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 Α
ν μέχρι σήμερα 

οι συνδρομητές 

της Αττικής οδού  

μπορούσαν να 

χρησιμοποιούν την ηλε-

κτρονική συσκευή e-PASS  

και στους αυτοκινητόδρο-

μους της Πελοποννήσου 

(Ολυμπία Οδό & Μορέα), 

τώρα χάρη στην επέκτα-

ση της Διαλειτουργικότη-

τας, από 18 Δεκεμβρίου 

2012 θα μπορούν πλέον να 

περνούν με το e-PASS και 

στις ηλεκτρονικές λωρίδες 

του Αυτοκινητόδρομου 

Αιγαίου (Μαλιακός – Κλει-

δί), ενώ από το 1ο τρίμηνο 

2013 και στη Γέφυρα Ρίου-

Αντιρρίου. Τα συνεργαζό-

μενα οδικά δίκτυα διαθέ-

τουν ηλεκτρονικές λωρίδες 

με τη γνωστή σήμανση της ηλε-

κτρονικής διέλευσης. 

Η ενεργοποίηση της διευρυμένης υπηρεσίας 

θα γίνει αυτόματα και χωρίς κόστος, ενώ οι 

κάτοχοι e-PASS δεν χρειάζεται να προβούν 

σε καμία ενέργεια.  Η υπηρεσία ενδέχεται στο 

άμεσο μέλλον να επεκταθεί και στα υπόλοιπα 

οδικά δίκτυα της χώρας. Η άνεση στα ταξίδια 

που προσφέρει η Διαλειτουργικότητα, χάρη 

στην οποία ο οδηγός με έναν πομποδέκτη 

ταξιδεύει σε πολλούς αυτοκινητόδρομους, 

είναι ένας επιπλέον λόγος να γίνει κανείς 

συνδρομητής της Αττικής Οδού και  να απο-

κτήσει την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS.  

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνή-

στε με την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Συν-

δρομητών στο 210 6682222 ή επισκε-

φθείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση  

www.aodos.gr

Αγαπητοί 
αναγνώστες,

Βρισκόμαστε πλέον 
στην τελική ευθεία για 
τις γιορτινές ημέρες 
των Χριστουγέννων 
και την υποδοχή του 
νέου έτους και μια 
προσπάθεια για αλλαγή 
της ψυχολογίας, παρά 

τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν, 
μπορεί να επιδράσει θετικά. Η Αθήνα 
έχει βάλει τα γιορτινά της και σειρά 
εκδηλώσεων πραγματοποιείται το 
επόμενο διάστημα. Στις σελίδες του 
περιοδικού που κρατάτε στα χέρια σας   
καταγράφονται θεατρικές παραστάσεις 
και μουσικές εκδηλώσεις για μεγάλους 
και παιδιά, που μπορούν εύκολα να σας 
βάλουν στο εορταστικό πνεύμα και να 
δώσουν ανάσες από τα προβλήματα 
της καθημερινότητας.  Επίσης γνωστά 
εμπορικά κέντρα ξεκίνησαν σειρά 
εορταστικών εκδηλώσεων, φεστιβάλ και 
πάρτι κυρίως για τα παιδιά.
Χριστουγεννιάτικες προσφορές 
υπάρχουν και για τους χρήστες 
της Αττικής Οδού στους Σταθμούς 
Εξυπηρέτησης Συνδρομητών. 
Συγκεκριμένα, τα πρατήρια ΕΚΟ που 
βρίσκονται στα ΣΕΑ της Αττικής Οδού 
προσφέρουν εκπτωτικές προσφορές για 
το πλύσιμο του IX αυτοκινήτου σας, για 
την προμήθεια λιπαντικών καθώς και για 
την αγορά καυσόξυλων, με τα κουπόνια 
που θα βρείτε στη σελίδα 13. 
Διευρύνεται η χρήση του  e-PASS 
σε νέους οδικούς άξονες. Έως τώρα 
οι συνδρομητές της Αττικής οδού  
μπορούσαν να χρησιμοποιούν την 
ηλεκτρονική συσκευή e-PASS  και στους 
αυτοκινητόδρομους της Πελοποννήσου 
(Ολυμπία Οδό & Μορέα).  Χάρη στην 
επέκταση της Διαλειτουργικότητας, 
από 18 Δεκεμβρίου 2012 θα μπορούν 
πλέον να περνούν με το e-PASS 
και στις ηλεκτρονικές λωρίδες του 
Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου (Μαλιακός – 
Κλειδί), ενώ από το 1ο τρίμηνο 2013 και 
από τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. 
Αγαπητοί αναγνώστες σας ευχόμαστε ο 
καινούργιος χρόνος να φέρει καλύτερες 
ημέρες με υγεία και επιτυχίες.

Χρόνια Πολλά
Οι άνθρωποι της Αττικής Οδού.
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ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Επέκταση της Διαλειτουργικότητας e-PASS

Φ
ώτα δείκτη κατεύθυν-

σης»  είναι η επίσημη 

ορολογία για τα γνωστά 

μας «Φλας». Από τους 

οδηγούς, κάποιοι τα χρησιμοποιούν με συνέ-

πεια, άλλοι αδιαφορούν, κάποιοι τα ξεχνούν  

και κάποιοι θεωρούν πως η χρήση τους είναι 

άσκοπη. Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ορί-

ζει ότι «τα φώτα δείκτη κατεύθυνσης είναι τα 

φώτα του οχήματος που χρησιμοποιούνται 

για να προειδοποιούν τους λοιπούς χρήστες 

της οδού ότι ο οδηγός προτίθεται να αλλάξει 

κατεύθυνση», δηλαδή σκοπεύει: 

• Να αλλάξει λωρίδα κυκλοφορίας 

• Να προσπεράσει 

• Να στρίψει αριστερά ή δεξιά

• Να ξεκινήσει μετά από κάποια στάση ή  

   στάθμευση 

• Να σταματήσει 

Το φλας δεν κατοχυρώνει την προτεραιότη-

τα! Παρατηρώντας τα οχήματα που κινούνται 

στο δρόμο, είναι φανερό ότι υπάρχουν οδηγοί 

που δεν κάνουν σωστή χρήση των φλας. Το 

πιο συχνό λάθος που κάνουν κάποιοι οδηγοί 

είναι να θεωρούν ότι το να ανάψουν φλας 

σημαίνει αυτόματα ότι έχουν προτεραιότητα 

για τον ελιγμό που σκοπεύουν να κάνουν, κάτι 

που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Ιδιαίτερα 

σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινη-

τόδρομους πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προ-

σοχή.  Η προτεραιότητά μας στον ελιγμό δεν 

κατοχυρώνεται με το άναμμα του φλας. Το 

φλας δηλώνει απλώς μια ΠΡΟΘΕΣΗ στους 

οδηγούς που ακολουθούν αλλά και στους 

προπορευόμενους. Έτσι, το σωστό είναι να 

ανάψουμε το φλας, να περιμένουμε να περά-

σουν τα αυτοκίνητα που έρχονται από πίσω 

και έπειτα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της 

προσπέρασης με ασφάλεια. 

Ούτε πολύ νωρίς ούτε πολύ αργά 

Το φλας θέλει σωστό χρονισμό, δηλαδή την 

ενεργοποίησή του την κατάλληλη χρονική 

στιγμή. Ούτε πολύ νωρίς, αλλά ούτε και την 

τελευταία στιγμή.  Άλλωστε η λανθασμένη 

χρήση του φλας προκαλεί συχνά αιφνιδια-

σμό στους υπόλοιπους οδηγούς, με συνέ-

πεια λανθασμένες αντιδράσεις που μπορεί 

να αποβούν και πολύ επικίνδυνες. Πρέπει να 

λαμβάνουμε υπόψη μας όλους τους χρήστες 

της οδού, με την επίγνωση ότι κάθε κατηγο-

ρία (οδηγοί, μοτοσικλετιστές, επιβάτες, κλπ.) 

έχει τις ιδιαιτερότητές της. Δεν έχουν όλοι 

αμάξωμα που τους προστατεύει, οι δυνατό-

τητές τους για επιτάχυνση ή επιβράδυνση 

ποικίλλουν κλπ. Προειδοποιώντας συστημα-

τικά και έγκαιρα τους υπόλοιπους οδηγούς 

για την παρουσία μας και τις διαθέσεις μας, 

μειώνουμε  αισθητά τους κινδύνους του ατυ-

χήματος.

Ξεχασμένο φλας

Έχει τύχει σε όλους μας να ακολουθούμε 

προπορευόμενο όχημα με αναμμένο για ώρα 

το φλας. Είναι εμφανές ότι ο οδηγός το έχει 

απλώς ξεχάσει, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές 

που είναι αναμμένο π.χ. το αριστερό φλας και 

τελευταία στιγμή ο οδηγός ανάβει το δεξί 

φλας και στρίβει δεξιά. Περιττό να πούμε ότι 

το να ξεχνάμε τα φλας αναμμένα  είναι παρα-

πλανητικό και επικίνδυνο για τα υπόλοιπα 

οχήματα. 

Ας μην ξεχνάμε, λοιπόν, τη σωστή χρήση του 

φλας, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει 

ούτε να υποτιμάται η λειτουργικότητά του, 

άλλα ούτε και να παρερμηνεύεται ο ρόλος 

του, διότι τότε από «σύμμαχος» θα γίνει ένας 

«θανάσιμος» εχθρός. 

Aνετα ταξίδια 
σε όλη την Ελλάδα

Το φλας προειδοποιεί, δεν υποχρεώνει

«

 Σ
το Ορλάντο της Φλό-

ριντα διοργανώθηκε 

με επιτυχία η ετήσια 

συνάντηση της Διε-

θνούς Ένωσης Γεφυρών, Ση-

ράγγων και Αυτοκινητοδρόμων 

(ΙΒΤΤΑ/Ιnternational  Bridge, 

Tunnel & Turnpike Associaton), 

του παγκόσμιου φορέα στον 

οποίο συμμετέχουν πάνω από 

320 εταιρίες από 50 χώρες του 

κόσμου που διαχειρίζονται αυ-

τοκινητοδρόμους, γέφυρες και 

σήραγγες με διόδια. Στη συνά-

ντηση συμμετείχε  ο Διευθύνων 

Σύμβουλος της «Αττικές Δια-

δρομές» Α.Ε., Βασίλης Χαλκιάς, 

με παρουσίαση που αφορούσε 

την οικονομική κρίση και τις επι-

πτώσεις της στη λειτουργία των 

αυτοκινητοδρόμων διεθνώς. Σε 

παράλληλη διοργάνωση ο κος 

Χαλκιάς μίλησε με θέμα την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, η 

οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-

νη με τη λειτουργία ενός αυτοκι-

νητόδρομου, και παρουσίασε το 

παράδειγμα της Αττικής Οδού, 

η οποία έχει ενσωματώσει στη 

στρατηγική της την κοινωνική 

προσφορά εδώ και χρόνια.  Η 

διεθνής συνάντηση περιλάμβα-

νε επίσης και ειδικό παράρτημα 

που αφορούσε τη λειτουργία 

αυτοκινητοδρόμων με διόδια 

και που έδωσε την ευκαιρία στις 

χώρες να παρουσιάσουν τον 

τρόπο λειτουργίας των αυτοκι-

νητοδρόμων τους. Την  ευθύνη 

της διοργάνωσης του εκθεσια-

κού μέρους είχε ο Διευθυντής 

του Τμήματος Διοδίων, Εμπορι-

κής Διαχείρισης και Τηλεφωνι-

κής Εξυπηρέτησης της Αττικής 

Οδού, Frank Thibaut. Ο κος  

Thibaut εκπροσώπησε όχι μόνο 

την Αττική Οδό αλλά και όλη 

την Ελλάδα, παρουσιάζοντας το 

σύνολο του οδικού δικτύου της 

χώρας. Η διεθνής συνάντηση 

IBTTA είναι ένα σημαντικό φό-

ρουμ ανταλλαγής τεχνογνωσί-

ας και βέλτιστων πρακτικών με 

στόχο τη βελτίωση, προώθηση 

και ενίσχυση των υπηρεσιών 

του χώρου των μεταφορών. 

Οι Αττικές Διαδρομές στη Διεθνή Συνάντηση IBTTA
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 Η 
Γεωγραφία δεν είναι πια αυτό 

που ήταν. Χάρη στην προηγμένη 

τεχνολογία των Γεωγραφικών 

Πληροφοριακών Συστημάτων 

(Geοgraphic Information System/GIS), η 

γεωγραφική πληροφορία μπορεί πλέον να 

ενσωματώνει πλήθος άλλων πληροφοριών, 

ενώ η τεχνολογία βρίσκει σήμερα εφαρμογή 

σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστη-

ριότητας, όπως η προστασία του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η καταγρα-

φή και διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, 

ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός, η γεωργία, η 

διαχείριση των φυσικών πόρων, οι τηλεπι-

κοινωνίες, η οικονομική ανάπτυξη, η υγεία 

κλπ. H σύγχρονη αυτή τεχνολογία προσφέ-

ρεται σαν επιχειρησιακό εργαλείο συλλογής, 

ανάλυσης και οπτικοποίησης πληροφοριών 

για παρακολούθηση και λήψη αποφάσεων 

σε επιχειρησιακό επίπεδο και έχει επεκταθεί 

σε ποικίλα επίπεδα διαχείρισης στον δημό-

σιο και ιδιωτικό τομέα. Από την επέκταση 

αυτή δεν λείπουν οι εφαρμογές των Γεω-

γραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων για 

τη διαχείριση των δρόμων. 

Η τεχνολογία GIS αποτελεί ήδη από το 

2002 βασική παράμετρο της πληροφορι-

ακής υποδομής των Αττικών Διαδρομών, 

υποδομή που αναπτύχθηκε από την εταιρία 

Terra ΕΠΕ  και χρησιμοποιείται σε πολλά 

πεδία, όπως η  καταγραφή της κυκλοφορίας 

στο δρόμο, η διαχείριση των συμβάντων, η 

οδική ασφάλεια, οι υπηρεσίες ασφάλειας και 

συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου, καθώς 

και στην ανάλυση της συνδρομητικής βάσης  

για καλύτερη αξιοποίηση και αξιολόγηση 

των διαφημιστικών εκστρατειών, σχεδιασμό 

εμπορικών προγραμμάτων κλπ.

Στην Αττική Οδό, για την εύρυθμη λειτουργία 

χρησιμοποιούμε ένα πλήθος συστημάτων, 

όπως διαχείρισης κυκλοφορίας, διαχείρισης 

συμβάντων, βλαβών, διοδίων, επικοινωνιών 

και πληροφορικής, βάσεις δεδομένων συν-

δρομητών και συνδρομητικών προγραμμά-

των, εξοπλισμού, καθαρισμού και αποχιονι-

σμού, μηχανήματα συντήρησης. Πρόκειται 

για έναν πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών 

άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένων με το γεω-

γραφικό χώρο. Έτσι, το Γεωγραφικό Πληρο-

φοριακό Σύστημα της Αττικής Οδού έρχεται 

να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη 

διαχείριση, συνδυασμό και οπτικοποίηση 

όλων αυτών των πληροφοριών. Αυτό σημαί-

νει για το χρήστη ότι κλικάροντας πάνω στο 

χάρτη σε ένα γεωγραφικό σημείο, μπορεί να 

αντλήσει πλήθος πληροφοριών που σχετί-

ζονται με διάφορους τομείς της λειτουργίας 

της Αττικής Οδού.  Οι επιμέρους εφαρμογές 

του ΓΠΣ χωρίζονται σε 6 κατηγορίες: οδική 

ασφάλεια, εξοπλισμός & σήμανση, ευρετή-

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γεωγραφικά 
Πληροφοριακά 
Συστήματα   

ρια κατασκευαστικών σχεδίων, φωτογραφι-

κή τεκμηρίωση, βλάβες & επιθεωρήσεις του 

έργου, στατιστικές πληροφορίες για την 

κίνηση & τους συνδρομητές.

Οδική ασφάλεια  

Ο χάρτης, που ενημερώνεται καθημερινά, 

παρουσιάζει όλα τα ατυχήματα των 3 τελευ-

ταίων ετών με κάθε λεπτομέρεια που αφορά 

το ατύχημα (εμπλεκόμενα οχήματα, ζημιές, 

ημερομηνία κλπ). Στην ανάλυση των ατυχη-

μάτων γίνεται  ειδική μνεία   για τα ατυχήμα-

τα στα οποία εμπλέκονται δίκυκλα λόγω της 

ιδιαίτερης σοβαρότητάς τους. Ο χάρτης δίνει 

τη δυνατότητα να δούμε τις περιοχές όπου 

υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση ατυχημάτων. 

Ιδιαίτερη εφαρμογή επίσης υπάρχει για την 

εμφάνιση των συμβάντων των 30 τελευταί-

ων ημερών κατηγοριοποιημένα. 

Εξοπλισμός-Σήμανση 

Ο χάρτης απεικονίζει την υποδομή της 

Αττικής Οδού και ενσωματώνει επιμέρους 

δεδομένα όπως μετρητές κυκλοφορίας, 

πυροσβεστικούς κρουνούς, σήραγγες, πινα-

κίδες μεταβλητών μηνυμάτων, σταθμούς 

διοδίων, κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας, 

τεχνικά κτίρια, τηλέφωνα επείγουσας ανά-

γκης, σήμανση. Κάθε δεδομένο ενσωματώ-

νει επιμέρους πληροφορίες εξοπλισμού, π.χ. 

σε κάθε σήραγγα βλέπουμε τον εξοπλισμό 

της, σε κάθε σταθμό διοδίων βλέπουμε τον 

αριθμό των λωρίδων κλπ.

Ευρετήριο σχεδίων  

Μέσω αυτού του γεωγραφικού ευρετηρί-

ου αναζητούμε τα σχέδια κατασκευής του 

αυτοκινητόδρομου ανάμεσα σε ένα σύνο-

λο 17.000 σχεδίων. Τα σχέδια αυτά μπορεί 

κάποιος να τα «κατεβάσει» για επεξεργασία 

και ενημέρωση. 

Φωτογραφική τεκμηρίωση 

Ολόκληρος ο δρόμος «σαρώνεται» φωτο-

γραφικά σε τακτά διαστήματα απ’ άκρου σ’ 

άκρο με αυτοκίνητο που διαθέτει 4 κάμερες, 

μέσω των οποίων γίνονται φωτογραφικές 

λήψεις σημείων σε απόσταση μικρότερη των 

4  μέτρων μεταξύ τους. 

Βλάβες /Συντήρηση 

Στην Αττική Οδό έχουμε αναπτύξει ένα 

σύστημα αναγγελιών και παρακολούθησης 

των πάσης φύσεως βλαβών ή ζημιών στην 

υποδομή, από graffiti σε κάποιον τοίχο, 

προβλήματα στον ηλεκτρομηχανολογικό 

εξοπλισμό, ζημιές στα στηθαία ασφαλεί-

ας από ατυχήματα κλπ. Για κάθε βλάβη 

δίνεται η συγκεκριμένη θέση της, η λεπτο-

μερής περιγραφή, καθώς και φωτογραφίες 

που την τεκμηριώνουν. Η εφαρμογή μάς 

δίνει τη δυνατότητα να διαπιστώνουμε αν 

υπάρχει επαναληπτικότητα ή «συγκεντρώ-

σεις ζημιών» σε συγκεκριμένα σημεία και 

να ενεργούμε ανάλογα. 

Εμπορική πολιτική-Συνδρομητική βάση-

Στατιστικά κυκλοφοριακών φόρτων 

Κάθε μήνα αναλύονται και παρουσιάζονται 

σε χάρτες τα δεδομένα των συνδρομητικών 

προγραμμάτων της Αττικής Οδού, καθώς και 

τα δεδομένα των κυκλοφοριακών φόρτων. 

Η ανάλυση αυτή βοηθά στο σχεδιασμό της 

εμπορικής πολιτικής της εταιρείας.

Οι προοπτικές 

Το Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα 

της Αττικής Οδού διαρκώς εξελίσσεται και 

εμπλουτίζεται σε περιεχόμενο και λειτουρ-

γικότητα. Στο πλαίσιο των άμεσων σχεδίων 

για το μέλλον, πειραματιζόμαστε στην επέ-

κτασή του σε κινητές συσκευές (ταμπλέτες 

και κινητά τηλέφωνα). Η επέκταση αυτή 

θα βοηθήσει τις εργασίες επιθεώρησης και 

συντήρησης του δρόμου και των τεχνικών 

έργων. 

Θάνος Δογάνης, Αγρονόμος & 

Τοπογράφος Δρ. Μηχανικός ΕΜΠ-

Συγκοινωνιολόγος, Terra Ε.Π.Ε

Στην υπηρεσία 
της Αττικής 
Οδού

Περιοχές με ατυχήματα όπου εμπλέκονται περισσότερα από 4 οχήματα Φωτογραφική τεκμηρίωση Καταγραφή Ζημιών

Επεμβάσεις Περιπόλων

Κατασκευαστικά Σχέδια

Τεκμηρίωση Πινακίδων
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Σ
ε μια χώρα όπου η κατασκευή 

σύγχρονων αυτοκινητοδρό-

μων συμβαδίζει με την προ-

σπάθεια δημιουργίας μιας 

κουλτούρας οδικής ασφάλειας, είναι απο-

γοητευτικό να βλέπει κανείς στο δρόμο 

να ταξιδεύουν φορτηγά αλλά και ιδιωτικά 

οχήματα με εμφανώς προβληματική φόρ-

τωση. Η κακή φόρτωση είναι σαν ωρολο-

γιακή βόμβα, που ανά πάσα στιγμή μπορεί 

να εκραγεί. Δεν υπάρχει κανείς που να μη 

θυμάται το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη 

με τη σύγκρουση φορτηγού με λεωφορείο 

και το θάνατο τόσων μαθητών, που ήταν 

η χειρότερη στιγμή στο χρονικό τέτοιων 

δυστυχημάτων, ενώ συχνά είναι τα τροχαία 

ατυχήματα σε όλο το οδικό δίκτυο, αστικό 

και επαρχιακό, εξαιτίας της λύσης κακής 

φόρτωσης. 

H έλλειψη παιδείας σε θέματα σωστής φόρ-

τωσης σε συνδυασμό και με τις ελλιπείς 

συχνά υποδομές οδικής ασφάλειας (έλλει-

ψη σήμανσης, κακή ποιότητα οδοστρώμα-

τος, υποτυπώδες οδικό επαρχιακό δίκτυο) 

οδηγούν σε τραγικά αποτελέσματα.

Η σωστή και ασφαλής φόρτωση, βασικός 

παράγοντας για την άρτια διεκπεραίωση 

μεταφοράς οποιουδήποτε μεγάλου φορτί-

ου, απαιτεί πρώτα από όλα γνώση και ταυ-

τόχρονα αίσθηση ευθύνης.

Ας δούμε, λοιπόν, κάποια σημεία που θα 

πρέπει να γνωρίζει ο οδηγός σε σχέση με 

την ορθή φόρτωση:

Η ασφαλής οδική μεταφορά φορτίων εξα-

σφαλίζεται βάσει:

Της επιλογής του κατάλληλου 

      οχήμα τος

Της ορθής τοποθέτησης του φορτίου 

     στο όχημα

Της σωστής πρόσδεσης του φορτίου 

     στο όχημα

Η γνώση των τύπων οχημάτων και οι δυνα-

τότητές τους όσον αφορά τη μεταφορά 

φορτίου θα καθορίσει και την επιλογή του 

κατάλληλου οχήματος σε συνδυασμό με το 

είδος του φορτίου, το βάρος, τον όγκο και 

τις διαστάσεις του.

Ανάλογα με το είδος του φορτίου και τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (χημική 

σύσταση, ευπάθεια σε καιρικές συνθήκες, 

βάρος, ιδιαίτερες διαστάσεις, ζωντανό 

φορτίο όπως ζώα κλπ.) θα πρέπει να επι-

λεγεί το κατάλληλο όχημα. Η ευθύνη για 

την επιλογή αυτή βαρύνει τον οδηγό 

του οχήματος, τον ιδιοκτήτη του 

οχήματος και τον ιδιοκτήτη του 

φορτίου.

Σε περίπτωση που κάτι δεν γίνει 

σωστά και προκύψει οποιοδήποτε 

συμβάν, είναι και οι τρεις συνυπεύ-

θυνοι.

Ειδικά οι οδηγοί οχημάτων 

μεταφοράς, γνωρίζοντας τις 

προδιαγραφές του οχήματός 

τους, θα πρέπει να μπορούν να 

αντιληφθούν εάν το όχημά 

τους μπορεί να μεταφέρει 

το είδος του φορτίου που 

τους έχει ζητηθεί, 

εάν μπορεί να 

αντέξει το βάρος 

του φορτίου και 

εάν διαθέτει τον 

κατάλληλο χώρο 

για τον όγκο του φορ-

τίου. Σειρά έχουν πλέον, ως 

βασικοί παράγοντες για τη σωστή μεταφορά 

φορτίου, η σωστή τοποθέτηση και η σωστή 

πρόσδεση. 

Εάν έστω και μία από τις βασικές αυτές 

παραμέτρους δεν έχει τηρηθεί σωστά, το 

ατύχημα καιροφυλακτεί. 

Και ως γνωστόν τα ατυχήματα στα οποία 

εμπλέκονται βαρέα οχήματα με φορτίο 

μπορούν να στοιχίσουν πολλές ανθρώπινες 

ζωές.  Ο υπεύθυνος φόρτωσης και ο οδηγός 

του οχήματος, προκειμένου να εξασφαλι-

στεί η σωστή τοποθέτηση,  θα πρέπει να 

ελέγξουν:

Η κατανομή του βάρους του φορτίου 

να γίνει έτσι ώστε να μην γίνεται υπέρβα-

ση του μέγιστου επιτρεπόμενου μεικτού 

βάρους ανά άξονα

Να γίνεται ομοιόμορφη κατανομή του 

φορτίου κατά πλάτος και μήκος με στόχο 

το μικρότερο ύψος φορτίου

 Να εξασφαλίζεται ότι το κέντρο 

βάρους του φορτίου βρίσκεται στο 

χαμηλότερο δυνατό σημείο

Να μη γίνεται υπερ-

φόρτωση του άξονα 

Όταν η κακή 
φόρτωση γίνεται 
ωρολογιακή βόμβα 

Πώς να 
φορτώσετε 
σωστά το 
όχημά σας

Η 
Επιτροπή Τροχαίων 

Ατυχημάτων της 

Νότιας Αυστραλίας 

που έχει να επιδείξει μεγάλο 

έργο για την οδική ασφάλεια, 

με την τελευταία της δράση 

απέδειξε ότι τολμά να μπει 

στα μονοπάτια της εναλλα-

κτικής τέχνης, προκειμένου 

να ταρακουνήσει το κοινό 

σχετικά με την οδική ασφά-

λεια. Χρησιμοποίησε την 

Emma Hack, καλλιτέχνιδα 

του body painting, η οποία 

δημιούργησε ένα εντυπωσια-

κό τρισδιάστατο γλυπτό που 

αναπαριστά ένα τρακαρισμέ-

νο αυτοκίνητο, αποκλειστικά  

με ζωγραφισμένα ανθρώπι-

να σώματα! Η ζωντανή αυτή 

εικαστική δημιουργία έγινε η 

εικόνα της τελευταίας πρω-

τότυπης καμπάνιας με την 

οποία η κυβέρνηση της Νότι-

ας Αυστραλίας προσπαθεί να 

ευαισθητοποιήσει το κοινό 

σε θέματα οδικής ασφάλεια 

και να περάσει το μήνυμα ότι 

«όλοι είμαστε κομμάτι του 

προβλήματος».  

Δείτε στο youtube το κατα-

πληκτικό back stage της 

δημιουργίας τής χωρίς προ-

ηγούμενο καμπάνιας.

www.youtube.com/user/

MACSouthAustralia

διεύθυνσης 

Να ελέγχεται ανά τακτά χρονικά δια-

στήματα η κατάσταση του φορτίου κατά 

τη διάρκεια της μεταφοράς

Ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά 

του φορτίου, για τη σωστή πρόσδεση θα 

πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο μέσο 

(σχοινιά, δέστρες, αλυσίδες με γάντζους, 

τσέρκια, πλαστικό φιλμ, συρματόσχοινα), με 

στόχο πάντα την ακινητοποίηση του φορτί-

ου κατά τη μεταφορά του.

Οι τεχνικές πρόσδεσης και ασφάλισης του 

φορτίου θα πρέπει να εφαρμόζονται ανάλογα 

με το ιδιαίτερο είδος του φορτίου (χαρτοκιβώ-

τια, φορτία σε παλέτες, κυλινδρικά φορτία, μει-

κτά φορτία, μεταλλικά φορτία, ξυλεία, άμορφα 

υλικά, ογκώδη φορτία). Τέλος, οι υπεύθυνοι 

φόρτωσης και μεταφοράς επαγγελματικών 

μεγάλων οχημάτων θα πρέπει να είναι γνώ-

στες της σχετικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να 

είναι σίγουροι ότι η φόρτωση και μεταφορά 

ακολουθεί τους κανόνες και τις προδιαγραφές 

που έχουν ορισθεί πανευρωπαϊκά.

** Οι οδηγίες για τη σωστή φόρτωση είναι 

απόσπασμα από το Εγχειρίδιο του Ελληνι-

κού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας 

της Εργασίας.

Κυβερνητική καμπάνια στην Αυστραλία 
Ζωντανό ανθρώπινο γλυπτό για οδική ασφάλεια
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Μουσική 
➥ Αναζητώντας τη μαγεία των Χριστουγέν-

νων.  Κάλαντα και χριστουγεννιάτικες μελω-

δίες με τη Χορωδία Rosarte

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

23, 25, 26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012/20:30  

Τηλ. 210 7282333,  www.megaron.gr

Μια συναυλία που θα μας βάλει όλους στο 

πνεύμα των Χριστουγέννων, με τις μαγικές 

φωνές της γνωστής και διεθνώς βραβευμέ-

νης παιδικής/νεανικής χορωδίας Rosarte, 

που θα μας τραγουδήσει κάλαντα, χριστου-

γεννιάτικες μελωδίες και έργα Benjamin 

Britten, John Rutter, Bob Chilcott, Eric 

Whitacre κ.ά. με συνοδεία πιάνου αλλά και 

εκκλησιαστικού οργάνου.

 ➥ Disney in concert, «Magical music from 

the movies» Μέγαρο Μουσικής Αθηνών  19, 

21, 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012/ 17:00 22, 

29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012/12:00  Τηλ. 210 

7282333, www.megaron.gr

Ταρζάν, μικρή Γοργόνα, Ηρακλής, Μαίρη 

Πόπινς, Η Ωραία και το Τέρας, Αλαντίν, Μου-

λάν, Παναγία των Παρισίων, Βασιλιάς των 

λιονταριών:  Οι μελωδίες που αγαπήσαμε και 

που πάντα αγαπάμε από τις μοναδικές ται-

νίες του Ντίσνεϊ με την Εθνική Συμφωνική 

Ορχήστρα της ΕΡΤ. 

Χορός
➥ Ο καρυοθραύστης

Εθνική Λυρική Σκηνή

Θέατρο Ολύμπια, 2, 7, 9, 21, 22, 23, 27, 28 

Δεκεμβρίου 2012. Ώρα έναρξης 20.00

Τηλ. 210 3662100, 210 3612461, 

210 3643725 www.nationalopera.gr 

Η κλασική αγαπημένη χριστουγεννιάτικη 

ιστορία του Χόφμαν και η μουσική του Τσα-

ϊκόφσκι δημιουργούν μια ονειρική γιορτινή 

ατμόσφαιρα στη Λυρική Σκηνή.

➥ Η Ωραία Κοιμωμένη  

Με τα αστέρια των μεγαλύτερων μπαλέτων 

του κόσμου Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 14, 

15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 

28, 29, 30 Δεκεμβρίου  2012/20:00 15, 

16, 22, 23, 26, 28, 29, 30 Δεκεμβρίου 

2012/16:00  

Τηλ. 210 7282333 

Βασισμένο στο γνωστό παραμύθι, το μπα-

λέτο σε μουσική του Τσαϊκόφσκι ζωντανεύει 

με κορυφαίους σολίστ του Covent Garden, 

του Κρατικού Μπαλέτου του Μονάχου, του 

Θεάτρου Μαριίνσκι, του American Ballet 

Theatre, της Όπερας του Παρισιού και του 

English Νational Ballet και χορευτές του 

Μπαλέτου του Κρεμλίνου και μας υπόσχεται 

ένα υπερθέαμα. 

μένες χώρες, πιόνια του σκακιού που μετα-

μορφώνονται σε πολεμιστές, ποδηλάτες 

που γίνονται παγόνια, χιόνι και ψιλόβροχο, 

σε νούμερα που έχουν αποσπάσει δεκάδες 

βραβεία στους πιο απαιτητικούς ακροβατι-

κούς διαγωνισμούς του κόσμου.

Θέατρο
➥ «Δανεικά και αγύριστα» 

από τη Μαίρη Ιγγλέση

Θέατρο Ελεύθερη Έκφραση: Λέσβου 8 & 

Απειράνθου 1, Κυψέλη, 210 8645400

 Ημέρες & Ώρες Παραστάσεων: Τετάρτη στις 

19.00, Παρασκευή & Σάββατο στις 21.00, 

Κυριακή στις 19.00 

Μια σύγχρονη επιθεώρηση που μπερδεύει με 

χιούμορ τον Πλούταρχο με τους σύγχρονους 

ποιητές και που μέσα από το τραγούδι, το χορό 

και το βίντεο μας προτείνει λύσεις για να γλιτώ-

σουμε από τα χρέη μας ή να …στραγγαλίσουμε 

τους δανειστές μας.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαίρη Ιγγλέση, Τζένη 

Οικονόμου, Γιάννης Τσιώμου, Αλεξάνδρα Χει-

μώνα, Χρήστος Δερβεντζής, Εβελίνα Κυπραί-

ου. Στο πιάνο ο Χρήστος Μπάκης

➥ Μιούζικαλ Chicago 

των Φρεντ Εμπ, Μπομπ Φόσι

Θέατρο  Παλλάς Βουκουρεστίου 5 

(City Link),  Τηλ.: 2103213100

To λαμπερό χολιγουντιανό μιούζικαλ που 

έχει κερδίσει 6 Όσκαρ και 6 Τony συνδυά-

ζει τον έρωτα, την ίντριγκα, την κωμωδία και 

το δράμα και σατιρίζει το σάπιο δικονομικό 

σύστημα και τα διεφθαρμένα media. 

Σκηνοθεσία: Στ. Φασουλής Ερμηνεύουν: Σμ. 

Καρύδη, Τ. Τρύπη, Κ. Μαρκουλάκης, Αντ. Λου-

δάρος, Μαρινέλλα. 

➥ Μια Χώρα Μουσική

Mουσική θεατρική παράσταση για παιδιά από 

3 ετών. Μουσική Σκηνή Αυλαία, Αγίου Όρους 

15 και Κωνσταντινουπόλεως 115, Βοτανικός 

Τηλ. 2103474074. Κάθε Κυριακή 12:00

O Σίλα Σολφαμί, ένα υποψήφιο μουσικό ξωτι-

κό, ταξιδεύει στη χώρα της μουσικής για να γνω-

ρίσει από κοντά τα μουσικά όργανα, να μάθει για 

την ορχήστρα, το λυρικό θέατρο και τη σύνθεση 

και τη στιχουργική.  Παρέα με τον Μαέστρο, την 

Βιόλα και την Πριμαντόνα, μαθαίνει για τις νότες 

και τα τραγούδια, παίζει χορεύει, τραγουδά και 

μαθαίνει μαζί με τα παιδιά. 

Παίζουν οι ηθοποιοί: Κώστας Μπιμπής, Άρτε-

μις Γρύμπλα, Νίκος Αξιώτης, Μαρία Εγγλεζάκη.    

Στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά  και πολλές οι επιλο-

γές για όσους παραμείνουν εντός της πρωτεύουσας. Εκδηλώσεις, θεατρικές παρα-

στάσεις,  μουσικές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται όλο το διάστημα  του Δεκεμ-

βρίου, που μπορούν εύκολα να σας βάλουν στο εορταστικό πνεύμα και να δώσουν 

ανάσες από  τα προβλήματα της καθημερινότητας. Τα εμπορικά κέντρα  φόρεσαν 

ήδη τα γιορτινά τους και περιμένουν  τους Αθηναίους με σειρά εκδηλώσεων κυρίως 

για τα παιδιά. 

Χριστουγεννιάτικες προτάσεις 
για μικρούς και μεγάλους

Οι γιορτές ξεκίνησαν, ας μπούμε στο πνεύμα

Όπερα
➥ Ο μαγικός αυλός 

Εθνική Λυρική Σκηνή, 

Θέατρο Ολύμπια, 14, 15, 16, 19, 20 Δεκεμβρί-

ου & 3, 4, 5 Ιανουαρίου 2013  

Τηλ. 210 3662100, 210 3612461, 

210 3643 725, www.nationalopera.gr 

Μία από τις δημοφιλέστερες όπερες του κλασι-

κού ρεπερτορίου όπως ο Μαγικός Αυλός είναι μια 

ευκαιρία για μια υπέροχη βραδιά για τους φίλους της 

όπερας αλλά και για όσους θα ήθελαν να γνωρίσουν 

τον κόσμο της όπερας.  Η πάλη καλού και κακού και η 

δύναμη της αγάπης που ξεπερνά τις δυσκολίες είναι 

το θέμα του έργου που μας βυθίζει σε έναν κόσμο 

μαγείας και συμβολισμών.  

Ακροβατικό 
υπερθέαμα Splendid 

➥ Εθνικό Θέατρο Ακροβατών της Κίνας 

Θέατρο Badminton 21-30 Δεκεμβρίου 

2012 τηλ: 13855 και (+30) 210 88 40 600

Ασύλληπτα ακροβατικά σε ένα θέαμα που 

συνδυάζει ακροβασία, όπερα, χορό, μουσική 

και πολεμικές τέχνες από τους κορυφαίους 

ακροβάτες - καλλιτέχνες της Κίνας που θαυ-

μάσαμε στις τελετές έναρξης των Ολυμπι-

ακών του Πεκίνου. Η σκηνή του Θεάτρου 

Badminton γεμίζει με νεράιδες από παγω-

Η Ωραία Κοιμωμένη

 Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μιά Χώρα Μουσική

Μιούζικαλ Chicago Εθνικό Θέατρο Ακροβατών της Κίνας 

Δανεικά 
και αγύριστα
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Christmas Kids Festival

Eκπτωτικό χωριό McArthurGlen

 Εμπορικό Πάρκο Smart Park

Συναρπαστικά happenings 
στο Smart Park

➥ Street party με μουσική και συναρπα-

στικά happenings

Το γνωστό και δημοφιλές Εμπορικό Πάρκο 

Smart Park στα Σπάτα θα γιορτάσει μαζί με τους 

επισκέπτες του τα Χριστούγεννα του 2012-2013 

με μια γιορτή διαφορετική από τις συνηθισμέ-

νες: Από τις 22 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου  διορ-

γανώνει ένα φαντασμαγορικό street party στην 

Πλατεία και στους δρόμους του, όπου είστε όλοι 

καλεσμένοι για νσ διασκεδάσετε με τους street 

performer: 

➥ θέατρο δρόμου 

➥ break-dancers

➥ ζογκλέρ και ταχυδακτυλουργούς

➥ ακροβάτες και ισορροπιστές

➥ πρωτότυπες «χιονισμένες διαδρομές» 

➥ πορτρέτα καρικατούρας

Ζωντανή χριστουγεννιάτικη μουσική θα 

προσδίδει μια γιορτινή νότα και γνωστό νεανικό 

συγκρότημα θα πραγματοποιήσει live συναυλί-

ες, αναδεικνύοντας τη street party ατμόσφαι-

ρα του Πάρκου. Παράλληλα, το Smart Park 

θα υποδέχεται όλους τους επισκέπτες του με 

χριστουγεννιάτικα happenings: ο Άγιος Βασί-

λης θα καλωσορίζει τους μικρούς επισκέπτες 

και θα φωτογραφίζεται μαζί τους πάνω στο 

επιβλητικό του έλκηθρο, ξωτικά και νεράιδες 

θα συνοδεύουν μικρούς και μεγάλους στους 

δρόμους του Πάρκου με χριστουγεννιάτικα 

πειράγματα, αλλά και πολλή ακόμη διασκέδα-

ση και συναρπαστικές στιγμές στα παιχνίδια 

αδρεναλίνης του Smart Park.

➥ Christmas Kids Festival για τους μικρούς 

μας φίλους

Το Smart Park φιλοξενεί το 1ο Christmas 

Kids Festival, ένα φεστιβάλ αποκλειστικά 

για τη γιορτινή διασκέδαση των μικρών μας 

φίλων.  Δύο ακριβώς ημέρες πριν από τα Χρι-

στούγεννα, στις 23 Δεκεμβρίου 2012, από 

τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το Smart 

Park περιμένει τα παιδιά στο ολοήμερο φεστι-

βάλ χαράς και δημιουργικότητας. Παραμύθια, 

παιχνίδια, θέατρο, αθλητισμός, μαγειρική, 

πρωτότυπες κατασκευές, ζωγραφική, μου-

σική, τραγούδι, χορός, δωράκια, αγαπημένοι 

special guests και πολλές εκπλήξεις θα περι-

μένουν τα παιδιά. Στην είσοδο θα στηθεί το 

«Δέντρο των Ευχών» που θα στολιστεί με τις 

ευχές των παιδιών που όλοι ελπίζουμε ότι θα 

πραγματοποιηθούν!  Κι ακόμα για τους γονείς: 

Συζήτηση με εξειδικευμένους  παιδοψυχολό-

γους για θέματα αγωγής παιδιών και εφήβων, 

ενημέρωση από  διατροφολόγους με θέμα την 

υγιεινή διατροφή των παιδιών, αλλά και ευκαι-

ρία για χορό!  Μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη 

δυνατότητα να κάνουν διάλειμμα για καφέ ή 

φαγητό σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.  Και 

επειδή τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, 

το μεγαλύτερο ποσό των εσόδων θα διατεθεί 

για τους σκοπούς του συλλόγου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ 

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

www.smartpark.com.gr

Αξέχαστα Χριστούγεννα  
στο McArthurGlen

Υπέροχη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαι-

ρα υπόσχεται φέτος το αγαπημένο σποτ 

των smart buyers, το εκπτωτικό χωριό 

McArthurGlen, που περιμένει μικρούς και 

μεγάλους με στολισμένα τα γραφικά σοκά-

κια του. 

Έτσι, μπορείτε να συνδυάσετε τα ψώνια 

σας σε πολύ συμφέρουσες τιμές με τη χρι-

στουγεννιάτικη διασκέδαση για όλους!  

Ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο 

θα στηθεί στο κέντρο του χωριού, ενώ οι 

μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να 

επισκέπτονται από την Παρασκευή 14/12/12 

το μαγικό εργαστήρι του Αϊ Βασίλη. Στο 

μαγικό εργαστήρι, ο Αγιος Βασίλης με τα 

ξωτικά του περιμένει τα παιδιά για να φωτο-

γραφηθούν, να φτιάξουν χριστουγεννιάτικα 

στολίδια και κάρτες και φυσικά να παίξουν! 

Το εργαστήρι θα λειτουργεί συγκεκριμένες 

ημέρες και ώρες. Σχετικές πληροφορίες στο 

Τηλ. 210-6630830.

McArthurGlen Designer Outlet Athens: 

τηλ. 2106630840,  

www.mcarthurglenathens.gr

Μαγικές γιορτές 
στην ΙΚΕΑ

Φέτος η ΙΚΕΑ «μεταμορφώνει» όλα τα 

καταστήματά της σε έναν μαγικό χώρο… για 

όλα τα παιδιά και για όλους όσοι αισθάνονται 

παιδιά! Από 7 Δεκεμβρίου έως και το τέλος του 

χρόνου, η μαγεία των Χριστουγέννων σας περι-

μένει να τη ζήσετε μέσα από τις εκδηλώσεις 

που ετοίμασε η ΙΚΕΑ για εσάς:

➥ Γευθείτε χριστουγεννιάτικες λιχουδιές

➥ Συναντήστε τον Άγιο Βασίλη

➥ Διασκεδάστε με χριστουγεννιάτικα 

      τραγούδια και μελωδίες

➥ Ταξιδέψτε με αφηγήσεις αγαπημένων         

      παραμυθιών

➥ Φωτογραφηθείτε και κρατήστε ζωντανές             

      τις χριστουγεννιάτικες στιγμές σας 

www.ikea.gr
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Η 
Αττική Οδός είναι ένας δρό-

μος φιλικός στον οδηγό.  Στο 

πλαίσιο αυτό μελετήθηκαν 

και παραδόθηκαν από την 

έναρξη λειτουργίας του αυτοκινητόδρο-

μου οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινη-

τιστών (ΣΕΑ). Πρόκειται για χώρους που 

συνδυάζουν παροχή ποικίλων υπηρεσιών 

που διευκολύνουν τους οδηγούς κατά τις 

διαδρομές τους.

Τα ΣΕΑ της Αττικής Οδού είναι 4 και βρί-

σκονται ανά δύο στον Ασπρόπυργο (στο 

10,2 χλμ, Αττικής Οδού) και στην περιοχή 

των Μεσογείων (μεταξύ Κάντζας και Παι-

ανίας, στο 40,2 χλμ Αττικής Οδού). Αυτό 

σημαίνει ότι στα σημεία αυτά υπάρχουν 

και στις δύο κατευθύνσεις συγκροτήματα 

που περιλαμβάνουν: 

• Πρατήρια υγρών καυσίμων

• Συνεργεία αυτοκινήτων

• Snack bar για γρήγορα γεύματα

• Σταθμούς οδικής βοήθειας

• Ξενοδοχείο 4 αστέρων (Holiday Inn    

   Attica)

• Κτίρια γραφείων

• Καταστήματα - mini market

• ΑΤΜ

Τα ΣΕΑ βρίσκονται πάνω στον αυτοκινη-

τόδρομο και έτσι ο οδηγός μπορεί να κάνει 

μια ολιγόλεπτη ή και μεγάλη στάση στο 

σταθμό για να ξεκουραστεί, να γευματί-

σει, να κάνει ανάληψη από κάποιο ATM, να 

εφοδιαστεί με καύσιμα ή και να αγοράσει 

κάποιο είδος πρώτης ανάγκης.  Ειδικά στα 

ΣΕΑ Παιανίας, το ξενοδοχείο Holiday Inn 

Athens Attica Airport West εξυπηρετεί 

ταξιδιώτες που η παραμονή τους στην 

πρωτεύουσα είναι σύντομη και επιθυμούν 

να βρίσκονται κοντά στο αεροδρόμιο, 

στο οποίο η πρόσβαση είναι άμεση μέσω 

του αυτοκινητόδρομου. Το ξενοδοχείο 

βρίσκεται δίπλα στο σταθμό του προα-

στιακού σιδηροδρόμου και εξασφαλίζει 

άμεση πρόσβαση στα μεγάλα εκθεσιακά 

κέντρα των Αθηνών, καθώς και το επιχει-

ρηματικό κέντρο της Λεωφ. Κηφισίας. Το 

ξενοδοχείο είναι ιδανικό και για αθλητι-

κές ομάδες, δεδομένου ότι απέχει μόνο 

10 λεπτά από το αεροδρόμιο και το πολύ 

12 λεπτά από το Ολυμπιακό Αθλητικό 

Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ). Διαθέτει επίσης 

λειτουργικό επιχειρηματικό κέντρο με 6 

αίθουσες συνεδριάσεων, χωρητικότητας 

έως 250 ατόμων, και φιλοξενεί εταιρικές 

εκδηλώσεις, προσφέροντας στους συμ-

μετέχοντες ευκολία πρόσβασης, καθώς 

και άνετη στάθμευση. 

Πολύ σημαντική εξυπηρέτηση προσφέ-

ρουν ακόμη τα ΣΕΑ στον οδηγό που επι-

θυμεί να κάνει αναστροφή χωρίς να βγει 

από τον αυτοκινητόδρομο. Εάν λοιπόν για 

κάποιο λόγο διαπιστώσετε ότι θα πρέπει 

να κινηθείτε στην αντίθετη κατεύθυνση 

από αυτή που έχετε πάρει και βρίσκεστε 

κοντά σε κάποιον από τους Σταθμούς 

Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών, μπορεί-

τε να κάνετε αναστροφή σε αυτόν, χωρίς 

να χρειάζεται να βγείτε και να ξαναμπείτε 

στον αυτοκινητόδρομο και να καταβάλετε 

και πάλι αντίτιμο διοδίου. 

Στα ΣΕΑ, βρίσκονται επίσης και  οι Σταθ-

μοί Εξυπηρέτησης Συνδρομητών της 

Αττικής Οδού, που εξυπηρετούν τους 

υπάρχοντες συνδρομητές αλλά και όσους 

επιθυμούν να γίνουν συνδρομητές του 

αυτοκινητόδρομου. 

Σταθμοί Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)
Αττικής Οδού

Ευκολία και 
εξυπηρέτηση 
για τον οδηγό

Πρατήρια ΕΚΟ: 
Φέτος, με αφορμή τις γιορτές, τα πρατήρια ΕΚΟ που βρίσκονται στα ΣΕΑ 

της Αττικής Οδού κάνουν πολύ συμφέρουσες εκπτωτικές προσφορές για 

το πλύσιμο του IX αυτοκινήτου σας, για την προμήθεια λιπαντικών, καθώς 

και για την αγορά καυσόξυλων. Κόψτε τα κουπόνια και επωφεληθείτε από 

τις προσφορές της ΕΚΟ στα ΣΕΑ της Αττικής Οδού, που ισχύουν για τους 

οδηγούς του αυτοκινητόδρομου έως τέλος Φεβρουαρίου 2013. 

Πρατήρια ΕΚΟ στα ΣΕΑ Αττικής Οδού: 

10,2 χλμ. Αττικής Οδού προς Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, 

Ασπρόπυργος, 210 5598754 

10,2 χλμ. Αττικής Οδού προς Ελευσίνα, 210 5599490, Ασπρόπυργος

40,2 χλμ Αττικής Οδού προς Αεροδρόμιο Ελ.Βενιζέλος, 

Παλλήνη, 210-6633142 

40,2 χλμ Αττικής Οδού προς Αθήνα, Παλλήνη, 210-6633152

Holiday Inn: 
Ειδική προσφορά κάνει το ξενοδοχείο από 01 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013: 
Μονόκλινο / Δίκλινο δωμάτιο με πρωινό Ευρώ 
115,00. Η τιμή συμπεριλαμβάνει Αμερικάνικο πρωινό 
σε μπουφέ και WIFI. 
(Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει φόρους  8,01%)

Χριστουγεννιάτικες
προσφορές
για τους χρήστες της Αττικής Οδού 
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 Η 
Καλιφόρνια πρωτοπορεί, 

καθώς πρόσφατα ψήφισε 

νομοσχέδιο που επιτρέπει 

τη νόμιμη κυκλοφορία στους 

δρόμους αυτοκινήτων-ρομπότ, που κι-

νούνται χωρίς οδηγό. Ο κυβερνήτης της 

Πολιτείας, κατά τη διάρκεια επίσκεψής 

του στα κεντρικά γραφεία της Google, 

υπέγραψε το νομοσχέδιο, με το οποίο 

επιτρέπεται η κυκλοφορία στους δρό-

μους της Καλιφόρνια των αυτοκινήτων-

ρομπότ που κατασκεύασε πειραματικά η 

Google.  «Σήμερα βλέπουμε την επιστη-

μονική φαντασία να γίνεται η πραγματι-

κότητα του αύριο» δήλωσε ο κυβερνήτης 

Τζέρι Μπράουν. Τα αυτοκίνητα-ρομπότ 

θεωρούνται ένα σημαντικό βήμα στο 

μέλλον χωρίς τροχαία ατυχήματα.  Ένας 

στόλος 12 ρομποτικών αυτοκινήτων της 

Google έχει καλύψει συνολικά 483.000 

χιλιόμετρα στους δρόμους της Καλιφόρ-

νια μέχρι σήμερα, πολλά από αυτά χωρίς 

την παραμικρή παρέμβαση του επιβάτη 

τους. Εξοπλισμένα με κάμερες, αισθη-

τήρες, δέκτες GPS και ειδικό λογισμι-

κό, τα πειραματικά οχήματα της Google 

αντιλαμβάνονται τη θέση τους στο οδό-

στρωμα και αναγνωρίζουν τα εμπόδια. Το 

νομοσχέδιο της Καλιφόρνια προβλέπει 

πάντως ότι στη θέση του οδηγού θα πρέ-

πει πάντα να βρίσκεται ένας άνθρωπος 

με δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να 

αναλάβει τον έλεγχο του οχήματος σε 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μιλώντας 

στη διάρκεια της τελετής υπογραφής του 

νομοσχεδίου, ο συνιδρυτής της Google 

Σεργκέι Μπριν προέβλεψε ότι η νέα τε-

χνολογία θα γίνει εμπορικά διαθέσιμη 

εντός μιας δεκαετίας και υπογράμμισε 

το πλεονέκτημα των  αυξημένων επιπέ-

δων οδικής ασφάλειας.  Το νομοσχέδιο 

δημιουργεί ουσιαστικά το πλαίσιο για την 

καθιέρωση προδιαγραφών απόδοσης και 

ασφάλειας για τις δοκιμές και τη χρήση 

των αυτόνομων οχημάτων. Οι προδιαγρα-

φές θα έχουν καθοριστεί από το υπουρ-

γείο Μεταφορών της Καλιφόρνια έως 

το 2015. Επιφυλάξεις εξέφρασε πάντως 

η Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων 

(AAM), η οποία ανησυχεί για το ενδεχό-

μενο τροποποίησης συμβατικών οχημά-

των: «Δυστυχώς, η νομοθεσία αυτή δεν 

περιλαμβάνει διατάξεις για την προστα-

σία των κατασκευαστών των οποίων τα 

αυτοκίνητα μετατρέπονται σε οχήματα 

αυτόνομης λειτουργίας χωρίς τη συγκα-

τάθεση ή ακόμα και τη γνώση αυτών των 

κατασκευαστών», ανακοίνωσε η ένωση. 

Τα ρομποτικά αυτοκίνητα της Google 

έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία στους 

δρόμους της Νεβάδα, που έκανε πρώτη 

το βήμα για τη νόμιμη κυκλοφορία των 

αυτοκινήτων χωρίς οδηγό, ενώ  ήδη η 

Πολιτεία της Φλόριντα εξετάζει το ενδε-

χόμενο να ακολουθήσει. 

H ασφαλής οδήγηση σημαίνει, άραγε, κα-

τάργηση του ανθρώπινου παράγοντα; Το 

μέλλον θα δείξει.                       Πηγή CNN

Αυτοκίνητα-
ρομπότ οδηγούν 
με ασφάλεια 
χωρίς εμάς 

 Τ
ο πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτω-

βρίου  η Αττική Οδός φιλοξένησε για 

πρώτη φορά στη χώρα μας 4 αμιγώς 

ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κινούνται 

αποκλειστικά και μόνο με την ηλεκτρική ενέρ-

γεια των συσσωρευτών τους. Το Ελληνικό Ινστι-

τούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων  διοργάνωνε 

το 6ο «Hi-Tech EKO Mobility Rally» με κέντρο  

το επί της Αττικής Οδού ξενοδοχείο “Holiday 

Inn – Athens Airport” και τα αυτοκίνητα αυτά 

ήλθαν στη χώρα μας για να συμμετάσχουν, 

ανταγωνιζόμενα με ίσους όρους  τα υβριδικά 

και τα αυτοκίνητα εναλλακτικών καυσίμων. Την 

Παρασκευή το βράδυ φόρτισαν τους συσσω-

ρευτές τους στο εκεί πρατήριο της ΕΚΟ, και το 

πρωί του Σαββάτου μπήκαν επικεφαλής των 

άλλων αυτοκινήτων για ένα μεγάλο γύρο με ει-

δικές διαδρομές ακριβείας σε ολόκληρη σχεδόν 

την Αττική. Το βράδυ του Σαββάτου επέστρε-

ψαν για ανεφοδιασμό – όχι με καύσιμα αλλά με 

ηλεκτρική ενέργεια - και την Κυριακή το πρωί 

αναχώρησαν για νέες διαδρομές ακριβείας που 

τα έφεραν στην Κορινθία. Μετά την επιστροφή 

τους ανεφοδιάστηκαν και πάλι και μετρήθηκε 

με ακρίβεια η ηλεκτρική ενέργεια που κατανά-

λωσαν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μέλ-

λον ανήκει στην ηλεκτροκίνηση. Το Mitsubishi  

iMiEV, με συνολικό βάρος 1285 κιλά χρειάστηκε 

12,5 κιλοβατώρες για κάθε 100 χιλιόμετρα δια-

δρομής και το Nissan Leaf με συνολικό βάρος 

1767 κιλά χρειάστηκε 18,4 κιλοβατώρες για κάθε 

100 χιλιόμετρα. Με το κόστος αυτής της κατανά-

λωσης μόλις να αγγίζει το 1,2 Ευρώ για το πρώ-

το και το 1,8 Ευρώ για το δεύτερο, είναι φανερό 

ότι μιλάμε για αυτοκίνητα που, συγκρινόμενα με 

τα συμβατικά, καταναλώνουν περίπου την αξία 

ενός λίτρου βενζίνης για κάθε 100 χιλιόμετρα. 

Επιπρόσθετα, τα αυτοκίνητα αυτά είναι εντελώς 

αθόρυβα, δεν εκπέμπουν θερμότητα ή ρύπους 

και παράγουν αέρια του θερμοκηπίου, εκεί που 

παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια - και όχι στο κέ-

ντρο των πόλεων -  στη μισή περίπου  ποσότητα 

από εκείνη των αντίστοιχων συμβατικών. 

Η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει μερίδιο 

από την οικονομική δραστηριότητα της κατα-

σκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων και των συ-

στημάτων υποστήριξής τους. Για παράδειγμα, 

τα αυτοκίνητα που έλαβαν μέρος στη διοργάνω-

ση αυτή φόρτιζαν τους συσσωρευτές τους από 

συσκευές φόρτισης που κατασκεύασε εν τάχει, 

μέσα σε μία εβδομάδα, το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων επειδή δεν υπήρ-

χαν διαθέσιμες στην αγορά.  Χρειάζεται μόνο ή 

κατανόηση εκ μέρους των αρμοδίων της άμε-

Η ταχύτητα και η ευγένεια του 

Τμήματος Τηλεφωνικής Εξυ-

πηρέτησης της Αττικής Οδού 

αποσπά πολλές ευχαριστίες. Οι 

περισσότεροι μας ευχαριστούν 

επιτόπου στο τηλέφωνο. Άλλοι 

μας στέλνουν τα συγχαρητήριά 

τους ηλεκτρονικά, όπως o κος 

Σκολαρίκης που μας γράφει:

«Ευχαριστώ πολύ, ταχύτητα 

και εξυπηρέτηση, μακάρι κά-

ποτε να δουλεύουν όλα έτσι 

σε αυτή τη χώρα. Να είστε 

καλά, ευχαριστώ.

Γιώργος Σκολαρίκης»

Για εμάς η καθημερινή αυτή ανα-

γνώριση της ποιότητας των υπηρε-

σιών μας είναι μια ακόμη ανταμοιβή 

για την προσπάθεια να σας εξυπη-

ρετούμε με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. 

Τα συμβάντα στον αυτοκινητόδρο-

μο και η άμεση και αποτελεσματική 

επέμβαση των εργαζομένων στη 

Διεύθυνση Κυκλοφορίας της Αττι-

κής Οδού δίνουν αφορμή για συγ-

χαρητήρια, όπως αυτά που εκφρά-

ζονται στην παρακάτω επιστολή:

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη δι-

αχειρίστρια εταιρία της Αττικής 

Οδού, Αττικές Διαδρομές, και ιδι-

αίτερα τον υπάλληλο/εργαζόμενο 

της εταιρίας, κο Ιωάννη Παναγιώ-

του για την έγκαιρη επέμβασή του 

σε ένα περιστατικό που συνέβη 

λίγο πριν την έξοδο 13. Η αντίδρα-

ση της εταιρίας στην κλήση μου 

ήταν άμεση και η επέμβαση  του 

κου Παναγιώτου επαγγελματική 

και ανθρώπινη. 

Έκανα ένα τρομερό λάθος, 

αλλά χάρη στις Αττικές Δια-

δρομές και 

τους ανθρώ-

πους της το 

λάθος αυτό 

δεν πήρε 

μοιραία τρο-

πή. Τα θερμά μου συγχαρητήρια 

και σας ευχαριστώ πολύ. Εάν 

υπάρχει κάποιος εσωτερικός 

κανονισμός επιβράβευσης του 

προσωπικού της εταιρίας, τότε 

πιστεύω ότι πρέπει να εφαρ-

μοστεί στην περίπτωση του κ. 

Παναγιώτου. 

Από τη χρονιά που πέρασε κρατάμε 
τα «ευχαριστώ» σας και συνεχίζουμε

σης ανάγκης εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας 

για τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλο-

ντος  και η λήψη μέτρων ενθάρρυνσης των σχε-

τικών επιχειρηματικών δράσεων. Η Αττική Οδός 

φιλοδοξεί να διασχίζεται στο εγγύς μέλλον από 

ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό αθόρυβων και 

περιβαλλοντικά φιλικών ηλεκτρικών αυτοκινή-

των. Η αρχή έγινε.

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
στην Αττική Οδό

Ένα rally…
οικολογικό




