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Αγαπητοί 
αναγνώστες,

Βρισκόμαστε πλέ-
ον στην καρδιά του 
καλοκαιριού, με 
αρκετούς να σχεδι-
άζουν  μικρές ή και 
μεγάλες αποδράσεις, 
απαραίτητες ανάσες 
πριν το χειμώνα που 

θα έρθει. Οι πολλοί παραθαλάσσιοι 
προορισμοί που προσφέρει η Ελλά-
δα με τις παραλίες και τα νησιά της 
αποτελούν ιδανικούς  προορισμούς 
για τις καλοκαιρινές διακοπές με 
μοτοσικλέτα. Όμως για να απολαύ-
σουμε με ασφάλεια τις διακοπές 
μας απαιτείται να προετοιμαστούμε 
κατάλληλα. Στο τεύχος που διαβάζε-
τε επιχειρούμε, με τη βοήθεια ενός 
ειδικού, να καταγράψουμε τα συχνά 
προβλήματα που παρουσιάζονται σε 
όσους επιλέγουν τη μοτοσικλέτα και 
να δούμε τις λύσεις που υπάρχουν. 
Επίσης θα σας ενημερώσουμε για τις 
νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 
είναι διαθέσιμες στους χρήστες της 
Αττικής Οδού. Συγκριμένα, η Αττική 
Οδός δημιούργησε την εφαρμογή 
my e-PASS mobile για smart phones 
και tablets με λειτουργικό σύστημα 
Android & iOS, ώστε ανά πάσα στιγμή 
μέσω του κινητού σας τηλεφώνου 
ή του tablet να έχετε άμεσο έλεγχο 
του συνδρομητικού σας λογαριασμού 
και όχι μόνο. Παράλληλα, για τη δική 
σας εξυπηρέτηση,  η Αττική Οδός και 
η εταιρία λειτουργίας Αττικές Δια-
δρομές  διευρύνουν το δίκτυο συνερ-
γασίας με επιχειρήσεις όπου μπορεί 
να γίνει ανανέωση του συνδρομητι-
κού λογαριασμού e-PASS. Οι νέες συ-
νεργασίες περιλαμβάνουν το μεγάλο 
δίκτυο της Eurobank καθώς και 98 
επιλεγμένα ιδιόκτητα πρατήρια ΕΚΟ 
και BP. Εξάλλου η Αττική Οδός και 
η  Τράπεζα Πειραιώς επεκτείνουν τη 
συνεργασία τους, ώστε να εξυπηρε-
τήσουν όλους εσάς που επιθυμείτε 
να ανανεώσετε το υπόλοιπο του συν-
δρομητικού σας λογαριασμού με πιο 
εύκολο και φιλικό τρόπο.

Καλό Καλοκαίρι
Αττική Οδός
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τα νέα της Αττικής Οδού

Η 
Αττική Οδός, για την άμεση εξυπη-

ρέτησή σας, δημιούργησε την εφαρ-

μογή my e-PASS mobile για  smart 

phones και tablets με λειτουργικό σύστημα 

Android & iOS. 

Η νέα υπηρεσία είναι ακόμη ένα βήμα στην 

κατεύθυνση της εξυπηρέτησης και της διευ-

κόλυνσης των χιλιάδων συνδρομητών που 

εμπιστεύονται την Αττική Οδό και θέλουν 

ανά πάσα στιγμή μέσω του κινητού τους τηλε-

φώνου ή του tablet να έχουν άμεσο έλεγχο 

του συνδρομητικού τους λογαριασμού και 

όχι μόνο. Έτσι, εγκαθιστώντας ΔΩΡΕΑΝ την 

εφαρμογή my e-PASS την οποία θα βρείτε 

στο play store ή στο app store ανάλογα με το 

λειτουργικό της συσκευής σας, μπορείτε ανά 

πάσα στιγμή και από όπου κι αν βρίσκεστε:

• Να βλέπετε το υπόλοιπο του συνδρομητι-

κού σας λογαριασμού, βάσει της τελευταίας 

ενημέρωσής του από το κεντρικό σύστημα.

• Να ενημερωθείτε για όλους τους τρόπους 

ανανέωσης/πληρωμής  του συνδρομητικού 

σας λογαριασμού. 

• Να ανανεώσετε τηλεφωνικά το συνδρομη-

τικό σας λογαριασμό με χρήση τραπεζικής 

κάρτας μέσω της Τηλεφωνικής μας Εξυπη-

ρέτησης.

• Να μάθετε όλα τα σημεία όπου μπορείτε να 

ανανεώσετε το λογαριασμό σας επί της Αττι-

κής Οδού .

• Να μάθετε όλα τα σημεία/διευθύνσεις των 

συνεργατών μας, όπου  μπορείτε να ανανεώ-

σετε το λογαριασμό σας εκτός Αττικής Οδού 

(καταστήματα τραπεζών και επιχειρήσεις).

• Να πάρετε πληροφορίες για την πρόσβαση 

στα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών 

της Αττικής Οδού και το ωράριο λειτουργίας 

τους. 

• Να συνδεθείτε άμεσα με την τηλεφωνική 

Εξυπηρέτηση Πελατών της Αττικής Οδού  για 

οποιαδήποτε πληροφορία ή ενημέρωση. 

• Να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην 

Εξυπηρέτηση Πελατών της Αττικής Οδού.

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους συνδρομητές 

    Tώρα η υπηρεσία my e-PASS  
 και σε mobile application

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία 

μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω:

e-mail: customercare@attikesdiadromes.gr

Τηλ.: 210 66 82 222  (Δε – Σα  08:00-19:00)
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Νέες συνεργασίες της Αττικής Οδού με Eurobank, EKO & BP

Γ
ια την ακόμη μεγαλύτερη εξυ-

πηρέτηση των συνδρομητών 

της που σήμερα ξεπερνούν τις 

400.000, η Αττική Οδός και η εταιρία λει-

τουργίας Αττικές Διαδρομές Α.Ε. διευρύ-

νουν το δίκτυο συνεργασίας με επιχειρή-

σεις όπου μπορεί να γίνει ανανέωση του 

συνδρομητικού λογαριασμού e-PASS. Οι 

νέες συνεργασίες περιλαμβάνουν πρα-

τήρια καυσίμων καθώς και το μεγάλο 

δίκτυο της Eurobank!

Σε 98 επιλεγμένα πρατήρια 
ΕΚΟ και BP «γεμίζετε» διπλά:
• Και το όχημά σας με καύσιμα.

• Και την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS 

της Αττικής Οδού με χρήματα.

Μια στάση για καύσιμα σε ένα από τα 57 

πρατήρια της ΕΚΟ και τα 39 της ΒP, που 

βρίσκονται κυρίως στην Αττική και την 

Πελοπόννησο, μπορεί πλέον να συνδυ-

αστεί με το γέμισμα της ηλεκτρονικής 

συσκευής e-PASS που έχετε στο όχημά 

σας, εύκολα και γρήγορα. Επίσης, τα 

πρατήρια των ΕΚΟ και BP που βρίσκο-

νται επί του αυτοκινητόδρομου Μορέας 

(Ε.Ο. Κορίνθου-Τριπόλεως-Καλαμάτας), 

επί της Ολυμπίας Οδού (Ε.Ο. Ελευσίνας-

Κορίνθου-Πατρών) και επί της Ε.Ο. Αθή-

νας Θεσσαλονίκης μπορούν να εξυπηρε-

τήσουν άμεσα όλους εσάς που κάνετε 

χρήση τη διαλειτουργικότητας (χρησι-

μοποιείτε δηλαδή το e-PASS και στους 

συνεργαζόμενους αυτοκινητόδρομους 

με ηλεκτρονικά διόδια).

Απλή διαδικασία
• Δίνετε τη συσκευή του e-PASS στον 

υπάλληλο της αίθουσας του πρατηρίου.

• Ενημερώνετε τον υπάλληλο για το 

ποσό που θέλετε να πιστώσετε για την 

ανανέωση του υπολοίπου σας (ελάχιστο 

ποσό ανανέωσης τα 10€).

• Βλέπετε στην απόδειξη είσπραξης της 

Αττικής Οδού που θα λάβετε, σε πόση 

ώρα θα είναι διαθέσιμα τα χρήματα για 

διελεύσεις.

Η υπηρεσία ανανέωσης μέσω των πρα-

τηρίων EKO & BP επιβαρύνεται με 0,50 

€ ανά συναλλαγή.

Ανανεώστε το e-PASS στα 
Δίκτυα Eurobank & ΝΤΤ
Η Τράπεζα Eurobank, που αποτελεί μία 

από τις πιο δυναμικές τραπεζικές παρου-

σίες μετά τη λειτουργική ενοποίηση και 

του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου, 

συνεργάζεται πλέον άμεσα με την Αττική 

Οδό, θέτοντας στη διάθεση των συνδρο-

μητών μας τα δίκτυα πληρωμών της για 

την ανανέωση του συνδρομητικού λογα-

ριασμού e-PASS. Έτσι, ο συνδρομητής 

μπορεί να «ανανεώσει» το e-PASS του 

σε:

• Όλα τα κατ/τα της Eurobank & του Νέου 

Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

• Mέσω του Europhone Banking με ένα 

τηλεφώνημα στο 210 – 95 55 000. 

• Mέσω  e-banking με ένα κλικ στο 

www.eurobank.gr/e-banking.

• μέσω του m-Banking αν διαθέτει 

smartphone ή tablet κατεβάζοντας την 

αντίστοιχη εφαρμογή.

 • Επιπλέον, προσφέρεται μια ακόμη 

δυνατότητα εύκολης ανανέωσης μέσω 

της υπηρεσίας www.livepay.gr, 24 ώρες 

το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο σε όσους 

από τους συνδρομητές της Αττικής Οδού 

είναι κάτοχοι πιστωτικής και χρεωστι-

κής κάρτας Eurobank. 

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους 

διαφορετικούς  τρόπους πληρωμής ανα-

νέωσης του e-PASS σας στη Eurobank 

μπορείτε: 

• Να απευθυνθείτε στην τηλεφωνική 

εξυπηρέτηση της Τράπεζας 24 ώρες το 

24ωρο, στο 210-9555000 ή 

• Να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική 

σελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με τη χρήση του πομποδέκτη e-PASS, 

μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλε-

κτρονική σελίδα: www.aodos.gr ή να 

καλέσετε την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση 

Πελατών της Αττικής Οδού στο 

210-668 2222 

(Δε – Σα  08:00 – 19:00)

  Ακόμη μεγαλύτερο δίκτυο για ανανέωση του e-PASS
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Α
νανεώστε το e-PASS ηλεκτρονικά 

και τηλεφωνικά στην Τράπεζα Πει-

ραιώς. Η Αττική Οδός και η Τρά-

πεζα Πειραιώς επεκτείνουν τη συνεργασία 

τους, ώστε να εξυπηρετήσουν όλους εσάς 

που επιθυμείτε να ανανεώσετε το υπόλοι-

πο του συνδρομητικού σας λογαριασμού με 

πιο εύκολο και φιλικό τρόπο. Συγκεκριμένα, 

τώρα, εκτός από τη δυνατότητα ανανέωσης 

/πληρωμής  μέσω του δικτύου καταστημά-

των της Τράπεζας Πειραιώς, μπορείτε πλέον 

να χρησιμοποιείτε και  τα παρακάτω κανάλια 

εξυπηρέτησης:

winbank web banking
Μέσω της υπηρεσίας winbank web banking 

επιλέξτε Πληρωμές > Δημοφιλείς Πληρω-

μές > e-PASS Αττικής Οδού  ή  Πληρωμές 

> Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών > e-PASS 

Αττικής Οδού, καταχωρήστε τον 8ψήφιο 

κωδικό πελάτη, το ΑΦΜ σας και το ποσό 

πληρωμής.

 

winbank phone banking
Αν είστε εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία, 

έχετε τη δυνατότητα καλώντας στο 18 28 

38, να επαναφορτίσετε το e-PASS, δίνοντας 

τον κωδικό πελάτη, το ΑΦΜ και το ποσό πλη-

ρωμής.

 

easypay.gr
Ακόμα και εάν δεν είστε πελάτες της Τρά-

πεζας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 

πλατφόρμα easypay.gr. Συνδεθείτε στην 

υπηρεσία πληκτρολογώντας www.easypay.gr 

και επιλέξτε Πληρωμές > Δημοφιλείς Πλη-

ρωμές > e-PASS Αττικής Οδού ή  Πληρωμές 

> Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών > e-PASS 

Αττικής Οδού.

Η υπηρεσία easypay.gr είναι μία υπηρεσία 

πληρωμών και εισπράξεων, που  δημιουργή-

θηκε και προσφέρεται από την Τράπεζα Πει-

ραιώς, με στόχο να δώσει σε όλους τη δυνα-

τότητα να πραγματοποιούν πληρωμές εξ 

αποστάσεως, απλά, γρήγορα και με απόλυτη 

ασφάλεια! Έτσι όλοι όσοι θέλετε να πραγ-

ματοποιήσετε επαναφόρτιση του e-PASS 

όλο το 24ωρο, όλο το χρόνο, εύκολα και με 

ασφάλεια, όπου και αν βρίσκεστε, μπορείτε 

να πληρώσετε με κάρτα Visa ή MasterCard 

οποιασδήποτε Τράπεζας ή με χρέωση του 

λογαριασμού σας στην Τράπεζα Πειραιώς. 

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή 

θα πρέπει να κάνετε εγγραφή, απολαμβά-

νοντας όλες τις υπηρεσίες του easypay.gr, 

όπως η αποθήκευση των καρτών σας και των 

στοιχείων πληρωμών με «φιλικές ονομασί-

ες», το ιστορικό πληρωμών και δυνατότητα 

διαχείρισης των προσωπικών σας στοιχείων 

και των προτιμήσεων επικοινωνίας μαζί σας. 

Η εγγραφή σας είναι εντελώς δωρεάν! 

Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για 

να πραγματοποιήσω μια πληρωμή;

Επιλέγετε την πληρωμή που θέλετε, είτε 

από την Αλφαβητική Λίστα, είτε από τις 

Κατηγορίες Πληρωμών, είτε από την ανα-

ζήτηση. Στη συνέχεια, ακολουθείτε τις 

οδηγίες και συμπληρώνετε τα στοιχεία 

που σας ζητούνται. 

Μπορείτε να πληρώσετε με χρέωση:

α) καρτών Visa, ή, MasterCard, εκδόσεως 

της Τράπεζας Πειραιώς ή άλλης ημεδαπής ή 

αλλοδαπής τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού 

οργανισμού 

β) τραπεζικού λογαριασμού, που τηρείτε 

στην Τράπεζα Πειραιώς.

Μην ξεχνάτε τέλος ότι, εκτός των παρα-

πάνω νέων υπηρεσιών, μπορείτε να γίνετε 

συνδρομητής στο πρόγραμμα EXPRESS, σε 

435 επιλεγμένα καταστήματα της Τράπε-

ζας Πειραιώς (342 στην Αττική και 93 στην 

Πελοπόννησο), προσκομίζοντας τα απαραί-

τητα δικαιολογητικά και καταβάλλοντας 30 

€ για το πρώτο «γέμισμα» της ηλεκτρονικής 

συσκευής e-PASS, ποσό που αντιστοιχεί 

αποκλειστικά σε διελεύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες:

Τράπεζα Πειραιώς, τηλ.: 182838

www.piraeusbank.gr

 Αττική οδός, τηλ.: 210-668 2222 

(Δε – Σα  08:00 – 19:00)

www.aodos.gr

  Σύγχρονες υπηρεσίες για τους συνδρομητές 
  της Αττικής Οδού από την Τράπεζα Πειραιώς

Ανανεώστε το e-PASS ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά
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Αμεση επέμβαση 
σε έκτακτη ανάγκη  

Α
πό το 2017, όλα τα καινούρια αυτο-

κίνητα στην Ευρώπη θα διαθέτουν 

το ειδικό σύστημα e-Call, με το 

οποίο θα καλούνται αυτόματα οι αρμόδιες 

υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση 

σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Πρόκειται για μέτρο που σχεδίασε η Ευρω-

παϊκή Επιτροπή και ενέκρινε ομόφωνα το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διάρκεια της 

Eλληνικής Προεδρίας. 

Το e-Call είναι μια υπηρεσία έκτακτης 

ανάγκης σε περίπτωση αυτοκινητιστικού 

ατυχήματος και θα λειτουργεί ως εξής: ένας 

πομποδέκτης κινητής τηλεφωνίας ενσωμα-

τωμένος στο όχημα θα καλεί αυτόματα το 

κέντρο έκτακτης ανάγκης για βοήθεια και 

θα κοινοποιεί το ακριβές σημείο όπου συνέ-

βη το ατύχημα προκειμένου να  καταφθά-

σουν τα σωστικά συνεργεία.

Η κλήση θα γίνεται μέσω του Τηλεφωνικού 

Κέντρου Εξυπηρέτησης Έκτακτης Ανάγκης 

(112) και θα περιέχει δεδομένα σχετικά με το 

όχημα (τύπος οχήματος, αριθμός πλαισίου, 

γεωγραφικές συντεταγμένες εντοπισμού 

της θέσης του οχήματος, κατεύθυνση κίνη-

σης, κ.ά), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμ-

ματεία Πολιτικής Προστασίας.

Η ενεργοποίηση θα γίνεται ταυτόχρονα με 

το άνοιγμα των αερόσακων του οχήματος.

Αυτό θα συμβαίνει ακόμη και σε περί-

πτωση που κανένας από τους επιβάτες δεν 

θα είναι σε θέση (λόγω τραυματισμού) να 

συνομιλήσει με το κέντρο. Επίσης, η ενερ-

γοποίηση του e-Call θα μπορεί να γίνεται και 

χειροκίνητα με το πάτημα ενός κουμπιού, 

προκειμένου να ειδοποιηθεί το κέντρο έκτα-

κτων αναγκών για κάποιο ατύχημα.

 Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι 

η υπηρεσία  θα στέλνει SOS (χωρίς παρέμβα-

ση του οδηγού) όχι μόνο σε κεντρικές δομές 

(π.χ. Άμεση Δράση - Τροχαία - ΕΚΑΒ) αλλά 

και σε κοντινά αυτοκίνητα που διαθέτουν 

το συγκεκριμένο σύστημα. Με λίγα λόγια, 

τα e-Calls θα μπορούν να επικοινωνήσουν 

μεταξύ τους. Εκμεταλλευόμενοι αυτή τη 

δυνατότητα αλλά και το ότι στο e-Call εκτός 

από το γεωγραφικό στίγμα καταγράφονται 

και άλλα στοιχεία (ή μπορούν να υπολογι-

σθούν έμμεσα) π.χ. μέση ταχύτητα αυτοκι-

νήτου, είναι δυνατόν το e-Call να μετατραπεί 

επίσης και σε ένα μέσον πληροφόρησης του 

οδηγού σχετικά με συμβάντα στο δρόμο σε 

απόσταση χιλίων και πλέον μέτρων (π.χ. μεί-

ωση μέσης ωριαίας ταχύτητας στα προπο-

ρευόμενα αυτοκίνητα σημαίνει ίσως τη δημι-

ουργία συνθηκών για ένα μποτιλιάρισμα). Η 

επικοινωνία των e-Calls θα γίνεται μεταξύ 

τους με τη «μέθοδο των αλμάτων». Π.χ.: το 

ένα e-Call στέλνει το μεταδιδόμενο μήνυμα 

στο κοντινότερό του και αυτό το αναμεταδί-

δει σε δύο κοντινά του κ.ο.κ. Η επικοινωνία 

με τα υπόλοιπα e-Calls ήταν βασική στο σχε-

διασμό, γιατί θανατηφόρα τροχαία δεν συμ-

βαίνουν μόνο σε αστικές περιοχές με κέντρα 

λήψης σημάτων και παροχής άμεσης βοή-

θειας, αλλά και σε απομακρυσμένες, όπου 

πιθανόν η βοήθεια θα καθυστερούσε. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το σύστημα 

e-Call έχει στόχο να μη χάνονται τα πρώτα 

πολύτιμα λεπτά, ειδικά στις περιπτώσεις 

σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Οι ειδικοί 

επισημαίνουν ότι έτσι θα μπορούσαν να 

σωθούν ανθρώπινες ζωές και να μειωθούν 

οι συνέπειες από έναν σοβαρό τραυματισμό. 

Το e-Call, σύμφωνα με έκθεση του Ευρωκοι-

νοβουλίου, θα μπορούσε να σώσει πάνω 

από 2.500 ανθρώπινες ζωές το χρόνο, 

μειώνοντας τη σοβαρότητα των τραυματι-

σμών κατά 10% έως 15%.

Με την προοπτική ότι η χρήση της συγκε-

κριμένης υπηρεσίας θα είναι υποχρεωτική 

από το 2017 και μετά, ήδη κάποιες αυτοκι-

νητοβιομηχανίες έχουν ξεκινήσει σταδιακά 

να παρέχουν αυτή την υπηρεσία, ενώ για τα 

αυτοκίνητα που είναι ήδη σε χρήση θα προ-

βλέπεται η τοποθέτηση ανάλογων συσκευ-

ών, σε προσιτές τιμές.

Νέα αυτόματη 
υπηρεσία e-Call 
στα αυτοκίνητα 
από το 2017

Με το σύστημα αυτό θα 
μπορούσαν να σωθούν 
ανθρώπινες ζωές!
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Η 
οδική ασφάλεια που αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της κατα-

σκευής και της λειτουργίας του 

αυτοκινητόδρομου, δεν παύει να είναι 

βασική προτεραιότητα και στρατηγικός 

στόχος της Αττικής Οδού και των Αττικών 

Διαδρομών στο πλαίσιο της κοινωνικής 

ευθύνης. Η πρόσφατη καμπάνια με θέμα 

τις πρακτικές της οδικής ασφάλειας  έρχε-

ται να προστεθεί σε μια σειρά ενεργειών 

που υλοποιούνται εδώ και χρόνια, απο-

σκοπώντας στην ευαισθητοποίηση του 

κοινού.

Η καμπάνια «τρέχει» με έντυπες κατα-

χωρίσεις στον περιοδικό Τύπο καθώς και 

video στο internet. Τα θέματα που έχουν 

επιλεγεί είναι η χρήση παιδικού καθίσμα-

τος στο αυτοκίνητο, η οδήγηση υπό την 

επήρεια αλκοόλ, και η χρήση κινητού 

κατά την οδήγηση.

Τα θέματα αυτά επιλέχθηκαν με κριτήριο 

τα υψηλά ποσοστά τροχαίων που σημειώ-

νονται και οφείλονται σε παραβίαση του 

ΚΟΚ στα 3 αυτά σημεία. Δυστυχώς στην 

Ελλάδα, τα παιδιά μεταφέρονται στο αυτο-

κίνητο συχνά με τον πλέον ακατάλληλο 

τρόπο, στο μπροστινό κάθισμα, μη φορώ-

Με στόχο τη μείωση 
των τροχαίων

Καμπάνια 
για την οδική 
ασφάλεια από 
την Αττική Οδό

ντας καν ζώνη αλλά και στα πίσω καθίσμα-

τα εντελώς αφύλαχτα. Οι γονείς αυτών 

των παιδιών φαίνεται να αγνοούν ότι ένα 

μικρό φρενάρισμα αρκεί για να εκτοξευθεί 

κυριολεκτικά ένα παιδί στο παρμπρίζ, με 

τραγικές συνέπειες. Παράλληλα, η χρήση 

του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση 

είναι φαινόμενο με διαστάσεις επιδημίας. 

Η διάσπαση της προσοχής που προκα-

λείται από τη χρήση του κινητού μπορεί 

ωστόσο να αποβεί μοιραία τόσο για τον 

ίδιο τον οδηγό όσο και για κάποιο διερχό-

μενο όχημα ή πεζό. Το ίδιο και η οδήγη-

ση υπό την επήρεια αλκοόλ, μια και αρκεί 

μικρή ποσότητα οινοπνεύματος για να δρα-

σει στο κεντρικό νευρικό σύστημα, μειώ-

νοντας τα αντανακλαστικά. Παράλληλα ο 

οδηγός χάνει την αίσθηση του κινδύνου 

και οδηγεί γρήγορα και επικίνδυνα.

Η υπογραφή της καμπάνιας «Αρκεί μια 

στιγμή για μια ζωή», δίνει το μήνυμα ότι 

όταν οδηγείς, αρκεί μία και μόνο στιγμή 

κατά την οποία είτε η προσοχή σου θα 

έχει αποσπαστεί, είτε δεν θα έχεις λάβει 

τα μέτρα σου για την οδική ασφάλεια τη 

δική σου και των συνεπιβατών σου, για να 

συμβεί ένα μοιραίο τροχαίο και να χαθεί 

μια ανθρώπινη ζωή, που μπορεί να είναι η 

δική σου ή ενός αγαπημένου προσώπου.

Για να δείτε τα βίντεο της οδικής ασφά-

λειας, επισκεφθείτε το site της Αττικής 

Οδού στο www.aodos.gr. Εδώ επίσης θα 

βρείτε και το mini site οδικής ασφάλειας, 

όπου μπορεί κανείς να αναζητήσει αναλυ-

τικές οδηγίες και πρακτικές οδικής ασφά-

λειας για ειδικές περιπτώσεις καθώς και 

ειδικά κοινά, όπως τα παιδιά και οι έφηβοι 

ή οι οδηγοί δικύκλου.

Όταν οδηγείς, αρκεί τις 
περισσότερες φορές 
μία μόνο στιγμή για 
να συμβεί το μοιραίο 
ατύχημα
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Ο 
ρόλος της Δυτικής Περιφερειακής 

Λεωφόρου Υμηττού (Δ.Π.Λ.Υ.), 

υπήρξε καθοριστικός για την ανα-

χαίτιση των πυρκαγιών που ξέσπασαν το 

2007, καθώς τα τμήματα του ανοιχτού αυτο-

κινητόδρομου σε αυτή λειτούργησαν σωτή-

ρια ως ζώνες πυροπροστασίας.

 Ωστόσο, η Δ.Π.Λ.Υ διέρχεται και από 

σήραγγες, οι οποίες διαθέτουν μεν στο εσω-

τερικό τους πλήρη πυροσβεστικό εξοπλι-

σμό, ωστόσο  πάνω από αυτές υπάρχει βλά-

στηση ως φυσική συνέχεια της βλάστησης 

του βουνού. Σε  περίπτωση πυρκαγιάς, είναι 

πιθανόν οι περιοχές πάνω από τις σήραγγες 

να λειτουργήσουν ως «φυσική δίοδος» για τη 

μετάδοση της φωτιάς στο βουνό. Στο πλαίσιο 

της πρόληψης, η Αττική Οδός ανέλαβε την 

πρωτοβουλία και εγκατέστησε δίκτυα δασο-

πυρόσβεσης κατά μήκος της Δ.Π.Λ.Υ. στις 

περιοχές πάνω από τις σήραγγες. Τα δίκτυα 

αυτά αποτελούν επέκταση των δικτύων 

πυρόσβεσης των σηράγγων της Δ.Π.Λ.Υ.  και 

έχουν αποδοθεί στην Πυροσβεστική Υπη-

ρεσία για χρήση σε περίπτωση πυρκαγιάς. 

Αποτελούνται από πυροσβεστικές φωλιές 

με μάνικα, σε απόσταση 50m μεταξύ τους, 

καθώς και από περιστροφικούς εκτοξευ-

Πρόληψη  
για τις πυρκαγιές

Δίκτυο 
πυρόσβεσης 
στη Δυτική 
Περιφερειακή  
Υμηττού

τήρες («κανονάκια»), επίσης ανά 50m, σε 

εναλλαγή με πυροσβεστικές φωλιές. Τρο-

φοδοτούνται από τα δίκτυα πυρόσβεσης 

σηράγγων και διαθέτουν βάνες απομόνω-

σης, καθώς και τα απαιτούμενα εκκενωτή-

ρια και εξαεριστικά, ώστε να είναι δυνατόν 

να γεμίζουν το καλοκαίρι και να αδειάζουν 

το χειμώνα (για αποφυγή ζημιών λόγω παγε-

τού). Στα αντλιοστάσια που τροφοδοτούν τα 

παραπάνω δίκτυα εγκαταστάθηκαν πρόσθε-

τες δεξαμενές ώστε να εξυπηρετείται και η 

δασοπυρόσβεση, χωρίς βεβαίως να υποβαθ-

μίζεται με κανέναν τρόπο η αρχική δυνατότη-

τα πυρόσβεσης των σηράγγων.

Τα δίκτυα πυρόσβεσης πάνω από τις σήραγ-

γες της Δ.Π.Λ.Υ. προορίζονται για χρήση πρω-

τίστως από την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή 

από ομάδες εθελοντών δασοπυροσβεστών 

και έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν υπο-

βοηθητικά στο έργο της Πυροσβεστικής.  Οι 

χρήστες τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, σε 

περίπτωση που ανοιχθεί κάποιος εκτοξευτή-

ρας ή πυροσβεστική φωλιά, ενεργοποιούνται 

οι αντλίες στο αντίστοιχο αντλιοστάσιο και 

απενεργοποιούνται μόνο χειροκίνητα, με επί 

τόπου μετάβαση συνεργείου της εταιρίας 

λειτουργίας της Αττικής Οδού, Αττικές Δια-

δρομές. Θα πρέπει λοιπόν στις περιπτώσεις 

αυτές να ενημερώνεται πάντοτε το Κέντρο 

Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Αττικής 

Οδού (στον τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθ-

μό 1024) για οποιοδήποτε χειρισμό στα 

δίκτυα αυτά. Η πυροπροστασία αποτελεί 

για την Αττική Οδό βασική προτεραιότητα 

για την ασφαλή λειτουργία της, κάτι που 

ισχύει για κάθε σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, 

ιδιαίτερα όταν αυτός διαθέτει σήραγγες. Ο 

εξοπλισμός των σηράγγων, τα ειδικά υδρο-

φόρα οχήματα, οι τακτικές εκπαιδεύσεις 

του προσωπικού σε τεχνικές πυρόσβεσης 

καθώς και η μεγάλη άσκηση που πραγματο-

ποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε 

συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους 

φορείς (Πυροσβεστική, Τροχαία, ΕΚΑΒ) και 

η οποία περιλαμβάνει στο υποθετικό σενά-

ριο και εκδήλωση πυρκαγιάς σε σήραγγα, 

μας κρατούν σε ετοιμότητα για τη βέλτιστη 

συνεργασία μας με την Πυροσβεστική για 

κάθε ενδεχόμενο.

                                   Φάνης Παπαδημητρίου

   Διευθυντής Λειτουργίας & Συντήρησης

   Αττικές Διαδρομές Α.Ε.
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Καλοκαίρι  
και μοτοσικλέτα

Τα «μυστικά» 
για πιο ασφαλείς 
μετακινήσεις 
στις διακοπές

Ο
ι δεκάδες παραθαλάσσιοι προορι-

σμοί που προσφέρει η Ελλάδα με 

τις παραλίες και τα νησιά της είναι 

ιδανικοί προορισμοί για τις καλοκαιρινές δια-

κοπές με μοτοσικλέτα. Ας προετοιμαστούμε 

κατάλληλα για να απολαύσουμε ασφαλείς 

και άνετες διαδρομές.

Φορτώνοντας πριν από το ταξίδι
Σχάρα, top case, tank bag, σαμάρια σέλας, 

ό,τι κι αν χρησιμοποιούμε για να φορτώ-

σουμε τα απαραίτητα για τις διακοπές ή την 

εκδρομή, ας δούμε μερικά μυστικά ασφα-

λούς φόρτωσης.  

• Αναζητούμε το όριο βάρους της μοτο-

σικλέτας. Το αναφέρει ο κατασκευαστής 

και εννοεί το σύνολο οδηγού, συνεπιβάτη, 

έξτρα εξοπλισμού (βαλίτσες) και φορτίου. 

Ένα 10% έχει υπολογιστεί ως «αποδεκτή» 

υπέρβαση αυτού του ορίου για λόγους 

ασφαλείας. Σε καμία περίπτωση δεν υπερ-

βαίνουμε και αυτό το όριο... 

• Το φόρτωμα γίνεται όταν η μοτοσι-

κλέτα είναι κρύα. Βεβαιωνόμαστε ότι το 

φορτίο αλλά κι οι ιμάντες, χταπόδια κλπ. 

θα μείνουν αρκετά μακριά από την εξάτμι-

ση. Ιδιαίτερη προσοχή αν χρησιμοποιούμε 

σαμάρια σέλας. 

• Υπολογίζουμε όσα συμβαίνουν όταν 

κινείται η μοτοσικλέτα. Την κίνηση των τρο-

χών, τις αναρτήσεις, το τιμόνι, τις διόδους 

αέρα, τις λυχνίες σας (ειδικά το πίσω stop). 

Βεβαιωνόμαστε  ότι οι αποσκευές  (π.χ. tank 

bag) δεν θα εμποδίζουν κάτι από αυτά.  

• Χτίζουμε το φορτίο μας από το κέντρο 

της μοτοσικλέτας προς τα έξω, χωρίς κενά 

που προκαλούν στροβιλισμούς και αστάθεια 

στην πορεία της μοτοσικλέτας.

• Δεν κρεμάμε τίποτα στο τιμόνι!

• Χρησιμοποιούμε το tank bag για τα είδη 

πρώτης ανάγκης (χάρτες, τηλέφωνο κ.λπ.) 

και δεν το παραφορτώνουμε.

• Αν χρειαστεί να δέσουμε το φορτίο μας, 

χρησιμοποιούμε  έναν συνδυασμό από χτα-

πόδια (για ελαστικότητα) και ιμάντες ή σχοινί 

(για τη στήριξη του όγκου).

Μελτέμια
Δεν υπάρχει μοτοσικλετιστής που να 

έκανε καλοκαιρινές διακοπές στα νησιά 

του Αιγαίου και να μην έχει να διηγηθεί μια 

περιπέτεια σχετικά με τον δυνατό αέρα. Ας 

δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει όταν 

φυσάει και τι μπορούμε να κάνουμε για να 

το αντιμετωπίσουμε. 

Πώς επηρεάζει ο αέρας την κίνηση της 

μοτοσικλέτας 

Κατ’ αρχάς θα πρέπει να ξέρουμε ότι όσο 

μεγαλύτερη και βαρύτερη η μοτοσικλέτα 

τόσο μικρότερο είναι και το πρόβλημα. Όσο 

ελαφρύτερη και με μεγαλύτερες επιφάνει-

ες τόσο μεγαλύτερα τα προβλήματα, και 

συνήθως στα νησιά πηγαίνουμε με τέτοιες  

μοτοσικλέτες. 

Θα πρέπει να έχουμε συνεχώς στο μυαλό 

μας ότι ο αέρας αλλάζει ένταση αλλά και 

κατεύθυνση. Η πλαγιά ενός βουνού δίπλα 

στο δρόμο μπορεί να κόβει προσωρινά την 

ένταση του αέρα, που θα μας «επιτεθεί» 

μόλις το φυσικό εμπόδιο λείψει. Στην κορυ-

φή ενός λόφου ή, πιο πρακτικά εκεί που 

σταματά η ανηφόρα και ξεκινά ο δρόμος να 

Γνώση και σωστή 
προετοιμασία είναι 
βασικά στοιχεία για 
άνετες διακοπές
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κατηφορίζει, συχνά κρύβονται εκπλήξεις. Ο 

αέρας επηρεάζει τη μοτοσικλέτα στην κίνη-

σή της όχι όμως όσο νομίζουμε κρίνοντας 

από της εμπειρία μας. Ο αέρας θα φέρει τη 

μοτοσικλέτα σε κλίση, παρότι αυτή θα συνε-

χίσει να κινείται σε ευθεία πορεία. Νομίζου-

με επίσης ότι μια ριπή θα μετατοπίσει και 

τη θέση της στο δρόμο, απλά γιατί μας έχει 

συμβεί στο παρελθόν. Η πραγματικότητα 

όμως είναι διαφορετική: Ο δυνατός αέρας θα 

κάνει όντως τη μοτοσικλέτα να κινείται υπό 

κλίση, όμως δεν θα τη μετατοπίσει. Αυτό το 

προκαλούμε εμείς, στην προσπάθειά μας να 

κρατηθούμε (το σώμα μας) πάνω της, οπότε 

τραβάμε το τιμόνι. 

Αντιμετώπιση

• Μόλις αισθανθούμε τη ριπή του αέρα 

πάνω μας, σφίγγουμε τα πόδια πάνω στη 

μοτοσικλέτα και χαλαρώνουμε τα χέρια στο 

τιμόνι. Ανοίγοντας ταυτόχρονα το γκάζι, βοη-

θάμε τη μοτοσικλέτα να σταθεροποιηθεί. 

• Σε κάθε περίπτωση το φρένο και το σφί-

ξιμο του τιμονιού (δηλαδή οι ενστικτώδεις 

αντιδράσεις μας) είναι ό,τι χειρότερο. 

• Σε πρώτη ευκαιρία, κατεβάζουμε σχέση 

στο κιβώτιο ώστε το άνοιγμα του γκαζιού να 

μην αυξάνει την ταχύτητά μας αλλά να υπάρ-

χει επαρκές κράτημα στον πίσω τροχό. 

• Το σκύψιμο του σώματος βοηθά να 

μειωθεί η επιφάνεια που είναι εκτεθειμένη 

στον αέρα.

• Ακόμη και όταν είμαστε σταματημένοι 

πάνω στη μοτοσικλέτα, φροντίζουμε να 

πατάμε σταθερά και γερά τα πόδια μας στο 

έδαφος, έτσι ώστε να ισορροπούμε τη μοτο-

σικλέτα και να μην κινδυνεύει να μετακινη-

θεί από κάποια δυνατή ριπή αέρα.

• Αποφεύγουμε να σταματήσουμε σε 

ψηλό σημείο για να θαυμάσουμε π.χ. τη θέα. 

Το πιο πιθανό είναι ότι λόγω του ύψους ο 

αέρας στο σημείο εκείνο θα είναι ιδιαίτερα 

ισχυρός.

• Η ύπαρξη συνεπιβάτη είναι ευεργετική, 

σε περίπτωση που επικρατούν συνθήκες 

ισχυρού αέρα. Καλύτερα λοιπόν με παρέα, 

παρά μόνος/η πάνω στη μοτοσικλέτα.

Συχνά προβλήματα και λύσεις
Πρόβλημα: Τα πλαστικά μέρη αλλοιώνο-

νται γιατί πολυμερίζονται από την ηλιακή 

ακτινοβολία. Χάνουν την ελαστικότητά τους 

και τα χρώματα ξεθωριάζουν.

Λύση: Η προφανής, να φροντίζουμε να 

μην παρκάρουμε τη μοτοσικλέτα στον ήλιο. 

Ας προτιμήσουμε ένα δέντρο, έστω κι ένα 

αραιό αρμυρίκι. Αν δεν υπάρχει, καλύπτουμε 

με ό,τι έχουμε πρόχειρο (πετσέτα, μπλούζα, 

ψάθα…).

Πρόβλημα: Τα ελαστικά της μοτοσικλέ-

τας δεινοπαθούν το καλοκαίρι από τον ήλιο, 

το αλάτι, την άμμο, τη σκόνη και γενικά το 

ξηρό περιβάλλον (ό,τι σημαίνει με λίγα λόγια  

ελληνικό καλοκαίρι).

Λύση: Λίγα πράγματα μπορούμε να κάνου-

με. Το παρκάρισμα στον ίσκιο είναι ό,τι καλύ-

τερο. Πέρα από αυτό, ξεπλένουμε τα λάστιχα 

με την πρώτη ευκαιρία. Μια καλή ιδέα είναι 

να αποδεχθούμε τη φθορά και να… χαλαρώ-

σουμε με το θέμα. Αν τα λάστιχά μας είναι 

σε αποδεκτή κατάσταση, προγραμματίζουμε 

να τα αλλάξουμε μετά τις διακοπές που είναι 

και η πλέον ενδεικνυόμενη περίοδος.

Πρόβλημα: Έντομα και ζωύφια. Μείζον 

πρόβλημα καθώς ένα τσίμπημα μέλισσας 

ενόσω οδηγούμε μπορεί να έχει ανεξέλε-

γκτα αποτελέσματα. 

Λύση: To ειδικό στικ για τσιμπήματα (όχι 

το περσυνό γιατί έχει ξεθυμάνει), πρέπει να 

βρίσκεται είτε στην τσέπη μας είτε σε πολύ 

εύκολη πρόσβαση στη μοτοσικλέτα μας. Αν 

δεχτούμε τσίμπημα εν κινήσει, πρώτα σταμα-

τάμε και μετά προσπαθούμε να διώξουμε τη 

σφήκα κι όχι αντίστροφα. Βοηθά στη δύσκο-

λη αυτή στιγμή να αρχίσουμε να φωνάζουμε 

δυνατά μέχρι να σταματήσουμε!   Αν έχουμε 

συμπτώματα αλλεργικής αντίδρασης, π.χ. αν 

δούμε ότι το δέρμα κοκκινίζει, δεν αισθανό-

μαστε καλά, ξεκινά εφίδρωση κα το πρήξιμο 

γίνεται έντονο, ενδέχεται να έχει ξεκινήσει 

αλλεργική αντίδραση του οργανισμού. Που 

σημαίνει ότι πρέπει το ταχύτερο να μετα-

φερθούμε στο Κέντρο Υγείας της  περιοχής 

(φροντίζουμε να το εντοπίσουμε από την 1η 

μέρα των διακοπών). 

Πρόβλημα: Βορειοευρωπαίοι τουρίστες! 

Οδηγούν το νοικιασμένο μηχανάκι στη 

«λάθος μεριά» του δρόμου και σπάνια είναι 

νηφάλιοι στις διακοπές. 

Λύση: Το καλύτερο που έχουμε να κάνου-

με είναι να φρενάρουμε και να κινηθούμε 

αμέσως όσο πιο άκρη του δρόμου γίνεται ή 

ακόμη και εκτός δρόμου, αν υπάρχει περιθώ-

ριο και όχι γκρεμός. 

Το ίδιο ισχύει και στις διασταυρώσεις. 

Τσεκάρουμε διπλά (αριστερά-δεξιά, αρι-

στερά-δεξιά), πριν τις διασχίσουμε.  

Και κάτι που η πείρα έχει δείξει. Όσο 

περισσότερο και καλύτερα προετοιμαστεί-

τε και εξοπλιστείτε για τις διακοπές, τόσο 

λιγότερα απρόοπτα θα σας τύχουν. Τίποτε 

από όσα προετοιμάσατε δεν θα σας φανεί 

χρήσιμο. 

Ο «νόμος» αυτός ισχύει και αντίστροφα…

Καλό ταξίδι 

Θανάσης Χούντρας

Διευθυντής Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης 

Μοτοσικλέτας MOTRAC 

www.MotorcycleRidingAcademy.com

Μέλος ΔΣ της Make Roads Safe Hellas

 www.MakeRoadsSafeHellas.gr
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Ποδηλατώντας 
στην πόλη

Όσα θα πρέπει 
να ξέρετε για 
να κινηθείτε 
με περισσότερη 
ασφάλεια

Κ
υκλοφορούν ανάμεσά μας:  Όλο και 

περισσότεροι κάτοικοι της πόλης 

επιλέγουν το ποδήλατο για τις 

μικρές μετακινήσεις τους, όσο κι αν η Αθήνα 

δεν διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές. Η 

οδική ασφάλεια του ποδηλάτη της πόλης 

είναι μια υπόθεση εξαιρετικά επισφαλής, γι’ 

αυτό και θα πρέπει να τηρεί αυστηρά προδια-

γραφές και κανόνες που θα διασφαλίσουν τη 

σωματική του ακεραιότητα. Ας θυμηθούμε 

όμως μερικές βασικές οδηγίες για ασφαλή 

μετακίνηση με ποδήλατο στην πόλη:

> Επιλέγω ντύσιμο που με κάνει ορατό (ανοι-

χτά χρώματα), ενώ τις βραδινές ώρες χρησιμο-

ποιώ απαραίτητα ανακλαστικό γιλέκο.

> Φοράω πάντα κράνος και προστατευτι-

κά στους αγκώνες και τα γόνατα. 

> Ποδηλατώ χρησιμοποιώντας σωστά το 

οδικό δίκτυο, δεν παραβιάζω τα σήματα και 

τα φανάρια.

> Ακόμη κι αν έχω προτεραιότητα ή το 

φανάρι είναι πράσινο, ελέγχω πριν περάσω.

> Ελέγχω το δρόμο προς όλες τις κατευ-

θύνσεις ανά πάσα στιγμή, θεωρώντας δεδο-

μένο ότι οι οδηγοί αλλά και οι πεζοί δεν με 

προσέχουν, συχνά δεν με βλέπουν καν.

> Ποδηλατώ πάντα στη δεξιά λωρίδα 

κυκλοφορίας, εκτός αν έχω πρόθεση να 

προσπεράσω ή να στρίψω αριστερά.

>  Αφήνω πάντα περιθώριο από το έρει-

σμα, το πεζοδρόμιο, το άκρο του οδοστρώ-

ματος και τα κινούμενα, σταματημένα ή παρ-

καρισμένα οχήματα.

> Επιλέγω εγκαίρως τη σωστή λωρίδα 

κυκλοφορίας σε περίπτωση που θέλω να 

στρίψω, ειδοποιώντας με το χέρι τα άλλα 

οχήματα. Προειδοποιώ πάντα τους οδη-

γούς για κάθε αλλαγή της πορείας μου: για 

στροφή αριστερά τείνω  το αριστερό χέρι, για 

δεξιά το δεξί και για μείωση ταχύτητας κινώ 

πάνω-κάτω εκτεταμένη την παλάμη μου.

> Κρατώ το τιμόνι με τα 2 χέρια, αφήνω 

μόνο για να κάνω σήμα ότι στρίβω και γενικά 

αποφεύγω να οδηγώ υπερβολικά γρήγορα ή 

κάνοντας ελιγμούς. 

Σε περίπτωση που υπάρχει πολύπλοκη 

κατάσταση κυκλοφορίας σε διασταύρωση, 

προτιμώ να πάρω το ποδήλατο στα χέρια και 

να περάσω από τη διάβαση των πεζών.

> Προσπερνώ πάντα από αριστερά όταν 

σταματά μπροστά μου λεωφορείο ή ταξί σε 

στάση, γιατί από δεξιά κατεβαίνουν επιβάτες 

και υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

> Όταν με προσπερνάει κάποιο άλλο 

όχημα δεν αλλάζω πορεία, κρατώ σταθερά 

το τιμόνι του ποδηλάτου για τον όγκο του 

αέρα που θα φέρει πάνω μου το όχημα και 

δεν «τα χάνω».

> Αποφεύγω να ποδηλατώ πάνω στο πεζο-

δρόμιο και σέβομαι τους πεζούς.

> Προτιμώ δρόμους με λιγότερη κίνηση όπου 

τα οχήματα κυκλοφορούν με χαμηλότερες 

ταχύτητες, όπως στενά, απόκεντρους, παραλι-

ακούς δρόμους, παράδρομους οδών κ.λ.π.

> Όπου υπάρχει δρόμος αποκλειστικής 

κυκλοφορίας ποδηλάτου (ποδηλατόδρο-
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μος) τον χρησιμοποιώ.

> Κάποιες φορές είναι προτιμότερο να 

καλύπτω όλη τη λωρίδα κυκλοφορίας με το 

ποδήλατο, ώστε οι οδηγοί να με προσέχουν 

περισσότερο.

Προσέχω περισσότερο:

> Τις πόρτες που ανοίγουν ξαφνικά από 

σταματημένα ή παρκαρισμένα οχήματα και 

αφήνω πάντα περιθώριο ενός μέτρου από 

αυτά για να μπορώ να αντιδράσω εγκαίρως.

> Τα σταματημένα ή παρκαρισμένα οχή-

ματα που ξεκινούν ή ξεπαρκάρουν χωρίς 

προειδοποίηση και αφήνω πάντα περιθώριο 

ενός μέτρου από αυτά για να μπορώ να αντι-

δράσω εγκαίρως.

> Τα αυτοκίνητα που με προσπερνούν 

και αμέσως μετά στρίβουν ακριβώς μπροστά 

μου, ενώ εγώ συνεχίζω να κινούμαι ευθεία.

> Τα στενά, τις μεγάλες διασταυρώσεις, 

τις «δύσκολες» διασταυρώσεις χωρίς ορα-

τότητα, είτε έχω προτεραιότητα είτε όχι.

> Τα αυτοκίνητα που προπορεύονται, διότι 

μπορεί να σταματήσουν ξαφνικά μπροστά 

μου χωρίς προειδοποίηση και αφήνω αποστά-

σεις για να μπορώ να αντιδράσω έγκαιρα.

> Τις σφήνες στα μποτιλιαρίσματα, τους 

καθρέφτες και τα χέρια των οδηγών που προ-

εξέχουν, τις απότομες αλλαγές λωρίδας των 

οχημάτων  κλπ. Διατηρώ χαμηλή ταχύτητα 

καθώς περνάω με το ποδήλατό μου ανάμεσα 

από τα σταματημένα αυτοκίνητα.

> Τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα ζώα 

που μπορεί να πεταχτούν ξαφνικά μπροστά 

μου.

> Την προτεραιότητα στους κυκλικούς 

κόμβους και τις κινήσεις των υπόλοιπων 

οδηγών.

> Μήπως τα μπατζάκια του παντελονιού, 

τα κορδόνια των παπουτσιών ή μια μακριά 

φούστα σκαλώνουν στους δίσκους, διότι 

υπάρχει κίνδυνος ανατροπής μου από το 

ποδήλατο.

> Πώς χρησιμοποιώ τα φρένα μου, δεν 

πατάω ποτέ μόνο το ένα και ιδιαίτερα το 

μπροστινό, διότι υπάρχει κίνδυνος ανατρο-

πής μου από το ποδήλατο.

Στο οδόστρωμα προσέχω ιδιαίτερα:

> Όταν υπάρχουν λάδια, υγρασία, νερό, 

πάγος, σαπουνάδα, άμμος, χαλίκι, πετρέ-

λαιο κ.λ.π. η άσφαλτος γίνεται υπερβολικά 

ολισθηρή και επικίνδυνη 

>  Προσέχω τις ράγες του τρένου ή του 

τραμ, τις σχάρες υπονόμων κ.λ.π. και τις περ-

νάω κάθετα για την ασφάλειά μου και την 

προστασία του ποδηλάτου μου.

> Προσέχω το ανέβασμα και κατέβασμα 

πεζοδρομίων ή εμποδίων και τα περνάω 

κάθετα για την ασφάλειά μου και την προ-

στασία του ποδηλάτου μου.

> Προσέχω τις λακκούβες, τα υψώματα 

και τις κακοτεχνίες του δρόμου κ.λ.π., τα 

αποφεύγω ή ανασηκώνομαι ελαφρώς για 

την ασφάλειά μου και την προστασία του 

ποδηλάτου μου.

> Προκειμένου να ανέβω ένα πεζοδρόμιο 

ή να αλλάξω επίπεδο στο δρόμο ανασηκώ-

νομαι από τη σέλα και ρίχνω το βάρος μπρο-

στά, για να το κατέβω ρίχνω το βάρος πίσω, 

με αυτό τον τρόπο ανεβοκατεβαίνω εύκολα 

χωρίς να καταστρέφω το ποδήλατο.
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Η 
«Αττικές Διαδρομές Α.Ε», εται-

ρία λειτουργίας της Αττικής Οδού, 

απέκτησε 1η στην Ευρώπη από 

όλους τους αντίστοιχους φορείς την  

Πιστοποίηση Εταιρίας Διαχείρισης Αυτο-

κινητοδρόμου, σύμφωνα με το πρότυπο 

ISO 39001:2012.

Ο Οργανισμός Επιθεώρησης και Πιστοποί-

ησης TÜV HELLAS, μέλος του TÜV NORD 

GROUP, απένειμε στην εταιρία ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑ-

ΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. τη διαπιστευμένη αυτή πιστο-

ποίηση, για το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής 

Ασφάλειας της εταιρίας, μετά τη διενέργεια 

των απαιτούμενων επιθεωρήσεων. 

 Με την Πιστοποίηση του Συστήματος 

Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζει, η εταιρία 

ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. αποδεικνύει τη 

δεδομένη πρωτοπορία και εξειδίκευσή της 

σε θέματα διαχείρισης της Οδικής Ασφάλει-

ας. Η “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.” αναγνωρί-

ζει πως ένας από τους κύριους μοχλούς για 

την παροχή των υπηρεσιών της είναι ο οδη-

γός και το όχημά του. Το Σύστημα Οδικής 

Ασφάλειας εστιάζει κυρίως στην εφαρμογή 

της πολιτικής και των διαδικασιών Οδικής 

Ασφάλειας, με σκοπό την εξάλειψη κάθε 

είδους oδικού συμβάντος που θα αφορού-

σε είτε το προσωπικό της εταιρίας είτε τους 

λοιπούς χρήστες του δρόμου που επηρεάζο-

νται από τις δραστηριότητές της. 

Η πιστοποίηση αυτή έρχεται, μετά τα 12 

χρόνια λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου 

και τις 295.000 επεμβάσεις βοήθειας σε 

συμβάντα, να κατακυρώσει τη συνέπεια με 

την οποία γίνεται πράξη η οδική ασφάλεια, 

τόσο στις υποδομές όσο και στη λειτουργία 

και τη συντήρηση. Ας δούμε με την ευκαιρία 

αυτή πώς λειτουργεί ο μηχανισμός που κάνει 

την Αττική Οδό να συγκαταλέγεται στους 

λειτουργικά αρτιότερους οδικούς άξονες σε 

παγκόσμιο επίπεδο: 

Λειτουργία και συντήρηση

Για τη λειτουργία και συντήρηση της Αττι-

κής Οδού καθώς και για την παροχή ποιο-

τικών υπηρεσιών οδικής βοήθειας στους 

χρήστες, οι Αττικές Διαδρομές διαθέτουν 

έναν ευρύτατο στόλο ειδικών οχημάτων 

και μηχανημάτων καθώς και κινητό εξοπλι-

σμό, ενώ συνεργάζονται καθημερινά και με 

εξειδικευμένους υπεργολάβους.      

Οδική βοήθεια

Για την παροχή δωρεάν οδικής βοήθειας 

στους χρήστες της Αττικής Οδού, οι Αττικές 

Διαδρομές συνεργάζονται και με εταιρίες 

Οδικής Βοήθειας οι οποίες παρέχουν σε 

24ωρη βάση δωρεάν τις υπηρεσίες τους.

Διαχείριση Κυκλοφορίας και Συντήρη-

σης  του αυτοκινητόδρομου

Το Τμήμα αυτό της Αττικής Οδού ασκεί:

> Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 

κυκλοφορίας. 

> Τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών, 

ατυχημάτων αλλά και προγραμματισμένων 

ενεργειών.

> Την επιθεώρηση, τη συντήρηση και τις 

επισκευές που απαιτούνται για να διατηρείται 

ο αυτοκινητόδρομος σε καλή κατάσταση.

> Τη συντήρηση των οχημάτων και των 

εγκαταστάσεων.

> Τις εργασίες ρουτίνας, όπως τον καθαρι-

σμό του δρόμου. 

Η καρδιά της διαχείρισης της κυκλοφορίας 

«χτυπά» στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλο-

φορίας (Κ.Δ.Κ.), που βρίσκεται στην Παια-

νία και λειτουργεί όλο το 24ωρο. Με τη συνε-

χή παρουσία ειδικευμένων στελεχών και 

εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, το Κ.Δ.Κ. 

επιβλέπει διαρκώς τις κυκλοφοριακές συν-

Οδική ασφάλεια 
με πιστοποίηση 
από την TÜV 
HELLAS

Αττικές Διαδρομές Α.Ε. 
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θήκες που επικρατούν σε όλο το μήκος του 

αυτοκινητόδρομου, ενώ ενημερώνεται και 

ενημερώνει άμεσα τα λοιπά αρμόδια τμήμα-

τα ή/και τους φορείς για την εμφάνιση τυχόν 

προβλημάτων. 

Σύμμαχοί του είναι:

> Τα οχήματα περιπολίας, που κινού-

νται σε όλο το μήκος της Αττικής Οδού 24 

ώρες το 24ωρο, έτσι ώστε οι Υπάλληλοι 

Περιπολίας να εντοπίζουν οποιοδήποτε 

περιστατικό και να επεμβαίνουν γρήγορα 

παρέχοντας δωρεάν βοήθεια.

> Το τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης 1024 

το οποίο καλούν οι χρήστες της Αττικής 

Οδού και οι συσκευές ειδοποίησης έκτακτης 

ανάγκης  που βρίσκονται ανά 50 μέτρα μέσα 

στις σήραγγες και ανά 2 χλμ. στον  ανοιχτό 

αυτοκινητόδρομο.

> Οι τεχνολογικές υποδομές, που περι-

λαμβάνουν συστήματα ανίχνευσης συμβά-

ντων όπως π.χ. οι κάμερες κλειστού κυκλώ-

ματος καθώς και συστήματα ανταπόκρισης 

σε συμβάντα.

Το Κ.Δ.Κ., βάσει των πληροφοριών που 

διαθέτει, είναι σε θέση να ενεργοποιεί άμεσα 

τις διαδικασίες που απαιτούνται για να εξα-

σφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του αυτοκινη-

τόδρομου.

Ειδικότερα, το Κ.Δ.Κ.: 

> Επικοινωνεί διαρκώς με τις μονάδες 

περιπολίας που κινούνται κατά μήκος του 

αυτοκινητόδρομου και έχουν ως βασική 

αποστολή τον εντοπισμό έκτακτων περι-

στατικών και την άμεση επέμβαση - αποκα-

τάσταση της κυκλοφορίας.

> Ενημερώνει τους οδηγούς για προβλή-

ματα που μπορεί να συναντήσουν στη δια-

δρομή τους, μέσω των ηλεκτρονικών πινακί-

δων μεταβλητού μηνύματος που βρίσκονται 

στις εισόδους αλλά και κατά μήκος του αυτο-

κινητόδρομου.

> Ειδοποιεί τις Μονάδες Περισυλλογής 

Οχημάτων που λειτουργούν με μέριμνα 

της εταιρίας οδικής βοήθειας με την οποία 

συνεργάζεται η Αττική Οδός, καθώς και την 

Οδική Βοήθεια Βαρέων Οχημάτων (Ο.Β.Β.Ο.). 

Οι δύο αυτές μονάδες επεμβαίνουν όποτε 

υπάρχει ακινητοποιημένο όχημα, μεταφέ-

ροντάς το, χωρίς καμία χρέωση, στην πλη-

σιέστερη έξοδο. Με αυτό τον τρόπο, εξυπη-

ρετούνται άμεσα οι οδηγοί των ακινητοποι-

ημένων οχημάτων και ελαχιστοποιούνται 

οι συνέπειες στην κυκλοφοριακή ροή του 

αυτοκινητόδρομου.

> Ειδοποιεί, ανάλογα με την περίπτωση, το 

αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, το ΕΚΑΒ και την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, η επέμβαση των 

οποίων συμβάλλει σημαντικά στην ασφαλή 

λειτουργία του αυτοκινητόδρομου.

> Συντονίζει τις εργασίες που πραγματο-

ποιούν καθημερινά οι ομάδες συντήρησης-

επέμβασης, με στόχο τη διατήρηση του 

αυτοκινητόδρομου σε καλή κατάσταση και 

την αποτροπή ενδεχόμενων κινδύνων. 

Συντήρηση 

Για τη διατήρηση των υψηλών προδιαγρα-

φών ασφαλείας της υποδομής (οδόστρωμα, 

φωτισμός κ.λπ.) εξαιρετικά κρίσιμος σε ένα 

τόσο μεγάλο έργο είναι και ο παράγοντας 

συντήρηση. Στην Αττική Οδό οι εργασίες 

συντήρησης αποτελούν βασικό και αναπό-

σπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και 

κατανέμονται σε  δύο βασικές κατηγορίες:

> Προληπτική συντήρηση, με τακτικές επι-

θεωρήσεις και συνεχείς εργασίες.

> Διορθωτική συντήρηση, με έκτακτες 

επιθεωρήσεις και ενέργειες αποκατάστα-

σης. Πρόσφατη έρευνα των Invision/Metron 

Analysis, έδειξε ότι το αίσθημα ασφάλειας 

κατά την οδήγηση στην Αττική Οδό ξεπερνά 

το 95%. Αυτό είναι μια σημαντική ανταμοιβή 

για όλους τους συντελεστές της προσπάθει-

ας που γίνεται στον αυτοκινητόδρομο. 
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   Η Αττική Οδός στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο ASECAP

Σ
τελέχη της εταιρίας Αττική 

Οδός Α.Ε. και Αττικές Διαδρομές 

Α.Ε. συμμετείχαν με παρουσι-

άσεις στο 42ο συνέδριο που διοργάνω-

σε η ASECAP (Association Européenne 

des Concessionnaires d’Autoroutes et 

d’Ouvrages à Péage), η Ευρωπαϊκή Ενωση 

Παραχωρησιούχων οδικών υποδομών που 

λειτουργούν με διόδια.

Το συνέδριο «Study and information Days» 

με θέμα «Αειφορία σε εποχές μείωσης της 

κυκλοφορίας. Ο ρόλος των διοδίων» διορ-

γανώθηκε φέτος στην Αθήνα, 26-28 Μαΐου 

στο ξενοδοχείο Divani Caravel και σε αυτό 

συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των εταιρι-

ών λειτουργίας οδικών υποδομών, από όλη 

την Ευρώπη. Οι εργασίες του συνεδρίου 

περιέλαβαν παρουσιάσεις και συζητήσεις 

σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη λειτουρ-

Η 
Αττική Οδός και οι Αττικές Δια-

δρομές συνεργάστηκαν με το 

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλει-

ας «Πάνος Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ) κατά την 

εβδομάδα οδικής ασφάλειας, 16-23 Μαρ-

τίου 2014. Στο πλαίσιο του ετήσιου αυτού 

θεσμού, διανεμήθηκε από τα διόδια του 

αυτοκινητόδρομου ειδικό έντυπο με θέμα 

την ευγένεια στο δρόμο. Το έντυπο δημι-

ουργήθηκε με στόχο να ευαισθητοποι-

ήσει τους οδηγούς σχετικά με το θέμα 

της ορθής οδικής συμπεριφοράς και της 

ευγένειας που θα πρέπει να μας διακρίνει 

όταν οδηγούμε. Σε εποχές που η οικονο-

μική κρίση έχει επηρεάσει την ψυχολογι-

κή κατάσταση των ανθρώπων, που έχουν 

την τάση να εκδηλώνουν τα νεύρα και τη 

δυσθυμία τους όταν οδηγούν, το ΙΟΑΣ 

υπενθύμισε ότι η οδική ασφάλεια δεν 

θα πρέπει να περνά σε δεύτερη μοίρα. 

Έτσι, παρόλη την οικονομική δυσπραγία, 

η σκέψη ότι η ανθρώπινη ζωή δεν χάνει 

ποτέ την αξία της δεν θα πρέπει να μας 

εγκαταλείπει ούτε και να αγνοούμε βασι-

κούς κανόνες οδικής ασφάλειας: 

• Δεν αμελούμε την τακτική συντήρηση 

 Εβδομάδα οδικής ασφάλειας 
και ευγένειας στο δρόμο

Ο διευθύνων 
σύμβουλος 
των Αττικών 
Διαδρομών, 
Βασίλης Χαλκιάς 

γία, τη συντήρηση, καθώς και θέματα σχε-

τικά με τις υποδομές, την ασφάλεια και το 

περιβάλλον, ενώ διερευνήθηκε η συμβολή 

των ITS (Intelligent Transport Systems), 

των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών. Η 

ASECAP, με ιστορία 40 χρόνων, έχει ως μέλη 

εταιρίες που διαχειρίζονται συνολικά περισ-

σότερα από 46.000 χιλιόμετρα αυτοκινητό-

δρομων, γεφυρών και σηράγγων σε 21 χώρες 

της Ευρώπης.  Στόχος της είναι η ανάπτυξη  

των οδικών υποδομών στην Ευρώπη και η 

χρήση των διοδίων ως μέσου στήριξης της 

κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας 

των υποδομών αυτών. 

του οχήματός μας

• Δεν οδηγούμε επιθετικά 

• Διατηρούμε την ψυχραιμία μας και απο-

φεύγουμε να απαντήσουμε σε επιθετική 

συμπεριφορά στο δρόμο

• Δεν χρησιμοποιούμε το κινητό μας τηλέ-

φωνο ενώ οδηγούμε

• Δεν διαπληκτιζόμαστε με τους συνεπι-

βάτες μας ενώ οδηγούμε 

• Τηρούμε τον ΚΟΚ σχετικά με τα όρια 

ταχύτητας, τη χρήση ζώνης, παιδικού 

καθίσματος, αποφυγή κατανάλωσης 

αλκοόλ πριν από την οδήγηση.

Ι
διαίτερη ικανοποίηση είναι για μας η 

ευγένεια  που εισπράττουμε από τους 

οδηγούς στην Αττική Οδό. Ένα ξεχω-

ριστό «ευχαριστώ» θα θέλαμε να απευθύ-

νουμε στον κο Ζήνωνα Ιωάννου, ο οποίος 

είχε την ευγένεια να μας επιστρέψει το 

ποσό των 10,20 επιπλέον ευρώ, από συναλ-

λαγή που είχε με εισπράκτορα διοδίων της 

Αττικής Οδού στις 06/06/14 στο σταθμό 

διοδίων Μεταμόρφωση Ανατολικά».

Ευχαριστίες για 
την ευγένεια των 
πελατών μας
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Ευχαριστίες και συγχαρητήρια για τις υπηρεσίες μας

H άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση 

που προσφέρει η Τηλεφωνική Εξυπηρέτη-

ση Πελατών (ΤΕΠ) της Αττικής Οδού ανα-

γνωρίζεται από εσάς, που μας το εκφράζετε 

προφορικά αλλά και με τα ηλεκτρονικά σας 

μηνύματα. Όπως ο πελάτης μας που γράφει: 

«επειδή τα καλά πρέπει να λέγονται και να 

επιβραβεύονται, ομολογώ ότι η εξυπηρέ-

τησή σας ξεπέρασε τις προσδοκίες μου και 

είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τις υπη-

ρεσίες σας». 

Μηνύματα όπως  «ευχαριστώ πολύ για τη 

γρήγορη διευθέτηση του αιτήματός μας κα-

θώς και για τη θετική ανταπόκριση της εται-

ρίας», «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την 

άμεση ανταπόκρισή σας και την ευγενική 

σας συνεργασία», «Ευχαριστώ πολύ για την 

πολύ καλή & άμεση εξυπηρέτηση!» αποτε-

λούν για μας καθημερινότητα και έπαινο που 

μας ανταμείβει.

«Σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση 

και ενημέρωση» μας γράφει χρήστης της 

Αττικής Οδού  και συμπληρώνει: «Προς 

έκπληξή μου είστε η μοναδική εταιρία διο-

δίων η οποία μου απάντησε.  Βέβαια, είστε 

και η πιο οργανωμένη, καθωσπρέπει και 

ασφαλής και ευρωπαϊκών προδιαγραφών 

εταιρία. Αυτό να ξέρετε ότι το διακρίνουμε 

όλοι όσοι χρησιμοποιούμε την Αττική Οδό.  

Από τους υπαλλήλους μέχρι και την ποιό-

τητα της  ασφάλτου, διαφέρετε αισθητά».

ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Αλλά δεν λείπουν και τα συμβάντα στον 

αυτοκινητόδρομο με αίσιο τέλος, όπως η 

ανεύρεση του κινητού τηλε-

φώνου πελάτη μας, που πα-

ραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του 

χάρη στην επόπτρια διοδίων 

Μαρία Τζανακάκη και την ει-

σπράκτορα Ιωάννα Γιαννέτα.

 Ακόμη μια χαμένη τηλεφω-

νική συσκευή βρέθηκε και 

παραδόθηκε στην ιδιοκτήτριά 

της, η οποία με επιστολή της 

ευχαριστεί θερμά και συγχαί-

ρει την εργαζόμενή μας που 

βοήθησε, Μαρία Καπράλου. 

ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ

Ο κος Γ. Καραπετάκος ευχαρι-

στεί τον υπάλληλο περιπολίας 

Παναγιώτη Τσάκαλο, που τον 

βοήθησε να βρει το πορτοφόλι του με πο-

λύτιμα έγγραφα που έχασε σε διαδρομή με 

τη μοτοσικλέτα του στον αυτοκινητόδρομο, 

ενώ από την κα Laudi Andrea, διευθύντρια 

μιας μικρής φιλοζωικής μονάδας στη Μεσση-

νία, λάβαμε θερμή ευχαριστήρια επιστολή. Η 

κα Andrea κατευθυνόταν προς το αεροδρό-

μιο Ε. Βενιζέλος για να στείλει αεροπορικά 

στους νέους τους ιδιοκτήτες δύο σκυλιά 

στα κλουβιά τους, όταν το αυτοκίνητό της 

ακινητοποιήθηκε. Με τη μεσολάβηση της Δι-

εύθυνσης Κυκλοφορίας κινητοποιήθηκε βαν 

της εταιρίας που χωρούσε τα κλουβιά των 

ζώων, ώστε αυτά να μεταφερθούν εγκαίρως 

στο αεροδρόμιο.  Η κα Andrea στέλνει «ένα 

τεράστιο ευχαριστώ στον Θανάση, τους συ-

νάδελφους του και τη διεύθυνση της Αττι-

κής Οδού» λέγοντας  χαρακτηριστικά: «χάρη 

στους “κίτρινους αγγέλους” είχε αίσιο τέλος 

αυτή η περιπέτεια. Η πληροφορία που έλαβα 

από τον Θανάση ότι η εταιρία μαζεύει ζώα 

που περιφέρονται στο δρόμο ή βρίσκονται 

τραυματισμένα, ότι τα πηγαίνει στον κτηνί-

ατρο για περίθαλψη και στείρωση, ότι βάζει 

αγγελίες για υιοθεσία, made my day. Great 

work guys!» Οι εργαζόμενοί μας που βοή-

θησαν στο περιστατικό ήταν οι υπάλληλοι 

περιπολίας Θανάσης Μπούρχας και Νίκος 

Χαρμανίδης, ο υπεύθυνος του Κέντρου 

Διαχείρισης Κυκλοφορίας 

Ιδομενέας Κανδαράκης και η 

εργαζόμενή μας στο ΚΔΚ Ανα-

στασία Καραμπάτσου.

Μ
ια διαφορετική γιορτή έκλεισε 

φέτος τη σχολική χρονιά στο 

7ο Δημ. Σχολείο Ασπροπύργου: 

Η παράσταση «Οι περιπέτειες του Αττι-

κούλη» με θέμα την οδική ασφάλεια σε 

παραγωγή Αττικής Οδού παρουσιάστηκε 

στους μικρούς μαθητές, που την παρακο-

λούθησαν και συμμετείχαν με ενθουσια-

σμό. Η παράσταση στο 7ο Δημ. Σχολείο 

του Ασπροπύργου έχει ιδιαίτερη σημασία, 

καθώς οι μαθητές του προέρχονται σε 

μεγάλο ποσοστό από οικογένειες που ζουν 

υπό υποβαθμισμένες συνθήκες, με περιορι-

σμένες ευκαιρίες για περαιτέρω εκπαίδευ-

ση πλην της φοίτησης στο σχολείο, όπου οι 

εκπαιδευτικοί διδάσκουν δίνοντας κυριολε-

κτικά «αγώνα» και επιτελώντας ουσιαστικό 

λειτούργημα. 

Ο «Αττικούλης» έφερε την οδική ασφάλεια στον Ασπρόπυργο




