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Αγαπητοί 
αναγνώστες,

Σε όλα αυτά τα χρόνια 
της λειτουργίας της 
Αττικής Οδού εκτός 
από την προσπάθειά 
μας να παρέχουμε 
υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου στους οδη-

γούς που χρησιμοποιούν τον αυτο-
κινητόδρομο, έχουμε θέσει ως ένα 
ακόμα βασικό στόχο την ενημέ-
ρωση και την ευασθητοποίηση σε 
θέματα οδικής ασφάλειας.
Αποτελεί βασική μας πεποίθηση 
ότι η συνείδηση για θέματα οδικής 
ασφάλειας θα πρέπει να καλλιερ-
γείται από την παιδική ηλικία. Η 
Αττική Οδός υλοποιεί με μεγάλη 
συχνότητα δράσεις που απευθύ-
νονται σε παιδιά και εφήβους, με 
στόχο να ευαισθητοποιήσει όσο 
το δυνατόν πιο πολλούς μελλοντι-
κούς οδηγούς σε θέματα οδικής 
ασφάλειας. Μέχρι σήμερα,  στα εκ-
παιδευτικά προγράμματα - δράσεις 
της Αττικής Οδού έχουν συμμετά-
σχει πάνω από 100.000 παιδιά και 
η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί 
και στο μέλλον.
Στην τελική ευθεία για την εορ-
τή του Πάσχα θα θέλαμε για μια 
ακόμη φορά να επιστήσουμε την 
προσοχή στις βασικές αρχές της 
ασφαλούς οδήγησης. Ένας εκ των 
πρώτων κανόνων είναι ότι αλκοόλ 
και οδήγηση δεν πάνε ποτέ μαζί. 
Το λάθος μπορεί να συμβεί ακόμα 
και στον δρόμο δίπλα από το σπίτι 
μας, από τον οποίο περνάμε καθη-
μερινά, μέσα σε μια μόνο στιγμή.
Όλοι εμείς οι άνθρωποι της Αττι-
κής Οδού σας ευχόμαστε καλές 
και χαρούμενες γιορτές που να 
φέρουν περισσότερη αισιοδοξία 
και ελπίδα. Εμείς θα είμαστε πάντα 
στον δρόμο για να σας παρέχουμε 
τις υπηρεσίες μας.

Καλό Πάσχα
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τα νέα της Αττικής Οδού

Η 
Αττική Οδός σας δίνει τη δυνα-

τότητα να αποκτήσετε και εσείς 

άμεσα την ηλεκτρονική συσκευή 

e-PASS μόνο με ένα τηλεφώνημα,  με τη  

δωρεάν υπηρεσία call & courier. Μέσω 

της υπηρεσίας αυτής, ο υποψήφιος συν-

δρομητής κάνει ένα απλό τηλεφώνημα 

στο 210 6682222, την Τηλεφωνική Εξυ-

πηρέτηση Πελατών της Αττικής Οδού, για 

να δηλώσει την επιθυμία του να αποκτήσει 

το e-PASS. Δηλώνει επίσης τα απαραίτητα 

στοιχεία εγγραφής, δηλαδή τα στοιχεία 

επικοινωνίας του, τη διεύθυνση, τον ΑΦΜ, 

τη ΔΟΥ, τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτο-

κινήτου και τέλος τη διεύθυνση στην οποία 

επιθυμεί να του σταλεί το e-PASS, ΧΩΡΙΣ 

ΧΡΕΩΣΗ. Στη συνέχεια η Αττική Οδός 

στέλνει με δωρεάν αποστολή με courier 

το e-PASS στη συγκεκριμένη διεύθυνση. 

Το μόνο που έχει να κάνει ο συνδρομητής 

με την παραλαβή του e-PASS, είναι να 

καταβάλει 30 ευρώ, για το πρώτο «γέμι-

σμα» της ηλεκτρονικής συσκευής, καθώς 

το ποσό αυτό αντιστοιχεί και χρησιμεύει εξ 

ολοκλήρου για τις συναλλαγές/διελεύσεις 

που θα πραγματοποιήσει. 

Με την απόκτηση της ηλεκτρονικής 

συσκευής e-PASS, o οδηγός μπορεί να 

ταξιδεύει άνετα και οικονομικά στην Αττι-

κή Οδό, εκμεταλλευόμενος τις εκπτώσεις 

που προσφέρει ο αυτοκινητόδρομος. 

Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιεί το 

e-PASS για άνετες διελεύσεις στις ηλε-

κτρονικές λωρίδες και άλλων αυτοκινη-

τόδρομων (Ε.Ο. Ελευσίνας-Πάτρας, Κορίν-

θου-Τριπόλεως-Καλαμάτας, στη Γέφυρα 

Ρίου-Αντιρρίου καθώς και στην Ε.Ο. Αθή-

νας – Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μαλιακός-

Κλειδί) χάρη στη δωρεάν υπηρεσία της 

διαλειτουργικότητας. 

Η υπηρεσία call & courier δημιουργήθη-

κε προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπο-

ψήφιοι συνδρομητές της που δεν έχουν 

τον χρόνο ή τη δυνατότητα να έρθουν σε 

κάποιο από τα σημεία διάθεσης του μεγά-

λου δικτύου που έχει δημιουργήσει η Αττι-

κή Οδός για την απόκτηση της ηλεκτρονι-

κής συσκευής e-PASS, το οποίο περιλαμ-

βάνει τράπεζες και επιχειρήσεις.

Το δίκτυο διάθεση του e-PASS μετρά 

σήμερα πάνω από 900 σημεία και  περι-

λαμβάνει εκτός από τα 12 Σημεία Εξυπη-

ρέτησης Συνδρομητών της Αττικής Οδού, 

καταστήματα: 

• της Εθνικής Τράπεζας

• της GENIKI Bank

• του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

• της Τράπεζας Πειραιώς

• του Carrefour

καθώς και τους σταθμούς του ιδιωτικού 

ΚΤΕΟ, auteco. 

Για περισσότερες πληροφορίες και για 

να αποκτήσετε το e-PASS με courier, 

τηλεφωνήστε στο 210 66 8 2222  

(Δε – Σα  08:00-19:00)

Για ευκολότερες μετακινήσεις

    Αποκτήστε το e-PASS  
μ’ ένα απλό τηλεφώνημα
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Μ
ε την πεποίθηση ότι η συνείδηση οδικής ασφάλειας 

θα πρέπει να καλλιεργείται από την παιδική ηλικία, 

η Αττική Οδός υλοποιεί δράσεις που απευθύνονται 

στο κοινό των παιδιών και των εφήβων, με στόχο να ευαισθη-

τοποιήσει όσο το δυνατόν πιο πολλούς οδηγούς του αύριο 

σε θέματα οδικής ασφάλειας. Μέσω της υλοποίησης ειδικού 

εκπαιδευτικού προγράμματος στα δημοτικά σχολεία με τη 

συνεργασία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλω-

νάς» (ΙΟΑΣ), της παραγωγής διαδραστικής θεατρικής παρά-

στασης καθώς και με τη δημιουργία του safemania club για 

παιδιά και εφήβους, η Αττική Οδός περνάει τα μηνύματα της 

οδικής ασφάλειας, μιλώντας στη γλώσσα των παιδιών. Μέχρι 

σήμερα,  στα εκπαιδευτικά προγράμματα/δράσεις της Αττικής 

Οδού έχουν συμμετάσχει πάνω από 100.000 παιδιά, ενώ το 

δημοφιλές νεανικό safemania club μετρά πάνω από 3.000 

μέλη.

 Δείξαμε τον δρόμο της οδικής ασφάλειας  
σε 100.000 παιδιά και συνεχίζουμε

Χ
ιλιάδες παιδιά απ’ όλη την Ελλά-

δα ηλικίας 10 έως 17 ετών είναι 

σήμερα μέλη στο safemania club 

της Αττικής Οδού, ένα ζωντανό νεανικό 

club για την οδική ασφάλεια που δημιουρ-

γήθηκε το 2010 με στόχο να μιλήσει στα 

παιδιά τη δική τους γλώσσα και να ευαισθη-

τοποιήσει σε θέματα οδικής ασφάλειας. 

Μέσα από τις  εκδηλώσεις  και τους διαγω-

νισμούς που  διοργανώνει το safemania 

club, τα παιδιά  έχουν την ευκαιρία να 

συμμετάσχουν ενεργά και να συμβάλουν 

με τον δικό τους φρέσκο και πρωτότυπο 

τρόπο στο να χτίσουμε μια νέα κουλτούρα 

οδικής ασφάλειας. Ο τελευταίος διαγωνι-

σμός που διοργανώθηκε με το κλείσιμο 

της προηγούμενης χρονιάς καλούσε τα 

παιδιά να συμμετάσχουν με μια δημιουρ-

γία εμπνευσμένη από την οδική ασφά-

λεια. Το δώρο είχε διαλεχτεί ειδικά για 

να κλείσει πανηγυρικά μια χρονιά γεμάτη 

δράσεις και ήταν ξεχωριστό: 6 νικητές θα 

κέρδιζαν από ένα PLAY STATION4  + 12 

παιχνίδια! Το ταχυδρομείο «πήρε φωτιά», 

καθώς τα έργα των παιδιών άρχισαν να 

φθάνουν, και ήταν το ένα καλύτερο από 

το άλλο! Η επιλογή των νικητών ήταν 

δύσκολη υπόθεση, καθώς τα ξεχωριστά 

  Διαγωνισμός δημιουργικότητας safemania club
Πραγματικά «διαμάντια» παιδικής έμπνευσης

και εντυπωσιακά έργα ήταν περισσότερα 

από 6. Φροντίσαμε λοιπόν να τα δημοσι-

εύσουμε στη σελίδα του safemania club 

στο facebook, κι ακόμη δημιουργήσαμε 

ένα όμορφο σημειωματάριο που το εικο-

νογραφήσαμε με έργα και ατάκες από τα 

κείμενα των παιδιών, και το οποίο μπήκε 

ένθετο στο δημοφιλές περιοδικό sporty, 

σε συνεργασία με το οποίο έχει δημιουρ-

γηθεί το safemania club. Όμως τα πολλά 

λόγια δεν έχουν καμία αξία, μπροστά στις 

πρωτότυπες δημιουργίες και την έμπνευ-

ση των παιδιών. 

Απολαύστε τες.

Σταύρος Π. Θανάσης Π.
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Στέφανος Β.

Κίμωνας Μ.

Σπύρος Ν.

Αλέξανδρος  Α.

Παναγιώτης Κ.

Χρήστος Κ.

Στράτος Δ.

Δημήτρης Π.Νικόλαος Τ.
Παναγιώτης Μ.

Ανδριανός Ντ. Μπ.

Γεράσιμος Δ.

«Άμα τρέχεις με τα χίλια,  
θα σου πέσουνε τα φρύδια»  

Νικόλας Β., Πέραμα 

«Θα ‘θελα πολλές διαβάσεις  
για να μπορείς να περάσεις, 

χωρίς κινδύνους στις παιδικές 
χαρές να φτάσεις»  

Αριστείδης Ο. Πρέβεζα

«Κόκκινα και μεθύσια δεν 
χωρούν για τους ανθρώπους 

που με ασφάλεια κυκλοφορούν» 
Στυλιανός-Ιωάννης Μ.  

Χαλάνδρι

«Οποιος θέλει να οδηγεί θα 
πρέπει αν προσέχει, τα μάτια 
δεκατέσσερα κι ο νους του  

να μην τρέχει»  
Παναγιώτης Χ. Καματερό
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Κωνσταντίνος Φ. Φάνης Π.

Δημήτρης Τζ.

Δήμητρα Χ.

Παναγιώτης Τσ.

Γιώργος Β.

Δημήτρης Γ.

Θεοφάνης Τ.

Νικόλαος Σ.

Θεόδωρος Γ.

Νικόλαος Σ.

Ιάκωβος Σ.

«Να μη διασχίζεις διασταυρώσεις 
τροχαδόν, ούτε να έχεις τη 

μουσική στη διαπασών»  
Ιωάννης Δ. Συκιές Θες/νίκης

« Όταν να στρίψεις θες εσύ,  
το φλας πάντα ν’ ανάβεις,   

αν δεν ανάβει ο μπροστινός  
πού να τον καταλάβεις;»  

Αλέξανδρος Φ.
«Πατίνι ή ποδήλατο με ό,τι 

και αν τρέχεις, το κράνος στο 
κεφάλι σου θυμήσου να το έχεις» 

Παναγιώτης Χ., Κερατσίνι

«Γεια σου Οδική Ασφάλεια, 
μεγάλη η χάρη η δική σου, γιατί 

σαν στο δρόμο θα βρεθώ, πρέπει 
να ζω μαζί σου»  

Θανάσης Κ. Ιλιον
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Π
ρεμιέρα για τη συνέχεια της επι-

τυχημένης εκπαιδευτικής παρά-

στασης με ήρωα τον «Αττικού-

λη» δόθηκε στις 5 Μαρτίου στο υπουργείο 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο 

πλαίσιο της εκδήλωσης «Παιδί και Οδική 

Ασφάλεια». Το έργο παρακολούθησαν 

400 μαθητές δημοτικών σχολείων από τις 

περιοχές Χολαργού, Παπάγου, Ν. Ψυχικού, 

Αιγάλεω και από το ιδιωτικό  εκπαιδευτή-

ριο Αργύρη-Λαιμού. 

Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στην 

παράσταση, έγιναν τα ίδια πρωταγωνιστές, 

ανέβηκαν στη σκηνή, απάντησαν σε ερω-

τήσεις που βοηθούσαν στο να εξελιχθεί η 

δράση, χόρεψαν και διασκέδασαν, ενώ ταυ-

τόχρονα  ήρθαν σε επαφή με τους κανόνες 

της οδικής ασφάλειας με τρόπο βιωματικό. 

Τα χαμογελαστά τους πρόσωπα ήταν για 

όλους τους συντελεστές της παράστασης 

η καλύτερη ανταμοιβή και επιβεβαίωση ότι 

το μήνυμα που ελπίζουμε να περάσουμε 

έχει βρει τον δρόμο του. 

Κρατάει χρόνια η επιτυχία της παιδικής 

θεατρικής παράστασης που ανέβηκε για 

πρώτη φορά το 2006 με στόχο να ευαι-

Εκπαιδευτική θεατρική 
παράσταση για παιδιά

Ο Αττικούλης  
σε νέες 
περιπέτειες

σθητοποιήσει τα παιδιά του δημοτικού σε 

θέματα οδικής ασφάλειας. Η Αττική Οδός 

προχώρησε τότε στην παραγωγή αυτής 

της ξεχωριστής βιωματικής παράστασης, 

με την αντίληψη ότι η οδική συνείδηση 

χτίζεται από την παιδική ηλικία.  Το έργο 

με τίτλο «Οι περιπέτειες του Αττικούλη», 

γράφτηκε  αποκλειστικά για την Αττική 

Οδό από την Ειρήνη Φιλ. Κουτσαύτη και 

το σκηνοθέτησε η Μαίρη Ιγγλέση. H επι-

τυχία του έργου έκανε τους συντελεστές 

να προχωρήσουν τα επόμενα χρόνια σε 2η, 

3η και 4η συνέχεια, παρακολουθώντας τον 

Αττικούλη σε νέες συναρπαστικές περιπέ-

τειες. 

Η διαδραστική παράσταση ενσωματώνει 

στοιχεία θεατρικού συμμετοχικού παιχνι-

διού και δίνει την ευκαιρία στα παιδιά, τους 

οδηγούς του αύριο, να βιώσουν σαν παι-

χνίδι την οδική ασφάλεια. Τα παιδιά γίνο-

νται τα ίδια πρωταγωνιστές, ανεβαίνουν 

στη σκηνή, παίζουν ρόλους και μαθαίνουν 

διασκεδάζοντας τους κανόνες της οδικής 

ασφάλειας. 

Την παράσταση, που η Αττική Οδός 

προσφέρει εντελώς δωρεάν στο κοινό 

των παιδιών δημοτικού σχολείου, έχουν 

παρακολουθήσει μέχρι σήμερα πάνω από 

45.000 παιδιά!

Η πρόσφατη 4η συνέχειά της με τίτλο 

«Οι περιπέτειες του Αττικούλη» συνεχί-

ζει για 9η χρονιά τη μεγάλη επιτυχία της 

παράστασης, με στόχο την καλλιέργεια 

υπευθυνότητας και οδικής συνείδησης 

από την πρώτη σχολική ηλικία. 

Σταθερός ήρωας στις συνέχειες της 

παράστασης είναι ο Αττικούλης, το παιδί 

που κυκλοφορεί στον αυτοκινητόδρομο 

της Αττικής Οδού αλλά και σε κάθε λογής 

άλλους δρόμους, πραγματικούς ή φαντα-

στικούς, όπου τον περιμένουν εκπλήξεις 

και περιπέτειες. Με  τη βοήθεια των παι-

διών του κοινού, καταφέρνει πάντα να 

νικήσει τα όποια εμπόδια και να φτάσει 

Τα παιδιά γίνονται τα 
ίδια πρωταγωνιστές 
και μαθαίνουν 
διασκεδάζοντας
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ασφαλής στον προορισμό του. 

Στη φετινή συνέχεια του έργου, κεντρι-

κός ήρωας είναι ένας τροπικός παπαγάλος 

που το έχει σκάσει από την τυραννία δύο 

κακών μαγισσών, που είναι η προσωποποί-

ηση της κακής οδικής συμπεριφοράς! Ο 

παπαγάλος φεύγει μακριά για να γλιτώσει 

και συναντά τον Αττικούλη, με τη βοήθεια 

του οποίου θα ανακαλύψει το αντιξόρκι 

που θα μετατρέψει τις κακές μάγισσες σε 

συνετές και καλές, αλλά κυρίως φανατικές 

της οδικής ασφάλειας!

Κατά τη διάρκεια της παράστασης, τα 

παιδιά γίνονται βοηθοί στις αναζητήσεις 

των πρωταγωνιστών και δοκιμάζουν τις 

γνώσεις τους στην οδική ασφάλεια.

Η παράσταση τελειώνει με μια μεγάλη 

γιορτή που παρασέρνει τα παιδιά σε έναν 

κεφάτο χορό. Για την Αττική Οδό και τους 

συντελεστές της παράστασης, ο ενθου-

σιασμός στα πρόσωπα των παιδιών αλλά 

και οι ευχαριστήριες επιστολές που μας 

στέλνουν οι δάσκαλοι των σχολείων είναι 

η επιβεβαίωση ότι το μήνυμα της οδικής 

ασφάλειας που θέλουμε να περάσουμε 

έχει βρει τον δρόμο του. 

Οι συντελεστές της φετινής  
παράστασης είναι: 

Συγγραφή παραμυθιού /  
Εκπαιδευτικό φυλλάδιο:  
Ειρήνη Φ. Κουτσαύτη

Σκηνοθεσία: Μαίρη Ιγγλέση

Σκηνικά - Κοστούμια:   
Νίκος Ζιώγας

Αττικούλης:   
Γιάννης Αγριόμαλλος
Κορίτσι:  Βάσια Γερασίμου
Παπαγάλος: Γιάννης Τσιώμου
Μάγισσα Α’: Τζένη Οικονόμου
Μάγισσα Β’: Μαίρη Ιγγλέση
Πρωταγωνιστούν όλα τα παιδιά 
της κάθε παράστασης!

Οι σχολικές τάξεις των δημοτι-
κών σχολείων που ενδιαφέρο-
νται να παρακολουθήσουν τη 
θεατρική παράσταση, μπορούν 
να επικοινωνούν μαζί μας στο 
τηλ. 210 6682115  
(09:00-16:00)
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Για το παιδί και  
την οδική ασφάλεια

Εκπαιδεύοντας 
σήμερα τους 
αυριανούς  
οδηγούς

Τ
ην εκδήλωση «Παιδί και Οδική 

Ασφάλεια» που διοργάνωσε στις 

5 Μαρτίου το υπουργείο Υποδο-

μών Μεταφορών και Δικτύων στήριξαν η 

Αττική Οδός και οι Αττικές Διαδρομές. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με 

αφορμή την επίσημη κυκλοφορία 

του παιδικού βιβλίου κυκλοφοριακής 

αγωγής «Ο φίλος μου ο Ποδηλατά-

κιας» και του παιδικού τραγουδιού και 

βιντεοκλίπ «Προσοχή - Προσοχή»,  

στο αμφιθέατρο του υπουργείου υποδο-

μών Μεταφορών και Δικτύων.

Πάνω από 400 παιδιά, μαθητές  των πρώ-

των τάξεων Δημοτικού Σχολείου πλημμύ-

ρισαν το  αμφιθέατρο του υπουργείου το 

πρωί της 5ης Μαρτίου. Είχαν έρθει προ-

σκεκλημένα του υπουργείου, για να παρα-

κολουθήσουν  την εκδήλωση με θέμα 

«Παιδί και Οδική Ασφάλεια» που πραγ-

ματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ελληνικής 

Προεδρίας και της ευρύτερης επικοινωνι-

ακής πολιτικής, για την ευαισθητοποίηση 

των παιδιών σε θέματα κυκλοφοριακής 

αγωγής και οδικής ασφάλειας.

Προτεραιότητα του υπουργείου αποτελεί η 

Καλλιέργεια Παιδείας Οδικής Ασφάλειας. 

Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν από 

την παιδική ηλικία οι αυριανοί οδηγοί, απο-

κτώντας από νωρίς υπεύθυνη οδική συνεί-

δηση. Παράλληλος στόχος η αφύπνιση της 

συνείδησης των ενηλίκων πολιτών για την 

ασφαλή συνύπαρξη πεζών και οχημάτων.

Ο υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων, Μιχάλης Παπαδόπουλος 

απευθύνθηκε στα παιδιά, δηλώνοντας με 

αμεσότητα «χρειαζόμαστε τη βοήθειά 

σας» και εξηγώντας απλά ότι το μέλλον 

της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα είναι 

τα σημερινά της παιδιά. Ο υφυπουργός 

ζήτησε από τα παιδιά να εφαρμόσουν 

στην πράξη τα λόγια του «Ποδηλατάκια», 

να κάνουν καθημερινή τους πρακτική τους 

στίχους του τραγουδιού «Προσοχή -Προ-

σοχή!» και να αναλάβουν υπεύθυνο ρόλο 

ελέγχου των μεγάλων, όταν διαπιστώνουν 

ότι εκείνοι δεν σέβονται τους κανόνες της 

οδικής ασφάλειας. Τον λόγο πήρε επίσης 

ο πρώην οδηγός αγώνων ταχύτητας κος 

Τάσος Μαρκουίζος, γνωστός ως Ιαβέρης, 

ο οποίος ζήτησε από τα παιδιά να γίνουν 

«τροχονόμοι» των μεγάλων! Η εκδήλω-

ση συνεχίστηκε με την πρώτη επίσημη 

παρουσίαση του παιδικού βιβλίου κυκλο-

φοριακής αγωγής «Ο φίλος μου ο Ποδη-

λατάκιας» που εξέδωσε το ΥΠΟΜΕΔΙ, σε 

μουσική αφήγηση από τους ηθοποιούς 

Πατρίκιο Κωστή και Ερμόλαο Ματθαίου με 

συνοδεία ορχήστρας. 

Ακολούθησε η παρουσίαση του παιδικού 

τραγουδιού και βιντεοκλίπ «Προσοχή-

Προσοχή». Η εκτέλεση του τραγουδιού 

έγινε από την υψίφωνο της λυρικής σκη-

νής Βάσια Ζαχαροπούλου, με τη συνοδεία 

ορχήστρας και της παιδικής χορωδίας 

Αγίας Παρασκευής. Τέλος, την εκδήλωση 

έκλεισε η  διαδραστική θεατρική παράστα-

ση κυκλοφοριακής αγωγής με τίτλο «Οι 

περιπέτειες του Αττικούλη» σε παραγωγή 

της Αττικής Οδού, η οποία στήριξε και την 

υλοποίηση της εκδήλωσης του υπουργεί-

ου. Τα παιδιά παρακολούθησαν και συμμε-

τείχαν τα ίδια στην εξέλιξη της σκηνικής 

δράσης, κάνοντας έτσι προσωπικό τους 

βίωμα τους κανόνες της οδικής ασφάλειας 

μέσα από το θεατρικό παιχνίδι.

Η θεατρική παράσταση έκλεισε την εκδή-

λωση με χορό και τραγούδι, ενώ στα παι-

διά μοιράστηκε το βιβλίο «Ο φίλος μου ο 

Ποδηλατάκιας» και το cd με το παιδικό 

τραγούδι «Προσοχή-Προσοχή».
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Τ
α σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέ-

τουν όλα ειδικά στηρίγματα για το 

κεφάλι των επιβατών στις θέσεις 

του οδηγού και του συνοδηγού. Τα στηρίγ-

ματα αυτά είναι ρυθμιζόμενα σε ύψος και 

κάποια και σε κλίση και ο ρόλος τους είναι 

σημαντικός για την προστασία των επι-

βαινόντων. Όλοι έχουμε αντιληφθεί από 

την πείρα μας ότι κατά την οδήγηση ένα 

απότομο φρενάρισμα μπορεί να τραντάξει 

τον αυχένα του επιβάτη που δεν στηρίζε-

ται σωστά. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο 

λόγος για την ύπαρξη στηρίγματος κεφα-

λής στα καθίσματα των αυτοκινήτων δεν 

είναι η ανάπαυση αλλά η προστασία του 

αυχένα και της σπονδυλικής στήλης.

Σε ένα απότομο φρενάρισμα, εμποδίζει 

το κεφάλι του επιβάτη να κλίνει απότομα 

προς τα πίσω, ενώ σε περίπτωση πρό-

σκρουσης επερχόμενου οχήματος εμπο-

δίζει σοβαρότερο τραυματισμό.

Η υγεία του αυχένα και της σπονδυλι-

κής μας στήλης είναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Σε περίπτωση τραυματισμού, οι πιθανές 

συνέπειες περιλαμβάνουν ζάλη, ιλίγ-

γους, πόνους, βλάβες στους συνδέσμους 

των σπονδύλων, νευρολογικές βλάβες ή 

Προστασία από 
τραυματισμούς

Στήριγμα  
κεφαλής  
στο αυτοκίνητο

ακόμη και κατάγματα. Ιδιαίτερο πρόβλημα 

μπορεί να προκύψει σε περίπτωση τραυ-

ματισμού ή και απλού τραντάγματος, εάν 

ο επιβάτης έχει ήδη κάποιο χρόνιο πρό-

βλημα, όπως αυχενικό σύνδρομο ή κήλη 

μεσοσπονδύλιου δίσκου. 

Υπάρχουν οδηγοί που διατείνονται ότι 

τα στηρίγματα τους ενοχλούν, καθώς μει-

ώνουν την ορατότητα όταν στρίβουν το 

σώμα και κοιτάζουν από το πίσω τζάμι, όταν 

θέλουν να κάνουν όπισθεν. Πολλές φορές 

τα αφαιρούν και δεν τα χρησιμοποιούν. Δεν 

είναι λίγες οι φορές που ενδεχομένως για 

να μεταφέρουμε κάτι ρίχνουμε το κάθισμα 

και αφαιρούμε τα στηρίγματα για να τοπο-

θετήσουμε καλύτερα το μεταφερόμενο 

αντικείμενο. Είναι σημαντικό να επανατο-

ποθετούμε τα στηρίγματα στη θέση τους 

και βεβαίως να μην τα αφαιρούμε απλώς και 

μόνο γιατί μας εμποδίζουν στην όπισθεν. Θα 

πρέπει να μάθουμε να κινούμε όπισθεν το 

αυτοκίνητό μας, κοιτάζοντας περισσότερο 

στους καθρέφτες μας και όχι στρέφοντας 

το σώμα μας προς τα πίσω. 

Για την ασφάλειά μας, μεγάλη σημασία 

έχει όχι μόνο η καλή κατασκευή αλλά και η 

σωστή ρύθμιση. Πρέπει το άνω άκρο του 

στηρίγματος να είναι στο ίδιο ύψος με το 

άνω όριο της κεφαλής και σε απόσταση 

2-3cm (σε κανονική οδηγική στάση) και 

η κλίση του καθίσματος από τον κάθετο 

άξονα όχι μεγαλύτερη  των 25 μοιρών. 

Ας ρυθμίσουμε λοιπόν σωστά το ύψος 

των στηριγμάτων κεφαλής στο όχημά μας 

και ας μην ξεχνάμε ότι η ρύθμιση θα πρέ-

πει να γίνεται κάθε φορά που αλλάζει είτε 

ο οδηγός είτε ο συνεπιβάτης.  Σημαντικό 

επίσης είναι να βεβαιωνόμαστε ότι τα ειδι-

κά καθίσματα αυτοκινήτου στα οποία ταξι-

δεύουν τα μικρά παιδιά στις πίσω θέσεις 

εξασφαλίζουν σωστή στήριξη της κεφα-

λής των παιδιών, επομένως φροντίζουμε 

να χρησιμοποιούμε παιδικά καθίσματα 

που είναι πιστοποιημένα και πληρούν τις 

διεθνείς προδιαγραφές ασφάλειας. 

Πηγή www.kinisipoliton.gr
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα Νέων Αττικής Οδου
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Διεθνές σαλόνι 
αυτοκινήτου του Tokyo

Εικόνες από  
το μέλλον  
της αυτοκίνησης 

Μ
ια έκθεση αυτοκινήτου είναι 

πάντα μια ευκαιρία να διαπι-

στώσει κανείς ότι τα περιθώρια 

για πρωτοποριακές ιδέες και λύσεις δεν 

εξαντλούνται ποτέ. Ειδικά όταν μια τέτοια 

έκθεση πραγματοποιείται στην πρωτεύ-

ουσα της τεχνολογίας, το Τόκιο, τότε η 

όλη κατάσταση μπορεί να μεταφέρει τον 

επισκέπτη απευθείας στο μέλλον. Έτσι το 

43ο σαλόνι αυτοκινήτου του Τόκιο τα είχε 

όλα, από νέα αναμενόμενα μοντέλα κατα-

ξιωμένων αυτοκινητοβιομηχανιών, μέχρι 

παράδοξα  “concept cars”, που ποζά-

ρουν ρίχνοντας πρωτοποριακές ιδέες, που 

–ποιος ξέρει- ίσως γίνουν mainstream τα 

επόμενα χρόνια… Οι εικόνες όμως μιλούν 

καλύτερα…

Η ροζ πουά πρόταση της Mitsubishi για 
γυναίκες οδηγούς φορτηγού. Όχι και πολύ 
φεμινιστική…

To μονοθέσιο FV2 
της Toyota είναι μια 
πρόταση για «αυτοκί-
νητο διασκέδασης», 
αλλάζοντας χρώμα 
ανάλογα με τη διά-
θεση του οδηγού και 
αλληλεπιδρώντας 
μαζί του μέσω ειδικής 
οθόνης.

Ένα «αναδιπλούμενο φορτηγάκι» από τη 
Daihatsu μας δείχνει ότι όταν πρόκειται για 
εξοικονόμηση χώρου,  η τεχνολογία μπορεί 

να «διπλώσει» ακόμη κι ένα αυτοκίνητο!

Bladeglider. Μια λεπίδα που σχίζει τον 
άνεμο, όπως μας λέει και το όνομά του, προ-
τείνει η Nissan μ’ αυτό το τριθέσιο ηλεκτρι-
κό concept car

Η Toyota αντιγράφει με έξυπνο γιαπωνέζι-
κο τρόπο το κλασικό βρετανικό ταξί σε ένα 

οικονομικό μοντέλο 

Το πρώτο μοντέλο Formula1 της Honda, 
για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαί-
νουν οι νέοι….

Ο,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός, αλλά 
και ένα σούπερ μοντέλο της Mitsubishi

Oταν η Volkswagen συνάντησε τη 
Laborghini
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Όταν η επιστημονική 
φαντασία γίνεται 
πραγματικότητα

Έρχεται το 
ιπτάμενο 
αυτοκίνητο;

Κ
αι ποιος οδηγός δεν έχει ευχηθεί 

έχοντας πέσει σε μποτιλιάρισμα 

να μπορούσε με έναν μαγικό 

τρόπο  να μετατρέψει το αυτοκίνητό του 

σε ιπτάμενο όχημα! Να που η τεχνολογία 

κάνει σήμερα τη φαντασία πραγματικότη-

τα κι έτσι τα επόμενα δύο χρόνια θα μπο-

ρούμε να βλέπουμε ιπτάμενα αυτοκίνητα 

να κυκλοφορούν στους δρόμους αλλά και 

στους αιθέρες. 

Η εταιρεία Terrafugia που εδρεύει στη 

Μασαχουσέτη των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι 

μέχρι το 2015 θα έχει τελειοποιήσει το 

πρώτο ιπτάμενο αυτοκίνητο, το οποίο θα 

είναι «ετοιμοπαράδοτο» σε όποιον έχει να 

διαθέσει βέβαια περίπου 280.000 δολάρια 

για να το αγοράσει!

Το φουτουριστικό σκάφος ονομάζεται 

Transition. Μοιάζει πιο πολύ με αεροπλά-

νο παρά με αυτοκίνητο, όμως αυτό που το 

κάνει να ξεχωρίζει είναι τα αναδιπλούμενα 

φτερά του. Όποιος το αγοράσει θα μπορεί 

να το σταθμεύει στο γκαράζ του, δίπλα στο 

αυτοκίνητο που χρησιμοποιεί για να πηγαί-

νει κάθε μέρα στη δουλειά. Όταν θελήσει 

να… πετάξει σε κάποιον προορισμό, ο ιδιο-

κτήτης θα επιβιβάζεται στο Transition και 

θα κατευθύνεται στο πλησιέστερο αερο-

δρόμιο. Εκεί θα ξεδιπλώνει τα φτερά του 

και αφού λάβει άδεια από τον Πύργο Ελέγ-

χου, θα ετοιμάζεται για την απογείωση. Με 

τον ίδιο τρόπο θα επιστρέφει αργότερα 

στο αεροδρόμιο και στη συνέχεια, από τον 

δρόμο όπως τα κανονικά αυτοκίνητα, πίσω 

στο γκαράζ του σπιτιού. Η σημερινή τιμή 

του ιπτάμενου αυτοκινήτου είναι βεβαίως 

απαγορευτική, καθώς προσεγγίζει εκείνη 

ενός μικρού αεροσκάφους. Άλλωστε ο χει-

ριστής του πρέπει να έχει άδεια πιλότου 

και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος 

κάνει λόγο για ελαφρύ αεροσκάφος παρά 

για αυτοκίνητο. Η αμερικανική εταιρία 

όμως έχει στα σκαριά και ένα άλλο μοντέ-

λο ιπτάμενου αυτοκινήτου, το οποίο ευελ-

πιστεί πως θα είναι έτοιμο σε οκτώ με δέκα 

χρόνια από σήμερα.

Λέγεται TF-X και είναι πραγματικά βγαλ-

μένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας. 

Ο σχεδιασμός του προβλέπει ότι θα μπορεί 

να απογειώνεται κάθετα όπως ένα ελικό-

πτερο αλλά με μικρότερο θόρυβο. Θα είναι 

επίσης πολύ εύκολο στον χειρισμό του, 

καθώς ο οδηγός θα χρειάζεται το πολύ 

πέντε ώρες για να μάθει να το λειτουργεί. 

Θα έχει επίσης πολλές δικλίδες ασφαλεί-

ας και αυτόματο πιλότο. Για παράδειγμα, 

αν αρχίσει να τελειώνει η μπαταρία του – η 

οποία έχει αυτονομία 800 χιλιομέτρων - 

τότε ο αυτόματος πιλότος θα το προσγειώ-

σει έγκαιρα στο πλησιέστερο αεροδρόμιο.

Αν υποστεί… ανήκεστο μηχανική βλάβη, 

θα μπορεί να προσγειωθεί επίσης με τη 

χρήση αλεξίπτωτου.

Ο Καρλ Ντίτριχ, πρόεδρος της Terrafugia, 

ανέφερε προς το πρακτορείο Reuters «ότι 

είναι αδύνατο να εκτιμήσει το όφελος που 

θα επιφέρει στην ανθρωπότητα η υιοθέ-

τηση τέτοιων οχημάτων».Πρόσθεσε δε, 

πως στόχος της εταιρίας είναι να κρατήσει 

όσο πιο χαμηλά γίνεται το κόστος του TF-X 

όταν τελικά βγει στην αγορά. «Σίγουρα η 

τιμή του θα κυμαίνεται στα επίπεδα ενός 

πολυτελούς αυτοκινήτου». 

Πηγή www.isciencetimes.com
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα Νέων Αττικής Οδου
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Η 
κατασκευάστρια εταιρία Volvo, 

παρουσίασε στην  83η Διεθνή 

Έκθεση Αυτοκινήτου της Γενεύης  

ένα νέο σύστημα που προάγει την οδική 

ασφάλεια για ποδηλάτες και οδηγούς 

αυτοκινήτου. Το σύστημα αυτό βραβεύθη-

κε ως “Technology of the year 2013” και 

έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά βραβευ-

μένων συστημάτων της ίδιας εταιρίας. 

Πρόκειται για ένα ηλεκτρονικό σύστη-

μα που ανιχνεύει αυτόματα την ύπαρξη 

ποδηλάτη στο μπροστινό μέρος του αυτο-

κινήτου και δημιουργήθηκε με αφορμή την 

αύξηση κατά 10% των τροχαίων ατυχημά-

των στα οποία εμπλέκονταν ποδηλάτες, 

στη Μεγάλη Βρετανία. Παράλληλα, στην 

Ευρώπη, από το σύνολο των τροχαίων 

ατυχημάτων με νεκρό ποδηλάτη, το  50% 

περίπου αφορά σύγκρουση ποδηλάτου με 

αυτοκίνητο (σύμφωνα με στοιχεία ατυχη-

μάτων της Volvo) .

Το σύστημα χρησιμοποιεί έναν αισθητή-

ρα τύπου ραντάρ που σκανάρει την περιο-

χή μπροστά από το όχημα, ενώ παράλληλα 

ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου παρακο-

λουθεί αδιάκοπα τις συνθήκες κυκλοφορί-

ας. Στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, 

Βραβευμένη τεχνολογική 
εφαρμογή

Αυτόματος 
ανιχνευτής 
ποδηλάτων 

υπάρχει επίσης ένας αισθητήρας που ανι-

χνεύει αντικείμενα και απόσταση από το 

όχημα, ενώ τα αντικείμενα αναγνωρίζονται 

και κατατάσσονται σε κατηγορίες (ποδηλά-

της, πεζός, άλλο όχημα). 

Το σύστημα, μόλις διαγνώσει ότι μπρο-

στά από το αυτοκίνητο ή σε κοντινή από-

σταση βρίσκεται ποδηλάτης, ενεργοποιεί 

τον μηχανισμό άμεσης ενημέρωσης του 

οδηγού και προετοιμάζει το αυτοκίνητο 

για απότομο φρενάρισμα.

Συγκεκριμένα, ένα φωτεινό και ηχητι-

κό σήμα ενημερώνει αρχικά τον οδηγό για 

την ύπαρξη του ποδηλάτη και τον κίνδυνο 

πρόσκρουσης. Σε περίπτωση που ο οδη-

γός δεν αντιδράσει άμεσα, πατώντας το 

φρένο, το σύστημα ενεργοποιεί το φρενά-

ρισμα αυτόματα. 

Όταν μάλιστα η ταχύτητα του αυτοκινή-

του είναι έως 50χλμ./ώρα, τότε ακινητο-

ποιείται από μόνο του και έτσι αποτρέπεται 

ο κίνδυνος τραυματισμού του ποδηλάτη. 

Το σύστημα λειτουργεί επίσης με ανά-

λογο τρόπο και σε περίπτωση ανίχνευσης 

πεζού. 

Το νέο σύστημα ονομάστηκε Cyclist 

Detection και είναι διαθέσιμο στα μοντέλα 

V40, S60, V60, XC60, V70, XC70 και S80 

από τον Μάιο του 2013. 

Η εταιρία έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 

2020 να μην υπάρχει κανένα θύμα τροχαί-

ου με εμπλεκόμενο όχημά της.

 

Πηγή www.techrad.com
Επιμέλεια: Συντακτική ομάδα Νέων Αττικής Οδου
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Έ
να πρόσφατο τραγικό τροχαίο 

ατύχημα που συνέβη σε σήραγγα 

της Αττικής Οδού, μας θυμίζει με 

επιτακτικό τρόπο το θέμα της ασφαλούς 

οδήγησης μέσα στις σήραγγες.

Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η κίνηση 

πεζού στον αυτοκινητόδρομο απαγορεύ-

εται αυστηρά! Επίσης, είναι εξαιρετικά 

σημαντικό να τονίσουμε ότι η οδήγηση 

μέσα στις σήραγγες απαιτεί αυξημένη 

προσοχή και ότι η στάση και στάθμευ-

ση μέσα σε αυτές απαγορεύεται!  Το να 

σταθμεύει κάποιος μέσα σε σήραγγα και 

στη συνέχεια να εξέρχεται από το όχημά 

του είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς οι 

διερχόμενοι οδηγοί είναι σχεδόν αδύνα-

τον να διακρίνουν τον πεζό. 

Η στάση σε σήραγγα γίνεται μόνον σε 

περίπτωση βλάβης του οχήματος, και σε 

αυτή την περίπτωση  θα πρέπει να λάβετε 

υπόψη τις παρακάτω οδηγίες: 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑ-

ΤΟΣ ΣΑΣ

• Θέστε σε λειτουργία τα φώτα κινδύνου 

(ALARM)

• Σταθμεύστε το όχημά σας στη λωρίδα 

έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ)

• Σβήστε τη μηχανή

• Λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

την προστασία σας, των επιβαινόντων και 

των διερχομένων

• Ενεργήστε με τρόπο που βάζει πάνω απ’ 

όλα την ασφάλεια

• Βγείτε από το αυτοκίνητο  από την 

πλευρά του συνοδηγού και αποφύγετε 

να εκτεθείτε στην κίνηση, εάν και εφόσον 

προσπαθήσετε να τοποθετήσετε τρίγωνο 

αναγγελίας ακινητοποιημένου οχήματος

• Εάν διαθέτετε ανακλαστικό γιλέκο, 

φορέστε το

• Ενημερώστε την Αττική Οδό καλώντας 

στον αριθμό 1024 ή την τροχαία Αττικής 

Οδού καλώντας το 100 από το κινητό σας 

τηλέφωνο ή χρησιμοποιήστε τα τηλέ-

φωνα έκτακτης ανάγκης που βρίσκονται 

εγκατεστημένα ανά 50 μέτρα μέσα στις 

σήραγγες. Για να κινηθείτε μέσα στη 

σήραγγα χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά 

το πεζοδρόμιο.

 Οδηγίες σε περίπτωση βλάβης του οχήματος
Προσοχή στις σήραγγες

• Μέχρι να έλθει η σχετική βοήθεια, παρα-

μείνετε είτε στο όχημα σας, εάν αυτό είναι 

ασφαλές, είτε σε σημείο εκτός οχήματος 

το οποίο σας προσφέρει τη μεγαλύτερη 

δυνατή ασφάλεια. 

• Μη στέκεστε ποτέ σε σημείο που σας 

καθιστά εκτεθειμένους και προσπαθήστε 

με πολλή προσοχή να βρεθείτε σε χώρο 

που παρέχει προστασία από τη διερχόμε-

νη κυκλοφορία.

• Παράλληλα, όταν εισέρχεστε σε σήραγ-

γα, θα πρέπει να τηρείτε με ευλάβεια τα 

όρια ταχύτητας, να ανάβετε οπωσδήποτε 

τα φώτα του οχήματός σας και να βγάζετε 

τα γυαλιά ηλίου, αν φοράτε. Όλα αυτά θα 

σας βοηθήσουν να έχετε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο έλεγχο και καλύτερη ορατό-

τητα για το τι συμβαίνει μέσα στη σήραγ-

γα.

Αναλυτικές πληροφορίες για την οδή-

γηση σε σήραγγα μπορείτε να αναζητή-

σετε στο τεύχος των Νέων Αττικής Οδού 

Νο 38, Οκτώβριος 2013, καθώς και στο  

www.aodos.gr



14 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
τα νέα της Αττικής Οδού

   H Αττική Οδός στον 37ο Αγώνα Δρόμου Υγείας

Κ
αι φέτος η Αττική Οδός ήταν παρού-

σα στον 37ο Αγώνα Δρόμου Υγείας 

Αθήνας 20χλμ. που πραγματο-

ποιήθηκε στις 9/3/2014 στον Άγιο Κοσμά. 

Συγκεκριμένα η εταιρία λειτουργίας Αττικές 

Διαδρομές διέθεσε ένα όχημα καθώς και 

κώνους για τη σήμανση της δεξιάς λωρίδας  

της παραλιακής σε όλο το μήκος μέχρι το 

Καβούρι. Η φετινή διοργάνωση ήταν η πολυ-

πληθέστερη μέχρι σήμερα, με τη συμμετοχή 

2.300 δρομέων κάθε ηλικίας! Ο αγώνας διορ-

γανώθηκε από τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας 

Αθηνών, τον πρώτο Σύλλογο 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 εκδηλώ-

σεις του, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθη-

νών προσπαθεί  να διαδώσει με κάθε νόμιμο 

μέσο τον Λαϊκό Μαζικό Αθλητισμό (Λ.Μ.Α.) 

γιατί πιστεύει ότι  ο αθλητισμός είναι δικαίω-

μα κάθε πολίτη και πρέπει να του δίνονται οι 

ευκαιρίες και τα μέσα να αθλείται.

Η  
δημιουργία ασφαλούς και υγιει-

νού περιβάλλοντος εργασίας απο-

τελεί προτεραιότητα της εταιρίας, 

η οποία διαθέτει ειδικό Τμήμα Υγείας και 

Ασφάλειας Εργασίας, ενώ η εκπόνηση 

και εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήμα-

τος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της 

Εργασίας έχει πιστοποιηθεί κατά OHSAS 

18001: 2007 από την TUV HELLAS.

Στο πλαίσιο της προαγωγής της υγείας ως 

καθημερινής πρακτικής στην εργασία  και 

της διαρκούς εκπαίδευσης και ενημέρω-

σης του προσωπικού της εταιρίας σε σχε-

τικά θέματα, το προσωπικό παρακολούθη-

σε εκπαιδευτικές παρουσιάσεις από τον 

Τεχνικό Ασφαλείας, Γ. Γκανάτσιο, σε θέμα-

τα ασφάλειας και υγείας της εργασίας. 

Το επίπεδο ασφάλειας και Υγείας Εργασίας 

βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο, ενώ ο Τεχνι-

κός Ασφάλειας είναι επιφορτισμένος με 

τις παρακάτω εργασίες:

• Τακτικές επιθεωρήσεις των εγκαταστά-

σεων και των θέσεων εργασίας.

• Επίβλεψη των συνθηκών εργασίας.

• Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου 

για τις δραστηριότητες της εταιρίας και 

παροχή συμβουλών και εισηγήσεων προς 

τη διοίκηση για λήψη των αναγκαίων –απο-

τρεπτικών για ατυχήματα- μέτρων.

• Σεμινάρια ασφάλειας της εργασίας.

 Ασφάλεια και υγεία στο εργασιακό περιβάλλον 
Εκπαίδευση του προσωπικού των Αττικών Διαδρομών 

• Εκπαίδευση σε διαρκή βάση όλων των 

εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας της 

εργασίας.

• Διαβουλεύσεις με τους εργαζόμενους, 

σχετικά με τα θέματα ασφάλειας και υγεί-

ας που τους απασχολούν στην καθημερι-

νότητά τους.

• Επιλογή κατάλληλων μέσων ατομικής 

προστασίας και επίβλεψη της σωστής χρή-

σης από τους εργαζόμενους.

• Μετρήσεις χημικών και φυσικών παρα-

γόντων (αέριοι ρύποι, δονήσεις, θόρυβος, 

ακτινοβολία) του εργασιακού περιβάλλο-

ντος, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας,το Ε.Μ.Π. και τον Δημόκριτο.
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Οι χρήστες του αυτοκινητόδρομου ευχαριστούν  
για την εξυπηρέτηση

Η κ. Αγγελική Σαρτζή τηλεφώνησε στον 

προϊστάμενο του Κέντρου Διαχείρισης Κυ-

κλοφορίας για να ευχαριστήσει θερμά την 

υπάλληλο του τηλεφωνικού κέντρου άμε-

σης βοήθειας 1024, Ματίνα 

Κούρτη. Η οδηγός, που είχε χα-

θεί στην Αττική Οδό, κάλεσε το 

1024 για βοήθεια, την οποία της 

προσέφερε η κ. Κούρτη. Η οδηγός στο ευχα-

ριστήριο τηλεφώνημά της,  εκφράστηκε με 

εξαιρετικούς επαίνους για την ευγένεια, την 

ψυχραιμία και την αποτελεσματικότητα της 

κας Κούρτη, η οποία με  σαφήνεια της έδωσε 

τις κατάλληλες οδηγίες για να βρει την έξο-

δο που έπρεπε να χρησιμοποιήσει.

Η κ. Αγγελική Ανυφαντάκη που αντιμετώ-

πισε πρόβλημα με το λάστιχο του οχήμα-

τός της μας γράφει: «Πρέπει να δηλώσω 

ότι η εξυπηρέτηση ήταν άμεση και άψογη. 

Χαρακτηριστικά, μέχρι να βγάλω τη ρε-

ζέρβα από το πορτμπαγκάζ, το όχημα της 

Αττικής Οδού είχε φθάσει στο σημείο. Ο 

υπάλληλός σας ήταν εξυπηρετικότατος 

και ευγενέστατος. Εύχομαι να είστε πάντα 

τόσο εξυπηρετικοί και ευγενι-

κοί». Ο υπάλληλος στις ομάδες 

περιπολίας και επέμβασης που 

την εξυπηρέτησε είναι ο Θα-

νάσης Μπούρχας, που και στο παρελθόν 

έχει γίνει αποδέκτης παρόμοιων ευχαρι-

στηρίων.

Η κ. Άννα Τόλια που επίσης αντιμετώπισε 

πρόβλημα με το ελαστικό του οχήματός της 

και δέχθηκε τη βοήθεια από υπάλληλό μας, 

επικοινώνησε μαζί μας αναφέροντας «Φυ-

σικά και δεν γνωρίζω το όνομα  του νεαρού 

παρ’ όλα αυτά θα ήθελα να τον ευχαριστήσω 

θερμά  για τη βοήθειά του, έστω 

και ηλεκτρονικά». Πρόκειται για 

τον υπάλληλο περιπολίας, Νίκο 

Καπετανάκη. 

Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης 

στον επόπτη διοδίων Θανάση 

Γεωργαλά, ο οποίος αποχωρώ-

ντας από την εργασία του, βρήκε στο πάρ-

κινγκ κοντά στο σταθμό Ηρακλείου δίπλα 

στο όχημά του ένα πορτοφόλι που περιείχε 

ταυτότητα, δίπλωμα, πιστωτικές κάρτες και 

χρηματικό ποσό. Ο υπάλληλός μας ενημέ-

ρωσε αμέσως το Κέντρο Διαχείρισης Κυ-

κλοφορίας και παρέδωσε το πορτοφόλι για 

να δοθεί στον κάτοχό του. 

Ο συνδρομητής μας κ. Γρηγόρης Μαυρο-

μάτης με επιστολή του μας ευχαριστεί για 

την «εξαιρετική συντήρηση του αυτοκινη-

τόδρομου» καθώς και την καθιέρωση της 

αποστολής της Ετήσιας Ενημέρωσης του 

Λογαριασμού σε ένα και μόνο φύλλο χαρ-

τιού για οικολογικούς λόγους, ενώ αναφέρει 

ότι η τακτική αυτή επιβεβαιώνει τη «γνωστή 

ευαισθησία της Εταιρίας σε θέματα οικονο-

μίας και περιβάλλοντος». Τον ευχαριστούμε 

κι εμείς θερμά για τις ευχές του: «Εύχομαι 

υγεία και δυνάμεις για τη συνέχιση της σω-

στής και επιμελούς λειτουργίας της Αττικής 

Οδού». 

Υπάρχουν ωστόσο και αυθόρμητα τηλεφω-

νήματα που μας κάνουν συνδρομητές και 

χρήστες, χωρίς κάποια αφορμή, απλά και 

μόνο για να συγχαρούν για τις υπηρεσίες 

που προσφέρουμε, όπως αυτό του κ. Γιαννι-

κόπουλου, που μας κάλεσε για να ευχαριστή-

σει «όλους όσοι  εργάζονται σε αυτή την 

εταιρία για τις υπηρεσίες που προσφέρου-

με στους συνδρομητές μας». 

Πολλά είναι και τα ευχαριστήρια ηλεκτρο-

νικά μηνύματα που ακολουθούν την άμεση 

εξυπηρέτηση που  προσφέρει η Τηλεφωνι-

κή Εξυπηρέτηση Πελατών της Αττικής Οδού 

(ΤΕΠ) και που απαντά στο 210 6682222 

αλλά και στα ηλεκτρονικά μηνύματα που 

αποστέλλονται στο customercare@

attikesdiadromes.gr. Τα περισσότερα ευ-

χαριστούν για την «άμεση ανταπόκριση». 

Ενδεικτικό το μήνυμα του κ. Ποντίφηκα, που 

μας γράφει:

 «Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την 

πραγματοποίηση του αιτήματός μου και να 

σας συγχαρώ για την άμεση ανταπόκριση. 

Αξίζετε τα 2,80 ευρώ κάθε φορά!»

Για μας έχει σημασία να αναγνωρίζεται ότι 

το αντίτιμο των διοδίων ανταποκρίνεται σε 

ουσιαστική εξυπηρέτηση σε κάθε επίπεδο. 

Η 
ποδοσφαιρική ομάδα της Εταιρίας μας, η οποία συμμετέχει στο πρωτάθλημα της ΕΣΕΑ, τερμάτισε πρώτη στην κανονική 

περίοδο και ετοιμάζεται να δώσει τα παιχνίδια  στα play off για να διεκδικήσει τον τίτλο του πρωταθλητή στο συγκεκριμένο 

εργασιακό πρωτάθλημα, στο οποίο συμμετέχουν μεγάλες και γνωστές εταιρίες. Επίσης έχει περάσει στη δεύτερη φάση του 

κυπέλλου νικώντας στα πέναλτι την πολύ καλή ομάδα των  Εκτελωνιστών Πειραιά. Παίκτες και προπονητές βρίσκονται σε μεγάλη 

φόρμα και η πορεία συνεχίζεται δυναμικά.

Nίκες για την ποδοσφαιρική ομάδα των Αττικών Διαδρομών




