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Αγαπητοί 
αναγνώστες,

Από τις βασικές 
προτεραιότητες που 
έχουν θέσει όλοι οι 
άνθρωποι της Ατ-
τικής Οδού είναι η 
οδική ασφάλεια. Στο 
πλαίσιο αυτό υλο-
ποιούνται δράσεις, 

όπως το party οδικής ασφάλειας του 
safemania club της Αττικής Οδού 
που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία σε συνδυασμό με την έναρ-
ξη της σχολικής χρονιάς. Με τα σχο-
λεία να έχουν πλέον ξεκινήσει, άρχι-
σαν και οι μετακινήσεις των παιδιών, 
που βρίσκονται εκτεθειμένα σε σημα-
ντικούς κινδύνους αν δεν τηρούνται 
οι κανόνες οδικής ασφάλειας από τα 
ίδια αλλά και από τους γονείς τους, 
οι οποίοι αποτελούν και το καλύτερο 
παράδειγμα οδικής συμπεριφοράς. 
Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια 
σας θα βρείτε οδηγίες για ασφαλείς 
μετακινήσεις των παιδιών. Η προσπά-
θειά μας να παρέχουμε υψηλής ποι-
ότητας υπηρεσίες και ασφάλεια στις 
μετακινήσεις σας συνεχίζεται. 
Ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς είναι 
ότι οι χρήστες του δρόμου αναγνωρί-
ζουν, στη συντριπτική τους πλειοψη-
φία, την προσπάθεια αυτή. 
Αυτό αποδεικνύεται στην ετήσια 
έρευνα που διενεργήθηκε από τις  
Invision & Metron Analysis για την 
Αττική Οδό. Σύμφωνα με την έρευνα, 
η εξυπηρέτηση στα διόδια αποσπά 
αξιοζήλευτο βαθμό ικανοποίησης 
99%, ενώ το 98% των ερωτώμενων 
δηλώνουν ικανοποιημένοι από την 
Εξυπηρέτηση Συνδρομητών. Υψηλή 
βαθμολογία παρουσιάζει και η ικανο-
ποίηση από την οδική βοήθεια, με το 
90,5% να δηλώνουν ικανοποιημένοι, 
ενώ το 87,8% αξιολογεί θετικά την 
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών. 
Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψη-
φία των οδηγών (95%) δηλώνουν ότι 
αισθάνονται πολύ ή αρκετά ασφαλείς 
όταν οδηγούν στην Αττική Οδό.

Σας ευχαριστούμε
Αττική Οδός
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2 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
τα νέα της Αττικής Οδού

Ε
να Νέο ΣΕΣ που εξυπηρετεί τους 

συνδρομητές και κατόχους e-PASS 

αλλά και τους υποψήφιους συνδρο-

μητές, λειτουργεί πλέον στην Καλαμάτα επί 

του αυτοκινητόδρομου Μορέας, στο 224,6 

χλμ.  στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Ο αυτοκινητόδρομος Μορέας, που απο-

τελεί σήμερα την πιο αξιόπιστη και ασφαλή 

οδική υποδομή για τα ταξίδια στη Νότια Πελο-

πόννησο, καθώς συνδέει την Κόρινθο με την 

Καλαμάτα, ανήκει στο δίκτυο διαλειτουργι-

κότητας των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων. 

Έτσι, οι οδηγοί του αυτοκινητόδρομου Μορέ-

ας μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρο-

νική συσκευή e-PASS της Αττικής Οδού και 

να διέρχονται με άνεση και ταχύτητα από τις 

λωρίδες ηλεκτρονικών διοδίων με την ειδική 

σήμανση. 

Στο νέο ΣΕΣ Καλαμάτας μπορεί κανείς να 

εγγραφεί συνδρομητής και να αποκτήσει την 

ηλεκτρονική συσκευή e-PASS, ενώ όσοι είναι 

ήδη συνδρομητές μπορούν να ανανεώνουν 

εύκολα εδώ το συνδρομητικό τους λογαρια-

σμό. 

Εκτός από το νέο ΣΕΣ Καλαμάτας, για την 

εξυπηρέτηση των οδηγών του Μορέα, υπάρ-

χουν επίσης και τα ΣΕΣ Νεστάνης και Σπαθο-

βουνίου.

Αναλυτικά τα ΣΕΣ επί του Μορέα, οι θέσεις 

και τα ωράρια λειτουργίας τους είναι τα εξής:

H 
Αττική Οδός είναι ο συντομότερος και ασφαλέστερος δρόμος για να φθάσει κανείς 

στο δημοφιλές και πολυσύχναστο εκπτωτικό χωριό McARΤΗURGLEN ATHENS 

που βρίσκεται στα Σπάτα. Έτσι, η Αττική Οδός και η εμπορική επιχείρηση του εκπτω-

τικού χωριού προχώρησαν στα τέλη Απριλίου σε επιτυχημένη συνεργασία, που έδωσε την 

ευκαιρία στους πελάτες του McARΤΗURGLEN να κερδίσουν δωρεάν διελεύσεις στην Αττική 

Οδό. Συγκεκριμένα, με κάθε αγορά αξίας 50 ευρώ σε οποιοδήποτε από τα συνεργαζόμενα 

καταστήματα του εκπτωτικού χωριού, ο οδηγός κέρδιζε από μία δωρεάν διέλευση από όποιον 

σταθμό της Αττικής Οδού επιθυμούσε.  Η θερμή ανταπόκριση του κοινού στη συμφέρουσα 

προσφορά της Αττικής Οδού έκανε τη συνεργασία να πάρει παράταση έως τα μέσα Μαΐου.

ΣΕΣ Σπαθοβουνίου (99,8 χλμ.,  

στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα) 

Δευτέρα - Πέμπτη: 9:30 -15:00

Παρασκευή - Κυριακή: 10:00 -16:00

ΣΕΣ Nεστάνης (146,8 χλμ.,  

στην κατεύθυνση προς Αθήνα) 

Δευτέρα - Πέμπτη: 9:30 -15:00

Παρασκευή-Σάββατο: 10:00 -16:00

Κυριακή: 12:00 -18:00

ΝΕΟ ΣΕΣ Καλαμάτας (224,6 χλμ.,  

στην κατεύθυνση προς Αθήνα) 

Δευτέρα - Πέμπτη: 9:30 -15:00

Παρασκευή-Σάββατο: 10:00 -16:00

Κυριακή: 12:00 -18:00

O δρόμος για το... shopping  
περνάει από την Αττική Οδό

   Νέο Σημείο Εξυπηρέτησης 
Συνδρομητών (ΣΕΣ) στην Καλαμάτα
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Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ ΑΛΛΑΞΕ!

Σε ποιες περιπτώσεις καλείτε το 1024
Καλέστε 1024 για κάθε έκτακτη ανάγκη στην Αττική Οδό:

• Αν εμπλακείτε σε ατύχημα 

• Αν γίνετε αυτόπτης μάρτυρας κάποιου ατυχήματος 

• Αν ακινητοποιηθεί το  αυτοκίνητό σας λόγω βλάβης 

• Αν παρατηρήσετε κάτι επικίνδυνο στο οδόστρωμα (πεσμένο φορτίο, σκασμένο λάστιχο φορτηγού, ζώο κλπ.) 

• Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά την οδήγηση 

• Για πληροφορίες προορισμών 

Για κάθε άλλη πληροφορία καλέστε 210 6682222

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ  

ΚΑΛΕΣΤΕ 1024

Ν
έα σημεία εξυπηρέτησης για την 

ανανέωση του συνδρομητικού 

λογαριασμού δημιουργήθηκαν 

πρόσφατα, μέσω της επέκτασης της συνερ-

γασίας της Αττικής Οδού με τα Carrefour.

Έτσι, οι συνδρομητές μπορούν εύκολα 

να συνδυάσουν τα ψώνια τους στα κατα-

στήματα Carrefour με την ανανέωση του 

συνδρομητικού τους λογαριασμού e-PASS, 

και να «γεμίσουν» όχι μόνο το καλάθι τους 

αλλά και την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS. 

Το μόνο που χρειάζεται να κάνουν είναι να 

έχουν μαζί τους την ηλεκτρονική συσκευή 

e-PASS και το χρηματικό ποσό που επιθυ-

μούν να πιστώσουν για διελεύσεις. Τα χρή-

ματα θα είναι διαθέσιμα στο συνδρομητικό 

λογαριασμό σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι στα κατα-

στήματα Carrefour γίνονται και εγγραφές 

νέων συνδρομητών, στο πλαίσιο υπάρχου-

σας συνεργασίας μεταξύ της επιχείρησης 

με την Αττική Οδό. 

Η Αττική Οδός προσφέρει στους συν-

δρομητές της διάφορους εναλλακτικούς 

τρόπους ανανέωσης του συνδρομητικού 

λογαριασμού, που περιλαμβάνουν εύκο-

λη τηλεφωνική ανανέωση με τραπεζική 

κάρτα, χρήση δικτύου πληρωμών τραπεζών 

Το δίκτυο ανανέωσης συνδρομητικού  
λογαριασμού επεκτείνεται

στα ταμεία των καταστημάτων, μέσω web 

banking και phone banking, ανανέωση σε 

επιλεγμένα πρατήρια Shell κ.ά.  Για λεπτο-

μέρειες σχετικά με τους τρόπους ανανέω-

σης του συνδρομητικού λογαριασμού, μπο-

ρείτε να επισκεφθείτε το www.aodos.gr.

Oι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό και αντιμετωπίζουν κάποια έκτακτη ανάγκη, καλούν πλέον το ΝΕΟ ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, 1024 από το κινητό τους τηλέφωνο. Στην κλήση τους απαντά  το Τηλεφωνικό Κέντρο Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας και η δρομολόγηση της αντιμετώπισης του κάθε συμβάντος είναι όπως πάντα άμεση. 

Η Vodafone παρέχει στους συνδρομητές της τη δυνατότητα να καλούν το 1024 χωρίς χρέωση. Η χρέωση κλήσεων από τα  
κινητά των άλλων παρόχων γίνεται βάσει τιμοκαταλόγου του συμβολαίου του εκάστοτε πελάτη. 

Σημ.2/ Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του ΚΟΚ, η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση επιτρέπεται μόνο όταν αυτό είναι τοποθετημένο 
σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση ή όταν χρησιμοποιείται με ακουστικό ασύρματης επικοινωνίας.

Σημ.1/ Ο νέος αριθμός 1024 είναι ήδη σε ισχύ. Έως και το τέλος του έτους θα ισχύει και ο παλιός αριθμός 1866,  
ενώ από 1/1/2014 μόνον το 1024.
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Οδική ασφάλεια και 
διασκέδαση πάνε μαζί!

All day  
party οδικής 
ασφάλειας του 
safemania club.  
Ήταν όλοι εκεί!

Τ
ο φθινόπωρο και το άνοιγμα 

των σχολείων είναι μια καλή 

εποχή για νέα ξεκινήματα για τα 

παιδιά αλλά και για όλους μας. 

Αυτή την εποχή διάλεξε και το safemania 

club της Αττικής Οδού για να γιορτάσει μαζί 

με τα μέλη και τους φίλους του το ξεκίνημα 

της νέας σχολικής χρονιάς, υπενθυμίζοντας 

ότι η οδική ασφάλεια θα πρέπει να είναι για 

τον καθένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθη-

μερινότητας. Έτσι, στις 21 Σεπτεμβρίου, 

ημέρα Σάββατο, το Smart Park στα Σπάτα 

υποδέχθηκε παιδιά κάθε ηλικίας, που μαζί 

με τους γονείς τους κατέκλυσαν τον ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο και συμμετείχαν στις 

συναρπαστικές δραστηριότητες που είχαν 

σχεδιαστεί με προσοχή από καιρό.

Χιλιάδες κόσμου (περίπου 8.000 άτομα 

όλων των ηλικιών) βρέθηκαν στο χώρο του 

party που ξεκίνησε στις 12 το πρωί και κρά-

τησε μέχρι τις 8 το βράδυ. Όλοι έφθαναν 

ενθουσιασμένοι, έχοντας ήδη ενημερωθεί 

για το πρόγραμμα από το ραδιόφωνο, το 

facebook, το περιοδικό Sporty και τα flyers 

που είχαν μοιραστεί από τα διόδια της 

Αττικής Οδού. Τα παιδιά ήξεραν ότι η μέρα 

προβλεπόταν γεμάτη εκπλήξεις. Και ήταν 

πράγματι μια μοναδική μέρα, όπου η διασκέ-

δαση και η οδική ασφάλεια συνδυάστηκαν 

με τον πιο ευφάνταστο τρόπο, παρασέρνο-

ντας μικρούς και μεγάλους σε έναν κόσμο 

φαντασίας και δημιουργίας.

Η ξεσηκωτική μουσική του dj set έφτια-

χνε από την πρώτη στιγμή την ατμόσφαιρα, 

ενώ οι προωθήτριες του event ντυμένες με 

τα χρώματα του safemania club ρόλαραν 

πάνω στα δίτροχα οχήματά τους μοιράζο-

ντας ενημερωτικό υλικό και καθοδηγώντας 

το κοινό στις δραστηριότητες, καθώς υπήρ-

χαν events για κάθε ηλικία.

Το graffiti event, στημένο σε ειδικά 

διαμορφωμένο χώρο με τελάρα, δεκά-

δες χρωματιστά spray και δύο ειδικούς 

στο graffiti που καθοδηγούσαν τα παιδιά,  

ανέδειξε καλλιτέχνες που δημιούργησαν 

μοναδικά pieces. 

Αλλά και οι μικρότεροι φίλοι του club 

απέδειξαν το ταλέντο τους στη ζωγρα-

φική, φτιάχνοντας όμορφες ζωγραφιές. 

Παράλληλα, οι facepainters και ο σκι-

τσογράφος προσέλκυσαν πλήθος από τα 

μικρότερα παιδιά. 

Το ποδήλατο και ο μαγικός του κόσμος δεν 

θα μπορούσε να λείπει από ένα party οδι-

κής ασφάλειας του safemania club.  Το bmx 

show, όπως ήταν φυσικό τράβηξε τα βλέμ-

ματα και προκάλεσε το θαυμασμό όλων. 

Το ποδήλατο και ο μαγικός του κόσμος δεν θα μπορούσε  
να λείπει από ένα party οδικής ασφάλειας του safemania club 
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Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η παρουσία του 

ειδικού στην ασφαλή οδήγηση μοτοσικλέ-

τας, Θανάση Χούντρα, ο οποίος μίλησε στα 

παιδιά για την οδική ασφάλεια αλλά και 

την ασφάλεια πάνω στα δίτροχα. Ο Θανά-

σης Χούντρας, ως  διευθυντής της Σχο-

λής Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοσικλέτας 

MOTRAC και ως Μέλος ΔΣ της Make Roads 

Safe Hellas, γνωρίζει σε βάθος την οδική 

ασφάλεια αλλά και το νεανικό κοινό. Τα παι-

διά αλλά και οι μεγάλοι τον παρακολούθη-

σαν με μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ η έκπληξη 

που επεφύλαξε στο κοινό με το καταπλη-

κτικό moto show από τους νεαρούς ανα-

βάτες κέρδισε τις εντυπώσεις.

Πρωταγωνιστές του θεάτρου έγιναν  

τα μικρότερα παιδιά, συμμετέχοντας στα 

θεατρικά δρώμενα «Ο Αττικούλης και ο 

Μαγικός Καθρέφτης», που κράτησαν το 

ενδιαφέρον τους όλη μέρα.  Η παράσταση 

που έχει γραφτεί ειδικά για την Αττική Οδό 

ανεβαίνει σε συνέχειες τα τελευταία χρόνια 

και μέχρι σήμερα την έχουν παρακολουθή-

σει πάνω από 40.000 παιδιά. Τα θεατρικά 

δρώμενα της παράστασης συνδυάζουν το 

διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι με την εκπαί-

δευση στην οδική ασφάλεια και ανεβάζουν 

τα παιδιά στη σκηνή, δίνοντάς τους έτσι την 

ευκαιρία να διασκεδάσουν, να χορέψουν, να 

τραγουδήσουν, να παίξουν και να κάνουν  

πραγματικά «δικούς τους» τους κανόνες 

της οδικής ασφάλειας.   

Στις μικρότερες ηλικίες απευθυνόταν 

και το εκπαιδευτικό βιωματικό πρόγραμ-

μα του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας 

«Πάνος Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ). Οι ειδικοί εμψυ-

χωτές του Ινστιτούτου που φημίζεται για 

την πολυσχιδή του δράση στον τομέα της 

οδικής ασφάλειας, καθοδήγησαν τα παιδιά 

που μέσα από το παιχνίδι, έμαθαν βασικούς 

κανόνες κυκλοφορίας, απαραίτητους για τη 

δημιουργία οδικής συνείδησης. 

Σε ειδικό χώρο, οι προσομοιωτές οδή-

γησης, σύγκρουσης και ανατροπής του 

ΙΟΑΣ περίμεναν τους υποψήφιους «οδη-

γούς» να δοκιμάσουν τις αντοχές τους. Να 

υπογραμμίσουμε πόσο σημαντική είναι για 

ένα παιδί ή έφηβο η εμπειρία της προσο-

μοίωσης οδήγησης, δεδομένου ότι σε αυτή 

την ηλικία η αγάπη για την ταχύτητα συνδυ-

άζεται με άγνοια κινδύνου και την αίσθηση 

του άφθαρτου. Οι προσομοιωτές έδωσαν 

την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα παιδιά την 

εμπειρία της πρόσκρουσης και να αντιλη-

φθούν τα όρια του κινδύνου.

Στο χώρο του Smart Park μοιράστηκαν 

αναψυκτικά και αναμνηστικά δώρα στους 

συμμετέχοντες, ενώ μέσω των ειδικών 

εντύπων που μοιράστηκαν δόθηκε η ευκαι-

ρία στα παιδιά που δεν ανήκουν στο club να 

γίνουν μέλη. 

Η δύση του ήλιου και η λήξη του party 

τους βρήκε όλους χαμογελαστούς και γεμά-

τους εμπειρίες. Το safemania club της Αττι-

κής Οδού, με πάνω από 3.000 μέλη από όλη 

την Ελλάδα, δημιουργήθηκε σε συνεργασία 

με το δημοφιλές  περιοδικό Sporty, και είναι 

σήμερα το πιο δυνατό νεανικό club για την 

οδική ασφάλεια. 

Το μεγάλο φθινοπωρινό party οδικής 

ασφάλειας  στις 21 Σεπτεμβρίου στο Smart 

Park και η μεγάλη του επιτυχία απέδειξε για 

μία ακόμη φορά ότι διασκέδαση και οδική 

ασφάλεια μπορούν να πηγαίνουν μαζί , ενώ 

μας έδωσε δύναμη να συνεχίσουμε να χτί-

ζουμε οδική συνείδηση μιλώντας απλά, στη 

γλώσσα των παιδιών.

Περισσότερες πληροφορίες για το club 

θα βρείτε εδώ: 

www.aodos.gr, www.safemaniaclub.gr   

facebook.com/Safemaniaclub.gr
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Oι κίνδυνοι  
και οι κανόνες 

Οδηγίες 
ασφάλειας 
για τις 
μετακινήσεις 
των παιδιών

Τ
α σχολεία ξεκίνησαν και μαζί μ’ 

αυτά άρχισαν και οι μετακινή-

σεις των παιδιών. Από το σπίτι 

στο σχολείο, στο φροντιστήριο, 

στο γυμναστήριο και σε κάθε είδους εξω-

σχολική δραστηριότητα… Είναι αυτονόητο 

ότι τα παιδιά βρίσκονται εκτεθειμένα σε 

κάθε είδους κίνδυνο αν οι μετακινήσεις 

τους δεν γίνονται με την τήρηση των κανό-

νων οδικής ασφάλειας. Ας θυμηθούμε λοι-

πόν τα βασικά για να χαράξουμε μαζί με τα 

παιδιά μας έναν ασφαλή δρόμο για φέτος 

αλλά και για τα επόμενα χρόνια.

Το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά 

είναι η σωστή οδική συμπεριφορά των 

γονιών. Σκεφτείτε το λοιπόν για δεύτερη 

φορά αν συνηθίζετε να παραβιάζετε ως 

πεζός ή ως οδηγός τους φωτεινούς σημα-

τοδότες, αν έχετε επιθετική συμπεριφορά, 

αν δεν χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα και 

γενικά αν ρισκάρετε με επικίνδυνες συμπε-

ριφορές την σωματική ακεραιότητα τη δική 

σας και των παιδιών σας.

Μετακινήσεις με τα πόδια
Μην αφήνετε τα παιδιά σας να κυκλο-

φορούν μόνα τους στο δρόμο αν δεν έχουν 

συμπληρώσει τα 8 τους χρόνια. 

Συνοδεύετέ τα στο σχολείο και στις άλλες 

μετακινήσεις τους κρατώντας τα από το χέρι 

και από τη μέσα πλευρά του πεζοδρομίου. 

Μάθετέ τους ενώ βαδίζετε, βασικές αρχές 

διάσχισης διαβάσεων, να διαβάζουν σήματα 

τροχαίας και τους φωτεινούς σηματοδότες. 

Περάστε μαζί το δρόμο, μαθαίνοντάς 

τους τα σωστά βήματα:

- Βρείτε ένα ασφαλές σημείο. 

- Σταματήστε πριν την άκρη του πεζοδρομίου.

- Κοιτάξτε και ακούστε με προσοχή αν πλη-

σιάζουν οχήματα.

- Κοιτάξτε αριστερά, δεξιά και αριστερά.

- Περιμένετε να απομακρυνθούν τα τυχόν 

διερχόμενα οχήματα.

- Διασχίστε προσεχτικά το δρόμο χωρίς να 

τρέχετε. 

Μιλήστε στα παιδιά για τους κινδύνους 

που ελλοχεύουν στο δρόμο και για τους 

ασυνείδητους οδηγούς που παραβιάζουν 

τις διαβάσεις και τα φανάρια, έτσι ώστε να 

είναι προετοιμασμένα και να φυλάγονται. 

Ακολουθήστε μια συγκεκριμένη δια-

δρομή από το σπίτι στο σχολείο και κάντε 

τη καθημερινή ρουτίνα. Έτσι το παιδί θα 

είναι εξοικειωμένο όταν έρθει η στιγμή να 

κάνει μόνο του τη διαδρομή. 

Προτιμήστε για το ντύσιμο των παιδιών 

ανοιχτόχρωμα ρούχα, τσάντες και παπού-

τσια με ανακλαστικά στοιχεία. Στο εμπόριο 

πωλούνται ανακλαστικά στοιχεία τα οποία 

μπορείτε να κολλήσετε στην τσάντα και τα 

παπούτσια των παιδιών.

Μετακινήσεις με αυτοκίνητο
Εάν μεταφέρετε το παιδί με το ΙΧ σας, 

είναι υποχρεωτική η χρήση ειδικού παιδικού 

καθίσματος, το οποίο έχετε τοποθετημένο 
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Τ
ην προώθηση του βιβλίου 

«Βάλε τρίποντο στη ζωή 

σου» υποστήριξε η Αττική 

Οδός, προσφέροντάς το ως δώρο στα 

παιδιά/μέλη του safemania club.

Η σημαντική έκδοση περιλαμβά-

νει συμβουλές που μπορεί το κάθε 

παιδί με τη βοήθεια των γονιών του 

να εφαρμόσει στην καθημερινή του 

ζωή, προκειμένου να εξασφαλίσει 

την υγεία και τη φυσική κατάσταση 

που απαιτούνται για να συμμετέχει σε 

αθλητικές δραστηριότητες και ειδικό-

τερα στο μπάσκετ. 

Εδώ θα βρει κανείς πολύτιμες συμβου-

λές από καταξιωμένους παίκτες του 

μπάσκετ (Βασίλη Σπανούλη, Δημή-

τρη Διαμαντίδη, Κώστα Καϊμακόγλου) 

αλλά και από τον Προπονητή της Εθνι-

κής Ομάδας Νέων Κώστα Μίσσα, τον 

Γυμναστή της Εθνικής Ομάδας Μπά-

σκετ Γιάννη Παπαγεωργίου και από 

πολλούς άλλους ειδικούς (αθλίατρο/

ορθοπεδικό, διατροφολόγο, αθλητικό 

ψυχολόγο, κοινωνιολόγο).

Τέλος, το βιβλίο θυμίζει ότι επιβάλ-

λεται η τήρηση των κανόνων οδικής 

ασφάλειας για τη διαφύλαξη της υγεί-

ας και της σωματικής ακεραιότητας 

του αθλητή.

στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Η επιλο-

γή θα πρέπει να έχει γίνει βάσει προδιαγρα-

φών ηλικίας και σωματότυπου του παιδιού. 

Τα μεγαλύτερα παιδιά που έχουν ξεπε-

ράσει το ύψος του 1,35 μ. μπορούν να κάθο-

νται στο πίσω κάθισμα, δεμένα ασφαλώς με 

τη ζώνη ασφαλείας. 

Η αποβίβαση και η επιβίβαση των παι-

διών στο αυτοκίνητο θα πρέπει να γίνεται 

πάντα από την πλευρά του πεζοδρομίου και 

ποτέ από την έξω πλευρά του δρόμου!

Η τήρηση των κανόνων οδικής ασφά-

λειας από μέρους σας είναι αυτονόητη. Η 

ασφαλής μετακίνηση του παιδιού είναι 

υπόθεση του γονιού και η ευθύνη είναι 

μεγάλη. 

Μετακινήσεις με σχολικό ή 
λεωφορείο

 Τα σχολικά και τα λεωφορεία είναι οχή-

ματα  που κινδυνεύουν όπως όλα τα οχή-

ματα να εμπλακούν σε ατύχημα, επομένως 

θα πρέπει να εξηγήσουμε στο παιδί ότι το 

σχολικό ή το λεωφορείο δεν είναι χώρος 

παιχνιδιού. 

 Για τα σχολικά, είναι σημαντικό να είμα-

στε σε επικοινωνία με το σχολείο για να 

βεβαιωθούμε ότι έχει γίνει σωστή επιλογή 

συνεργάτη και ότι υπάρχει ο απαραίτητος 

εξοπλισμός ασφαλείας.  

 Κάθε παιδί πρέπει να κάθεται σε μια 

μόνο θέση, δεμένο με ζώνη ασφαλείας, την 

οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

μοιράζεται με άλλον. 

 Στο σχολικό θα πρέπει απαραιτήτως να 

υπάρχει συνοδός που θα εποπτεύει τα παι-

διά κατά  τη μετακίνησή τους, καθώς και τη 

σωστή επιβίβαση και αποβίβαση. 

 Η επιτήρηση θα πρέπει να είναι αυστηρή 

και αν κάποιο παιδί δεν συμμορφώνεται με 

τους κανόνες ασφαλούς μετακίνησης (π.χ. 

λύσει τη ζώνη ασφαλείας), ο οδηγός θα πρέ-

πει να σταματήσει το όχημα. 

 Θα πρέπει να γίνει σαφές στα παιδιά 

ότι η  ησυχία από τη μεριά τους καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδρομής είναι σημαντική για 

τη συγκέντρωση του οδηγού. 

 Όταν περιμένετε να παραλάβετε το 

παιδί σας από το σχολικό λεωφορείο, θα 

πρέπει να περιμένετε να απομακρυνθεί το 

όχημα και στη συνέχεια να διασχίσετε το 

δρόμο με τον πιο ασφαλή τρόπο. 

Ευχόμαστε σε όλους μια καλή και ασφαλή 

σχολική χρονιά! 

Το καλύτερο  
παράδειγμα για τα 
παιδιά είναι η σωστή 
οδική συμπεριφορά  
των γονιών 

Η Αττική Οδός 
προωθεί  
τον αθλητισμό 
για τους νέους
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Το 95% των οδηγών δηλώνει ότι αισθάνεται  
ασφάλεια στην Αττική Οδό

Ερευνα Invision/Metron Analysis σε 6.500 άτομα

Το σύνολο σχεδόν των οδηγών της Αττικής Οδού αναγνωρίζουν τη 

σημαντική προσπάθεια που γίνεται από την εταιρεία λειτουργίας 

για τη διατήρηση της καθαριότητας του αυτοκινητόδρομου, των 

σταθμών διοδίων και της ποιότητας του οδοστρώματος.  

8 στους 10 χρήστες είναι πολύ/αρκετά ικανοποιημένοι για την εικό-

να  του πρασίνου που έχει φυτευτεί στην Αττική Οδό.

Ικανοποίηση από καθαριότητα δρόμου  
και ποιότητα οδοστρώματος [%]

Οι δείκτες ικανοποίησης των χρηστών του αυτοκινητόδρομου από τη 

συμπεριφορά και την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων της Αττικής Οδού 

διαμορφώνονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Δείκτες Ικανοποίησης  [%]

Δείκτης  
Ικανοποίησης

98,9%

97,9%

96,5%

79,0%

 Η 
ετήσια έρευνα που διενερ-

γήθηκε από τις Invision/ 

Metron Analysis για την 

Αττική Οδό επιβεβαίωσε τις 

προσδοκίες: Το υψηλό επίπεδο ποιότητας 

των υπηρεσιών που προσφέρονται ανα-

γνωρίζεται κατά συντριπτική πλειοψηφία 

από τους οδηγούς που χρησιμοποιούν 

τον αυτοκινητόδρομο. Είναι αξιοπρό-

σεκτο το γεγονός ότι παρά τη δύσκολη 

οικονομική συγκυρία και τη γενικότερη 

δυσπραγία, η συνέπεια και η εμμονή στην 

ποιότητα που χαρακτηρίζει τη λειτουρ-

γία του αυτοκινητόδρομου παραμένουν 

σταθερές αξίες και αυτό εκτιμάται από 

το κοινό τώρα περισσότερο από ποτέ.  Οι 

υπηρεσίες που προσφέρει το ανθρώπινο 

δυναμικό της Αττικής Οδού κρατά πάντα 

τα πρωτεία στους δείκτες ικανοποίησης. 

Η εξυπηρέτηση στα διόδια αποσπά έναν 

αξιοζήλευτο βαθμό ικανοποίησης 99%, 

ενώ το 98% των ερωτώμενων δηλώ-

νουν ικανοποιημένοι από την Εξυπηρέ-

τηση Συνδρομητών. Υψηλή βαθμολογία 

παρουσιάζει και η ικανοποίηση από την 

οδική βοήθεια, με το 90,5% να δηλώνουν 

ικανοποιημένοι, ενώ το 87,8% αξιολογεί 

θετικά την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση 

Πελατών. 

Πολύ υψηλά, στο 98,9% και η ικανοποί-

ηση από την καθαριότητα του αυτοκινη-

τόδρομου ενώ παράλληλα, η συντριπτική 

πλειοψηφία των οδηγών του αυτοκινητό-

δρομου (95%) δηλώνουν ότι αισθάνονται 

πολύ ή αρκετά ασφαλείς όταν οδηγούν 

στην Αττική Οδό, ποσοστό  που διατηρεί-

ται σε πολύ υψηλά επίπεδα τα τελευταία 

χρόνια. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 

η Αττική Οδός παραμένει σίγουρη επιλο-

γή για μετακινήσεις εργαζομένων, καθώς 

περίπου 7 στους 10 οδηγούς τη χρησιμο-

ποιούν για να πάνε ή να γυρίσουν από το 

χώρο εργασίας τους ή για άλλο επαγγελ-

ματικό λόγο.

Η εξοικονόμηση χρόνου –έως  μισή ώρα 

σε κάθε μετακίνηση- παραμένει σημαντι-

κό πλεονέκτημα για τους οδηγούς που 

χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο, 

παρ’ όλη τη μείωση κυκλοφορίας στο 

εναλλακτικό δίκτυο. 
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Σκοποί μετακίνησης (%)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περίπου 7 στους 10 οδηγούς 

χρησιμοποιούν την Αττική Οδό για να πάνε ή να γυρίσουν από το χώρο 

εργασίας τους ή για άλλο επαγγελματικό λόγο, ενώ οι υπόλοιποι χρη-

σιμοποιούν την Αττική Οδό για μετακινήσεις που αφορούν αναψυχή, 

κοινωνικές υποχρεώσεις ή άλλους προσωπικούς λόγους.

Αντιλαμβανόμενο  
όφελος χρόνου από  
τη χρήση της Αττικής  
Οδού (%)

Ο χρόνος που εξοικονομούν οι χρήστες της 

Αττικής Οδού είναι περίπου μισή ώρα σε 

κάθε τους διέλευση.

Μέσο όφελος χρόνου: 28 λεπτά

Συχνότητα χρήσης Α.Ο. [%]

Το 36,1% των χρηστών δηλώνει ότι έχει μειώσει τη 

χρήση της Αττικής Οδού, κάτι που επιβεβαιώνεται και 

από τα κυκλοφοριακά μεγέθη που καταγράφονται.

Το 36,1% δηλώνει  
ότι έχει μειώσει  

τη χρήση της Α.Ο.

Χρήση του πομποδέκτη e-PASS στους
άλλους αυτοκινητόδρομους[%]

Οι οδηγοί προτιμούν να χρησιμοποιούν τον πομποδέκτη 

e-PASS σχεδόν αποκλειστικά στην Αττική Οδό (σε ποσο-

στό 99,7%), στους αυτοκινητοδρόμους Μορέας (94,7%) 

και Ολυμπία Οδό (82,9%), στον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου 

(21,8%) και την Γέφυρα Ρίου – Αντίρριου (ποσοστό 18,2%).

Βαθμός ικανοποίησης  
από ασφάλεια οδήγησης στην Α.Ο.[%]

Η συντριπτική πλειοψηφία  των οδηγών του αυτοκινητόδρο-

μου (95%) δηλώνουν ότι αισθάνονται πολύ ή αρκετά ασφαλείς 

όταν οδηγούν στην Αττική Οδό, κάτι που διατηρείται σε πολύ 

υψηλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια.
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Ο
ι σήραγγες αποτελούν σημα-

ντικές υποδομές, οι οποίες 

διευκολύνουν την πρόσβαση 

και την επικοινωνία μεταξύ 

δύο περιοχών και τις περισσότερες φορές 

η κατασκευή τους κρίνεται απαραίτητη για 

τεχνικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους.

Οι στατιστικές καταδεικνύουν ότι τα ατυ-

χήματα εντός των σηράγγων είναι λιγότερο 

συχνά εν συγκρίσει με τον ανοιχτό δρόμο, 

κυρίως λόγω:

 της αυξημένης προσοχής των οδηγών

 των μειωμένων ταχυτήτων κίνησης 

 των εφαρμοζόμενων μέτρων πρόληψης 

ατυχημάτων

Ωστόσο, σε περίπτωση ατυχήματος και 

ειδικά πυρκαγιάς, οι συνέπειες είναι αρκε-

τές φορές εξαιρετικά εκτεταμένες, τόσο 

από πλευράς απώλειας ανθρώπινων ζωών 

όσο και από πλευράς κυκλοφοριακής συμ-

φόρησης, ρύπανσης και κόστους αποκατά-

στασης.

ΟΙ ΣΗΡΑΓΓΕΣ  
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ

Στις σήραγγες της Αττικής Οδού έχουν 

ληφθεί όλα τα μέτρα εκείνα τα οποία απο-

σκοπούν στην, όσο το δυνατόν, ασφαλή 

χρήση των υποδομών αυτών από τους χρή-

στες του αυτοκινητόδρομου, τόσο όσον 

αφορά την υλικοτεχνική υποδομή όσο και το 

έμψυχο υλικό. Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν 

την Αττική Οδό θα πρέπει να γνωρίζουν την 

υλικοτεχνική υποδομή των σηράγγων καθώς 

και τους κανόνες κυκλοφορίας σε αυτές, έτσι 

ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία 

αλλά και οι ενδεδειγμένες αντιδράσεις σε 

περίπτωση συμβάντος.

Εξοπλισμός διάσωσης

 Σε κάθε σήραγγα της Αττικής Οδού, κατά 

μήκος της δεξιάς πλευράς και ανά 50 μέτρα 

βρίσκονται εγκατεστημένοι Πυροσβεστικοί 

Σταθμοί, οι οποίοι περιέχουν εξοπλισμό ανά-

γκης όπως:

 Δύο φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς 

κόνεως.

 Σύστημα παραγωγής αφρού.

Αναγκαία μέτρα και 
σύγχρονες υποδομές

Οδηγώντας  
με ασφάλεια  
σε σήραγγες

 Εύκαμπτο σωλήνα για την εκτόξευση 

νερού ή αφρού.

 Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης.

 Ρευματοδότη.

Οι πυροσβεστικοί σταθμοί διακρίνονται 

εύκολα από το φωτεινό σήμα το οποίο βρί-

σκεται πάνω από τα ερμάρια.
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Αντίστοιχα, κατά μήκος της αριστερής πλευ-

ράς και ακριβώς απέναντι από κάθε Πυρο-

σβεστικό Σταθμό, βρίσκονται εγκατεστημέ-

να Πυροσβεστικά Σημεία, ο εξοπλισμός των 

οποίων περιλαμβάνει:

 Δύο φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς 

κόνεως.

 Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης.

 Ρευματοδότη.

Τα Πυροσβεστικά σημεία διακρίνονται εύκο-

λα καθώς σηματοδοτούνται από ειδικό 

φωτεινό σήμα.

Εξοδοι διαφυγής

 Στις σήραγγες μεγάλου μήκους της Αττι-

κής Οδού και σε όποιες από αυτές ήταν 

κατασκευαστικά εφικτό, διανοίχτηκαν έξο-

δοι διαφυγής πεζών, οι οποίες οδηγούν είτε 

στον αντίθετο κλάδο κυκλοφορίας είτε στον 

περιβάλλοντα χώρο της σήραγγας.

 Η κατεύθυνση και οι αποστάσεις των δύο 

πλησιέστερων εξόδων διαφυγής επισημαί-

νονται με ανακλαστικές πινακίδες όπως 

στην παρακάτω φωτογραφία:

 Οι θύρες των εξόδων διαφυγής είναι βαμ-

μένες σε πράσινο χρώμα, ενώ πάνω από 

αυτές  είναι εγκατεστημένη φωτεινή σήμαν-

ση προκειμένου να γίνονται άμεσα και από 

απόσταση αντιληπτές.

Σύστημα επιτήρησης κυκλοφορίας

Τέλος, οι οδηγοί θα πρέπει να γνωρίζουν 

ότι στις σήραγγες της Αττικής Οδού έχει 

εγκατασταθεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης 

(closed cirucuit TV) ανά 125 μ. σε εισόδους 

και εξόδους για τη συνεχή εποπτεία της 

κυκλοφορίας από το Κέντρο Διαχείρισης 

Κυκλοφορίας. 

Εξαερισμός και φωτισμός

Οι σήραγγες στην Αττική Οδό διαθέτουν 

ειδικούς ανεμιστήρες εξαερισμού, ενώ 

ειδικά φωτόμετρα ρυθμίζουν το φωτισμό 

σε σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον, έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται αφενός επαρκής 

φωτεινότητα εντός των σηράγγων, αφετέ-

ρου να μην επηρεάζεται η όραση του οδηγού 

που εισέρχεται σε αυτές. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ 
ΣΕ ΣΗΡΑΓΓΕΣ

Βασικές οδηγίες

 Τηρείτε τα όρια ταχύτητας.

 Διατηρείτε απόσταση ασφαλείας από το 

προπορευόμενο όχημα.

 Μην πραγματοποιείτε ποτέ αναστροφή ή 

κινηθείτε αντίθετα από τη ροή της κυκλο-

φορίας.

 Σε περίπτωση πυρκαγιάς επιχειρήστε 

κατάσβεση μόνο εάν η πυρκαγιά είναι σε 

πρώιμο στάδιο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, 

απομακρυνθείτε από το σημείο άμεσα και 

εγκαταλείψτε τη σήραγγα μέσω των εξόδων 

διαφυγής ή των στομίων εισόδου/εξόδου 

αυτής.

Οδήγηση υπό κανονικές συνθήκες

Πριν εισέλθετε στη σήραγγα

 Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε επαρκή καύσι-

μα για τη διάσχιση της σήραγγας.

 Ανάψτε τα φώτα διασταύρωσης του οχή-

ματός σας.

 Μη φοράτε γυαλιά ηλίου.

 Δώστε προσοχή στη φωτεινή σήμανση των 

σηράγγων και στις πινακίδες σήμανσης.

Μέσα στη σήραγγα

 Διατηρήστε απόσταση ασφαλείας από το 

προπορευόμενο όχημα.

 Μην παραβιάζετε το εκάστοτε ισχύον όριο 

ταχύτητας.

 Επισημάνετε τις θέσεις των Πυροσβεστι-

κών Φωλιών, των Πυροσβεστικών Σημείων 

και των Εξόδων Διαφυγής.

 Μην πραγματοποιήσετε ποτέ αναστροφή.

 Σταματήστε μόνο σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης.

Σε περιπτωση κυκλοφοριακής συμφό-

ρησης

 Θέστε σε λειτουργία τα φώτα κινδύνου 

(ALARM).

 Διατηρήστε απόσταση 5 μέτρων από το 

μπροστινό σας όχημα.
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 Σβήστε τη μηχανή.

 Παραμείνετε με ηρεμία μέσα στο όχημά σας.

Σε περίπτωση βλάβης του οχήματός σας 

 Θέστε σε λειτουργία τα φώτα κινδύνου 

(ALARM).

 Σταθμεύστε το όχημά σας στη λωρίδα 

έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ).

 Σβήστε τη μηχανή.

 Προσέξτε τα διερχόμενα οχήματα καθώς 

βγαίνετε από το όχημά σας από την πλευρά 

του συνοδηγού. Εάν διαθέτετε ανακλαστικό 

γιλέκο, φορέστε το.

 Ενημερώστε την Αττική Οδό καλώντας 

στον αριθμό 1024 από το κινητό σας τηλέφω-

νο ή χρησιμοποιήστε τα τηλέφωνα έκτακτης 

ανάγκης που βρίσκονται εγκατεστημένα ανά 

50 μέτρα μέσα στις σήραγγες.

 Επιστρέψτε στο σημείο όπου βρίσκεται το 

όχημά σας και σταθείτε κοντά σε αυτό, περι-

μένοντας για την άφιξη βοήθειας.

Σε περίπτωση ατυχήματος

 Θέστε σε λειτουργία τα φώτα κινδύνου 

(ALARM).

 Σταθμεύστε το όχημά σας στη λωρίδα 

έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ).

 Σβήστε τη μηχανή.

 Προσέξτε τα διερχόμενα οχήματα καθώς 

εγκαταλείπετε το όχημά σας. Εάν διαθέτετε 

ανακλαστικό γιλέκο, φορέστε το.

 Ενημερώστε την Αττική Οδό καλώντας 

στον αριθμό 1024 από το κινητό σας τηλέφω-

νο ή χρησιμοποιήστε τα τηλέφωνα έκτακτης 

ανάγκης που βρίσκονται εγκατεστημένα ανά 

50 μέτρα μέσα στις σήραγγες. 

 Βοηθήστε τους ανθρώπους που το έχουν 

ανάγκη.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς στο όχημά σας

 Θέστε σε λειτουργία τα φώτα κινδύνου 

(ALARM).

 Εάν είναι εφικτό, οδηγήστε το όχημα εκτός 

της σήραγγας, αλλά σε καμία περίπτωση μην 

πραγματοποιήσετε αναστροφή.

 Εάν είναι αδύνατο να οδηγηθεί το όχημα 

εκτός σήραγγας, σταθμεύστε στη λωρίδα 

έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ).

 Σβήστε τη μηχανή  και μη βγάζετε το κλειδί 

από τη μίζα.

 Ενημερώστε τις υπηρεσίες παροχής βοη-

θείας και/ή την Αττική Οδό καλώντας στον 

αριθμό 1024 από το κινητό σας τηλέφωνο ή 

χρησιμοποιήστε τα τηλέφωνα έκτακτης ανά-

γκης που βρίσκονται εγκατεστημένα ανά 50 

μέτρα μέσα στις σήραγγες .

 Εάν είναι δυνατόν, επιχειρήστε κατάσβεση 

της φωτιάς, αλλά μόνο εάν είναι σε πρώιμο 

στάδιο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, απομα-

κρυνθείτε από το σημείο άμεσα και εγκατα-

λείψτε τη σήραγγα μέσω των εξόδων διαφυ-

γής ή των στομίων εισόδου/εξόδου .

 Βοηθήστε τους ανθρώπους που το έχουν 

ανάγκη.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς σε άλλο όχημα

 Θέστε σε λειτουργία τα φώτα κινδύνου 

(ALARM).

 Εάν είναι εφικτό οδηγήστε το όχημά σας 

εκτός της σήραγγας.

 Εάν είναι αδύνατο να οδηγηθεί το όχημα 

εκτός σήραγγας, σταθμεύστε στη λωρίδα 

έκτακτης ανάγκης (ΛΕΑ).

 Διατηρήστε μεγάλη απόσταση ασφαλείας 

από το καιγόμενο όχημα.

 Σε καμία περίπτωση μην πραγματοποιήσε-

τε αναστροφή.

 Σβήστε τη μηχανή  και μη βγάζετε το κλειδί 

από τη μίζα.

 Ενημερώστε τις υπηρεσίες παροχής βοη-

θείας και/ή την Αττική Οδό καλώντας στον 

αριθμό 1024 από το κινητό σας τηλέφωνο ή 

χρησιμοποιήστε τα τηλέφωνα έκτακτης ανά-

γκης που βρίσκονται εγκατεστημένα ανά 50 

μέτρα μέσα στις σήραγγες. 

 Εάν είναι δυνατόν, επιχειρήστε κατάσβε-

ση της πυρκαγιάς, αλλά μόνο εάν είναι σε 

πρώιμο στάδιο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, 

απομακρυνθείτε από το σημείο άμεσα και 

εγκαταλείψτε τη σήραγγα μέσω των εξόδων 

διαφυγής ή των στομίων εισόδου/εξόδου.

 Βοηθήστε τους ανθρώπους που το έχουν 

ανάγκη.

Σήμανση σηράγγων 

Για την ασφάλειά σας σεβαστείτε τους 

φωτεινούς σηματοδότες των λωρίδων 

κυκλοφορίας και τις πινακίδες μεταβλητού 

ορίου ταχύτητας όπως προβλέπονται στον 

άρθρο του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Πράσινο βέλος

Η λωρίδα είναι ανοιχτή επομένως, περά-

στε ελεύθερα.

Κόκκινο Χ

Η λωρίδα είναι κλειστή, οπότε δεν μπορεί-

τε να κινηθείτε σε αυτή.

Πινακίδες μεταβλητού ορίου ταχύτητας

Δείχνουν το επιτρεπόμενο όριο ταχύτη-

τας το οποίο ισχύει σε ειδικές περιπτώσεις, 

οπότε προσαρμόστε άμεσα την ταχύτητά 

σας. Σε περίπτωση που η πινακίδα είναι 

σβηστή, ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις 

στατικές πινακίδες όρια ταχύτητας.
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Σε εξέλιξη ερευνητικό 
πρόγραμμα 

Θα οδηγούμε 
διαβάζοντας και 
δουλεύοντας!

Έ
να πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό 

ερευνητικό πρόγραμμα για τις 

οδικές μετακινήσεις  βρίσκεται 

σε εξέλιξη και «υπόσχεται» ότι 

θα αλλάξει στο μέλλον πολλά από αυτά που 

ξέρουμε για την ασφαλή οδήγηση. 

Πρόκειται για το πρόγραμμα SARTRE (Safe 

Road Trains for the Environment – Ασφαλείς 

Οδικοί Συρμοί για το Περιβάλλον) που θα 

επιτρέπει στους οδηγούς ενώ οδηγούν να 

μπορούν να χαλαρώνουν κάνοντας κάποια 

άλλη παράλληλη δραστηριότητα, ακόμη και 

να κοιμηθούν. Σύμφωνα με τους ειδικούς, 

το μέλλον στις οδικές μετακινήσεις ανήκει 

στην ομαδοποίηση μέσω των λεγόμενων 

«οδικών συρμών». Με τον όρο αυτό χαρα-

κτηρίζουμε ένα κονβόι αυτοκινήτων όπου το 

πρώτο καθοδηγεί μια σειρά από άλλα οχήμα-

τα που ακολουθούν πίσω του. Κάθε αυτοκί-

νητο μετράει την απόσταση, την ταχύτητα 

και την κατεύθυνση, κάνοντας αυτόματα τις 

σχετικές ρυθμίσεις με σημείο αναφοράς το 

αμέσως προπορευόμενο. Όλα τα οχήματα 

είναι ανεξάρτητα και μπορούν να αφήσουν 

το κονβόι ανά πάσα στιγμή. Όσο όμως βρί-

σκονται εκεί, οι οδηγοί τους μπορούν να 

χαλαρώσουν και να κάνουν άλλα πράγματα, 

καθώς η ομάδα των αυτοκινήτων ταξιδεύει 

προς τον προορισμό της.

Το πρόγραμμα SARTRE ολοκλήρωσε με 

επιτυχία την πρώτη δοκιμή κίνησης ενός 

στόλου οχημάτων. Ο στόλος αυτός περιε-

λάμβανε ένα φορτηγό, ακολουθούμενο από 

τρία αυτοκίνητα τα οποία οδηγούνται εντε-

λώς αυτόνομα. Στις δοκιμές που πραγματο-

ποιήθηκαν, τα τιμόνια των αυτοκινήτων που 

ακολουθούσαν το προπορευόμενο φορτηγό 

έκαναν μόνα τους τις απαραίτητες κινήσεις 

για να διατηρηθούν στο κονβόι. Οι οδηγοί 

τους μπορούσαν να πίνουν καφέ ή να διαβά-

ζουν εφημερίδα ή να δουλεύουν στον υπο-

λογιστή, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχούν 

για τους χειρισμούς του αυτοκινήτου τους.

Η ομαδοποίηση έχει σχεδιαστεί για να 

βελτιώσει μια σειρά από τομείς: Πρώτα απ' 

όλα την οδική ασφάλεια, αφού περιορίζει 

σημαντικά τον ανθρώπινο παράγοντα στην 

οδήγηση, που έχει αναγνωριστεί ως αιτία, 

τουλάχιστον για το 80% των ατυχημάτων. 

Επίσης, μπορεί να μειώσει την κατανάλωση 

καυσίμου του οχήματος αλλά και τις εκπο-

μπές CO2 στην ατμόσφαιρα, μέχρι και κατά 

20%. Σε κάθε περιοχή εφαρμογής του προ-

γράμματος SARTRE, υπολογίζεται πως θα 

εμφανίζεται εξοικονόμηση ενέργειας της 

τάξεως του 20%. 

Είναι βολικό επίσης για τους οδηγούς, 

αφού θα μπορούν να ασχοληθούν με κάτι 

άλλο κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Εκτός 

όλων των άλλων, αφού τα αυτοκίνητα θα 

κινούνται με την προβλεπόμενη για αυτο-

κινητόδρομο ταχύτητα και οι αποστάσεις 

μεταξύ τους θα είναι λίγα μέτρα, η ομαδοποί-

ηση είναι πολύ πιθανό να δώσει λύση και στο 

κυκλοφοριακό πρόβλημα. Εκτός όλων των 

άλλων, η χωρητικότητα του οδικού δικτύ-

ου θα χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά, 

δίνοντας την αίσθηση πως έχουν μεγαλώσει 

οι οδικές αρτηρίες.

Η σχετική τεχνολογία και οι εφαρμογές 

της είναι σε πλήρη εξέλιξη και μπορεί σε 

μεγάλο βαθμό να περάσει στην παραγωγή 

μέσα στα επόμενα χρόνια. Αυτό όμως που 

μπορεί να καθυστερήσει περισσότερο, είναι 

η αποδοχή του συστήματος από το κοινό 

αλλά και η νομοθεσία που πρέπει να αλλάξει 

σε 25 χώρες και να γίνουν οι απαραίτητες 

ρυθμίσεις.

Πηγή e-go.gr

Κάθε αυτοκίνητο κάνει 
αυτόματα τις σχετικές 
ρυθμίσεις με σημείο 
αναφοράς το αμέσως 
προπορευόμενο
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Πόσο 
«έξυπνος» μπορεί 
να είναι ένας 
αυτοκινητόδρομος;

Ενα πρωτοποριακό 
πρόγραμμα

T
o βραβείο Index (μη κερδοσκο-

πικός ολλανδικός οργανισμός 

για το design στην υπηρεσία 

μιας καλύτερης ποιότητας 

ζωής) κέρδισαν για το 2013 οι σχεδιαστές 

του Studio Roosegaarde και Heijmans 

Infrastructure που πριν ένα χρόνο είχαν 

παρουσιάσει στο Dutch Design Week  στην 

Ολλανδία ένα πρωτοπόρο project:  Τους 

«έξυπνους αυτοκινητόδρομους» (Smart 

Highways)

Οι δρόμοι αυτοί θα ενσωματώνουν συστή-

ματα φωτισμού, τα οποία θα εντοπίζουν τα 

οχήματα που βρίσκονται πάνω τους και θα 

φωτίζουν τα σημεία στα οποία κινούνται. 

Όταν δεν υπάρχει κίνηση οχημάτων οι 

φωτισμοί θα απενεργοποιούνται, ώστε να 

μην χρειάζεται να είναι μόνιμα αναμμένα το 

βράδυ τα συμβατικά φώτα των δρόμων και 

έτσι να εξοικονομείται ενέργεια.

Το συγκεκριμένο σύστημα φωτισμού ονο-

μάζεται Tvilight και εφευρέθηκε από τον 

Ολλανδό σχεδιαστή Chintan Shah όσο ήταν 

ακόμα φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Τεχνολο-

γίας Delft της Ολλανδίας. 

Όπως εξήγησε ο ίδιος, κατά τη διάρκεια 

ενός ταξιδιού του στο εξωτερικό, παρατήρη-

σε πως υπήρχαν αναμμένα φώτα τη νύχτα σε 

άδειους και έρημους δρόμους. Θεωρώντας 

ότι πρόκειται για μεγάλη σπατάλη ενέργειας 

και κάνοντας μία μικρή έρευνα, ανακάλυψε 

πως οι ευρωπαϊκές χώρες ξοδεύουν πάνω 

από 10 δισ. ευρώ το χρόνο για τον φωτισμό 

των δρόμων, ποσό που αντιστοιχεί στο 40% 

των δαπανών της κάθε χώρας για την ενέρ-

γεια. Επιπλέον, η ενέργεια αυτή μεταφράζε-

ται σε 40 εκατ. τόνους εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα το χρόνο. 

Επινόησε, λοιπόν, ένα «έξυπνο» σύστη-

μα φωτισμού, που ανάβει ουσιαστικά κατά 

παραγγελία χάρη στους ασύρματους αισθη-

τήρες που διαθέτει. Συγκεκριμένα, τα φώτα 

στους δρόμους ανάβουν μόνο όταν εντοπί-

σουν την παρουσία ενός ατόμου, ενός ποδη-

λάτου ή ενός αυτοκινήτου και παραμένουν 

σβηστά όλες τις υπόλοιπες ώρες. 

Τα φώτα έχουν την ικανότητα να ξεχωρί-

ζουν εάν περνάει άνθρωπος ή κάποιο μικρό-

τερο ζώο -όπως μία γάτα ή ένα ποντίκι- ώστε 

να αποφεύγεται η περιττή φωταγώγηση. 

Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να επικοι-

νωνούν με ασθενοφόρα και πυροσβεστικά 

και να αλλάζουν το χρώμα του φωτός τους 

σε κόκκινο, ώστε να ειδοποιούνται οι οδη-

γοί να ανοίξουν δρόμο και να εξοικονομείται 

χρόνος, που πολλές φορές αποδεικνύεται 

σωτήριος για τη ζωή κάποιου. 

Η τεχνολογία του Shah κέρδισε το πρώτο 

βραβείο σε πανεπιστημιακό διαγωνισμό και 

με την τεχνική και οικονομική υποστήριξη 

από το Πανεπιστήμιο Delft, το Tvilight τοπο-

θετήθηκε στους δρόμους του Πανεπιστημί-

ου αλλά και σε τέσσερις δήμους της Ολλαν-

δίας και έναν της Ιρλανδίας, με το Ισραήλ, 

την Τουρκία, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, την 

Ινδία και την Ιαπωνία να έχουν εκδηλώσει 

επίσης ενδιαφέρον. 

Όπως έχει υπολογίσει ο Shah, το σύστημα 

θα μειώσει το κόστος ενέργειας και τις εκπο-

μπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 80%, 

ενώ το κόστος συντήρησής του θα μειωθεί 

κατά 50%, χάρη στους ενσωματωμένους 

ασύρματους αισθητήρες που ειδοποιούν το 

κέντρο ελέγχου όταν μία λάμπα χρειάζεται 

επισκευή. 

Εκτός όμως από το φωτισμό, το σύστη-

μα των έξυπνων δρόμων προβλέπει ότι οι 

λευκές λωρίδες και οι άλλες σημάνσεις στον 

δρόμο θα είναι βαμμένες με ειδικές μπογιές 

που θα είναι «ευαίσθητες» στις μεταβολές 

του καιρού και θα τις κάνουν ευδιάκριτες για 

τους οδηγούς στη βροχή, το χιόνι κλπ. Στους 

έξυπνους αυτοκινητοδρόμους θα υπάρχουν 

ακόμη και ειδικές λωρίδες που θα απευθύ-

νονται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία 

θα φορτίζονται αυτόματα καθώς κινούνται 

πάνω σε αυτές. 

Η ολλανδική κυβέρνηση προχωρά ήδη 

σε πιλοτική εφαρμογή, με ορισμένους δρό-

μους της χώρας να βάφονται με μια ειδική 

φωτοβόλο σκόνη, που θα φωτίζει τον δρόμο 

για δέκα ώρες αφού πέσει το σκοτάδι. 

Πηγή cnn
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Ακούγοντας με ικανοποίηση τις ευχαριστίες σας

Η 
ανεύρεση από τον επόπτη 

Χαράλαμπο Δημητρόπουλο 

και τον εισπράκτορα Κώστα 

Θεοδωρόπουλο ενός χαμέ-

νου στρατιωτικού δελτίου ταυτότητας 

ήταν η αφορμή για τις ευχα-

ριστίες του Σμήναρχου Κ. 

Μπούζου, ο οποίος υπο-

γράμμισε ότι «η συνέπεια 

και η υπευθυνότητα του 

προσωπικού της εταιρείας 

"Αττικές Διαδρομές" εκτι-

μώνται ιδιαίτερα.»

Την εισπράκτορα Νεκταρία Σπανού επαι-

νεί ο κος Π. Κόκκορης για 

την τιμιότητα και την ευγέ-

νεια με την οποία του επέ-

στρεψε το επιπλέον ποσό 

που εκ παραδρομής έδωσε κατά τη διέ-

λευσή του από τα διόδια. 

Η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτη-

ση των ανθρώπων μας στο ΤΕΠ  (Τηλεφωνική 

Εξυπηρέτηση Πελατών) που απαντούν στις 

τηλεφωνικές κλήσεις και τα ηλεκτρονικά μη-

νύματα των συνδρομητών και των χρηστών 

της Αττικής Οδού είναι το θέμα πολλών 

ευχαριστηρίων μηνυμάτων που λαμβάνου-

με από ικανοποιημένους πελάτες, όπως ο 

κος Γ. Κουτούζος που μιλάει για «ευγένεια 

και υψηλότατα επίπεδο υπηρεσιών», η  κα 

Μ. Κατσαρέα που αναφέρεται στην «άψογη 

εξυπηρέτηση», ο κος Δ. Καστρινάκης και η 

κα Βλάντα, που ευχαριστούν για την «άμεση 

ανταπόκριση και βοήθεια».

 Για «άψογη και ταχύτατη εξυπηρέτηση και 

ευγένεια του προσωπικού» μιλάει και ο κος 

Έ
να ελαφρά τραυματισμένο γεράκι 

περισυνέλεξαν από τον αυτοκινη-

τόδρομο οι υπάλληλοι περιπολίας 

των Αττικών Διαδρομών και όπως κάθε 

φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, ειδοποίη-

σαν τον Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλ-

ψης Άγριας Ζωής, ΑΝΙΜΑ που  εργάζεται 

για τη διαφύλαξη της μοναδικής και πολύ-

τιμης ελληνικής άγριας πανίδας και διαθέ-

τει σταθμό περίθαλψης τραυματισμένων 

ζώων και πουλιών ( ΑΝΙΜΑ: τηλ. 210 

9510075, www.wild-anima.gr).

Κ. Μαυρογόνατος, του οποίου το όχημα ακι-

νητοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο, ενώ 

καταλήγει «Νομίζω ότι η λειτουργία του αυ-

τοκινητόδρομου είναι υποδειγματική και σαν 

χρήστης παρακαλώ να παραμείνει έτσι». 

Τέλος, με επιστολή προς την 

εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, η 

κα Χ. Μπούρλου ευχαριστεί 

θερμά τους υπαλλήλους 

περιπολίας Στέλιο Γαγλία 

και Νίκο Καρασάβα, που 

έσπευσαν σε βοήθεια όταν 

το όχημά της προσέκρουσε 

στο διάζωμα και η οδηγός εγκλωβίστηκε 

σε αυτό. Η κα Μπούρλου καταλήγει: « Ίσως 

η Ελλάδα που ξέρουμε και για την οποία 

γκρινιάζουμε κάθε στιγμή να αλλάζει σιγά 

σιγά. Μακάρι!»

Μια διαφορετική 
διάσωση

Η 
έννοια της Εταιρικής Κοι-

νωνικής Ευθύνης αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της δι-

αχείρισης του μεγάλου οδικού έργου της 

Αττικής Οδού, που δεν μπορεί παρά να 

μεριμνά και να αποδίδει οφέλη στο Περι-

βάλλον, την Κοινωνία και τον Άνθρωπο.

Πρόσφατες δράσεις που ξεχώρισαν:

• Διανομή του εντύπου προώθησης 

της καθαρής οδήγησης (clean driving) 

από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρο-

μητών του αυτοκινητόδρομου.

• Διανομή ειδικού εντύπου του ΕΚΑΒ 

με οδηγίες για ασφάλεια τους καλοκαι-

ρινούς μήνες από τα διόδια της Αττικής 

Οδού.

• Διανομή εντύπου του ΙΟΑΣ με οδη-

γίες για ασφαλή οδήγηση στις καλο-

καιρινές διακοπές από τους σταθμούς 

διοδίων του αυτοκινητόδρομου.

• Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και 

φοιτητών στις εγκαταστάσεις του αυτο-

κινητόδρομου.

•  Αποστολή εκπαιδευτικού υλικού  

σχετικού με την οδική ασφάλεια για 

την έκθεση της Τροχαίας στον Αγιο 

Νικόλαο Κρήτης.

• Δωρεά πινάκων στο 1ο δημοτικό Σχο-

λείο Γλυκών Νερών για την κάλυψη των 

αναγκών της σχολικής μονάδας.

• Προσφορά ρουχισμού στον Ελληνικό 

Ερυθρό Σταυρό.

• Εθελοντική αιμοδοσία των εργαζομέ-

νων μας.

• Διοργάνωση σεμιναρίων για το 

προσωπικό των διοδίων με θέμα την 

«Αυτοδιαχείριση Δεξιοτήτων σε περι-

όδους κρίσης».

Αττική Οδός και κοινωνία
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