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Αγαπητοί 
αναγνώστες,

Το 2004 δόθηκε σε 
πλήρη λειτουργία ο 
αυτοκινητόδρομος 
της Αττικής Οδού, ένα 
έργο που έγινε στην… 
καρδιά της Αθήνας (με 
όσες δυσκολίες αυτό 

συνεπάγεται) με βασικό στόχο να 
αλλάξει το χάρτη των μετακινήσε-
ων σε ό,τι αφορά την ταχύτητα, την 
άνεση αλλά και την ασφάλεια όσων 
τον επιλέγουν.  Όλες οι μελέτες που 
καταγράφουν τη δική σας άποψη 
δείχνουν ότι καταφέραμε σε μεγάλο 
βαθμό το στόχο μας και… συνεχίζου-
με την προσπάθειά μας.
Τα ειδικά κοινά των μοτοσικλετι-
στών, των παιδιών και την εφήβων 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των 
δράσεων της Αττικής Οδού.  Η Αττική 
Οδός, με την πεποίθηση ότι η εκπαί-
δευση είναι η βάση για ένα καλύτερο 
μέλλον και στον τομέα των τροχαίων 
ατυχημάτων, έχει προχωρήσει στο 
σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 
παιδιά και εφήβους. 
Την προσπάθεια αυτή αναγνώρισε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οδικής Ασφά-
λειας, που απένειμε στην εταιρία 
το βραβείο «Αριστείο στην Οδική 
Ασφάλεια 2015» σε ειδική τελετή 
που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φε-
βρουαρίου 2015 στις Βρυξέλλες. Η 
«Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» ξεχώρισε 
ανάμεσα σε 90 υποψηφιότητες από 
όλη την Ευρώπη και το βραβείο 
απονεμήθηκε για τις δύο στοχευμέ-
νες δράσεις που απευθύνονται σε 
παιδιά και έφηβους:  τη διαδραστική 
θεατρική παράσταση για παιδιά του 
Δημοτικού «Ο Αττικούλης» και το 
νέο πρόγραμμα για μαθητές Γυμνα-
σίου και Λυκείου «Μάτια ανοιχτά 
στο δρόμο». 

Σας ευχόμαστε καλό Πάσχα
Αττική Οδός
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Γ
ια εσάς που θέλετε η ανανέωση του 

e-PASS να γίνεται την ίδια στιγμή 

με τρόπο απλό και ασφαλή*, δημι-

ουργήσαμε την υπηρεσία τηλεφωνικής 

ανανέωσης με τραπεζική κάρτα.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να είστε 

κάτοχος Κάρτας (Πιστωτικής, Χρεω-

στικής, Προπληρωμένης Κάρτας Visa ή 

MasterCard  οποιασδήποτε Τράπεζας και 

American Express). Για να ανανεώσετε το 

λογαριασμό σας, μας τηλεφωνείτε στο 210 

6682222 καθημερινά (εκτός Κυριακής 

και αργιών) από τις 08:00 έως τις 19:00 

και δίνετε απλώς τα στοιχεία της Κάρτας 

σας. Η πίστωση του συνδρομητικού σας 

λογαριασμού γίνεται την ίδια στιγμή και 

έτσι εξασφαλίζετε τις επόμενες ηλεκτρο-

νικές σας διελεύσεις άμεσα.

* Η διαδικασία της ανανέωσης πραγματο-

ποιείται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς.

Για εσάς που χρησιμοποιείτε smart phones 

ή tablet, δημιουργήσαμε το my e-PASS 

mobile app. Εγκαθιστώντας ΔΩΡΕΑΝ το 

application  my e-PASS  που θα βρείτε στο 

play store ή στο app store ανάλογα με το 

λειτουργικό της συσκευής σας, μπορείτε 

κάθε στιγμή και από όπου κι αν βρίσκε-

στε:

» Να βλέπετε το υπόλοιπο του συνδρομη-

τικού σας  λογαριασμού.

» Να συνδεθείτε άμεσα με την Τηλεφωνική 

Εξυπηρέτηση Πελατών της Αττικής Οδού  

για να ανανεώσετε επιτόπου το λογαριασμό 

σας μέσω τραπεζικής κάρτας. 

» Να μάθετε όλους τους τρόπους ανανέ-

ωσης/πληρωμής  του συνδρομητικού σας 

λογαριασμού και τα σημεία ανανέωσης επί 

της Αττικής Οδού και εκτός Αττικής Οδού 

στο δίκτυο συνεργατών μας, που περιλαμ-

βάνει τράπεζες και επιχειρήσεις.

» Να πάρετε πληροφορίες για την πρόσβα-

ση στα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών 

της Αττικής Οδού και το ωράριο λειτουργίας 

τους.

» Να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην 

Εξυπηρέτηση Πελατών της Αττικής Οδού.

Τόσο η τηλεφωνική ανανέωση όσο και το 

my e-PASS mobile app είναι εξαιρετικά χρή-

Εξυπηρέτηση Πελατών

     Εξασφαλίστε άνετες ηλεκτρονικές 
διελεύσεις με το e-PASS

Ανανέωση του e-PASS  
με τραπεζική κάρτα

Έχετε κάθε στιγμή τον έλεγχο  
του λογαριασμού σας
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σιμα πριν χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές 

λωρίδες στην Αττική Οδό αλλά και στους 

άλλους διαλειτουργικούς αυτοκινητόδρο-

μους της χώρας σε κάποιο σας ταξίδι (Ολυ-

μπία Οδό, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Μορέα, 

Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου).

Θυμηθείτε ότι η ανανέωση του λογαριασμού 

σας στην Αττική Οδό μπορεί να γίνει και σε 

λωρίδα με εισπράκτορα, στον οποίο δίνετε 

το e-PASS και το ποσό που εσείς επιθυμείτε, 

αλλά αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε στους 

άλλους αυτοκινητόδρομους. 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία 

μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω:

e-mail: customercare@attikesdiadromes.gr

Τηλ.: +30 210 6682222 

(Δε – Σα  08:00-19:00)

H 
Αττική Οδός είναι η συντο-

μότερος και ασφαλέστερος 

δρόμος για να φθάσει κανείς 

στον απόλυτο προορισμό shopping, 

στο εκπτωτικό χωριό McArthurGlen 

που βρίσκεται στα Σπάτα.

Η Αττική Οδός προχώρησε σε συνερ-

γασία με το εκπτωτικό χωριό,  προ-

σφέροντάς σας την ευκαιρία  να 

κερδίσετε δωρεάν διελεύσεις στην 

Αττική Οδό, ενώ απολαμβάνετε τις 

ανοιξιάτικες αγορές σας 35-70% πιο 

φθηνά.

Έτσι, από 27 Μαρτίου έως 18 Απρι-

λίου, με κάθε αγορά αξίας 50 ευρώ 

σε οποιοδήποτε από τα συνεργαζό-

μενα καταστήματα του εκπτωτικού 

χωριού, κερδίζετε ένα κουπόνι που 

σας εξασφαλίζει μία δωρεάν διέλευ-

ση από όποιον σταθμό της Αττικής 

Οδού σας εξυπηρετεί.  

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ί σ τ ε  ε γ κ α ί ρ ω ς 

Πασχαλινές αγορές με δωρεάν διελεύσεις  
από την Αττική Οδό 27/3 - 18/4

τις  πασχαλινές αγορές σας στο εκπτω-

τικό χωριό κατά τη διάρκεια της προσφο-

ράς και βγείτε κερδισμένοι στις μετα-

κινήσεις σας στην Αττική Οδό!
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Ιδρύθηκε  
η HELLASTRON

Τ
ο 2004 αποδόθηκε σε πλήρη λει-

τουργία ο σύγχρονος αυτοκινητό-

δρομος της Αττικής Οδού,  αλλά-

ζοντας τις μετακινήσεις στην Αττική.  Στη 

συνέχεια ακολούθησαν μια σειρά μεγάλων 

και σημαντικών οδικών έργων που έμελλε 

να αλλάξουν το χάρτη των οδικών μετα-

κινήσεων στη χώρα μας.  Σήμερα, δέκα 

χρόνια μετά, όλοι οι σύγχρονοι αυτοκινη-

τόδρομοι και υποδομές με διόδια που λει-

τουργούν στην Ελλάδα συμμετέχουν σε 

έναν νεοϊδρυθέντα φορέα με την επωνυμία 

HELLASTRON (HELLENIC ASSOCIATION 

of TOLL ROAD NETWORK)/ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ.

Στο νέο φορέα, που θα λειτουργήσει με 

τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής 

εταιρίας, συμμετέχουν: η Αττική Οδός, 

η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η Εγνατία 

Οδός, η Νέα Οδός, η Ολυμπία Οδός και 

οι Αυτοκινητόδρομοι Μορέας, Αιγαίου και 

Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65). 

Στόχος  της  δημ ιουργ ίας  του 

HELLASTRON είναι η προώθηση των 

οδικών μεταφορών στην Ελλάδα και η 

προβολή του εθνικού μας οδικού δικτύου 

στο εξωτερικό.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, επιδιώξεις του 

HELLASTRON είναι μεταξύ άλλων:

› Η συνεχής βελτίωση των οδικών υπο-

δομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών 

προς τους χρήστες. 

› Η προώθηση της οδικής ασφάλειας.

› Η προώθηση της έρευνας σε θέματα 

μεταφορών μέσω συνεργασιών με σχετι-

κούς Φορείς και Ινστιτούτα στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό.

› Η ανάπτυξη της επιστήμης της κατα-

σκευής και διαχείρισης οδικών υποδο-

μών, η δημιουργία ικανών και ενημερωμέ-

νων στελεχών και η ανταλλαγή ανάλογης 

τεχνογνωσίας.

› Η συμμετοχή στους αντίστοιχους φορείς 

στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο.

Ο νέος Φορέας, που στοχεύει στην προβο-

λή της Ελλάδας ως συγκοινωνιακού οδικού 

κόμβου λόγω γεωγραφικής θέσης, έχει 

ήδη γίνει αποδεκτός και έχει εξασφαλίσει 

τη συμμετοχή του στους αντίστοιχους 

Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους Οργανι-

σμούς, εφόσον θα εκπροσωπεί την Ελλάδα 

στην Ευρωπαϊκή  Ένωση Αυτοκινητοδρό-

μων με Διόδια (“ASECAP” / ASsociation 

Européenne des Concessionaires d’ 

Autoroutes et d’ ouvrages à Péage) με 

έδρα τις Βρυξέλλες και στο Διεθνή Οργα-

νισμό Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκι-

νητοδρόμων (“ΙΒΤΤΑ” / International 

Bridge, Tunnel and Turnpike Association) 

με έδρα την Ουάσινγκτον των ΗΠΑ. Μέσω 

των συμμετοχών αυτών θα δοθεί η δυνα-

τότητα συνεργειών και συνεργασιών στο 

διεθνή χώρο, η μεταφορά τεχνογνωσίας 

και  βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερι-

κό στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί 

η δυνατότητα στη χώρα μας να προβάλει 

διεθνώς την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 

στον τομέα των αυτοκινητοδρόμων και 

τη συνεχιζόμενη προσπάθεια δημιουργί-

ας δικτύου αυτοκινητοδρόμων, το οποίο 

με την ολοκλήρωσή του θα προσεγγίζει τα 

2,5 χιλιάδες χιλιόμετρα. 

Σε νέα εποχή  
το εθνικό  
οδικό δίκτυο
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Επιστημονικά συνέδρια  
για την ασφάλεια στις μεταφορές

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα εξυπηρέτησης πελατών
από το ΕΙΕΠ

Σ
το σημαντικό συνέδριο του 

European Union Road Federation 

(ERF) που πραγματοποιήθηκε 

σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλή-

νων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) στις 12-13 

Φεβρουαρίου στο Μουσείο Ακρόπολης 

στην Αθήνα, συμμετείχε  η «Αττικές Δια-

δρομές Α.Ε.». Το βασικό θέμα του συνεδρί-

ου αφορούσε  την ασφάλεια των οδικών 

υποδομών και στο πλαίσιο αυτό, ο Διευ-

θυντής Κυκλοφορίας  της εταιρίας, Φάνης 

Παπαδημητρίου, παρουσίασε τις δράσεις 

και διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρία 

για την αντιμετώπιση των συμβάντων 

αλλά και τη συντήρηση των υποδομών 

της Αττικής Οδού, ενώ παρουσιάστηκαν 

οι βραβευμένες επικοινωνιακές δράσεις 

οδικής ασφάλειας που υλοποιεί η εταιρία, 

Τ
ο σεμινάριο «Customer Service 

Excellence for Front Line 

Supervisors» διοργάνωσε πρό-

σφατα το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπη-

ρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) σε συνεργασία 

με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

στις εγκαταστάσεις της «Αττικές Δια-

δρομές Α.Ε.» 

Στελέχη της εταιρίας Αττικές Διαδρο-

μές  από το Τμήμα Διοδίων, Εμπορικής 

Διαχείρισης και Τηλεφωνικής Εξυπηρέ-

τησης μαζί με 30 συνολικά άτομα από 

άλλες εταιρίες παρακολούθησαν το πρό-

γραμμα και  τη διδασκαλία των νεότερων 

θεωριών και συμμετείχαν σε βιωματική 

εκπαίδευση στις διεθνείς βέλτιστες πρα-

κτικές σε ειδικά θέματα εξυπηρέτησης 

πελατών. 

Το ΕΙΕΠ είναι ένας μη κερδοσκοπι-

από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,  Βασίλη 

Χαλκιά, και την Προϊσταμένη του Τμήμα-

τος Επικοινωνίας,  Άννα Πετρίδου.

Το σύνολο της επικοινωνιακής στρατηγι-

κής της εταιρίας με στόχο την ευαισθη-

τοποίηση του κοινού σε θέματα οδικής 

ασφάλειας, παρουσίασαν οι Β. Χαλκιάς και 

Α. Πετρίδου στο  6ο Πανελλήνιο Συνέ-

δριο για την Οδική Ασφάλεια που διοργά-

νωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνι-

ολόγων (ΣΕΣ) στις 12-13 Μαρτίου 2015.

Στο συνέδριο παρέστησαν επιστήμονες 

των μεταφορών από ακαδημαϊκά ιδρύ-

ματα και φορείς του χώρου. Στο πλαίσιο 

του συνεδρίου ο κος Β. Χαλκιάς ανακοί-

νωσε την ίδρυση του νέου Φορέα με την 

επωνυμία HELLASTRON, στον οποίο 

συμμετέχουν όλοι οι σύγχρονοι αυτοκι-

κός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 

2004, με αποστολή την αναβάθμιση του 

επιπέδου της εξυπηρέτησης πελατών 

στη χώρα μας και συνενώνει δημιουργι-

κές δυνάμεις της ελληνικής αγοράς. 

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» ανήκει στα 

μέλη του Ινστιτούτου, ενώ ο Διευθυ-

νητόδρομοι και υποδομές με διόδια που 

λειτουργούν στην Ελλάδα, με στόχο την  

προώθηση των οδικών μεταφορών στην 

Ελλάδα και την προβολή του εθνικού 

μας οδικού δικτύου στο εξωτερικό. Ο κος 

Χαλκιάς, ως πρόεδρος της HELLASTRON  

συντόνισε στρογγυλό τραπέζι, στο οποίο 

συμμετείχαν εκπρόσωποι και των 8 αυτο-

κινητοδρόμων με θέμα την ασφάλεια των 

εργαζομένων στο δρόμο.  Τέλος,  ο Διευ-

θυντής Στρατηγικής και Οργάνωσης της 

εταιρίας, Δημήτρης Μανδαλώζης και το 

στέλεχος της ίδιας Διεύθυνσης, Ναταλία 

Κάλφα, παρουσίασαν το ερευνητικό έργο 

ΕΞΕΧΩΝ (Έξυπνο Σύστημα Επικοινωνίας 

Οχημάτων για βελτιωμένη ασφάλεια και 

αποδοτικότητα σε αστικά δίκτυα και αυτο-

κινητόδρομους).

ντής Διοδίων, Εμπορικής Διαχείρισης και 

Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της εταιρί-

ας, Frank Thibaut, έχει εκλεγεί Πρόε-

δρος του Ινστιτούτου.  Στόχος της εται-

ρίας η διαρκής βελτίωση στον τομέα της 

Εξυπηρέτησης του Πελάτη, που είστε ο 

καθένας από εσάς. 
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Σ
το πλαίσιο του διαγωνισμού 

Health & Safety Awards για τη 

χρονιά που πέρασε, τον οποίο 

διοργάνωσε το  Ελληνικό Ινστιτούτο 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 

(ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.), η εταιρία λειτουργίας της 

Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» 

κέρδισε SILVER βραβείο στην κατηγορία 

Μεταφορές & Υποδομές Μεταφορών.

Η διάκριση αυτή επιβραβεύει τις προσπά-

θειες για ελαχιστοποίηση των εργατικών 

ατυχημάτων, ενεργοποίηση και συμμετο-

χή του ανθρώπινου δυναμικού στις διαδι-

κασίες υγείας και ασφάλειας, συνεχή ενη-

μέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου 

δυναμικού σε θέματα που αφορούν την 

υγεία και την ασφάλεια στους χώρους 

εργασίας, προστασία του περιβάλλοντος, 

έτσι ώστε όλα τα ανωτέρω να αποτελέ-

σουν αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής 

κουλτούρας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

με βάση τη φιλοσοφία ότι το ανθρώπινο 

δυναμικό είναι το πλέον σημαντικό περι-

ουσιακό στοιχείο της εταιρίας, η εταιρία 

εφαρμόζει ένα  ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας της 

Υγεία & Ασφάλεια 
Εργασίας

Εργασίας, που έχει πιστοποιηθεί κατά 

OHSAS 18001: 

2007 από την TüV HELLAS.

Το Τμήμα Υγείας και Ασφάλειας της Εργα-

σίας είναι υπεύθυνο για τη βέλτιστη εφαρ-

μογή του πιστοποιημένου Συστήματος. Ειδι-

κότερα, ο Τεχνικός Ασφαλείας της εταιρίας, 

Γεώργιος Γκανάτσιος, είναι υπεύθυνος για:

» Τακτικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσε-

ων και των θέσεων εργασία.ς

» Επίβλεψη των συνθηκών εργασίας.

» Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου.

για τις δραστηριότητες της εταιρίας και 

παροχή συμβουλών και εισηγήσεων προς 

τη διοίκηση για λήψη των αναγκαίων –απο-

τρεπτικών για ατυχήματα- μέτρων.

» Σεμινάρια ασφάλειας της εργασίας.

» Διαβουλεύσεις με τους εργαζόμενους, 

σχετικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας 

που τους απασχολούν στην καθημερινότη-

τά τους.

» Επιλογή κατάλληλων μέσων ατομικής 

προστασίας και επίβλεψη της σωστής χρή-

σης από τους εργαζόμενους.

» Μετρήσεις χημικών και φυσικών παραγό-

ντων (αέριοι ρύποι, δονήσεις, θόρυβος, ακτι-

νοβολία) του εργασιακού περιβάλλοντος, σε 

συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 

το Ε.Μ.Π. και τον Δημόκριτο. Παράλληλα, η 

Αττική Οδός διαθέτει Ιατρείο Εργασίας, το 

οποίο παρέχει ιατρική φροντίδα και παρακο-

λούθηση της της υγείας των εργαζομένων, 

ενώ υπό την επίβλεψη του Ιατρού Εργασίας 

Παναγιώτη Πανουργιά δραστηριοποιείται 

στους παρακάτω τομείς:  

» Σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας.

» Mετρήσεις παραγόντων του εργασιακού 

περιβάλλοντος.

» Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου 

και εισηγήσεις προς την εταιρία για λήψη 

των αναγκαίων μέτρων.

» Εθελοντικές αιμοδοσίες.

» Εμβολιασμοί.

» Προγράμματα αγωγής υγείας.

Ασημένιο...
μετάλλιο 
στις «Αττικές 
Διαδρομές Α.Ε.»  
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H 
Αττική Οδός, ένας δρόμος που 

κατασκευάστηκε με βάση διε-

θνείς προδιαγραφές ασφάλειας, 

θέτει την οδική ασφάλεια ως βασική προ-

τεραιότητα της λειτουργίας του. Βασικός 

στόχος να γίνουν οι μετακινήσεις των 

οδηγών όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς. Τα 

ευρήματα των ετήσιων ερευνών που διε-

νεργεί η Αττική Οδός μέσω των INVISON/

METRON ANALYSIS, δείχνουν ότι ο αυτο-

κινητόδρομος έχει καταφέρει να κρατά 

ψηλά τον πήχη της οδικής ασφάλειας. 

Χαρακτηριστικά, το αίσθημα οδικής ασφά-

λειας που έχουν οι οδηγοί στην Αττική 

Οδό ξεπερνά το 97%. Όμως για την Αττι-

κή Οδό δεν είναι αρκετή η διασφάλιση των 

μετακινήσεων στην ίδια της την υποδομή. 

Το επικοινωνιακό μας όραμα, που έχει 

γίνει εδώ και χρόνια αποστολή μας, είναι η 

ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού 

αλλά και ειδικών κοινών σε θέματα οδι-

κής ασφάλειας. Στόχος μας η διαμόρφω-

ση μιας «κουλτούρας οδικής ασφάλειας» 

που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των 

τροχαίων ατυχημάτων, τομέας στον οποίο 

η Ελλάδα δυστυχώς έχει πολύ δρόμο να 

διανύσει ακόμη.

Στην κατεύθυνση αυτή, η Αττική Οδός, 

βάσει συγκεκριμένης επικοινωνιακής 

στρατηγικής, σχεδιάζει και υλοποιεί ένα 

σύνολο δράσεων επικοινωνίας που εκπαι-

δεύουν, ευαισθητοποιούν,  ενημερώνουν 

και φιλοδοξούν να συμβάλουν στη μεγά-

λη πανευρωπαϊκή προσπάθεια για μείωση 

των θανάτων στο δρόμο. 

Καμπάνιες οδικής ασφάλειας έχουν υλο-

ποιηθεί στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο, 

ενώ ραδιοφωνικά σποτ και βίντεο έχουν 

δημιουργηθεί με θεματολογία που ενδια-

φέρει το ευρύτερο κοινό. Εξειδικευμένη 

επικοινωνία υλοποιείται κατά καιρούς με 

στόχο πιο ειδικά κοινά όπως οι μοτοσικλε-

τιστές, τα παιδιά και οι έφηβοι. 

Παράλληλα, στον Τύπο δημοσιεύονται 

συχνά αφιερώματα με συμβουλές οδι-

κής ασφάλειας, ενώ έχει κατά καιρούς 

διανεμηθεί στο κοινό υλικό σχετικό με 

την οδική ασφάλεια, όπως ανακλαστικά 

γιλέκα, αλκοολόμετρα και dvd. Η διανομή 

εντύπων με οδηγίες οδικής ασφάλειας, 

όπως σχετικά με τη χρήση της λωρίδας 

έκτακτης ανάγκης ή την οδήγηση στις 

σήραγγες, είναι συχνή. 

Τα ειδικά κοινά των μοτοσικλετιστών, 

των παιδιών και την εφήβων βρίσκονται 

στο επίκεντρο των επικοινωνιακών δρά-

σεων της Αττικής Οδού. 

χρόνια δράσεις
για την οδική ασφάλεια
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Πληθώρα δημοσιευμάτων που αφορούν 

την ασφαλή οδήγηση μοτοσικλέτας 

έχουν δημοσιευθεί στον περιοδικό Τύπο, 

ενώ μεγάλη απήχηση έχουν γνωρίσει οι 

2 ειδικές εκδόσεις με μυστικά ασφαλούς 

οδήγησης μοτοσικλέτας που πραγματο-

ποιήθηκαν σε συνεργασία με τον ειδικό σε 

θέματα μοτοσικλέτας, Θανάση Χούντρα.

Τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν για την 

Αττική Οδό ένα πολύ σημαντικό κοινό στο 

οποίο οφείλουμε να απευθυνθούμε και να 

καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να προ-

σεγγίσουμε, προκειμένου να δημιουργή-

σουμε από σήμερα τους ευσυνείδητους 

οδηγούς του αύριο.

Η Αττική Οδός, με την πεποίθηση ότι η 

εκπαίδευση είναι η βάση για ένα καλύτε-

ρο μέλλον και στον τομέα των τροχαίων 

ατυχημάτων, έχει προχωρήσει στο σχεδι-

ασμό και την υλοποίηση ειδικών εκπαι-

δευτικών προγραμμάτων για παιδιά και 

εφήβους τα οποία προσφέρονται εντελώς 

δωρεάν:

 Εκπαιδευτική Θεατρική Παράσταση «Οι 

Περιπέτειες του Αττικούλη», που απευ-

θύνεται σε μαθητές νηπιαγωγείου και 

δημοτικού. Η διαδραστική θεατρική παρά-

σταση «Οι Περιπέτειες του Αττικούλη» 

γράφτηκε αποκλειστικά για την Αττική 

Οδό από την Ειρήνη Φιλ. Κουτσαύτη και 

σκηνοθετήθηκε από τη Μαίρη Ιγγλέση. 

Το έργο ενσωματώνει στοιχεία θεατρικού 

συμμετοχικού παιχνιδιού, καθώς τα παι-

διά γίνονται τα ίδια πρωταγωνιστές, ανε-

βαίνουν στη σκηνή, παίζουν ρόλους και 

μαθαίνουν διασκεδάζοντας τους κανόνες 

της οδικής ασφάλειας.

Η παράσταση συνεχίζεται με επιτυχία για 

9η χρονιά και την έχουν παρακολουθήσει 

μέχρι σήμερα πάνω από 45.500 παιδιά! Η 

τόση επιτυχία της παράστασης δεν είναι 

τυχαία. Η επαφή με τους κανόνες οδικής 

ασφάλειας γίνεται με τόσο διασκεδαστι-

κό τρόπο, που τα παιδιά εισπράττουν τη 

γνώση χωρίς ίχνος διδακτισμού. 

Σεμινάριο «Μάτια ανοιχτά στο δρόμο!» 

που απευθύνεται σε μαθητές Β΄και Γ΄ 

Γυμνασίου και μαθητές Λυκείου και έχει 

λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδεί-

ας /Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ο ειση-

γητής,  ειδικός σε θέματα ασφαλούς οδή-

γησης μοτοσικλέτας Θανάσης Χούντρας, 

μιλά στα παιδιά για την ασφαλή οδήγηση 

δικύκλου αλλά και για γενικότερα θέμα-

τα ασφαλών οδικών μετακινήσεων. Το 

σεμινάριο περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες 

προβολές και συζήτηση, που κρατούν το 

ενδιαφέρον των εφήβων. Η εφηβική ηλι-

κία είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την ευαι-

σθητοποίηση στην οδική ασφάλεια, δεδο-

μένου ότι τα παιδιά αισθάνονται «άτρωτα» 

και όχι μόνο αγνοούν τον κίνδυνο αλλά 

έχουν την τάση να «παίζουν» με αυτόν. 

Προκειμένου να έχουν την ευκαιρία και οι 

μαθητές που κατοικούν στην επαρχία και 

σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας 

(όπως στα νησιά) να έρθουν σε επαφή με 

το περιεχόμενο του σεμιναρίου, η Αττική 

Οδός σχεδιάζει ηλεκτρονική εφαρμογή. 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κυκλοφο-

ρώ με Ασφάλεια» σε συνεργασία με τον 

ΙΟΑΣ, που απευθύνεται σε μαθητές Νηπι-

αγωγείου και Δημοτικού.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε σε συνερ-

γασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 

«Πάνος Μυλωνάς» (www.ioas.gr) με την 

υποστήριξη της Αττικής Οδού, ενώ τελεί 

υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 

και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολι-

τικής (ΙΕΠ). Ειδικοί παιδαγωγοί εκπαιδεύ-

ουν τα παιδιά μέσω βιωματικού παιχνι-

διού, ενώ το πρόγραμμα συμπληρώνεται 

από έντυπο υλικό για τους γονείς και τους 

δασκάλους. Έως σήμερα, το πρόγραμμα 

έχουν παρακολουθήσει 58.000 μαθητές 

από σχολεία όλης της χώρας.
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Safemania club

Ένα club για παιδιά 10 έως 17 ετών που 

δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το 

δημοφιλές νεανικό περιοδικό sporty 

και που αριθμεί σήμερα χιλιάδες μέλη 

από όλη την Ελλάδα. Το club μιλάει 

στα παιδιά στη γλώσσα τους και, απο-

φεύγοντας το «κήρυγμα», περνάει τα 

μηνύματα της οδικής ασφάλειας στα 

μέλη του, που διασκεδάζουν συμμε-

τέχοντας σε ενδιαφέρουσες εκδηλώ-

σεις και  διαγωνισμούς με ελκυστικά 

δώρα.

Η οδική ασφάλεια και οι διεθνείς εξε-

λίξεις στον τομέα αυτό βρίσκονται 

πάντα σε πρώτο επίπεδο ενδιαφέρο-

ντος για τις εταιρίες Αττική Οδός Α.Ε. 

και Αττικές Διαδρομές Α.Ε. Στο πλαί-

σιο αυτό συνάπτουν συνεργασίες με 

Φορείς και Ινστιτούτα για την οδική 

ασφάλεια, συμμετέχουν σε ανάλογες 

εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις, 

ενώ τα στελέχη της εταιρίας συμμε-

τέχουν σε επιτροπές διεθνών φορέ-

ων όπως Transportation Research 

Board of the National Academies-

TRB, International Road Federation-

IRF, International Bridge, Tunnel and 

Turnpike Association-ΙΒΤΤΑ. 

Ε
πιβράβευση για τις προσπάθειες που κάνει η Αττική Οδός για την ευαισθητο-

ποίηση των παιδιών σε θέματα οδικής ασφάλειας είναι η πρόσφατη ευρωπαϊκή 

βράβευση της εταιρίας λειτουργίας «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.». Συγκεκριμένα 

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας απένειμε στην εταιρία το σημαντικό 

βραβείο «Αριστείο στην Οδική Ασφάλεια 2015» σε ειδική τελετή που πραγματοποι-

ήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2015 στις Βρυξέλλες. To βραβείο απένειμε στον κ. Βασίλη 

Χαλκιά, Διευθύνοντα Σύμβουλο των Αττικών Διαδρομών, η Επίτροπος Μεταφορών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κα Violeta Bulc, η οποία ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χωρίς 

εσάς οι ευρωπαϊκοί δρόμοι θα ήταν λιγότερο ασφαλείς για όλους μας». 

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» ξεχώρισε ανάμεσα σε 90 υποψηφιότητες από όλη 

την Ευρώπη.

Το βραβείο απονεμήθηκε στην «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» για τις  δύο στοχευμένες 

δράσεις που απευθύνονται σε παιδιά και έφηβους:  τη διαδραστική θεατρική παρά-

σταση για παιδιά του Δημοτικού «Ο Αττικούλης» και το νέο πρόγραμμα για μαθητές 

Γυμνασίου και Λυκείου «Μάτια ανοιχτά στο δρόμο».  

Η διάκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή Οδικής Ασφάλειας, τον έγκριτο φορέα που έχει δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή 

Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (European Road Safety Chapter) την οποία έχουν υπογρά-

ψει πάνω από 2.300 φορείς, εταιρίες και οργανισμοί από όλη την Ευρώπη. Στόχος 

είναι να υπάρχουν δεσμεύσεις για την εφαρμογή πρακτικών που προάγουν την Οδική 

Ασφάλεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την περαιτέρω προώθηση του 

σκοπού αυτού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βραβεύει ετησίως πέντε (5) φορείς των οποί-

ων οι συγκεκριμένες δράσεις ξεχωρίζουν ως μοναδικές ανάμεσα σε άλλες στην Ευρώ-

πη και μπορούν να αποτελέσουν «υπόδειγμα» και για άλλους φορείς και/ή χώρες. Η 

«Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» είχε την τιμή να είναι φέτος ανάμεσα σε αυτούς τους  5.

Η Επίτροπος μεταφορών V. Bulc (δεξιά), ο Διευθύνων Σύμβουλος Β. Χαλκιάς και η Προϊ-
σταμένη Επικοινωνίας Α. Πετρίδου από την «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.». 

Σημαντικό Βραβείο  
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Οδηγώντας  
στην Αττική Οδό

Οκτώ συμβουλές 
για ασφαλή
οδήγηση

Ο 
αυτοκινητόδρομος της Αττικής 

Οδού σας προσφέρει μια εξαι-

ρετική υποδομή σύμφωνα με 

διεθνείς προδιαγραφές. Το οδόστρωμα, 

ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, η 

μελετημένη σήμανση συμβάλλουν στο 

να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των 

οδικών διαδρομών, ενώ η συνεπής συντή-

ρηση και η παροχή υπηρεσιών οδικής 

βοήθειας κάνει τους οδηγούς να εμπι-

στεύονται τον αυτοκινητόδρομο για τις 

μετακινήσεις τους.

Από την πλευρά τους, οι οδηγοί δεν θα 

πρέπει να ξεχνούν ότι το μεγαλύτερο 

μέρος της ευθύνης για τη διατήρηση του 

υψηλού επιπέδου οδικής ασφάλειας είναι 

η ίδια η οδική τους συμπεριφορά.

Γι’ αυτό όταν οδηγείτε στην Αττική Οδό 

θυμηθείτε:

» Μην παρασύρεστε από τον ανοιχτό 

δρόμο και την καλή ποιότητα του οδο-

στρώματος με αποτέλεσμα να αναπτύσ-

σετε υπερβολική ταχύτητα. Τα όρια ταχύ-

τητας στην Αττική Οδό είναι μελετημένα 

και έχουν απόλυτο νόημα.

» Μην κάνετε επικίνδυνους ελιγμούς και 

μάλιστα χωρίς τη χρήση φλας. Μείνετε στη 

λωρίδα σας, επιλέγοντάς την ανάλογα με 

την ταχύτητά σας και προειδοποιήστε για 

αλλαγή με τη χρήση φλας.

» Ανάψτε τα φώτα σας μέσα στις σήραγγες!! 

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν το κάνετε, 

δεν είστε ορατοί από τα άλλα αυτοκίνητα και 

αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για σας.

» Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας. Σε 

περίπτωση απότομου φρεναρίσματος, ειδι-

κά στις υψηλότερες ταχύτητες, ο κίνδυνος 

είναι μεγάλος.

» Αν είστε οδηγός βαρέος οχήματος, επιλέξτε 

και παραμείνετε στη δεξιά λωρίδα και τηρείτε 

τα όρια ταχύτητας του οχήματός σας.

» Αν χρησιμοποιείτε τις ηλεκτρονικές 

λωρίδες στα διόδια, τηρείτε το όριο 

ταχύτητας των 20 χλμ. όταν πλησιάζετε 

και την απόσταση των 10 μέτρων από το 

προπορευόμενο όχημα.

» Μη σταματάτε στη λωρίδα έκτακτης 

ανάγκης παρά μόνο αν το αυτοκίνητό 

σας έχει ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης.

» Αν είστε οδηγός μοτοσικλέτας μην 

οδηγείτε στον αυτοκινητόδρομο χωρίς 

κράνος και κατάλληλο ντύσιμο. Μια 

πτώση έστω και μικρή μπορεί να αποβεί 

μοιραία.
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Κοινή ενημερωτική 
εκστρατεία

Ασφάλεια  
των εργαζομένων 
στο δρόμο

Βασιζόµαστε και σε εσάς για την ασφάλειά µας 

Επειδή το εργασιακό µας περιβάλλον δεν είναι ακριβώς αυτό...

Ο
δηγώντας στους σύγχρονους αυτο-

κινητόδρομους της χώρας αλλά και 

στο ευρύτερο οδικό δίκτυο, βλέπει 

κανείς συχνά ανθρώπους που δουλεύουν 

κυριολεκτικά «πάνω στο δρόμο». Είτε αυτοί 

είναι υπάλληλοι των ομάδων περιπολίας 

των αυτοκινητοδρόμων, έτοιμοι να επέμ-

βουν για να βοηθήσουν σε περίπτωση οδι-

κού ή άλλου συμβάντος, είτε εργάζονται σε 

εργοτάξια οδικών έργων. Είναι εύκολα αντι-

ληπτό ότι η εργασία των ανθρώπων αυτών 

γίνεται υπό συνθήκες εξαιρετικά επικίνδυ-

νες, εφόσον είναι εκτεθειμένοι καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εργασίας τους στην κίνηση του 

δρόμου με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Για την προστασία της ζωής και της σωματι-

κής ακεραιότητας των ανθρώπων αυτών που 

βρίσκονται στο δρόμο και εργάζονται για την 

ασφάλεια των οδηγών, δηλαδή όλων μας,  οι 

εταιρίες «Αττική Οδός», «Αυτοκινητόδρο-

μος Αιγαίου», «Γέφυρα», «Εγνατία Οδός», 

«Κεντρική Οδός», «Μορέας», «Νέα Οδός» 

και «Ολυμπία Οδός»  που διαχειρίζονται τις 

βασικές οδικές υποδομές της χώρας, προ-

χώρησαν πρόσφατα σε κοινή ενημερωτική 

καμπάνια. Στόχος τους, η ευαισθητοποίηση 

των οδηγών σχετικά με την ασφάλεια του 

προσωπικού που εργάζεται στο δρόμο. 

Η εκστρατεία υλοποιήθηκε με τη δια-

νομή ειδικού εντύπου από όλους τους 

σταθμούς διοδίων της χώρας, μέσω του 

οποίου οι  εταιρίες κάλεσαν το κοινό σε 

αμοιβαία δέσμευση για σεβασμό προς την 

ανθρώπινη ζωή και κατ’ επέκταση προς 

την ασφάλεια όλων εκείνων που εργάζο-

νται στο δρόμο.  

Η εκστρατεία σχεδιάσθηκε με βάση την 

ανάγκη ευαισθητοποίησης όλων μας, στους 

κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει 

το προσωπικό που εργάζεται στις ομάδες 

περιπολίας και επέμβασης των αυτοκινητο-

δρόμων της χώρας, στα έργα κατασκευής 

και οδικής συντήρησης, καθώς και στους 

σταθμούς διοδίων και εξυπηρέτησης.  Η 

εργασία στο δρόμο με στόχο την 24ωρη 

εξυπηρέτηση και ασφάλεια των μετακινή-

σεων των οδηγών γίνεται υπό συχνά αντί-

ξοες καιρικές συνθήκες αλλά και υπό την 

έκθεση στη διερχόμενη κυκλοφορία (σε 

υψηλές ταχύτητες κυρίως). Η προσοχή 

όλων των οδηγών είναι απαραίτητη για να 

διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των 

εργαζομένων στο δρόμο.

Ειδικότερα, ο κάθε οδηγός θα πρέπει:

• Να μην υπερβαίνει τα όρια ταχύτητας

• Να ακολουθεί τη σήμανση, με ιδιαίτερη 

προσοχή στις ζώνες έργων

• Να οδηγεί προσεκτικά σε περιοχές όπου 

υπάρχουν συνεργεία συντήρησης και λει-

τουργίας  του δρόμου

• Να μην οδηγεί και να μη σταθμεύει στη 

Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), παρά 

μόνο εάν το όχημά του έχει ακινητοποιηθεί 

λόγω προβλήματος.
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Korres P4

To Ελληνικό 
super car  
είναι γεγονός!

Ο 
Δημήτρης Κορρές δεν είναι ένας 

τυχαίος μηχανικός.  Ο εφευρέτης, 

μηχανολόγος μηχανικός και ορει-

βάτης-αναρριχητή,ς Δημήτρης Κορρές, έχει 

πάθος με την επίλυση τεχνικών προβλημά-

των, τομέα στον οποίο έχει επιδείξει πλήρη 

αποτελεσματικότητα!  Ως μηχανολόγος 

μηχανικός έχει αναλάβει έως και 40 μετα-

κινήσεις κτιρίων στην Ελλάδα και το εξωτε-

ρικό, καθώς και την επίβλεψη του ηλεκτρο-

μηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού 

σε μεγάλα έργα.  Ο τολμηρός και ιδιοφυής 

οραματιστής  δεν σταματά ποτέ να εκπλήσ-

σει υλοποιώντας το ακατόρθωτο.

Τελευταίο του επίτευγμα το Korres P4, 

ένα super car που κάνει όσους το οδηγούν 

να επαναπροσδιορίσουν τον ορισμό του 

αυτοκινήτου.

Η κατασκευή του ήταν ένα στοίχημα για 

τον τολμηρό μηχανικό που έχει δηλώσει 

χαρακτηριστικά ότι  «όταν αναλαμβάνω κάτι, 

πρέπει να το φτιάξω και να δουλεύει». Έτσι, 

κάποια στιγμή, τη δεκαετία του ’90 άρχισε 

να μελετά  την κίνηση των τροχών και τη 

συμπεριφορά των αναρτήσεων σε εμπό-

δια και λακκούβες.  Από τότε και τα επόμε-

να χρόνια, μαζί με την  30μελή ομάδα του 

Το Korres P4 κάνει όσους το οδηγούν να 
επαναπροσδιορίσουν τον ορισμό του αυτοκινήτου
 

έχουν υλοποιήσει τρεις πειραματικές κατα-

σκευές για να φτάσουν τελικά στο αυτοκί-

νητο-θαύμα, το Korres Poject 4. 

Η δουλειά της ομάδας συχνά αντιμετώπι-

σε μεγάλες προκλήσεις, όπως ο σχεδιασμός 

του σασμάν. Οι εταιρίες στο εξωτερικό στις 

οποίες απευθύνθηκαν απάντησαν ότι ανα-

λαμβάνουν παραγγελίες για 10.000 κομμά-

τια και πάνω.  Τότε ο Κορρές αποφάσισε να 

το κατασκευάσει μόνος του! 

Αυτό που κάνει το Korres P4 παντοδύ-

ναμο είναι η ανάρτηση, που δεν επιτρέπει 

στους τροχούς να σηκωθούν από το έδα-

φος. Έτσι το αυτοκίνητο σκαρφαλώνει απί-

στευτα εμπόδια χωρίς να το καταλαβαίνουν 

οι επιβάτες. Επίσης, το ειδικό σασμάν του 

αυτοκινήτου δίνει τη δυνατότητα για δια-

φορετικούς τρόπους οδήγησης: γρήγορη 

οδήγηση, σκαρφάλωμα σε σκαλιά ή ακόμα 

και κερκίδες!

Το Korres P4 έχει το σύγχρονο design ενός 

σπορ αυτοκινήτου, είναι 6.300 κυβικά και η 

τελική του ταχύτητα αγγίζει τα 300 χιλ. 

Στη γραμμή της παραγωγής έχουν μπει 

πιλοτικά τέσσερα αυτοκίνητα, για τα οποία 

έχουν ήδη βρεθεί οι πρώτοι πελάτες. Τα 

δύο αυτοκίνητα θα κατασκευαστούν στην 

Κατερίνη από τη Replicar Hellas και τα άλλα 

δύο στην Αμερική από την εταιρία Kirkham 

Motorsports, που επίσης εξειδικεύεται στην 

κατασκευή replica οχημάτων. 

Η τιμή αγοράς 230.000 ευρώ τα κάνει 

απαγορευτικά για τους κοινούς θνητούς. 

Αυτοί που αγοράζουν τέτοια αυτοκίνητα 

είναι συνήθως συλλέκτες που ενδέχεται και 

να μην τα κυκλοφορήσουν ποτέ. 

Το ενδιαφέρον για το Korres P4 είναι διε-

θνές, ενώ όπως σημειώνει ο Δημήτρης Κορ-

ρές, μόνον όποιος οδηγήσει το αυτοκίνητο 

μπορεί να αντιληφθεί πραγματικά για το τι 

ακριβώς πρόκειται. 

Ο ίδιος πάντως προτιμά να οδηγεί μεταχει-

ρισμένα Micra και παλιά Ντεσεβό…

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.korresproject.g

http://www.replicarhellas.com
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Ο
ι κάτοχοι ποδηλάτου είναι στα-

τιστικά τα μεγαλύτερα θύματα 

κλοπής του μεταφορικού τους 

μέσου. Και μπορεί η αξία ενός ποδηλάτου 

να μην είναι του ύψους ενός αυτοκινήτου 

ή μιας μοτοσικλέτας, όμως η απώλεια για 

τον ποδηλάτη είναι τεράστια! Η Connected 

Cycle, μια γαλλική εταιρία με έδρα το Παρί-

σι, η οποία ξεκίνησε το 2013 να δημιουργεί 

καινοτόμα και υψηλής τεχνολογίας προϊό-

ντα, αποφάσισε να ερευνήσει έναν πρωτο-

ποριακό τρόπο προστασίας του ποδηλάτου 

σας από τις κλοπές. Πρόσφατα, η εταιρία 

παρουσίασε τα πρώτα «έξυπνα πετάλια» 

στον κόσμο. Σύμφωνα με τους ειδικούς που 

τα σχεδιάσαν, τα smart pedals, εκτός από 

την υψηλής αισθητικής σχεδίαση και την 

κορυφαία ποιότητα κατασκευής, θα κερδί-

σουν τις εντυπώσεις με τη λειτουργικότητα 

και τη χρησιμότητά τους σε βαθμό που θα 

σε κάνουν να αναρωτιέσαι τι έκανες τόσο 

καιρό χωρίς αυτά.

Πίσω από τη λειτουργία των έξυπνων 

πεταλιών βρίσκεται η τεχνολογία gps σε 

συνδυασμό με τις εφαρμογές των σύγ-

χρονων smartphones.

Τα smart pedals της Connected Cycle 

είναι τα πρώτα πετάλια με ενσωματωμέ-

νο GPS. Σε περίπτωση κλοπής, το GPS 

στέλνει ειδοποίηση στο smartphone του 

κατόχου του ότι το ποδήλατό του κινείται 

και του δίνει τη δυνατότητα να καταγρά-

ψει την διαδρομή που ακολούθησε ο κλέ-

φτης. H τοποθέτηση των πεταλιών είναι 

απλή και παίρνει μόλις λίγα λεπτά, ωστόσο 

η αφαίρεσή τους από τον δισκοβραχίονα 

γίνεται μόνο με το ειδικό κωδικοποιημένο 

κλειδί του ιδιοκτήτη.

Τα έξυπνα πετάλια όμως έχουν κι άλλες 

χρήσιμες λειτουργίες: όταν το ποδήλατο 

χρησιμοποιείται για προπόνηση, τα πετάλια 

αυτόματα καταγράφουν την ταχύτητα, τη 

διαδρομή, την κλίση και τις θερμίδες που 

καταναλώνει ο αναβάτης, ενώ αποθηκεύ-

ουν τις πληροφορίες για να μπορεί στη 

συνέχεια ο ποδηλάτης να αναλύσει τα στοι-

χεία στην εφαρμογή της Connected Cycle 

για smartphones.

Επίσης, τα smart pedals είναι αυτόνομα 

και λειτουργούν οπουδήποτε στον κόσμο, 

παράγουν τη δική τους ενέργεια και χρησι-

μοποιούν τη δική τους σύνδεση δικτύου. 

Δεν υπάρχει ανάγκη να φορτίσετε τη μπα-

ταρία ή να έχετε μαζί σας το smartphone 

στη διάρκεια της διαδρομής. 

Περισσότερες πληροφορίες:

http://connectedcycle.com

Παρουσιάστηκαν τα «έξυπνα πετάλια»

Για να μη σας κλέψουν ποτέ το ποδήλατο
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  Την Ημέρα της Γυναίκας στα διόδια Κηφισίας

Σ
τον κόμβο Κηφισίας την Ημέρα 

της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου, 

βρέθηκε η ρεπόρτερ Βίκυ Σιώρη 

από την εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» 

του Σπύρου Χαριτάτου στον Alpha, για 

να συνομιλήσει με τις γυναίκες εργαζό-

μενες στα διόδια.

«Είναι μια ημέρα σαν όλες τις άλλες, με τα 

παιδιά στο σπίτι και εμάς στην εργασία», 

είπε η εργαζόμενη μητέρα Ρούλα Μπαλά-

σκα, ενώ για τις βάρδιες και τα δύσκολα 

ωράρια δήλωσε ότι είναι ένα πρόγραμμα 

στο οποίο απλά όλοι μπαίνουν. 

Για τις σχέσεις με τους πελάτες, τόνισε 

ότι η συναναστροφή με τόσους ανθρώ-

πους καθημερινά γίνεται πάντα με καλή 

διάθεση και χαμόγελο και ότι αυτό οι 

πελάτες το ανταποδίδουν. Ξεχωρίζει 

κάποιες ιδιαίτερες στιγμές στην εργασία 

της, όταν κάποιο ζευγάρι έχει προ ολίγου 

παντρευτεί και περνάει στη συνέχεια από 

τα διόδια μαζί με όλη τη συνοδεία αυτο-

κινήτων. «Τους ευχόμαστε βίον ανθό-

σπαρτον και συνεχίζουν» λέει η Ρούλα, 

και με τον τρόπο αυτό οι ευχές στα διό-

δια είναι οι πρώτες ευχές για την αρχή 

μιας σημαντικής διαδρομής ζωής. 

Για τη νεαρή εισπράκτορα Έφη Μούσα η 

Ημέρα της Γυναίκας είναι σημαντική ιστο-

Ό
πως κάθε φορά τα τελευταία χρό-

νια, η Αττική Οδός ήταν παρούσα 

στον 38ο Αγώνα Δρόμου Υγείας 

Αθήνας 20 χλμ., που πραγματοποιήθηκε 

στις 8/3/2014 στον Άγιο Κοσμά. Συγκεκριμέ-

να η εταιρία λειτουργίας Αττικές Διαδρομές 

διέθεσε ένα όχημα καθώς και κώνους για τη 

σήμανση της δεξιάς λωρίδας της Παραλια-

κής σε όλο το μήκος μέχρι το Καβούρι.

Εκτός από τον αγώνα των 20 χλμ πραγματο-

ποιήθηκε και  αγώνας σκυταλοδρομίας 2Χ10 

χλμ.  καθώς και αγώνας 2 χλμ. για παιδιά.

Ο αγώνας διοργανώθηκε από το Σύλλογο 

Δρομέων Υγείας Αθηνών, τον πρώτο Σύλ-

λογο Δρομέων που ιδρύθηκε στην Ελλάδα  

το 1981. Τα μέλη του είναι δρομείς μικρών, 

μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων δρόμου. 

Το  μήνυμά του είναι: «Το τρέξιμο είναι η 

καλύτερη επένδυση για την υγεία μας».

Μέσα από τις αγωνιστικές και άλλες εκδηλώ-

σεις του, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθη-

νών προσπαθεί  να διαδώσει με κάθε νόμιμο 

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

γιατί πιστεύει ότι  ο αθλητισμός είναι δικαίω-

H Αττική Οδός στον 38ο Αγώνα Δρόμου Υγείας

ρικά, ενώ η ίδια δήλωσε ότι ως εργαζόμενη 

αισθάνεται ανεξάρτητη και χαρούμενη. 

Η Ελπίδα Κωνσταντινίδου, εργαζόμενη 

στο εποπτείο, μίλησε για τη φύση της 

δουλειάς ενός επόπτη, δείχνοντας στη 

ρεπόρτερ τις ειδικές οθόνες και εξηγώ-

ντας τη λειτουργία τους, ενώ η Ημέρα 

της Γυναίκας είναι και για εκείνη μια 

συνηθισμένη εργάσιμη ημέρα.

Σε ερώτηση του Σ. Χαριτάτου για την πιο 

ενοχλητική συμπεριφορά πελάτη στα 

διόδια, συμφώνησε ότι δείχνει αγένεια 

να πετάς την απόδειξη στο οδόστρωμα 

μόλις την έχεις πάρει, αλλά αναφέρθη-

κε και στους οδηγούς που σταματούν σε 

απόσταση από το παράθυρο του εισπρά-

κτορα και περιμένουν από εκείνη/ον να 

σκύψει προς το μέρος του! 

«Υπάρχουν και κάποιοι με εριστική 

συμπεριφορά, αλλά εμείς δεν το συνεχί-

ζουμε, εννοείται», συμπλήρωσε.

«Τα κορίτσια είναι επαγγελματίες, πάντα 

με το χαμόγελο» τόνισε, κλείνοντας το 

ρεπορτάζ η Β. Σιώρη, και πράγματι, προς 

τιμήν τέτοιων γυναικών αξίζει να γιορτά-

ζεται κάθε χρόνο η 8η Μαρτίου. 

μα κάθε Πολίτη και πρέπει να του δίνονται οι 

ευκαιρίες και τα μέσα να αθλείται.

     Ρούλα Μπαλάσκα  Έφη Μούσα          Ελπίδα Κωνσταντινίδου 
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Ευχαριστίες και συγχαρητήρια για τις υπηρεσίες μας

Δεν λείπουν ποτέ οι ευχαριστήριες επι-

στολές, τα τηλεφωνήματα και τα ηλε-

κτρονικά σας μηνύματα για την εξυπηρέτηση 

που οι άνθρωποί μας προσφέρουν.

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση Πελατών δέχεται 

μηνύματα όπως αυτά: «Thank you so much!! 

Excellent service», «Σας ευχαριστώ πολύ για 

την άμεση διεκπεραίωση του αιτήματός μου. 

Το εκτιμώ πολύ» «Ειλικρινά σας ευχαριστώ 

πάρα πολύ, YOU ARE THE BEST!!!!!!». 

Υπάρχουν και πελάτες μας 

που επικοινωνούν για να ευ-

χαριστήσουν κάποιον υπάλ-

ληλο προσωπικά, όπως την κα 

Αθηνά Βογκά.

 Όταν μάλιστα ο έπαινος προέρχεται από 

κάποιον ειδικό, τότε αξίζει περισσότερο: «Κύ-

ριοι, Συγχαρητήρια για την άψογη εξυπηρέτη-

ση. Είμαι εισηγητής σεμιναρίων και μιλάω για 

την Φροντίδα του Πελάτη σε ένα από τα σεμι-

νάριά μου. Η εξυπηρέτηση κοντά σας είναι μια 

ευχάριστη εμπειρία σε κάθε σημείο επαφής 

με τις Αττικές Διαδρομές. Μπράβο σας».

Η ευγένεια και το χαμόγελο των ανθρώπων 

μας στα διόδια κερδίζουν 

τους οδηγούς, όπως αυ-

τόν που ευχαριστεί τον  ει-

σπράκτορα διοδίων Ανδρέα 

Γκιώργκη για τον εγκάρδιο 

χαιρετισμό του. 

Σε επιστολή της η κα C. Tourret, αναφέρει 

ότι χρησιμοποιεί καθημερινά την Αττική Οδό 

και απολαμβάνει τη διαδρομή κάθε φορά. 

Τονίζει μάλιστα ότι θα μπορούσε να χρη-

σιμοποιήσει το παράπλευρο δίκτυο, ωστό-

σο για λόγους οδικής ασφάλειας επιλέγει 

την Αττική Οδό. Αναφέρεται σε πρόσφατο 

περιστατικό με αντικείμενο πεσμένο στο 

οδόστρωμα, όπου είχαν σπεύσει οι ομάδες 

περιπολίας, ενώ συγχαίρει την «τεράστια και 

επιτυχημένη προσπάθεια» για το πράσινο 

στο δρόμο, καταλήγοντας «Συνεχίστε την 

καλή δουλειά!».

Τις ευχαριστίες στον υπάλλη-

λο περιπολίας Ανδρέα Χρι-

στόπουλο, που έσπευσε για 

να τη βοηθήσει να ξεπεράσει 

την κρίση πανικού, μας έστειλε οδηγός. 

Για την  παράδοση του 

χαμένου κινητού της ευ-

χαρίστησε τον υπάλληλο 

περιπολίας Νίκο Χαρμανίδη 

η ιδιοκτήτριά του, ενώ τον 

υπεύθυνο Κέντρου Διαχεί-

ρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) 

Μιχάλη Λαμπαδάρη και την 

υπάλληλο στο Τηλεφωνικό 

Κέντρο Αντωνία Ντερδή-

μα ευχαρίστησε οδηγός  για 

το ενδιαφέρον που έδειξαν 

προκειμένου να βρεθεί το 

χαμένο του πορτοφόλι. Χρή-

ματα, κάρτες και πολύτιμα έγγραφα περιεί-

χε πορτοφόλι που βρήκε και 

παρέδωσε ο υπάλληλος της 

Υπηρεσίας Πρασίνου Γιάν-

νης Παπαδημητρίου, τον 

οποίο ο ιδιοκτήτης ευχαρί-

στησε με επιστολή. Συγχα-

ρητήρια όμως αξίζουν και 

στον Στάθη Ντία, ο οποίος 

παρέδωσε χαμένο πορτοφό-

λι  με 790 ευρώ και προσωπι-

κά έγγραφα. 

Τέλος, ιδιαίτερα θερμή είναι η επιστολή του 

κου Γ. Λαμπίρη που αναφέρει:  «Σε μια επο-

χή όπου τα περισσότερα πράγματα (αλλά 

και υπηρεσίες) φθίνουν, είναι παρήγορο να 

υπάρχει ένας ανθρώπινος ιστός με τέτοιες 

αρχές και ποιότητα, όπως ο δικός σας, στην 

Αττική Οδό. Όπου πάνω απ' όλα είναι ο άν-

θρωπος και στη συνέχεια έρχεται η εταιρεία, 

τα οχήματα, οι εγκαταστάσεις κ.λπ.» 

Ο οδηγός εκφράζει ευχα-

ριστίες προς τον χειριστή 

ΚΔΚ Γιάννη Λάμπρο και 

τον υπάλληλο περιπολίας 

Γιώργο Χολέβα που τον 

βοήθησαν και αναφέρει ότι 

«το προσωπικό συμβάν μού 

υπενθύμισε την ποιότητα και 

την άψογη λειτουργία της 

Αττικής Οδού, μέσω πάντα 

των ανθρώπων της».  Καταλήγει λέγοντας: 

«Οδηγώντας σε αυτό το δρόμο, δεν νιώ-

θεις απλά ότι είσαι στην Ευρώπη, νιώθεις 

κάτι παραπάνω. Ότι είσαι στην Αττική Οδό 

και φουσκώνεις από περηφάνια όταν ανα-

λογίζεσαι πως ένα τέτοιο έργο λειτουργεί 

και αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο 

στην Ελλάδα, που όταν θέλει μπορεί και κά-

νει θαύματα».

Η ομάδα ποδοσφαίρου της εται-

ρίας λειτουργίας της Αττικής 

Οδού εδώ και χρόνια έχει αποδείξει 

ότι ξέρει να κερδίζει. Οι παίκτες και 

οι προπονητές, όλοι εργαζόμενοι 

στην εταιρία, βρίσκουν πάντα χρόνο για να αφοσιωθούν με επαγγελ-

ματισμό στις προπονήσεις και το αποτέλεσμα δείχνει ότι οι προσπά-

θειες αποδίδουν. Φέτος, η ομάδα, που συμμετέχει στο εργασιακό 

πρωτάθλημα της Ε.Σ.Ε.Α., τερμά-

τισε 1η στη βαθμολογία της κανο-

νικής περιόδου και ετοιμάζεται για 

τα play off που θα αναδείξουν τον 

πρωταθλητή της σεζόν 2014-2015, 

ενώ πέρασε τον 1ο γύρο του Κυπέλλου και περιμένει τον αντίπαλο 

από την κλήρωση για τον 2ο γύρο. Όλοι δηλώνουν ετοιμοπόλεμοι και 

έτοιμοι για ακόμη μία μεγάλη νίκη. 

Νέες νίκες για την ποδοσφαιρική ομάδα των Αττικών Διαδρομών




