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Αγαπητοί αναγνώστες,  

Κρατάτε στα χέρια σας  

τα “Νέα της Αττικής 

Οδού” και ελπίζουμε 

να βρείτε σε αυτά 

χρήσιμες πληροφορίες 

για τις καθημερινές σας 

μετακινήσεις και την 

οδική ασφάλεια.

Στο τεύχος αυτό επιλέξαμε να 

δημοσιεύσουμε, μεταξύ άλλων, τα 

βασικά στοιχεία από την ετήσια έρευνα 

που γίνεται για την Αττική Οδό από τις 

εταιρίες Metron Analysis και Invision,  τα 

οποία είναι αποκαλυπτικά και σχετικά με 

τις μετακινήσεις που κάνουν οι χρήστες 

του δρόμου, αλλά και για τη γνώμη που 

έχουν για τις υπηρεσίες που παρέχει η 

Αττική Οδός.

Για μια ακόμα χρονιά οι δείκτες 

ικανοποίησης των οδηγών, που 

χρησιμοποιούν την Αττική Οδό, σχετικά 

με την εξυπηρέτηση που τους παρέχει 

το προσωπικό μας και την ασφάλεια 

του δρόμου, παραμένουν σε πολύ 

υψηλά επίπεδα. Οι απόψεις αυτές 

μας ικανοποιούν αλλά παράλληλα 

μας δημιουργούν μεγάλες ευθύνες. 

Βλέπετε, ο πήχης είναι πλέον ψηλά και 

θα πρέπει κάθε ημέρα, 365 ημέρες τον 

χρόνο να ανταποκρινόμαστε ανάλογα. 

Δεν μας φοβίζει, απλώς μας κρατά σε 

εγρήγορση. 

Έχουμε το μεγάλο μας “όπλο” τον κόσμο 

που εργάζεται στην Αττική Οδό που 

βρίσκεται στον δρόμο και περιπολεί, 

στους Σταθμούς  Διοδίων, στο Κέντρο 

Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης, στους 

Σταθμούς Εξυπηρέτησης Συνδρομητών, 

στη συντήρηση, στο Κέντρο Διαχείρισης  

Κυκλοφορίας... Όλους αυτούς που με 

το χαμόγελο και την προθυμία τους 

άλλαξαν πολλά από αυτά που ξέραμε για 

τις μετακινήσεις στην Ελλάδα. 

Σας ευχαριστούμε

Αττική Οδός
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Αττική Οδός, με γνώμονα τη  

μεγαλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 

των συνδρομητών της, προσφέρει  

την υπηρεσία της ηλεκτρονικής διαχείρισης 

συνδρομητικού λογαριασμού.

Έτσι, εάν  είστε συνδρομητής της Αττικής 

Οδού, μπορείτε με ένα κλικ στο site 

της Αττικής Οδού  www.aodos.gr, αφού 

συνδεθείτε με την υπηρεσία online 

διαχείριση λογαριασμού, να βλέπετε όλους 

του μηνιαίους λογαριασμούς διελεύσεων 

από την ημερομηνία εγγραφής σας μέχρι 

και σήμερα. Η υπηρεσία αυτή πρόκειται 

άμεσα να επεκταθεί και να σας προσφέρει 

επιπλέον δυνατότητες, όπως το να βλέπετε 

το υπόλοιπο του λογαριασμού σας.

Νέες υπηρεσίες για 
τους συνδρομητές μας

on line 
διαχείριση 
λογαριασμού

Σε ακόμη περισσότερα σημεία. 
Τώρα πληρωμή και ανανέωση 
του συνδρομητικού λογαριασμού 
μέσω της GENIKI Bank

Σ
την προσπάθειά μας για τη 

μεγαλύτερη  δυνατή   εξυπηρέτηση των 

συνδρομητών μας και για να κάνουμε  

πιο εύκολη την πληρωμή/ανανέωση 

των συνδρομητικών λογαριασμών που 

συνδέονται με τις ηλεκτρονικές συσκευές 
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e-PASS, επεκτείναμε τη συνεργασία μας 

με τη GENIKI Bank.                

Έτσι λο ιπόν μέσω του δικτύου 

καταστημάτων της  Τράπεζας, σας δίνεται 

η δυνατότητα πίστωσης/πληρωμής του 

συνδρομητικού λογαριασμού, ανεξάρτητα 

από το συνδρομητικό πρόγραμμα στο οποίο 

είστε εγγεγραμμένοι.  Για την καταχώριση 

της πληρωμής σας μέσω της Τράπεζας θα 

σας ζητηθεί ο 8ψήφιος κωδικός πελάτη/

συνδρομητή, που είναι ο ίδιος με τον αριθμό 

που αναγράφεται στον λογαριασμό σας ή την 

αίτηση εγγραφής σας, σύμφωνα και με τα 

υποδείγματα*.

Να σημειωθεί ότι η πληρωμή μέσω του 

δικτύου της τράπεζας θα εμφανίζεται στο 

ηλεκτρονικό σύστημα διοδίων της Αττικής 

Οδού, το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της 

επόμενης εργάσιμης ημέρας.

Πληρώστε τον 
συνδρομητικό σας 
λογαριασμό με την   
πιστωτική σας   
κάρτα

Η 
πληρωμή/ανανέωση/πίστωση 
του συνδρομητικού σας 
λογαριασμού με πάγια εντολή 

στην πιστωτική σας κάρτα είναι ένας από 
τους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής 
/ ανανέωσης του συνδρομητικού σας 
λογαριασμού και που σας διευκολύνει 
εξαιρετικά, γιατί με τον τρόπο αυτό 

εξασφαλίζετε ότι η ηλεκτρονική σας 
συσκευή  e-PASS  θα έχει πάντα 
χρήματα για διελεύσεις. Έτσι, δεν θα 
χρειάζεται να  σταματάτε ποτέ στα 
διόδια!
Η διαδικασία είναι απλή: Επισκέπτεστε 
ένα από τα Σημεία Εξυπηρέτησης 
Συνδρομητών της Αττικής Οδού, έχοντας 
μαζί σας την πιστωτική σας κάρτα και 
δίνετε μια πάγια εντολή ανανέωσης 
λογαριασμού (20 ευρώ μίνιμουμ).
Με τον τρόπο αυτό θα είστε ήσυχοι ότι το 
e-PASS σας θα είναι πάντα έγκυρο όταν 
κινείστε όχι μόνο στην Αττική Οδό αλλά 
και στους άλλους αυτοκινητόδρομους 
όπου υπάρχουν λωρίδες e-PASS:
• Στον Μορέα (Ε.Ο. Κορίνθου Τριπόλεως), 
όπου η ανανέωση λογαριασμού δεν 
γίνεται στους σταθμούς διοδίων.
• Στην Ολυμπία Οδό (Ε.Ο. Ελευσίνας-
Κορίνθου-Πατρών) όπου δεν υπάρχει η 
δυνατότητα ανανέωσης λογαριασμού.

Με ευρύ δίκτυο 
διάθεσης και υπηρεσία 
call & courier 
δεν έχετε κανέναν  
λόγο να μην 
αποκτήσετε 
το e-PASS

Η 
Αττική Οδός, προκειμένου να 
διευκολύνει τους υποψήφιους 
συνδρομητές της, έχει δημι-

ουργήσει μέσω συνεργασιών με άλλες 
επιχειρήσεις ένα ευρύ δίκτυο προμήθειας 

της ηλεκτρονικής συσκευής e-PASS.

To δίκτυο περιλαμβάνει:

›› ASPIS BANK                   
(34 καταστήματα στην Αττική, 5 στην 
Πελοπόννησο, 3 στην υπόλοιπη Ελλάδα)

›› GENIKI Bank  (53 καταστήματα στην 
Αττική, 9 στην Πελοπόννησο, 1 στην 
υπόλοιπη Ελλάδα) 

›› Millennium bank (93 καταστήματα 
στην Αττική, 9 στην Πελοπόννησο, 14 
στην υπόλοιπη Ελλάδα) 

›› PRAKTIKER (5 καταστήματα στην 
Αττική και 2 στην Πελοπόννησο)

›› auteco (ιδιωτικό ΚΤΕΟ, 2 σταθμοί 
στην Αττική)

Και για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα 
να επισκεφθούν ένα από τα σημεία 
διάθεσης του e-PASS, η Αττική Οδός 
δημιούργησε την υπηρεσία call & courier. 
Αρκεί ένα απλό 
τηλεφώνημα στο 
210 6682222 
και το e-PASS 
έρχεται στο σπίτι 
ή το γραφείο με 
courier!
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Οφελος από τη χρήση
της Αττικής Οδού

μια συγκεκριμένη απόσταση μέσα σε ένα 

κορεσμένο αστικό δίκτυο, θα μπορούσε 

να μειωθεί περίπου στο μισό, αν η ίδιου 

μήκους διαδρομή γινόταν από την Αττική 

Οδό. Προφανώς ο καθένας πρέπει να λάβει 

υπόψη του και άλλα άμεσα ή έμμεσα κόστη, 

όπως διόδια, αξία χρόνου, συντήρηση οχή-

ματος, άνεση, ευκολία, και να κάνει τις 

συγκρίσεις μόνος του. 

Πιο συγκεκριμένα, ένα τυπικό αυτο-

κίνητο μεσαίου κυβισμού (1.400 κ.ε.), 

που διανύει σε ετήσια βάση 15.000 

χλμ. στο δίκτυο της Αττικής Οδού ή σε 

αυτοκινητόδρομους αυτού του τύπου, 

εξοικονομεί περίπου 1.000€ τον χρόνο 

μόνο από τη βενζίνη!

Η μείωση λοιπόν της κατανάλωσης έχει 

ως φυσικό επακόλουθο και τη μείωση 

των εκπομπών των βλαβερών αέριων 

ρύπων όπως το διοξείδιο του άνθρακα, 

άρα τη βελτίωση της ατμόσφαιρας και 

του περιβάλλοντος γενικότερα. Υπολο-

γίζεται επίσης ότι η σταθερή ταχύτητα 

μετακίνησης βελτιστοποιεί τη λειτουρ-

γία του κινητήρα άρα και τις φθορές 

του, μειώνοντας έτσι και το κόστος 

συντήρησης και λειτουργίας του οχή-

ματος και των ελαστικών του. Υπολο-

γίζεται ότι και η μείωση των εξόδων 

συντήρησης ακολουθεί την καμπύλη 

μείωσης της κατανάλωσης βενζίνης. 

Για την Αττική Οδό όμως η προστασία 

του περιβάλλοντος δεν είναι μόνο να 

προσπαθεί να διατηρεί και να διαχειρί-

ζεται την οδική της υποδομή, αλλά και 

να προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει και 

να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους σε 

αυτή αλλά και τους χρήστες της, έτσι 

ώστε από τη θέση του οδηγού να συνει-

σφέρουν εφαρμόζοντας τις αρχές  της 

οικολογικής οδήγησης. 

Αν κανείς συνδυάσει την οδήγηση στην 

Αττική Οδό με την οικολογική οδή-

γηση, τα αποτελέσματα είναι ακόμη 

πιο εντυπωσιακά. Υπολογίστηκε από 

μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν ότι 

η επιπλέον μείωση στην κατανάλωση 

καυσίμου ακολουθώντας τους κανόνες 

της οικολογικής οδήγησης κυμάνθηκε 

από 10 - 15%. 

Η επιλογή λοιπόν της Αττικής Οδού 

για τις καθημερινές αλλά και τις περι-

στασιακές μετακινήσεις, όταν επι-

πλέον συνδυάζεται και με οικολογική 

οδήγηση, εξασφαλίζει σημαντική οικο-

νομία στα καύσιμα, αλλά και καθαρότερο 

περιβάλλον.

4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
τα νέα της Αττικής Οδού

Σ
ε μια εποχή που το κόστος 

διαβίωσης αποτελεί πρω-

ταρχικό μέλημα όλων μας, 

και ενώ η ανάγκη για κινη-

τικότητα σχετίζεται άμεσα 

με τη διατήρηση του βιοτικού μας επι-

πέδου, η επιλογή του οδικού δικτύου 

για τη μετακίνηση κατέχει πρωτεύοντα 

ρόλο στην καθημερινότητά μας.  

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η λύση 

του προβλήματος βρίσκεται στην επι-

λογή εκείνου του οδικού δικτύου που 

προσφέρει σταθερή, αξιόπιστη και  

συνεχή κίνηση των οχημάτων εξασφα-

λίζοντας άνετη, ασφαλή, απροβλημά-

τιστη και χαμηλότερου κόστους μετα-

κίνηση σε σχέση με το εναλλακτικό 

οδικό δίκτυο. 

Αυτόν τον ρόλο έρχονται να καλύψουν 

οι οργανωμένες και σύγχρονες αστικές 

οδικές υποδομές μέσω της συνεχούς 

και αποτελεσματικής οδικής διαχείρι-

σής τους. 

Αυτόν τον ρόλο καλείται επίσης να 

καλύψει σε καθημερινή βάση 24 ώρες 

το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο η Αττι-

κή Οδός, σε ένα σύγχρονο αλλά και ταυ-

τόχρονα κορεσμένο αστικό περιβάλλον 

με εκατομμύρια μετακινήσεων.

Έχει υπολογιστεί ότι η κατανάλωση βεν-

ζίνης με ένα τυπικό αυτοκίνητο μεσαί-

ου κυβισμού (1.400 κ.ε.) που διανύει 

Πώς θα
μειώσετε 

το κόστος
των

μετακινήσεων

Με την
Αττική Οδό
κερδίζουμε

χρόνο



M 
ισή ώρα σε κάθε μετα-

κ ίνηση κερδίζουν 

κατά μέσο όρο όσοι 

επιλέγουν την Αττική 

Οδό, ενώ ο βασικός 

σκοπός που μετακινούνται στον οδικό 

άξονα είναι η εργασία. Τα συμπεράσμα-

τα αυτά προκύπτουν, μεταξύ άλλων, 

από την ετήσια έρευνα που διενήρ-

γησαν οι εταιρίες Metron Analysis και 

Invision σε δείγμα περί των 9.200 οδη-

γών, συνδρομητών και χρηστών που 

δεν είναι συνδρομητές. 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που έδω-

σαν οι οδηγοί:

• Η Αττική Οδός χρησιμοποιείται κυρί-

ως για μετακινήσεις από και προς τον 

χώρο εργασίας. Η προτίμηση των εργα-

ζομένων για την Αττική Οδό φαίνεται 

ότι δεν είναι τυχαία αφού:

• Σύμφωνα με τις απαντήσεις όσοι 

μετακινούνται μέσω του οδικού άξονα 

κερδίζουν κατά μέσο όρο μισή ώρα σε 

κάθε μετακίνησή τους. 

• Οι οδηγοί δηλώνουν πολύ ικανοποιη-

μένοι από τις υπηρεσίες που παρέχει η 

Αττική Οδός. Ο δείκτης ικανοποίησης 

των χρηστών ξεπερνάει το 80% από 

την εξυπηρέτηση που παρέχεται στους 

συνδρομητές, στον τομέα της οδικής 

βοήθειας, στα διόδια και από το τηλε-

φωνικό κέντρο.

• Η καθαριότητα του δρόμου και η ποιό-

τητα του οδοστρώματος αναδεικνύονται 

επίσης σε ισχυρά πλεονεκτήματα, σύμ-

φωνα με τις απόψεις που διατυπώνουν 

οι χρήστες του αυτοκινητόδρομου.

• Όσοι οδηγούν στην Αττική Οδό αισθά-

νονται ασφάλεια. Πολλή / αρκετή ασφά-

λεια δηλώνει ότι αισθάνεται πάνω από 

το 92% των ερωτηθέντων, ποσοστό 

αυξημένο σε σχέση με την προηγού-

μενη έρευνα.

• Οι συνεχείς προσπάθειες της Αττικής 

Οδού για ενημέρωση πάνω σε θέματα 

οδικής ασφάλειας έχουν κερδίσει την 

αποδοχή. Σύμφωνα με τις απαντήσεις 

των οδηγών στην πρώτη θέση βρίσκε-

ται η ενημέρωση των νέων σε γυμνάσια 

και λύκεια για την οδική ασφάλεια. 

• Η κίνηση στον οδικό άξονα από το 

2004, που παραδόθηκε το σύνολο 

του έργου παρουσίαζε αυξητική τάση. 

Όμως από τις αρχές του 2010 παρουσι-

άζεται μείωση της κυκλοφορίας.

• Τα συνδρομητικά πακέτα κερδίζουν 

συνεχώς όλο και περισσότερους οδη-

γούς. Οι συχνοί πελάτες επιλέγουν 

ταχύτερες, πιο άνετες και φθηνότερες 

μετακινήσεις.

• Το e-PASS έχει “πάει” πλέον και 

Πελοπόννησο. Όλο και περισσότεροι 

οδηγοί χρησιμοποιούν τον πομποδέκτη 

στους νέους οδικούς άξονες τον Μορέα 

(Κόρινθος - Τρίπολη) και την Ολυμπία 

Οδό (Ελευσίνα – Κόρινθος - Πάτρα).
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Ερευνα 
σε 9.200 οδηγούς

Με την
Αττική Οδό
κερδίζουμε

χρόνο

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

Η συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών 

του αυτοκινητόδρομου δηλώνουν απα-

ντώντας στην έρευνα ότι αισθάνονται 

πολύ ή αρκετά ασφαλείς όταν οδηγούν 

στην Αττική Οδό.

Ικανοποίηση από ασφάλεια οδήγησης
στην Αττική Οδό (%)
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας τα 

2/3 περίπου των οδηγών χρησιμοποιούν 

την Αττική Οδό για να πάνε ή να γυρί-

σουν από τον χώρο εργασίας τους ή για 

άλλον επαγγελματικό λόγο, ενώ το υπό-

λοιπο 1/3 χρησιμοποιούν την Αττική Οδό 

για μετακινήσεις που αφορούν αναψυ-

χή, κοινωνικές υποχρεώσεις ή άλλους 

προσωπικούς λόγους.

Σκοποί μετακίνησης (%)

Οι δείκτες ικανοποίησης των χρηστών 

του αυτοκινητόδρομου για τη συμπερι-

φορά από την εξυπηρέτηση των υπαλ-

λήλων της Αττικής Οδού διαμορφώνεται 

σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, βάσει των 

διεθνών δεδομένων. 

Δείκτες ικανοποίησης (%)

Χρήση e-PASS  στην Ολυμπία Οδό και στον Μορέα (%)

Διαχρονική εξέλιξη κίνησης στην Αττική Οδό

Το 40% των συνδρομητών της Αττικής 

Οδού χρησιμοποιεί το e-PASS για την 

πληρωμή τέλους διοδίου στους αυτοκι-

νητόδρομους Ολυμπία Οδός (Ελευσίνα-

Κόρινθος-Πάτρα) καί Μορέας (Κόρινθος-

Τρίπολη). Ο αριθμός των διελεύσεων με 

e-PASS στους αυτοκινητόδρομους αυ-

τούς υπερβαίνει τις 600.000 μηνιαία.

Πριν από το 2004 τα στοιχεία αφορούν 

την τμηματική λειτουργία του αυτοκι-

νητόδρομου. Από το 2004 που το έργο 

έχει ολοκληρωθεί, καταγράφεται μια συ-

νεχώς αυξανόμενη κίνηση μέχρι και τα 

τέλη του 2009, ενώ από τις αρχές του 

2010 μέχρι σήμερα καταγράφεται μείω-

ση της κυκλοφορίας.
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Το σύνολο σχεδόν των οδηγών που χρη-

σιμοποιούν την Αττική Οδό αναγνωρί-

ζουν τη σημαντική προσπάθεια που γί-

νεται από την εταιρία για τη διατήρηση 

της καθαριότητας του αυτοκινητόδρο-

μου, των σταθμών διοδίων και την ποιό-

τητα του οδοστρώματος. Επίσης, οι χρή-

στες αναγνωρίζουν την προσπάθεια που 

γίνεται για την επέκταση και διατήρηση 

του πρασίνου που έχει φυτευθεί.

Ικανοποίηση από καθαριότητα δρόμου 
και ποιότητα οδοστρώματος (%)

Οι χρήστες της Αττικής Οδού αξιολο-

γούν θετικά το είδος των ενεργειών 

που υλοποιεί η Αττική Οδός σε θέματα 

οδικής ασφάλειας. Μάλιστα τοποθετούν 

στην πρώτη θέση της αξιολόγησής τους 

την εκπαίδευση των νέων σε γυμνάσια 

και λύκεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία λειτουργίας, το 

60% του συνόλου των οχημάτων που 

κινούνται στην Αττική Οδό εισέρχονται 

από τους έξι βασικούς σταθμούς διο-

δίων του αυτοκινητόδρομου που είναι: 

Μεταμόρφωση, Κορωπί, Κατεχάκη, Παλ-

λήνη, Ρουπάκι και Κηφισίας.

Ο “ηλεκτρονικός” τρόπος πληρωμής με 

το e-PASS, που εφάρμοσε για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα η Αττική Οδός, έχει 

κερδίσει τους οδηγούς. Μέχρι τον Μάιο 

του 2010 έχουν εγγραφεί περισσότεροι 

από 333.000 συνδρομητές και ο αριθ-

μός e-PASS που έχουν δοθεί ξεπερνάει 

τις 395.000.

Θετική αξιολόγηση ενεργειών ασφάλειας Αττικής Οδού (%)

Βασικές είσοδοι ανά κατεύθυνση (%)

Εξέλιξη πομποδεκτών & διελεύσεων e-PASS(%, 2005-2009) 
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T
ο ραντεβού είχε δοθεί στο 
Allοu! Fun Park. Εκεί, τα μέλη 
του safemania club θα είχαν 
την ευκαιρία να δοκιμάσουν το 
ταλέντο τους στην τέχνη του 

graffiti.
Από νωρίς ο χώρος είχε κατακλυστεί από 

επίδοξους writers, που ανυπομονούσαν να 
γνωρίσουν και να ακούσουν το μάθημα και 
τις συμβουλές από τους δύο κορυφαίους  
Έλληνες writers, Jorz και Ser. 
Και ενώ από τα ηχεία ακουγόταν δυνατή 
μουσική hip hop, οι Jorz και Ser έδωσαν 
τις απαραίτητες οδηγίες στα παιδιά που 

θα έπαιρναν μέρος στον διαγωνισμό για 
το καλύτερο graffiti piece.
Στη συνέχεια, ο Διευθυντής Σύνταξης του 
περιοδικού Car & Driver Βαγγέλης Πετρά-
κης, μίλησε στα παιδιά για την οδική ασφά-
λεια, που ήταν και το κεντρικό θέμα του 
διαγωνισμού.

Η οδική 
ασφάλεια
θέλει
…τέχνη

safemania club
graffiti event

Ένα συναρπαστικό event γεμάτο χρώματα, δημιουργικότητα και μουσική ήταν το graffiti 
event που διοργάνωσε το safemania club της Αττικής Οδού, το νεανικό club οδικής 
ασφάλειας που έχει δημιουργήσει η Αττική Οδός σε συνεργασία με το περιοδικό Sporty.

1ο
 

Βραβείο

2ο
 

Βραβείο
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Μοναδικά pieces! 
61 παιδιά συνολικά φόρεσαν τη μάσκα 
τους και πήραν τα σπρέι στα χέρια, δοκι-
μάζοντας την τύχη τους στον διαγωνισμό, 
υπό τους ήχους των hip hop επιλογών του 
dj Monachus που «έντυσαν» όλο το event. 
Τα σπρέι πήραν φωτιά πάνω στα ειδικά 
διαμορφωμένα πλακάτ και μετά 3 περίπου 
ώρες, ήρθε η στιγμή της απόφασης των 
κριτών.
Ο διαγωνισμός ανέδειξε 3 μεγάλους νικη-
τές, ο καθένας από τους οποίους κέρδισε 
μία υποτροφία στο ταχύρρυθμο τμήμα 
εκπαίδευσης «Σκίτσο και Κόμικς» γνωστού 
Κέντρου Σπουδών. 
Ο 15χρονος Γιώργος Δημουλάς είναι ο 
1ος μεγάλος νικητής, και όπως δήλωσε 
ο διαγωνισμός τον ενθουσίασε, μια και η 
πόλη και ο δρόμος είναι τα αγαπημένα του 
graffiti θέματα. 
Η Ευτυχία Ζημάρη, 15 ετών 2η νικήτρια, 
έγινε μέλος του safemania club επιτόπου, 
για να λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Και 
της βγήκε σε καλό…
Ο Νικόλας Θέμελης, επίσης 15 ετών, ο τρί-
τος νικητής δήλωσε ενθουσιασμένος από 
την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους 
κορυφαίους writers Jorz και Ser.

Περισσότερες εκπλήξεις και δώρα
Όμως δεν ήταν μόνο τα 61 μέλη του 
safemania club που συμμετείχαν στο event. 
Συνολικά στον χώρο βρέθηκαν 300 παιδιά. 
Όσοι πραγματοποίησαν την εγγραφή τους 
στο safemania club, έλαβαν ως αναμνηστι-
κό δώρο ένα καπέλο με το σήμα του club, 
ενώ η κάρτα μέλους που λαμβάνουν ταχυ-
δρομικά, συνοδεύεται κι από άλλα δώρα.
Παράλληλα με το graffiti event, πραγματο-
ποιήθηκε και ένας δεύτερος διαγωνισμός 
με ερωτήσεις για την οδική ασφάλεια όπου 
5 νικητές κέρδισαν από ένα skateboard.

Ένας χρόνος γεμάτος δράση
Το safemania club της Αττικής Οδού είναι 
το νεανικό club για τα σπορ και την οδική 
ασφάλεια, που δημιουργήθηκε σε συνερ-
γασία με το Sporty, και  με στόχο να μιλήσει 
στη γλώσσα των παιδιών και να καταφέρει 
μέσα από τη συμμετοχή σε ενδιαφέροντα 
happenings και διαγωνισμούς με δώρα που 
πραγματικά θα ενθουσιάσουν τα παιδιά, 
να τους περάσει τα μηνύματα της οδικής 
ασφάλειας. 
Μέχρι σήμερα το safemania club της Αττι-
κής Οδού, εκτός από το πρόσφατο και εξαι-
ρετικά επιτυχημένο graffiti event:
• Έχει στείλει έναν μεγάλο τυχερό του 
διαγωνισμού με θέμα την οδική ασφάλεια 
στον περυσινό τελικό του Champions 
League στη Μαδρίτη, μαζί με τον κηδεμό-
να του και όλα τα έξοδα πληρωμένα.
• Έχει δώσει την ευκαιρία σε 10 τυχερά 
μέλη του να συμμετέχουν στα προγράμμα-
τα των μεγαλύτερων καλοκαιρινών camp 

της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Πώς θα γίνω μέλος
Κι αν όλα τα παραπάνω έκαναν τους νεα-
ρούς μας φίλους να θέλουν να μάθουν 
περισσότερα, μπορούν να επισκεφθούν 
το  www.safemaniaclub.gr όπου στην ενό-
τητα safemania club θα βρουν τη φόρμα 
εγγραφής. 
Εναλλακτικά, μπορούν να εγγραφούν μέλη 
μέσω του ταχυδρομείου (συμπληρώνοντας 
και στέλνοντας το κουπόνι που θα βρουν 
στο ίδιο το περιοδικό μαζί με τις σχετικές 
οδηγίες για τη συμπλήρωσή του).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε 
να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 210 60 
62 555, 09:00-16:00

3ο
 

Βραβείο

Ο νικητής του διαγωνισμού 
οδικής ασφάλειας στο Μπερ-
ναμπέου της Μαδρίτης.



Ο
άνθρωπος φωταγώγησε 

τους δρόμους και εξόπλισε 

με  φώτα τα τροχοφόρα 

για να διευκολύνει τις 

μετακινήσεις του.

 
Μπορεί εξελικτικά να μην 

καταφέραμε να αποκτήσουμε την 

όραση της... γάτας, αλλά η τεχνολογία 

μας εφοδιάζει με χρήσιμα εργαλεία 

για να ρίξουμε περισσότερο φως 

στους δρόμους μας.

Πρόσφατα, γνωστή εταιρία, με καινοτόμες 

τεχνολογικές εφαρμογές στον κλάδο της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, δημιούργησε ένα 

σύστημα που παρέχει καλύτερη όραση 

κατά την οδήγηση το βράδυ. Mέσω μιας 

εικόνας υψηλής αντίθεσης, προβάλλεται 

η περιοχή ακριβώς μπροστά από το 

όχημα, εντοπίζοντας  τους πεζούς και 

μαρκάροντάς τους στην οθόνη μπροστά 

από τα όργανα ελέγχου στο ταμπλό του 

αυτοκινήτου. Το σύστημα χρησιμοποιεί 

τέσσερις βασικές παραμέτρους 

προκειμένου να παρέχει μια ακριβή 

αναπαραγωγή της περιοχής ακριβώς 

μπροστά από το όχημα. Υπέρυθροι 

προβολείς, των οποίων η δέσμη φωτός 

είναι αόρατη με το ανθρώπινο μάτι, 

φωτίζουν τον δρόμο. Η φωτισμένη 

περιοχή καταγράφεται με κάμερα, που 

είναι τοποθετημένη πίσω από το παρμπρίζ 

του αυτοκινήτου και οι εικόνες, έπειτα από 

επεξεργασία, προβάλλονται στην υψηλής 

ανάλυσης οθόνη μπροστά από τη θέση 

του οδηγού. 

Οι προβολείς υπέρυθρων ακτίνων έχουν 

εύρος 150 μέτρων, δηλαδή τρεις φορές 

περισσότερο από τους κοινούς προβολείς, 

χωρίς να θαμπώνουν τους οδηγούς των 

διερχόμενων οχημάτων. Μια ξεχωριστή 

μονάδα ελέγχου αναλύει την εικόνα της 

κάμερας ανά pixel, για να ανακτήσει την 

αντανάκλαση της υπεριώδους ακτίνας. 

Καινοτόμες διαδικασίες ανάλυσης 

επιτρέπουν στο σύστημα να διαχωρίσει 

τα κινούμενα αντικείμενα από τα 

στατικά. Όταν εντοπίζεται ένα κινούμενο 

αντικείμενο, για παράδειγμα πεζός ή ζώο, 

μαρκάρεται στην οθόνη επιτρέποντας 

έτσι στον οδηγό να αντιδράσει εγκαίρως. 

Κάτι λοιπόν που κάποτε έμοιαζε με 

επιστημονική φαντασία σήμερα είναι 

εφικτό χάρη στην τεχνολογία που 

βρίσκει εφαρμογές στην οδήγηση και μας 

εφοδιάζει με ένα ακόμη εργαλείο για την 

οδική μας ασφάλεια.

Η τεχνολογία 
ρίχνει...
φως 
στο 
σκοτάδι

Νυχτερινή 
οδήγηση
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Πηγή:  
ITS International magazine

Βιολογικά προορισμένος να δραστηριοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας και να 
αναπαύεται το βράδυ, ο άνθρωπος δεν διαθέτει κατάλληλη όραση για το σκοτάδι. Κάποτε οι 
πρόγονοί μας σταματούσαν κάθε μετακίνηση με την έλευση της νύχτας. Ωστόσο οι μεγάλες 
εφευρέσεις και η πρόοδος της τεχνολογίας επέκτειναν το ωράριο των μετακινήσεών μας 
με αυτοκίνητο.
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Μ
οτοσικλετιστές, ένα 

κοινό με  υψηλή επι-

κινδυνότητα σε όλο το 

εθνικό οδικό δίκτυο 

και στην Αττική Οδό. 

Και αυτό διότι οι οδηγοί μοτοσικλέτας 

είναι εκτεθειμένοι σε κίνδυνο τροχαίου 

ατυχήματος πολύ περισσότερο από τους 

οδηγούς ΙΧ. λόγω της ίδιας της φύσης του 

οχήματος.

Στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης 

των ε π ιπέδων ασφαλείας του 

αυτοκινητόδρομου, η Αττική Οδός 

προχώρησε πρόσφατα σε ενίσχυση 

των υποδομών ασφάλειας, με στόχο 

την προστασία των δικυκλιστών σε 

περίπτωση πιθανής πρόσκρουσης στα 

στηθαία ασφαλείας και πτώσης.

Λέγοντας «στηθαία ασφαλείας» 

εννοούμε τις μεταλλικές μπαριέρες που 

οριοθετούν τον αυτοκινητόδρομο στις 

δύο του πλευρές. 

Προκειμένου λοιπόν η πρόσκρουση 

κάποιου δικυκλιστή σε αυτά και 

ειδικότερα στους ορθοστάτες τους 

να μην επιβαρύνει την κατάσταση του 

τραυματία, τοποθετήθηκαν πρόσθετα 

τεμάχια/διατάξεις πάνω στα ήδη 

υπάρχοντα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, 

με στόχο την απορρόφηση ενέργειας 

ή την αποτροπή της απευθείας 

πρόσκρουσης στα στηθαία και ειδικά 

στους ορθοστάτες. 

Συγκεκριμένα, εφαρμόσθηκαν πιλοτικά 

δύο τύποι τέτοιων διατάξεων σε στροφές 

με μικρή ακτίνα καμπυλότητας, στον κλάδο 

εισόδου της Δυτικής Περιφερειακής 

Λεωφόρου Υμηττού από την Κατεχάκη, 

ενώ η πρόβλεψη είναι να γίνει επέκταση 

των πρόσθετων αυτών μέτρων και σε 

άλλα σημεία του αυτοκινητόδρομου.

Η διεθνής εμπειρία έχει αποδείξει ότι η 

χρήση τέτοιων μέτρων μπορεί να έχει 

πραγματικά  ευεργετικά αποτελέσματα. 

Εκτός από την ουσιαστική αυτή ενέργεια 

για την επιτόπου προστασία των 

δικυκλιστών η Αττική Οδός υλοποιεί 

ένα πλέγμα δράσεων με στόχο την 

εκπαίδευση των δικυκλιστών στην 

ασφαλή οδήγηση, όπως οι ετήσιες 

καμπάνιες, τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, 

οι έντυποι οδηγοί με μυστικά ασφαλούς 

οδήγησης μοτοσικλέτας κ.ά. 

Η προσπάθεια αυτή έχει επανειλημμένα 

αναγνωρισθεί με την απονομή για δύο 

συνεχείς χρονιές στις Αττικές Διαδρομές, 

εταιρία λειτουργίας της Αττικής Οδού, 

1ου βραβείου στον τομέα της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης στο πλαίσιο του 

συνεδρίου «CEO & CSR».

Διεθνής έκθεση Intertraffic 
Παρακολουθώντας τις 
διεθνείς εξελίξεις

Το παράδειγμα των πρόσθετων διατάξεων 

στα στηθαία ασφαλείας είναι μία από τις 

τεχνολογικά νέες λύσεις τις οποίες η 

Αττική Οδός εφαρμόζει πιλοτικά με στόχο 

την παρακολούθηση της αποδοτικότητάς 

τους στην προσπάθειά της για τη συνεχή 

βελτίωση των υποδομών. Η Αττική 

Οδός παρακολουθεί τις εξελίξεις στον 

τομέα των υποδομών οδικής ασφάλειας, 

μέσω συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις. 

Τέτοια ήταν και η συμμετοχή στην 

έκθεση Intertraffic στο Άμστερνταμ 

της Ολλανδίας, που έγινε με σκοπό την 

ενημέρωση σε καινοτόμα συστήματα, 

τεχνολογίες και εφαρμογές καθώς και 

σε νέα υλικά. Η Intetraffic αποτελεί την 

κορυφαία διεθνή έκθεση στον τομέα 

των υποδομών, της λειτουργίας και της 

ασφάλειας των αυτοκινητόδρομων, με 

εκθέτες από 45 χώρες, ενώ οι  επισκέπτες 

έφτασαν φέτος τους 25.000.



Η 
προστασία του περιβάλλο-

ντος δεν είναι μόδα, είναι 

πλέον ανάγκη και μάλιστα 

επιτακτική. Και στην κατεύ-

θυνση αυτή οφείλουμε να 

συμβάλουμε όλοι. Σε προηγούμενο τεύχος 

των Νέων της Αττικής Οδού μιλήσαμε για 

μια νέα έννοια «το αποτύπωμα του άνθρα-

κα». Πρόκειται για την ποσότητα αερίων του 

θερμοκηπίου που παράγει κάθε ανθρώπινη 

δραστηριότητα.

Μετρώντας το αποτύπωμα άνθρακα ενός νοι-

κοκυριού ή μίας εταιρίας, μπορεί κανείς στη 

συνέχεια να προβεί σε ενέργειες μείωσής 

του, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, νέων 

υλικών, αλλαγών σε διαχείριση κλπ.  Ποια 

όμως είναι η σωστή διαδικασία που πρέπει 

να ακολουθήσει μια εταιρία για την επίτευξη 

της μείωσης του αποτυπώματος του άνθρα-

κα που δημιουργεί;

Βασικά βήματα 
για τη μείωση του 
αποτυπώματος άνθρακα

Πρώτο βήμα πριν προχωρήσει μια εταιρία στη 

λήψη μέτρων για τη μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου, είναι να μετρήσει με ακρίβεια το 

αποτύπωμα του άνθρακα που δημιουργεί. Τι 

είδη εκπομπών προκαλούνται, από τι είδους 

δραστηριότητα προέρχονται; (π.χ. ρύποι από 

χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ρύποι από τη 

μετακίνηση συνεργατών κλπ.).

Για να είναι μια τέτοια μέτρηση επιτυχημέ-

νη, θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένα 

και κοινώς αποδεκτά πρότυπα μέτρησης 

αερίων του θερμοκηπίου. Αυτά τα αναγνω-

ρισμένα διεθνώς πρότυπα μέτρησης όπως 

το Πρωτόκολλο Αερίων του Θερμοκηπίου 

(Greenhouse Gas Protocol – GHC), βοηθούν 

στην κατανόηση και ανάλυση του είδους των 

ρύπων που εκλύονται στο περιβάλλον. 

Η μέτρηση οδηγεί στην κατηγοριοποίηση 

και ιεράρχηση των επιμέρους δραστηριοτή-

των με βάση τους ρύπους που εκλύονται στο 

περιβάλλον άρα και στην επικέντρωση και τον 

σχεδιασμό μέτρων για τη βελτίωση των «ενο-

χοποιημένων»  επιμέρους δραστηριοτήτων. 

Μετά τις μετρήσεις, ακολουθεί ο ορισμός 

συγκεκριμένων και ρεαλιστικών στόχων 

για την αποτελεσματική μείωση των εκπο-

μπών που προκύπτουν από τις δραστηριό-

τητες της εταιρίας. Οι στόχοι αυτοί πρέπει 

να είναι προσαρμοσμένοι στο αντικείμενο 

της εταιρίας.  

Σειρά έχει η υλοποίηση του σχεδίου για την 

επίτευξη των στόχων που ορίστηκαν. Επειδή 

στις περισσότερες των περιπτώσεων οι ρύποι 

εκλύονται κατά την παραγωγή ενέργειας που 

είναι απαραίτητη για τις δραστηριότητες μιας 

εταιρίας, ένας είναι ο δρόμος: Αποτελεσματι-

κή διαχείριση της ενέργειας σε συνδυασμό 

με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών αλλά και 

άλλων συμπληρωματικών μέτρων.

Τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό βήμα: Η 

δημοσιοποίηση της προσπάθειας! Αφενός 

παρακινεί και ενεργοποιεί τους εσωτερικούς 

μηχανισμούς της εταιρίας, αφετέρου ενη-

μερώνει και εκπαιδεύει τους πελάτες και το 

κοινό της. Δίνει τη δυνατότητα για πολύτιμη 

και απαραίτητη ανατροφοδότηση της προ-

σπάθειας και προσαρμογή της στις απαιτή-

σεις των συνθηκών στην αέναη διαδικασία 

προσπάθειας μείωσης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων της εταιρίας.  

Η εταιρία λειτουργίας της Αττικής Οδού, 

Αττικές Διαδρομές, παρακολουθώντας τις 

εξελίξεις και προκειμένου να προχωρήσει 

στη λήψη μέτρων για τη μείωση των εκπο-

μπών διοξειδίου προχώρησε στο πρώτο 

βήμα, μετρώντας το ανθρακικό αποτύπωμά 

της.  Αυτό έγινε στο πλαίσιο της συμμετοχής 

της Εταιρίας στην επιτροπή περιβάλλοντος 

της Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας (IRF) και 

χρησιμοποιήθηκε μέθοδος με βάση το πρό-

τυπο μέτρησης Αερίων του Θερμοκηπίου 

(Greenhouse Gas Protocol – GHC). Η όλη προ-

σπάθεια υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις κοινές 

δράσεις που αναπτύχτηκαν με τη γαλλική 

εταιρία Egis Road Operations. Θα πρέπει να 

τονισθεί ότι τα αποτελέσματα της μέτρησης 

της παραγωγής των αερίων του θερμοκηπί-

ου είναι μοναδικά και αφορούν κάθε εταιρία 

ξεχωριστά και ότι καμία ποσοτική σύγκριση 

των αποτελεσμάτων δεν μπορεί να γίνει με 

καμία άλλη εταιρία ή δραστηριότητα.  

Στον δρόμο για 
ένα καλύτερο 
περιβάλλον

«Σβήνοντας» 
το αποτύπωμα 
του άνθρακα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ12 τα νέα της Αττικής Οδού

Του Δημήτρη Μανδαλώζη
Διευθυντή Στρατηγικής & Οργάνωσης
Chairman of the IRF Environment WG
Approved Climate Change Leader (IEMA)
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H
Αττική Οδός, ο «πράσινος 

αυτοκινητόδρομος» που έχει 

βραβευθεί για τη διαχείριση 

του περιβάλλοντος, δεν θα μπορούσε 

παρά να υποστηρίζει πρωτοβουλίες 

που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Πρόσφατα, η Αττική Οδός καλωσό-

ρισε τους συμμετέχοντες στο Eco 

Tour (οικολογική περιοδεία) και Euro 

Tour (περιοδεία για τον πολιτισμό και 

το περιβάλλον) που διοργανώνουν η  

Ευρωπαϊκή Ένωση Μοτοσικλετιστών 

(UEM) και Eurobiker Luxemburg αντί-

στοιχα. Η περιοδεία τελεί υπό την αιγί-

δα του υπουργείου Εξωτερικών του 

Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούρ-

γου και του Jean Asselborn, αναπλη-

ρωτή πρωθυπουργού και υπουργού 

Εξωτερικών.

Ελληνική συμμετοχή
Η συμμετοχή της Ελλάδας έγινε σε 

συνεργασία με τον μη κυβερνητικό/

μη κερδοσκοπικό φορέα «Ελλάδα 

Καθαρή» (www.cleanupgreece.org.

gr) που ξεκίνησε να δραστηριοποιεί-

ται από το 1993 με βασικό σκοπό και 

στόχο τη βελτίωση της υφιστάμενης 

περιβαλλοντικής κατάστασης στη 

χώρα μας, 

Στο πλαίσιο της περιοδείας EcoTour/

EuroTour, 70 περίπου μοτοσικλετι-

στές πέρασαν ελεύθερα από τα διό-

δια της Αττικής Οδού, προκειμένου 

να φθάσουν στον Δήμο Καλυβίων  για 

να ποτίσουν την περιοχή όπου είχε 

πραγματοποιηθεί δενδροφύτευση τον 

Οκτώβριο του 2009 από την «Ελλάδα 

Καθαρή» με την υποστήριξη της UEM. 

Eco Tour
& Euro Tour 

Η Αττική Οδός 
ανοίγει τον... 
δρόμο στις 
περιβαλλοντικές 
πρωτοβουλίες

Η
συνεργασία της Αττικής 

Οδού με το Ινστιτού-

το Οδικής Ασφάλειας 

«Πάνος Μυλωνάς» συνε-

χίζεται μέσα στο πλαίσιο 

της «Συμμαχίας για την Ασφάλεια και 

τον πολιτισμό στον δρόμο», με την Αττι-

κή Οδό να έχει αναλάβει τον τομέα «παιδί 

και οδική ασφάλεια».

Το διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

«Παιδί και Οδική Ασφάλεια-Κυκλοφορώ 

με Ασφάλεια», που υλοποιείται σε δημο-

τικά σχολεία έχει μέχρι σήμερα γνωρίσει 

μεγάλη επιτυχία, καθώς δίνει την ευκαιρία 

στα παιδιά να εκπαιδευτούν μέσω βιωμα-

τικής μάθησης που γίνεται παιχνίδι.

Φέτος, με την έναρξη της σχολικής χρο-

νιάς, το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο 

Εμπορικό Κέντρο Avenue και στην Πλα-

τεία Συντάγματος.

Οι εμψυχωτές του προγράμματος καθο-

δήγησαν τους μικρούς μας φίλους σε 

θέματα όπως η σωστή χρήση του δρό-

μου και η αντιμετώπιση των κινδύνων. 

Τα παιδιά έμαθαν πώς πρέπει να κυκλο-

φορούν με ασφάλεια, να διασχίζουν τον 

δρόμο και να διαβάζουν βασικά σήματα 

του Κ.Ο.Κ., ενώ παράλληλα διασκέδασαν 

με τους αγαπημένους τους ήρωες.

Δίπλα 
στο παιδί για 
την οδική 
ασφάλεια



«Αυτό είναι σωστό, αυτό είναι σω-

στό, πρωτάθλημα και κύπελλο στην 

Αττική Οδό!» ακουγόταν στους πα-

νηγυρισμούς της ποδοσφαιρικής 

μας ομάδας πέρυσι. 

Ο θρίαμβος της προηγούμενης χρο-

νιάς, επαναλήφθηκε και φέτος:

Η ομάδα μας πήρε για μία ακόμη 

χρονιά και το πρωτάθλημα και το 

κύπελλο, αποδεικνύοντας έτσι ότι 

είναι ικανή να βρεθεί αλλά και να 

παραμείνει στην κορυφή. 

Οι συντελεστές της επιτυχίας, ο 

προπονητής Θ. Αυγέρης, ο δημι-

ουργός της ομάδας Β. Μερεντίτης 

καθώς  και οι παίκτες, έχουν πραγ-

ματικά δώσει τον καλύτερο εαυ-

τό τους για το εντυπωσιακό αυτό 

αποτέλεσμα, φέρνοντας την ομάδα 

πολύ ψηλά και δίνοντάς της ώθηση 

για νέες επιτυχίες.

Μετά από τόσα χρόνια ανοδικής 

πορείας, η ποδοσφαιρική ομάδα 

της Εταιρίας μας «ανεβαίνει κατη-

γορία». 

Από τη νέα αγωνιστική περίοδο 

(2010-2011) θα αγωνίζεται πλέον 

σε πιο απαιτητικό πρωτάθλημα της  

Ε.Σ.Ε.Α. ( Ένωση Σωματείων Εργασι-

ακού Αθλητισμού). 

Από την κυρία Στεργιαννέλη, λάβαμε την 

ακόλουθη ευχαριστήρια επιστολή:

«Κύριοι,

Με αυτή την επιστολή μου θα ήθελα να 

ευχαριστήσω εσάς και ιδιαίτερα τον οδη-

γό του αυτοκινήτου της Αττικής Οδού 

με αριθμό κυκλοφορίας ΧΧΧΧ. Την Πα-

ρασκευή 27/8/2010 στις 15:00 και ενώ 

κινούμαστε προς Ελευσίνα, έπαθε βλά-

βη το αυτοκίνητό μας και ο οδηγός σας, 

εκτός του ότι έφθασε άμεσα δίπλα μας 

και κανόνισε να φύγει το αυτοκίνητό μας 

με την οδική βοήθεια και τον σύζυγό μου 

για το ΣΕΑ Ασπροπύργου, έμεινε με εμέ-

να, τη μητέρα μου και την κόρη μου και 

μας μετέφερε σε σημείο όπου θα βρίσκα-

με μεταφορικό μέσο για να γυρίσουμε 

σπίτι μας. 

Είναι σημαντικό για τον καθένα που τα-

ξιδεύει και του τυχαίνει ένα τέτοιο απρό-

οπτο, να βρίσκει ανθρώπους ευγενικούς 

και πρόθυμους να βοηθήσουν.

Σας ευχαριστώ πολύ

Με εκτίμηση

Βαρβάρα Στεργιαννέλη»

Οφείλουμε να συγχαρούμε τον ευσυ-

νείδητο  εργαζόμενό μας 

στις ομάδες περιπολίας, 

που  είναι ο Παναγιώτης 

Κατσαδούρης. 

Όμως δεν είναι μόνο οι 

εργαζόμενοι στις ομάδες 

περιπολίας και επέμβα-

σης που κάνουν με ευσυνειδησία και ευ-

γένεια το καθήκον τους.

Συχνά έχει τύχει εργαζόμενοι βάρδιας, 

ηλεκτρολόγοι ή υδραυλικοί που κινού-

νται στον αυτοκινητόδρομο, να βρεθούν 

σε κάποιο συμβάν και να συνδράμουν 

καλύπτοντας οχήματα, 

σε τροχαία ατυχήματα  ή 

ακόμη και να περισυλλέ-

γουν αντικείμενα από το 

οδόστρωμα.

Πρόσφατα ο ηλεκτρολό-

γος βάρδιας Γρηγόρης Λαχανάς εντό-

πισε και κάλυψε μέχρι την έλευση του 

οχήματος περιπολίας, συμβάν στον αυ-

τοκινητόδρομο, υπερβαίνοντας το αυ-

στηρό πλαίσιο της δικής του δουλειάς.

Στον Γρηγόρη Λαχανά αξίζει ένα μεγάλο 

μπράβο για την ευσυνειδησία του και 

τον επαγγελματισμό του. Στην Αττική 

Οδό πιστεύουμε ότι η οδική ασφάλεια 

είναι αποτέλεσμα της συμβολής όλων 

μας και τέτοιες συμπεριφορές πρέπει να 

επαινούνται.  

Εργαζόμενοι που ξεχώρισαν για την ευσυνειδησία τους
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Σε τροχιά 
απογείωσης η 
ποδοσφαιρική 
μας ομάδα

Αθλητισμός



Μία ακόμη αναγνώριση αποτελεί για το 

Τμήμα Διοδίων, Εμπορικής Διαχείρισης 

και Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης όπως και 

για το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας 

της Αττικής Οδού η κατάταξη στην τελική 

short list, σε πρόσφατο διαγωνισμό του 

Ελληνικού Iινστιτούτου Εξυπηρέτησης 

Πελατών (ΕΙΕΠ) για την απονομή Εθνικών 

Βραβείων Εξυπηρέτησης Πελατών.

Συγκεκριμένα, οι Αττικές Διαδρομές, 

εταιρία λειτουργίας της Αττικής Οδού, 

αναδείχθηκε μία από τις 4 καλύτερες 

εταιρίες (μαζί με τις Cosmote, GENIKI 

Bank και HOL) στην κατηγορία «Ομάδα 

της χρονιάς: Εξυπηρέτηση Πελατών-Back 

office» χάρη στην αναγνωρισμένα υψηλή 

ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει 

στο κοινό, το άριστα εκπαιδευμένο αν-

θρώπινο δυναμικό που στελεχώνει τις 

ομάδες Back Office της Αττικής Οδού. Η 

διάκριση αυτή έρχεται να προστεθεί στη 

σειρά των Επαίνων (Certificate of Merit-

Toll Excellence Award) που έχει απονείμει 

επανειλημμένα στην Αττική Οδό ο Διε-

θνής Οργανισμός IBTTA (Διεθνής Ένωση 

Γεφυρών, Σηράγγων και Αυτοκινητοδρό-

μων) για τη συμβολή στην πρόοδο της δι-

αχείρισης αυτοκινητοδρόμων με διόδια.

Το ΕΙΕΠ είναι ένας μη κερδοσκοπικός ορ-

γανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 2004 

με την υποστήριξη 37 πολυεθνικών, με-

γάλων ελληνικών εταιριών και επιστη-

μονικών φορέων που λειτουργούν στην 

Ελλάδα. Κοινή πεποίθηση των ιδρυτικών 

μελών του Ινστιτούτου είναι η αναγνώρι-

ση της ανάγκης να αναβαθμιστεί και να 

υποστηριχθεί ο ρόλος όσων, άμεσα ή έμ-

μεσα, έρχονται σε επαφή με τον πελάτη. 

Ο θεσμός των βραβείων Εξυπηρέτησης 

Πελατών διενεργείται σε πάνω από 10 χώ-

ρες στον κόσμο, με στόχο την επιβράβευ-

ση σημαντικών εταιριών αλλά και διακε-

κριμένων επαγγελματιών από διάφορους 

κλάδους για εξαιρετικές πρακτικές στον 

τομέα της εξυπηρέτησης πελατών. 

Διάκριση για τις ομάδες Back Office των Αττικών Διαδρομών
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Στηρίζουμε το «Άλμα ζωής» 
ενάντια στον καρκίνο του 
μαστού
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με 

Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» είναι ο 

μοναδικός σύλλογος στην Ελλάδα που η 

διοίκηση, οι εθελόντριες και τα μέλη του 

είναι γυναίκες με εμπειρία καρκίνου του 

μαστού. Σκοπός του είναι η οργανωμένη 

αλληλοβοήθεια, η ψυχοκοινωνική στήρι-

ξη και αποκατάσταση των γυναικών που 

πάσχουν και των μελών των οικογενειών 

τους, η συμβολή του στην απομυθοποί-

ηση του καρκίνου και η ενημέρωση του 

γυναικείου πληθυσμού πανελλαδικά για 

την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση της 

ασθένειας.  

Ο Σύλλογος οργάνωσε και φέτος με επιτυ-

χία τον δεύτερο συμβολικό Αγώνα Δρόμου 

και τον Περίπατο Greece Race for the 

Cure®, με στόχο τη διάδοση του μηνύμα-

τος της σημασίας της ενημέρωσης και της 

έγκαιρης διάγνωσης.

To Race for the Cure είναι μια επιτυχημένη 

διεθνής διοργάνωση, στην οποία φέτος οι 

συμμετοχές ξεπέρασαν τις 1.600.000 σε 

περισσότερες από 140 πόλεις του κόσμου!

Στο πλαίσιο συνεργασίας του με τον Σύλ-

λογο, το Ιατρείο Εργασίας της Αττικής 

Οδού έχει διοργανώσει ήδη μια ημερίδα 

κατά την οποία οι εργαζόμενες γυναίκες 

στην Αττική Οδό και στις Αττικές Διαδρο-

μές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 

για τις μεθόδους πρόληψης και θεραπείας 

από ειδικευμένο ιατρό, ειδική ψυχοθερα-

πεύτρια καθώς και από μέλος του Συλλό-

γου με εμπειρία της ασθένειας. 

Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μα-

στού «Άλμα Ζωής». Αριστοτέλους 79-81 , Αθήνα 

104 34, Τηλ. 210 41 80 006. Τηλεφωνική Γραμμή 

Στήριξης: 210 8 253 253, www.almazois.gr 

Εκπαίδευση των εργαζομένων 
για παροχή Πρώτων Βοηθειών
Το Ιατρείο Εργασίας της Αττικής 

Οδού, στο πλαίσιο της διοργάνωσης 

εκπαιδευτικών σεμιναρίων υγείας για 

τους εργαζόμενους, προγραμμάτισε  

και υλοποίησε σειρά μαθημάτων που 

αφορούσαν το  σημαντικό κεφάλαιο των 

Πρώτων Βοηθειών. 

Για την υλοποίηση των μαθημάτων, το 

Ιατρείο συνεργάστηκε  με τον κορυφαίο 

φορέα στο συγκεκριμένο αντικείμενο, 

τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. 

Η πρώτη ομάδα ολοκλήρωσε τα 

μαθήματα με μεγάλη επιτυχία, έπειτα από 

14ωρη εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες 

εργαζόμενοι της Αττικής Οδού και 

των Αττικών Διαδρομών πρόκειται να 

αποκτήσουν πιστοποίηση με ισχύ και σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Πρωτοβουλίες 
του Ιατρείου 
Εργασίας 
της Αττικής Οδού

Τα στελέχη της Αττικής Οδού Β. Κεφαλληνός, 
F. Thibaut και Δ. Μανδαλώζης κατά την απονομή 

των Βραβείων.
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