
Νέα Οδός
&
ΕΛΙΖΑ
Ανοίγουμε το δρόμο 

ΚΑΤΑ της παιδικής 

κακοποίησης 



Να συστηθούμε…

Έχουμε αναλάβει τη μελέτη, το 

σχεδιασμό, την κατασκευή, τη 

λειτουργία, την εκμετάλλευση και τη 

συντήρηση του έργου Παραχώρησης 

«Ιόνια Οδός»
Ως θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η 

Νέα Οδός συνδυάζει απόλυτη γνώση της 

ελληνικής πραγματικότητας με 

τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση.



Να συστηθούμε…



Να συστηθούμε…



Να συστηθούμε…



Το όραμά μας

Είμαστε αποφασισμένοι να αλλάξουμε 

το χάρτη της Ελλάδας.Θέλουμε να 

αποτελούμε πρότυπο για τον κλάδο μας.

Δημιουργούμε αξία για τη χώρα, τις 

τοπικές κοινωνίες και τους μετόχους 

μας, χρησιμοποιώντας ως κύριο όχημα 

τη δέσμευση των ανθρώπων μας, την 

εξειδίκευση και τη γνώση τους.



Πυλώνες Στρατηγικής Ε.Υ
✓ Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική και την καθημερινή λειτουργία μας, κατέχουν η κοινωνική υπευθυνότητα και 

η προαγωγή της αειφορίας.

✓ Στόχος μας είναι να είμαστε ένας ενεργός, κοινωνικά υπεύθυνος πολίτης που συμβάλλει τα μέγιστα στο 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

✓ Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις τοπικές κοινωνίες των όμορων περιοχών και επιδιώκουμε με στοχευόμενες 

δράσεις και υπευθυνότητα να συνεισφέρουμε σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Πάντα με πράξεις! 



Βασικός Πυλώνας Ε.Υ



Μέριμνα για την οδική ασφάλεια
Υπηρεσίες Υψηλού Επιπέδου 



Μέριμνα για την οδική ασφάλεια
Καμπάνιες Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης

Έχουμε διανείμει περισσότερα 
από 3.500.000 φυλλάδια με 
συμβουλές οδικής ασφάλειας 
από τους σταθμούς διοδίων μας. 

i



Αποτελέσματα



Με το βλέμμα στη νέα γενιά



Με το βλέμμα στο μέλλον

Μαθητές 

3.730

Σχολεία 

132

Νομών 

9



Με το βλέμμα στο μέλλον



Με το βλέμμα στο μέλλον



Με το βλέμμα στο μέλλον



Stakeholder mapping 

+



Ανοίξαμε το Δρόμο ΚΑΤΑ της 
παιδικής κακοποίησης!  

Το φαινόμενο της κακοποίησης των 

παιδιών συνιστά σημαντική παθογένεια 

και της Ελληνικής κοινωνίας, καθώς 

σύμφωνα με έρευνες:

1 στα 2 παιδιά έχει πέσει θύμα 

σωματικής βίας τουλάχιστον 1 

φορά

1 στα 5 παιδιά έχει υποστεί 

σεξουαλική βία 

9 στις 10 σοβαρές περιπτώσεις 

παραμένουν χωρίς διάγνωση, 

προστασία και αντιμετώπιση



Επιμόρφωση Στελεχών ΕΛ.ΑΣ 

120

145



Γεράσιμος Μονοκρούσος

P.R, Marketing & C.S.R Associate
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www.neaodos.gr


