περιορισμό των άσκοπων εκτυπώσεων.  
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Eμεσες Εκπομπές (Scope 2) 

Ηλεκτρική Ενέργεια Κατανάλωση (KWh) Κατανάλωση ενέργειας (GJ) tn CO2e1 

2020 948,91 3.416,07 683,21 

2019 998,61 3.615,22 719,54 

2020/2019 Βελτίωση ενεργειακού δείκτη EnPI 10%. 

 

 
 

 

 Εξοικονόμηση Ενέργειας  

1. Αποτελέσματα διαχείρισης για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια της εταιρίας. 

– Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) κατά ISO 50001:2018 

Από την αρχή του έτους 2020 συνεχίστηκε η επιτυχής εφαρμογή του ΣΔΕ στην Eταιρία. Βάσει 

της εσωτερικής επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε, ακολουθήθηκε το Εγχειρίδιο Χρήσης 

του ΣΔΕ και ενημερώθηκαν οι καταστάσεις προμηθευτών ενεργειακών προϊόντων και 

υπηρεσιών.  

– Επιθεώρηση του κτιρίου και εξοπλισμού 

Πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση του κτιρίου στα Χανιά και στον Πειραιά μαζί με το 

συντηρητή για την επισκόπιση του Εξοπλισμού και συμπληρώθηκαν οι καρτέλες προμήθειας 

και συντήρησης του εξοπλισμού.  

– Έλεγχος της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου 

Ελέγχθηκε η ενεργειακή ανασκόπιση του κτιρίου στα Χανιά και στον Πειραιά, όπου φαίνεται 

η σταδιακή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου βάσει της ενεργειακής γραμμής 

βάσης του 2018. Η ενεργειακή βελτίωση το 2020 βάσει του ενεργειακού δείκτη που έχει 

οριστεί EnPI είναι 10%.  

– Εντοπισμός Αναγκών σε πόρους (εκπαίδευση, εξοπλισμού παραγωγής-μέτρησης, 

ανθρώπινου δυναμικού)   

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ανάγκες σε πόρους για εξοπλισμό καταγραφής ενεργειακών 

παραμέτρων, εξοπλισμό ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)  και εκπαίδευση του 

ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης θα αναζητηθούν οι πόροι για τη σταδιακή 

αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού με λαμπτήρες LED. 

– Ευκαιρίες επενδυτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επιχορήγησης 

                                                           
1 Δείκτης μετατροπής: 0,72kgreCO2/KWh (Πηγή: ΙΕΑ-CO2 Emissions from fuel Combustion) 
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Υπάρχουν εν αναμονή επιχορηγούμενα προγράμματα, όπως το Πρόγραμμα Εξοικονομώ  

για τις Επιχειρήσεις και θα πρέπει να διερευνηθεί η επιλεξιμότητα της εταιρίας για την 

επιδότηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης.  

– Εσωτερικές Επιθεωρήσεις   

Πραγματοποιήθηκε εσωτερική επιθεώρηση στις 10/12/2020 στα Χανιά  και στις 

14/12/2020 στον Πειραιά. 

 

 Εκπομπές Αερίων και Κλιματική Αλλαγή 

 

 Η πολιτική για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντική πρόκληση για την 

Εταιρεία καθώς υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της αποδοτικής λειτουργίας των πλοίων και των 

εκπεμπόμενων αερίων.  

 Έχουμε πιστοποιήσει όλα τα πλοία μας για την ορθή και συστηματική παρακολούθηση, 

καταγραφή και κοινοποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του Ευρωπαϊκού Κανονισμού EU MRV 757/2015 

 Οι εκπεμπόμενοι ρύποι των πλοίων της Εταιρείας προέρχεται από τα πετρελαιοειδή καύσιμα που 

απαιτούνται για την κίνηση των πλοίων του στόλου της. Ο τύπος καυσίμου (χαμηλού θείου 0,5%) 

σε και η βελτίωση της κατανάλωσης, αποτελούν στοιχεία που διασφαλίζουν την μείωση των 

εναέριων ρύπων  Co2 για κάθε πλοίο ως τελικό αποτέλεσμα. 

 Στο πλαίσιο αυτό γίνεται : 

 Χρήση καυσίμου χαμηλού θείου (0,5%) για τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων CO2. 

 Συντήρηση των μηχανών και μηχανημάτων του πλοίου σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα 

πρότυπα που ορίζονται από τους κατασκευαστές με αποτέλεσμα την αποδοτικότερη 

λειτουργία και κατά συνέπεια τη μείωση της κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων ρύπων. 

 Καθαρισμός γάστρας (hull) κάθε ένα ή δύο χρόνια ανάλογα με την κατάσταση της γάστρας και 

με κύριο γνώμονα την απόδοση του πλοίου. Η καλή συντήρηση μειώνει δραστικά την 

κατανάλωση του πλοίου, καθώς και τους εκπεμπόμενους ρύπους. 

 Χρήση exhaust gas boiler με σκοπό τη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων του πλοίου το 

οποίο συμβάλει στη μείωση των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου που επιβαρύνουν 

την ατμόσφαιρα. 

 Ετήσια επιθεώρηση σκάφους – μηχανημάτων και εξοπλισμού σύμφωνα με καταλόγους 

(check-list), που συμβάλουν στη μείωση των εκπεμπόμενων αερίων του θερμοκηπίου και της 

ρύπανσης του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης της κατανάλωσης. 

 

 Tα πλοία που εκτελούν δρομολόγια εξωτερικού είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό ενεργειακής 

απόδοσης (Energy Efficiency Certificate), ενώ όλα τα πλοία διαθέτουν σχέδιο ενεργειακής 

απόδοσης, όπως επίσης και πιστοποιητικά IAPPC (International Air Pollution Prevention 

Certificate) - Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Αέριας Ρύπανσης. Η αναθεώρηση και η ανανέωση 

αυτών γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.  

 Τηρούνται όλοι οι κανονισμοί που διέπονται από τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εγχώρια νομοθεσία 

αναφορικά με τις εκπομπές CO2,  EMISSION REPORT  (MRV), σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό 

Κανονισμό 2015/757 as amended, καθώς και  τα SHIP BDN SUMMARIES, σύμφωνα με το 

STANDARDIZED DATA REPORTING FORMAT. 
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Άμεσες Εκπομπές (Scope 1) 
Δείκτες Επίδοσης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΟΙΟ Τόνοι Ισοδύναμου CO2   m/t  
ΕΤΟΣ 2020 2019 % μεταβολή 2020/2019 

ASTERION II 60.476   
EL. VENIZELOS 10.926   
ELYROS 36.184   
HELLENIC SPIRIT 83.607   
OLYMPIC CHAMPION 101.255   
KRITI I 8.328   
KRITI II 29.635   
PREVELIS 22.843   

Σύνολο m/t 353.253 436129  2,35% 

2020

2019

Α Μ ΕΣΕΣ  ΕΚΠΟΜΠΕΣ C O2   
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Υλοποίηση – Στόχοι Επίδοσης 
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Κεφάλαιο 7  Υγιεινή & Ασφάλεια  
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Υγιεινή και Ασφάλεια 

Η συνεχής βελτίωση στην Υγιεινή και την Ασφάλεια, αποτελεί πρωταρχική και διαχρονική µας 

δέσμευση. 

Η Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία και η πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου αποτελεί για εμάς 

ηθική υποχρέωση και επιχειρηματική αναγκαιότητα που ξεφεύγει από τα στενά όρια μιας απλής 

νομικής υποχρέωσης. Πρωταρχικό μας μέλημα είναι να παίρνουμε μέτρα και να υλοποιούμε έργα και 

προγράμματα, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι μόνιμοι στόχοι μας για Υγιεινή και την Ασφάλεια 

στους χώρους εργασίας, οι οποίοι διατυπώνονται ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

Ανοικτή επικοινωνία μεταξύ 
εργαζομένων και διοίκησης σε θέματα 
υγιεινής και ασφάλειας.

Πλήρης εναρμόνιση με τις νομοθετικές 
απαιτήσεις.

Αποτελεσματική προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους οι 
οποίοι ενδέχεται να προκύψουν από 
τη δραστηριότητα της εταιρείας.

Ενεργή συμμετοχή όλων για την 
αναγνώριση κινδύνων και αξιολόγηση 
επικινδυνότητας

Συνεχής έλεγχος των συνθηκών 
ασφαλείας. 

Δημιουργία κουλτούρας ασφάλειας. 

Εργατικά ατυχήματα

Το 2020, στην ΑΝΕΚ καταγράφηκαν 10 ελαφρά
ατυχήµατα εργαζοµένων ναυτικών. Θα πρέπει να
σηµειωθεί ότι στα 10 ελαφριά ατυχήµατα
συµπεριλαµβάνονται 5 ατυχήµατα µε µηδέν ηµέρες
απουσίας από την εργασία.

∆είκτης ατυχηµάτων 0,02%

Σύνολο 1.910.400 εργατοώρες
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Υγιεινή & Ασφάλεια στα Πλοία 

 

Οι ενέργειες για την επίτευξη των στόχων Υγιεινής και Ασφάλειας αναφορικά με τα πλοία αφορούν, 

κατά κύριο λόγο, στην ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας και βασίζονται στις ακόλουθες δράσεις και 

εργαλεία: 

 

 

 

Συ
να

ντ
ή

σ
ει

ς

•Σύντομες συναντήσεις, 
προγραμματισμένες ή έκτακτες, 
στις οποίες γίνεται συζήτηση για 
προκαθορισμένα θέματα 
ασφάλειας. Αναδεικνύουν 
σημαντικά θέματα, προτάσεις για 
βελτίωση και συνεισφέρουν στην 
επικοινωνία μεταξύ του 
προσωπικού, προς όλα τα 
κλιμάκια αμφίδρομα. Μέσω 
καταγραφής των θεμάτων και των 
προτάσεων γίνεται διαρκής 
επαναξιολόγηση των θεμάτων 
ασφάλειας και δρομολογούνται 
ενέργειες για βελτίωση.

Επ
ιθ

εω
ρ

ή
σ

ει
ς

•του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς 
Διαχείρισης ISM,

•του Κώδικα Ασφαλείας Πλοίων & 
Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS,της 
ΜLC.

•Οι συνεχείς επιθεωρήσεις έχουν ως 
αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση 
όλων για τους εγγενείς κινδύνους 
των εργασιών και τη βελτίωση της 
κουλτούρας ασφαλείας.
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Μεθοδολογία  Εφαρμογής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Α. Eπιθεωρήσεις 2020 

 
1. Στο πλαίσιο του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης ISM: 

• Διενεργήθηκαν 5 έλεγχοι από τις Πιστοποιούσες Αρχές για τα Πιστοποιητικά SMC των 

πλοίων,  

• Επιπλέον έλαβαν χώρα στα γραφεία της Εταιρείας 3 έλεγχοι για τα πιστοποιητικά DOC 

από εκπροσώπους του RINA αλλά και των Λιμενικών Αρχών, καθώς επίσης 1 έλεγχος από 

εκπροσώπους του Hull & Machinery.  

 
2. Επιθεωρήσεις/ Έλεγχοι εξωτερικών φορέων στα πλοία για το 2020: 

• 8 επιθεωρήσεις Λιμενικών Αρχών σύμφωνα με το καθεστώς επιθεωρήσεων Port State 

Control, 

• 12 επιθεωρήσεις Λιμενικών Αρχών σύμφωνα με την Κ.Ο. 2017/2110 Ε.Κ.,  

• 3 επιθεωρήσεις από εκπροσώπους P&I Club και Hull & Machinery. 

  
3. Στο πλαίσιο του Κώδικα Ασφαλείας Πλοίων & Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS, έγιναν 4 

Επιθεωρήσεις: 

• από τις Αρχές και από Α.Ο, για θεώρηση του Πιστοποιητικού ISSC  στα πλοία μας 

ΟLYMPIC CHAMPION / KYΔΩΝ / ΚΡΗΤΗ Ι / ΠΡΕΒΕΛΗΣ, 

Επιθεωρήσεις

ISM 
9

Λιμενικές 
Αρχές   

20

P+I Club
3

ISPS 
4

MLC 
2

Εσωτερικές           
36

Γυμνάσια

ISM
626

ISPS
53

Cvid-19
36

Eκπαίδευση

ISM/ 
ISPS/Covid-
19/Cyber 
Security

450 ώρες
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• από  το ITALIAN Coast Guard διενήργησε έκτακτες επιθεωρήσεις του συστήματος 

ασφαλείας, στα πλοία μας ΑΣΤΕΡΙΩΝ ΙΙ και HELLENIC SPIRIT.  

 
4. Στο πλαίσιο της ΜLC, τακτικές (2) και έκτακτες επιθεωρήσεις. 

• επιθεωρήσεις από το Υπουργείο και τους ΑΟ για το πιστοποιητικό της ΜLC, 

• έκτακτες επιθεωρήσεις από το τμήμα ναυτολογίας των κατά τόπους Λιμεναρχείων της 

χώρας. 

 

5. Στο πλαίσιο του BIOSAFETY TRUST CERTIFICATON το 2020 διενεργήθηκαν 2 επιθεωρήσεις από 
το RINA. 
 

6. EΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ/ΕΛΕΓΧΟΙ:    σύνολο 36 
Για όλα τα συστήματα ασφαλείας (ISM, ISPS) αλλά και για την Διεθνή Σύμβαση Ναυτκής 

Εργασίας (ΜLC 2006), διενεργούνται σε ετήσια βάση εσωτερικές επιθεωρήσεις (Internal 

Audits), μία ανά πλοίο. Συνολικά διενεργήθηκαν το 2020 27 εσωτερικές επιθεωρήσεις για :  

• ISM, ISPS, MLC), έτσι ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των απαιτήσεων της νομοθεσίας, 

• για τον Κώδικα ISM διενεργήθηκαν 2 εσωτερικοί έλεγχοι μεταξύ των αρμόδιων γραφείων 

της Εταιρείας, 

• επιπλέον, σε όλα τα πλοία της διενεργήθηκαν το 2020  9 εσωτερικές επιθεωρήσεις,  μία 

ανά πλοίο, για την εφαρμογή των απαιτήσεων του BIOSAFETY TRUST CERTIFICATION,( 

αναφορικά με τις λοιμώξεις(covid 19 κλπ),  προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή 

τήρηση των μέτρων πρόληψης/προστασίας από τον covid 19 και η εφαρμογή της 

νομοθεσίας. 

 

Β. Γυμνάσια 2020 

1. Στο πλαίσιο του Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης ISΜ για το 2020 διενεργήθηκαν: 

• 348 εβδομαδιαία γυμνάσια ‘’πυρκαγιάς – εγκατάλειψης – διαρροής’’, σύμφωνα με την 

υποχρέωση που προκύπτει από την διεθνή Σύμβαση SOLAS, 

• 86 μηνιαία γυμνάσια ‘’άνθρωπος στη θάλασσα - ανάκτηση ναυαγών από την θάλασσα’’, 

σύμφωνα με την υποχρέωση που προκύπτει από την διεθνή Σύμβαση SOLAS, 

• 44 διμηνιαία γυμνάσια ΄΄είσοδος και διάσωση από κλειστούς χώρους΄΄ σύμφωνα με την 

υποχρέωση που προκύπτει από την διεθνή Σύμβαση SOLAS,  

• 29 τριμηνιαία γυμνάσια ́ ΄ελέγχου βλαβών΄΄ σύμφωνα με την υποχρέωση που προκύπτει από 

την διεθνή Σύμβαση SOLAS,  

• 30 τριμηνιαία γυμνάσια ΄΄πηδαλιουχίας΄΄ σύμφωνα με την υποχρέωση που προκύπτει από 

την διεθνή Σύμβαση SOLAS, 

• 59 γυμνάσια ΄΄καταστάσεων έκτακτης ανάγκης΄΄ σύμφωνα με την υποχρέωση που προκύπτει 

από τη νομοθεσία στην οποία υπόκεινται οι Σημαίες των πλοίων. 

• 30 τριμηνιαία γυμνάσια ΄΄αντιμετώπισης ρύπανσης΄΄ σύμφωνα με την υποχρέωση που 

προκύπτει από την διεθνή Σύμβαση MARPOL. 

 
2. Οι καταστάσεις ανάγκης αφορούν τις εξής περιπτώσεις:  

• Άνθρωπος στη θάλασσα - έρευνα & διάσωση, ασθένεια τραυματισμός - επιχείρηση 

ελικοπτέρου, σύγκρουση - κατασκευαστική ζημιά - προσγειάλωση, μετατόπιση φορτίου - 

υπερβολική κλίση - προσάραξη, απώλεια ηλεκτρικής ισχύος - βλάβη Κ/Μ, ρυμούλκηση βλάβη 

ελέγχων γέφυρας - δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ζημιά σε σταθερά και κινητά αντικείμενα- 

κατάπλους σε λιμένα διαφυγής.  

 

  
3. Στο πλαίσιο ISPS για το 2020 διενεργήθηκαν: 
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• 1 άσκηση, μεταξύ γραφείου-πλοίου και λιμενικής εγκατάστασης, σε κάθε πλοίο μας με στόχο 

να δοκιμάζονται οι επικοινωνίες , ο συντονισμός, η διαθεσιμότητα πόρων και η ανταπόκριση.  

• 40 γυμνάσια  σε κάθε πλοίο της Εταιρείας μας με στόχο τη διασφάλιση της κατάρτισης των 

μελών του προσωπικού του πλοίου όσον αφορά όλα τα σχετικά με την ασφάλεια καθήκοντα 

που τους ανατίθενται σε όλα τα επίπεδα ασφαλείας και τον προσδιορισμό ενδεχόμενων 

αδυναμιών που πρέπει να αντιμετωπίζονται.  

• 12 εκπαιδεύσεις σε κάθε πλοίο της Εταιρείας μας με θέματα που αφορούν στις απαιτήσεις 

του ISPS (Security/έκνομες ενέργειες). 

 

4. Στο πλαίσιο διαχείρισης  covid -19  διενεργήθηκαν  36 γυμνάσια (Covid drills)  

• Στο πλαίσιο της διαχείρισης και αντιμετώπισης του covid- 19 και μετά το ξέσπασμα της 

πανδημίας του covid 19, διενεργούνται σε όλα τα πλοία της εταιρείας σε ετήσια βάση σχετικά 

drills αναφορικά με την αντιμετώπιση ύποπτων περιστατικών covid- 19 εν πλω, 

• Για το  2020 διενεργήθηκαν συνολικά στα πλοία 36 γυμνάσια διαχείρισης ύποπτου 

περιστατικού covid -19, εν πλω. 

 

 

Γ. Εκπαιδεύσεις – Εξοικειώσεις πληρώματος 

 
1. Όλα τα μέλη του πληρώματος κατά τη ναυτολόγησή στο πλοίο τους εκπαιδεύονται και στα 3 

Συστήματα Ασφαλείας (ΙSM, ISPS, MLC).  

2. Επιπλέον όλα τα μέλη του πληρώματος , κατά τη ναυτολόγησή τους , εξοικειώνονται από τον 

αρμόδιο αξιωματικό του πλοίου στο Σχέδιο Διαχείρισης για τον covid -19 (covid -19 Management 

Plan), έτσι ώστε να είναι ενήμεροι και να έχουν πλήρη γνώση στους τρόπους μετάδοσης, 

πρόληψης και προφύλαξης από τον covid 19 και στην διαχείριση -αντιμετώπιση ύποπτου 

περιστατικού εν πλω. 

 

3. Με βάση τον ISM, η εκπαίδευση προ απόπλου στα σωστικά, πυροσβεστικά και συστήματα 

ασφαλείας του πλοίου είναι υποχρεωτική για όλους τους νέο-επιβιβαζόμενους ναυτικούς προ 

απόπλου, ενώ η εκπαίδευση στον χώρο εργασίας τους από τον υπεύθυνο αξιωματικό λαμβάνει 

χώρα εντός μίας εβδομάδας το μέγιστο, κατά την οποία ουδείς εκπαιδευόμενος μπορεί να 

αναλάβει καθήκοντα βάρδιας πριν την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του.  

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους ναυτικούς των πλοίων που εκπονεί η Εταιρεία και 

διενεργείται στα πλοία με βάση την δεδομένη περιοδικότητα σε καθημερινή βάση περιλαμβάνει 

μεταξύ άλλων τα εξής:  

• Εκπαίδευση – εξοικείωση πληρώματος με την λειτουργία των σωστικών – πυροσβεστικών – 

μέσων ασφαλείας πλοίου. Διδασκαλία για τη σημασία των μέσων αυτών και εκπαίδευση στον 

χειρισμό τους. 

• Εκπαίδευση πρώτων βοηθειών για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας ή 

ατυχήματος.  

• Εκπαίδευση για την συμπεριφορά όλου του προσωπικού που έρχεται σε επαφή με τους 

επιβάτες. Τρόπος αντιμετώπισης κάθε συμβάντος  με  επιβάτη. Πολιτική Εταιρείας για 

διαχείριση - εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ. Επιπλέον εκπαίδευση για την διαχείριση και καθοδήγηση 

των επιβατών σε περίπτωση κατάστασης ανάγκης.  

• Εκπαίδευση σε θέματα RISK ASSESSMENT με βάση το σχετικό Εγχειρίδιο, αναφορικά με τις 

επικίνδυνες εργασίες πληρώματος (σε κλειστούς χώρους, θερμές εργασίες, εργασίες στα 

ψηλά, εργασίες πρόσδεσης – απόδεσης πλοίου κτλ) εργασιακό περιβάλλον – μέτρα και μέσα 

προφύλαξης – αποφυγή ναυτικών ατυχημάτων, την χρήση μέσων  προφύλαξης και λήψης 

όλων των απαραίτητων μέτρων πρόληψης για τις επικίνδυνες εργασίες επί του πλοίου και 
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την διασφάλιση ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος και την αποφυγή ναυτικών 

ατυχημάτων. Ενημέρωση για τους κινδύνους που εμπεριέχουν οι εν λόγω εργασίες και για 

τον τρόπο ώστε να εκτελούνται με ασφάλεια.  

• Εκπαίδευση – διδασκαλία για την αναγνώριση και τον έγκαιρο εντοπισμό επικίνδυνων 

καταστάσεων, παρ’ ολίγο ατυχημάτων (near misses) που σχετίζονται με τις λειτουργίες του 

πλοίου και τον τρόπο αναφοράς αυτών στους προϊσταμένους και επικεφαλής του πλοίου. 

Κατανόηση των αιτιών και των προληπτικών μέτρων.  

• Εκπαίδευση για τον σωστό διαχωρισμό - διαχείριση των απορριμμάτων.  

• Εκπαίδευση για τον εντοπισμό πιθανών διαδικτυακών απειλών, τον τρόπο αποτελεσματικής 

διαχείρισης τους και την τήρηση και εφαρμογή των μέτρων που προάγουν την ασφάλεια στον 

κυβερνοχώρο.  

• Εκπαίδευση προσωπικού αναφορικά με θέματα συντήρησης του πλοίου των συσκευών και 

των μηχανημάτων. 

• Εκπαίδευση σε θέματα ενημέρωσης και τήρησης αρχείων και απαιτήσεων Διεθνών 

Συμβάσεων και Κανονισμών. Ενημέρωση για νέες απαιτήσεις. 

      

Δ. Επιτροπές ασφαλείας 

• Σε μηνιαία βάση διενεργούνται στο πλοίο επιτροπές ασφαλείας, στις οποίες μεταξύ άλλων 

θεμάτων συζητιούνται θέματα που αφορούν τον ISM(safety) , ISPS(cecurity), την MLC, αλλά και 

θέματα που αφορούν την διαχείριση του covid 19.  

 
 

Ε. Επικίνδυνα Υλικά στα πλοία – (Inventory of Hazardous Materials (IHM) 

• Όλα τα πλοία της ΑΝΕΚ  συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού 

Κανονισμού 1257/2013 σχετικά με τα επικίνδυνα υλικά στα πλοία και την ορθή διαχείρισή τους. 

Η Εταιρεία όρισε και εφαρμόζει διαδικασία ελέγχου και καταγραφής τυχόν επικίνδυνων υλικών 

(Ιnventory of Hazardous Materials) επί των πλοίων της, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του 

κανονισμού, ο οποίος απαγορεύει ή περιορίζει την εγκατάσταση και τη χρήση επικίνδυνων υλικών 

π.χ. αμιάντου, και υποχρεώνει τα πλοία να δημιουργήσουν κατάλογο απογραφής επικίνδυνων 

υλικών (εάν υπάρχουν) προσδιορίζοντας τα σημεία που βρίσκονται και τις ποσότητες αυτών.    

• Όλα τα πλοία της ΑΝΕΚ διαθέτουν μόνιμα πιστοποιητικά συμμόρφωσης (ΙΗΜ) από τον 

αναγνωρισμένο Ναυτιλιακό Οργανισμό RINA, τα οποία υπόκεινται σε επιθεωρήσεις. Η εν λόγω 

συμμόρφωση επιδιώκει την ασφάλεια και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την 

προστασία της υγείας των εργαζομένων στα πλοία, διασφαλίζοντας ένα υγιές και ασφαλές 

εργασιακό περιβάλλον.  

   

ΣΤ. Κυβερνο-ασφάλεια (Cyber Security)  

 Η ΑΝΕΚ συμμορφώνεται πλήρως με τις διεθνείς απαιτήσεις που αφορούν στην κυβερνοασφάλεια 

(Cyber security) και στους διαδικτυακούς κινδύνους. Η συμμόρφωση έχει συμπεριληφθεί στο 

Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης της Εταιρείας και περιλαμβάνει την αναγνώριση όλων των 

προσδιορισμένων κινδύνων και τον εντοπισμό τους, των πιθανών διαδικτυακών απειλών, την 

εύρεση των τρωτών σημείων τους, θεσπίζοντας και παρέχοντας ασφαλείς πρακτικές στη 

λειτουργία των πλοίων και της Εταιρείας απέναντι στους διαδικτυακούς κινδύνους.  
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Κεφάλαιο 8 Παράρτημα 
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GRI Indexes  

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

GRI 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Αναφορά 

σελίδα Έκθεσης 

 

GRI 102  

Γενικές Τυποποιημένες ∆ημοσιοποιήσεις 

 

Προφίλ Οργανισμού 

 

102-1 

 

Επωνυμία του Οργανισμού 

 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑΚΡΗΤΗΣ ΑΕ – 

«ANEK LINES» 9 

 

102-2 

 

Δραστηριότητες , κύρια προϊόντα  

ή/και υπηρεσίες 

 

Θαλάσσιες μεταφορές- Επιβατηγός ναυτιλία, 

9 

102-3 Έδρα του Οργανισμού Λ. Καραμανλή 148, Χανιά 

 

102-4 

 

Χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται  

ο Οργανισμός 

 

Ελλάδα, Ιταλία , 14 

 

102-5 

 

Καθεστώς ιδιοκτησίας και νομική  

μορφή 

 

Ανώνυμος Εταιρεία, 9 

102-6 Αγορές που εξυπηρετούνται 10, 14,15 

102-7  

Μεγέθη του Οργανισμού που εκδίδει την  

Έκθεση 

 

10,11,12 

102-8 Πληροφορίες για το Ανθρώπινο δυναμικό 43,49,55,63,65,66,67,68,69,70,71 

 

102-9 

 

Εφοδιαστική αλυσίδα του Οργανισμού 

 

12,36, 39,  74 

102-10 Σημαντικές μεταβολές όσον αφορά στο  

μέγεθος, τη δομή ή την ιδιοκτησία 

- 



 

  
 ΑΝΕΚ LINES                   ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    2020 

 

107 

102-11 Να καταγραφεί αν και πώς ο Οργανισμός  

λαμβάνει υπόψιν του την αρχή της  

προφύλαξης ή πώς την προσεγγίζει 

 

20,21,23,25,31,41,45,61 

102-12 Να καταγραφούν οι οικονομικές,  

περιβαλλοντικές και κοινωνικές αρχές  

ή πρωτοβουλίες τρίτων, τις οποίες  

συνυπογράφει ή προσυπογράφει ο  

Οργανισμός 

 

 

26, 27, 31,34,38,39,, 72, 73, 74 

 

Στρατηγική & Ανάλυση 

 

102-14 

 

Δήλωση από το Ανώτερο Στέλεχος του Οργανισμού που 

είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων 

 

2,3 

 

Ηθική και Ακεραιότητα 

 

102-16 

 

Αξίες, αρχές, πρότυπα και κανόνες συμπεριφοράς του 

Οργανισμού, όπως κώδικες συμπεριφοράς και κώδικες 

δεοντολογίας 

 

17,18,19,20,21,23,25,26,30,42,43 ,44,45 

 

Διακυβέρνηση 

 

102-18 

 

Δομή εταιρικής διακυβέρνησης 

 

42,47,49,50,51,55,59,61 

 

Διαβούλευση με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη 

 

102-40 

 

Κατάλογος των ομάδων ενδιαφερομένων μερών που 

συμμετείχαν σε διαβούλευση µε τον Οργανισμό 

 

31, 32,33 

 

102-41 

 

Ποσοστό εργαζομένων που καλύπτεται  

από συλλογικές συμβάσεις εργασίας 

 

99% , 63 

102-42 Αναγνώριση και επιλογή ενδιαφερόμενων μερών 32,34 

 

102-43 

 

διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 

 

32,33 

102-44 Βασικά θέματα και προβληματισμοί που  

προέκυψαν από τη διαβούλευση με τα  

ενδιαφερόμενα μέρη 

 

33, 34 

 

Πρακτικές Απολογισμού 
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102-45 

 

Οργανισμοί που συμπεριλαμβάνονται  

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

 

Ετήσια οικονομική έκθεση 2020, 

9 

102-46 Διαδικασία καθορισμού του περιεχομένου  

της Έκθεσης και των Οριοθετήσεων των  

Θεμάτων 

 

4,17,20,21 

102-47 Ουσιαστικά Θέματα 30,31,32,33,34 

102-48 Αποτέλεσμα τυχόν αναδιατυπώσεων  

πληροφοριών που δόθηκαν σε προηγούμενες  

Εκθέσεις και οι λόγοι για τις αναδιατυπώσεις  

αυτές 

- 

102-49 Τυχόν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με  

προηγούμενες Εκθέσεις 

- 

102-50 Περίοδος Έκθεσης 01/01/2020-31/12/2020, 4 

102-51 Ημερομηνία του προγενέστερου Απολογισμού 2019 

102-52 Κύκλος Έκθεσης ετήσιος 

102-53 Σημείο επικοινωνίας για υποβολή  

ερωτημάτων σχετικά με την Έκθεση ή με  

το περιεχόμενό της 

 

4 

 

102-54 

 

Κριτήριο συμμόρφωσης που έχει επιλέξει  

ο Οργανισμός σε σχέση με το Πρότυπο GRI 

 

4 

 

102-55 

 

Ευρετήριο Περιεχομένων του GRI 

 

106 

 

Ειδικές Θεματικές δημοσιοποιήσεις – Ουσιαστικά Θέματα 

 

Δημιουργία & Διανομή Οικονομικής αξίας 

 

103-1 

 

Ορισμός του ουσιαστικού θέματος και των  

ορίων του 

 

 

Τα ουσιαστικά θέματα  έχουν  επίπτωση στη 

λειτουργία της όλης δραστηριότητας της 

Εταιρείας και εκτιμάται ότι μπορεί να  

επηρεάσει τους μετόχους, τους επενδυτές, τις 

τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

τους προμηθευτές, τους συνεργάτες, και τους 

υπεργολάβους, καθώς και τις τοπικές 

κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται. 

Σελ. Έκθεσης: 17, 19, 30,32, 

103-2 Προσέγγιση διοίκησης και τα τμήματά της 

 

103-3 Αξιολόγηση της προσέγγισης διοίκησης 
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201-1 

 

Άμεση οικονομική αξία που παράγεται και  

διανέμεται 

 

10,,12,13,80,81,82 

 

Διασφάλιση κανονιστικής συμμόρφωσης και επιχειρηματικής ηθικής 

 

103-1 

 

Ορισμός του ουσιαστικού θέματος και των  

ορίων του 

 

Τα ουσιαστικά θέματα  έχουν  επίπτωση στη 

λειτουργία της όλης δραστηριότητας της 

Εταιρείας και εκτιμάται ότι μπορεί να  

επηρεάσει τους μετόχους, τους επενδυτές, τις 

τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

τους προμηθευτές, τους συνεργάτες, και τους 

υπεργολάβους, καθώς και τις τοπικές 

κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται. 

 

41,42,43,49,51 

 

103-2 

 

Προσέγγιση διοίκησης και τα τμήματά της 

 

103-3 

 

Αξιολόγηση της προσέγγισης διοίκηση 

 

205-2 

 

Ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με  

πολιτικές και διαδικασίες κατά της διαφθοράς 

 

50,51,52,56,57,58 

 

Διασφάλιση της υγείας, ασφάλειας και του ευ ζην των εργαζομένων (συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων των 

υπεργολάβων 

 

103-1 

 

Ορισμός των ουσιαστικών θεμάτων και των ορίων τους 

 

13,23,28,39,42,58,97,98 

 

103-2 

 

Προσέγγιση διοίκησης και τα τμήματά της 

 

13,23,28,39,42,58,97,98 

 

103-3 

 

Αξιολόγηση της προσέγγισης διοίκησης 

 

13,23,28,39,42,58,97,98 

 

403-1 

 

Σύστημα υγείας και ασφάλειας 

 

23,28,40,65,70,98,99,100,101,102,103,104 

 

403-2 

 

Αξιολόγηση κινδύνου και έρευνα περιστατικών 

 

62,52 

 

403-3 

 

Υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας 

 

70,99,100,101,102,103,104 

 

403-4 

 

Συμμετοχή εργαζομένων, διαβούλευση και επικοινωνία σε 

θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία 

100,101,102,103 

 

403-5 

 

Εκπαίδευση εργαζομένων σχετικά µε την υγεία και την 

ασφάλεια στην εργασία 

 

68,99,100 
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403-6 

 

Προώθηση της υγείας των εργαζομένων 

 

43,59,99 

 

403-7 

 

Πρόληψη και μείωση των επιπτώσεων της υγείας και της 

ασφάλειας στην εργασία που συνδέονται άμεσα µε τις 

επιχειρηματικές σχέσεις 

 

39,42,98,99,100 

 

403-9 

 

Εργατικά ατυχήματα 

 

δείκτης ατυχημάτων 0,02% 

Σύνολο 1.910.400 εργατοώρες, 99 

 

Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης 

 

103-1 

 

Ορισμός των ουσιαστικών θεμάτων και των ορίων τους 

 

Τα ουσιαστικά θέματα  έχουν  επίπτωση στη 

λειτουργία της όλης δραστηριότητας της 

Εταιρείας και εκτιμάται ότι μπορεί να  

επηρεάσει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

103-2 Προσέγγιση διοίκησης και τα τμήματά της 

103-3 Αξιολόγηση της προσέγγισης διοίκησης 

Μείωση κατανάλωσης µη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, µε παράλληλη 

μείωση και αντιστάθμιση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αέριων ρύπων  

103-1 Ορισμός των ουσιαστικών θεμάτων και των ορίων τους  

Τα ουσιαστικά  θέματα  έχουν επίπτωση στη 

λειτουργία της Εταιρείας , και εκτιμάται ότι 

μπορεί να επηρεάσει πρωτίστως τους 

εργαζομένους και τους υπεργολάβους και 

δευτερευόντως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

30,88,94,95,96 

103-2 Προσέγγιση διοίκησης και τα τμήματά της 

103-3 Αξιολόγηση της προσέγγισης διοίκησης 

302-1 Κατανάλωση ενέργειας εντός του Οργανισμού 93,94 

305-1 Άμεσες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (Scope 1) 353.253 mt, 96 

 

Ειδικές Θεματικές δημοσιοποιήσεις – Λοιπά Θέματα 

 

204-1 

 

Ποσοστό αγορών από τοπικούς προμηθευτές 

 

49%, 12 

 

Εκροές και Απόβλητα 

 

306-4 

 

Μεταφορά επικινδύνων αποβλήτων 

 

92,93 

 

Απασχόληση 

 

401-1 

 

Νέοι εργαζόμενοι και κινητικότητα εργαζομένων 

 

67 
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401-2 Παροχές αποκλειστικά σε εργαζόμενους πλήρους και 

μόνιμης  απασχόλησης 
71 

 

Κατάρτιση και Εκπαίδευση 

 

404-1 

 

Μέσος ετήσιος αριθμός ωρών εκπαίδευσης ανά 

εργαζόμενο 

 

68 

404-2 Προγράμματα για την βελτίωση δεξιοτήτων εργαζομένων 

και για τη στήριξη επαγγελματικής µμετάβασης 

 

65,68,103 

404-3 Ποσοστό εργαζομένων που λαμβάνουν τακτικά 

αποτελέσματα αξιολόγησης και προόδου καριέρας 
98% 

 

Τοπικές Κοινωνίες 

 

413-1 

 

Δραστηριότητες που περιλαμβάνουν διαβούλευση µε την 

τοπική κοινωνία, αξιολόγηση επιπτώσεων και 

προγράμματά ανάπτυξης 

12,32,,80,81,82 

 

Δημόσια Πολιτική 

415-1 Πολιτικές χορηγίες δεν δόθηκαν χρηματικές ή σε είδος δωρεές σε 

πολιτικά κόμματα. 

 

Επικοινωνίες Μάρκετινγκ 

 

417-3 

 

Περιστατικά µη συμμόρφωσης όσον αφορά στις 

επικοινωνίες μάρκετινγκ 

 

δεν σημειώθηκε κανένα περιστατικό µη 

συµµόρφωσης  όσον αφορά στις επικοινωνίες 

μάρκετινγκ, 77,78 

 

Απόρρητο Πελατών 

   

418-1 Αιτιολογημένες καταγγελίες παραβιάσεις της ιδιωτικής 

ζωής των πελατών και απώλειες δεδομένων πελατών 
Δεν υπάρχουν περιστατικά, 52 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ESG ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
 

ΔΕΙΚΤΗΣ ATHEX* ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  683,21 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 σελίδα 

Περιβάλλον 

 
C-E1 

 
Άμεσες εκπομπές (Scope 1) 

 
96 

 

C-E2 Έμμεσες εκπομπές (Scope 2 
 

94 

C-E3 Κατανάλωση ενέργειας εντός του 
οργανισμού 93,94 

SS-E3 Κατανάλωση νερού 90,91 
 

Κοινωνία 

 
C-S1 

 
Γυναίκες εργαζόμενες 

 
67 

 

C-S2 Γυναίκες εργαζόμενες σε διευθυντικές  
θέσεις 67 

C-S3 ∆είκτες κινητικότητας προσωπικού 67 
 

C-S4 Κατάρτιση εργαζομένων     68,101,103 
 

C-S5 Πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων 20,,69,70,71 
 

C-S6 Συλλογικές συμβάσεις εργασίας 63 
 

C-S7 Αξιολόγηση προμηθευτών 39,74 
 

SS-S6 Επίδοση σε θέματα υγείας και ασφάλειας • Το 2020, στην ΑΝΕΚ καταγράφηκαν 10 
ελαφρά ατυχήµατα εργαζοµένων 
ναυτικών.  

• ∆είκτης ατυχηµάτων 0,02% 

• Σύνολο 1.910.400 εργατοώρες 

99 

A-S1 Συμμετοχή ενδιαφερομένων μερών 31,34 

SS-S8 Ικανοποίηση πελατών 12,78 

SS-S9 Μηχανισμός διαχείριση παραπόνων 
πελατών 

76,77 

SS-S10 Ενσωμάτωση παραγόντων ESG  στις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες 

26,27 

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση 

 
C-G1 

 
Εποπτεία βιώσιμης ανάπτυξης 

 
4,21,26,54,56 
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C-G2 Πολιτική επιχειρηματικής δεοντολογίας 56,57,58,59 
 

C-G3 Πολιτική ασφάλειας δεδομένων 60,61 
 

A-G1 Επιχειρηματικό μοντέλο 21,24,26,42,50,52 
 

A-G2 Ουσιαστικά θέματα 31,32,33 
 

A-G3 Στόχοι ESG 26,27 
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ΠΙΝΑΚΑΣ UN GLOBAL COMPACT 

 

 

 

Αρχές  UNGC Αντιστοιχία 

με  GRI 

Πολιτικές ΑΝΕΚ  

σχετικές ενότητες 

Συστήματα & διαδικασίες 

 

Σελίδα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώματα 

 

1η Αρχή:  

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

στηρίζουν και να σέβονται την 

προστασία των διεθνώς 

διακηρυγμένων ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

 

2η Αρχή:  

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

διασφαλίζουν ότι δεν συνεργούν σε 

καταπατήσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

 

 

205-3, 401-3, 

405-1, 405-2, 

408-1,409-1 

 

 

 

 

205-3, 408-1, 

409-1 

 

 

Εταιρική διακυβέρνηση, 

Επιχειρηματικό προφίλ, 

Στρατηγικές προτεραιότητες & 

Στόχοι, 

Επιχειρηματική Ηθική 

Εταιρική διακυβέρνηση & 

Βιώσιμη ανάπτυξη, 

Εργασιακά δικαιώματα, 

Ανθρώπινα δικαιώματα και 

ίσες ευκαιρίες,  

Πολιτική ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, 

Κώδικας δεοντολογίας 

προμηθευτών, 

 

 

 

 

H ΑΝΕΚ διασφαλίζει την παροχή 

ίσων εργασιακών ευκαιριών και 

τον σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων στο σύνολο των 

δραστηριοτήτων της.  

Η Εταιρία, βάσει του Κώδικα 

Δεοντολογίας και Επιχειρηματικής 

Ηθικής, λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την 

προάσπιση των διεθνώς 

διακηρυγμένων ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. 

 

 

 

 

 

 

21,23,24, 

25,26,46, 

47,59,63, 

69,71,74, 

75,77,79 

 

Εργασία 

 

3η Αρχή:  

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

προασπίζουν την ελευθερία του 

συνδικαλίζεσθε και την 

αποτελεσματική αναγνώριση του 

δικαιώματος για συλλογικές 

διαπραγματεύσεις. 

 

4η Αρχή:  

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

προασπίζουν την εξάλειψη κάθε 

μορφής καταναγκαστικής ή 

υποχρεωτικής εργασίας. 

 

5η Αρχή:  

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

προασπίζουν την ουσιαστική 

κατάργηση της παιδικής εργασίας. 

 

6η Αρχή:  

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 

προασπίζουν την εξάλειψη των 

 

 

102-41, 205-3 

 

 

 

 

 

 

 

409-1 

 

 

 

 

 

408-1 

 

 

 

 

405-1, 405-2 

 

 

 

 

 

Εταιρική διακυβέρνηση, 

Εταιρική διακυβέρνηση & 

Βιώσιμη ανάπτυξη, 

   Στρατηγικές προτεραιότητες & 

Στόχοι 

Επιχειρηματική Ηθική 

Εργασιακά δικαιώματα, 

Ανθρώπινα δικαιώματα και 

ίσες ευκαιρίες, 

Πολιτική ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, 

Κώδικας δεοντολογίας 

προμηθευτών 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

H ΑΝΕΚ ενισχύει το κλίμα 

αμοιβαίου σεβασμού, 

συνεργασίας και ομαδικότητας, 

ώστε να αποφεύγονται 

περιστατικά οποιουδήποτε είδους 

παρενόχλησης ή διάκρισης στο 

σύνολο των δραστηριοτήτων της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,27,32, 

46,47,59, 

63,64,71 

74,75,77, 

79 
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διακρίσεων σε σχέση με τις 

προσλήψεις και την απασχόληση. 

 

Περιβάλλον 

 
7η Αρχή:  
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
υποστηρίζουν μια προληπτική 
προσέγγιση ως προς τις 
περιβαλλοντικές προκλήσεις. 
 
 
8η Αρχή:  
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για 
την προώθηση μεγαλύτερης 
περιβαλλοντικής υπευθυνότητας. 
 
 
9η Αρχή:  
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και 
διάδοση φιλικών προς το περιβάλλον 
τεχνολογιών. 
 

 
 

301-2, 302-1, 
302-2, 303-1, 
305-1, 305-2, 
305-3, 306-1, 

306-2 
 

 

301-1, 301-2, 

302-1, 302-2, 

303-1, 305-1, 

305-2, 305-3, 

306-1, 306-2 

 
301-2 

 

 

 

Πλαίσιο περιβαλλοντικής 

διαχείρισης, 

Περιβαλλοντική διαχείριση, 

Εταιρική διακυβέρνηση & 

Βιώσιμη ανάπτυξη, 

Στρατηγικές προτεραιότητες & 

Στόχοι, 

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης,   

Κώδικας Δεοντολογίας 

Προμηθευτών, 

 

H ΑΝΕΚ εφαρμόζει Σύστημα 

Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

πιστοποιημένο σύμφωνα με το 

διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015.  

Με γνώμονα την περιβαλλοντική 

πολιτική και με στόχο τη μείωση 

του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος στη λειτουργία του 

στόλου της, η Εταιρεία δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στην 

παρακολούθηση των 

ατμοσφαιρικών εκπομπών που 

προέρχονται από τη λειτουργία 

των πλοίων  με την εφαρμογή του 

συστήματος καταγραφής MRV.  

Επίσης, εστιάζει στην ορθή 

διαχείριση των αποβλήτων των 

πλοίων.  

 
 
 
 
 
 
 
 

39,41,48 

59,60,64, 

91,94,97,99,

100, 

101,103 

Καταπολέμηση της διαφθοράς 

 
10η Αρχή:  
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να 
αντιτίθενται σε κάθε μορφής 
διαφθορά, συμπεριλαμβανομένων 
του εκβιασμού και της δωροδοκίας. 

 
 

205-2, 205-3 

 
Εταιρική διακυβέρνηση, 
Εταιρική διακυβέρνηση & 
Βιώσιμη ανάπτυξη 
Ανάλυση ουσιαστικότητας, 
Στρατηγικές προτεραιότητες & 
Στόχοι, 
Εταιρική διακυβέρνηση, 
Κώδικας Δεοντολογίας και 
Επιχειρηματικής Ηθικής  
Κώδικας Δεοντολογίας 
Προμηθευτών,  
Πολιτική ασφάλειας 
προσωπικών δεδομένων. 
 

 
 
Έχοντας αναγνωρίσει την 
αναγκαιότητα λήψης προληπτικών 
μέτρων για την καταπολέμηση 
ενδεχόμενων κινδύνων που 
προκύπτουν από θέματα που 
σχετίζονται με τη διαφάνεια και τη 
διαφθορά, η Εταιρεία εφαρμόζει 
Πολιτική ακεραιότητας και 
διαφάνειας, κατά της διαφθοράς 
και της δωροδοκίας και έχει 
αναπτύξει σχετικές δικλείδες 
ασφαλείας. 

 
 

 

 

 

24,26,35, 

39,53,55, 

59,60,65 

 

 

 

 

 


