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Αγαπητοί 
αναγνώστες,

Μέσα στις φορτι-
σμένες ημέρες που 
όλοι ζούμε, παρακο-
λουθώντας τις κοι-
νωνικοοικονομικές 
εξελίξεις στον τόπο 
μας και στην Ευρώπη, 

η Αττική Οδός καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια να προσφέρει υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες σε εσάς που 
την επιλέγετε για τις μετακινήσεις 
σας. Στο πλαίσιο αυτό, το προσω-
πικό μας σε κάθε Τμήμα εργάζεται 
με συνέπεια έτσι ώστε οι διελεύ-
σεις κάθε οδηγού να είναι άνετες 
και προπάντων ασφαλείς. Παράλ-
ληλα, η Αττική Οδός συνεχίζει να 
υλοποιεί δράσεις προκειμένου να 
εκπαιδεύσει το κοινό σε θέματα 
οδικής ασφάλειας. 
Στο τεύχος που διαβάζετε, σας 
προτείνουμε λύσεις για την εύκο-
λη ανανέωση του συνδρομητικού 
σας λογαριασμού ηλεκτρονικά,  
χωρίς καταβολή μετρητών, κάτι 
που είναι δύσκολο στις μέρες 
αυτές  που οι τράπεζες είναι κλει-
στές.  
Παράλληλα δεν θα μπορούσαμε να 
μη σας ενημερώσουμε για θέματα 
και δράσεις οδικής ασφάλειας. Η 
οδική ασφάλεια είναι για την Αττι-
κή Οδό, εκτός από βασικό πυλώνα 
της λειτουργίας της, και ζήτημα 
εκπαίδευσης, και στην κατεύθυν-
ση αυτή η εταιρία εργάζεται σε 
επίπεδο επικοινωνίας για τη δημι-
ουργία μιας «κουλτούρας οδικής 
ασφάλειας», που θα μειώσει τα 
τροχαία ατυχήματα όχι μόνο στον 
αυτοκινητόδρομο, αλλά και στο 
ευρύτερο οδικό δίκτυο.
Ευχόμαστε Καλό Καλοκαίρι, με 
ασφαλείς διαδρομές.
Εμείς θα είμαστε εδώ για να σας 
εξυπηρετούμε.

Αττική Οδός
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τα νέα της Αττικής Οδού

Η 
Αττική Οδός προσφέρει στους 

συνδρομητές της μια πληθώρα 

δυνατοτήτων για την ανανέωση 

του λογαριασμού e-PASS. Ανάμεσα σε 

αυτούς περιλαμβάνεται η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής πληρωμής μέσω πλατ-

φόρμας easypay.gr και livepay.gr

• Η πλατφόρμα easypay.gr μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί από όλους, ανεξάρτητα από 

την Τράπεζα με την οποία συνεργάζονται. 

Ο συνδρομητής συνδέεται με την υπηρε-

σία πληκτρολογώντας www.easypay.gr 

και επιλέγοντας Πληρωμές > Δημοφιλείς 

Πληρωμές > e-PASS Αττικής Οδού ή  Πλη-

ρωμές > Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών > 

e-PASS Αττικής Οδού.

• Η πλατφόρμα livepay.gr προσφέρεται 

24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο 

σε όσους από τους συνδρομητές της Αττι-

κής Οδού είναι κάτοχοι πιστωτικής και 

χρεωστικής κάρτας Eurobank. 

Στους συνδρομητές και κατόχους τρα-

πεζικής κάρτας προσφέρονται επίσης  2 

δυνατότητες για εύκολη ανανέωση:

•  Η πάγια τραπεζική εντολή με χρέω-

ση κάρτας Visa, MasterCard ή American 

Express.

• H άμεση τηλεφωνική ανανέωση με 

χρέωση κάρτας Visa, MasterCard ή 

American Express, τηλεφωνώντας στο 

210 6682222.

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους 

διαφορετικούς  τρόπους πληρωμής/ανα-

νέωσης του e-PASS σας: 

• Καλέστε την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση 

Πελατών στο 210 6682222

• Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική σελίδα 

www.aodos.gr

Για όσους επιθυμούν να γίνουν συνδρομη-

τές της Αττικής Οδού και να αποκτήσουν 

την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS, αλλά 

δυσκολεύονται να επισκεφθούν ένα από 

τα εκατοντάδες σημεία διάθεσης, υπάρχει 

ο πιο εύκολος τρόπος:

H υπηρεσία CALL & COURIER, μέσω της 

οποίας το e-PASS έρχεται στο σπίτι ή το 

γραφείο σας με courier. 

Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε σε ένα από 

τα συνδρομητικά προγράμματα EXPRESS, 

BONUS ή FRIENDLY, καλέστε την τηλεφω-

νική εξυπηρέτηση συνδρομητών μας στο 

210 6682222. Για τη διευκόλυνση της 

διαδικασίας θα χρειαστεί να μας δηλώσετε 

τα απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή 

σας (ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμό κυκλοφορίας του 

οχήματός σας & τη διεύθυνσή σας) και θα 

σας στείλουμε την ηλεκτρονική συσκευή 

e-PASS δωρεάν με courier. Εσείς παρα-

λαμβάνετε την ηλεκτρονική συσκευή και 

καταβάλλετε στο courier 30 ευρώ για το 

πρώτο «γέμισμα» του e-PASS, δηλαδή 

ποσό που αντιστοιχεί στις πρώτες σας 

διελεύσεις.

     Εύκολη ανανέωση  
του συνδρομητικού λογαριασμού

Αποκτήστε το e-PASS εύκολα  
με δωρεάν αποστολή με courier
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μ
ε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της 

Ελλάδας και του εξωτερικού 

συνεργάζεται η Αττική Οδός στο 

πλαίσιο της προώθησης της τεχνογνωσίας 

στον τομέα των συγκοινωνιών.

Στo πλαίσιo αυτό διοργανώθηκαν πρόσφατα 

εκπαιδευτικές επισκέψεις  από τα ακόλουθα 

πανεπιστήμια:

• Πανεπιστήμιο Paris 1 (Panthéon 

Sorbonne), Paris 7 (Paris-Diderot) και ENSG 

(Ecole Νationale Supérieur des Sciences 

Géographiques) – Μεταπτυχιακό Τμήμα 

Χωροταξίας.

•Πανεπιστήμιο Κύπρου  – Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών.

• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή 

Τοπογράφων Μηχανικών. 

• Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Ναυτι-

λίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών-

Μεταπτυχιακό Τμήμα.

Σημειώνεται ότι προηγήθηκε επίσκεψη από 

τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας κ. 

Βασίλη Χαλκιά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο 

οποίος μίλησε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο  με 

θέμα τη λειτουργία μεγάλων οδικών έργων. 

Το σεμινάριο, το οποίο παρακολούθησε 

πλήθος μεταπτυχιακών αλλά και τελειόφοι-

των προπτυχιακών φοιτητών, οργανώθηκε 

από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Μάριο Πολυκάρπου και Λουκά 

Δημητρίου, οι οποίοι συνόδευσαν και τους 

φοιτητές τους κατά την επίσκεψή τους στην 

Αττική Οδό,  θέτοντας τις  βάσεις για μια πιο 

μακροπρόθεσμη ανταλλαγή τεχνογνωσίας 

και σύνδεση ερευνητικών και πρακτικών 

εφαρμογών στον τομέα της λειτουργίας 

αυτοκινητοδρόμων. 

Κατά τις επισκέψεις όλων των εκπαιδευτι-

κών ιδρυμάτων στην Αττική Οδό, οι μελλο-

ντικοί επιστήμονες είχαν την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από τα 

στελέχη της Αττικής Οδού σχετικά με την 

κατασκευή, τη λειτουργία και τη συντήρη-

ση του αυτοκινητόδρομου, την εφαρμογή 

καινοτόμων τρόπων για τη διαχείριση της 

κυκλοφορίας, καθώς και θέματα σχετικά με 

Οι αυριανοί επιστήμονες επισκέπτονται την Αττική Οδό

την ανάπτυξη των έργων παραχώρησης οδι-

κών υποδομών. Κατά τη διάρκεια των επι-

σκέψεων στα γραφεία της εταιρίας μας, οι 

φοιτητές είχαν επίσης την ευκαιρία να γνω-

ρίσουν το υπερσύγχρονο Κέντρο Διαχείρι-

σης Κυκλοφορίας και να παρακολουθήσουν 

σε πραγματικό χρόνο τον τρόπο ανίχνευσης 

και επέμβασης σε περιπτώσεις συμβάντων 

στην Αττική Οδό. Πέρα από  τις ευγενικές 

ευχαριστήριες επιστολές που λάβαμε από 

όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που μας επι-

σκέφθηκαν, οι ίδιοι οι φοιτητές εξέφρασαν 

την άποψη ότι οι επισκέψεις αυτές ήταν 

πολύ χρήσιμες, αφού αποκόμισαν τις καλύ-

τερες εντυπώσεις. Ευχή μας είναι οι επισκέ-

ψεις αυτές να αποτελέσουν μια ευκαιρία για 

τη διεύρυνση των επαγγελματικών  οριζό-

ντων των νέων επιστημόνων.
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Ο νέος φορέας 
HELLASTRON

H 
εταιρία λειτουργίας της Αττικής 

Οδού «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» 

συγκαταλέγεται στα ιδρυτικά 

μέλη του νέου φορέα ΗELLASTRON,  στον 

οποίο συμμετέχουν όλες οι μεγάλες οδικές 

υποδομές της χώρας και δημιουργήθηκε με 

στόχο την προώθηση των μεταφορών στη 

χώρα μας. Πρόσφατα η HELLASTRON  συμ-

μετείχε στο επενδυτικό φόρουμ με θέμα: 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΤΥ-

ΞΗ», το οποίο διοργανώθηκε από την Alfa 

Energy με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στις 11-12  Μαΐου, στο ξενοδο-

χείο Divani Caravel. To σύνολο του ΔΣ του 

Οργανισμού, συνεπικουρούμενο από στε-

λέχη όλων των εταιριών που απαρτίζουν 

την Hellastron παρακολούθησαν τις εργα-

σίες του Συνεδρίου καθώς και τις τοποθε-

τήσεις Υπουργών και κυβερνητικών παρα-

γόντων, που αναφέρθηκαν στη συμβολή 

των  Έργων Υποδομών στην  ανάπτυξη 

της χώρας μας.

Στην Ενότητα με θέμα  «Συνεργασίες 

Δημόσιου και ιδιωτικού Τομέα,  ΣΔΙΤ,   Έργα 

με Σύμβαση Παραχώρησης, Νέα Εργα και 

επενδύσεις» συμμετείχε και ο Πρόεδρος 

της Hellastron, κ. Βασίλης Χαλκιάς.   

Ο κ. Χαλκιάς, κατά την εισήγησή του με 

τίτλο «Η ολοκλήρωση των οδικών έργων 

και η συμβολή τους στην ανάπτυξη», ανα-

φέρθηκε αναλυτικά στα έργα παραχώρησης 

και στα πλεονεκτήματα που προσφέρουν, 

όπως περιορισμός δημόσιας δαπάνης, 

τεχνογνωσία, άρτια συντήρηση, υψηλή ποι-

ότητα παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ. 

Σε ιστορική αναδρομή, αναφέρθηκε στην 

1η γενιά  Έργων, δηλαδή στην Αττική Οδό 

και τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, που ήταν 

έργα Παραχώρησης, καθώς και στο Αττικό 

Μετρό που ήταν δημόσιο έργο, καθώς και 

στη 2η γενιά  Έργων, των αυτοκινητοδρό-

μων του πρώην ΤΕΟ, για τα οποία η οικονο-

μική κρίση έκανε την υλοποίησή τους μέσω 

παραχώρησης μονόδρομο.

Θέτοντας το ερώτημα «ΣΔΙΤ ή Δημόσια 

Έργα;», ο κος Χαλκιάς αναφέρθηκε στο 

παράδειγμα των γεφυρών του ποταμού 

Ohio στις πολιτείες Κεντάκι και Ιντιάνα των  

ΗΠΑ, όπου με επιτυχία, συνδυάστηκαν και 

οι δύο μέθοδοι, διερωτώμενος αν αυτός ο 

συνδυασμός είναι εφικτός και σε έργα στη 

χώρα μας.  

Τέλος αναφέρθηκε στην ανάγκη ενιαίας 

πλατφόρμας λειτουργίας των ελληνικών 

αυτοκινητοδρόμων προς επιχειρησιακό 

όφελος αλλά και υπέρ του χρήστη, όσον 

αφορά την οδική ασφάλεια και τη διαλει-

τουργικότητα, αλλά και στον τρόπο λει-

τουργίας παρεμφερών υποδομών, τονίζο-

ντας ότι στην κατεύθυνση αυτή δημιουργή-

θηκε η HELLASTRON, υπογραμμίζοντας ότι 

ο σκοπός του νέου αυτού πρωτοποριακού 

φορέα είναι επιστημονικός, ενημερωτικός, 

ερευνητικός, κοινωνικός και εκπαιδευτικός 

και όχι κερδοσκοπικός. 

Τελειώνοντας, τόνισε την ανάγκη να συνε-

χιστούν και να ολοκληρωθούν τα  Έργα 

που σήμερα βρίσκονται στο στάδιο της 

κατασκευής, αφού όπως ανέφερε «ανο-

λοκλήρωτα έργα δεν συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη και δεν βοηθούν τους πολίτες 

και την οικονομία πουθενά και σε κανένα 

μέρος του κόσμου».  

Συμμετοχή  
στο Συνέδριο 
για τις οδικές 
υποδομές  

« Ανολοκλήρωτα έργα 
δεν βοηθούν τους 
πολίτες και την οικονομία 
σε κανένα μέρος του 
κόσμου» 
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 Πρωτότυπο έντυπο για την οδική ασφάλεια  
από το ΙΟΑΣ

 Μαζί για καθαρές πινακίδες  
και ασφαλέστερους δρόμους

Ο 
φορέας HELLASTRON, στον 

οποίο συμμετέχει η Εταιρία «Αττι-

κές Διαδρομές Α.Ε.» υποστήριξε 

τη δημιουργία ενός πρωτότυπου εντύπου 

για την οδική ασφάλεια που απευθύνεται 

σε γονείς και παιδιά και ήταν μια πρωτο-

βουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλει-

ας Πάνος Μυλωνάς (ΙΟΑΣ) σε συνεργασία 

με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολό-

γων (ΣΕΣ). Το έντυπο με τίτλο «Η φύση 

προστατεύει τη ζωή. ΕΣΥ;» χρησιμοποίη-

σε γνωστά χαρακτηριστικά και ιδιότητες 

ορισμένων ζώων για να παραλληλίσει  με 

εύκολο και κατανοητό τρόπο καταστά-

σεις που συναντάμε συχνά στο δρόμο, 

προτρέποντας για την τήρηση ασφαλούς 

και σωστής συμπεριφοράς. Σκοπός του 

Μ
έλη του προσωπικού της εται-

ρίας λειτουργίας της Αττικής 

Οδού, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» 

συμμετείχαν σε μια ακόμη σημαντική πρω-

τοβουλία του ΙΟΑΣ (Ινστιτούτο Οδικής 

Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»).

Συγκεκριμένα, ο ΙΟΑΣ πραγματοποίησε 

εκστρατεία για τον καθαρισμό σημάτων/

πινακίδων του Κ.Ο.Κ. στους δρόμους, με 

τίτλο «Clean up Safety Day - Καθαρές 

Πινακίδες – Ασφαλέστεροι Δρόμοι» και 

κάλεσαν τα μέλη της Συμμαχίας για την 

Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο, 

στην οποία ανήκουν και οι «Αττικές Δια-

δρομές», να συμμετάσχουν εθελοντικά.

Δυστυχώς, οι οδικές πινακίδες γίνονται 

συχνά αντικείμενο βανδαλισμού από 

κάποιους που τοποθετούν πάνω τους 

αυτοκόλλητα, με αποτέλεσμα να μην είναι 

ορατή πλέον η σήμανση, κάτι που δημιουρ-

γεί σοβαρό πρόβλημα οδικής ασφάλειας. 

εντύπου ήταν να ευαισθητοποιήσει 

τον αναγνώστη ώστε να σκεφτεί τον 

τρόπο που ενεργεί ως οδηγός, πεζός, 

συνεπιβάτης, με τη χρήση των οικείων 

σε όλους παραδειγμάτων από χαρακτη-

ριστικά των ζώων για την επιβίωση και 

την προστασία των οποίων έχει προνο-

ήσει η φύση. Το δημιουργικό ύφος του 

εντύπου ήταν μια ελκυστική αφορμή 

συζήτησης ανάμεσα σε γονείς και παι-

διά για την οδική ασφάλεια. Το έντυπο 

μοιράστηκε ευρέως από τους σταθμούς 

διοδίων της Αττικής Οδού,  του Αυτο-

κινητόδρομου Αιγαίου, της Εγνατίας 

Οδού, της Νέας και Κεντρικής οδού, 

της Ολυμπίας Οδού, του Μορέα και της 

Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.

Η πρωτοβουλία του ΙΟΑΣ ξεκίνησε στον 

Δήμο Αμαρουσίου, ενώ η δράση φιλοδο-

ξεί να περιλάβει και άλλους δήμους της 

Αττικής. 
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Μ
έσω της συμμετοχής τους 

στο φορέα Hellastron, όλες οι 

εταιρίες διαχείρισης αυτοκινη-

τοδρόμων της χώρας, υποστήριξαν από 

κοινού με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλει-

ας «Πάνος Μυλωνάς» την εκστρατεία με 

θέμα την υπνηλία και την έλλειψη προσο-

χής κατά την οδήγηση.

Συγκεκριμένα, με τη χορηγία του ιδρύμα-

τος Vinci Autoroutes δημιουργήθηκε ένα 

ενημερωτικό τηλεοπτικό σποτ με μήνυμα 

Εκστρατεία ενημέρωσης

Οι κίνδυνοι  
από την κόπωση 
στην οδήγηση

«Πάρ’ το αλλιώς» και πρωταγωνιστή το 

γνωστό ηθοποιό Σπύρο Παπαδόπουλο, 

o οποίος προσφέρθηκε εθελοντικά. Το 

σποτ ενημέρωνε τους οδηγούς για τους 

κινδύνους της οδήγησης σε κατάσταση 

κόπωσης, υπνηλίας ή απόσπασης προσο-

χής και τους προέτρεπε να μεριμνήσουν 

για την οδική τους ασφάλεια με αφορμή 

τις μετακινήσεις και τα ταξίδια τους κατά 

την περίοδο του Πάσχα.  

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιή-

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΝΙΩΣΕΤΕ ΥΠΝΗΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
• Κοιμηθείτε καλά το προηγούμενο βράδυ πριν το πρωινό σας ταξίδι
• Αποφύγετε τα μεγάλα γεύματα πριν από το ταξίδι σας
• Πείτε όχι στο αλκοόλ, που σε συνδυασμό με την κούραση είναι καταστροφικό για την οδήγηση
• Αποφύγετε την οδήγηση σε ώρες που ξέρετε ότι θα έπρεπε να είστε στο κρεβάτι
• Προτιμήστε τα ταξίδια με συνεπιβάτη
• Κάντε μικρά διαλείμματα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, περίπου κάθε 2 ώρες
• Αν νιώσετε κούραση ενώ οδηγείτε, σταματήστε σε ασφαλές σημείο και ξεκουραστείτε για 15-30 λεπτά
• Μην εμπιστεύεστε τον καφέ για την αφύπνισή σας. Η επίδρασή του είναι παροδική
• Αν είστε επαγγελματίας οδηγός, ο καλός προγραμματισμός ύπνου και δρομολογίων καθώς και τα μικρά διαλείμματα κάθε 
δίωρο, σας παρέχουν ασφάλεια 

Και προπάντων θυμηθείτε: 
Ο καφές, το ανοιχτό παράθυρο, η δυνατή μουσική δεν προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια. Η κόπωση στο τιμόνι αντιμετωπίζεται μόνον 
με τον ύπνο! Κοιμηθείτε καλά πριν οδηγήσετε. Αν νιώσετε νυσταγμένοι κατά την οδήγηση, σταματήστε επιτόπου και κοιμηθείτε για 
15-30 λεπτά. Μια μικρή καθυστέρηση μπορεί να σας σώσει τη ζωή!
Γιατί, όπως μας θυμίζει και το σποτ, «H ξύπνια οδήγηση θέλει ξύπνιους οδηγούς»

θηκε σε 10 χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένω-

σης, η υπνηλία και η έλλειψη προσοχής 

αποτελούν δύο από τους βασικούς παρά-

γοντες τροχαίων ατυχημάτων. Από την 

έρευνα προκύπτει ότι το 38% των Ελλή-

νων οδηγών έχουν φτάσει στο σημείο να 

αποκοιμηθούν στο τιμόνι τουλάχιστον μία 

φορά, ποσοστό που τοποθετεί τους  Έλλη-

νες πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο.  Δείτε το σποτ: www.youtube.com/

watch?v=6sGXVFZ1z1o
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Η 
διαδεδομένη πλέον τακτική της 

χρήσης του smartphone για να 

βγάζει κάποιος selfies μοιάζει 

να έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις: Η 

αυτοκινητοβιομηχανία Ford  πραγματο-

ποίησε έρευνα σε 7 ευρωπαϊκές χώρες, 

προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο 

η συνήθεια των selfies έχει περάσει και 

στους νέους οδηγούς. Τα ευρήματα της 

έρευνας όχι μόνο επιβεβαίωσαν την υπό-

θεση αλλά και έδειξαν ότι οι νέοι οδηγοί 

στη Βρετανία είναι οι πιο επιρρεπείς στο 

να βγάζουν φωτογραφίες selfie ενώ οδη-

γούν σε σχέση με τους νέους οδηγούς 

στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  Σύμ-

φωνα με την έρευνα, το ποσοστό των 

νέων οδηγών στη Βρετανία που έχουν 

αναπτύξει αυτήν τη συνήθεια είναι 33%, 

ενώ χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν 

σε Γερμανία και  Γαλλία (28%), Ρουμανία 

(27%), Ιταλία (26%), Ισπανία (18%) και 

Βέλγιο (17%).

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε 

7.000 νέους που χρησιμοποιούν smart 

phone, έδειξε επίσης ότι ένας στους 4 

έχουν χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ενώ οδηγούν! Οι άντρες έχουν 

και πάλι το προβάδισμα στην επικίνδυνη 

συμπεριφορά. Ωστόσο, όλοι οι ερωτώμε-

νοι παραδέχτηκαν ότι οι πρακτικές αυτές 

είναι επικίνδυνες. 

Στην Ελλάδα δεν είναι λίγες οι φωτογρα-

φίες που αναρτώνται στις προσωπικές 

σελίδες facebook νεαρών αγοριών και 

κοριτσιών που τους δείχνουν στο τιμόνι.

Η επικράτηση των smartphones, που 

μοιάζει να έχει κατακτήσει κυριολεκτικά 

τους νεαρούς χρήστες κινητής τηλεφωνί-

Η μανία των selfies έφτασε και στο τιμόνι

ας, αποτελεί πλήγμα για την οδική ασφά-

λεια, δεδομένου ότι η επικίνδυνη χρήση 

του κινητού τηλεφώνου κατά την οδή-

γηση δεν περιορίζεται πλέον στην απλή 

συνομιλία. Μεγάλο ποσοστό των οδηγών 

διαβάζουν και απαντούν σε γραπτά μηνύ-

ματα ή χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ενώ 

οδηγούν.

Η μανία με τις selfies είναι ένας ακόμη 

κίνδυνος από τη χρήση του κινητού κατά 

την οδήγηση που μπορεί να αποβεί μοι-

ραίος. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι στην 

Ευρώπη τα τροχαία ατυχήματα παραμέ-

νουν η πρώτη αιτία θανάτου στις ηλικίες 

15 έως 29 ετών!

Πηγή: ETSC (European Transportation 

Safety Council/ Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Οδικής Ασφάλειας)
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Η 
οδική ασφάλεια είναι για την 

Αττική Οδό μια πρακτική που 

έχει ενσωματωθεί τόσο στην 

κατασκευή όσο και στη λειτουργία της.

Η υποδομή του σύγχρονου αυτοκινη-

τόδρομου που κατασκευάστηκε βάσει 

διεθνών προδιαγραφών ασφαλείας λει-

τουργεί την τελευταία δεκαετία πάντα 

με προσανατολισμό τις ασφαλείς μετα-

κινήσεις των οδηγών. Ωστόσο, η οδική 

ασφάλεια είναι για την Αττική Οδό και 

ζήτημα εκπαίδευσης, και στην κατεύθυν-

ση αυτήν η εταιρία εργάζεται σε επίπε-

δο επικοινωνίας για τη δημιουργία μιας 

«κουλτούρας οδικής ασφάλειας» που θα 

μειώσει τα τροχαία ατυχήματα όχι μόνο 

στον αυτοκινητόδρομο, αλλά και στο 

ευρύτερο οδικό δίκτυο.

Οι καμπάνιες που  κατά καιρούς πραγμα-

τοποιεί η Αττική Οδός με θέμα την οδική 

ασφάλεια έρχονται να συμπληρώσουν 

ένα συγκροτημένο σύνολο δράσεων που 

υλοποιεί την επικοινωνιακή στρατηγική 

οδικής ασφάλειας της εταιρίας.

Η φετινή καμπάνια «τρέχει» στον περι-

οδικό Τύπο με καταχωρίσεις που χρησι-

μοποιούν το στοιχείο της υπερβολής για 

Με στόχο λιγότερα 
ατυχήματα

να περάσουν τα μηνύματα της οδικής 

ασφάλειας.

Ειδικότερα, η καμπάνια υπενθυμίζει την 

αναγκαιότητα τήρησης των ορίων ταχύ-

τητας, της χρήσης της ζώνης, του κρά-

νους στη μοτοσικλέτα, της σωστής φόρ-

τωσης των φορτηγών και της αμυντικής 

οδήγησης.

Τα θέματα έχουν επιλεγεί με βάση τις 

παραβάσεις και τα ατυχήματα που παρα-

τηρούνται στον αυτοκινητόδρομο της 

Αττικής Οδού, ωστόσο είναι εξίσου σημα-

ντικά και για το ευρύτερο οδικό δίκτυο 

της χώρας.

Η τήρηση των ορίων ταχύτητας στην 

Αττική Οδό εξασφαλίζει ασφαλείς μετα-

κινήσεις, δεδομένου ότι τα όρια στον 

αυτοκινητόδρομο είναι αυστηρά και 

επιστημονικά μελετημένα και ανταπο-

κρίνονται ρεαλιστικά στις δυνατότητες 

της υποδομής. Ιδιαίτερα στην Δυτική 

Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού, με τις 

αλλεπάλληλες στροφές, τις σήραγγες και 

τις κλίσεις, οι οδηγοί θα πρέπει να είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικοί. 

Τα ατυχήματα με μοτοσικλέτα που έχουν 

Καμπάνια  
για την οδική 
ασφάλεια από 
την Αττική Οδό
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κατά καιρούς συμβεί στον αυτοκινητό-

δρομο δυστυχώς έχουν κάποιες φορές 

αποβεί μοιραία, επειδή ο οδηγός του δικύ-

κλου δεν φορούσε κράνος. Η χρήση του 

κράνους μπορεί να σώσει ζωές ακόμη 

και σε περίπτωση μιας μικρής πτώσης με 

μοτοσικλέτα, ακόμη και με πολύ χαμηλή 

ταχύτητα μέσα στην πόλη.

Οι επαγγελματίες οδηγοί θα πρέπει να μερι-

μνούν με υπευθυνότητα για την ασφαλή 

φόρτωση του φορτηγού οχήματός τους, 

έτσι ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα 

πτώσης φορτίου στο οδόστρωμα, με απο-

τέλεσμα την πρόκληση τροχαίου. 

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την αμυντική 

οδήγηση, δηλαδή την αποφυγή εμπλοκής 

σε επιθετική συμπεριφορά στο δρόμο, την 

πρόβλεψη πιθανού λάθους των άλλων 

οχημάτων, την άρνηση να απαντήσει ο 

οδηγός σε κάποιο προσβλητικό σχόλιο, 

είναι στοιχεία που θα κάνουν ασφαλείς 

τις μετακινήσεις προς όφελος του ίδιου 

του οδηγού, των συνεπιβατών του αλλά 

και προς όφελος όλων των υπόλοιπων 

οδηγών με τους οποίους μοιράζεται το 

δρόμο.

Στόχος των 
επικοινωνιακών 
δράσεων που 
υλοποιούνται εδώ 
και μια δεκαετία 
είναι η δημιουργία 
«κουλτούρας οδικής 
ασφάλειας»
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Αρμονική συνύπαρξη  
στο δρόμο

Τι θα έλεγε 
ένας οδηγός 
αυτοκινήτου 
σε έναν 
μοτοσικλετιστή;

Η 
συμβίωση των τετράτροχων με τα 

δίτροχα στους δρόμους της πόλης 

είναι συχνά δύσκολη. Όπως όμως 

κάθε συνύπαρξη, απαιτεί και αυτή γνώση, 

ψυχραιμία και σεβασμό. 

Το αυτοκίνητο διαφέρει εξ ορισμού από το 

δίτροχο λόγω μεγέθους. Αυτό από μόνο του 

δημιουργεί καταστάσεις που μόνο ακίνδυνες 

δεν είναι.

Αυτήν τη φορά θα δώσουμε το λόγο στους 

οδηγούς αυτοκινήτου και σε όσα θα ήθελαν 

αν πουν στους οδηγούς δικύκλου:

› Έχεις την εντύπωση ότι σε «γράφω»; 

Κάνεις λάθος. Είναι πιθανό να μην σε έχω 

δει καν. 

› Θυμήσου ότι λόγω του μικρού μεγέθους 

ενός δικύκλου, είναι πολύ πιο πιθανό να 

βρεθείς στο «τυφλό σημείο» όπου δεν είσαι 

ορατός στους καθρέφτες μου.

› Το μαύρο κράνος και τα μαύρα ρούχα σε 

κάνουν αόρατο, ειδικά όταν η μέρα έχει προ-

χωρήσει και το φως έχει λιγοστέψει.

› Χωρίς αναμμένα φώτα είναι ακόμη πιο 

πιθανό να περάσεις απαρατήρητος. Έχε 

ανοιχτά τα φώτα σου και την ημέρα!

› Είσαι σε πλεονεκτική θέση ως προς την 

επιτάχυνση του οχήματός σου. Υπάρχει 

περίπτωση λοιπόν να «συναντηθούμε» πάνω 

σε στροφή, παρόλο που όταν τσέκαρα τον 

καθρέφτη μου δεν σε είδα.

› Μην τρέχεις με υπερβολική ταχύτητα στον 

αυτοκινητόδρομο περνώντας ξυστά δίπλα 

μου. Με τρομάζεις και μπορεί να χάσω τον 

έλεγχο. 

› Όταν περνάς ανάμεσα σε οχήματα που 

κινούνται πολύ αργά στην πόλη, κάντο με 

χαμηλή ταχύτητα για να προλάβω να σε δω.

› Αν μου χτυπήσεις τον καθρέφτη καθώς περ-

νάς ξυστά δίπλα μου, ένα συγνώμη θα ήταν 

ευπρόσδεκτο, έστω γιατί με τρόμαξες.

› Μην κάνεις σφήνα για να στρίψεις πριν από 

μένα πάνω σε μια στροφή, παρόλο που έχω 

ήδη βγάλει φλας. 

› Μη μου κρύβεις την ορατότητα, βγαίνοντας 

μπροστά σε μια στροφή ή ένα στοπ. 

› Μην έρχεσαι με τα χίλια να σταματήσεις 

μπροστά μου στο φανάρι. Αν ανοίγει εκείνη 

τη στιγμή, μπορεί να σε χτυπήσω. 

› Μην οδηγείς ανάποδα στα στενά, δεν σε 

έχω υπολογίσει. 

› Μην είσαι τόσο σίγουρος ότι είδα το φλας 

σου. Βγάλε και το χέρι σου για να γίνει 

σαφές ότι θα στρίψεις.

› Μην παρκάρεις σαν να ήσουν τετράτροχο. 

Σεβάσου τον περιορισμένο χώρο παρκαρί-

σματος και μην τον στερείς από κάποιον 

που έχει μεγαλύτερη ανάγκη.

› Σεβάσου το χρόνο μου την ώρα που παρ-

κάρω. Μην προσπαθείς να περάσεις αμέ-

σως και μη μου κορνάρεις. 

› Το ξέρω ότι οδηγείς μηχανή για να είσαι 

πιο ελεύθερος και πιο ευέλικτος, αλλά αυτό 

δεν σου δίνει το δικαίωμα να είσαι συνεχώς 

«στην τσίτα» έτοιμος να «αρπαχτείς» με το 

παραμικρό. 

› Αν τύχει και χωρίς τη θέλησή μου σε 

έκανα να αισθανθείς ότι η οδική σου ασφά-

λεια μπήκε σε κίνδυνο, ας κρατήσουμε την 

ψυχραιμία μας και τους ήπιους τόνους. 
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Τι λέει η απόφαση  
του Αρείου Πάγου

Η 
οδήγηση υπό την επήρεια αλκο-

όλ ευθύνεται για μεγάλο ποσο-

στό τροχαίων. Ειδικότερα στατι-

στικές από τις ΗΠΑ δείχνουν ότι το 40% 

του συνόλου των θανάτων από τροχαίο 

οφείλονται σε οδήγηση υπό την επήρεια 

αλκοόλ.  Σύμφωνα με τη στατιστική υπη-

ρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1 ατύχημα 

στα 4 οφείλεται στην κατανάλωση οινο-

πνεύματος, ενώ περισσότερα από 40.000 

άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πεθαίνουν 

ετησίως σε τροχαία ατυχήματα που προ-

καλούνται από την κατανάλωση οινοπνεύ-

ματος.

Ένας μεθυσμένος οδηγός ωστόσο συχνά 

έχει και συνεπιβάτες, που είναι εύλογο ότι 

όταν επιβιβάζονται στο όχημα γνωρίζουν 

την κατάσταση του οδηγού. 

Πόσο λοιπόν είναι συνυπαίτιοι σε περίπτω-

ση που ο μεθυσμένος οδηγός εμπλακεί σε 

τροχαίο;

Πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου  

κάνει σαφές ότι εφ' όσον ο συνεπιβάτης 

γνωρίζει ότι o οδηγός είναι μεθυσμένος, 

σε περίπτωση ατυχήματος είναι 30% 

συνυπεύθυνος. Ειδικότερα, η απόφαση 

επί συγκεκριμένου περιστατικού αναφέ-

ρει ότι  «ο θανών, γνώριζε ότι ο οδηγός 

είχε καταναλώσει οινόπνευμα, ενώ επίσης 

μπορούσε να γνωρίζει ότι εξ αυτού του 

λόγου είχε πλέον μειωμένη ικανότητα για 

οδήγηση» και κατά συνέπεια «το ποσοστό 

συνυπαιτιότητας του θανόντος συνοδηγού 

στη ζημία που υπέστη εξαιτίας του ατυχή-

ματος λόγω αυτοδιακινδυνεύσεως, πρέπει 

να προσδιορισθεί σε 30%».

Η απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου είναι 

καθοριστική για την εφεξής αντιμετώπιση 

της υπαιτιότητας σε περίπτωση τροχαίου 

λόγω μέθης.

Το να αποφύγουμε να επιβιβαστούμε λοι-

πόν σε όχημα με μεθυσμένο οδηγό είναι 

κάτι που αφενός προστατεύει τη σωματική 

μας ακεραιότητα, αφετέρου μας προστα-

τεύει από πιθανή δικαστική εμπλοκή, σε 

περίπτωση ατυχήματος.

Θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε:

• Οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ στο 

αίμα επηρεάζει την οδηγική ικανότητα 

και τα αντανακλαστικά του οδηγού. Έτσι, 

δεν μπορεί κανείς να πει με σιγουριά ποια 

είναι τα όρια του αλκοόλ, ώστε να οδηγεί 

με ασφάλεια.

• Ένα ποτήρι κρασί μειώνει τα αντανακλα-

στικά στο μισό, ενώ 3 ποτήρια κρασί μειώ-

νουν τα αντανακλαστικά έως και 80%.

• Οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ μειώ-

νει το οπτικό πεδίο και την αντίληψη του 

χώρου και της ταχύτητας.

• Εάν κάποιος οδηγεί με ποσότητα αλκοόλ 

στο αίμα διπλάσια από το επιτρεπόμενο 

όριο, είναι τουλάχιστον 50 φορές πιο πιθα-

νό να εμπλακεί σε μια μοιραία σύγκρουση με 

το όχημά του, απ’ ό,τι ένας οδηγός που δεν 

έχει πιει. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε 

ότι ο οδηγός  του οχήματος στο οποίο πρό-

κειται να επιβιβαστείτε είναι μεθυσμένος:

› Aποτρέψτε τον από την οδήγηση.

› Προτείνετε να οδηγήσετε εσείς, σε 

περίπτωση που είστε νηφάλιος.

› Προτείνετέ του να καλέσετε ένα ταξί 

για να πάτε στον προορισμό σας.

Αν είστε σε διασκέδαση με παρέα και πρό-

κειται να μετακινηθείτε, φροντίστε από 

πριν να ορίσετε τον «οδηγό της παρέας» 

ο οποίος δεν πρόκειται να καταναλώσει 

αλκοόλ και θα έχει την ευθύνη για την 

ασφαλή μεταφορά των υπόλοιπων της 

παρέας, που στην περίπτωση αυτή θα 

μπορούν ελεύθερα να πιουν «ένα ποτήρι 

παραπάνω».

Συνυπαίτιος 
ο συνοδηγός  
αν γίνει ατύχημα 
υπό την επήρεια  
αλκοόλ
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Το μέλλον 
της αυτοκίνησης

Πρωτοποριακά 
λεωφορεία 
χωρίς οδηγό 
στα Τρίκαλα

Π
ρωτοπορεί η πόλη των Τρικάλων 

στον τομέα της τεχνολογίας των 

μεταφορών. Συγκεκριμένα, πρό-

κειται σύντομα να δούμε στους δρόμους 

της πόλης να κυκλοφορούν τα πρώτα από 

τα έξι λεωφορεία χωρίς οδηγό που προ-

βλέπει το πιλοτικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

CityMobil2.

Η πόλη των Τρικάλων είναι πρώτη από τις 

πέντε ευρωπαϊκές περιοχές στις οποίες 

θα δοκιμαστούν πιλοτικά επί έξι μήνες 

τα αυτοματοποιημένα λεωφορεία χωρίς 

οδηγό, τα οποία θα λειτουργούν με αισθη-

τήρες.

Τα αυτοκινούμενα λεωφορεία θα είναι 

σχετικά μικρής χωρητικότητας (4, 12 ή 15 

επιβατών) και θα κινούνται στο δρόμο και 

όχι σε ράγες με ταχύτητες έως 20 χιλιό-

μετρα την ώρα.

Για να κυκλοφορήσουν τέτοια οχήματα 

στους ευρωπαϊκούς δρόμους, απαιτείται 

η προώθηση των απαιτούμενων νομοθε-

τικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, ενώ 

δεν αποκλείεται σε βάθος χρόνου να 

απαιτηθεί και η αναθεώρηση της Συνθή-

κης της Βιέννης, όπου η φιλοσοφία της 

κυκλοφορίας των αυτοκινήτων βασίζεται 

στον ανθρώπινο παράγοντα (οδηγό).

Οι χώρες που συμμετέχουν στην πιλοτική 

εφαρμογή του έργου CityMobil2 είναι οι 

Ελλάδα (Τρίκαλα), Ιταλία (Μιλάνο), Ισπα-

νία (Λεόν), Γαλλία (Λα Ροσέλ) και Φινλαν-

δία (Βαντάα).

Το πιλοτικό πρόγραμμα προβλέπει τη λει-

τουργία εξ αποστάσεως ειδικού κέντρου 

ελέγχου με παρουσία χειριστή, ο οποίος 

επιβάλλεται να βρίσκεται καθ’ όλη τη 

διάρκεια λειτουργίας του οχήματος στο 

κέντρο ελέγχου. Στην παρούσα φάση, 

ακόμη και η ασφάλιση των οχημάτων 

αποτελεί πρόκληση για τις ασφαλιστικές 

εταιρίες, οι οποίες καλούνται να διαμορ-

φώσουν συμβόλαια (για οχήματα χωρίς 

οδηγό) τα οποία δεν έχουν συναφθεί ποτέ 

στο παρελθόν, ενώ δεν υπάρχει και εμπει-

ρία σε άλλη χώρα.

Αντικείμενο μελέτης, στο πλαίσιο του 

προγράμματος, θα αποτελέσει ακόμη και 

η αντίδραση του κοινού. Ερευνητές του 

Πανεπιστημίου του Λιντς θα είναι παρό-

ντες σε διάφορα σημεία των Τρικάλων 

προκειμένου να καταγράψουν την αλλη-

λεπίδραση οχημάτων και πεζών με τα 

λεωφορεία χωρίς οδηγό.

Απώτερος στόχος του υπουργείου Μετα-

φορών είναι τα αυτοματοποιημένα αυτο-

κίνητα να κυκλοφορήσουν κάποια στιγμή 

στην Αθήνα.

Τα αυτοκινούμενα  είναι ιδανικά για την 

εξυπηρέτηση ιστορικών κέντρων πόλε-

ων και μπορούν να συνδυαστούν με τις 

υπόλοιπες τροχιές των μέσων για την 

αποσυμφόρηση του κέντρου, πάντα με 

προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια.  

Τα αυτοκινούμενα οχήματα αποτελούν 

αντικείμενο έρευνας και πρωτοποριακών 

εφαρμογών σε χώρες της Ευρώπης και 

στις ΗΠΑ, καθώς μπορεί να σηματοδο-

τήσουν μετακινήσεις  χωρίς κινδύνους, 

όπως αυτοί που προκύπτουν από έναν 

οδηγό που είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, 

οδηγεί κουρασμένος ή εμπλέκεται σε τρο-

χαίο λόγω απροσεξίας. 

Πηγή: kathimerini.gr
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Σ
ε πρόσφατο σαλόνι αυτοκινήτου 

στο Ντιτρόιτ, η εταιρία Local 

Motors με έδρα το Φοίνιξ της 

Αριζόνα έδωσε στο κοινό την ευκαιρία 

να πάρει μια πρώτη γεύση από το μέλλον 

της αυτοκινητοβιομηχανίας, παρουσιάζο-

ντας το πρώτο τρισδιάστατα εκτυπωμένο 

αυτοκίνητο παγκοσμίως. Το αυτοκίνητο 

που ονομάζεται Strati «εκτυπώνεται» 

από σύγχρονο τρισδιάστατο εκτυπωτή 

και η διαδικασία διαρκεί 44 ώρες, ενώ 

οι εκπρόσωποι της εταιρίας δήλωσαν 

ότι στο μέλλον σκοπεύουν να μειώσουν 

σημαντικά το χρόνο εκτύπωσης και να 

φτάσουν στις 10-12 ώρες συνολικά.  

Για να «γεννηθεί» ένα Strati ο εκτυπω-

τής δημιουργεί συνολικά 212 στρώματα 

και η συναρμολόγηση του εκτυπωμένου 

μοντέλου χρειάζεται  δύο ημέρες αστα-

μάτητης δουλειάς.

Ο συνηθισμένος αριθμός κομματιών στις 

περιπτώσεις συναρμολογούμενων αυτο-

κινήτων είναι τουλάχιστον 20.000 κομ-

μάτια, ενώ το συγκεκριμένο έχει μόλις 

40 κομμάτια. Στο αμάξωμα προστίθενται 

ηλεκτρική μπαταρία, λάστιχα, καθώς και 

αναρτήσεις της γαλλικής Renault.  Το 

τελικό όχημα ζυγίζει 800 κιλά, είναι 

διθέσιο και μπορεί να αναπτύξει ταχύτη-

τα 40 χιλιομέτρων την ώρα.

Το επαναστατικής κατασκευής Strati 

υπολογίζεται ότι θα στοιχίζει περίπου 

18.000 έως 30.000 δολάρια και προορί-

ζεται για κίνηση στην πόλη αλλά και για 

κοντινές βόλτες, ενώ έχει χρόνο ζωής 

τουλάχιστον πέντε χρόνια. Η διάρκεια 

ζωής του εξαρτάται από τις συνθήκες 

φύλαξής του. Αν φυλάσσεται σε γκαράζ 

τότε μπορεί να «ζήσει» περισσότερο. 

Το υλικό κατασκευής του είναι πλαστικό, 

κάτι που το κάνει πλήρως  ανακυκλώσιμο. 

Εάν σπάσει, στραβώσει ή κάτι χαλάσει, 

τότε μπορεί κανείς να αφαιρέσει τα μη 

ανακυκλώσιμα στοιχεία του και να ανα-

κυκλώσει όλο το υπόλοιπο, κερδίζοντας 

από την αξία των υλικών για να αγοράσει 

ένα νέο όχημα.  

Δεν μένει παρά να κάνετε υπομονή 

έως τα τέλη του 2015 που αναμένεται η 

κυκλοφορία τους στην αγορά. 

Πηγή Euronews

Τρισδιάστατα εκτυπωμένο αυτοκίνητο  
τώρα στους δρόμους 
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Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετήσαμε 

το συνάδελφο Νικόλαο Δήμου, που 

εργαζόταν ως Επόπτης Διοδίων της Αττικής 

Οδού. Ο Νίκος ξεκίνησε στην εταιρία μας το 

2004 ως Εισπράκτορας Διοδίων και από το 

2011 με μεγάλη υπευθυνότητα ανέλαβε τα 

καθήκοντα του Επόπτη Διοδίων. Για χρόνια 

εργάστηκε στους σταθμούς διοδίων της 

Περιφερειακής Υμηττού, ενώ το τελευταίο 

διάστημα επόπτευε στους σταθμούς διοδί-

ων στην περιοχή Ρουπάκι. Ιδιαίτερα τραγι-

κό είναι το γεγονός ότι ο συνάδελφός μας 

έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Για όλους εμάς που η οδική ασφάλεια είναι 

αντικείμενο της εργασίας μας, ένα τέτοιο 

συμβάν αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις 

και μας υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να συνε-

χίσουμε να προσπαθούμε με κάθε τρόπο για 

τη μείωση των τροχαίων στους δρόμους. 

Θα θέλαμε, από καρδιάς, να εκφράσουμε 

τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του 

και στους οικείους του.

Αποχαιρετώντας έναν συνάδελφο

Ένα σερί από τίτλους έχει να επιδείξει 

τα τελευταία χρόνια η ομάδα ποδο-

σφαίρου των Αττικών Διαδρομών.  Έτσι 

και φέτος αναδείχθηκε κυπελλούχος στο 

Εργασιακό Πρωτάθλημα της ΕΣΕΑ ( Ένω-

ση Σωματείων Εργασιακού Αθλητισμού). 

Στον τελικό, που διεξήχθη την Τετάρτη 10 

Ιουνίου 2015, στο Δημοτικό Γήπεδο Ιλίου, 

η ομάδα της Εταιρίας ήρθε αντιμέτωπη με 

τη δυνατή ομάδα της BIC-ΒΙΟΛΕΧ. Οι δύο 

ομάδες, που ήταν και οι καλύτερες του φε-

τινού πρωταθλήματος, έχουν ξαναβρεθεί 

στο παρελθόν αντιμέτωπες στον τελικό 

του Εργασιακού Πρωταθλήματος. Το τελι-

κό σκορ βρήκε τις δύο ομάδες ισόπαλες με 

1-1  και στη διαδικασία των πέναλτι που ακο-

λούθησε η ομάδα των Α.Δ. επικράτησε με 

5-4. Φέτος, εκτός από τον επίσημο τελικό, 

διοργανώθηκε και αγώνας 30 λεπτών ανά-

μεσα στα παιδιά των εργαζομένων των δύο 

εταιριών ηλικίας 8-10 ετών, που έληξε 1-1. 

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΟΙ 2014-2015!

Τα παιδιά αγωνίστηκαν με κέφι και ενθου-

σιασμό και έκαναν την ατμόσφαιρα ακόμη 

πιο φιλική, ενώ στο τέλος του αγώνα πή-

ραν μετάλλια για τη συμμετοχή τους από 

τη διοργανώτρια αρχή της Ε.Σ.Ε.Α. Μπορεί 

η ομάδα ποδοσφαίρου των Αττικών Δια-

δρομών να μοιάζει ανίκητη, όμως δεν επα-

ναπαύεται στις δάφνες της. Το αγωνιστικό 

και ομαδικό πνεύμα όλων είναι αμείωτο, 

και είναι αυτό που μαζί με τη συνεπή συμ-

μετοχή των εργαζομένων αθλητών φέρνει 

τις επιτυχίες. Αξίζουν πολλά ΣΥΓΧΑΡΗΤΗ-

ΡΙΑ σε όλους τους εργαζόμενους αθλητές, 

που διαθέτουν το χρόνο τους για να συμ-

μετέχουν στις αθλητικές εκδηλώσεις που 

υποστηρίζει η Εταιρία. 
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Ευχαριστίες και συγχαρητήρια για τις υπηρεσίες μας

Το προσωπικό των ομάδων περιπο-

λίας γίνεται και πάλι αποδέκτης 

ευχαριστιών, χάρη στην ταχύτητα, την 

αποτελεσματικότητα και την ευγένεια που 

χαρακτηρίζουν την προσφορά των υπηρε-

σιών τους. 

Η κα Χαιροπούλου σε επιστολή της ευχαρι-

στεί για τις υπηρεσίες που 

της προσέφερε ο υπάλ-

ληλος περιπολίας Ανδρέ-

ας Χριστόπουλος, όταν 

χρειάστηκε να αλλάξει το 

ελαστικό του αυτοκινήτου της, αναφέροντας:  

«θα ‘θελα να εκφράσω τις θερμές μου 

ευχαριστίες στο προσωπικό των πληρω-

μάτων των οχημάτων της Αττικής Οδού, 

αφού είναι η δεύτερη φορά που εξυπηρε-

τούμαι άμεσα από ανθρώπους ευγενείς 

και πρόθυμους και να τους συγχαρώ για το 

έργο που επιτελούν.  Ο οδηγός αισθάνεται 

μεγάλη ασφάλεια όταν 

γνωρίζει ότι θα εξυπηρε-

τηθεί άμεσα».

Ο κος Κ. Κίτσιος ευχα-

ριστεί τον υπάλληλο 

περιπολίας Γιώργο Μάνθο για την άμεση 

βοήθεια που δέχθηκε όταν αντιμετώπι-

σε πρόβλημα στον αυτοκινητόδρομο και 

γράφει:  «Θα θέλαμε να σας συγχαρούμε 

για την οδική ασφάλεια που προσφέρετε, 

την άμεση προσέλευση της βοήθειας, την 

ευγένεια του οδηγού, και γενικά των υπαλ-

λήλων σας».

Ο κος Α. Καστάνης, που αναγκάστηκε να 

ακινητοποιήσει το όχημά του λόγω προ-

βλήματος ελαστικού, μας γράφει: 

«Θέλω να εκφράσω και εγγράφως τις ευ-

χαριστίες μου για την ταχεία εξυπηρέτη-

ση, τόσο από τον οδηγό του αυτοκινήτου 

σας, όσο και αυτού της οδικής βοήθειας, 

για την άψογη και ευγενική συμπεριφορά 

τους. Αξίζετε ΣΥΓΧΑΡΗ-

ΤΗΡΙΑ για την άρτια ορ-

γάνωση». Ο υπάλληλος 

περιπολίας που τον βοή-

θησε ήταν ο Νίκος Χαρ-

μανίδης. Συγχαρητήρια 

όμως αξίζουν και στους 

υπαλλήλους περιπολίας 

Στέλιο Γαγλία και Χαρί-

λαο Ζαρκαδούλα, που σε 

συνεργασία με την Τρο-

χαία της Αττικής Οδού 

εντόπισαν και βοήθησαν 

να επιστρέψει ασφαλής 

στο σπίτι της γυναίκα με 

πρόβλημα υγείας η οποία είχε χαθεί στον 

αυτοκινητόδρομο και αναζητούνταν μέσω 

Silver Alert.

Αξιέπαινοι επίσης είναι οι υπάλληλοι του 

Τμήματος Διοδίων που βρήκαν και παρέ-

δωσαν πορτοφόλι που είχε χάσει οδηγός 

μοτοσικλέτας, κατά τη διέλευσή του από 

τον αυτοκινητόδρομο. Συγκεκριμένα, ο 

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα 

Μελανώματος και την Ελληνική 

Εβδομάδα κατά του Καρκίνου του Δέρ-

ματος το Μάιο, το Ιατρείο Εργασίας της 

Αττικής Οδού ενημέρωσε το σύνολο του 

προσωπικού της Εταιρίας για τη δυνατό-

τητα της δωρεάν δερματολογικής εξέτα-

σης που προσέφερε η Δερματολογική και 

εισπράκτορας Σταύρος 

Εικοσιπεντάκης, εντό-

πισε πεσμένο στο οδό-

στρωμα το πορτοφόλι 

το οποίο περιείχε 300€ 

και προσωπικά έγγραφα. Ο εισπράκτο-

ρας ενημέρωσε αμέσως 

τους επόπτες βάρδιας 

Ελένη Παυλίδη και Αν-

δρέα Τσέτση, και με την 

παρέμβαση του ΚΔΚ, 

υπάλληλος περιπολίας 

παρέλαβε το πορτοφόλι 

και έσπευσε να περιμέ-

νει τον ιδιοκτήτη του σε 

επόμενο σταθμό διοδί-

ων, όπου και του το παρέδωσε.  Εύσημα 

ωστόσο αποδίδονται και στην Τηλεφω-

νική Εξυπηρέτηση Πελατών της Αττικής 

Οδού. Με δημοσίευμα, η εφημερίδα Deal 

News συγχαίρει την Αττική Οδό για την 

αποτελεσματικότητα της Τηλεφωνικής 

Εξυπηρέτησης Πελατών, με αφορμή τε-

χνικό πρόβλημα που προέκυψε σε συνερ-

γαζόμενη επιχείρηση για την φόρτισή του 

e-PASS. Η εφημερίδα προσθέτει ότι δικαί-

ως η Αττική Οδός έχει βραβευθεί για την 

Εξυπηρέτηση που προσφέρει, εφόσον 

αποδεικνύει στην πράξη ότι μπορεί να δι-

ευκολύνει τους οδηγούς και συνδρομητές 

της ακόμη και σε κάτι έκτακτο που μπορεί 

να προκύψει.

Αφροδισιολογική Εταιρία,  προτρέποντας 

τους εργαζομένους να εξεταστούν στο 

πλαίσιο της πρόληψης κατά του καρκί-

νου του δέρματος.

Το Ιατρείο Εργασίας της Αττικής Οδού 

λειτουργεί στο πλαίσιο του Τμήματος 

Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας της 

Εταιρίας, η οποία εφαρμόζει ένα ολο-

κληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας 

και Ασφάλειας της Εργασίας, που έχει 

πιστοποιηθεί κατά OHSAS 18001: 2007 

από την TUV HELLAS, ενώ έχει βραβευ-

θεί στο πλαίσιο του διαγωνισμού Health 

& Safety Awards από το  Ελληνικό Ινστι-

τούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργα-

σίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.).

Πρωτοβουλία του Ιατρείου Εργασίας




