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Αγαπητοί 
αναγνώστες,

H παροχή υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας και η 
θεμελίωση αισθήματος 
ασφάλειας στους οδη-
γούς αποτέλεσαν τη 
βασική προτεραιότητα 
των ανθρώπων της 
Αττικής Οδού, από την 

πρώτη στιγμή έναρξης της λειτουρ-
γίας της. 
Η σημαντικότερη επιβεβαίωση για 
την επίτευξη των στόχων που θέσα-
με, αλλά και το βασικότερο κίνητρο 
για να βάλουμε τον πήχη υψηλότερα 
είναι η δική σας άποψη, των οδηγών 
που χρησιμοποιείτε καθημερινά την 
Αττική Οδό. 
Στην τελευταία έρευνα που πραγ-
ματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2014 
καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλά πο-
σοστά στον τομέα της ικανοποίησης 
από την εξυπηρέτηση καθώς και το 
αίσθημα ασφάλειας που αισθάνονται 
όσοι οδηγούν στην Αττική Οδό.
Στο πλαίσιο αυτό η Αττική Οδός 
εμπλουτίζει συνεχώς τις παρεχόμε-
νες υπηρεσίες με ευρύ δίκτυο διά-
θεσης της ηλεκτρονικής συσκευής 
e-PASS, που περιλαμβάνει περισσό-
τερα από 800 σημεία, με συνδρο-
μητικά προγράμματα που παρέχουν 
σημαντικές εκπτώσεις, με έξυπνες 
λύσεις για ανανέωση και παρακολού-
θηση του συνδρομητικού λογαρια-
σμού σας. 
Παράλληλα, συνεχίζουμε τις δράσεις 
μας για την εκπαίδευση των νέων σε 
θέματα οδικής ασφάλειας. 
Το safemania club της Αττικής Οδού 
είναι σήμερα το πιο δυνατό νεανικό 
club για την οδική ασφάλεια, με πάνω 
από 4.000 μέλη, παιδιά και εφήβους 
από όλη την Ελλάδα. 
Τα μέλη του club είναι ηλικίας 10 έως 
17 ετών και έχουν την ευκαιρία να 
εξοικειωθούν με τους κανόνες της 
οδικής ασφάλειας με τρόπο διασκε-
δαστικό και δημιουργικό. 

Σας ευχαριστούμε
για την εμπιστοσύνη σας
Αττική Οδός
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2 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
τα νέα της Αττικής Οδού

Η 
εταιρία λειτουργίας της Αττικής 

Οδού, Αττικές Διαδρομές Α.Ε., δεν 

σταματά να ανεβάζει τον πήχη στον 

τομέα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Στο 

πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται τα τελευταία 

χρόνια με το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπη-

ρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ), ένα καταξιωμένο 

μη κερδοσκοπικό Ινστιτούτο, που ιδρύθηκε 

το 2004 με την υποστήριξη 37 πολυεθνικών, 

μεγάλων ελληνικών εταιριών και επιστημονι-

κών φορέων που λειτουργούν στην Ελλάδα 

και που έχει ως στόχο να προάγει τον Τομέα 

της Εξυπηρέτησης Πελατών στην Ελλάδα.  

Πρόσφατα, τα μέλη του Συμβουλίου του 

ΕΙΕΠ εξέλεξαν ως νέο Πρόεδρο του Ινστι-

τούτου, τον Διευθυντή Διοδίων, Εμπορι-

κής Διαχείρισης και Τηλεφωνικής Εξυπη-

ρέτησης των Αττικών Διαδρομών, Frank 

Thibaut, ο οποίος διαθέτει πολυετή πείρα 

και υψηλή τεχνογνωσία στην Εξυπηρέτηση 

Πελατών, καθώς διοικεί το Τμήμα, που στε-

λεχώνεται από 575 περίπου εργαζόμενους, 

από την έναρξη της λειτουργίας της Αττικής 

Οδού. Η εκλογή του κου Thibaut στην Προ-

εδρία του ΕΙΕΠ αποτελεί μια ευκαιρία για τις 

Αττικές Διαδρομές να βρίσκονται σε συνεχή 

επαφή με κάθε νέα εξέλιξη και τάση που 

αφορά τον απαιτητικό Τομέα της Εξυπηρέ-

τησης Πελατών. 

Στόχος μας να γινόμαστε συνεχώς καλύ-

τεροι στον τομέα της παροχής υπηρεσιών.

Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα ο αυτοκινη-

τόδρομος, που αποτελεί αναπόσπαστο κομ-

μάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ανθρώ-

πων και έχει γίνει πρότυπο κατασκευής και 

λειτουργίας για τα μεγάλα οδικά έργα στην 

ελληνική επικράτεια, έχει, βάσει επίσημων 

εμπορικών στοιχείων, πάνω από 400.000 

συνδρομητές, οι οποίοι  διαθέτουν την 

ηλεκτρονική συσκευή e-PASS για άνετες 

και οικονομικές διελεύσεις. Οι συνδρομη-

τές της Αττικής Οδού απολαμβάνουν ένα 

σύνολο υπηρεσιών, η ποιότητα των οποίων 

παραμένει σταθερή, ακόμη και σε δύσκολες 

εποχές:  

  Η Αττική Οδός, προκειμένου να διευκο-

λύνει τους υποψήφιους συνδρομητές 

της, έχει δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο 

διάθεσης της ηλεκτρονικής συσκευής 

e-PASS, που περιλαμβάνει περισσότερα 

από 800 σημεία, μεταξύ αυτών καταστή-

ματα μεγάλων τραπεζών αλλά και εμπορι-

κών επιχειρήσεων.  

  Τα συνδρομητικά προγράμματα που προ-

σφέρονται έχουν μελετηθεί ώστε να καλύ-

πτουν διαφορετικές ανάγκες, εξασφαλίζο-

ντας σημαντικές εκπτώσεις από την πρώτη 

διέλευση. 

  Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση 

της κίνησης του συνδρομητικού λογαρια-

σμού, οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα 

να ενημερώνονται ηλεκτρονικά (συνολική 

εικόνα διελεύσεων και χρηματικό υπόλοι-

πο) και τηλεφωνικά από την Τηλεφωνική 

Εξυπηρέτηση Πελατών, την υπηρεσία που 

απαντά με ταχύτητα και αποτελεσματικό-

τητα σε κάθε ερώτηση ή απορία του κοινού 

σχετικά με τον αυτοκινητόδρομο.

Εξυπηρέτηση Πελατών

    Βάζουμε τον πήχη  
    ακόμα υψηλότερα
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  Πρόσφατα, η νέα εφαρμογή my e-PASS 

mobile για  smart phones και tablets με 

λειτουργικό σύστημα Android & iOS είναι 

ακόμη ένα βήμα στην κατεύθυνση της εξυ-

πηρέτησης και της διευκόλυνσης των συν-

δρομητών που θέλουν ανά πάσα στιγμή 

μέσω του κινητού τους τηλεφώνου ή του 

tablet να έχουν άμεσο έλεγχο του συνδρο-

μητικού τους λογαριασμού και όχι μόνο. 

Παράλληλα, λύση των συνδρομητικών 

αλλά και άλλων θεμάτων πραγματοποιείται 

άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

  Η Αττική Οδός έχει δημιουργήσει μέσω 

συνεργασιών ένα πλέγμα δυνατοτήτων για 

την εύκολη ανανέωση του συνδρομητικού 

λογαριασμού. Έτσι, η ανανέωση γίνεται όχι 

μόνο στα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρο-

μητών επί του αυτοκινητόδρομου, αλλά και 

σε συνεργαζόμενες τράπεζες και επιχει-

ρήσεις. Η πρόσφατη συνεργασία με δύο 

ακόμη μεγάλους Τραπεζικούς Ομίλους, την 

Τράπεζα Πειραιώς και  τη Eurobank, προ-

σφέρει ακόμη μεγαλύτερη ευκολία στους 

συνδρομητές της. Ιδιαίτερα εύκολη και –το 

πιο σημαντικό- άμεση επιτόπου ανανέωση 

μπορούν να πραγματοποιούν οι κάτοχοι 

τραπεζικής κάρτας, με ένα απλό τηλεφώ-

νημα στην Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελα-

τών και με χρέωση της κάρτας τους. 

  Τα ταξίδια των συνδρομητών της Αττικής 

Οδού είναι πλέον πιο άνετα σε όλη την Ελλά-

δα, χάρη στη διαλειτουργική ηλεκτρονική 

συσκευή e-PASS, η οποία χρησιμοποιείται 

για διελεύσεις στις ηλεκτρονικές λωρίδες και 

άλλων μεγάλων οδικών δικτύων της χώρας 

(Ολυμπία Οδός, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, 

Μορέας , Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου).

  Η Αττική Οδός βρίσκεται σε διαρκή επικοι-

νωνία με τους συνδρομητές της για υποβο-

λή υποδείξεων και σχολίων, τους ενημερώ-

νει σε τριμηνιαία βάση μέσω ηλεκτρονικής 

αποστολής του newsletter «Τα Νέα της 

Αττικής Οδού», ενώ λαμβάνει πλήθος 

ευχαριστήριων επιστολών από ικανοποιη-

μένους πελάτες. 

Ιδιαίτερα σημαντικό για όλους εμάς που 

δουλεύουμε για την καλύτερη εξυπηρέτησή 

σας είναι η δική σας αναγνώριση, την οποία 

έχουμε κερδίσει, όπως βεβαιώνουν τα αποτε-

λέσματα της πρόσφατης έρευνας των εταιρι-

ών Invision/Metron Analysis  σε χρήστες του 

αυτοκινητοδρόμου, που έδειξε ότι ο βαθμός 

ικανοποίησης των «πελατών» της Αττικής 

Οδού από την εξυπηρέτηση που προσφέρει 

η «Αττικές Διαδρομές ΑΕ» είναι 99%.

Παράλληλα, η εταιρία έχει αποσπάσει 

σημαντικές διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο 

και διεθνώς για την ποιότητα υπηρεσιών που 

προσφέρονται στον αυτοκινητόδρομο.

  Για περισσότερες πληροφορίες:   

210 6682222 (Δε –Σα 08:00-19:00),   

www.aodos.gr

Στόχος μας να γινόμαστε  
καλύτεροι στον τομέα 
της παροχής υπηρεσιών
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Οδηγοί και πεζοί

Πώς να 
συνυπάρξουμε 
«ειρηνικά»  
μετά τις 
διακοπές

Τ
ο καλοκαίρι έχει πια περάσει, μαζί 

με αυτό και οι χαλαροί ρυθμοί στην 

καθημερινότητα και στις διαδρο-

μές μας. Όσοι έμειναν στην πόλη είχαν την 

ευκαιρία να απολαύσουν μια άλλη Αθήνα, 

με άνεση στις μετακινήσεις, τόσο με αυτο-

κίνητο όσο και με τα πόδια. 

Όσοι πάλι είχαν την τύχη να βρεθούν σε 

κάποιο νησί ή σε κάποιον επαρχιακό προο-

ρισμό, έκαναν ένα ευχάριστο διάλειμμα από 

τα κορναρίσματα, την αυξημένη κίνηση, την 

ένταση που κυριεύει πεζούς και οδηγούς 

στους δρόμους. Τώρα όμως είμαστε όλοι 

πίσω, οδηγοί και πεζοί, στο ετήσιο ραντεβού 

του φθινοπώρου, έτοιμοι να διεκδικήσουμε 

τον ζωτικό μας χώρο στον δρόμο. Είναι στο 

χέρι μας να κάνουμε τη συνύπαρξή μας 

ασφαλή για όλους, αν ακούσουμε τι έχει να 

πει η μία πλευρά στην άλλη.

Ας ανασυγκροτηθούμε λοιπόν, ας θυμη-

θούμε τις αρχές της οδικής ασφάλειας και 

ας κάνουμε σαφή τα «αιτήματά» μας:

Τι θα έλεγε ένας οδηγός 
σε έναν πεζό
 Σε παρακαλώ, μην εκμεταλλεύεσαι το 

γεγονός ότι είσαι ο «αδύναμος κρίκος» της 

κυκλοφοριακής αλυσίδας και μην περνάς 

με κόκκινο τις διασταυρώσεις, βάζοντας 

σε κίνδυνο τόσο τη δική σου ζωή όσο και τη 

δική μου.

 Μην εισβάλλεις στη διάβαση τρέχοντας, 

με την πρόθεση να περάσεις απέναντι όσο 

πιο γρήγορα γίνεται.  Δώσε μου την ευκαι-

ρία να καταλάβω την πρόθεσή σου, κινώ-

ντας το χέρι σου.

 Μην επιχειρείς να περάσεις απέναντι σε 

δρόμους πυκνής κυκλοφορίας από σημεία 

όπου δεν υπάρχει διάβαση ή φωτεινός 

σηματοδότης. Είναι σαν να παίζεις με τη 

ζωή σου αλλά και τη δική μου.

 Όταν βαδίζεις σε δρόμους χωρίς πεζο-

δρόμια, βάδιζε στην αριστερή πλευρά, 

ώστε να βλέπεις τα αυτοκίνητα που κινού-

νται προς το μέρος σου. 

 Τις ώρες με μειωμένη ορατότητα, όπως 

το σούρουπο ή το βράδυ, φρόντισε να 

φοράς ανοιχτόχρωμα ρούχα, γιατί διαφο-

ρετικά δεν είσαι ορατός.  

 Αν βαδίζεις βράδυ σε δρόμο χωρίς φωτι-

σμό, κράτα στο χέρι σου το κινητό σου 

αναμμένο ή φακό, ώστε να μπορώ να σε 

δω εγκαίρως. 

 Κράτα καλά τα παιδιά από το χέρι  και 

–το κυριότερο- βάδιζε με το παιδί ΑΠΟ ΤΗ 

ΜΕΣΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, για 

να το προφυλάξεις από την πιθανότητα να 

«πεταχτεί» στον δρόμο παίζοντας.  

 Μάθε στα μικρά παιδιά τους βασικούς 

κανόνες της οδικής ασφάλειας και δώσε 

τους να καταλάβουν ότι τα αυτοκίνητα δεν 

μπορούν να σταματήσουν αμέσως, όπως 

ίσως νομίζουν.

 Δείξε στα μικρά παιδιά τον ασφαλέστερο 

δρόμο προς το σχολείο και τα επικίνδυνα 

Μάθε και στα παιδιά  
από νωρίς τους κανόνες 
οδικής ασφάλειας
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σημεία που πιθανόν συναντήσουν και συνό-

δευσέ τα τις πρώτες ημέρες.

 Αν είσαι ηλικιωμένος, με δεδομένο ότι  

τόσο τα αντανακλαστικά σου όσο και οι 

κινητικές σου δυνατότητες είναι μειωμένες, 

φρόντισε να περνάς τον δρόμο αυστηρά από 

τις διαβάσεις με φανάρια και, αν χρειάζεται, 

ζήτα τη βοήθεια κάποιου νεότερου ατόμου.

 Όπως εγώ, έτσι και εσύ δεν επιτρέπεται 

να πίνουμε και να χρησιμοποιούμε τους 

δρόμους. Υπάρχει κίνδυνος να προξενήσεις 

ατύχημα, όπως ακριβώς και ένας μεθυσμέ-

νος οδηγός.

 Τέλος, μην ξεχνάς το «ευχαριστώ» 

όταν σου παραχωρώ την προτεραιότητα. Το 

εισπράττω πολύ θετικά και συνεχίζω έτσι 

να είμαι ευγενής.

Τι θα έλεγε ένας πεζός 
σε έναν οδηγό 

 Μη συμπεριφέρεσαι στον δρόμο σαν να 

είμαι ανύπαρκτος. Είμαι κι εγώ  συμμέτοχος 

στην τροχαία κίνηση. Μην ξεχνάς ότι όλοι οι 

Κ.Ο.Κ., σε όλο τον κόσμο, μου έχουν δώσει 

προτεραιότητα.

 Το πεζοδρόμιο είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΠΕΖΟΥΣ και δεν επιτρέπεται με καμία 

δικαιολογία να το χρησιμοποιούν τα οχήμα-

τα: Το πεζοδρόμιο δεν είναι ούτε διέξοδος 

διαφυγής σε μποτιλιάρισμα ούτε λωρίδα 

αντίθετης κατεύθυνσης σε μονόδρομο 

ούτε, φυσικά, χώρος στάθμευσης.

 Μην παρκάρεις στο σημείο του πεζοδρο-

μίου που έχει ράμπα για άτομα με ειδικές 

ανάγκες ούτε σε στάση λεωφορείου ούτε 

σε διάβαση πεζών. Αυτονόητα όλα.

 Στο φανάρι, όταν ανάβει κόκκινο, φρόντι-

σε να μη σταματάς πάνω στη διάβαση των 

πεζών. Όταν ανάψει πράσινο, βεβαιώσου 

ότι η διάβαση έχει «καθαρίσει» από πεζούς 

και μην πατάς τέρμα το γκάζι για να φύγεις 

αμέσως.  

 Μη φρενάρεις απότομα και μόλις λίγα 

εκατοστά από τα πόδια μου μέσα στη διά-

βαση πεζών. Ηλικιωμένα άτομα τρομάζουν 

και πέφτουν χωρίς να τα αγγίξεις (όμως έχεις 

όλη την ευθύνη, όπως λένε τα δικαστήρια).

 Όταν σουρουπώνει θα πρέπει να ανάβεις 

εγκαίρως τα μεσαία φώτα, ακόμα και στη 

φωτισμένη πόλη, για να μπορώ να σε δια-

κρίνω στον δρόμο. Τα παιδιά και οι ηλικιωμέ-

νοι πεζοί νομίζουν ότι το αυτοκίνητο είναι 

σταματημένο αν δεν έχει τα μεσαία φώτα 

αναμμένα.

 Κάτι που ξεχνάς συχνά: όταν στρίβεις 

δεξιά, εγώ έχω πράσινο και επομένως προ-

τεραιότητα.

 Τέλος, μην ξεχνάς ποτέ  ότι τόσο εσύ όσο 

και οι δικοί σου άνθρωποι είστε και πεζοί 

κάποιες ώρες της ημέρας.

Με ευγένεια, αλληλοκατανόηση και σεβα-

σμό, μπορούμε να αντιληφθούμε ο ένας τη 

θέση του άλλου και να κινηθούμε με ασφά-

λεια στην πόλη που ανήκει σε όλους μας. 

Πηγή: «Κίνηση Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία»

Σεβάσου την 
προτεραιότητα που δίνει 
ο Κ.Ο.Κ. στους πεζούς
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Μ
πορούμε να μετρήσουμε την 

ασφάλεια των αυτοκινητοδρό-

μων αντικειμενικά και αξιόπιστα;  

Ναι, βεβαιώνει η σύγχρονη τεχνολογία 

και συγκεκριμένα το project South East 

Neighbourhood Safe Routes (SENSοR), 

που υλοποίησε η Αστική Μη Κερδοσκοπική 

Εταιρεία Make Roads Safe Hellas (MRSH), 

η οποία ανέλαβε το 2012 την αποστολή να 

καταγράψει, αξιολογήσει και πιστοποιήσει 

βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων πρωτοκόλ-

λων (EuroRAP) την ασφάλεια του οδικού 

δικτύου σε 14 χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιθεώρησε 

16.000km οδών υψηλής προτεραιότητας 

(κυρίως του Διευρωπαϊκού οδικού δικτύου). 

 

Αττική Οδός. Οι καλύτερες 
επιδόσεις πανελλαδικά

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος 

στην Ελλάδα καταρτίστηκαν, σε πρώτο στά-

διο, χάρτες επικινδυνότητας, οι οποίοι απο-

τυπώνουν χρωματικά τα στατιστικά δεδο-

μένα ατυχημάτων στο υπό εξέταση οδικό 

δίκτυο, όπως αυτά έχουν καταγραφεί από 

Mετρήσεις του 
προγράμματος SENSοR

Υψηλά επίπεδα 
ασφάλειας  
στην  
Αττική Οδό 

τις επίσημες Αρχές (ΕΛ. ΣΤΑΤ. και Τροχαία), 

για τα έτη 2008-2010. Στην Ελλάδα ο χάρτης 

καλύπτει 4.600km του χαρακτηρισμένου 

Διευρωπαϊκού οδικού δικτύου (για τις υπο-

δομές της περιόδου αναφοράς).

Η Αττική Οδός παρουσιάζει βάσει της 

ανάλυσης του SENSoR την καλύτερη 

επίδοση πανελλαδικά, εμφανίζοντας πολύ 

χαμηλή συγκέντρωση θανατηφόρων ατυ-

χημάτων σε σχέση με το πλήθος των οχη-

μάτων και τις διαδρομές που εξυπηρετεί.  

Το επόμενο βήμα του έργου αφορούσε την 

επιθεώρηση και αποτύπωση της πραγμα-

τικής κατάστασης των δρόμων μέσω της 

αξιολόγησης περισσότερων από 50 χαρα-

κτηριστικών στοιχείων των οδών, τα οποία 

έχει αποδειχθεί ότι καθορίζουν τη σοβαρό-

τητα ενός τροχαίου ατυχήματος. Κατά την 

επιθεώρηση, ειδικά εξοπλισμένο και δια-

πιστευμένο όχημα συνέλεξε πληροφορίες 

από το οδικό δίκτυο και το περιβάλλον του 

ανά διαστήματα 100 μέτρων, η επεξεργασία 

των οποίων κατέληξε στον χαρακτηρισμό 

των οδικών τμημάτων με Αστέρια Επίδοσης 

(από 1 αστέρι – ελάχιστη ασφάλεια έως 5 

αστέρια – μέγιστη ασφάλεια).   

Οι επιδόσεις της Αττικής Οδού, στο 

τμήμα το οποίο επιθεωρήθηκε (από το Μαρ-

κόπουλο μέχρι την Ελευσίνα) την καθιστούν 

ένα σημείο αναφοράς στην Ελλάδα αλλά 

και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, 

καθώς το μεγαλύτερο μέρος της (97%) 

χαρακτηρίζεται με 3, 4 ή ακόμα και 5 

αστέρια. 

Στοιχεία που καθορίζουν την πολύ καλή 

επίδοση του σύγχρονου αυτού αυτοκινητο-

δρόμου είναι, μεταξύ άλλων, η πολύ καλή 

ποιότητα του οδοστρώματος, η ανακλαστι-

κότητα της οριζόντιας σήμανσης, ο φωτι-

σμός κ.λπ. Όπως υπογραμμίζει ο Δρ Ε. Μπέλ-

λος, Project Manager του έργου SENSoR: 

ένα ιδεατό και απόλυτα ασφαλές σύστημα 

απαιτεί όχημα 5 αστέρων, υποδομές 5 αστέ-

ρων και οδηγούς 5 αστέρων. Ακόμα και αν, 

υποθετικά, μπορούσαμε να επιτύχουμε τα 

δυο πρώτα στο μέλλον (η παθητική ασφά-

λεια των οχημάτων έχει αναπτυχθεί σε 

σημαντικό βαθμό), το ανθρώπινο λάθος θα 

παραμένει πάντοτε ένα βασικός, μη ελέγξι-

μος παράγοντας πρόκλησης ατυχημάτων. 

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την οδική 

ασφάλεια επικεντρώνονται στις βελτιώσεις 

εκείνες των υποδομών που θα είναι ικανές 

να «συγχωρήσουν» το ανθρώπινο λάθος και 

να μην «τιμωρήσουν με θανατική ποινή τους 

οδηγούς».

Ευάγγελος Μπέλλος 

Project Manager /SENSoR

Στέλιος Ευσταθιάδης 

Συγκοινωνιολόγος, Τεχνικός Υπεύθυνος/SENSoR

Η Αττική Οδός 
καταγράφει επιδόσεις 
έως και 5 αστέρων  
στο πρόγραμμα SENSoR
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Ο 
αυτοκινητόδρομος της Αττικής 

Οδού έχει κατασκευασθεί και 

λειτουργεί βάσει υψηλών προδι-

αγραφών ασφάλειας, κάτι που αναγνωρί-

ζουν οι ίδιοι οι χρήστες, βάσει των ετήσιων 

ερευνών που πραγματοποιούν οι εταιρίες 

Invision/Metron Analysis.

Για να διατηρήσουμε τις υποδομές (οδό-

στρωμα, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλι-

σμός, φωτισμός κ.λπ.) σε βέλτιστη κατά-

σταση απαιτείται συνεπής και συνεχής 

συντήρηση.

Παράλληλα και για τη δυνατότητα άμε-

σης επέμβασης σε περίπτωση συμβάντος, 

οι ομάδες περιπολίας και επέμβασης 

βρίσκονται 24 ώρες το 24ωρο, 365 

μέρες τον χρόνο στον δρόμο, σε διαρκή 

ετοιμότητα. Με λίγα λόγια, το εργασιακό 

περιβάλλον των ανθρώπων μας που εργά-

ζονται για τη δική σας ασφάλεια είναι εξ 

ορισμού επισφαλές, εφόσον βρίσκονται 

εκτεθειμένοι στο περιβάλλον ενός αυτο-

κινητόδρομου ταχείας κυκλοφορίας.

Οι εργασίες συντήρησης απαιτούν συχνά 

κλείσιμο τμημάτων του αυτοκινητοδρό-

μου, ενώ κατά τη διάρκεια των εργασιών 

Εργασία στον 
αυτοκινητόδρομο

Η δική μας 
ασφάλεια είναι  
και δική σας 
υπόθεση αυτών οι εργαζόμενοι στην εταιρία μας όσο 

και σε άλλες εταιρίες που δουλεύουν πάνω 

στον δρόμο, θέτουν την ασφάλεια όλων, 

τόσο των ίδιων όσο και των εποχουμένων, 

πάνω από όλα. 

Λαμβάνονται πάντα τα ενδεδειγμένα 

μέτρα ασφαλείας, ενώ πάντα υπάρχει 

ειδική σήμανση που προειδοποιεί τους 

οδηγούς για τα εκτελούμενα έργα. 

Το ίδιο ισχύει και για τις ομάδες περιπο-

λίας, που υποβάλλονται σε ειδική εκπαί-

δευση, έτσι ώστε να μπορούν να εκτελούν 

το καθήκον τους τηρώντας στον μέγιστο 

δυνατό βαθμό τους κανόνες ασφαλείας εν 

ώρα εργασίας. 

Ωστόσο, καθώς η φύση της εργασίας των 

ανθρώπων αυτών είναι εξ ορισμού συνδε-

δεμένη με τον κίνδυνο, δεν έχουν λείψει 

περιστατικά που η αμελής οδηγική συμπε-

ριφορά κάποιων χρηστών του δρόμου, που 

δεν τηρούν τον Κ.Ο.Κ., τα όρια ταχύτητας ή 

απλώς δεν συμμορφώνονται με την έκτα-

κτη προειδοποιητική σήμανση είναι ένας 

κίνδυνος για τους εργαζόμενους που δεν 

μπορεί να ελεγχθεί από τους ίδιους και/ή 

την εταιρία. 

Η αμέλεια μπορεί να έχει τραγικά 

αποτελέσματα, καθώς είναι πολύ πιθανό 

να προκληθεί τροχαίο με θύματα τόσο 

τον ίδιο τον οδηγό όσο και τους εργαζό-

μενους πάνω στον αυτοκινητόδρομο. Η 

τήρηση του Κ.Ο.Κ. όταν οδηγείτε στην 

Αττική Οδό αλλά και σε οποιονδήποτε 

άλλο αυτοκινητόδρομο όπου εργάζονται 

μέλη του προσωπικού λειτουργίας και 

συντήρησης θα πρέπει λοιπόν να γίνεται 

με συνέπεια.

Ειδικά:
• Μην υπερβαίνετε τα όρια ταχύτητας. 

• Δείξτε προσοχή στη σήμανση και ειδικά 

στις ζώνες έργων.

• Οδηγείτε προσεκτικά κοντά σε κίτρινα 

οχήματα και ζώνες έργων.

• Μην οδηγείτε και –προπάντων- μη σταθ-

μεύετε στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, 

παρά μόνο εάν το όχημά σας έχει ακινητο-

ποιηθεί λόγω προβλήματος.

• Βοηθήστε να διαφυλαχθεί με κάθε 

τρόπο η ζωή και η σωματική ακεραιότητα 

τόσο η δική σας όσο και των εργαζομένων 

στον αυτοκινητόδρομο, που μοχθούν για 

την οδική ασφάλεια όλων μας. 

Η εργασία στον δρόμο 
είναι εξ ορισμού 
επικίνδυνη
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Η 
χρήση της ζώνης στο αυτοκίνη-

το είναι κάτι τόσο αυτονόητο που 

οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν 

προ πολλού ενσωματώσει ηχητικό σύστημα 

ειδοποίησης για τα μπροστινά καθίσματα 

των οχημάτων. Μάλιστα, υπάρχει μοντέλο 

που δεν ξεκινά αν προηγουμένως δεν έχουν 

δεθεί οι ζώνες. Η ελληνική πραγματικότη-

τα, ωστόσο, δείχνει ότι πολλοί θεωρούν τη 

χρήση της ζώνης πολυτέλεια, κάτι επουσι-

ώδες και ενοχλητικό. Όσοι αμφισβητούν 

την απαραίτητη χρήση της ζώνης χρησιμο-

ποιούν συχνά επιχειρήματα που όμως δεν 

ευσταθούν:

Μύθος: «Δεν χρειάζομαι ζώνη  

ασφαλείας γιατί έχω αερόσακο»

Αλήθεια: Ο αερόσακος αυξάνει την αποτε-

λεσματικότητα της ζώνης ασφαλείας κατά 

40%. Σε περίπτωση όμως που δεν χρησιμο-

ποιείτε ζώνη ασφαλείας, ο αερόσακος μπο-

ρεί να σας τραυματίσει πολύ σοβαρά. 

Μύθος: «Αν πιάσει το αυτοκίνητο 

φωτιά δεν θα μπορέσω να βγω έξω»

Αλήθεια: Η φωτιά εκδηλώνεται μετά από 

σύγκρουση. Εάν ο επιβάτης δεν φορά ζώνη, 

είναι πολύ πιθανό να έχει τραυματιστεί ήδη 

από τη σύγκρουση και τότε είναι σίγουρο ότι 

δεν θα μπορέσει να βγει από το όχημα σε 

περίπτωση φωτιάς. Επιπλέον, το να βγάλει 

κάποιος τη ζώνη είναι υπόθεση ενός δευ-

τερολέπτου. 

Μύθος: «Αν πέσω με το αυτοκίνητο  

στον γκρεμό, δεν θα μπορέσω να 

ανοίξω την πόρτα και να πεταχτώ έξω 

εγκαίρως»

Αλήθεια: Σε τέτοια περίπτωση, αν ο επιβά-

της προσπαθήσει να  πεταχτεί έξω από το 

αυτοκίνητο, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη πιθα-

νότητα να σκοτωθεί.

Μύθος: «Η ζώνη δεν χρειάζεται  

για μικρές αποστάσεις  

και χαμηλές ταχύτητες»

Αλήθεια: Στατιστικά, τα περισσότερα ατυχή-

ματα συμβαίνουν μέσα στην πόλη με χαμηλές 

ταχύτητες.  Σύμφωνα με τον φυσικό Νόμο 

της Ορμής, σε περίπτωση πρόσκρουσης, οι 

επιβάτες που δεν φορούν ζώνες ασφαλείας 

συνεχίζουν να «ταξιδεύουν» μέσα στο αυτο-

κίνητο με την ίδια ταχύτητα, πέφτοντας πάνω 

στο ταμπλό ή στο παρμπρίζ. Η ορμή με την 

οποία χτυπούν είναι ίση με το γινόμενο των 

κιλών τους επί την ταχύτητα κατά τη στιγμή 

της πρόσκρουσης.  Για παράδειγμα, σε μια 

πρόσκρουση με 50 χιλιόμετρα την ώρα, ένας 

άνθρωπος 80 κιλών, θα χτυπήσει με (50Χ80 

= 4.000 κιλά) ΟΡΜΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΤΟΝΩΝ! 

Σαν να έκανε ελεύθερη πτώση από τον 4ο 

όροφο! Μόνο η ζώνη ασφαλείας μπορεί να 

τον προφυλάξει σε τέτοια περίπτωση.

Μύθος: «Η ζώνη δεν είναι  

απαραίτητη για τους επιβάτες 

στα πίσω καθίσματα»

Αλήθεια: Μάλιστα, σε περίπτωση ατυχήμα-

τος, ο κίνδυνος θανάτου του οδηγού αυτοκι-

νήτου ή κάποιου άλλου επιβάτη της μπροστι-

νής θέσης, λόγω του ότι υπάρχουν επιβάτες 

στο πίσω κάθισμα που δεν έχουν βάλει τη 

ζώνη ασφαλείας τους, είναι 5 φορές μεγαλύ-

τερος. Οι πίσω επιβάτες θα προσκρούσουν 

πάνω στους δεμένους μπροστινούς με την 

ορμή ενός ελέφαντα τεσσάρων τόνων! 

Δέστε σωστά τη ζώνη σας
• Κάντε πρώτη σας κίνηση το δέσιμο της 

ζώνης μόλις κάθεστε στο αυτοκίνητο. Απαι-

τήστε το από όλους εμπρός και πίσω χωρίς 

εξαίρεση. 

• Αν τα παιδιά σας διαμαρτύρονται, απλώς 

περιμένετε, χωρίς να ξεκινάτε. 

• Αποφεύγετε να μαγκώνετε κατά λάθος τη 

ζώνη στην πόρτα που κλείνει, γιατί έτσι στα-

διακά μειώνεται η αντοχή της. 

• Μετά από πρόσκρουση, η ζώνη είναι πλέον 

άχρηστη και  θα πρέπει να την αντικαταστή-

σετε με καινούργια.

• Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη εφάπτεται απόλυ-

τα στο σώμα σας, τραβώντας την ανάλογα. 

• Πριν τη δέσετε, βγάζετε αν φοράτε κάποιο 

βαρύ πανωφόρι, όπως ένα χοντρό παλτό ή 

μπουφάν, που μειώνουν την αποτελεσματι-

κότητά της.

• Υπάρχουν ενήλικες με χαμηλό ύψος (κάτω 

από 150cm) που στο αυτοκίνητο θα χρεια-

στούν τα ειδικά ανυψωτικά θέσεων, έτσι 

ώστε η ζώνη να περνά σε σωστό σημείο και 

όχι από τον λαιμό.  

• Τα παιδιά έως 12 ετών με ύψος έως 

150cm θα πρέπει να κάθονται στα ειδικά 

παιδικά καθίσματα στο πίσω μέρος του 

οχήματος.

Η πρώτη κίνηση 
στο αυτοκίνητο

Μύθοι & αλήθειες  
για τη χρήση της  
ζώνης ασφαλείας
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Δείκτης 
ικανοποίησης

Πολύ υψηλά τα ποσοστά 
ικανοποίησης από την 
εξυπηρέτηση

Η
Η Αττική Οδός, προκειμένου να 

βελτιώνει συνεχώς την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών της, 

διεξάγει σε ετήσια βάση έρευνα μέσω των 

εταιριών Invision/Metron Analysis. 

Η πρόσφατη έρευνα πραγματοποιήθηκε 

τον Ιούνιο του 2014 σε δείγμα 3.412 οδηγών 

και 501 συνδρομητών.  Ιδιαίτερα υψηλά είναι 

τα ποσοστά που καταγράφηκαν στον τομέα 

της ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση 

καθώς και το αίσθημα ασφάλειας που αισθά-

νονται όσοι οδηγούν στην Αττική Οδό. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαι-

ώνουν ότι οι αδιάλειπτες προσπάθειες που 

γίνονται για βέλτιστη εξυπηρέτηση έχουν 

βρει τον στόχο τους, ενώ παράλληλα αποτε-

λούν δέσμευση για τη διατήρηση του υψη-

λού επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέ-

ρονται στους χρήστες και συνδρομητές του 

αυτοκινητοδρόμου.

Ετήσια έρευνα  
Αττικής Οδού

Εσείς μας 
εμπιστεύεστε, 
εμείς σας το 
ανταποδίδουμε 

ΑποτελεσμΑτΑ ερευνητικου προγρΑμμΑτοσ 

Αττικής ΟΔΟύ, έτΟύς 2014

Πολύ Αρκετά Οχι και τόσο Καθόλου Δεν έχω άποψη / ΔΑ
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Διαχρονικά αντιλαμβανόμενο όφελος χρόνου 
από τη χρήση της Αττικής οδού (%)
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Το 97,1% δηλώνει ότι νιώθει 
πολύ/αρκετά ασφαλές όταν οδηγεί στην Α.ο

Aπρίλιος 2012 Απρίλιος 2013 Ιούνιος 2014

Διαχρονική αξιολόγηση 
αισθήματος ασφάλειας  (%)

ικανοποίηση από τη συμπεριφορά των 
υπαλλήλων στους σταθμούς των διοδίων

ικανοποίηση από τη συμπεριφορά  
και την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων  

στα σημεία εξυπηρέτησης συνδρομητών

ικανοποίηση από το επίπεδο ασφάλειας 
που παρέχει ο αυτοκινητόδρομος

ικανοποίηση από την  
καθαριότητα του δρόμου

ικανοποίηση από τη συμπεριφορά και  
την εξυπηρέτηση των υπαλλήλων της 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

ικανοποίηση από υπηρεσίες Α.ο. (%)

26,472,5

54,6

67,3

69,3 22,1

42,5

24,973,7

0,8%0,2%2,5%

0,4%1,1%1,4%

0,3%0,1%

7,5%1,1%

0,8%0,1%

29,3

1,1%



10 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
τα νέα της Αττικής Οδού

Μαθαίνουμε  
για την οδική ασφάλεια… 
διασκεδάζοντας

Μ
ε πάνω από 4.000 μέλη, παι-

διά και εφήβους από όλη την 

Ελλάδα, το safemania club της 

Αττικής Οδού είναι σήμερα το πιο δυνατό 

νεανικό club για την οδική ασφάλεια. Τα 

μέλη του club είναι ηλικίας 10 έως 17 ετών 

και έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν 

με τους κανόνες της οδικής ασφάλειας με 

τρόπο διασκεδαστικό και δημιουργικό. 

Ως μέλη του club συμμετέχουν σε events, 

διαγωνισμούς, κληρώσεις και δράσεις που 

αφορούν την οδική ασφάλεια αλλά ξεφεύ-

γουν από τον διδακτισμό, κερδίζοντας 

δώρα ελκυστικά για τα παιδιά.

Φέτος, μετά τη λήξη του μεγάλου 

διαγωνισμού δημιουργικότητας με 

θέμα την οδική ασφάλεια που ανέ-

δειξε δεκάδες μικρά ταλέντα, σειρά 

είχαν δύο μεγάλες κληρώσεις που 

έγιναν ανάμεσα στα μέλη του 

club, παλιά και νέα. 

Τα δώρα ήταν και στις δύο 

κληρώσεις σχετικά με 

το ποδόσφαιρο, 

μια και το Μουντι-

άλ έδωσε φέτος 

το καλοκαίρι τον ρυθμό και ενδιέ-

φερε τα παιδιά αυτής της ηλικίας. 

Έτσι, λίγο πριν από τη σέντρα του Παγκο-

σμίου Κυπέλου στη Βραζιλία, το safemania 

club κλήρωσε δέκα φανέλες της Εθνικής 

ομάδας της Ελλάδας για να ντυθούν με τα 

χρώματα της Εθνικής μας 10 τυχεροί. 

Στη συνέχεια, και πάντα με άξονα το ποδό-

σφαιρο, λίγο πριν από το κλείσιμο των σχολεί-

ων, η μεγάλη κλήρωση χάρισε σε 5 τυχερούς 

από ένα ζευγάρι ποδοσφαιρικά παπούτσια 

Nike Magista, ένα πολύ δημοφιλές μοντέλο 

που έχουν επιλέξει τα μεγαλύτερα αστέρια 

του ποδοσφαίρου όπως ο Αντρές Ινιέστα, 

ο Νταβίντι Λουίζ και πολλοί άλλοι.

Με την έναρξη της καλοκαιρινής 

σεζόν, το safemania club  κατέβηκε 

στις παραλίες της Αττικής, όπου 

συνάντησε το νεανικό κοινό για να 

τους θυμίσει την ασφάλεια στις 

μετακινήσεις με μοτοσικλέτα.  

Το έντυπο που είχε σχεδιαστεί 

για τον σκοπό αυτόν μοι-

ράστηκε σε  οδηγούς 

και συνεπιβάτες δικύ-

κλων και όχι μόνο, ενώ 

η ομάδα του safemania είχε την ευκαιρία 

να συζητήσει το θέμα της καλοκαιρινής 

μετακίνησης με δίκυκλο, με πολλά αγόρια 

και κορίτσια που έδειξαν μεγάλο ενδιαφέ-

ρον. 

Ακολούθησε ο μεγάλος καλοκαιρινός 

διαγωνισμός που έληξε τον Σεπτέμβριο 

και που καλούσε τα παιδιά να απαντή-

σουν σωστά, τεστάροντας  τις γνώσεις 

τους στην οδική ασφάλεια. Όσοι έστειλαν 

σωστές απαντήσεις  πήραν μέρος στην 

κλήρωση για την ανάδειξη 10 τυχερών 

που κέρδισαν το πολυπόθητο δώρο: 10 

επίσημες μπάλες Adidas Brazuca Final 

Rio, το μοντέλο της μπάλας που χρησι-

μοποιήθηκε στο φετινό παγκόσμιο πρω-

τάθλημα ποδοσφαίρου, αξίας 135 ευρώ 

καθεμία.  To safemania club υποδέχθηκε 

τη νέα σχολική χρονιά με ένα συναρπα-

στικό ξεκίνημα, έναν νέο διαγωνισμό 

γνώσεων οδικής ασφάλειας. 

To σούπερ δώρο που επιλέχθηκε αυτή 

τη φορά ήταν 5 παιχνιδοκονσόλες Xbox 

One, που προσέλκυσε πολλές συμμετο-

χές και νέα μέλη. 

Τρεις καλοί λόγοι για να γίνει μέλος 

Safemania club 
Περισσότερα  
μέλη, 
περισσότερα 
δώρα

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜΕΛΟΣ;
Πρόκειται για το πιο δυνατό club που παίζει! Με το 
που θα γίνεις µέλος αποκτάς δικαίωµα σε µοναδικά 
προνόµια, διαγωνισµούς, εκπαιδευτικά σεµινάρια οδι-
κής ασφάλειας, πρόσβαση σε εκδηλώσεις και πολλές 
άλλες εκπλήξεις.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΩ ΜΕΛΟΣ;
ΑΠΟ ΤΟ INTERNET

Μπες στο www.safemaniaclub.gr ή στο επίσηµο site 
του www.sporty.gr και συµπλήρωσε την ειδική φόρ-
µα. Στη συνέχεια θα λάβεις απαντητικό e-mail που θα 
σε ενηµερώνει για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της 
εγγραφής σου.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΣ

Συµπλήρωσε το παρακάτω κουπόνι και στείλ’ το στη 
διεύθυνση: Περιοδικό Sporty PEGASUS MAGAZINES 
PUBLICATIONS, Μπενάκη 5, Μεταµόρφωση Χαλαν-
δρίου, ΤΚ 152 38 µε την ένδειξη «safemania club» της 
Αττικής Οδού. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ:

Ο/Η  
ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ

 
……………………

Επιθυµώ να λαµβάνω ενηµερωτικό υλικό για τα  
προνόµια του safemania club της Αττικής Οδού  
µε κάποιον από τους παρακάτω τρόπους: 

1. Στην διεύθυνσή µου 

2. Στο email µου 

3. Με SMS στο κινητό µου 

4. ∆εν επιθυµώ να λαµβάνω ενηµερωτικό υλικό 

Αποδέχοµαι τους όρους του safemania club  
της Αττικής Οδού και επιθυµώ να γίνω µέλος του.

Περιοδικό Sporty
PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS 
Μπενάκη 5, Μεταµόρφωση Χαλανδρίου, ΤΚ 152 38 
µε την ένδειξη «safemania club της Αττικής Οδού».

Επώνυµο …………………......................................... 

Όνοµα ………………………..................................... 

Ηµεροµηνία γέννησης ………………......................... 

Φύλο: Αγόρι   Κορίτσι 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Οδός- Περιοχή…………………................................

Αριθµός………….....................................................

Τ.Κ…………………..................................................

Τηλ. οικίας ………………................................

Κινητό……………………….......................................

e-mai …………………………...................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

 ……./……../……. 

Όλα τα πεδία είναι απαραίτητα προς συµπλήρωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 


Για να διαβάσεις του όρους 
εγγραφής µπες στο  

www.safemaniaclub.gr 

  ΚΑΝΕ LIKE 

ΤΩΡΑ!

/SAFEMANIACLUB.GR

Έχεις απορίες σχετικά µε την 

εγγραφή σου στο safemania 

club της Αττικής Οδού; Πάρε 

τηλέφωνο στο 210 6062 555 

(09:00-16:00) ή στείλε e-mail 

στο safemaniaclub@gmail.com  

και θα σου τις λύσουµε.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ:

Ο/Η  
ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ

 
……………………

Επιθυµώ να λαµβάνω ενηµερωτικό υλικό για τα  
προνόµια του safemania club της Αττικής Οδού  
µε κάποιον από τους παρακάτω τρόπους: 

1. Στην διεύθυνσή µου 

2. Στο email µου 

3. Με SMS στο κινητό µου 

4. ∆εν επιθυµώ να λαµβάνω ενηµερωτικό υλικό 

Αποδέχοµαι τους όρους του safemania club  
της Αττικής Οδού και επιθυµώ να γίνω µέλος του.

Περιοδικό Sporty
PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS 
Μπενάκη 5, Μεταµόρφωση Χαλανδρίου, ΤΚ 152 38 
µε την ένδειξη «safemania club της Αττικής Οδού».

Επώνυµο …………………......................................... 

Όνοµα ………………………..................................... 

Ηµεροµηνία γέννησης ………………......................... 

Φύλο: Αγόρι   Κορίτσι 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Οδός- Περιοχή…………………................................

Αριθµός………….....................................................

Τ.Κ…………………..................................................

Τηλ. οικίας ………………................................

Κινητό……………………….......................................

e-mai …………………………...................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

 ……./……../……. 

Όλα τα πεδία είναι απαραίτητα προς συµπλήρωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

ΦΑΝΕΛΕΣ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ! 

«safemania club»  
ΤΗΣ ATTIKHΣ Ο∆ΟΥ

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΚΕΡ∆ΙΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 
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Λίγο πριν από τη σέντρα του Παγκοσµίου 
Κυπέλλου της Βραζιλίας το πιο τζαµάτο 
club της χώρας, το safemania club της Ατ-
τικής Οδού, σε ντύνει µε τα χρώµατα της 

Εθνικής Ελλάδας. 
Γίνε τώρα µέλος της απίθανης πα-

ρέας µε έναν από τους τρόπους 
που θα βρεις στην επόµενη 
σελίδα και το όνοµά σου θα 
µπει στην κλήρωση για να 
διεκδικήσεις µία από τις 10 
επίσηµες εµφανίσεις της 

Εθνικής µας! Η κλή-
ρωση θα γίνει µεταξύ 

όλων των µελών του 
safemania club. Για 

περισσότερες πληρο-
φορίες µπείτε στο 
safemaniaclub.gr 
ή στη σελίδα του 

club στο Facebook 
(/Safemaniaclub.gr).

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΓΙΝΩ ΜΕΛΟΣ;
Πρόκειται για το πιο δυνατό club που παίζει! Με το 
που θα γίνεις µέλος αποκτάς δικαίωµα σε µοναδικά 
προνόµια, διαγωνισµούς, εκπαιδευτικά σεµινάρια οδι-
κής ασφάλειας, πρόσβαση σε εκδηλώσεις και πολλές 
άλλες εκπλήξεις.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΩ ΜΕΛΟΣ;
ΑΠΟ ΤΟ INTERNET

Μπες στο www.safemaniaclub.gr ή στο επίσηµο site 
του www.sporty.gr και συµπλήρωσε την ειδική φόρ-
µα. Στη συνέχεια θα λάβεις απαντητικό e-mail που θα 
σε ενηµερώνει για την επιτυχηµένη ολοκλήρωση της 
εγγραφής σου.

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΣ

Συµπλήρωσε το παρακάτω κουπόνι και στείλ’ το στη 
διεύθυνση: Περιοδικό Sporty PEGASUS MAGAZINES 
PUBLICATIONS, Μπενάκη 5, Μεταµόρφωση Χαλαν-
δρίου, ΤΚ 152 38 µε την ένδειξη «safemania club» της 
Αττικής Οδού. 
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∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ:

Ο/Η  
ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ

 
……………………

Επιθυµώ να λαµβάνω ενηµερωτικό υλικό για τα  
προνόµια του safemania club της Αττικής Οδού  
µε κάποιον από τους παρακάτω τρόπους: 

1. Στην διεύθυνσή µου 

2. Στο email µου 

3. Με SMS στο κινητό µου 

4. ∆εν επιθυµώ να λαµβάνω ενηµερωτικό υλικό 

Αποδέχοµαι τους όρους του safemania club  
της Αττικής Οδού και επιθυµώ να γίνω µέλος του.

Περιοδικό Sporty
PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS 
Μπενάκη 5, Μεταµόρφωση Χαλανδρίου, ΤΚ 152 38 
µε την ένδειξη «safemania club της Αττικής Οδού».

Επώνυµο …………………......................................... 

Όνοµα ………………………..................................... 

Ηµεροµηνία γέννησης ………………......................... 

Φύλο: Αγόρι   Κορίτσι 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Οδός- Περιοχή…………………................................

Αριθµός………….....................................................

Τ.Κ…………………..................................................

Τηλ. οικίας ………………................................

Κινητό……………………….......................................

e-mai …………………………...................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

 ……./……../……. 

Όλα τα πεδία είναι απαραίτητα προς συµπλήρωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 


Για να διαβάσεις του όρους 
εγγραφής µπες στο  

www.safemaniaclub.gr 

  ΚΑΝΕ LIKE 

ΤΩΡΑ!

/SAFEMANIACLUB.GR

Έχεις απορίες σχετικά µε την 

εγγραφή σου στο safemania 

club της Αττικής Οδού; Πάρε 

τηλέφωνο στο 210 6062 555 

(09:00-16:00) ή στείλε e-mail 

στο safemaniaclub@gmail.com  

και θα σου τις λύσουµε.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ:

Ο/Η  
ΑΙΤΩΝ/ΑΙΤΟΥΣΑ

 
……………………

Επιθυµώ να λαµβάνω ενηµερωτικό υλικό για τα  
προνόµια του safemania club της Αττικής Οδού  
µε κάποιον από τους παρακάτω τρόπους: 

1. Στην διεύθυνσή µου 

2. Στο email µου 

3. Με SMS στο κινητό µου 

4. ∆εν επιθυµώ να λαµβάνω ενηµερωτικό υλικό 

Αποδέχοµαι τους όρους του safemania club  
της Αττικής Οδού και επιθυµώ να γίνω µέλος του.

Περιοδικό Sporty
PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS 
Μπενάκη 5, Μεταµόρφωση Χαλανδρίου, ΤΚ 152 38 
µε την ένδειξη «safemania club της Αττικής Οδού».

Επώνυµο …………………......................................... 

Όνοµα ………………………..................................... 

Ηµεροµηνία γέννησης ………………......................... 

Φύλο: Αγόρι   Κορίτσι 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

Οδός- Περιοχή…………………................................

Αριθµός………….....................................................

Τ.Κ…………………..................................................

Τηλ. οικίας ………………................................

Κινητό……………………….......................................

e-mai …………………………...................................

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

 ……./……../……. 

Όλα τα πεδία είναι απαραίτητα προς συµπλήρωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.

ΚΟΥΠΟΝΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

«safemania club»  
ΤΗΣ ATTIKHΣ Ο∆ΟΥ

5 ΖΕΥΓΑΡΙΑ 
ΝΙΚΕ MAGISTA 

ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ 
ΚΕΡ∆ΙΣΕΙΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ

To καλοκαίρι έφτασε, τα σχολεία ετοιµάζονται 
να κλείσουν και εσύ είσαι έτοιµος να βγεις 
στα γήπεδα και να παίξεις µπάλα µέχρι 
τελικής πτώσης! Γι’ αυτό το πιο τζαµάτο 
club της χώρας, το safemania club 
της Αττικής Οδού, προσφέρει στα µέλη του 
5 απίθανα ζευγάρια Nike Magista που έχουν 
επιλέξει οι µεγαλύτεροι stars του ποδοσφαίρου 
όπως ο Αντρές Ινιέστα, ο Νταβίντ Λουίζ και 
πολλοί άλλοι.

*/Safemaniaclub.gr

ΑΝ ΕΙΣΑΙ Η∆Η ΜΕΛΟΣ 

το όνοµά σου θα µπει αυτόµατα 

στην κλήρωση. 

ΑΝ ∆ΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ 

γίνε τώρα µε έναν από τους τρόπους 

που θα βρεις στην επόµενη σελίδα. 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

µπες στο safemaniaclub.gr ή 

στη σελίδα του club στο Facebook  
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«safemania club»  
ΤΗΣ ATTIKHΣ Ο∆ΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΩΣΤΑ ΣΤΟ ΚΟΥΙΖ ΓΙΑ ΤΗΝ 
Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡ∆ΙΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ

XBOX   ΟΝΕ!5 
ΛΕΠ

ΤΟ
Μ

ΕΡ
ΕΙ

ΕΣ

ΣΤ
ΗΝ Ε

ΠΟΜ
ΕΝ

Η 

ΣΕ
ΛΙ∆

Α

κάθε πράγµα στην
ώρα του!

ΕΞΟΠΛΙΣΟΥ, ΠΡΟΦΥΛΑΞΟΥ, ΦΤΑΣΕ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ

teliko mixanes:Layout 1  14/7/14  10:43  Page 1

του safemania club κάποιο παιδί 10 έως 17 

ετών:

1. Θα πάρει μέρος σε απίθανους διαγω-

νισμούς, που απευθύνονται αποκλειστικά 

στα μέλη του safemania club της Αττικής 

Οδού και κάθε μήνα προσφέρουν απίθανα 

δώρα στους νικητές.

2. Θα συμμετάσχει σε διασκεδαστικές 

εκδηλώσεις. Το club διοργανώνει εκδηλώ-

σεις αποκλειστικά για τα μέλη του, πάντα 

με κεντρικό θέμα την οδική ασφάλεια. Είναι 

μια ευκαιρία για τα παιδιά να συναντηθούν 

με τα υπόλοιπα μέλη της μεγάλης οικογέ-

νειας του safemania club και να περάσουν 

μια ευχάριστη μέρα γεμάτη γνώση, αξέχα-

στες εμπειρίες, δώρα και εκπλήξεις.

3. Θα μάθει με διασκεδαστικό τρόπο 

όλες τις βασικές αρχές που πρέπει κανείς 

να γνωρίζει για την οδική ασφάλεια, είτε 

οδηγεί ποδήλατο είτε κάνει βόλτες με το 

skate, κυκλοφορεί στον δρόμο με τα πόδια 

ή είναι συνεπιβάτης σε αυτοκίνητο ή δίκυ-

κλο. Και όταν έρθει η στιγμή να γίνει ο ίδιος 

οδηγός, τότε θα ξέρει καλά πώς να προστα-

τεύσει τον εαυτό του και τους άλλους. 

• Κάντε like στη σελίδα του safemania 

club στο facebook  (https://www.

facebook.com/Safemaniaclub.gr)

• Για εγγραφή νέου μέλους  

στο www.safemaniaclub.gr
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Μ
ε επιτυχία ολοκληρώθηκε τον 

Ιούνιο του 2014 το ερευνητικό 

έργο ΕΞΕΧΩΝ ( Έξυπνο Σύστη-

μα Επικοινωνίας Οχημάτων για βελτιω-

μένη ασφάλεια και αποδοτικότητα σε 

αστικά δίκτυα και αυτοκινητοδρόμους), 

που υλοποιήθηκε με Φορέα Συντονισμού 

την εταιρία λειτουργίας της Αττικής Οδού, 

Αττικές Διαδρομές Α.Ε., σε συνεργασία με 

την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, τη 

Mobilemedia Α.Ε. (Εταιρία Ανάπτυξης Λογι-

σμικού και Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύ-

ου & Κινητής Τηλεφωνίας), το Ινστιτούτο 

Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Κρήτης 

και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος (πρώην ΤΕΙ 

Χαλκίδας). Το ερευνητικό πραγματοποι-

ήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής 

Εμβέλειας «Συνεργασία», υπό την αιγίδα 

του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ανα-

φοράς  - ΕΣΠΑ  2007-2013.  

Η πρωτοποριακή αυτή πλατφόρμα 

δημιούργησε ένα σύστημα το οποίο ενη-

μερώνει έναν οδηγό για προβλήματα 

της κατάστασης του οδοστρώματος στο 

επερχόμενο τμήμα του δρόμου, καθώς 

και για τις πιθανές προθέσεις των προπο-

ρευόμενων οδηγών. Το σύστημα βασίζεται 

Ερευνητικό έργο 
«ΕΞΕΧΩΝ»

Πρωτοποριακό  
σύστημα 
ενημέρωσης  
των οδηγών

στην ανάπτυξη ενός συστήματος αισθητή-

ρων εγκατεστημένων πάνω στα οχήματα 

και στο οδικό δίκτυο, και ενός ασύρματου 

δικτύου μεταξύ γειτονικών οχημάτων και 

σταθερών σταθμών βάσης για την ανταλ-

λαγή πληροφοριών, μέσω του λογισμικού 

που αναπτύχθηκε.

Πέραν των εφαρμογών που αφορούν την 

κίνηση σε αυτοκινητόδρομο, η πλατφόρμα 

ΕΞΕΧΩΝ μπορεί να βρει ιδιαίτερα χρήσιμη 

εφαρμογή και σε αστικές συνθήκες, καθώς 

τα σταθερά σημεία βάσης μπορούν να τοπο-

θετούνται σε φωτεινούς σηματοδότες.

 Πάνω σε αυτή την τεχνολογική υποδομή 

μπορεί να αναπτυχθεί μια πληθώρα νέων 

εφαρμογών για την «έξυπνη» ρύθμιση 

της κυκλοφορίας, που θα μπορούσε να 

συμπεριλάβει και την εφαρμογή οικολογι-

κών πολιτικών για τη μείωση των ρύπων 

από τα οχήματα. 

Έτσι, εκτρέποντας την κίνηση προς 

συγκεκριμένες διαδρομές και ρυθμίζοντας 

τη ροή των οχημάτων μέσω των φωτεινών 

σηματοδοτών, μπορούν να επιτευχθούν 

κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που να αντιμετω-

πίζουν τη συμφόρηση, ενώ μεταδίδοντας 

πληροφορίες στα οχήματα (όπως π.χ. ανα-

μενόμενη στάση ή μείωση του ορίου ταχύ-

τητας) μπορούν να μειωθούν οι εκπεμπόμε-

νοι ρύποι των αυτοκινήτων, αφού οι οδηγοί 

μπορούν να θέτουν τους κινητήρες τους σε 

επίπεδα λειτουργίας χαμηλότερης ισχύος. 

Βάσει των εμπειριών του στον δρόμο, κάθε 

οδηγός μπορεί να αντιληφθεί πόσο χρήσι-

μη μπορεί να είναι η δυνατότητα που δίνει 

η πλατφόρμα ΕΞΕΧΩΝ, τόσο στο αστικό 

περιβάλλον όσο και στον τομέα της απο-

τροπής ατυχήματος σε δρόμο ταχείας 

κυκλοφορίας. 

Ειδικά στην τελευταία περίπτωση, η 

ειδοποίηση για ξαφνική αλλαγή συνθη-

κών  στον δρόμο (π.χ. ολισθηρότητα  λόγω 

βροχής ή πάγου, φυσικό εμπόδιο στο οδό-

στρωμα, ατύχημα, κατολίσθηση κ.λπ.) μπο-

ρεί να αποτρέψει πιθανό ατύχημα, δεδομέ-

νου ότι οι οδηγοί τείνουν να αγνοούν ή να 

μην προσέχουν ακόμη και την υπάρχουσα 

σχετική σήμανση. Επιπλέον, οι γιγαντοο-

θόνες μεταβλητού μηνύματος, όπως αυτές 

που διαθέτουν οι σύγχρονοι αυτοκινητό-

δρομοι, καλύπτουν γεωγραφικά συγκε-

κριμένη περιοχή, ενώ προσφέρουν μόνο 

συνοπτική και γενικευμένη πληροφόρηση.  

Το ερευνητικό έργο είχε συνολική διάρκεια 

39 μήνες και έκλεισε με τις πιλοτικές δοκι-

μές όλων των συστημάτων που δημιουρ-

γήθηκαν στο διάστημα αυτό. 

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν με επι-

τυχία στις εγκαταστάσεις της εταιρίας 

στην Παιανία. 

Η συμμετοχή της εταιρίας στο ερευνη-

τικό έργο έγινε στο πλαίσιο της προσπά-

θειας των Αττικών Διαδρομών να συμμε-

τάσχουν ενεργά στον τομέα της εξέλιξης 

πρωτοποριακών τεχνολογικών λύσεων 

στις μεταφορές. 
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Μ
ε βάση την παραδοχή ότι το 

ανθρώπινο λάθος είναι η κύρια 

αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυ-

χημάτων, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν 

αρχίσει από καιρό τις έρευνες στον τομέα 

της «αυτόνομης οδήγησης». Αυτό σημαί-

νει αυτοκίνητα χωρίς οδηγό, που κινούνται 

μέσω κεντρικού ρομποτικού συστήματος, 

που συλλέγει τις πληροφορίες από το περι-

βάλλον και αντιδρά ανάλογα. 

Ήδη στη Βρετανία αναμένεται να αρχί-

σουν να κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια 

αυτοκινούμενα ηλεκτρικά οχήματα  με 

δυνατότητα μεταφοράς 2 ατόμων και των 

αποσκευών τους και θα κινούνται με μέση 

ωριαία ταχύτητα 20 χλμ. σε ειδική λωρί-

δα. Ειδικοί αισθητήρες θα επιτρέπουν στο 

όχημα να αποφεύγει τυχόν εμπόδια, όπως 

π.χ. τους πεζούς. Το επαναστατικό όχημα 

θα κυκλοφορήσει εντός του 2017 στο Μίλ-

τον Κέινς στο Μπάκινγκχαμσαϊρ, που δια-

θέτει φαρδιά πεζοδρόμια. Η υλοποίηση 

της υπηρεσίας τελεί υπό την αιγίδα του 

υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Επι-

στήμης και Τεχνολογίας, ενώ ο υπουργός 

μίλησε για «μέλλον επιστημονικής φαντα-

σίας που θα αλλάξει τον τρόπο ζωής μας». 

Αυτοκίνητα  
χωρίς οδηγό

To 2017 
το πρώτο 
αυτοκινούμενο 
όχημα

«Μαγνητική» τεχνολογία 
Παράλληλα στη Σουηδία, γνωστή αυτο-

κινητοβιομηχανία ολοκλήρωσε ένα ακόμα 

prοject χρήσης αυτοκινήτων με «αυτό-

ματο πιλότο», το οποίο προϋποθέτει την 

τοποθέτηση μαγνητών κάτω από το οδό-

στρωμα, κάτι που βοηθά το αυτοκινού-

μενο όχημα να προσδιορίζει ευκολότερα 

και με περισσότερη ακρίβεια τη θέση του 

στον δρόμο. Εντός του 2017, 100 τέτοια 

οχήματα  θα τεθούν στην κυκλοφορία.  

Ο επικεφαλής του project εξηγεί ότι «οι 

μαγνήτες δημιουργούν ένα είδος αόρατης 

σιδηροτροχιάς η οποία σαρώνει κυριολε-

κτικά τον δρόμο, για τη σωστή θέση του 

αυτοκινήτου στον δρόμο με ακρίβεια δέκα 

εκατοστών. 

Δοκιμάσαμε την τεχνολογία σε δια-

φορετικές ταχύτητες και μέχρι στιγ-

μής τα αποτελέσματα είναι πολύ θετι-

κά», ενώ παράλληλα υπογραμμίζει ότι 

η τεχνολογία των μαγνητών αποτελεί 

αξιόπιστη και σχετικά φθηνή λύση. 

Τα αυτοκίνητα θα κινούνται ακολουθώντας 

τη ροή της κυκλοφορίας, αυξομειώνοντας 

ανάλογα ταχύτητα, παραμένοντας στη 

λωρίδα τους και παραχωρώντας προτεραι-

ότητα όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Καθώς 

το πρόγραμμα περνάει σε επόμενες φάσεις, 

ο βαθμός αυτονομίας θα αυξάνεται, με 

στόχο τα αυτοκίνητα να κάνουν πλήρεις 

διαδρομές χωρίς την παρέμβαση οδηγού.

 Στο πρόγραμμα αυτό, που είναι ίσως το 

μεγαλύτερο τέτοιας κλίμακας που διεξά-

γεται αυτήν τη στιγμή σε παγκόσμιο επί-

πεδο, συμμετέχουν επίσης το υπουργείο 

Μεταφορών της Σουηδίας, ο Δήμος του 

Γκέτεμποργκ και το Πάρκο Επιστημών του 

Λιντχόλμεν.

Η πρωτοπόρος Google
Ένα από τα πρώτα μοντέλα αυτοκινήτων 

που κινούνται χωρίς οδηγό κατασκευάστη-

κε από την Google. 

Τα αυτοκινούμενα οχήματα του αμερι-

κανικού κολοσσού στον τομέα της τεχνο-

λογίας έχουν διανύσει συνολικά περισσό-

τερα από 600 χιλιάδες χιλιόμετρα δίχως 

να προκαλέσουν κάποιο ατύχημα. Σήμερα 

η κυκλοφορία αυτοκινούμενων οχημάτων 

είναι νόμιμη σε τρεις αμερικανικές πολι-

τείες: στη Νεβάδα, τη Φλόριδα και την 

Καλιφόρνια.

Πρόσφατα η Google λάνσαρε  ένα μοντέ-

λο χωρίς τιμόνι και είναι σχεδιασμένο έτσι 

ώστε να θυμίζει toy car.  

Στο μοντέλο αυτό ελάχιστα όργανα 

παραπέμπουν  σε συμβατικό αυτοκίνητο, 

αφού εκτός από τιμόνι, δεν έχει επίσης 

καθρέφτες, πεντάλ και λεβιέ ταχυτήτων, 

ενώ η κίνησή του ελέγχεται κεντρικά από 

ένα προηγμένο σύστημα πλοήγησης που 

συνεργάζεται με σένσορες για την απο-

φυγή τυχόν συγκρούσεων. Το χαριτωμένο 

μικρό αυτοκίνητο της Google αναπτύσσει 

ταχύτητα έως 40 χιλιόμετρα την ώρα.
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  Πρωταθλήτρια η ομάδα ποδοσφαίρου  
      των Αττικών Διαδρομών

Σ
το πλαίσιο της ΕΚΕ και της φρο-

ντίδας για τους εργαζόμενους, η 

«Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» προωθεί 

την καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος 

ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού της εται-

ρίας. Στη βάση αυτή, δημιουργήθηκε πριν 

από χρόνια με πρωτοβουλία του Διευθυντή 

Προσωπικού των Αττικών Διαδρομών, Βασίλη 

Μερεντίτη, η ποδοσφαιρική ομάδα της εται-

ρίας, που έδωσε την ευκαιρία σε πολλά παιδιά 

του προσωπικού να αξιοποιήσουν το αθλητι-

κό τους ταλέντο και να συμμετάσχουν σε μια 

κοινή προσπάθεια που αποδείχθηκε ιδιαίτερα 

επιτυχημένη μέσα στον χρόνο.

Η ποδοσφαιρική ομάδα των Αττικών Δια-

δρομών παίρνει τακτικά κάθε χρόνο μέρος 

στο πρωτάθλημα των Επιχειρήσεων Εργα-

σιακού Ποδοσφαίρου. Πρόκειται για μια 

καταξιωμένη πλέον διοργάνωση, στην οποία 

παίρνουν μέρος ομάδες εταιριών της ελλη-

νικής αγοράς. Το επίπεδο των ομάδων είναι 

αξιοσημείωτα υψηλό και οι αγώνες που διε-

ξάγονται δίνουν την ευκαιρία για πολύ καλές 

επιδόσεις, σπουδαίες φάσεις και αξέχαστα 

γκολ.

Στο πρωτάθλημα αυτό τα τελευταία χρό-

νια η ομάδα της εταιρίας μας αναδεικνύεται 

πρωταθλήτρια. Οι παίκτες της ομάδας είναι 

Γ
ια τις Αττικές Διαδρομές Α.Ε. η διατή-

ρηση υψηλού επιπέδου ασφάλειας 

στο εργασιακό περιβάλλον του προ-

σωπικού της εταιρίας είναι τομέας βασικής 

προτεραιότητας. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι 

το πιο σημαντικό «περιουσιακό στοιχείο» της 

εταιρίας, ενώ η ελαχιστοποίηση των παρα-

γόντων κινδύνου στην εργασία παραμένει 

σταθερός στόχος. Στο πλαίσιο αυτό, το προ-

σωπικό εκπαιδεύεται σε τακτική βάση μέσω 

ειδικών σεμιναρίων. Πρόσφατα, οι Επόπτες 

Διοδίων παρακολούθησαν έναν εκπαιδευτι-

κό κύκλο που αφορούσε την ασφάλεια της 

εργασίας και πιο αναλυτικά:

 Ασφάλεια της εργασίας (Πτώσεις - Ηλε-

κτρισμός - Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων 

- Οδική ασφάλεια - ΜΑΠ). 

 Πυρασφάλεια (Οδηγίες Συγκρότησης και 

Καθήκοντα Μελών Ομάδων Πυροπροστασί-

ας,  Προληπτικά & Κατασταλτικά Μέτρα Πυρο-

προστασίας, Κατηγορίες Πυρκαγιάς, μέσα 

Πυρόσβεσης - Λειτουργία πυροσβεστήρων 

και πρακτική άσκηση χρήσης πυροσβεστήρα 

-  Πρακτική άσκηση Πυρόσβεσης).

Εκπαίδευση των Εποπτών Διοδίων

όλοι καταξιωμένοι στον επαγγελματικό τους 

χώρο και προέρχονται από όλα τα Τμήματα 

της Εταιρίας (Διοίκηση, Διόδια, Κυκλοφορία). 

Η ομάδα δίνει την ευκαιρία στους συμμετέ-

χοντες να κάνουν ακόμη πιο ισχυρούς τους 

επαγγελματικούς τους δεσμούς. 

Φέτος ακόμη μία ποδοσφαιρική σεζόν 

έκλεισε βρίσκοντας την ποδοσφαιρική ομάδα 

των Αττικών Διαδρομών στον θρόνο του πρω-

ταθλητή των Επιχειρήσεων της Ένωσης 

Σωματείων Εργασιακού Αθλητισμού, κερ-

δίζοντας στον τελικό την πολύ καλή ομάδα 

του ΟΠΑΠ με 2-1. Σκόρερ για την ομάδα μας 

αναδείχτηκαν οι Κοντόπουλος Γ. και Κομιώ-

της Σ. Στον προπονητή Βασίλη Μερεντίτη και 

σε όλους τους παίκτες, οι οποίοι είναι και οι 

συντελεστές της νίκης αξίζουν πολλά συγχα-

ρητήρια, καθώς έχουν κατορθώσει να συνδυ-

άσουν με μεγάλη επιτυχία την επαγγελματι-

κή τους ιδιότητα με την αθλητική.  

Εκτός όμως από το ποδόσφαιρο, και στο 

πλαίσιο της προώθησης του πνεύματος 

συνεργασίας και της αθλητικής δραστηριό-

τητας, οι Αττικές Διαδρομές διαπρέπουν και 

στο μπάσκετ, με δυνατή ομάδα που εδώ και 

χρόνια έχει να επιδείξει σημαντικές νίκες στο 

πρωτάθλημα εταιριών. 

Οι παίκτες εκτός από εξαιρετικοί επαγ-

γελματίες είναι και πολύ καλοί μπασκετμπο-

λίστες, που χαρίζουν στην ομάδα νίκες και 

διακρίσεις που αντανακλούν και στο ομαδικό 

πνεύμα της εταιρίας.

 Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης. 

Η εκπαίδευση αυτή κρίνεται απαραίτητη για 

την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση 

εκ μέρους του προσωπικού τυχόν έκτακτων 

συνθηκών που μπορεί να δημιουργήσουν 

επαγγελματικό κίνδυνο αλλά και κίνδυνο για 

τη σωστή λειτουργία του αυτοκινητοδρόμου 

με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την ασφά-

λεια των χρηστών του. 

Η υλοποίηση της εκπαίδευσης πραγματο-

ποιήθηκε από το Τμήμα Υγείας και Ασφάλει-

ας Εργασίας και τον Προϊστάμενο Τεχνικό 
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Ευχαριστίες και συγχαρητήρια για τις υπηρεσίες μας

Το προσωπικό μας στην Τηλεφωνική 

Εξυπηρέτηση Πελατών με την αμεσότητα 

και την αποτελεσματικότητά του δέχεται 

πολλά ευχαριστήρια ηλεκτρονικά μηνύμα-

τα όπως: «Άψογη εξυπηρέτηση!», «Τα συγ-

χαρητήριά μου για την αμεσότητα», ενώ 

συχνά τα μηνύματα εκφράζουν ευχαριστί-

ες ονομαστικά σε κάποιον 

εργαζόμενό μας, όπως: «Ευ-

χαριστώ πολύ για την εξυπη-

ρέτηση και ιδιαίτερα την κα 

Κυριαζή». 

«Κυρία Μπαστουνά, ευχα-

ριστώ πολύ. Καλές εταιρίες, 

πολύ καλοί υπάλληλοι». 

Και βέβαια, όπως πάντα δεν 

λείπουν τα συγχαρητήρια για 

τις ομάδες περιπολίας και επέμβασης.

Σε επιστολή της η κα Χ. 

Παππά εκφράζει ευχαριστίες 

για τον υπάλληλο περιπολίας 

Στάθη Ντία, που – σημειωτέ-

ον - έχει γίνει επανειλημμένα 

αποδέκτης ευχαριστιών από οδηγούς που 

χρειάστηκαν βοήθεια στην Αττική Οδό:   

«…καθώς έμπαινα στην Αττική Οδό αντιλή-

φθηκα ότι είχε σκάσει το λάστιχο του αυτο-

κινήτου μου. 

Απευθύνθηκα στον υπάλληλο των δι-

οδίων παρακαλώντας τον να καλέσει οδι-

κή βοήθεια. Σε λιγότερο από 10’ της ώρας 

έφτασε το συνεργείο της Αττικής Οδού και 

ένας ευγενέστατος και αποτελεσματικός 

υπάλληλος τοποθέτησε τη ρεζέρβα σε ελά-

χιστο χρόνο. Όταν εν τη αγνοία μου ρώτησα 

πόσο του οφείλω μου απάντησε "Τίποτα".  

Κατόπιν αυτού θεωρώ πλέον ότι τα διόδια 

που καταβάλλω για τη χρήση του συγκε-

κριμένου δικτύου είναι απολύτως συμβατά 

με το επίπεδο συντήρησης, λειτουργίας και 

εξυπηρέτησης που μου παρέχονται. Συγχα-

ρητήρια λοιπόν και ευχαριστώ πολύ όσοι συμ-

βάλλουν ώστε να διερχόμαστε με ταχύτητα 

και ασφάλεια από την Αττική Οδό. Επ’ ευκαι-

ρία θα ήθελα να συγχαρώ και το προσωπικό 

που εργάζεται στη συντήρηση πρασίνου της 

Οδού, γιατί χάρη στη δουλειά τους η Αττική 

Οδός είναι – κατά την ταπεινή μου άποψη – ο 

ωραιότερος κήπος της Αττικής!» 

Το «ήθος και την ευγέ-

νεια» του υπαλλήλου περι-

πολίας Γιώργου Καραγιάννη 

εξαίρει ο κος Δ. Πριόβουλος: 

«Ερχόμενος από Κορίνθου 

- Αθηνών είχα βλάβη και ακινητοποίησα το 

όχημα αμέσως μετά τα διόδια. Σε ελάχιστα 

λεπτά κατέφθασε το όχημα ΑΟ και ο υπάλλη-

λος με ευγένεια και ενδιαφέρον ασχολήθηκε 

να με ηρεμήσει και με συνόδευσε έως τον 

επόμενο σταθμό καυσίμων. Να διαβιβάσετε 

τις ευχαριστίες μου στον υπάλληλό σας για 

το ήθος και την ευγένειά του, χαρακτηριστικά 

πάντα συμβατά με το υψηλό ποιοτικό επί-

πεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών της 

Αττικής Οδού». 

Συγχαρητήρια για την 

άμεση και ευγενική εξυ-

πηρέτηση του υπαλλήλου 

περιπολίας Σταμάτη Διαμα-

ντόπουλου εκφράζει ο κος Α. 

Τσιλιβάκος: «Σήμερα νωρίς το πρωί, αναγκά-

στηκα να ακινητοποιήσω το όχημά μου στην 

Αττική Οδό, λόγω καταστροφής ελαστικού.

Η αντίδραση του τμήματος βοήθειας της 

εταιρίας σας ήταν άμεση, καθώς μέσα σε 5 

λεπτά με είχε προσεγγίσει όχημα παροχής 

οδικής βοήθειας. Ο εργαζόμενος ήταν εξυπη-

ρετικότατος. Με βοήθησε στην τοποθέτηση 

της ρεζέρβας και ήταν γενικότερα ευγενικός 

και με πολύ θετική διάθεση, κάτι πάρα πολύ 

σημαντικό όταν η εβδομάδα ξεκινά με τόσο 

ατυχή τρόπο. Συγχαρητήρια λοιπόν, τόσο 

στην εταιρία σας όσο και στον συγκεκριμένο 

εργαζόμενο!».

Ασφαλείας Γιώργο Γκανάτσιο, ο οποίος είναι 

και ο βασικός υπεύθυνος για τη διατήρηση 

των βέλτιστων εργασιακών συνθηκών, την 

εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, τα 

μέτρα προστασίας και τις μετρήσεις παρα-

γόντων που μπορεί να επηρεάσουν την 

ασφάλεια και υγιεινή του εργασιακού περι-

βάλλοντος.

Το ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 

Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην 

Αττική Οδό έχει πιστοποιηθεί κατά OHSAS 

18001: 2007 από την TUV HELLAS.




