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Αγαπητοί 
αναγνώστες,

Στην καρδιά των εορ-
τών πλέον, αφήνουμε 
πίσω μας ένα δύσκολο 
2013 ελπίζοντας ότι 
ο χρόνος που ξεκινά 
θα φέρει ελπίδα και 
προοπτική για ένα 
καλύτερο μέλλον. Στην 

Ελλάδα της κρίσης οι συνθήκες ζωής 
επιδεινώθηκαν σημαντικά και με ταχύ-
τατους ρυθμούς.  Άλλαξαν ακόμα και 
πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα 
και δύσκολα αναστρέψιμα. 
«Στη ζωή υπάρχουν δύο είδη ανθρώ-
πων: οι αισιόδοξοι και οι απαισιόδοξοι. 
Οι απαισιόδοξοι έχουν συνήθως δίκιο. 
Αν όμως η ανθρωπότητα έφτασε έως 
εδώ, αυτό το χρωστάει στους αισιόδο-
ξους», όπως είχε πει ο Αγγλοαυστρι-
ακός φιλόσοφος Καρλ Πόπερ ( 1902-
1994). Μέρες εορτών στην Αθήνα λοι-
πόν και στο τεύχος που κρατάτε στα 
χέρια σας υπάρχει σειρά προτάσεων 
για θεατρικές παραστάσεις, μπαλέτο, 
συναυλίες για μικρούς και μεγάλους. 
Επίσης σειρά εκδηλώσεων, πλήρως 
εναρμονισμένων με τη χριστουγεν-
νιάτικη ατμόσφαιρα, θα πραγματοποι-
ηθούν σε μεγάλα εμπορικά κέντρα. 
Ημέρες χαλάρωσης, αλλά δεν πρέπει 
σε καμία περίπτωση να ξεχνάμε την 
ασφάλειά μας. Οδήγηση και αλκοόλ 
δεν συνδυάζονται ποτέ. Οι αριθμοί 
είναι αποκαλυπτικοί. To 11% των τρο-
χαίων δυστυχημάτων στη χώρα μας 
οφείλονται στη μέθη! Ολόκληρη η 
Ευρώπη θρηνεί κάθε χρόνο 40.000 
νεκρούς από τροχαίο που προκλήθηκε 
εξ' αιτίας της κατανάλωσης αλκοόλ. 
Δηλαδή καθημερινά στην Ευρώπη 
χάνουν τη ζωή τους από τροχαίο, υπό 
την επήρεια αλκοόλ, κατά μέσο όρο 5 
άνθρωποι.
Όλοι εμείς οι άνθρωποι της Αττικής 
Οδού και αυτές τις ημέρες θα βρισκό-
μαστε στο «δρόμο» για την εξυπηρέ-
τησή σας.
Σας ευχόμαστε η νέα χρονιά να φέρει 
περισσότερα χαμόγελα.

Σας ευχαριστούμε
Αττική Οδός
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Α
κόμη περισσότερες επιλογές  

για την ανανέωση του συνδρο-

μητικού λογαριασμού e-PASS 

προσφέρει στους πελάτες μας η συνερ-

γασία της Αττικής Οδού με την Εθνική 

Τράπεζα.

Έτσι, μπορείτε τώρα να επιλέξετε ένα 

από τα 296 καταστήματα της Εθνικής 

(192 στην Αττική, 49 στην Πελοπόννησο, 

55 στην υπόλοιπη Ελλάδα) για να ανανε-

ώσετε το λογαριασμό σας στο ταμείο του 

καταστήματος, ενώ μπορείτε επίσης να 

πραγματοποιήσετε την ανανέωση μέσω 

phone banking & web banking της τρά-

πεζας.

Να υπενθυμίσουμε ότι στα καταστήμα-

τα της Εθνικής Τράπεζας γίνονται επίσης 

εγγραφές και διάθεση της ηλεκτρονικής 

συσκευής e-PASS σε νέους συνδρομητές 

της Αττικής Οδού.

Το μεγάλο δίκτυο καταστημάτων της 

Εθνικής Τράπεζας διευρύνει το πλήθος 

των δυνατοτήτων για ανανέωση του συν-

δρομητικού λογαριασμού και κάνει τη ζωή 

σας πιο εύκολη.

Δείτε εδώ συνολικά όλους τους εναλ-

λακτικούς τρόπους ανανέωσης του συν-

δρομητικού λογαριασμού e-PASS. 

*Σε διαταγή της Αττικής Οδού Α.Ε.

(Τα έξοδα πληρωμής ορίζονται και κρατού-
νται εξ ολοκλήρου από τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα/επιχειρήσεις)

Οι πληρωμές που πραγματοποιεί-

τε μέσω τραπέζης καταχωρούνται στο 

σύστημα πληρωμών μας την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα και ΜΟΝΟ εφόσον στην 

αιτιολογία της πληρωμής σας καταχωρη-

θεί ο οκταψήφιος κωδικός πελάτη/συν-

δρομητή, που είναι ο ίδιος με τον αριθμό 

που αναγράφεται στο λογαριασμό σας ή 

στην αίτηση εγγραφής σας.

   Ανανεώστε το συνδρομητικό 
σας λογαριασμό e-PASS  
και στην Εθνική Τράπεζα
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Σ
ημαντική διάκριση για την εταιρία 

λειτουργίας της Αττικής Οδού, 

«Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», αποτέ-

λεσε η πρόσφατη κατάταξή της ανάμεσα 

στις ηγέτιδες εταιρίες της αγοράς, στο πλαί-

σιο της διοργάνωσης «True Leaders», ενός 

θεσμού που έχει καθιερώσει στην ελληνική 

αγορά η εταιρία ICAP. 

Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε 

υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μετα-

φορών και Δικτύων, με την παρουσία του 

Υπουργού Κ. Χατζηδάκη και 380 Ανώτατων 

Στελεχών της Ελληνικής αγοράς. Η «Αττικές 

Διαδρομές Α.Ε.» κατατάχθηκε μαζί με άλλες 

42 ελληνικές εταιρίες μεταξύ των πραγματι-

κών ηγετών της αγοράς (True Leaders) και 

ξεχώρισε από ένα σύνολο 20.500 εταιριών, 

με βάση αντικειμενικά κριτήρια τα οποία 

δημοσιεύονται από το σύνολο των εταιριών 

και των επιχειρηματικών ομίλων της χώρας.  

Η διάκριση αυτή που γίνεται στις Αττικές 

Διαδρομές για 3η συνεχή χρονιά έρχεται να 

προστεθεί στο πλήθος των διακρίσεων που 

Η 
έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι της διαχείρισης του μεγά-

λου οδικού έργου της Αττικής Οδού, που δεν 

μπορεί παρά να μεριμνά και να αποδίδει οφέλη 

στο Περιβάλλον, την Κοινωνία και τον Άνθρω-

πο. Πρόσφατες δράσεις που ξεχώρισαν:

• Στήριξη ΜΚΟ και ευαίσθητων κοινωνικά 

ομάδων, αντί εταιρικών δώρων

• Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αττική Οδό 

μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών του Συγκοινωνιακού 

Τομέα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπό 

τη συνοδεία του Καθηγητή κου Κ. Βογιατζή, 

Συγκοινωνιολόγου-Ακουστικού, υπεύθυνου 

του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ακουστι-

τώρα το e-PASS
της Αττικής Οδού
έρχεται σε σας
µ’ένα απλό
τηλεφώνηµα στο
210 668 2222
Για άνετες διελεύσεις στην Αττική Οδό
και σε άλλους αυτοκινητόδροµους

Υπηρεσία  
call & courier. 
Το e-PASS μ́  ένα 
τηλεφώνημα

Στους υποψήφιους συνδρομητές που 

δεν έχουν χρόνο και δεν τους εξυ-

πηρετεί να επισκεφθούν ένα από τα 

πολυάριθμα σημεία διάθεσης της ηλε-

κτρονικής συσκευής e-PASS, η Αττική 

Οδός δίνει τη δυνατότητα να την παρα-

λάβουν με courier στο σπίτι ή το γρα-

φείο τους με ένα τηλεφώνημα.

Η διαδικασία είναι πολύ απλή, καθώς 

ο υποψήφιος συνδρομητής απλώς 

τηλεφωνεί στο 2106682222, την 

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών 

της Αττικής Οδού (Δε-Σα. 08:00-19:00) 

δίνοντας τα στοιχεία του: ΑΦΜ & ΔΟΥ, 

αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου, 

διεύθυνση αποστολής του e-PASS. 

Στη συνέχεια, παραλαμβάνει δωρεάν 

το e-PASS, που  έρχεται στη διεύθυνση 

που έχει δηλώσει ο ίδιος, με courier 

υπογράφοντας τα απαραίτητα δικαιο-

λογητικά, και  καταβάλλει στον υπάλ-

ληλο της εταιρίας courier 30 ευρώ, που 

αντιστοιχούν στο πρώτο «γέμισμα» της 

ηλεκτρονικής συσκευής e-PASS, ποσό 

διαθέσιμο εξ ολοκλήρου για διελεύσεις 

από τις ηλεκτρονικές λωρίδες στην 

Αττική Οδό αλλά και στους συνεργαζό-

μενους αυτοκινητόδρομους (Ολυμπία 

Οδό, Μορέα, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και 

Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου).

η εταιρία έχει κερδίσει μέχρι σήμερα και απο-

τελεί για όλους τους εργαζόμενους την επι-

βράβευση της διαρκούς προσήλωσης στην 

παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Ταυ-

τόχρονα είναι για την εταιρία δέσμευση ότι 

θα συνεχίσει να εργάζεται με την ίδια συνέ-

πεια ακόμη και σε δύσκολες εποχές όπως 

αυτή που διανύουμε, για να εξακολουθήσει 

να κρατά τον πήχη της ποιότητας στο  υψηλό 

σημείο, που η ίδια έχει θέσει.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Αττικών Δια-
δρομών Β. Χαλκιάς παραλαμβάνει το βραβείο 
από τον Υπουργό Κ. Χατζηδάκη

   Διάκριση «True Leaders» 
για τις Αττικές Διαδρομές

κής Συγκοινωνιακών Έργων στου Παν/μιου 

Θεσσαλίας

• Εθελοντική αιμοδοσία των εργαζομένων μας

• Απονομή της υποτροφίας που θέσπισε 

η Αττική Οδόςμε αναφορά στη μνήμη του 

Δημήτρη Παπαμιχαήλ, σε νεοεισαχθείσα 

στα ΑΕΙ κόρη εργαζόμενης στην Αττική Οδό 

Α.Ε.

• Επιμορφωτικά σεμινάρια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών για τους εργαζομένους μας

• Προσφορά εκπαιδευτικού υλικού σχετι-

κού με την οδική ασφάλεια στο 9ο Γυμνάσιο 

Νίκαιας για το μάθημα της κυκλοφοριακής 

αγωγής

• Στήριξη της Συνδιάσκεψης του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου Νέων

Αττική Οδός και κοινωνία
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Το εκρηκτικό μείγμα 
αλκοόλ και οδήγησης

Στις γιορτές 
διασκεδάστε...  
υπεύθυνα

Ε
πίκαιρο όσο ποτέ τις μέρες των 

γιορτών το θέμα του αλκοόλ σε 

συνδυασμό με την οδήγηση. Γιατί 

μεγάλο μέρος της διασκέδασης που περι-

μένουμε να απολαύσουμε αυτές τις μέρες 

είναι συνδεδεμένο με το αλκοόλ. Από το 

παραδοσιακό γιορτινό τραπέζι στο σπίτι 

μέχρι τη μικρότερη ή μεγαλύτερη νυχτε-

ρινή έξοδο, το αλκοόλ είναι πάντα εκεί, 

απόλαυση αλλά και κίνδυνος.

Ένας κίνδυνος που είναι μεγαλύτερος 

ειδικά όταν, μετά το τέλος της διασκέδα-

σης και έχοντας πιει «ένα ποτήρι παρα-

πάνω», έχουμε χάσει την αίσθηση του 

κινδύνου και καθόμαστε στη θέση του 

οδηγού για να επιστρέψουμε στο σπίτι 

μας, έχοντας τις περισσότερες φορές 

μαζί μας και συνεπιβάτες, φίλους ή την 

οικογένειά μας. 

Οι στατιστικές στην Ευρώπη

Για να συνειδητοποιήσουμε ωστόσο το 

μέγεθος του κινδύνου ας δούμε τις στατι-

στικές που είναι πραγματικά τρομακτικές. 

To 11% των τροχαίων δυστυχημάτων 

στη χώρα μας οφείλονται αποκλειστι-

κά στη μέθη!

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. 

Ολόκληρη η Ευρώπη θρηνεί κάθε χρόνο 

40.000 νεκρούς από τροχαία που προ-

κλήθηκαν εξαιτίας της κατανάλωσης 

αλκοόλ. Αυτό σημαίνει ότι καθημερινά 

στην Ευρώπη χάνουν τη ζωή τους από 

τροχαίο υπό την επήρεια αλκοόλ κατά 

μέσο όρο 5 άνθρωποι.

Πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας ανέδειξε 

«πρωταθλητές» του επικίνδυνου σπορ 

τους Ιταλούς και τους Κύπριους. Η ίδια 

έρευνα έδειξε ότι περισσότερο επιρρε-

πείς στο να οδηγήσουν αφού έχουν πιει 

είναι οι άντρες και μάλιστα οι νέοι. 

Ευρωπαϊκές χώρες με μεγάλη παράδο-

ση στην οδική ασφάλεια όπως η Μεγάλη 

Βρετανία, η Φινλανδία, η Γερμανία, το Βέλ-

γιο κ.ά., υλοποιούν κάθε χρόνο μεγάλες 

εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού για 

τον κίνδυνο του συνδυασμού αλκοόλ και 

οδήγησης. Παράλληλα, λαμβάνουν αυστη-

ρά μέτρα σε επίπεδο ελέγχων αλκοτέστ. 

Τα υψηλότερα ποσοστά ελέγχων παρου-

σιάζουν η Φιλανδία και η Εσθονία. 

Εκτός από την εκπαίδευση, η αστυ-

νόμευση είναι ακόμη ένας τρόπος για να 

πετύχει κανείς μείωση των ατυχημάτων 

λόγω μέθης, κάτι που αποδείχθηκε στην 

πράξη στην Αυστρία. Θα πρέπει λοιπόν 

να θυμόμαστε ότι η παραβίαση του ΚΟΚ 

σχετικά με την οδήγηση υπό την επήρεια 

αλκοόλ τιμωρείται με ποινές που ξεκινούν 

από ακινητοποίηση του οχήματος μέχρι 

επιτόπου αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας, 

φυλάκιση, αφαίρεση άδειας οδήγησης 

και κυκλοφορίας και χρηματικά πρόστιμα 

που φθάνουν τις 2.000 ευρώ!

Αλκοόλ και οδήγηση,  

ένα επικίνδυνο κοκτέιλ

Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι:

- Οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ στο 

αίμα επηρεάζει την οδηγική ικανότητα 

Οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ στο αίμα επηρεάζει 
την οδηγική ικανότητα και τα αντανακλαστικά του 
οδηγού. Δεν υπάρχουν σαφή όρια ασφαλείας
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και τα αντανακλαστικά του οδηγού. Έτσι, 

δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά ποια 

είναι τα όρια του αλκοόλ, ώστε να οδηγεί 

με ασφάλεια.

 - Οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ προκαλεί:

• Καθυστέρηση στα αντανακλαστικά σας 

(διπλάσιοι ή και τριπλάσιοι χρόνοι αντίδρα-

σης) 

• Αύξηση της απόστασης μέχρι να σταμα-

τήσετε 

• Μειωμένη αντίληψη του χώρου και της 

ταχύτητας 

• Μειωμένο οπτικό πεδίο 

• Αίσθημα υπερβολικής αυτοπεποίθησης 

- 1 ποτήρι κρασί μειώνει τα αντανακλα-

στικά στο μισό, ενώ 3 ποτήρια κρασί μειώ-

νουν τα αντανακλαστικά έως και 80%. 

- Εάν οδηγείτε με ποσότητα αλκοόλ 

στο αίμα σας διπλάσια από το επιτρεπό-

μενο όριο, είναι τουλάχιστον 50 φορές 

πιο πιθανό να εμπλακείτε σε μια μοιραία 

σύγκρουση με το όχημά σας, απ’ ό,τι ένας 

οδηγός που δεν έχει πιει. 

Ο οδηγός της παρέας

Έχοντας όλα αυτά υπόψη, εύλογα 

αναρωτιέται κανείς: Και λοιπόν, πώς θα 

οδηγήσω και θα επιστρέψω στο σπίτι 

μου μετά από τη διασκέδαση και έχοντας 

καταναλώσει αλκοόλ; Η απάντηση είναι 

απλή. Θα πρέπει κάποιος άλλος να το 

κάνει, κάποιος από την παρέα που δεν 

έχει πιει, κάποιος με τον οποίο έχει γίνει 

εξ αρχής συνεννόηση να είναι «ο οδη-

γός της παρέας». Σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει αυτή η λύση, χρησιμοποιήστε τα 

μέσα μαζικής μεταφοράς ή καλέστε ταξί. 

Το μέτρο παράτασης του ωραρίου του 

μετρό τις Παρασκευές και τα Σάββατα 

μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα είναι ιδι-

αίτερα εξυπηρετικό για την επιστροφή 

μετά τη νυχτερινή διασκέδαση.

Αλκοολόμετρα στα ΙΧ  

και στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Ένας άλλος τρόπος αυτοελέγχου που 

ήδη στην Ευρώπη χρησιμοποιείται, είναι 

ένα νέο τεχνολογικό σύστημα, το alcolock. 

Πρόκειται για ένα σύστημα ελέγχου που 

είναι ενσωματωμένο στο λειτουργικό 

σύστημα του αυτοκινήτου και συνδέεται 

με τον κινητήρα. Για να πάρει μπροστά 

η μηχανή, ο οδηγός φυσάει στο ειδικό 

αλκοολόμετρο, που κλειδώνει αυτόματα 

τη μηχανή, σε περίπτωση που η ένδειξη 

είναι πάνω από το επιτρεπτό όριο. Το νέο 

αυτό σύστημα εφαρμόζεται ήδη στα μέσα 

μαζικής μεταφοράς κάποιων ευρωπαϊκών 

χωρών όπως: Αυστρία, Γαλλία, Φινλανδία, 

Σουηδία, Βέλγιο και Σλοβενία. Επίσης 

χρησιμοποιείται και στα  σχολικά λεωφο-

ρεία στη Γαλλία. 

Γνωστή σκανδιναβική αυτοκινητοβι-

ομηχανία έχει προχωρήσει ήδη από το 

2007 στην παραγωγή ΙΧ με ενσωματω-

μένο αλκοολόμετρο.

Κι ενώ η Ευρώπη φαίνεται να παίρνει 

όλο και πιο αυστηρά μέτρα για την αντι-

μετώπιση του προβλήματος, στο τραπέζι 

έχει τεθεί η ανάγκη ενοποίησης των επι-

τρεπόμενων ορίων αλκοόλ για τον οδηγό, 

που σήμερα είναι διαφορετικά για κάθε 

χώρα. (Υπάρχουν χώρες που έχουν μηδε-

νικό όριο ενώ στην Ελλάδα τα πράγματα 

είναι πιο ελαστικά.)

Φέτος λοιπόν τις γιορτές, αν η δια-

σκέδασή σας συνοδεύεται απαραίτητα 

από αλκοόλ, εξασφαλίστε από πριν τον 

τρόπο επιστροφής σας στο σπίτι. Κι αν 

δεν υπάρχει τρόπος παρά μόνο να είστε 

εσείς στο τιμόνι, απλά επιλέξτε να δια-

σκεδάσετε χωρίς αλκοόλ, κάτι που είναι 

σίγουρα εφικτό με καλή παρέα και καλή 

διάθεση!
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Hi Tech  
Ecomobility Rally

Πρώτα η 
οικονομία, 
ύστερα η 
ταχύτητα

E
ναν διαφορετικό αγώνα αυτοκινή-

των, το Hi-Tech Ecomobility Rally,  

που διοργάνωσε για  7η συνεχή 

χρονιά το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκί-

νητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο) κατά το διή-

μερο 5-6  Οκτωβρίου, στήριξαν και φέτος η 

Αττική Οδός και οι Αττικές Διαδρομές.

 Πρόκειται για έναν αγώνα αυτοκινήτων 

αναγνωρισμένο από τη Διεθνή Ομοσπονδία 

Αυτοκινήτου (FIA) που διαφέρει γιατί είναι 

εναλλακτικός και οικολογικός,  καθώς 

δίνει την ευκαιρία συμμετοχής σε οδηγούς 

με περιβαλλοντική συνείδηση, που δια-

θέτουν ηλεκτρικό, υβριδικό ή όχημα που 

κινείται με εναλλακτικά καύσιμα.  

Στον ιδιαίτερο αυτόν αγώνα συμμετέ-

χουν αυτοκίνητα οποιουδήποτε τύπου, 

κυβισμού ή ιπποδύναμης με την προϋπό-

θεση να είναι υβριδικά, να πωλούνται στο 

εμπόριο και να μην έχουν υποστεί μετα-

τροπές. 

Ο αγώνας «Hi-Tech Ecomobility» είναι 

διαφορετικός για έναν ακόμη λόγο. Είναι 

περισσότερο αγώνας ακριβείας και οικο-

νομίας και λιγότερο αγώνας ταχύτητας, 

επομένως για τη συμμετοχή σε αυτόν δεν 

απαιτείται  κάποιου  είδους ιδιαίτερος εξο-

πλισμός. Νικητής αναδεικνύεται ο οδηγός 

και το πλήρωμα που θα συγκεντρώσουν 

τους λιγότερους βαθμούς ποινής στις  

ειδικές διαδρομές ακριβείας. Νικητής στην 

«εξοικονόμηση ενέργειας» ανακηρύσσεται 

το αυτοκίνητο που έχει τη μικρότερη ειδι-

κή κατανάλωση (λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα 

και τόνο βάρους). 

Φέτος η εκκίνηση δόθηκε στις εγκατα-

στάσεις της Bosch στο Κορωπί.  Ο αγώνας 

περιλάμβανε διαφορετικές διαδρομές για 

τα αμιγώς ηλεκτρικά, τα υβριδικά και τα 

εναλλακτικού καυσίμου οχήματα. Παράλλη-

λα με τον αγώνα, στο χώρο του Holliday Inn 

Athens Airport πραγματοποιήθηκε έκθεση 

προϊόντων και υπηρεσιών των μελών του 

Ινστιτούτου, ενώ το διήμερο έκλεισε με την 

απονομή των βραβείων στους νικητές. 

Α
ξίζει να σημειώσουμε ότι  κατά το 

7ο Ecomobility Rally, το FISIKON, 

δηλαδή το φυσικό αέριο ως καύ-

σιμο αυτοκινήτου, αναδείχθηκε ως το 

πλέον οικονομικό καύσιμο, καθώς διανύθη-

κε απόσταση 582 χιλιομέτρων με κόστος 

μόλις 13,7 ευρώ (με κατανάλωση 13,9 κιλών 

καυσίμου φυσικού αερίου)!

Η οικονομία είναι το πιο σημαντικό 

πλεονέκτημα του φυσικού αερίου, καθώς 

σύμφωνα με μελέτες, ένα όχημα φυσικού 

αερίου μπορεί να προσφέρει ποσοστό 

εξοικονόμησης μέχρι 66% σε σχέση 

με τη χρήση βενζίνης. Ακόμα, με το ίδιο 

κόστος καυσίμου κερδίζουμε πολύ περισ-

σότερα χιλιόμετρα.

Αποδοτικότητα

Όσον αφορά την απόδοση, οι κινητήρες 

φυσικού αερίου είναι εξίσου ισχυροί με 

εκείνους της βενζίνης  και δεν διαφέρουν 

σε τίποτα για τον οδηγό που έχει συνηθίσει 

τα συμβατικά καύσιμα. Αντίθετα, το φυσι-

κό αέριο προσφέρει στον οδηγό επιπλέον 

πλεονεκτήματα όπως μικρότερες φθορές 

στον κινητήρα, απόλυτη ασφάλεια και 

προηγμένη τεχνολογία και βέβαια την ικα-

νοποίηση πως οδηγεί ένα φιλικό προς το 

περιβάλλον όχημα.

Καθιέρωση

 Σήμερα τα οχήματα που κινούνται με 

καύσιμο το φυσικό αέριο σε όλο τον κόσμο 

είναι περίπου 11,5 εκατομμύρια. Περισσότε-

ρα από 1,5 εκατομμύριο από αυτά κυκλο-

φορούν στους δρόμους της Ευρώπης. 

Στην Ελλάδα, η κίνηση οχημάτων με φυσι-

κό αέριο είναι σε αρχικό στάδιο, έχοντας 

ήδη μπει ωστόσο σε καλό και… «ταχείας 

κυκλοφορίας» δρόμο.

Φυσικό αέριο,  
το καύσιμο  
του μέλλοντος;

το FISIKON αναδείχθηκε 
ως το πλέον οικονομικό 
καύσιμο αυτοκινήτου στο
Ecomobility Rally 2013

0,02 το χιλιόμετρο  
με φυσικό αέριο!!
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Μ
ια ομάδα ταλαντούχων νέων παιδιών κατεβάζει το 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της ΣΤΕΦ/ ΤΕΙ 

Πειραιά στο φετινό Shell Eco Marathon.

Ο διαγωνισμός  που έχει ιστορία 70 ετών, πραγματοποιείται 

κάθε χρόνο σε Ευρώπη και Αμερική, και είναι μια ευκαιρία για 

ομάδες σπουδαστών από όλο τον κόσμο να καταθέσουν τις 

ιδέες τους για το καλύτερο όχημα από πλευράς ενεργειακής 

απόδοσης. Η ομάδα συμμετέχει στο διαγωνισμό στην κατηγο-

ρία του ηλεκτροκίνητου οχήματος, όπου υπάρχει και η μεγα-

λύτερη παρουσία διαγωνιζομένων πανεπιστήμιων από όλο 

τον κόσμο. Νικητής στο διαγωνισμό αναδεικνύεται η ομάδα 

η οποία θα καλύψει τα περισσότερα χιλιόμετρα καταναλώνο-

ντας 1 kWh ενέργεια. 

Το  Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά θα λάβει 

μέρος, για 3η συνεχή φορά, σ'  αυτόν το διαγωνισμό, με  πλήρη 

επανασχεδίαση του πρωτοτύπου του 2013, με μοντελοποίηση 

της κατασκευής και προσομοιώσεις ηλεκτρονικών μοντέλων 

χρησιμοποιώντας σύγχρονο λογισμικό σχεδιασμού και βελτι-

στοποίησης. 

Για το σχεδιασμό/υπολογισμό και την κατασκευή ενός τέτοιου 

πρωτοτύπου έχει συσταθεί  διατμηματική Ομάδα Εργασίας 

από δέκα προπτυχιακούς Σπουδαστές υπό την επίβλεψη 

δύο Καθηγητών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών σε 

  Ελληνες φοιτητές 
σχεδιάζουν αυτοκίνητο  
με ελάχιστη κατανάλωση

συνεργασία με Υπεύθυνο Καθηγητή από το Τμήμα Ηλεκτρο-

λόγων Μηχανικών.

Μέχρι σήμερα, το σχεδιαστικό μέρος του έργου έχει δώσει 

ελπιδοφόρες ενδείξεις για την επιτυχία κατασκευής. είναι 

σαφές πια ότι το μέλλον της αυτοκίνησης ακολουθεί εναλ-

λακτικούς δρόμους για οχήματα που θα καταναλώνουν όσο 

το δυνατόν μικρότερη ενέργεια. 

Όπως όλα δείχνουν, τα οχήματα χαμηλής κατανάλωσης 

είναι το μέλλον της αυτοκίνησης και φαίνεται ότι το ελλη-

νικό δαιμόνιο δουλεύει ήδη σε αυτή την κατεύθυνση. 

Αυτοκίνητα φυσικού αερίου διαθέτουν 

στην αγορά οι μεγαλύτερες εταιρίες, μετα-

ξύ αυτών και οι FIAT, VOLVO, SAAB, FORD, 

MERCEDES, OPEL, SEAT, AUDI και SKODA, 

με κυβισμό από 1.400 έως και 2.000 κυβικά 

εκατοστά. Ακόμα, υπάρχει μεγάλη ποικιλία 

ελαφρών φορτηγών διανομής για χρήση 

εντός πόλεων, αλλά και μοντέλα βαρέων 

οχημάτων/ φορτηγών.

Υποδομές φυσικού αερίου στην Ελλάδα

 Η ΔΕΠΑ, η εταιρία που εισήγαγε το 

φυσικό αέριο στη χώρα μας, δημιουργεί 

τη βασική υποδομή ώστε να ανοίξει την 

αγορά αεριοκίνησης και να δώσει την 

ευκαιρία σε επαγγελματίες και ιδιώτες 

οδηγούς να έχουν πρόσβαση στο πράσινο, 

οικονομικό καύσιμο. Σήμερα διαθέτει τέσ-

σερις σταθμούς ανεφοδιασμού φυσικού 

αερίου κίνησης FISIΚON, ενώ βρίσκεται 

σε εξέλιξη η δημιουργία και άλλων πρατη-

ρίων FISIKON και σε άλλες περιοχές ανά 

την Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2014, με 

τα πρώτα νέα πρατήρια να ανοίγουν στις 

περιοχές της Φιλαδέλφειας, του Ασπρό-

πυργου, του Βόλου, της Λάρισας και της 

Θεσσαλονίκης.

Το FISIKON θα επιτρέψει σε όλους 

τους οδηγούς –ιδιώτες και επαγγελματί-

ες– να έχουν πρόσβαση σε οικονομική, 

περιβαλλοντικά υπεύθυνη, τεχνολογικά 

προηγμένη μετακίνηση. Παράλληλα, θα 

τονώσει την αγορά του αυτοκινήτου που 

δοκιμάστηκε από την οικονομική κρίση, 

ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει ουσιαστικά 

στον εκσυγχρονισμό των συγκοινωνιακών 

δομών της χώρας.                                                 

      Πηγή ΔΕΠΑ
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Χριστούγεννα στην πόλη   
Διαλέξαμε για σας και σας προτείνουμε

«Το νησί των θησαυρών»   
Μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα  

του Robert Louis Stevenson 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών | Τηλ. 210 7282333, | www.megaron.gr

Ημερομηνίες/Ωρες: 1,8,15,22,29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013/11:30

7,14,21,23,26,27,28,30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013/15:00 

Η παράσταση θα παίζεται κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τον Απρίλιο. Μια πειρατική περιπέτεια γεμάτη μυστήριο, στο κυνήγι του 

κρυμμένου θησαυρού, καλεί μικρά και μεγάλα παιδιά σε ένα συναρπαστικό ταξίδι που συνδυάζει το θέατρο με τη μουσική.

Σκηνοθεσία: Θωμάς Μοσχόπουλος

Παίζουν: Αργύρης Ξάφης, Ηλίας Μουλάς, Σωκράτης Πατσίκας, Άννα Καλαϊτζίδου κ.ά. 

ΠΗΤΕΡ ΠΑΝ,  
του Τζέιμς Μπάρι

«Θέατρο» του Κέντρου Πολιτισμού ”Ελληνικός Κόσμος”  

τηλ. 212 254 0300

Η συναρπαστική ιστορία του παιδιού που δεν ήθελε να μεγαλώσει, 

ξαναζωντανεύει στη σκηνή του «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού 

«Ελληνικός Κόσμος» και σας προσκαλεί στη χώρα του  Ποτέ Ποτέ παρέα 

με τη Γουέντυ, τον Κάπταιν Χουκ, την Τίνκερ Μπελ και την παρέα τους. 

Ειδικά εφέ και βιντεοπροβολές σε συνδυασμό με  πλούσια σκηνικά και 

κοστούμια, κάνουν την παράσταση μια μοναδική εμπειρία. 

Σκηνοθεσία: Νανά Νικολάου

Παίζουν: Νίκος Κουρής, Φανή Αποστολίδου, Ντάνυ Γιαννακοπούλου κ.ά.

Παραστάσεις:

Κάθε Κυριακή στις 11:30 & 14:45 και επιπλέον παραστάσεις τις γιορτές 

[εκτός από 8 Δεκεμβρίου]

«Ο Καραγκιόζης 
καπετάνιος, 
Ενα χριστουγεννιάτικο ταξίδι»
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

Τηλ. 210 7282333,

www.megaron.gr

Ημερομηνίες/ Ώρα έναρξης:

20,21,22,23,25,26,27,28,29,30  

Δεκεμβρίου 2013/17:00

Ένα πρωτότυπο παραμύθι βασισμένο σε μύθους, 

θρύλους και παραδόσεις του ελλαδικού χώρου, με 

στοιχεία από λαϊκά παραμύθια και προφορικές αφη-

γήσεις, που σχετίζονται με το δωδεκαήμερο των 

Χριστουγέννων. Ο Καραγκιόζης και η γνωστή παρέα 

του σε μια θαλασσινή περιπλάνηση στις πόλεις και 

στα νησιά της Ελλάδας, μέσα από κινδύνους και 

διασκεδαστικές περιπέτειες, γνωρίζουν από κοντά 

τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα των Χριστου-

γέννων. 

Θίασος: Ηλία Καρελλά, Αρετή Κετιμέ σαντούρι και 

φωνή, Burger Project

Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας την ευκαιρία μιας διαφορετικής γιορτινής μέρας.  
Βρείτε το χρόνο να συνδυάσετε τις χριστουγεννιάτικες αγορές και τις όμορφες βόλτες με μια 

ξεχωριστή παράσταση. Το πνεύμα των Χριστουγέννων το επιβάλλει. 

Θέατρο
Για μικρούς  

και μεγάλους
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« Όταν ο ήλιος» 
της Ζωρζ Σαρή 

www.elculture.gr/theater/events/venue/Θέατρο%20

Θέατρο «Τζένη Καρέζη»

Ακαδημίας 3, Αθήνα, +302103644921, 

Παραστάσεις: Από 27 Οκτωβρίου 2013 κάθε Κυριακή στις 17.00 & Δευτέρα στις 20.00 

μέχρι τις 6 Ιανουαρίου.

Ένα από τα πιο γνωστά μυθιστορήματα της Ζωρζ Σαρή που διαδραματίζεται στην Ελλά-

δα της γερμανικής κατοχής. Σκηνοθεσία: Δημοσθένης Φίλιππας

Παίζουν: Γ. Δεγαΐτης, Κ. Ζιώγου, Α. Γεωργοπούλου,  Α. Γρύμπλα, Γ. Δαμάλας, Α. Δούμου, 

Α. Καβάλη, Β. Κίσσα, Η. Λάτσης, Ε. Λιάτσος, Θ. Πατριαρχέας, Γ. Χαντέλης

«Άντε ψυχούλα μου, σκότωσέ με!»  
του Αζίζ Νεσίν. Κωμωδία καταστάσεων

Θέατρο Ελεύθερη Έκφραση   

Τηλ.: 210-8645400

Τετάρτη, Πέμπτη & Κυριακή στις 18:30, Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00

Υποδόριο χιούμορ αλλά και  σαρκασμός σε μια  βαθιά ανθρώπινη ιστορία δύο γυναικών 

που ούσες χήρες, συμβιώνουν με τις αναμνήσεις τους, αλλά ονειρεύονται  τον νέο 

έρωτα, ο οποίος όμως αργεί να τους χτυπήσει την πόρτα!

Σκηνοθεσία: Ελένη Γερασιμίδου 

Παίζουν: Μαίρη Ιγγλέση, Γιάννης Τσιώμου, Τζένη Οικονόμου

Μπαλέτο
Το αγαπημένο μιούζικαλ του Broadway  

για μικρούς και μεγάλους.

«Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού  

«Ελληνικός Κόσμος»  

τηλ. 212 254 0300

To μιούζικαλ που έσπασε όλα τα ρεκόρ στα 

box office ανεβαίνει στη θεατρική σκηνή 

του  «Ελληνικού Κόσμου». Η Άννα Πανα-

γιωτοπούλου, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου 

και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στην πρώτη 

του εμφάνιση σε μιούζικαλ, μαζί με ένα 

λαμπερό καστ ηθοποιών με απίστευτο 

ταλέντο στο τραγούδι και στο χορό, όπως 

η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Αργύρης Αγγέ-

λου, η Ιωάννα Πηλιχού, αλλά και 15 μικροί 

ηθοποιοί στους παιδικούς ρόλους, ζωντα-

νεύουν μοναδικά τους χαρακτήρες μιας 

ιστορίας γεμάτης συγκίνηση, χαρά, χορό 

και τραγούδι. 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ:  

Τετάρτη, Πέμπτη & Κυριακή: 19.00,  

Παρασκευή: 20.00, Σάββατο: 17.15  

και 20.30

«Ο Καρυοθραύστης» 
του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι

Εθνική Λυρική Σκηνή, Θέατρο Ολύμπια 

Τ.: 210 36621900, 210 3612461

12, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31  

Δεκεμβρίου 2013, 3, 4, 5 Ιανουαρίου 2014,  

Ώρα έναρξης: 20.00,  

Ώρα έναρξης 31/12: 19.00

Το πιο δημοφιλές χριστουγεννιάτικο μουσικό 

παραμύθι έρχεται στη σκηνή του Ολύμπια σε 

μια εντυπωσιακή παραγωγή, με τη συμμε-

τοχή των κορυφαίων χορευτών της Εθνικής 

Λυρικής Σκηνής. Η ονειρική χορογραφία του 

Ρενάτο Τζανέλλα που έχει ενθουσιάσει  κοινό 

και κριτικούς σε συνδυασμό με τα πλούσια 

κοστούμια και σκηνικά ζωντανεύει μοναδικά 

την αγαπημένη ιστορία μικρών και μεγάλων. 



10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
τα νέα της Αττικής Οδού

Χριστούγεννα  
σαν Παραμύθι  

στo εκπτωτικό χωριό 
McArthurGlenΑπό τις 12/12 έως τις 31/12 φέτος τις γιορτές 

γινόμαστε και πάλι παιδιά στα πολύχρωμα και γιορ-
τινά FACTORY OUTLET που ετοίμασαν το «MERRY 
GIFTmas» δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους επι-
σκέπτες  να αποκτήσουν το δώρο που επιθυμούν στέλ-
νοντας το δικό τους γράμμα στον… Άγιο Βασίλη και επι-
λέγοντας το δώρο τους μέσα από τους 5 θεματικούς 
σάκους του Santa… Clothes: FASHION, FUN, KIDS, 
WELLNESS, SPORTS!  

Οι σάκοι επιφυλάσσουν δώρα και εκπλήξεις όπως 
ταξίδια, σινεμά, θεατρικές παραστάσεις, κινητή τηλε-
φωνία, beauty treatments και δωροεπιταγές FACTORY 
OUTLET. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς (31/12) θα 
πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις των δώρων, ενώ την 
Πρωτοχρονιά οι συμμετέχοντες θα λάβουν sms από τον 
Αγιο  Βασίλη που θα τους ενημερώνει για το δώρο που 
κέρδισαν. Αξίζει να σημειώσουμε ότι δώρο κερδίζουν 
όλοι οι συμμετέχοντες στο MERRY GIFTmas! Επιπλέ-
ον, για κάθε γράμμα στον Άγιο Βασίλη, θα συγκεντρώ-
νεται χρηματικό ποσό για να ενισχυθούν η «Κιβωτός 
του Κόσμου» (ΜΚΟ Ειδικής Μέριμνας και Προστασίας 
Μητέρας και Παιδιού») και «Το Περιβολάκι» (Ελληνικό 
Κέντρο για την Ψυχική Υγεία και Θεραπεία του Παιδιού 
και της Οικογένειας). 

Κι ακόμη, από 20/12 -03/01 η ενέργεια «MERRY 
GIFTmas» θα μεταφερθεί  στη σελίδα των Factory 
Outlet στο facebook, el-gr.facebook.com/factory.
gr όπου μέσα από ένα διαδραστικό application μπο-
ρεί κανείς να στείλει ηλεκτρονικά το δικό του γράμμα 
στον… Άγιο Βασίλη! 

Merry Giftmas στα 
Factory Outlet

Το εκπτωτικό χωριό McArthurGlen εγκαινίασε 
την εορταστική περίοδο με μία μοναδική συναυλία με 
τον Αντώνη Ρέμο που κορυφώθηκε με το άναμμα του 
17 μέτρων χριστουγεννιάτικου δέντρου του! Μία 
μαγική ατμόσφαιρα με στολισμένα σοκάκια περιμέ-
νει μικρούς και μεγάλους για να ζήσουν το παραμύθι 
των Χριστουγέννων!  

Οι αγαπημένοι παιδικοί ήρωες Χιονάτη, Σταχτο-
πούτα και Καρυοθραύστης καλωσορίζουν τους επι-
σκέπτες στο ‘Σπίτι των Παραμυθιών’ για πολύ παι-
χνίδι και δημιουργική απασχόληση. 

Η Παραμυθένια διηγείται αγαπημένα παραμύθια, 
ενώ τα «ξωτικά» του σπιτιού γίνονται οι καλύτεροι 
βοηθοί σε χειροτεχνίες και ζωγραφιές! 

Ο Άγιος Βασίλης, φωτογραφίζεται με τους φίλους 
του και εντυπωσιάζει με το βροντερό του γέλιο! Οι 
παιδικές δραστηριότητες του εκπτωτικού χωριού θα 
διαρκέσουν έως και τις 31 Δεκεμβρίου! 

Μάθετε περισσότερα:  
mcarthurglenathens.gr,  facebook.com 
McArthurGlenAthens, twitter.com/McArthurGlenGR,   
http://instagram.com/mcarthurglenathens#
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Ολα για τις γιορτές θα τα βρείτε στο γνωστό και καθιερωμένο Εμπορικό Πάρκο Smart Park στα Σπάτα, 
που στολίστηκε με το θεόρατο χριστουγεννιάτικο δέντρο ύψους 7μέτρων αλλά και άλλα 400 στολισμένα 
δέντρα, για μια μοναδικά λαμπερή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Έτσι, μικροί και μεγάλοι επισκέπτες, 
εκτός από τις γιορτινές αγορές στα 35.000 τ.μ. με τις μεγαλύτερες εμπορικές αλυσίδες, θα απολαύσουν:

Συναρπαστικά Χριστούγεννα στο 
Smart Park

Oλο το Δεκέμβριο: • Smart Christmas 

Book Festival: Γιορτή Βιβλίου με 4.000 

τίτλους βιβλίου (τιμές από 1 ευρώ). 

•Χριστουγεννιάτικο παιχνιδότοπο 

11.000τ.μ. •Παγοδρόμιο

21 Δεκεμβρίου έως 4 Ιανουαρίου:

• Χορευτικά συγκροτήματα swing, rock n’ 

roll, βαλς, breakdance κ.α. • Συναυλίες με 

αγαπημένους καλλιτέχνες  • Την Παρα-

μονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς ο 

Αϊ  Βασίλης θα σας περιμένει στο φωτεινό 

του έλκηθρο για να φωτογραφηθείτε μαζί 

του. Όλες τις εκδηλώσεις και τον διαγωνι-

σμό με μεγάλα δώρα που διοργανώνει το 

Smart Park μπορείτε να τα βρείτε στο:  

www.facebook.com/SmartPark.com.gr.

Μουσική, χορός, book festival, θέατρο, 
παιχνίδια, παγοδρόμιο
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«Μια εβδομάδα 
μπορεί να 
κρατήσει μια ζωή»

Μ
ε  το σύνθημα «Μια εβδομάδα 

μπορεί, κυριολεκτικά, να κρα-

τήσει μια ζωή», το γνωστό σε 

όλους τους πολίτες Eθνικό Κέντρο Άμε-

σης Βοήθειας (ΕKAB) έρχεται  κοντά στον 

άνθρωπο, δίνοντας δυναμικό «παρών» 

στα μεγάλα αστικά κέντρα φέτος από τις 

12 έως τις 22 Δεκεμβρίου 2013, με την 

«Πανελλήνια Εβδομάδα Εκπαίδευσης 

και Πρόληψης».

Μια ποικιλία δράσεων ενημέρωσης, 

ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε 

θέματα πρώτων βοηθειών και πρόληψης 

ατυχημάτων και τραυματισμών, με επίκε-

ντρο πάντα τον άνθρωπο και το κοινωνικό 

σύνολο συγκροτούν το πρόγραμμα της 

Πανελλήνιας Εβδομάδας Εκπαίδευσης και 

Πρόληψης, που καθιερώνει από φέτος  το 

ΕΚΑΒ. Η πρωτοβουλία ανήκει στον Αντι-

πρόεδρο του ΕΚΑΒ κ. Α. Συγγελάκη και 

αγκαλιάστηκε αμέσως από τον Πρόεδρο κ. 

Δ. Παπαγιαννίδη, το Δ.Σ., τα στελέχη και 

τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, που συμμε-

τέχουν ενεργά και στηρίζουν με πολλούς 

τρόπους τη σημαντική αυτή παρέμβαση 

ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των 

πολιτών. Άλλωστε είναι γνωστή η αυτα-

πάρνηση του προσωπικού του ΕΚΑΒ, που 

παρά τις δυσκολίες της εποχής, δίνουν τον 

καλύτερό τους εαυτό και προστρέχουν 

πάντα στον συνάνθρωπό μας που τους 

έχει ανάγκη. Ενδεικτικό της σημασίας που 

αποδίδει η διοίκηση του ΕΚΑΒ στην Εκπαί-

δευση είναι το γεγονός ότι το 2013 έχουν 

εκπαιδευθεί από το ΕΚΑΒ ήδη πάνω από 

12.000 πολίτες (χωρίς σ’ αυτό τον αριθ-

μό να συμπεριλαμβάνονται οι σπουδαστές 

του ΙΕΚ ΕΚΑΒ και οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, 

στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευ-

σης), σημειώνοντας αύξηση 20%, παρά   

τη σκληρή δημοσιονομική συγκυρία!

Η έναρξη της Εβδομάδας Πανελλήνιας 

Εκπαίδευσης και Πρόληψης  από το ΕΚΑΒ 

πραγματοποιήθηκε συμβολικά στο Ηρά-

κλειο Κρήτης στις 12 Δεκεμβρίου. Η ημέρα 

αυτή είναι ημέρα  τιμής και μνήμης για τα 

στελέχη του ΕΚΑΒ Δημήτρη Βουρβαχάκη 

και Βαγγέλη Κελαράκη, που έχασαν τη ζωή 

τους εν ώρα καθήκοντος. Ο Δημήτρης, για-

τρός και διευθυντής του ΕΚΑΒ Κρήτης, και 

ο Βαγγέλης, διασώστης και πρόεδρος των 

εργαζομένων, είχαν πάθος με την εκπαί-

δευση και άφησαν ανεξίτηλη τη σφραγίδα 

τους στο ΕΚΑΒ. 

Στόχος της Πανελλήνιας Εβδομάδας 

Εκπαίδευσης και Πρόληψης  είναι η ενη-

μέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολι-

τών για την πρόληψη ατυχημάτων και 

τραυματισμών, η παροχή βασικών γνώ-

σεων για την υποστήριξη των ζωτικών 

λειτουργιών αλλά και η ανάδειξη του 

πολύπλευρου κοινωνικού έργου του 

ΕΚΑΒ, που δεν περιορίζεται απλώς στην 
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επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα 

αλλά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

προς τον πολίτη. 

Με αφετηρία το Ηράκλειο και τα υπό-

λοιπα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας 

να ακολουθούν (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Πολύγυρος, Κιλκίς, Καβάλα, Δράμα, Λάρι-

σα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Ιωάννινα, Λαμία, 

Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, Μυτιλήνη) το 

ΕΚΑΒ κάνει μια «απόβαση ζωής»,  διορ-

γανώνοντας στο πιο κεντρικό σημείο κάθε 

μεγάλης πόλης δρώμενα ενημέρωσης και  

ευαισθητοποίησης με διανομή εκπαιδευ-

τικού υλικού, προβολές βίντεο και  διορ-

γάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε 2 

βασικά θέματα που ο καθένας θα πρέπει 

να γνωρίζει: την Καρδιοαναπνευστική 

Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τη χρήση 

του αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή 

(ΑΕD).

Ίσως κάποιοι από εμάς είχαν την ατυχία 

να γίνουν μάρτυρες μιας έκτακτης ανά-

γκης στην οποία βρέθηκε ένας συνάνθρω-

πός τους και δυστυχώς δεν είχαν ούτε τις 

γνώσεις ούτε την ψυχραιμία να παράσχουν 

τις πρώτες βοήθειες. 

Το ΕΚΑΒ μας υπενθυμίζει ότι είναι στο 

χέρι μας να σώσουμε μια ανθρώπινη ζωή, 

αν κατέχουμε τις βασικές γνώσεις παρο-

χής πρώτων βοηθειών, έχοντας έτσι τη 

δυνατότητα να μη μείνουμε απαθείς και 

αμέτοχοι σε μια έκτακτη ανάγκη, μέχρι να 

φτάσει η οργανωμένη βοήθεια. 

Αναζητήστε λοιπόν αυτές τις μέρες 

των γιορτών τους ανθρώπους τους 

ΕΚΑΒ στο κέντρο της πόλης, μάθετε από 

αυτούς και ενημερωθείτε για τη δυνατότη-

τα εγγραφής σας στο μητρώο εθελοντών 

που θα σας δώσει την ευκαιρία να συμμε-

τάσχετε σε οργανωμένες δράσεις. 

Σημειώνουμε ότι η εταιρία λειτουργίας 

της Αττικής Οδού, Αττικές Διαδρομές 

Α.Ε., συνεργάζεται άριστα με το ΕΚΑΒ 

τόσο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης 

όσο και σε κάθε διοργάνωση άσκησης 

ετοιμότητας που περιλαμβάνει παρουσία 

και επέμβαση οχημάτων και προσωπικού 

επείγουσας ανάγκης. 

Για την απρόσκοπτη κίνηση των οχη-

μάτων του ΕΚΑΒ η Αττική Οδός διαθέτει 

τη ΛΕΑ, τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, 

στην οποία θα πρέπει να θυμόμαστε ότι 

απαγορεύεται να οδηγούμε. Χρησιμο-

ποιώντας χωρίς λόγο τη ΛΕΑ για άσκο-

πη στάση ή οδήγηση εμποδίζουμε τη 

διέλευση των οχημάτων επείγουσας 

ανάγκης που συχνά σπεύδουν για τη 

σωτηρία κάποιων συνανθρώπων μας! 

Μπορεί στη θέση τους να είμαστε εμείς 

οι ίδιοι ή  κάποιο από τα αγαπημένα μας 

πρόσωπα...
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   6ο Συνέδριο για την 
Έρευνα στις Μεταφορές

Μ
ε επιστημονικές παρουσιάσεις 

με  θέματα «Οι επιπτώσεις των 

καιρικών συνθηκών στη ροή της 

κυκλοφορίας» και  «Περιβαλλοντική Δια-

χείριση Σύγχρονων Οδικών Υποδομών και 

Ανθρακικό Αποτύπωμα» που παρουσίασαν 

οι  Δ. Μανδαλώζης και Π. Κοπελιάς οι Αττι-

κές Διαδρομές συμμετείχαν στο 6ο Συνέ-

δριο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιο-

λόγων. Στο συνέδριο, στο οποίο απεύθύνε 

χαιρετισμό ο Διευθύνων Σύμβουλος των 

Αττικών Διδρομών, Β. Χαλκιάς, έλαβαν 

Τ
ο Ιατρείο Εργασίας, με αφορμή 

την παγκόσμια ημέρα οστεο-

πόρωσης, ενημέρωσε και προ-

έτρεψε τους εργαζόμενους να παρα-

κολουθήσουν το ανοιχτό στο κοινό 

συνέδριο που διοργάνωσε ο  Ελληνικός 

Σύλλογος Υποστήριξης Ασθενών με 

Οστεοπόρωση.  Επιπλέον, σε συνεργα-

σία με την Ιατρική Σχολή Αθηνών, υλο-

ποίησαν ένα πρόγραμμα μη φαρμακευ-

τικής αντιμετώπισης της υπέρτασης 

που περιλάμβανε συναντήσεις μεταξύ 

των ενδιαφερόμενων εργαζομένων και 

του γιατρού του προγράμματος. 

Τέλος, το Ιατρείο Εργασίας διοργάνωσε 

την τελευταία για το 2013 εθελοντική 

αιμοδοσία των εργαζομένων, η οποία 

όπως πάντα συγκέντρωσε μεγάλο 

αριθμό εθελοντών αιμοδοτών. Χάρη 

στην πρωτοβουλία αυτή του Ιατρείου 

Εργασίας η οποία έχει συμπληρώσει 

σχεδόν μία δεκαετία έχει δημιουργη-

θεί μία από τις μεγαλύτερες  τράπεζες 

αίματος στην Ελλάδα για τους εργαζό-

μενους και τους συγγενείς τους.  

μέρος  μέλη της ερευνητικής, επιστημονι-

κής και επαγγελματικής κοινότητας από το 

χώρο των Μεταφορών στην Ελλάδα. Πραγ-

ματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είχε 

θέμα «Ενέργεια-Περιβάλλον-Οικονομία». 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 

(ΣΕΣ) διακρίνεται για τη δραστηριότητά του 

και τις παρεμβάσεις του σε καίρια θέματα 

που αφορούν τις μεταφορές και την οδική 

ασφάλεια, ενώ προωθεί τη διάδοση της 

γνώσης μέσω συχνών επιτυχημένων διορ-

γανώσεων. 

Πρωτοβουλίες  
του Ιατρείου 
Εργασίας

Τ
α 2 πρώτα Σαββατοκύριακα του Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν όπως κάθε χρόνο 

οι προγραμματισμένες ασκήσεις αποχιονισμού που οργανώνει η Διεύθυνση Κυκλο-

φορίας της Αττικής Οδού. Για την αποτελεσματική διεξαγωγή των ασκήσεων έγιναν 

εγκαίρως οι απαραίτητες προετοιμασίες των ειδικών οχημάτων και του προσωπικού, που με 

την άφιξη του χειμώνα βρίσκεται σε υψηλή ετοιμότητα, έτσι ώστε σε ενδεχόμενη χιονόπτωση 

να ενεργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εξυπηρέτηση των οδηγών. 

Σε περίπτωση χιονόπτωσης, η Αττική Οδός επιστρατεύει: 

• 15 φορτηγά ως εκχιονιστικά που διαθέτουν λεπίδα και αλατοδιανομέα.

•5 πολυμηχανήματα τύπου Unimog για τον καθαρισμό του οδοστρώματος, των σταθμών 

διοδίων και των σηράγγων, τα οποία λειτουργούν με την προσθήκη του κατάλληλου εξοπλι-

σμού (λεπίδα, αλατοδιανομέας) και ως εκχιονιστικά. 

•5 φορτωτές άλατος.   

Ετοιμασίες για το χειμώνα

Σ
την εσπερίδα που διοργάνωσε πρό-

σφατα ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοι-

νωνιολόγων με θέμα «Εκπαίδευση 

και Οδική Ασφάλεια» η Προϊσταμένη του Τμή-

ματος Επικοινωνίας των Αττικών Διαδρομών,  

Άννα Πετρίδου, παρουσίασε την επικοινωνι-

ακή στρατηγική της εταιρίας και τις ανάλογες 

δράσεις που υλοποιούνται στην κατεύθυνση 

της εκπαίδευσης του κοινού σε θέματα οδι-

κής ασφάλειας. Στην εσπερίδα έγιναν ενδια-

φέρουσες  παρουσιάσεις  και συζητήσεις με 

θέματα όπως το θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευ-

   Παρουσίαση των εκπαιδευτικών 
δράσεων Οδικής Ασφάλειας

σης οδηγών, τα πάρκα κυκλοφοριακής αγω-

γής, η κυκλοφοριακή αγωγή στη β΄βάθμια 

εκπαίδευση κ.ά.  Η Αττική Οδός και η εταιρία 

λειτουργίας Αττικές Διαδρομές  θεωρούν την 

εκπαίδευση βασική προϋπόθεση διαμόρφω-

σης οδικής συνείδησης και στο πλαίσιο αυτό 

πραγματοποιούν ενέργειες και συνέργειες 

που απευθύνονται στο ευρύ κοινό αλλά και 

σε ειδικά κοινά όπως αυτά των παιδιών, των 

εφήβων και των μοτοσικλετιστών. Ενημερω-

θείτε αναλυτικά για τις εκπαιδευτικές δράσεις 

οδικής ασφάλειας στο www.aodos.gr
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Αποχαιρετούμε τη χρονιά με τα «ευχαριστώ» σας

Τ
ον υπάλληλο περι-

πολίας Γιάννη 

Λέλη ευχαριστεί ο 

κος Μ. Σφακιανάκης για την 

τεχνική και ψυχολογική υποστήριξη που του 

προσέφερε όταν το όχημά του ακινητοποι-

ήθηκε στoν αυτοκινητόδρομο.  Και καταλή-

γει  «Εύχομαι να είστε όλοι καλά, και πάλι 

ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε όλους  εσάς 

που μας προσέχετε στην Αττική Οδό τόσα 

χρόνια. Και πάλι ευχαριστώ που εκτός από 

εργαζόμενοι είστε και άνθρωποι»

Ευχαριστήρια επιστολή μας έστειλε η Πρόε-

δρος του Συλλόγου Προστασίας Ιπποειδών, 

κα Α. Κυριακού,  με επαίνους για τους εργα-

ζόμενους στη συντήρηση της Αττικής Οδού 

Γρηγόρη Σούλα και 

Γιώργο Γαβριηλίδη,  

οι οποίοι εντόπισαν 

σε παράδρομο της 

Αττικής Οδού ένα 

άλογο ιπποδρόμου να κείτεται στο οδό-

στρωμα. Οι υπάλληλοί μας ειδοποίησαν το 

Σύλλογο και συνεργάστηκαν με τους εθε-

λοντές του για την ασφαλή απομάκρυνση 

του ζώου,  το οποίο περιέθαλψε ο ιππίατρος 

συνεργάτης του Συλλόγου.  

Για την «αξιοθαύμαστη ευγένεια και προθυ-

μία» συγχαίρει ο κος Δ. Ζου-

γανέλης την υπάλληλο της 

Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 

Πελατών κα Δρόσου, επι-

σημαίνοντας ότι  «Η άψογη 

συμπεριφορά της και η ψύ-

χραιμη αντιμετώπισή της όχι μόνο με ηρέ-

μησε αλλά και με συγκίνησε υποχρεώνοντάς 

με στο τέλος να δω το λάθος μου».

Ο κος Σ. Κατάρας μας έστειλε την ακόλουθη 

ευχαριστήρια επιστολή

«Θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω 

τον υπάλληλο του σταθμού διοδίων στη Λε-

ωφόρο Δημοκρατίας, κ. Μουιντίνη, ο οποίος 

είδε να πέφτει από την τσέ-

πη μου ένα χαρτονόμισμα 

των 10 ευρώ, ενώ πλήρωνα 

τα διόδια για τη μοτοσικλέ-

τα μου. Την επόμενη μέρα, 

όταν ξαναπέρασα με ενημέρωσε για το πώς 

μπορώ να πάρω από την Αττική Οδό τα χρή-

ματά μου. Μάλιστα, κατέβαλε μεγάλη προ-

σπάθεια για να με ειδοποιήσει, καθώς εγώ 

ήμουν σε άλλο ταμείο. Τελικά, χάρη στον κ. 

Μουιντίνη, πήρα πίσω το χαρτονόμισμα, και 

τον συγχαίρω για την ακεραιότητα του χα-

ρακτήρα του.

Καλές διαδρομές σε όλους μας».

Ο κος Α. Κιούλπαπας που ξέχασε στο ΑΤΜ 

στα ΣΕΑ Παιανίας το κινητό του τηλέφωνο 

συγχαίρει τον υπάλληλό  μας  Γ. Αναστα-

σίου, που το βρήκε και στη 

συνέχεια αναζήτησε τον ιδι-

οκτήτη και κανόνισε να του 

παραδοθεί. Και καταλήγει 

«Επειδή η πράξη του κου Γ. Αναστασίου είναι 

εξαιρετική και δεν συμβαίνει συχνά δυστυ-

χώς σήμερα, του αρμόζουν θερμά συγχαρη-

τήρια και ευχαριστίες. Βέβαια και η εταιρία 

σας παίρνει μερίδιο έχοντας στους κόλπους 

της τέτοιους συνεργάτες».

Σημ. Στο προηγούμενο τεύχος των Νέων της 

Αττικής Οδού, εκ παραδρομής, δημοσιεύ-

σαμε λάθος φωτογραφία εργαζομένου μας. 

Δημοσιεύουμε τη σωστή φωτογραφία του 

εισπράκτορα διοδίων Κώστα 

Θεοδωρόπουλου, που διακρί-

θηκε για τον επαγγελματισμό 

και το ήθος του στο θέμα της 

παράδοσης απολεσθέντος 

σημαντικού εγγράφου, ο ιδιοκτήτης του 

οποίου απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή. 

Ε
νας αγωνιστής της ζωής, σπου-

δαίος αρχιτέκτονας -  μηχανικός 

με έντονες κοινωνικές ευαισθη-

σίες και πραγματική αγάπη για τη φύση 

και το περιβάλλον «έφυγε» ξαφνικά από 

κοντά μας. Ο Λουκάς Γιαννακούλης σε 

ηλικία 53 ετών υπέκυψέ τελικά στα τραύ-

ματά του, στις 6 Δεκεμβρίου, ύστερα από 

σοβαρό ατύχημα που είχε με το αγωνι-

στικό του αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια 

του Ράλι «Παλλάδιο» για το Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα. 

Ο Λουκάς έζησε έντονα, συχνά στα όρια 

και μας μάθαινε πως ό,τι κάνουμε στη 

ζωή πρέπει να γίνεται με αληθινό πάθος. 

Του άρεσε να ανοίγει δρόμους, χωρίς να 

διστάζει ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα 

μονοπάτια.  

Οι περιβαλλοντικές γνώσεις και ευαισθη-

σίες του Λουκά έδωσαν και στην Αττική 

Οδό ένα πιο «πράσινο» χρώμα, αφού 

υπήρξε από τους βασικούς συντελεστές 

στην ένταξή της στο περιβάλλον της  

καρδιάς της Αθήνας. 

Καλό ταξίδι, φίλε.

«Έφυγε» ένας δικός μας άνθρωπος




