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Α
πό 20 Μαρτίου 2013 η Γέφυ-

ρα Ρίου-Αντιρρίου εντάχθη-

κε -όπως είχε προαναγγελ-

θεί- στο δίκτυο της Διαλει-

τουργικότητας, στο οποίο ανήκουν άλλα 4  

συνεργαζόμενα οδικά δίκτυα της χώρας: 

Αττική Οδός, Ολυμπία Οδός (E.O.  Ελευσίνας-

Πάτρας), Μορέας (Ε.Ο Κορίνθου-Τρίπολης-

Καλαμάτας), Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου 

(Ε.Ο. Αθήνας – Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαλια-

κός-Κλειδί).  

Την υπηρεσία της Διαλειτουργικότητας 

(GRITS) εγκαινίασε για πρώτη φορά η Αττική 

Οδός το 2008 με τους αυτοκινητόδρομους 

της Πελοποννήσου. Πλέον η υπηρεσία έχει 

επεκταθεί και στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαί-

ου αλλά και στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. 

Η υπηρεσία που προσφέρεται δωρεάν επι-

τρέπει στους οδηγούς να ταξιδεύουν στα 5 

αυτά οδικά δίκτυα και να περνούν από τις 

ηλεκτρονικές λωρίδες διοδίων χρησιμοποι-

Αγαπητοί 
αναγνώστες,

Κρατάτε στα χέρια σας 
ένα ακόμα τεύχος από 
τα «Νέα της Αττικής 
Οδού» στο οποίο ελπί-
ζουμε να βρείτε χρήσι-
μες και ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες. 
Βρισκόμαστε λίγο πριν 

από το Πάσχα, ενώ η άνοιξη έχει κάνει 
για τα καλά την εμφάνισή της. Αν και η 
περίοδος που διανύουμε παραμένει δύ-
σκολη, μια προσπάθεια για αλλαγή της 
ψυχολογίας μπορεί να έχει θετική επί-
δραση. Μια πασχαλινή εξόρμηση εκτός 
των τειχών πιθανότατα θα δημιουργήσει 
περισσότερη αισιοδοξία. 
Και μην ξεχνάτε ότι σε αρκετά από τα τα-
ξίδια σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
το e-PASS της Αττικής Οδού. 

Από 20 Μαρτίου και η Γέφυρα Ρίου-
Αντιρρίου εντάχθηκε -όπως είχε προα-
ναγγελθεί- στο δίκτυο της Διαλειτουρ-
γικότητας. Επιπλέον οι συνδρομητές της 
Αττικής Οδού μπορούν να χρησιμοποι-
ούν το e-PASS στην Ολυμπία Οδό (E.O. 
Ελευσίνας-Πάτρας), στο Μορέα (Ε.Ο 
Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας) και στον 
Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου (Ε.Ο. Αθήνας – 
Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαλιακός-Κλειδί).  

Όσοι κινούνται στην Αττική Οδό μπορούν 
να απολαύσουν το πράσινο που ειδικά 
την περίοδο της άνοιξης προσφέρει ένα 
εντυπωσιακό αισθητικό αποτέλεσμα.
Η διαμόρφωση των πράσινων ζωνών 
και η συντήρησή τους, κάνουν την Ατ-
τική Οδό έναν κυριολεκτικά «πράσινο» 
αυτοκινητόδρομο. Ο μεγάλος όγκος της 
δουλειάς που έχει γίνει και γίνεται καθη-
μερινά για το πράσινο στην Αττική Οδό 
έχει ως συνέπεια όχι μόνο ένα όμορφο 
αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά και συμβο-
λή στην ασφάλεια, τη δομική προστασία  
και την περιβαλλοντική μέριμνα, ενώ  τα 
είδη που καλλιεργούνται στον αυτοκινη-
τόδρομο έχουν καθοριστεί βάσει εμπερι-
στατωμένης φυτοτεχνικής μελέτης.
Σας ευχόμαστε πολλές και καλές διαδρο-
μές στον αυτοκινητόδρομο της Αθήνας.

Καλό Πάσχα
Αττική Οδός 
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Ακόμη μεγαλύτερη 
άνεση στα ταξίδια

To e-PASS 
έφθασε και 
στη Γέφυρα 
Ρίου-Αντιρρίου

ώντας  έναν και μόνο πομποδέκτη.  

Όσοι οδηγοί λοιπόν είστε συνδρομητές 

της Αττικής Οδού, μπορείτε με την ηλεκτρο-

νική σας συσκευή e-PASS να ταξιδεύετε στη 

Νότια, Κεντρική, και Βόρεια Ελλάδα, περ-

νώντας από τις ηλεκτρονικές λωρίδες των 

συνεργαζόμενων διαλειτουργικών αυτοκι-

νητοδρόμων.

Πώς χρεώνονται οι ηλεκτρονικές 

διελεύσεις

Για κάθε ηλεκτρονική διέλευση στους 

άλλους αυτοκινητόδρομους, η χρέωση 

γίνεται με βάση την εμπορική πολιτική κάθε 

οδικού δικτύου, ενώ οι εκπτώσεις που έχετε 

ως συνδρομητής e-PASS ισχύουν μόνο στην 

Αττική Οδό. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν ξεκινάτε για 

ταξίδι στο διαλειτουργικό οδικό δίκτυο, φρο-

ντίστε να έχετε επαρκές υπόλοιπο στο λογα-

ριασμό σας για να φτάσετε στον προορισμό 

σας και να επιστρέψετε, διότι δεν υπάρχει 

δυνατότητα ανανέωσης του συνδρομητικού 

λογαριασμού στους σταθμούς διοδίων των 

άλλων αυτοκινητοδρόμων.

Η χρέωση της διέλευσής σας στους αυτο-

κινητόδρομους αυτούς εξαρτάται από την 

κατηγορία του οχήματός σας, όπως αυτή 

καθορίζεται από κάθε οδικό δίκτυο στο οποίο 

ταξιδεύετε, βάσει του ύψους του οχήματος 

και του αριθμού των αξόνων του. 

Θυμηθείτε:

Για ΙΧ μόνο Για φορτηγά και  
λεωφορεία μόνο        

Για όλα τα οχήματα

Αττική Οδός Yψος ≤ 2.70μ. 
(Διόδια Ρουπακίου μόνο) 
Χωρίς περιορισμό ύψους

_

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου _ _ Χωρίς περιορισμό ύψους

Γέφυρα Yψος  ≤2.00 μ
(Μόνο φορτηγά) 
Χωρίς περιορισμό ύψους

_

Μορέας _ _ Χωρίς περιορισμό ύψους

Ολυμπία Οδός Yψος ≤ 2.20 μ Χωρίς περιορισμό ύψους Χωρίς περιορισμό ύψους

Θυμηθείτε:

Η θέση των ηλεκτρονικών λωρίδων 

είναι διαφορετική σε κάθε σταθμό διο-

δίων, κάτι που απαιτεί την έγκαιρη προ-

σοχή σας στη σήμανση, για να πάρετε 

την κατάλληλη θέση στο οδόστρωμα.  Τα 

συνεργαζόμενα οδικά δίκτυα διαθέτουν 

ενημερωτικό υλικό και αναλυτικές πληρο-

φορίες για τον τρόπο χρήσης της νέας υπη-

Πώς θα αναγνωρίσετε  τις ηλεκτρονικές λωρίδες πλησιάζοντας στο σταθμό διοδίων
Η σήμανση των ηλεκτρονικών λωρίδων είναι κοινή στα συνεργαζόμενα οδικά δίκτυα:

ρεσίας, τα οφέλη, τις δυνατότητες, καθώς 

και τις οδηγίες για τον τρόπο λειτουργίας 

της μέσω των ιστοσελίδων τους.  Επίσης, 

το κοινό μπορεί να αναζητά περισσότερες 

πληροφορίες στα τμήματα Τηλεφωνικής 

Εξυπηρέτησης Πελατών των συνεργαζό-

μενων οδικών δικτύων:

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου   

τ: 2410 741440 | www.aegeanmotorway.gr

Αττική Οδός

τ: 210 6682222 | www.aodos.gr 

Ολυμπία Οδός    

τ: 22960 95555 | www.olympiaodos.gr

Μορέας     

τ: 2710 562020 | www.moreas.com.gr 

Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου 

τ: 26340 39010-11 | www.gefyra.gr

Σε περίπτωση μεταβολής του ύψους του 

οχήματος (π.χ. με φορτίο στη σχάρα):  

• Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα 

στη συναλλαγή σας, περάστε σε λωρί-

δα με εισπράκτορα για χρέωση βάσει της 

σωστής κατηγορίας του οχήματός σας.  

• Αν περάσετε από ηλεκτρονική λωρίδα 

χωρίς υψομετρική πινακίδα, θα χρεωθείτε 

αντίτιμο μεγαλύτερης κατηγορίας οχήματος, 

όπως αυτή θα καταγραφεί αυτόματα από το 

ηλεκτρονικό σύστημα. 

• Δεν μπορείτε να περάσετε από τις ηλεκτρο-

νικές λωρίδες με υψομετρική πινακίδα (δεν 

το επιτρέπει ο υψομετρικός περιορισμός).  

Για τους υψομετρικούς περιορισμούς 

κάθε δικτύου, συμβουλευθείτε τον πίνακα 

σημάνσεων που ακολουθεί: 
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Σ
την Αττική Οδό, η διαχείριση 

κυκλοφορίας του αυτοκινη-

τόδρομου σημαίνει μεταξύ 

άλλων άμεση επέμβαση σε 

περίπτωση συμβάντος.  Το Κέντρο Διαχεί-

ρισης Κυκλοφορίας που διαθέτει εξοπλι-

σμό υψηλής τεχνολογίας συνεργάζεται επί 

24ώρου βάσεως με τις μονάδες περιπολίας 

που κινούνται κατά μήκος του αυτοκινητό-

δρομου,  έτσι ώστε κάθε συμβάν να αντιμε-

τωπίζεται άμεσα και αποτελεσματικά. 

Σε περίπτωση ακινητοποιημένου οχήμα-

τος, η Αττική Οδός συνεργάζεται με εταιρία 

οδικής βοήθειας, η οποία μεταφέρει χωρίς 

καμία χρέωση το όχημα στην πλησιέστερη 

έξοδο. Από τον Ιανουάριο του 2013 ο νέος 

συνεργάτης μας είναι η  ΕΛΠΑ, ένα όνομα 

που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την 

αυτοκίνηση και την οδική βοήθεια στην 

Ελλάδα.

Η ΕΛΠΑ, με ιστορία 90 ετών, έχει κατα-

φέρει όλα αυτά τα χρόνια να παραμένει 

πρωτοπόρα και δυναμική στους τομείς 

στους οποίους δραστηριοποιείται: αυτο-

κίνητο, οδική ασφάλεια, αντιρρυπαντική 

τεχνολογία και σεβασμός στο περιβάλλον, 

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Άμεση επέμβαση  
σε κάθε συμβάν  
στον  αυτοκινητόδρομο

Νέα 
συνεργασία 
με την ΕΛΠΑ

αγωνιστική δραστηριότητα. Το όνομα της 

εταιρίας έχει ταυτιστεί με την οδική βοή-

θεια την οποία πρώτη εγκαινίασε ως  υπη-

ρεσία στην Ελλάδα το 1960, προκειμένου να 

εξυπηρετεί τους ελάχιστους τότε κατόχους 

αυτοκινήτων και σήμερα περισσότερους από 

150.000 οδηγούς κάθε χρόνο. Στα 50 χρόνια 

από την ίδρυση της οδικής βοήθειας η ΕΛΠΑ 

δημιούργησε σχέσεις εμπιστοσύνης με 

τους συνδρομητές της και καταξιώθηκε ως 

η Εθνική Λέσχη Αυτοκινήτου της χώρας, 

στα πρότυπα των αδελφών Λεσχών με τις 

οποίες συνεργάζεται στην αμοιβαία εξυ-

πηρέτηση των συνδρομητών τους (40 εκ. 

Ευρωπαίοι συνδρομητές  απολαμβάνουν τις 

παροχές του δικτύου) ενώ παράλληλα είναι 

μέλος της FIA, της Διεθνούς Οδικής Ομο-

σπονδίας αυτοκινήτου.  Η εταιρία, βάσει των 

απαιτήσεων της εποχής παρέχει εκτός από 

οδική  και ταξιδιωτική βοήθεια , ασφαλιστι-

κές καλύψεις,  και φροντίδα ατυχήματος. 

H ΕΛΠΑ συνεργάζεται στον τομέα της 

παροχής οδικής βοήθειας με μεγάλες εται-

ρίες αυτοκινήτων, ενώ στον τομέα της προ-

σφοράς ασφαλιστικών προϊόντων συνεργά-

ζεται με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρίες. 

Η ΕΛΠΑ όμως είναι επιπλέον γνωστή και 

ταυτισμένη στην Ελλάδα με τους αγώνες 

αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας. Δεν υπάρχει 

κανείς που να μη γνωρίζει το περίφημο Rally 

Acropolis, το κορυφαίο αυτό αγωνιστικό 

γεγονός που διοργανώνει η εταιρία από το 

1952 και το οποίο όχι μόνο περιλαμβάνεται 

πάντοτε στους αγώνες του παγκοσμίου πρω-

ταθλήματος, αλλά κατέχει και σταθερά μία 

από τις τρεις πρώτες θέσεις στη βαθμολογία 

του παγκοσμίου πρωταθλήματος.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς 

της εταιρίας, το αγωνιστικό τμήμα της ΕΛΠΑ 

υποστηρίζει πάντοτε ένθερμα και υλικοτε-

χνικά τα Special Olympics Ελλάς, τα οποία 

ίδρυσαν το 1993 τμήμα ποδηλασίας με τη 

χορηγία της ΕΛΠΑ και με συμμετοχή αθλη-

τών από την περιφέρεια Αττικής.

Στην Αττική Οδό, η ΕΛΠΑ παρέχει για την 

αντιμετώπιση των συμβάντων 4 οχήματα 

κατά τη διάρκεια της ημέρας και 2 οχήματα 

κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ ανάλογα 

με τις ανάγκες που προκύπτουν κυρίως σε 

περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων, 

μπορεί να ενισχύσει τη δύναμή της με παρα-

πάνω οχήματα.           ■

Σ
το πλαίσιο της συνεχούς προ-

σπάθειας για την καλύτερη 

και πιο γρήγορη εξυπηρέτηση 

των συνδρομητών της, που 

σήμερα υπερβαίνουν τις 400.000, η Αττι-

κή Οδός και η εταιρία λειτουργίας Αττικές 

Διαδρομές Α.Ε. προχώρησαν πρόσφατα 

σε μία ακόμη συνεργασία,  με την εταιρία 

Coral που διαχειρίζεται τα πρατήρια με το 

σήμα της Shell. Χάρη στη νέα συνεργασία, 

όσοι είστε συνδρομητές και κάτοχοι της 

ηλεκτρονικής συσκευής e-PASS της Αττι-

κής Οδού, μπορείτε να ανανεώνετε το συν-

δρομητικό σας λογαριασμό με μετρητά σε 

Τ
ο δίκτυο ανανέωσης/πληρω-

μής της ηλεκτρονικής συσκευ-

ής e-PASS διευρύνθηκε πρό-

σφατα ακόμη περισσότερο, 

χάρη στη συνεργασία της Αττικής Οδού 

με την Τράπεζα Πειραιώς.  Έτσι, όσοι επι-

θυμούν,  μπορούν να επισκεφθούν ένα 

κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, όπου 

θα δώσουν τον κωδικό πελάτη και το χρη-

ματικό ποσό το οποίο επιθυμούν να πιστω-

θεί στον συνδρομητικό τους λογαριασμό. 

Τα χρήματά τους θα είναι διαθέσιμα για 

διελεύσεις το αργότερο μέχρι το πρωί της 

επόμενης μέρας, ενώ σύντομα θα προ-

στεθούν και άλλα κανάλια πληρωμών της 

Τράπεζας, για τα οποία το κοινό θα ενημε-

ρωθεί εκ νέου.  Υπενθυμίζουμε επίσης ότι 

στην Τράπεζα Πειραιώς μπορεί κανείς να 

εγγραφεί συνδρομητής της Αττικής Οδού 

και να αποκτήσει την ηλεκτρονική συσκευή 

e-PASS.          ■

134  πρατήρια με το σήμα  της Shell στην 

Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας. 

Έτσι, έχετε τη δυνατότητα  να συνδυάσετε 

την ανανέωση σε καύσιμα με την ανανέω-

ση του e-PASS.

Η διαδικασία είναι απλή :

1. Δίνετε τη συσκευή του e-Pass στον 

υπάλληλο της αίθουσας του πρατηρίου.

2. Ενημερώνετε τον υπάλληλο για το ποσό 

που θέλετε να πληρώσετε για την ανανέω-

ση της συνδρομής σας.

3. Βλέπετε  στην απόδειξη είσπραξης της 

Αττικής Οδού που θα λάβετε, σε πόσην 

ώρα θα ανανεωθεί η συνδρομή σας. 

Περισσότερα σημεία πληρωμών/ανανέωσης  
e-PASS σε συνεργασία με την Πειραιώς

Να υπενθυμίσουμε ότι την ανανέωση 

συνδρομητικού λογαριασμού την πραγ-

ματοποιείτε επίσης στους σταθμούς διο-

δίων της Αττικής Οδού στις λωρίδες με 

εισπράκτορα, στα Σημεία Εξυπηρέτησης 

Συνδρομητών  της Αττικής Οδού καθώς 

και στο συνεργαζόμενο δίκτυο Τραπεζών. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί-

τε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την 

Τηλεφωνική  Εξυπηρέτηση Πελατών της 

Αττικής Οδού στο 210-668 2222, όπου 

επίσης μπορείτε να κάνετε άμεση πίστω-

ση/ανανέωση του λογαριασμού σας με την 

τραπεζική σας κάρτα.              ■
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Η 
κατασκευή ενός οδικού 

έργου του μεγέθους της 

Αττικής Οδού είχε υψηλές 

απαιτήσεις σε επίπεδο αντι-

πλημμυρικής θωράκισης. Το γεγονός ότι 

η οδός επρόκειτο να διασχίσει ένα μεγά-

λο μέρος του λεκανοπεδίου,  σήμαινε εξ 

ορισμού διασταύρωση με πολλά ρέματα, 

τα οποία θα έπρεπε να διευθετηθούν με 

τρόπο ασφαλή και αποτελεσματικό. Και 

επειδή τέτοια έργα είναι ουσιαστικά συγκοι-

νωνούντα δοχεία, τα όποια αντιπλημμυρικά 

έργα θα έπρεπε να εναρμονίζονται και να 

συμπληρώνουν την ευρύτερη αντιπλημ-

μυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου.  Έτσι, 

η κατασκευή του αυτοκινητόδορμου της 

Αττικής έμελλε να υλοποιηθεί με την παρά-

πλευρη μελέτη και υλοποίηση  ενός εκτε-

ταμένου προγράμματος αντιπλημμυρικών 

έργων. Τα έργα αυτά τα επέβαλλε μια σειρά 

καθοριστικών παραγόντων:

 

• H ανάγκη για αντιπλημμυρική προστασία 

αυτού καθ’ αυτού του αυτοκινητόδρομου 

από τις φυσικές ροές που διασταυρώνει. 

Αντιπλημμυρικά έργα 
στην Αττική Οδό

Ένα μεγάλο 
έργο που 
θωράκισε  
την Αττική

• Η κατασκευή του μεγαλύτερου μέρους 

του δρόμου σε υποβιβασμένο επίπεδο σε 

συνδυασμό με τη μέριμνα για την ασφαλή 

κυκλοφορία των οχημάτων, έκαναν την 

ανάγκη αυτή πιο επιτακτική,

• Η γεωγραφική χωροθέτηση του αυτο-

κινητόδρομου, που διασχίζει το μεγαλύτερο 

μέρος της Αττικής αλλά και τρεις μεγάλες 

υδρογραφικές λεκάνες με μεγάλα ή μικρό-

τερα ρέματα: το Θριάσιο Πεδίο, το λεκανο-

πέδιο της Αθήνας και τα Μεσόγεια,

• Η μορφολογία του λεκανοπεδίου της 

Αττικής με ελάχιστους πλέον φυσικούς 

αποδέκτες, η ραγδαία επιδείνωση των 

χρήσεων γης και οι κάθε είδους ανθρωπο-

γενείς παρεμβάσεις, που συχνά είχαν σαν 

αποτέλεσμα πλημμυρικά φαινόμενα με 

καταστρεπτικές συνέπειες.

Κατά τον σχεδιασμό των έργων λήφθη-

καν υπόψη όχι μόνο οι τότε υφιστάμενες 

χρήσεις γης (βοσκότοποι στο Θριάσιο, 

αγροτικές καλλιέργειες στα Μεσόγεια), 
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αλλά και οι ρεαλιστικά αναμενόμενες αλλα-

γές χρήσεων. Η έκταση των υδραυλικών 

έργων που κατασκευάσθηκαν είναι τέτοια, 

ώστε δικαίως η Αττική Οδός αναδεικνύε-

ται στο μεγαλύτερο αντιπλημμυρικό έργο 

στην Αττική. 

Με τις σημαντικές αντιπλημμυρικές 

παρεμβάσεις επιτυγχάνεται τόσο η ασφά-

λεια του οδικού έργου όσο και η αντιπλημ-

μυρική προστασία των όμορων προς την 

Αττική Οδό δήμων και οικισμών, αλλά και η 

γενικότερη  βελτίωση της ροής των υδάτων 

του λεκανοπεδίου. 

Το συνολικό μήκος των αντιπλημμυ-

ρικών / υδραυλικών έργων έφθασε τα 

66,6 χιλιόμετρα (το μήκος των μεγάλων 

αντιπλημμυρικών έργων έφθασε τα 39,1 

χιλιόμετρα, ενώ το μήκος των διευθε-

τήσεων ρεμάτων τα 27,5 χιλιόμετρα). Τα 

μεγαλύτερα και πιο χαρακτηριστικά αντι-

πλημμυρικά που υλοποιήθηκαν είναι τα 

παρακάτω:

• Κύριος κεντρικός συλλεκτήρας της ανατο-

λικής περιοχής των Μεσογείων από Παιανία 

μέχρι Κορωπί και Μαρκόπουλο, που συνδέε-

ται με τα αντιπλημμυρικά έργα του Ερασίνου 

ποταμού (ρέμα Βραυρώνας). Συλλέγει τις 

πλημμυρικές παροχές από τις παρυφές του 

Υμηττού και την ενδιάμεση πεδινή έκταση 

και προστατεύει την περιμετρική περιοχή 

του Νέου Αεροδρομίου των Σπάτων.

•  Kύριοι συλλεκτήρες των πλημμυρικών 

παροχών του άνω ρου του Ρ. Ποδονίφτη 

και εκτροπή τους μέσω σήραγγας προς το 

Ρέμα Παναγίτσας – Ραφήνας. Δίνουν διέξο-

δο στα αντιπλημμυρικά δίκτυα των Δήμων 

Βριλησσίων, Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευ-

ής και άλλων όμορων περιοχών.

•  Εκβάθυνση, διαπλάτυνση και γενική 

διευθέτηση του ρέματος Παναγίτσας και 

των κλάδων του (Ρέματα Γέρακα, Λεοντα-

ρίου, Άη Γιάννη, αγωγός Γλυκών Νερών). 

Η λεκάνη απορροής του ρέματος ξεκινά 

από τις παρυφές του Πεντελικού Όρους 

και  δέχεται τις απορροές του Γέρακα, της 

Παλλήνης και των Γλυκών Νερών.

•  Αντιπλημυρικά περιοχής Αχαρνών – Ζεφυ-

ρίου κλπ. Κατασκευή κύριου συλλεκτήρα, 

ικανού να συλλέξει τις παροχές όλης της 

ανάντη υπολεκάνης του Μενιδίου και να τις 

οδηγήσει με ασφάλεια στο Ρ. Αχαρνών.

•  Κύρια αντιπλημμυρικά έργα Ασπροπύρ-

γου–Ελευσίνας:  Διευθετήσεις των ρεμά-

των Σούρες και Μικρό Κατερίνι στην Ελευ-

σίνα, και επέκταση αγωγού στη Μαγούλα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αντιπλημμυρι-

κή μελέτη που είχε εκπονηθεί συνόψιζε σε 

μια χαρακτηριστική φράση τη σπουδαιότη-

τα, την έκταση και τις δαπάνες κατασκευής 

των αντιπλημμυρικών έργων: «To έργο της 

Αττικής Οδού είναι αντιπλημμυρικό και 

δευτερευόντως συγκοινωνιακό». 

Σήμερα, τα αντιπλημμυρικά έργα της Αττι-

κής Οδού αποτελούν σημαντικό τμήμα των 

απαιτούμενων συναφών έργων για το σύνολο 

της Αττικής, διασφαλίζοντας τη λειτουργία 

του αυτοκινητόδρομου ακόμη και σε ημέρες 

όπου η βροχόπτωση μπορεί να ξεπεράσει τα 

συνήθη δεδομένα, όπως η ισχυρότατη βρο-

χόπτωση στα τέλη Φεβρουαρίου.              ■
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Τ
ο φαινόμενο των δολιοφθορών 

με σκοπό την κλοπή αγωγών και 

καλωδίων χαλκού στην Αττική 

Οδό έχει αποτελέσει εδώ και 

χρόνια ένα μείζον πρόβλημα που απασχό-

λησε το Τμήμα Συντήρησης Ηλεκτρονικού 

& Ηλεκτρομηχανολογικού (Η&Η/Μ)  Εξοπλι-

σμού του αυτοκινητόδρομου. Και αυτό, γιατί 

οι κλοπές των αγωγών και καλωδίων χαλκού 

πλήττουν τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρομηχα-

νολογικές εγκαταστάσεις της Αττικής Οδού, 

προκαλώντας μεταξύ άλλων προβλημάτων 

και απώλεια φωτισμού. Έτσι, η αξιοπιστία 

ενός δρόμου με υποδομή υψηλών προδια-

γραφών, που συντηρείται υποδειγματικά και 

όπου η ασφάλεια των οδηγών αποτελεί προ-

τεραιότητα για τη λειτουργία του, δεχόταν 

ισχυρό χτύπημα από την ανεξέλεγκτη και 

παράνομη δραστηριότητα κάποιων. 

Η εμφάνιση του φαινομένου, σε πρώτη 

φάση σποραδικά, χρονολογείται από το 

έτος 2006, για να ακολουθήσει μία έντονη 

κλιμάκωσή του από το 2009, η οποία έφτα-

σε σε υπέρμετρη έξαρση από τις αρχές του 

2010. Όλα αυτά τα χρόνια και κάθε φορά που 

σημειωνόταν τέτοιο περιστατικό, η Αττική 

Πώς 
αντιμετωπίσαμε 
τις δολιοφθορές 
στην Αττική Οδό

Εξοπλισμός 
οδοφωτισμού

Οδός σε συνεχή βάση προχωρούσε άμεσα 

σε τεχνική αποκατάσταση των ζημιών που 

προκαλούσαν οι δολιοφθορείς. Παράλληλα, 

η εταιρία έπαιρνε κάθε δυνατό προληπτικό 

μέτρο για να αποτρέψει το φαινόμενο. 

Τέτοια μέτρα ήταν:

• H ενίσχυση των συστημάτων ασφαλείας 

των τεχνικών εγκαταστάσεων.

• Aυξημένη επιτήρηση μέσω των συστημά-

των εποπτείας των εγκαταστάσεων.

• Eντατικοποίηση των εσωτερικών περιπολι-

ών του μηχανισμού Οδικής Ασφάλειας. 

• Eπιστράτευση πρόσθετων εξωτερικών 

περιπολιών από εξειδικευμένες εταιρίες 

παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (Security).

Ωστόσο,  λόγω της έκτασης και των συν-

θηκών του Έργου, και επιπλέον λόγω της 

αδυναμίας της Πολιτείας να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά την παραβατικότητα, παρ’ 

όλα τα παραπάνω προληπτικά μέτρα ασφα-

λείας,  τα περιστατικά δολιοφθορών και κλο-

πών αυξήθηκαν δραματικά από τις αρχές του 

2010. 

Αποτέλεσμα ήταν οι  συνεχείς βλάβες 

στην ηλεκτρική τροφοδοσία και οι συνε-

πακόλουθες διακοπές λειτουργίας, τόσο 

του οδοφωτισμού, όσο και των υπόλοιπων 

Η&Η/Μ συστημάτων που σχετίζονται με την 

καλή λειτουργία του Έργου αλλά και με τη 

διαχείριση κυκλοφορίας και την ασφάλεια 

των χρηστών του αυτοκινητόδρομου, όπως 

είναι οι κάμερες και άλλα υποσυστήματα 

παρακολούθησης κυκλοφορίας και εντοπι-

σμού συμβάντων, οι πινακίδες μεταβλητών 

μηνυμάτων κλπ.

Η δραματική αυτή έξαρση του φαινομέ-

νου ακύρωνε ουσιαστικά την όποια αποτε-

λεσματικότητα των μέτρων που μέχρι τότε 

έπαιρνε η εταιρία για να το αντιμετωπίσει. 

Την ίδια στιγμή οι συνέπειες στη λειτουργία 

του αυτοκινητόδρομου και την ασφάλεια 

των χρηστών του ήταν πλέον ιδιαίτερα έντο-

νες και συνεχείς. Τότε στην Αττική Οδό απο-

φασίσαμε ότι το πρόβλημα χρειαζόταν πιο 

καίρια και κατά μέτωπο αντιμετώπιση: 

Aπό το καλοκαίρι του 2011 αποφασίστηκε 

για τις «ευάλωτες» περιοχές του Έργου η 

επιπλέον εφαρμογή κάποιων ιδιαίτερα βαρέ-

ων τεχνικών μέτρων θωράκισης των Η&Η/Μ 

εγκαταστάσεων, συγκεκριμένα: 

• η επίστρωση με οπλισμένο σκυρόδεμα 

των φρεατίων και των οδεύσεων των 

καλωδιώσεων,

• η εγκατάσταση μεταλλικών κλωβών 

προστασίας των εξωτερικών ηλεκτρικών 

και ηλεκτρονικών πινάκων,

• η συγκόλληση των ηλεκτρολογικών 

θυρίδων των ιστών οδοφωτισμού.

Οι πλέον «ευάλωτες» περιοχές του Έργου 

που θωρακίστηκαν είναι το τμήμα μεταξύ 

του 0,0 χλμ και του 7,5 χλμ (Ελευσίνα – Ρου-

πάκι), η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος 

Αιγάλεω (Δ.Π.Λ.Α.) και η περιοχή του Α/Κ20 

(ανισόπεδου κόμβου Κορωπίου – Αεροδρομί-

ου). Τα έργα θωράκισης ξεκίνησαν στα τέλη 

του καλοκαιριού του 2011 και ολοκληρώθη-

καν στα τέλη Νοεμβρίου του 2012.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η θωράκι-

ση με τον τρόπο αυτό των εγκαταστάσεων 

καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την πρόσβαση 

στις καλωδιώσεις ακόμα και για το προσω-

πικό της συντήρησης του Έργου. Ωστόσο, 

σταθμίζοντας τα οφέλη και  λαμβάνοντας 

υπόψη τις συνέπειες της συνολικής κατά-

στασης με τις κλοπές και ζημίες, θεωρήθη-

κε εν τέλει απόλυτα σκόπιμη, τόσο για την 

οικονομία, όσο και για την καλή λειτουργία 

του Έργου.

Από το έτος 2006 οπότε και ξεκίνησε το 

φαινόμενο των επανειλημμένων δολιοφθο-

ρών, μέχρι και το 2012 οπότε και ολοκληρώ-

θηκαν τα έργα θωράκισης, είχαν αναλωθεί 

για την αποκατάσταση των ζημιών συνολικά 

περί τα 80 χιλιόμετρα καλωδίων συνολικού 

(μόνον υλικού) κόστους της τάξεως των 

300.000 €. 

Έκτοτε οι απώλειες σχεδόν εκμηδενίστη-

καν, καθώς έχουν πληγεί μόνον κάποια μεμο-

νωμένα σημεία στην περιοχή των Μεσογεί-

ων, τα οποία κατόπιν επίσης θωρακίστηκαν 

με τον ίδιο τρόπο, με τελικό αποτέλεσμα 

σήμερα τη σχεδόν πλήρη πλέον απαλλαγή 

του Έργου από αυτό το φαινόμενο των δολι-

οφθορών και τις συνέπειές του στο επίπεδο 

λειτουργίας και οδικής ασφάλειας του αυτο-

κινητόδρομου. 

Ελευθέριος Ζαμπέτας

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης 

(Η&Η/Μ)  Εξοπλισμού Αττικής Οδού 

Τηλέφωνα επείγουσας 
ανάγκης στους ελληνικούς 
αυτοκινητόδρομους

Οι νέοι αυτοκινητόδρομοι που λειτουργούν ήδη στην Ελλάδα αλλά και όσοι βρίσκονται 

υπό κατασκευή, διαθέτουν τηλεφωνικούς αριθμούς που ο οδηγός μπορεί να καλεί από 

το κινητό του τηλέφωνο, σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. 

Καλέστε τα νούμερα αυτά μόνο σε περίπτωση που: 

• Εμπλακείτε σε ατύχημα 

• Γίνετε αυτόπτης μάρτυρας κάποιου ατυχήματος 

• Ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητό σας λόγω βλάβης 

• Παρατηρήσετε κάτι επικίνδυνο στο οδόστρωμα (πεσμένο φορτίο, σκασμένο λάστιχο 

φορτηγού, ζώο κλπ.) 

• Νιώσετε αδιαθεσία κατά την οδήγηση 

Αττική Οδός        1866

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (ΠΑΘΕ Μαλιακός-Κλειδί)   1866

Μορέας (Ε.Ο. Κορίνθου-Τριπόλεως)     1866

Νέα Οδός (ΠΑΘΕ Αθήνα-Μαλιακός & Σχηματάρι-Χαλκίδα) 

& Κεντρική Οδός (ΠΑΘΕ Σκάρφεια Φθιώτιδας μέχρι Ράχες Φθιώτιδας) 1075

Ολυμπία Οδός (Ε.Ο. Ελευσίνας-Κορίνθου-Πατρών)   1025 

Εγνατία Οδός       1077

Σημ. Εάν βρεθείτε σε έκτακτη ανάγκη και δεν θυμάστε το νούμερο που θα πρέπει να 

καλέσετε, καλέστε το 100 ή το 112, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης.

Επίστρωση φρεατίων με οπλισμένο σκυρόδεμα 

Κατασκευή προστατευτικού κλωβού Κ
αι φέτος η Αττική Οδός ήταν 

παρούσα στον 36ο Αγώνα Δρό-

μου Υγείας Αθήνας 20χλμ., που 

πραγματοποιήθηκε στις 10/3/2013 στον 

Άγιο Κοσμά. Συγκεκριμένα η εταιρία λει-

τουργίας Αττικές Διαδρομές διέθεσε ένα 

όχημα καθώς και κώνους για τη σήμανση 

της δεξιάς λωρίδας  της παραλιακής σε όλο 

το μήκος μέχρι το Καβούρι. 

Ο αγώνας διοργανώθηκε από το Σύλλογο 

Δρομέων Υγείας Αθηνών, τον πρώτο Σύλ-

λογο Δρομέων που ιδρύθηκε στην Ελλάδα  

το 1981. Τα μέλη του είναι δρομείς μικρών 

μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων δρόμου. 

Το  μήνυμά του είναι: «Το τρέξιμο είναι η 

καλύτερη επένδυση για την υγεία μας».

Μέσα από τις αγωνιστικές και άλλες εκδη-

λώσεις του, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας 

Αθηνών προσπαθεί  να διαδώσει με κάθε 

νόμιμο μέσο το Λαϊκό Μαζικό Αθλητισμό 

(Λ.Μ.Α.) γιατί πιστεύει ότι  ο αθλητισμός 

είναι δικαίωμα κάθε Πολίτη και πρέπει να 

του δίνονται οι ευκαιρίες και τα μέσα να 

αθλείται.

H Αττική Οδός  
στον 36ο Αγώνα 
Δρόμου Υγείας
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τα νέα της Αττικής Οδού

Ο
σοι οδηγούν στην Αττική Οδό 

απολαμβάνουν διαδρομές  

ποιότητας, χάρη στην άριστη 

υποδομή ενός αυτοκινητόδρο-

μου που κατασκευάστηκε βάσει υψηλών 

διεθνών προδιαγραφών.  Παράλληλα,  χάρη 

στη συνεχή και συνεπή συντήρηση της 

υποδομής καθώς και την αδιάλειπτη επο-

πτεία και επέμβαση σε κάθε συμβάν, όσοι 

χρησιμοποιούν την Αττική Οδό αισθάνονται 

ασφαλείς στις διαδρομές τους.

Δεν είναι όμως μόνον αυτά που απολαμ-

βάνουν οι οδηγοί στον αυτοκινητόδρομο.

Η διαμόρφωση των πράσινων ζωνών και 

η συντήρησή τους, έχει κάνει την Αττική 

Οδό έναν κυριολεκτικά «πράσινο» αυτοκι-

νητόδρομο. Ο μεγάλος όγκος της δουλειάς 

που έχει γίνει και γίνεται καθημερινά για το 

πράσινο στην Αττική Οδό έχει ως συνέπεια 

όχι μόνο ένα όμορφο αισθητικό αποτέλε-

σμα, αλλά και συμβολή στην ασφάλεια, τη 

δομική προστασία  και την περιβαλλοντική 

μέριμνα, ενώ  τα είδη που καλλιεργούνται 

στον αυτοκινητόδρομο έχουν καθοριστεί 

βάσει εμπεριστατωμένης φυτοτεχνικής 

μελέτης.

Ο κος Γιώργος Φουντής, Γεωπόνος Π.Α. 

και Προϊστάμενος του Τμήματος Συντή-

ρησης Πρασίνου της Αττικής Οδού, εξη-

γεί τα κριτήρια βάσει των οποίων έχει γίνει 

η επιλογή των ειδών που καλλιεργούνται 

στον αυτοκινητόδρομο:

«Η επιλογή των φυτικών ειδών στην Αττι-

κή Οδό έγινε μετά από ανάλυση και επεξερ-

γασία μιας σειράς παραγόντων που διέπουν 

το έργο όπως περιβαλλοντολογικοί, κατα-

σκευαστικοί, λειτουργικοί και αισθητικοί.

Ο κύριος λόγος του σχεδιασμού των 

φυτεύσεων στον αυτοκινητόδρομο ήταν η 

αποκατάσταση της υφιστάμενης βλάστη-

σης ώστε να μην διαταράσσεται η ισορρο-

πία του περιβάλλοντος χώρου, με φυτά που 

έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν τα καυ-

σαέρια των οχημάτων (π.χ. χαρουπιά) αλλά 

και η δημιουργία νέων χώρων πρασίνου που 

θα αποδίδουν το καλύτερο αισθητικό αποτέ-

λεσμα  στους χρήστες του. Για τον λόγο αυτό 

επιλέχθηκαν είδη ανθεκτικά στο μικρόκλιμα 

του αυτοκινητόδρομου αλλά και στο μεγάλο 

εύρος των κλιματικών ζωνών της Αττικής 

με έντονη ανθοφορία η οποία εναλλάσσεται 

ανάλογα με την εποχή του έτους ( πχ. Μηδι-

κή τον χειμώνα, Βιβούρνο αρχές Μαρτίου, 

Λαντάνα το καλοκαίρι )

Ο δεύτερος πολύ σημαντικός λόγος ήταν 

η ενίσχυση της αντιδιαβρωτικής προστασί-

ας των πρανών  με την επιλογή ειδών που 

σχηματίζουν γρήγορα επιφανειακό ριζικό 

σύστημα και συγκρατούν το χώμα κατά την 

διάρκεια των βροχοπτώσεων ( π.χ. Ακακία, 

Μεσημβριάνθεμο).

Η δημιουργία ανεμοφρακτών με στόχο 

την προστασία των οχημάτων από ισχυ-

ρούς πλευρικούς ανέμους με τη γραμμική 

και πυκνή φύτευση ειδών που δημιουργούν 

προστατευτικό πλέγμα με τους κλάδους 

τους (π.χ. κυπαρίσσι οριζοντιόκλαδο) και 

η δημιουργία φυσικών ηχοπετασματών 

για την όσο το δυνατόν μείωση του θορύ-

βου στις γύρω από το έργο κατοικημένες 

περιοχές (π.χ. Ροβίνιες) είναι εξίσου πολύ 

σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν 

την επιλογή των φυτικών ειδών.»

Το έργο της διαχείρισης του πρασίνου στην 

Αττική Οδό αποτελεί σημαντικό κομμάτι της 

συνολικής  περιβαλλοντικής διαχείρισης που 

εφαρμόζεται στον αυτοκινητόδρομο και έχει 

αναγνωρισθεί από την Διεθνή Οδική Ομο-

σπονδία, η οποία έχει απονείμει στην εταιρία 

λειτουργίας Αττικές Διαδρομές 1ο βραβείο 

στην κατηγορία «Διαχείριση Περιβαλλοντι-

κών Επιπτώσεων Οδικών Υποδομών». Επί-

Διαχείριση 
πρασίνου στον 
αυτοκινητόδρομο

Η σημασία 
της επιλογής 
των ειδών 
καλλιέργειας

σης,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απονείμει 

το βραβείο Αειφόρου Κατασκευής στη Δυτι-

κή Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού, στην 

οποία έχει γίνει μεγάλο έργο αποκατάστασης 

του φυσικού τοπίου για την περιβαλλοντική 

εναρμόνιση του αυτοκινητόδρομου.         ■ 

Οι χαρουπιές έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν τα καυσαέρια των οχημάτων

Οι πράσινες ζώνες συντηρούνται με συνέπεια

Η φύτευση των πρανών ενισχύει την αντιδιαβρωτική προστασία,  ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται και η αντιθορυβική προστασία

Το αισθητικό αποτέλεσμα ποικίλλει ανάλογα με την εποχή του έτους
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Η ισορροπία της μοτισκλέτας 

επηρεάζεται σημαντικά από 

τις κινήσεις όσων επιβαίνουν 

σε αυτή, επομένως ο ρόλος 

του συνεπιβάτη είναι καθοριστικός.

Για τον οδηγό η ύπαρξη συνεπιβάτη 

σημαίνει επαναπροσδιορισμό των δεδο-

μένων. Θα χρειαστούν μεγαλύτερες απο-

στάσεις φρεναρίσματος, οι ελιγμοί απαι-

τούν περισσότερο χρόνο και χώρο. 

Για τις στροφές, η παρουσία συνεπιβά-

τη είναι θετική, γιατί απαιτείται μικρότερη 

κλίση, καθώς το κέντρο βάρους βρίσκεται 

ψηλότερα. Η πρόσφυση είναι μειωμένη 

λόγω φορτίου, τα ελαστικά χρειάζονται 

επιπλέον πίεση (αν πρόκειται για ταξίδι), 

ακόμη και η επιτάχυνση και η ρεπρίζ της 

μοτοσικλέτας είναι χαμηλότερες.

Πώς ανεβαίνει στη μοτοσικλέτα
Το σίγουρο είναι ότι πρώτα ανεβαίνει ο 

Διαδρομές με 
συνεπιβάτη  
στη μοτοσικλέτα

Μάθετε  
πώς αλλάζουν  
τα δεδομένα  
της μετακίνησης

οδηγός και μετά ο συνεπιβάτης. 

Πριν ανέβει, ειδοποιεί απαραιτήτως τον 

οδηγό, για να πατήσει καλύτερα στο έδαφος 

και να προετοιμαστεί. 

Ο σωστός τρόπος να ανεβαίνει ο συνε-

πιβάτης είναι να περνά πρώτα  το πόδι του 

πάνω από τη σέλα και μετά να κάθεται. Αν 

όμως η μοτοσικλέτα είναι ψηλή ή έχει top 

case (βαλιτσάκι), η κίνηση αυτή πιθανόν δεν 

είναι εύκολη. Σε αυτή την περίπτωση γίνε-

ται το «ιπποδρομικό» ανέβασμα. Πατά στο 

μαρσπιέ του, σηκώνεται και περνά έτσι με 

ευκολία το πόδι του πάνω από τη σέλα για 

να καθίσει.  Δύο είναι τα σημεία προσοχής 

εδώ: 

Α) Οφείλουμε ως συνεπιβάτες να ρωτή-

σουμε τον οδηγό αν το πίσω μαρσπιέ αντέ-

χει μια τέτοια κίνηση. Υπάρχουν περιπτώσεις 

(μοτοσικλέτες enduro, after market μαρ-

σπιέ) που δεν αντέχουν τέτοιο βάρος, οπότε 

αναζητήστε άλλο «ακροβατικό». Μπορεί π.χ. 

να χρησιμοποιηθεί το μαρσπιέ του οδηγού ή 

ο οδηγός να σταθεί με τη μοτοσικλέτα δίπλα 

σε πεζοδρόμιο.

Β) Ο οδηγός επιβάλλεται να είναι απόλυτα 

προετοιμασμένος για την κίνηση ανάβασης 

του συνεπιβάτη του, γιατί με την άσκηση 

του βάρους πάνω στο μαρσπιέ, η μοτοσικλέ-

τα θα γείρει αυτόματα και οι πιθανότητες να 

προλάβει ο οδηγός την πτώση είναι λίγες…

Για ανάλογους λόγους ισορροπίας, ισχύ-

ουν τα ίδια όταν ο συνεπιβάτης κατεβαίνει. 

Σε κάθε περίπτωση, πρώτα κατεβαίνει ο 

συνεπιβάτης και μετά ο οδηγός.

Στην πορεία
Ο ρόλος του συνεπιβάτη μπορεί να χαρα-

κτηριστεί μόνο ως ουδέτερος ή αρνητικός, 

ποτέ θετικός. Σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να «βοηθήσει» ή να συμβάλει στην 

οδήγηση. Στην καλύτερη περίπτωση, δεν 

θα την επηρεάζει. Επομένως ο καλύτερος 

συνεπιβάτης είναι εκείνος που παραμένει 

εντελώς ουδέτερος όσο η μοτοσικλέτα 

κινείται. 

Η σωστή θέση είναι εκείνη που του επι-

τρέπει να κινείται σαν «ένα σώμα» με τον 

οδηγό. Πρέπει να βρίσκεται διαρκώς σε 

επαφή (κυριολεκτικά) μαζί του, ώστε στις 

εναλλαγές κλίσης να ακολουθεί τις κινήσεις 

του σώματος του οδηγού. Ο οδηγός οφεί-

λει σε κάθε περίπτωση να διερευνήσει το 

κατά πόσο φοβάται ο συνεπιβάτης και να 

το σεβαστεί, για το καλό και των δύο. Ένας 

φοβισμένος συνεπιβάτης, μόλις πάρει κλίση 

η μοτοσικλέτα, θα προσπαθήσει να κρατήσει 

όρθιο το σώμα του, γιατί σε αυτή τη στάση 

αισθάνεται ασφάλεια. Το αποτέλεσμα είναι 

εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς ο οδηγός, για 

να μπορέσει να διαγράψει την ίδια τροχιά, θα 

χρειαστεί να δώσει μεγαλύτερη κλίση στη 

μοτοσικλέτα. Μεγαλύτερη κλίση σημαίνει 

λιγότερη πρόσφυση και αυτό δεν είναι καλό, 

καθώς πλησιάζουμε στα όρια… 

Σε καμία περίπτωση αυτό το λάθος δεν 

αποτελεί  ευθύνη του συνεπιβάτη, παρά 

μόνο του οδηγού, που οφείλει να προσαρμό-

ζεται στις δυνατότητες του φιλοξενούμενού 

του και όχι στις δικές του. 

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είμα-

στε σε περίπτωση που στη μοτοσικλέτα 

μας φιλοξενούμε συνεπιβάτη που δεν ξέρει 

ισορροπία σε δίτροχο (δεν ξέρει καν ποδή-

λατο). Ο συνεπιβάτης αυτός δεν είναι εξοι-

κειωμένος σωματικά με την κίνηση και τις 

κλίσεις της μοτοσικλέτας, με αποτέλεσμα 

να είναι τόσο σφιγμένος, που να δυσκολεύει 

πολύ τον οδηγό. Ακόμη και σε στάση, π.χ. σε 

ένα φανάρι, ο συνεπιβάτης αυτός, μη γνω-

ρίζοντας ισορροπία, μπορεί να κινηθεί με 

λάθος τρόπο και να προκαλέσει ακόμη και 

μία πτώση.

Γι’ αυτό, μεγάλη προσοχή με τέτοιους 

συνεπιβάτες!

Για να στηρίζεται ο συνεπιβάτης, χρησι-

μοποιεί τα χέρια του και τις λαβές που προ-

σφέρει κάθε τύπος μοτοσικλέτας. Σε κάθε 

περίπτωση, το ένα του χέρι πρέπει να αγκα-

λιάζει τον οδηγό από τη μέση του (όχι τους 

ώμους ή τους αγκώνες). Με αυτό τον τρόπο 

εξασφαλίζεται ότι στις επιταχύνσεις δεν θα 

γέρνει πίσω το σώμα του συνεπιβάτη, ανα-

στατώνοντας και πάλι την ισορροπία και την 

κατανομή του βάρους. 

Το άλλο του χέρι μπορεί να χρησιμοποι-

εί μία από τις προσφερόμενες χειρολαβές, 

ώστε να μην πέφτει το βάρος του πάνω 

στον οδηγό στα φρεναρίσματα. Στις sport 

μοτοσικλέτες, όπου η άνεση έρχεται συνή-

θως σε δεύτερη μοίρα, το χέρι που δεν είναι 

στη μέση του οδηγού πρέπει να είναι πάνω 

στο ρεζερβουάρ κρατώντας «κόντρα» στο 

φρενάρισμα. Τα χέρια μπορούν να εναλλάσ-

σονται στις θέσεις τους, ώστε να ξεκουρά-

ζονται.

Στις στροφές
Ακόμη και το κεφάλι του να μετακινήσει 

ο συνοδηγός, η μοτοσικλέτα θα «αναστατω-

θεί», ανάλογα βέβαια και με το βάρος της και 

την ταχύτητά της εκείνη τη στιγμή, ωστόσο 

η κίνηση θα γίνει αισθητή από την οδηγό. Θα 

του αποσπάσει την προσοχή, και αυτό είναι το 

τελευταίο πράγμα που θέλουμε από το συνε-

πιβάτη μας, ειδικά πάνω σε μια στροφή.

Επομένως, ο κανόνας λέει ότι από τη στιγ-

μή που ξεκινά η στροφή, ο συνεπιβάτης το 

μόνο που κάνει είναι να …αναπνέει και να 

απολαμβάνει τη βόλτα. Δεν κινείται.

Οι στροβιλισμοί του αέρα είναι λιγότεροι 

όσο ο συνεπιβάτης μένει κοντά στον οδηγό. 

Τείνουν όμως να στέλνουν τα μυγάκια στον 

συνεπιβάτη, οπότε επιβάλλεται να είναι κλει-

στή η ζελατίνα του κράνους του.

Το κράνος
Μία ενοχλητική αλλά αναπόφευκτη συνέ-

πεια της ύπαρξης συνεπιβάτη είναι το χτύ-

πημα του κράνους του πάνω στο κράνος του 

οδηγού. Εδώ την ευθύνη την έχει ο «πίσω», 

ο οποίος θα πρέπει να  παρακολουθεί την 

κίνηση και να προβλέπει ανά πάσα στιγμή 

ένα πιθανό φρενάρισμα και να φροντίζει να 

αποτρέπει τη «σύγκρουση» ανάμεσα στα 

κράνη.  Ο συνεπιβάτης οφείλει να κοιτάζει 

και το δρόμο, βγάζοντας το κεφάλι του από 

τη μία πλευρά, πάνω από τον ώμο του οδη-

γού. Μπορεί να αλλάζει πλευρά μόνο όταν η 

μοτοσικλέτα κινείται σε ευθεία, οπότε είναι 

και εξαιρετικά σταθερή.

Γενικά όσο πιο βαριά είναι μια μοτοσικλέτα 

και όσο πιο γρήγορα κινείται τόσο λιγότερο 

μπορεί να επηρεαστεί η κίνησή της από 

τις μετατοπίσεις του συνεπιβάτη. Ωστό-

σο μικρές μοτοσικλέτες που κινούνται με 

χαμηλή ταχύτητα μέσα στην πόλη μπορούν 

ακόμη και να αλλάξουν πορεία αν μετατοπι-

στεί ο «πίσω».

Θανάσης Χούντρας, 

Διευθυντής Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης 

Μοτοσικλέτας 

www.MotorcycleRidingAcademy.com

Μέλος ΔΣ της Make Roads Safe Hellas

www.MakeRoadsSafeHellas.gr

Τώρα που ο καιρός αλλάζει και οι συνθήκες γίνονται όλο και πιο καλές  
για βόλτες και εκδρομές με τη μοτοσικλέτα και την παρέα μας, ας δούμε  
με προσοχή το ρόλο του συνεπιβάτη στις μετακινήσεις μας 
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Η 
πρωτοποριακή μουσική διοργά-

νωση Plisskën Festival έρχεται 

για μία ακόμη φορά στις 18 Μαΐου 

2013 στον Ελληνικό Κόσμο  (Πειραιώς 254, 

Κτήριο 56, Είσοδος Γ).  Το Plisskën Festival 

είναι ένα νέο, φρέσκο, ολοήμερο μουσικό 

φεστιβάλ που συστήθηκε στο κοινό τον 

Δεκέμβριο του 2010, κάνοντας αίσθηση με 

το πρωτοποριακό line-up του, αλλά και με τη 

λογική που ήθελε τις πόρτες ανοιχτές από 

το μεσημέρι, θυμίζοντας έτσι διοργανώσεις 

του εξωτερικού.

Από το 2012 το Plisskën Festival έχει απο-

κτήσει και συνεχώς αναπτύσσει μια «πράσι-

νη» ταυτότητα, παράλληλα με την μουσική 

του ταυτότητα. Με λίγα λόγια, έχει καταρτί-

σει μια αναλυτική Περιβαλλοντική Πολιτι-

κή μέσω της οποίας παρακολουθεί και αξιο-

λογεί τις αλληλεπιδράσεις της διοργάνωσης 

στο περιβάλλον και θέτει στόχους τους οποί-

ους προσπαθεί  να επιτύχει σταδιακά μέσω 

υλοποίησης δράσεων προστασίας αλλά και 

ευαισθητοποίησης του κοινού, της παραγω-

γής και των χορηγών του φεστιβάλ. 

Έτσι, φέτος  στο χώρο της διοργάνωσης θα 

υπάρχει Garden-Lounge Area με αρωματικά 

φυτά & δένδρα της Αττικής, και θα λειτουρ-

γήσει σύστημα ανακύκλωσης απορριμμάτων 

και εξοικονόμησης ενέργειας και νερού.

Εκτός από το ολοήμερο μουσικό φεστι-

βάλ, φέτος το  Plisskën Festival δίνει στο 

κοινό του και 3 επιπλέον ημέρες παράλλη-

λων, μουσικών εκδηλώσεων στις 16, 17 και 

19 Μαΐου 2013, σε διάφορους χώρους της 

πόλης μας, όπου το κοινό με την τιμή εισιτη-

ρίου του φεστιβάλ (30 ευρώ) θα μπορεί να 

μπεί  και να απολαύσει δωρεάν (με την εμφά-

νιση του κωδικού εισιτηρίου του φεστιβάλ) 

και τις τρεις παράλληλες μουσικές μέρες της 

διοργάνωσης. 

Στο φεστιβάλ συμμετέχουν διεθνώς κατα-

ξιωμένοι καλλιτέχνες και dj’s, με 14 περίπου 

ώρες ζωντανών εμφανίσεων σε 2 σκηνές, 

ενώ παράλληλα στο χώρο θα έχει στηθεί  

χορηγικό χωριό με φαγητό, ποτά, παιχνίδια, 

και αμέτρητα μουσικά «πηγαδάκια» με τους 

καλλιτέχνες να περιφέρονται και να γνωρί-

ζουν το κοινό τους.

Η διοργάνωση συνοδεύεται από ένα 

ζωντανό, δωρεάν, σεμινάριο για νέους τυχε-

ρούς που έζησαν την παραγωγή από την 

αρχή μέχρι το τέλος (Plisskën Festival- THE 

LAB). Για περισσοτερες πληροφορίες και 

αγορές εισιτηρίων επισκεφτείτε: 

www.plisskenfestival.gr

www.twitter.com/plisskenfest

www.facebook.com/plisskenfestival

http://plisskenfest.tumblr.com/

www.youtube.com/plisskenfestival

Με τη στήριξη της Αττικής Οδού

Eνα ξεχωριστό πολιτιστικό  
γεγονός με πράσινη ταυτότητα

O
ταν η Αττική Οδός και οι Αττικές 

Διαδρομές ξεκινούσαν το 2010 

το safemania club σε συνεργα-

σία με το δημοφιλές περιοδικό 

Sporty, φιλοδοξούσαν να περάσουν τα μηνύ-

ματα της οδικής ασφάλειας σε όσο το δυνατόν 

περισσότερα παιδιά ηλικίας 10 έως 17 ετών.

Σήμερα, 3 χρόνια μετά, το κλαμπ αριθμεί 

2.500 μέλη που θέλουμε να πιστεύουμε ότι 

αποκτούν σωστή οδική συνείδηση, έτσι ώστε 

να γίνουν υπεύθυνοι οδηγοί στο μέλλον. 

Το safemania club της Αττικής Οδού  

κατάφερε να προσφέρει στα μέλη του την 

ευκαιρία να μπουν στον κόσμο της οδικής 

ασφάλειας με τρόπο δημιουργικό, χωρίς να 

μιλάει με διδακτισμό και τυπικότητα. Αντίθε-

τα,  μέσα από ενδιαφέροντες διαγωνισμούς 

και  συναρπαστικές διοργανώσεις  μίλησε 

στη γλώσσα των παιδιών, περνώντας απο-

τελεσματικά και με διασκεδαστικό τρόπο τα 

μηνύματα της οδικής ασφάλειας. Εξάλλου, η 

σωστή οδική συμπεριφορά είναι θέμα κουλ-

τούρας και καλλιέργειας που θα πρέπει να 

ξεκινά από μικρή ηλικία.

Τη χρονιά που πέρασε, το safemania club 

διοργάνωσε διαγωνισμούς γνώσης κανόνων 

Το safemania  
club δημοφιλές 
στους εφήβους

οδικής ασφάλειας στους οποίους καλού-

νταν να πάρουν μέρος τα μέλη αλλά και 

όσοι ήθελαν να γίνουν μέλη. Οι ερωτήσεις 

στην πλειονότητά τους ήταν σχετικές με την 

οδική εμπειρία που έχει ένα παιδί ή έφηβος 

στο δρόμο και οι συμμετέχοντες έπρεπε να 

δώσουν τις σωστές απαντήσεις που αφο-

ρούσαν κανόνες συχνά άγραφους. Οι νικητές 

μέσα στο 2012 κέρδισαν υπέροχα δώρα που 

συναρπάζουν τα παιδιά, όπως PlayStation, 

τιμονιέρες Logitech Force GT, ποδοσφαιρι-

κές μπάλες Μπαρτσελόνα και Γιουνάιτεντ, 

video games για PS3, Wii και PC!

Η τρίτη χρονιά λειτουργίας του safemania 

ξεκίνησε δυναμικά με τη δημιουργία στο 

facebook σελίδας safemania club. Η δημι-

ουργία της σελίδας συνοδεύτηκε από τη 

διοργάνωση μεγάλου διαγωνισμού που 

βρίσκεται σε εξέλιξη και που καλεί τα 

μέλη και όσους και όσες θέλουν να πάρουν 

μέρος, απλά να κάνουν like στη σελίδα. Η 

Μεγάλη συμμετοχή 
στο διαγωνισμό  
στο facebook 

κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί μετά τη 

λήξη του διαγωνισμού θα αναδείξει 255 

νικητές που θα κερδίσουν εξοπλισμό για 

ασφαλείς μετακινήσεις με το ποδήλατο ή 

το skate: 35 κράνη, 90 σετ επιαγκωνί-

δες και επιγονατίδες καθώς και 130 φλας 

ποδηλάτου. 

Η σελίδα στο facebook είναι μία ακόμη 

προσπάθεια του safemania club να περά-

σει τα μηνύματα της οδικής ασφάλειας  στα 

παιδιά, ενώ ταυτόχρονα να τα διασκεδά-

σει με ευχάριστο και χιουμοριστικό τρόπο. 

Τα παιδιά που θέλουν να γίνουν μέλη του 

safemania club μπορούν να το κάνουν 

μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  www.

safemaniaclub.gr ενώ όσα έχουν προφίλ 

στο facebook μπορούν να αναζητήσουν 

τη σελίδα  safemania στο facebook www.

facebook.com/Safemaniaclub.gr όπου θα 

κάνουν like για να πάρουν μέρος στο διαγω-

νισμό.                                                                 ■

Την ώρα που γράφονται 
αυτές οι γραμμές, η σκέψη μας 
και οι προσευχές μας συνοδεύ-
ουν τον Τόμας Πρωτόπαπα που 
νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατά-
σταση στην εντατική, μετά το 
τραγικό ατύχημα που συνέ-
βη το πρώι της Κυριακής 17 
Μαρτίου στην Αττική Οδό, με 

εμπλεκόμενο όχημα της εται-
ρίας μας. 

Ευχόμαστε με όλη μας την 
καρδιά και εμείς, μαζί με όλους 
εσάς, να ξεπεράσει τον κίνδυ-
νο και ποτέ πια να μην υπάρ-
ξουν τέτοιες κακές στιγμές για 
κανέναν μας, οπουδήποτε και 
αν οδηγούμε. 

Προσευχόμαστε...




