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Αγαπητοί αναγνώστες,  

Πριν από 10 χρόνια, 

τέτοια εποχή Άνοιξη, μια 

μεγάλη αλλαγή έρχεται 

στις μετακινήσεις, στη 

ζωή της πόλης. 

Το Μάρτιο του 2001 τα 

πρώτα αυτοκίνητα δια-

σχίζουν το πρώτο κομ-

μάτι της Αττικής Οδού.

Μετά το πρώτο διάστημα προσαρμογής 

στη νέα πραγματικότητα και αφού στα-

διακά παραδόθηκε το σύνολο του έργου 

έως το 2003, αρχίζει η αξιολόγησή του 

από τους οδηγούς που χρησιμοποιούν 

το δρόμο. Οι μετακινήσεις είναι ταχύτε-

ρες, το οδόστρωμα ποιοτικό, οι οδηγοί 

αισθάνονται ασφαλείς, αλλά αυτό που 

σχολιάστηκε ιδιαίτερα ήταν «το χαμόγε-

λο» των εργαζομένων της Αττικής Οδού. 

Ο πήχης τέθηκε ψηλά εξ αρχής.

Δέκα χρόνια μετά, η άποψη όσων χρη-

σιμοποιούν την Αττική Οδό δεν άλλαξε. 

Όπως οι ίδιοι δηλώνουν, αισθάνονται 

ασφαλείς, μετακινούνται γρηγορότε-

ρα σε σχέση με το υπόλοιπο δίκτυο και 

κυρίως, σε συντριπτικά ποσοστά που 

αγγίζουν και το 100% σε κάποιες περι-

πτώσεις, δηλώνουν ικανοποιημένοι από 

την προσπάθεια των ανθρώπων της Αττι-

κής Οδού για την καθαριότητα, την οδική 

βοήθεια, την ποιότητα του πρασίνου. 

Αυτά απαντούν όσοι, παρά τη δύσκολη 

οικονομική συγκυρία,  χρησιμοποιούν το 

δρόμο και δηλώνουν ότι αξίζει τα χρήμα-

τα που καταβάλλουν, ενώ σε ακόμα υψη-

λότερα ποσοστά θεωρούν ότι κανείς δεν 

νομιμοποιείται να μην πληρώνει διόδια. 

Γνωρίζουν ότι τα χρήματά τους πιάνουν 

τόπο για τη συντήρηση του δρόμου, τη 

μισθοδοσία των εργαζομένων, την απο-

πληρωμή του κόστους κατασκευής του 

έργου. Ολοι εσείς μας δίνετε δύναμη 

να συνεχίσουμε την προσπάθεια και να 

προσφέρουμε ακόμα περισσότερες και 

πιο ποιοτικές υπηρεσίες.

Καλό Πάσχα 

Αττική Οδός 
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Η 
εξυπηρέτηση των πελατών 

μας, συνδρομητών ή μη, απο-

τελεί για την Εμπορική Διεύ-

θυνση της Αττικής Οδού, 

πρώτη και βασική προτεραιό-

τητα. Γι’ αυτό και μεταξύ άλλων φροντίζου-

με να κάνουμε την απόκτηση του e-PASS 

μια εύκολη υπόθεση, εξασφαλίζοντάς σας 

ότι μπορείτε να το βρείτε παντού!

Το δίκτυο διάθεσης του e-PASS δεν έχει 

σταματήσει να μεγαλώνει και να εξαπλώ-

νεται και σήμερα απαριθμεί πάνω από 

590 σημεία διάθεσης. Η τελευταία συνερ-

γασία της Αττικής Οδού με τα καταστήματα 

Carrefour προσέθεσε ακόμη 12 νέα σημεία 

διάθεσης. Πρόκειται για 9 καταστήματα στην 

Αττική & 3 στην Πελοπόννησο. 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε 

να καλείτε το τηλεφωνικό κέντρο Carrefour 

στο 801 802 5000 ή την Τηλεφωνική Εξυ-

πηρέτηση Πελατών της Αττικής Οδού στο 

210-6682222.

Υπενθυμίζουμε ότι συνολικά το δίκτυό 

μας περιλαμβάνει: τα 11 Σημεία Εξυπηρέ-

τησης Συνδρομητών της Αττικής Οδού, 

καταστήματα των τραπεζών ETHNIKI 

BANK, GENIKI Bank, Millennium Banκ 

και Τ Bank καθώς και των επιχειρήσε-

ων auteco (ιδιωτικό ΚΤΕΟ), Carrefour,  

EKKA (Εξουσιοδοτημένος Διανομέας 

και Επισκευαστής Mercedes-Benz) και 

Praktiker.

Αποκτήστε το e-PASS 
της Αττικής Οδού 
και στα καταστήματα Carrefour 
σε Αττική & Πελοπόννησο 

Υποδεχόμαστε 
την άνοιξη

στους «κήπους»
της Αττικής Οδού

Υπηρεσία my e-PASS 
για άμεση ηλεκτρονική 
ενημέρωση συνδρομητών

Σ
το πλαίσιο της άμεσης και γρήγορης 

ενημέρωσης που φιλοδοξούμε να 

παρέχουμε στους συνδρομητές μας, 

δημιουργήσαμε στην ηλεκτρονική σελίδα 

της Αττικής Οδού, www.aodos.gr την υπη-

ρεσία my e-PASS. Η υπηρεσία αυτή παρέχε-

ται δωρεάν και σας προσφέρει: 

• Δυνατότητα να βλέπετε το υπόλοιπο του 

συνδρομητικού λογαριασμού σας, το οποίο 

ενημερώνεται καθημερινά.

•Διαθέσιμο όλο το ιστορικό των λογαρια-

σμών διελεύσεών σας από ημερομηνία της 

αρχικής σας εγγραφής ως συνδρομητές.

• Πρόσβαση στους λογαριασμούς διελεύσε-

ών σας μέσω αρχείου τύπου pdf. 

• Δυνατότητα επεξεργασίας των αρχείων με 

τη μορφή excel για κάθε ημερολογιακή περί-

οδο έκδοσης λογαριασμού διελεύσεων.

Με στόχο πάντα την εξυπηρέτησή σας, σχε-

διάζουμε νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η 
Αττική Οδός, είναι εκτός από ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος 

υψηλών προδιαγραφών κατασκευής και λειτουργίας και ένας «πρά-

σινος» δρόμος. Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι και μεταφορικός αλλά 

και κυριολεκτικός. Μια βόλτα στην Αττική Οδό το αποδεικνύει. Οι 

πράσινες ζώνες, χάρη στη διαρκή φροντίδα όλα αυτά τα χρόνια της 

λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου, ομορφαίνουν τις διαδρομές μας και εναρμο-

νίζουν το δρόμο με το φυσικό περιβάλλον.

Πίσω από αυτό το εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα κρύβονται αμέτρητες ώρες δου-

λειάς, αγάπης και φροντίδας για το πράσινο. Οι άνθρωποι το ειδικού Τμήματος Συντή-

ρησης Πρασίνου της Αττικής Οδού φροντίζουν όλο το χρόνο τα φυτά και τα δέντρα 

του αυτοκινητόδρομου, ενώ ιδιαίτερα αυτή την εποχή, εργάζονται εντατικά, κάνοντας 

τις εποχικές εργασίες που απαιτούνται, έτσι ώστε η άνοιξη που έρχεται να φέρει στις 

πράσινες ζώνες ακόμη περισσότερο πράσινο και να γεμίσει με άνθη τα δέντρα και τα 

φυτά. Φέτος, πραγματοποιήθηκαν στην αρχή της χρονιάς οι ετήσιες συμπληρωμα-

τικές φυτεύσεις λόγω φυσικών απωλειών. Συνολικά, φυτεύτηκαν 2.026 δέντρα και 

19.773 θάμνοι. Οι εργασίες συντήρησης  ολοκληρώνονται  στις αρχές Απριλίου και δεν 

μας απομένει παρά να περιμένουμε την άνοιξη!

Εντατικές 
εργασίες

Υποδεχόμαστε 
την άνοιξη

στους «κήπους»
της Αττικής Οδού



Σ
την τελευταία έρευνα που 

έγινε από τις εταιρίες δημο-

σκοπήσεων InVision/Metron 

Analysis, οι οδηγοί απάντη-

σαν ότι αισθάνονται πολύ/

αρκετά ασφαλείς όταν οδηγούν στην Αττι-

κή Οδό, σε ποσοστό που ξεπερνά το 94%! 

Αυτό αποδεικνύει ότι οι ίδιοι οι χρήστες του 

αυτοκινητόδρομου  αναγνωρίζουν τις προ-

σπάθειες που καταβάλλονται για να κρατή-

σουμε ψηλά τον πήχη της οδικής ασφάλει-

ας στον αυτοκινητόδρομο.

Για όλους εμάς στην Αττική Οδό αυτό είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι τα στοι-

χεία που αφορούν την οδική ασφάλεια στο 

σύνολο του οδικού δικτύου στην Ελλάδα σε 

σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες 

είναι απογοητευτικά, όπως φαίνεται και στα 

παρακάτω διαγράμματα (διάγραμμα 1 & 2).
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Υψηλά 
επίπεδα οδικής 

ασφάλειας στην 
Αττική Οδό

Σύγχρονες υποδομές 
και εύρυθμη λειτουργία

Μέσος Ρυθμός Θνησιμότητας (ανά 100 εκ. Οχημ/τρα) για την περίοδο 2007-2009

Διάγραμμα 1

Διάγραμμα 2

Μείωση Αριθμού Νεκρών στην ΕΕ (2001-2009)
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Η Αττική Οδός, όπως φαίνεται και στον 

σχετικό πίνακα παρουσιάζει χαμηλά ποσο-

στά τροχαίων δυστυχημάτων σε σχέση με 

τα οχηματοχιλιόμετρα που οδηγούνται 

συγκρινόμενοι ακόμα και με Ευρωπαϊκούς 

δρόμους.

Πίσω από αυτούς τους δείκτες και πίσω 

από το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουν 

οι οδηγοί στον αυτοκινητόδρομο, κρύβε-

ται  από τη μία  η σωστή υποδομή και από 

την άλλη η εύρυθμη λειτουργία.

Σε επίπεδο υποδομών, φροντίσαμε να δημι-

ουργήσουμε ένα έργο που πληροί υψηλές 

διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας:

Στην πρώτη φάση της κατασκευής, βάσει 

του γεωμετρικού σχεδιασμού του δρό-

μου, αξιοποιήθηκε εξειδικευμένη τεχνο-

γνωσία και εφαρμόσθηκαν σύγχρονες 

τεχνικές μέθοδοι.

Χρησιμοποιήσαμε την καλύτερη ποιότη-

τα αντιολισθητικού τάπητα, κάναμε ειδι-

κή μελέτη για τις κλίσεις, κατασκευάσα-

με υψηλή περίφραξη και μεριμνήσαμε για 

την αποτελεσματική αποστράγγιση.

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στις σήραγ-

γες οι οποίες έχουν κατασκευαστεί  με 

υπερσύγχρονες μεθόδους, σύμφωνα με 

διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας.

Στη δεύτερη φάση του εξοπλισμού δώσα-

με μεγάλη προσοχή στη σήμανση –οριζό-

ντια και κάθετη, όπως και  ηλεκτρονικές 

πινακίδες μεταβλητού μηνύματος -  τη 

λωριδολογία, το φωτισμό, καθώς και τον 

έλεγχο της κυκλοφορίας, μέσω ειδικών 

ανιχνευτών που έχουν τοποθετηθεί στο 

οδόστρωμα.

Ο εξοπλισμός, φωτισμός και αερισμός 

των σηράγγων αποτέλεσε αντικείμενο 

ειδικής μελέτης και εφαρμογής.

Οι υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας που 

τηρήσαμε κατά την κατασκευή και τον 

εξοπλισμό του αυτοκινητόδρομου, συν-

δυάστηκαν με τη βέλτιστη λειτουργία. 

Η εταιρία λειτουργίας της Αττικής 

Οδού, οι Αττικές Διαδρομές, συντονί-

ζουν καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο, 

365 μέρες το χρόνο έναν πολύπλοκο 

μηχανισμό προληπτικής και διορθωτι-

κής συντήρησης του δρόμου και του 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού,  

συντήρησης και διαχείρισης οχημάτων 

και μηχανημάτων έργου και βέβαια  δια-

χείρισης της κυκλοφορίας. 

Για εμάς, είναι σημαντική όχι μόνο η γρή-

γορη αντιμετώπιση των συμβάντων αλλά 

και η πρόληψή τους. 

Και ο στόχος ήταν και παραμένει ένας και 

σημαντικός: η διατήρηση κατά το δυνατόν 

της απρόσκοπτης και ομαλής ροής της 

κίνησης στον αυτοκινητόδρομο, συνθήκη 

που διασφαλίζει ασφαλέστερες μετακινή-

σεις για όλους τους χρήστες της Αττικής 

Οδού. Αποτέλεσμα είναι η Αττική Οδός να 

παρουσιάζει τους χαμηλότερους δείκτες 

ατυχημάτων από οποιονδήποτε παρό-

μοιο αυτοκινητόδρομο στην Ελλάδα, ενώ 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ασφαλέ-

στερους οδικούς άξονες σε όλη την Ευρώ-

πη, έχοντας μάλιστα αποσπάσει 1ο βραβείο 

το 2005 από τη Διεθνή Οδική Ομοσπονδία 

(International Road Federation- IRF) για τη 

συνεισφορά της στην Οδική Ασφάλεια.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο βραβείο για εμάς 

είναι η ικανοποιήση των οδηγών που εξυ-

πηρετούμε, τα γράμματα που παίρνουμε 

και το αίσθημα ασφάλειας που δηλώνουν 

ότι αισθάνονται όσοι οδηγούν στον αυτο-

κινητόδρομο.

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5τα νέα της Αττικής Οδού

Δείκτες ασφάλειας στην Αττική Οδό 

Μοτοσικλετιστές % νεκρών

Αριθμός νεκρών 
μοτοσυκλετιστών

Αριθμός νεκρών ανά 100 εκ.
Οχημ/τρα

Αριθμός νεκρών
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Ο
ι εικόνες του χιονισμένου 

τοπίου μπορεί να είναι 

πια παρελθόν, όμως όλοι 

θυμόμαστε τα προβλή-

ματα που δημιουργήθη-

καν στο ευρύτερο οδικό δίκτυο, μια και η 

έξοδος για την Καθαρά Δευτέρα και η ιδι-

αίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους  

συνέπεσαν με τις χιονοπτώσεις.

Στην Αττική Οδό, δεν παρατηρήθηκε κανέ-

να πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του 

δρόμου και αυτό χάρη στην έγκαιρη προε-

τοιμασία αλλά και την επιφυλακή αρκετών 

τμημάτων της εταιρίας πριν την απότομη 

επιδείνωση του καιρού και την εκδήλωση 

των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ακόμη, η Εταιρία Λειτουργίας εφάρμοσε 

από κοινού με τις αρμόδιες υπηρεσίες το 

σχέδιο αποχιονισμού, όπως αυτό διαμορ-

φώθηκε με βάση την εμπειρία των τελευ-

ταίων ετών,

Η εταιρία κινητοποίησε τον απαραίτητο 

μηχανισμό προκειμένου να είναι σε θέση 

να αντιμετωπίσει την επερχόμενη κακοκαι-

ρία.  Είκοσι (20) ειδικά μηχανήματα εκχιο-

νισμού, συνοδευόμενα και συνεπικουρού-

μενα από ειδικό κινητό εξοπλισμό και υπο-

στηριζόμενα από εξειδικευμένο προσωπι-

κό εκατό (100) και πλέον ανθρώπων, κάτω 

από την καθοδήγηση και τον συντονισμό 

του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, 

εργάστηκαν σε 24ωρη βάση καθ΄ όλη τη 

διάρκεια των φαινομένων. Συνολικά κατά 

τη διάρκεια του τριημέρου 7-9 Μαρτίου 

έγινε ρίψη αλατιού σε ποσότητα  μεγαλύ-

τερη των 300 τόνων σε διάφορα τμήματα 

της Αττικής Οδού, χωρίς να δημιουργη-

θούν προβλήματα στην κυκλοφορία.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεργασία με 

την Τροχαία υπήρξε άψογη, ενώ οι οδηγοί 

συνεργάστηκαν με τον καλύτερο τρόπο 

επιδεικνύοντας σύνεση και προσοχή κατά 

την κίνησή τους στο δρόμο. 

Αποχαιρετώντας 
το χειμώνα

Πώς 
αντιμετωπίσαμε 

τις έκτακτες 
καιρικές 

συνθήκες 
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Ο
ι οδηγοί συνεχίζουν να 

εμπιστεύονται την Αττική 

Οδό, γιατί εξοικονομούν 

χρόνο και αισθάνονται 

ασφαλείς στις μετακινή-

σεις τους. Ωστόσο, η οικονομική κρίση έχει 

περιορίσει τις μετακινήσεις που γίνονται 

μέσω της Αττικής Οδού, όπως δηλώνει το 

36% των ερωτηθέντων. Βασικές αιτίες για 

τη μείωση της κυκλοφορίας στους δρό-

μους, όπως δηλώνουν οι οδηγοί, είναι κυρί-

ως οι τιμές των καυσίμων (άνω του 63%) 

και η μείωση των εισοδημάτων (26%).

Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται σε τηλε-

φωνική έρευνα που διενεργήθηκε στους 

συνδρομητές της Αττικής Οδού από τις  

εταιρίες InVision Συμβουλευτική και Metron 

Analysis. Η πρώτη φάση της έρευνας πραγ-

ματοποιήθηκε από 28 έως 30 Μαρτίου 2011 

σε ένα δείγμα 400 συνδρομητών e-PASS.

Το προσωπικό της Αττικής Οδού αποτελεί 

το ισχυρό «χαρτί» της εταιρίας, αφού οι 

οδηγοί επιβραβεύουν σε θεαματικά υψηλά 

ποσοστά τις προσπάθειες των εργαζομέ-

νων, δηλώνοντας ικανοποίηση από την 

καθαριότητα των σταθμών διοδίων σε ποσο-

στό 100%, την καθαριότητα του δρόμου σε 

ποσοστό 97%, τη διατήρηση της ποιότη-

τας του οδοστρώματος 96%, τα περίπολα 

94% και την επάρκεια και ποιότητα πρασί-

νου 72%. Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία δηλώνουν ότι 

δεν νομιμοποιούνται  κάποιοι να μην πλη-

ρώνουν διόδια στην Αττική Οδό. 

Οι οδηγοί, σε αναλογία σχεδόν 6 στους 10, 

θεωρούν ότι το διόδιο ανταποκρίνεται στις 

παρεχόμενες υπηρεσίες, ακόμα και εν μέσω 

οικονομικής κρίσης και πιστεύουν ότι αν 

τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου είχε 

αναλάβει το Δημόσιο, οι παρεχόμενες υπη-

ρεσίες, η ποιότητα και η ασφάλεια θα ήταν 

σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ ακόμη και τα 

προσφερόμενα συνδρομητικά προγράμμα-

τα  δεν θα ήταν ικανοποιητικά.

Ερευνα από InVision 
και Metron Analysis

Οι οδηγοί 
επιβραβεύουν τις 
προσπάθειες των 
εργαζομένων 
και «ψηφίζουν»
Αττική Οδό

Οσον αφορά την οδική ασφάλεια και τις υπηρεσίες που παρέχει η Αττική Οδός, οι χρήστες αναγνωρίζουν τη 
σημαντική δουλειά που γίνεται από τα στελέχη και το προσωπικό της εταιρίας. Συγκεκριμένα, το 94% των 
χρηστών δηλώνει ότι αισθάνεται πολύ/αρκετά ασφαλές όταν οδηγεί στην Αττική Οδό (διάγραμμα 1).
Σε θέματα υπηρεσιών οι δείκτες ικανοποίησης των χρηστών μας κυμαίνονται από 94% έως και 100%. Επίσης  το 
72% των χρηστών κρίνει επαρκή και ποιοτική την παρουσία του πρασίνου στον αυτοκινητόδρομο (διάγραμμα 2). 

Συνολική Αξιολόγηση Αισθήματος Ασφάλειας  [%]
Eρώτηση: Πόσο ασφαλείς θα λέγατε ότι αισθάνεστε όταν οδηγείτε στην Α.Ο.

Πολύ            Αρκετά      Οχι και τόσο     Καθόλου    ΔΓ/ Δεν έχω άποψη

Βάση: Σύνολο δείγματος 401 συνδρομητές

Ερευνα Συνδρομητών Αττικής Οδού, Μάρτιος 2011
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Το 94,1% δηλώνει ότι νιώθει πολύ/αρκετά 
ασφαλές όταν οδηγεί στην Α.Ο.

Βαθμός ικανοποίησης από προσπάθεια προσωπικού Α.Ο.  [%]

Πολύ ικανοποιημένοι     Αρκετά ικανοποιημένοι     Οχι και τόσο ικανοποιημένοι     Καθόλου ικανοποιημένοι

Δείκτης 
ικανοποίησης

Ερευνα Συνδρομητών Αττικής Οδού, Μάρτιος 2011

Καθαριότητα 
σταθμών διοδίων

Διατήρηση ποιότητας 
οδοστρώματος

Καθαριότητα 
του δρόμου

Ανταπόκριση περιπόλων

Επάρκεια και ποιότητα 
πρασίνου

100%

96%

97%

94%

72%

66.8 33.1

37.1

38.6

40.5

42.0

59.0

58.7

53.1

29.7

3.9

1.9

5.6

25.5 2.7

0.9

0.8
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α
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Σύμφωνα με τις δηλώσεις των ίδιων των οδηγών 
εκτιμάται ότι το 80% περίπου των χρηστών κερδίζει 
από 16 έως και 90 λεπτά της ώρας σε κάθε διαδρομή 
που διανύει.

ΕΡΕΥΝΑ

Η μείωση της κυκλοφορίας οχημάτων στην Αθήνα 
σήμερα οφείλεται, κατά την άποψη των χρηστών της 
Αττικής Οδού, στην υπερβολική αύξηση της τιμής των 
καυσίμων και στη γενικότερη μείωση εισοδημάτων. 

Το 36,7% των χρηστών δηλώνει ότι έχει μειώσει  
(λιγότερο ή περισσότερο) τη χρήση της Αττικής Οδού, 
κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα κυκλοφοριακά 
μεγέθη που καταγράφονται.

Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις που 
πραγματοποιούνται στην Αττική Οδό ο 

περιορισμός οφείλεται κατά κύριο λόγο 
στη μείωση των εισοδημάτων. Σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις των οδηγών ακολουθούν οι 
ισχύουσες τιμές των διοδίων, καθώς και οι 

τιμές των καυσίμων.
Τα σημάδια της κρίσης είναι εμφανή σε όλες 

τις δραστηριότητες.

Η χρήση της Αττικής Οδού παραμένει από 
τις βασικές επιλογές των οδηγών, λόγω του 
σημαντικού χρόνου που κερδίζουν και της 
ασφάλειας που αισθάνονται.

Λόγοι μη χρήσης εναλλακτικής διαδρομής  [%]

Eρώτηση: Γιατί δεν χρησιμοποιήσατε κάποιον άλλο δρόμο που δεν έχει διόδια για το 
συγκεκριμένο ταξίδι;       ΛΙΣΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Βάση: Σύνολο δείγματος, 401 συνδρομητές

Ερευνα Συνδρομητών Αττικής Οδού, Μάρτιος 2011

Περισσότερος χρόνος

Μεγάλη κίνηση

Μη ασφαλής δρόμος

Δεν υπάρχει εναλλακτικός δρόμος

Δεν διαφέρει το κόστος

Αλλο

ΔΓ/ΔΑ

75.3

28.0

26.2

6.4

2.6

3.4

0.6

Εκτίμηση χρόνου που εξοικονομούν  [%]

Eρώτηση: Πόσο περισσότερο χρόνο πιστεύετε ότι θα κάνατε αν χρησιμοποιούσατε 
κάποιον άλλο δρόμο;        ΜΙΑ ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάση: Οσοι  συνδρομητές απάντησαν 
ότι δεν χρησιμοποιούν άλλο δρόμο για 

εξοικονόμηση χρόνου 

Ερευνα Συνδρομητών Αττικής Οδού, Μάρτιος 2011

Εως 15 λεπτά

16-30 λεπτά

31-45 λεπτά

46-60 λεπτά

Πάνω από 60 λεπτά

ΔΑ

15.9

57.0

11.6

8.1

2.6

4.8

Λόγοι γενικής μείωσης κυκλοφορίας  [%]

Eρώτηση: Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μια μείωση της κυκλοφορίας 
στους δρόμους. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι ο κύριος λόγος που έχει οδηγήσει στη 
μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων;        ΛΙΣΤΑ, ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάση: Σύνολο δείγματος, 401 συνδρομητές

Ερευνα Συνδρομητών Αττικής Οδού, Μάρτιος 2011

Τιμές καυσίμων

Μείωση εισοδημάτων

Τιμές Διοδίων

Κόστος συντήρησης

Αλλο

ΔΓ/ΔΑ

63.6

26.0

3.6

1.3

1.6

3.9

Συχνότητα χρήσης Α.Ο.  [%]

Eρώτηση: Εσείς προσωπικά έχετε μειώσει τη χρήση της Αττικής Οδού σε σχέση με 12 
μήνες πριν; Εάν την έχετε μειώσει, πόσο;       ΛΙΣΤΑ, ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάση: Σύνολο δείγματος, 401 συνδρομητές

Ερευνα Συνδρομητών Αττικής Οδού, Μάρτιος 2011

Την έχω μειώσει λίγο 
14,0%

Την έχω μειώσει πολύ 
22,7%

Εχω αυξήσει τη χρήση 
7,9%

Δεν έχω μειώσει τη χρήση 
53,5%

ΔΓ/ δεν έχω άποψη 
2,0%

To 36,7% 
δηλώνει 
ότι έχει 

μειώσει τη 
χρήση της 

Α.Ο.

Λόγοι μείωσης συχνότητας χρήσης Α.Ο.  [%]

Eρώτηση: Για ποιο λόγο έχετε μειώσει τη χρήση της Αττικής Οδού;       
ΛΙΣΤΑ, ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάση: Οσοι συνδρομητές δήλωσαν ότι 
έχουν μειώσει τη χρήση της Α.Ο. 
(λίγο ή πολύ) 133 συνδρομητές

Ερευνα Συνδρομητών Αττικής Οδού, Μάρτιος 2011

Μείωση εισοδημάτων

Τιμές Διοδίων

Τιμές καυσίμων

Λόγω αλλαγής έδρας εργασίας/λόγω δουλειάς (αυθ.)

Κόστος συντήρησης

Αλλο

ΔΓ/ΔΑ

30.7

25.0

20.0

11.8

2.3

5.6

4.6

Σχέση ποιότητας υπηρεσιών/κόστους διοδίου Α.Ο.  [%]

Eρώτηση: Πιστεύετε ότι η ασφάλεια και οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Αττική Οδοός 
για τις μετακινήσεις σας ανταποκρίνεται στο κόστος διοδίων που πληρώνετε;        
ΛΙΣΤΑ, ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάση: Σύνολο δείγματος, 401 συνδρομητές

Ερευνα Συνδρομητών Αττικής Οδού, Μάρτιος 2011

Πολύ

Αρκετά

Οχι και τόσο

Καθόλου

ΔΓ/Δεν έχω άποψη

12.6

44.7

28.0

8.8

5.8

Το 57,3 δηλώνει ότι το κόστος 
διοδίων ανταποκρίνεται πολύ/

αρκετά στην ποιότητα υπηρεσιών 
που προσφέρει η Αττική Οδός



9τα νέα της Αττικής Οδού

Αξιοσημείωτο είναι ότι το 57% των χρηστών 
δηλώνει ότι το κόστος του διοδίου που καταβάλλει 
ανταποκρίνεται στην ποιότητα των υπηρεσιών 
που του προσφέρει η Αττική Οδός.

Εάν τη λειτουργία της Αττικής Οδού είχε σήμερα το 
Δημόσιο, όπως όλων των άλλων δρόμων της Αθήνας, 
οι χρήστες πιστεύουν ότι τα συνδρομητικά πακέτα 
θα ήταν χειρότερα (51,6%), ενώ πιστεύουν ότι οι 
υπηρεσίες, η ασφάλεια και η ποιότητα του δρόμου δεν 
θα ήταν σε τόσο καλό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά τη μη πληρωμή διοδίων από ορισμένες 
ομάδες, το σύνολο των συνδρομητών της Αττικής 
Οδού δηλώνει ενημερωμένο για την ύπαρξή τους, 
ωστόσο πιστεύουν ότι δεν νομιμοποιείται κάποιος να 
μην πληρώνει διόδια όταν χρησιμοποιεί την Αττική 
Οδό, σε ποσοστό 77,6%.

Οι χρήστες της Αττικής Οδού δηλώνουν ότι η πληρωμή 
μέσω των διοδίων είναι ο μόνος τρόπος που διασφαλίζει 
ότι τα χρήματα θα διατεθούν αποκλειστικά για την 
Αττική Οδό και όχι για κάποιο άλλο σκοπό. 

ΕΡΕΥΝΑ

Σχέση ποιότητας υπηρεσιών/κόστους διοδίου Α.Ο.  [%]

Eρώτηση: Πιστεύετε ότι η ασφάλεια και οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Αττική Οδοός 
για τις μετακινήσεις σας ανταποκρίνεται στο κόστος διοδίων που πληρώνετε;        
ΛΙΣΤΑ, ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Βάση: Σύνολο δείγματος, 401 συνδρομητές

Ερευνα Συνδρομητών Αττικής Οδού, Μάρτιος 2011

Πολύ

Αρκετά

Οχι και τόσο

Καθόλου

ΔΓ/Δεν έχω άποψη

12.6

44.7

28.0

8.8

5.8

Το 57,3 δηλώνει ότι το κόστος 
διοδίων ανταποκρίνεται πολύ/

αρκετά στην ποιότητα υπηρεσιών 
που προσφέρει η Αττική Οδός

Διασφάλιση χρημάτων για λειτουργία Α.Ο. [%]

Eρώτηση: Η συντήρηση και λειτουργία της Αττικής Οδού απαιτεί κάποια χρήματα. 
Πείτε ποιος από τους παρακάτω τρόπους διασφαλίζει ότι τα χρήματα που πληρώνουν 
οι χρήστες της Αττικής Οδού πηγαίνουν πραγματικά στη λειτουργία του αυτοκινητό-
δρομου και δεν χρησιμοποιούνται αλλού;       ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΛΙΣΤΑ

Βάση: Σύνολο δείγματος, 401 συνδρομητές

Ερευνα Συνδρομητών Αττικής Οδού, Μάρτιος 2011

Πληρωμή μέσω διοδίων στην εταιρία που είναι 
υπεύθυνη  για τη λειτουργία και συντήρηση 

του δρόμου όπως και σήμερα

Αλλο

ΔΓ/δεν έχω άποψη

Κανένας από τους παραπάνω (αυθ.)

Πληρωμή μέσω αύξησης της τιμής των 
καυσίμων

Πληρωμή του κόστους μέσω της αύξησης 
της γενικής Φορολογίας που πληρώνουν οι 

Ελληνες πολίτες

Πληρωμή μέσω της αύξησης των τελών 
κυκλοφορίας

70.5

5.2

3.9

1.4

8.8

1.1

8.9

Αξιολόγηση υποθετικής κατασκευής και λειτουργίας 
Α.Ο. από το Δημόσιο  [%]

Eρώτηση: Εάν η κατασκευή της Αττικής Οδού γινόταν όπως όλα τα υπόλοιπα δημόσια 
έργα και η λειτουργία της γινόταν από το Δημόσιο, τι πιστεύετε ότι θα ίσχυε από τα 
ακόλουθα;

Ερευνα Συνδρομητών Αττικής Οδού, Μάρτιος 2011

Εκπτωτικά προγράμματα

Υπηρεσίες που παρέχονται

Διατήρηση ποιότητας δρόμου

Επίπεδο ασφάλειας

37.1

38.6

40.5

42.0

Καλύτερα Το ίδιο Χειρότερα

18.4

2.7

2.6

2.5

8.3

14.2

20.6

83.2

77.0

80.0

30.0 51.6

Στάση συνδρομητών Α.Ο. απέναντι στη μη πληρωμή 
διοδίων  [%]

Eρώτηση: Πιστεύετε ότι κάποιος νομιμοποιείται να μην πληρώνει διόδια όταν χρησιμο-
ποιεί την Αττική Οδό;

Βάση: Οσοι συνδρομητές απάντησαν ότι γνωρίζουν το κίνημα “Δεν πληρώνω” (394 συνδρομητές)

Ερευνα Συνδρομητών Αττικής Οδού, Μάρτιος 2011

Οχι, 77,6%

ΔΓ/ΔΑ 11,9% Ναι, 10,5%
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ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η 
Αττική Οδός και οι Αττικές 

Διαδρομές συμμετείχαν 

στη διημερίδα που οργάνω-

σαν ο Ευρωπαϊκός Οργανι-

σμός Ινστιτούτων Οδικής 

Ασφάλειας (FERSI), το Ελληνικό  Ινστιτού-

το Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και το Εθνικό Κέντρο 

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

(ΕΚΕΤΑ) με θέμα «Ευρωπαϊκές βέλτιστες 

πρακτικές στην οδική ασφάλεια».

Ερευνητές και ειδήμονες από όλη την 

Ευρώπη παρουσίασαν τα προγράμματα 

που εφαρμόζουν διάφορες ευρωπαϊκές 

χώρες  με στόχο τη βελτίωση των επιπέ-

δων οδικής ασφάλειας και τη μείωση των 

θανατηφόρων τροχαίων. 

Αξιοσημείωτη η περίπτωση της Αγγλίας, 

που έχει μεγάλη παράδοση στις καμπά-

νιες οδικής ασφάλειας. Η αγγλική σχολή 

της διαφήμισης διακρίνεται για την αμε-

σότητα και τη σκληρή προσέγγιση, ειδικά 

όταν απευθύνεται στους νέους,  καθώς 

οι εικόνες που χρησιμοποιεί σοκάρουν το 

θεατή. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η βελ-

γική καμπάνια, που με βασικό μήνυμα «go 

for zero» προσπαθεί να κάνει μέτοχο κάθε 

πολίτη σε μια κοινή προσπάθεια μείωσης 

των τροχαίων δυστυχημάτων μέχρι την 

ολοκληρωτική εξάλειψή τους. 

H κ.  Ε. Ναθαναήλ του Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλίας έκανε μια συνοπτική παρουσίαση των 

εκστρατειών οδικής ασφάλειας που έχουν 

πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην 

Ελλάδα. Εκ μέρους των Αττικών Διαδρομών, 

ο διευθυντής του τμήματος Λειτουργίας & 

Συντήρησης κ. Φ. Παπαδημητρίου, παρουσί-

ασε τις «Προοπτικές συμμετοχής των εθνι-

κών φορέων σε μια μελλοντική πειραματική 

δοκιμή ευρείας κλίμακας».

Στο πλαίσιο της διημερίδας, κατατέθηκε 

και η Διακήρυξη της Αθήνας για μια Ευρω-

παϊκή Συμμαχία για την οδική ασφάλεια, 

την οποία συνυπογράφουν όλοι οι εμπλε-

κόμενοι φορείς. 

Με τη διακήρυξη αυτή κλήθηκαν όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι να υιοθετήσουν το νέο 

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας για 

τη δεκαετία 2011-2020 και να συμφωνή-

σουν εκ νέου για ένα στόχο μείωσης των 

θυμάτων και τραυματισμένων σε οδικά 

συμβάντα κατά 50%.

Σ
υνεχίζουμε με συνέπεια να 

ενημερώνουμε και να εκπαι-

δεύουμε το κοινό, με στόχο 

τη συμβολή στη μείωση 

των θανατηφόρων τροχαί-

ων ατυχημάτων στη χώρα μας. Στο πλαί-

σιο της «Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας» 

17-24/3/2011, που διοργανώθηκε για τέταρ-

τη χρονιά φέτος από το Ινστιτούτο Οδικής 

Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ) και 

το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 

(ΣΕΣ), έγινε επαναδιανομή εντύπου με 

μυστικά ασφαλούς οδήγησης μοτοσικλέ-

τας, από όλους τους σταθμούς διοδίων της 

Αττικής Οδού, με σκοπό  να ευαισθητοποι-

ηθεί το ειδικό κοινό των μοτοσικλετιστών, 

δεδομένης της υψηλής επικινδυνότητας 

της οδήγησης δικύκλου και των υψηλών 

ποσοστών θανατηφόρων τροχαίων με 

μοτοσικλέτα. Η ενέργεια αποτελεί επανά-

Διημερίδα 
στο Ζάππειο

Τα μυστικά της ασφαλούς 
οδήγησης στα χέρια σας

Τι κάνουμε 
στην Ευρώπη 
για την οδική 

ασφάλεια;
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ληψη της εξαιρετικά επιτυχημένης πρώτης διανομής του ίδιου υλικού που 

βρήκε μεγάλη απήχηση στο κοινό των μοτοσικλετιστών. Μέσω των σταθμών 

διοδίων της Αττικής Οδού έγινε επίσης η διανομή των εκπαιδευτικών εντύ-

πων για την ευγένεια στο δρόμο, παραγωγής του ΙΟΑΣ σε συνεργασία με 

το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Στόχος η μείωση των κρουσμάτων 

επιθετικής οδήγησης που ευθύνονται για την πρόκληση πολλών τροχαίων 

ατυχημάτων, και η ευαισθητοποίηση των Ελλήνων οδηγών που υστερούν σε 

ευγένεια σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους. Παράλληλα, ως μέλος της 

«Συμμαχίας για την ασφάλεια και τον πολιτισμό στο δρόμο» και σε συνεργα-

σία με το ΙΟΑΣ, η Αττική Οδός συμμετείχε στην έκθεση που διοργανώθηκε 

στο Μετρό του Συντάγματος, με διανομή εκπαιδευτικού υλικού για την ασφα-

λή οδήγηση μοτοσικλέτας, την ασφαλή οδήγηση σε αυτοκινητόδρομους και 

στο ευρύτερο οδικό δίκτυο, καθώς και την οδική ασφάλεια των παιδιών.

Στην  4η ετήσια συνάντηση για την ασφά-

λεια των αυτοκινητοδρόμων που διοργά-

νωσε η ASECAP (Ευρωπαϊκή Ένωση των 

εταιριών που διαχειρίζονται αυτοκινητο-

δρόμους με διόδια) την 1η Μαρτίου 2011 

στην Αθήνα, συμμετείχε και η Αττική 

Οδός και η εταιρία λειτουργίας «Αττικές 

Διαδρομές Α.Ε.». 

Η διοργάνωση συγκέντρωσε τους σημα-

ντικότερους παράγοντες του χώρου για 

να ανταλλάξουν απόψεις για τις καλύτε-

ρες πρακτικές για τη μείωση των τροχαί-

ων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το συνέδριο 

«Αυτοκινητόδρομοι ASECAP: ταξιδεύ-

οντας στην Ευρώπη με ασφάλεια» που 

οργανώθηκε σε συνεργασία με το ΤΕΟ 

(Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας), την ελλη-

νική εταιρία διαχείρισης αυτοκινητο-

δρόμων, κατέδειξε, για μια ακόμη φορά, 

ότι η ασφάλεια των οδών εξακολουθεί 

να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα, 

σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες υψηλής 

ποιότητας υπηρεσίες που παρέχουν οι 

διαχειριστές των αυτοκινητοδρόμων 

στους χρήστες. 

Το υψηλό επίπεδο ασφαλείας των αυτο-

κινητοδρόμων αναγνωρίζεται ευρύτα-

τα και το γεγονός αυτό υπογράμμισαν 

εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 

ελληνικών αρχών που συμμετείχαν στην 

εκδήλωση. 

Αναδείχθηκαν οι τρόποι με τους οποί-

ους οι αυτοκινητόδρομοι με διόδια είναι 

ήδη ασφαλέστεροι, συγκρινόμενοι με 

τις δευτερεύουσες οδούς, καθώς και 

οι βέλτιστες πρακτικές που αφορούν 

εκστρατείες υπέρ της ασφάλειας και 

τεχνικές βελτιώσεις, με στόχο τη μείω-

ση έως και την εξάλειψη  των θανατηφό-

ρων ή σοβαρών ατυχημάτων στο δίκτυο 

που διαχειρίζονται. 

Η ASECAP συγκεντρώνει 20 εθνικά 

μέλη που εποπτεύουν περισσότερα από 

40.000 χιλιόμετρα οδικού δικτύου. Η 

αποστολή της ASECAP είναι να προωθή-

σει τη χρήση διοδίων και την αρχή της 

άμεσης συναλλαγής χρήστη – διαχειρι-

στή ως το πλέον αποτελεσματικό εργα-

λείο για τη χρηματοδότηση των κατα-

σκευών, της ασφαλούς λειτουργίας και 

της αποτελεσματικής συντήρησης των 

αυτοκινητοδρόμων και άλλων σημαντι-

κών οδικών υποδομών. 

Στόχος η 
μείωση των 
ατυχημάτων  

ASECAP



Σ
τo πλαίσιο της αντιμετώπι-

σης της κλιματικής αλλα-

γής και της διαφύλαξης της 

ενεργειακής ασφάλειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ηγέ-

τες της ΕΕ, από το Μάιο του 2007, έχουν 

θέσει το στόχο «20-20-20» για το 2020. 

Αυτός ο στόχος περιλαμβάνει:

Τη μείωση, τουλάχιστον κατά 20% σε 

σχέση με τα επίπεδα του 1990, των ρύπων 

που οφείλονται στο φαινόμενο του θερ-

μοκηπίου. Το 20% της καταναλισκόμενης 

ενέργειας στην ΕΕ να προέρχεται από ανα-

νεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η κατά 20 % μείωση στη χρήση ενέργειας, 

σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα, 

να επιτευχθεί από βελτίωση της ενεργει-

ακής απόδοσης (ή αλλιώς, τη μείωση της 

ενεργειακής σπατάλης).

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η 

αυτοκινητοβιομηχανία έχει προχωρήσει 

πολύ στην έρευνα για τα οχήματα εναλ-

λακτικής ενέργειας (ηλεκτρικά, υβριδικά 

κ.λπ.), με αποτέλεσμα αυτά τα οχήματα 

ολοένα και περισσότερο να κυκλοφορούν 

στους δρόμους και να γίνονται μέρος της 

καθημερινότητάς μας. Πιο συγκεκριμένα, 

σε μελέτη που δημοσίευσε πρόσφατα 

κορυφαία παγκόσμια τράπεζα, 8,65 εκα-

τομμύρια ηλεκτρικά και 9,23 εκατομμύ-

ρια υβριδικά οχήματα προβλέπεται να 

πωληθούν παγκοσμίως το 2020, αριθμός 

που είναι 10 φορές πάνω από τις τρέχου-

σες πωλήσεις.

Η τάση αυτή είναι δικαιολογημένη, δεδο-

μένου ότι τα οχήματα εναλλακτικής 

ενέργειας αφενός συμβάλλουν στην απε-

ξάρτηση από το πετρέλαιο, που έτσι κι 

αλλιώς θεωρείται ότι είναι περιορισμένο, 

και αφετέρου θεωρούνται πιο φιλικά προς 

το περιβάλλον, καθώς η παραγωγή ρύπων 

στην εξάτμιση ενός ηλεκτρικού οχήματος 

είναι μηδενική. Σε αντίθεση με τα συμβα-

τικά αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής 

καύσης (ΜΕΚ), τα ηλεκτρικά οχήματα δια-

θέτουν ηλεκτρικό κινητήρα, ο οποίος χρη-

σιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια που αποθη-

κεύεται σε επαναφορτιζόμενες συστοιχίες 

συσσωρευτών (μπαταρίες). 

Ωστόσο, όσον αφορά τις εκπομπές αερίων 

του θερμοκηπίου που σχετίζονται με την 

παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που 

καταναλώνεται για να φορτίσουν οι μπα-

ταρίες τους, εκεί τα πράγματα αλλάζουν, 

καθώς επηρεάζονται από τη γενικότερη 

ενεργειακή κατανομή της παραγωγής 

μιας χώρας. Ιδανικά, η ενέργεια αυτή θα 

πρέπει να προέρχεται από ανανεώσιμες 

πηγές παραγωγής ενέργειας, κάτι που 

αφορά όχι μόνο τα ηλεκτρικά οχήματα, 

αλλά γενικότερα την ηλεκτρική κατανά-

λωση μιας χώρας. 

Επίσης, οι ρύποι που συνδέονται με την 

κατασκευή των μπαταριών και με την απόρ-

ριψή τους μετά το τέλος της ζωής τους είναι 

ακόμη ένα σημαντικό θέμα, και οι έρευνες και 

οι δοκιμές δεν σταματούν. 

Προς το παρόν, τα ηλεκτρικά οχήματα παρα-

μένουν ακριβότερα από τα συμβατικά της 

ίδιας κατηγορίας. Αν και το κόστος της συντή-

ρησης είναι χαμηλό, η τιμή πώλησης είναι  

υψηλή, λόγω μεγάλου κόστους κατασκευής. 

Επίσης, ένα ακόμη μειονέκτημα των ηλε-

κτρικών αυτοκινήτων είναι η περιορισμέ-

νη διανυόμενη απόσταση ταξιδιού μετα-

ξύ κάθε επαναφόρτισης της μπαταρίας, 

καθώς το πλήθος των διαθέσιμων σταθ-

μών φόρτισης είναι περιορισμένο. 

Ωστόσο, γίνονται πολλές προσπάθειες 

για την αύξηση των διαθέσιμων σταθ-

μών επαναφόρτισης, όπως στην Βιέννη, 
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Τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα 
και το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου



όπου αυστριακή εταιρία έχει αναλάβει 

έργο μετατροπής των τηλεφωνικών 

θαλάμων σε σταθμούς φόρτισης μπα-

ταριών ηλεκτρικών οχημάτων, σκούτερ 

και ποδηλάτων. Η χρήση των κινητών 

τηλεφώνων έχει καταστήσει την ύπαρξη 

των τηλεφωνικών θαλάμων ουσιαστικά 

περιττή,  ενώ στο πλαίσιο του πιλοτικού 

προγράμματος που αναπτύσσεται, θα 

μετατραπούν αρχικά 30 από τους 13.500 

τηλεφωνικούς θαλάμους της. 

Τα αποτελέσματα αυτού του πιλοτικού προ-

γράμματος, μαζί με τα αποτελέσματα από 

άλλες έρευνες που αφορούν τα ηλεκτρικά 

οχήματα αποτελούν τη βασική συνταγή 

επιτυχίας και καθιστούν τις προβλέψεις 

για τη μελλοντική τους χρήση ολοένα και 

πιο ρεαλιστικές. 

Η 
μέτρηση του αποτυπώματος 

άνθρακα μια εταιρίας, δηλαδή 

η μέτρηση των ρύπων που 

δημιουργούνται από τη λειτουργία της, 

είναι το πρώτο βήμα στο δρόμο για την  

πράσινη επιχειρηματικότητα. H εταιρία 

λειτουργίας της Αττικής Οδού, «Αττικές 

Διαδρομές», διακρίθηκε στο πλαίσιο 

της διοργάνωσης: Βραβεία myclimate 

«Green Leader Υπολογισμός & Μείωση 

Ανθρακικού Αποτυπώματος», που έγινε 

για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το 

Κέντρο Αειφορίας (CSE).  Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στο πλαί-

σιο της παρουσίασης της έρευνας με θέμα «Πράσινο Marketing: Περιβαλλοντι-

κές Διαστάσεις του Marketing στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» 

που διενεργήθηκε από το Ερευνητικό Εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (A.LA.R.M.) και το Κέντρο Αειφορίας (CSE) σε πανελλα-

δικό δείγμα 700 ατόμων. 

Έργο των βραβείων myclimate είναι η επιβράβευση και η ανάδειξη προϊόντων και υπη-

ρεσιών που έχουν προχωρήσει αποδεδειγμένα σε ενέργειες μείωσης των εκπεμπό-

μενων αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητές τους.  Τα βραβεία απένειμε ο 

Διευθύνων Σύμβουλος του ελβετικού μη-κερδοσκοπικού οργανισμού myclimate, René 

Estermann. Η διάκριση της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.»επιβραβεύει τις ενέργειες για τη 

μέτρηση και μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος στις εγκαταστάσεις της εταιρίας. 

Η Αττικές Διαδρομές Α.Ε., παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τομέα του περιβάλλο-

ντος και προκειμένου να προχωρήσει στη λήψη μέτρων για τη μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα, υλοποίησε ως πρώτο βήμα τη μέτρηση του ενεργειακού της 

αποτυπώματος.  Η όλη προσπάθεια υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις κοινές δράσεις που 

αναπτύχΘηκαν με τη γαλλική εταιρία Egis Road Operations. 

Για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής υπευθυνό-

τητας είναι άρρηκτα συνδε- δεμένη με την 

επιχειρηματική δρα- στηριότητα. 

Η ΕΚΕ αποτελεί πλέον τάση 

του μοντέρνου επιχειρείν, 

καλύπτει όλο το φάσμα 

της εταιρικής ταυτότητας 

κα ι  κρ ίνετα ι θετικά από 

τον  πελάτη- καταναλωτή, ο 

οποίος υιοθετεί μια περισσότερο 

«πράσινη» κουλ- τούρα. Το  Κέντρο 

Αειφορίας (CSE), ο κορυφαίος ελλη-

νικός εξειδικευμένος οργανισμός στον 

τομέα της Αειφόρου Ανάπτυξης και 

της Εταιρικής Κοι- νωνικής Ευθύνης 

(ΕΚΕ),  πρωτοπορεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε θέματα που σχετίζονται με το 

φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής, παρέχοντας πρακτικές λύσεις, όπως η μέτρηση 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προτάσεις μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής από-

δοσης και αντιστάθμιση εκπομπών ρύπων.
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«Πράσινη» 
διάκριση για 
τις Αττικές 
Διαδρομές Α.Ε.
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Δημήτρης Μανδαλώζης
Διευθυντής Στρατηγικής & Οργάνωσης
Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της 
Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας (IRF)

Πηγές
European Commission, Climate action
Transportation % Environment (independent 
pan-European association)
ITS (Intelligent Transport Systems) 
international (website & magazine for traffic 
management & urban mobility) 



Η 
ομάδα μπάσκετ της εταιρίας, 

έχει διαγράψει μέχρι σήμερα 

εξαιρετική πορεία κι αυτή τη 

χρονιά συμμετέχει στο πρωτάθλημα του 

ΕΚΑ (Εργατικό Κέντρο Αθηνών)  με μεγά-

λη επιτυχία. Στην πρώτη φάση τερμάτισε 

αήττητη κάνοντας 6 νίκες  σε ισάριθμους 

αγώνες, ενώ στη δεύτερη φάση  πέτυ-

χε  9 νίκες και υπέστη μόνο μια ήττα, 

τερματίζοντας πάλι πρώτη με μέσο όρο 

πόντων  67 υπέρ 53 κατά,  κερδίζοντας 

μάλιστα δυο φόρες την πολύ καλή ομάδα 

του Δήμου Παπάγου που ήταν ο πιο δύ-

σκολος αντίπαλος  με 84-74 και 75 -71.

Στη φάση των play offs θα αντιμετωπίσει 

την Εμπορική Τράπεζα, με πλεονέκτημα  

έδρας, ελπίζοντας να ξεπεράσει κι αυτό 

το εμπόδιο, με στόχο τον μεγάλο τελικό 

της διοργάνωσης.

Την ίδια στιγμή, στο μέτωπο του ποδο-

σφαίρου, το πρωτάθλημα της Ε.Σ.Ε.Α. 

( Ένωση Σωματείων Εργασιακού Αθλη-

τισμού) συνεχίζεται σε φουλ ρυθμούς, 

με την ομάδα μας να βρίσκεται στην 1η 

θέση της βαθμολογίας σε 16 αγωνιστι-

κές με απολογισμό 15 νίκες και 1 ήττα. 

Παράλληλα παραμένουμε σταθερά 

εντός του βασικού μας στόχου, που εί-

ναι η κατάκτηση του Κυπέλλου ήθους, 

αφού έχουμε καταφέρει έως σήμερα 

να μην δεχτούμε καμία κόκκινη κάρτα. 

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους 

τους εργαζομένους-αθλητές καθώς και 

στους υπεύθυνους των ομάδων για τις 

προσπάθειες που καταβάλλουν.

Oι χορηγοί των Special Olympics 2011, με-

ταξύ των οποίων και η Αττική Οδός, είχαν 

την ευκαιρία να συναντηθούν στο sponsor 

forum που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ια-

νουαρίου του 2011 στο ξενοδοχείο Hilton, 

για να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες 

της σπουδαίας αυτής διοργάνωσης, που 

φέτος θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα  

26 Ιουνίου – 4 Ιουλίου 2011.

Οι Παγκόσμιοι Αγώνες Special Olympics 

αποτελούν το κορυφαίο γεγονός στην 

πολύχρονη πορεία ενός παγκόσμιου κι-

νήματος που ιδρύθηκε το 1968 από την 

Eunice Kennedy Shriver, η οποία αφιέ-

ρωσε τη ζωή της στην υλοποίηση ενός 

οράματος παγκόσμιας εμβέλειας: τη δη-

μιουργία μιας κοινωνίας που δεν θα ορί-

ζεται από αυτούς που αποκλείονται, αλλά 

από αυτούς που εντάσσονται. 

Οι 7.500 αθλητές από 185 χώρες με σύν-

θημά τους  «Θέλω να νικήσω! Αν όμως 

δεν τα καταφέρω, βοηθήστε με να προ-

σπαθήσω με θάρρος!» αγωνίζονται και 

βγαίνουν όλοι νικητές στον αγώνα τους 

για το σεβασμό μας στη διαφορετικότητά 

τους, στον αγώνα τους για την αυτοεκτί-

μησή τους και τέλος στον αγώνα τους για 

την υπεράσπιση των ξεχωριστών τους 

ικανοτήτων. Στο www.athens2011.org/

volunteers.asp μπορεί κανείς να βρει 

αναλυτικές πληροφορίες για το πώς μπο-

ρεί να γίνει εθελοντής στο μοναδικό αυτό 

αθλητικό και ανθρωπιστικό γεγονός που 

θα φιλοξενήσει η χώρα μας. 

Χορηγοί στη διοργάνωση 
των Special Olympics 2011
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Νίκες για 
τις ομάδες 

ποδοσφαίρου 
& μπάσκετ της 
εταιρίας μας



Το ενδιαφέρον της Αττικής Οδού για τη 

δράση που αναπτύσσει η οργάνωση «Το 

χαμόγελο του παιδιού» δεν είναι καινού-

ριο. Υπάρχει σταθερή συνεργασία στο 

πλαίσιο του προγράμματος Amber Alert 

που στην Ελλάδα υλοποιείται από το «Χα-

μόγελο του παιδιού». Πρόσφατα, η Αττι-

κές Διαδρoμές ενίσχυσαν την οργάνωση, 

προσφέροντας οικονομική στήριξη για 

τον πλήρη εξοπλισμό ενός ασθενοφόρου 

που εξυπηρετεί τις ανάγκες μεταφοράς 

κάποιου παιδιού. Η δωρεά αυτή έγινε 

φέτος από τις Αττικές Διαδρομές αντί 

εταιρικών δώρων που συνήθως προσφέ-

ρονται με τη νέα χρονιά.

Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα,

Θέλω να ευχαριστήσω και εγγράφως τον υπάλληλό σας 

Κο Χαρμανίδη Νικόλαο, ο οποίος στις 05/02/2011 βρήκε 

στην Αττική Οδό το επαγγελματικό μου κινητό τηλέφω-

νο και μετά από συνεννόηση μου το παρέδωσε. Στους 

δύσκολους καιρούς που ζούμε αυτοί οι άνθρωποι σπανί-

ζουν και είναι άξιοι συγχαρητηρίων.

 

Σας ευχαριστώ πολύ,

Με τιμή,

Πετράκος Γιώργος

Ο Νίκος Χαρμανίδης στον οποίο αξίζουν 

συγχαρητήρια,  ανήκει στις ομάδες περιπο-

λίας της Αττικής Οδού που εργάζονται καθ' 

όλο το 24ωρο για τη δική σας εξυπηρέτηση 

και ασφάλεια στον αυτοκινητόδρομο.

Καλημέρα, 

Σήμερα, σταματώντας να πληρώσω στον γκισέ της Αττι-

κής  Οδού έλαβα ένα βιβλιαράκι από τον ευγενέστατο υπάλ-

ληλο που με παρότρυνε να πάρω όσο χρόνο θέλω για να το 

τακτοποιήσω στο τσαντάκι μου και να μη φύγω βιαστικά. 

Φτάνοντας στη δουλειά μου ξεφύλλισα το συγκεκριμένο 

βιβλιαράκι και με μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα ότι τα 

περισσότερα μου ‘’βιώματα’’ σε σχέση με τους δύο τροχούς 

βρίσκονται γραμμένα με απλά λόγια σε 70 περίπου σελίδες. 

Είμαι ένας άνθρωπος που έχω αλλάξει 11 μοτοσικλέτες, είμαι 

μέλος σε 2 λέσχες μοτοσικλέτας, έχω συμμετάσχει σε σεμι-

νάρια ασφαλούς οδήγησης, ταξιδεύω με τη μηχανή με την 

παραμικρή ευκαιρία και ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα….

Χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο, πιστεύω 

ότι αξιόλογες πράξεις / ιδέες πρέπει να επιβραβεύονται. 

Σίγουρα δεν αλλάζουν τον κόσμο και τη νοοτροπία από 

τη μια μέρα στην άλλη, αλλά σίγουρα μπορούν να αφή-

σουν κάτι ακόμα και στον πιο δύστροπο οδηγό. 

 

Συγχαρητήρια….

Φιλικά, 

Δημήτρης Καραγιώργος

Πρόκειται για τον έντυπο οδηγό με μυστικά ασφαλούς οδή-

γησης μοτοσικλέτας του Θανάση Χούντρα, διευθυντή του 

Ελληνικού Παραρτήματος της Σχολής Ασφαλούς Οδήγη-

σης Μοτοσικλέτας –California Superbiκe School-CSS (www.

superbiκeschool.gr), μέλους της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής 

Ασφάλειας, τον οποίο εξέδωσε η Αττική Οδός στο πλαίσιο της 

εκστρατείας για την οδική ασφάλεια. 

Τα μηνύματά σας
Χορηγοί στη διοργάνωση 
των Special Olympics 2011
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Η Αττική Οδός 
για το «Χαμόγελο 
του παιδιού»
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