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Αγαπητοί 
αναγνώστες,

Βρισκόμαστε πλέον 
για τα καλά εντός του 
καλοκαιριού και μι-
κρές ή μεγάλες απο-
δράσεις σε παραλίες 
και τόπους διακοπών 
θα μας δώσουν πολύ-
τιμες «ανάσες», ειδι-

κά αυτές τις δύσκολες περιόδους που 
διανύουμε.

Στις αποδράσεις αυτές θα πρέπει 
να τηρούμε ευλαβικά τους κανόνες 
οδικής ασφάλειας, αφού συχνά η χα-
λάρωση των διακοπών μάς οδηγεί σε 
«εκπτώσεις» που πιθανώς να θέσουν 
σε κίνδυνο εμάς, τους συνεπιβάτες 
και τους άλλους οδηγούς.

Στο τεύχος που διαβάζετε θα βρεί-
τε θέματα που σχετίζονται άμεσα με 
την οδική ασφάλεια. 

Θα σταθούμε ιδιαίτερα στον διαγω-
νισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη από 
το Μάιο με καλλιτεχνικές δημιουργί-
ες παιδιών ηλικίας από 7 έως 17 ετών 
με θέμα την οδική ασφάλεια. Η συμ-
μετοχή αλλά και οι εμπνεύσεις των 
παιδιών είναι εντυπωσιακές με τα 
έργα τους να είναι γεμάτα φρεσκάδα 
και πρωτοτυπία.

Επίσης θα βρείτε στοιχεία για 
ασφαλείς μετακινήσεις παιδιών και 
εφήβων, αλλά και ενδιαφέρουσες 
πληροφορίες από καμπάνια ενημέ-
ρωσης με αιχμή ότι η οικονομική κρί-
ση δεν πρέπει να βάλει στο περιθώ-
ριο την ασφάλειά μας. 

Μια άλλη κατηγορία θεμάτων που 
επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε 
αφορούν το περιβάλλον. Για παρά-
δείγμα υβριδικά αυτοκίνητα από το 
κοντινό μέλλον που θα κινούνται με... 
αέρα. Ενώ σας ενημερώνουμε και για 
τις νέες ετικέτες που έχουν πλέον 
τα ελαστικά και παρέχουν χρήσιμες 
πληροφορίες για την εξοικονόμηση 
καυσίμου, τα επίπεδα θορύβου και το 
φρενάρισμα σε βρεγμένο έδαφος. 

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι, με 
πολλές ανάσες δροσιάς και ασφαλείς 
μετακινήσεις.

Οι άνθρωποι της Αττικής Οδού

ED
IT

O
R
IA

L

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.»  ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΤΕΥΧΟΣ 37, ΙΟΥΛΙΟΣ 2013
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ: ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΖΑΒΡΑΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΙΟΥΛΙΑ ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ || ΕΚΤΥΠΩΣΗ: IRIS ΑΕΒΕ

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.  41,9 ΧΛΜ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ || Τ.Κ. 190 02, ΠΑΙΑΝΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ || ΤΗΛ.: 210 66.82.200

2 ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
τα νέα της Αττικής Οδού 3τα νέα της Αττικής Οδού

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Ραδιοφωνική 
συνέντευξη

Οι άνθρωποί 
μας στα διόδια 
μιλούν «στον 
αέρα»

Τηλέφωνα επείγουσας 
ανάγκης στους ελληνικούς 
αυτοκινητόδρομους

Οι νέοι αυτοκινητόδρομοι που λειτουργούν ήδη στην Ελλάδα αλλά και όσοι βρίσκονται 

υπό κατασκευή διαθέτουν τηλεφωνικούς αριθμούς, που ο οδηγός μπορεί να καλεί από 

το κινητό του τηλέφωνο σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. 

Καλέστε τα νούμερα αυτά μόνο σε περίπτωση που: 

• Εμπλακείτε σε ατύχημα 

• Γίνετε αυτόπτης μάρτυρας κάποιου ατυχήματος 

• Ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητό σας λόγω βλάβης 

• Παρατηρήσετε κάτι επικίνδυνο στο οδόστρωμα 

(πεσμένο φορτίο, σκασμένο λάστιχο φορτηγού, ζώο κ.λπ.) 

• Νιώσετε αδιαθεσία κατά την οδήγηση 

Αττική Οδός        1866

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (ΠΑΘΕ Μαλιακός - Κλειδί)   1866

Μορέας (Ε.Ο. Κορίνθου - Τριπόλεως)     1866

Νέα Οδός (ΠΑΘΕ Αθήνα - Μαλιακός & Σχηματάρι - Χαλκίδα) 

& Κεντρική Οδός (ΠΑΘΕ Σκάρφεια Φθιώτιδας μέχρι Ράχες Φθιώτιδας) 1075

Ολυμπία Οδός (Ε.Ο. Ελευσίνας - Κορίνθου - Πατρών)   1025 

Εγνατία Οδός       1077

Σημ.: Εάν βρεθείτε σε έκτακτη ανάγκη και δεν θυμάστε το νούμερο που θα πρέπει να 

καλέσετε, καλέστε το 100 ή το 112, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης.

Νέο ΣΕΣ Καλαμάτας και νέο 
ωράριο λειτουργίας ΣΕΣ στον 

αυτοκινητόδρομο Μορέας

Ένα νέο Σημείο Εξυπηρέτησης Συνδρομητών στον αυτοκινητόδρομο Μορέας έρχεται 

να προστεθεί στα 2 σημεία που ήδη λειτουργούν στη Νεστάνη και στο Σπαθοβούνι. 

Το νέο Σημείο Εξυπηρέτησης Συνδρομητών βρίσκεται στην Καλαμάτα, στο 224,6 χλμ. 

E.O. Κορίνθου - Τριπόλεως - Καλαμάτας προς Αθήνα και θα κάνει το ταξίδι προς και από 

Καλαμάτα ακόμη πιο άνετο.

ΝΕΟ ωρΑρΙΟ ΛΕΙΤΟΥρΓΙΑΣ ΣΕΣ ΣΤΟΝ ΜΟρΕΑ (ΑΠΟ 1/7/2013)
ΣΕΣ Σπαθοβουνίου:   Δευτέρα - Πέμπτη    9:30 - 15:00
    Παρασκευή - Κυριακή  10:00 - 16:00

ΣΕΣ Καλαμάτας και Νεστάνης   Δευτέρα - Πέμπτη   9:30 - 15:00

    Παρασκευή - Σάββατο  10:00 - 16:00

    Κυριακή    12:00 - 18:00

 Σ
τον ραδιοφωνικό σταθμό  

ALPHA 9,89 ο δημοσιογράφος  

Σπύρος Χαριτάτος, εκτιμώντας 

την ευγένεια, το χαμόγελο και 

την εξυπηρέτηση που προσφέρουν οι υπάλ-

ληλοι διοδίων στους διερχόμενους οδηγούς, 

προσκάλεσε και φιλοξένησε την Παρασκευή 

7 Ιουνίου, στην εκπομπή του «Γιάφκα», 

τρεις εργαζόμενους από το Τμήμα Διοδίων 

της Αττικής Οδού. 

Η εισπράκτορας Γιώτα 

Κουτσοσπύρου και οι επό-

πτες Φώτης Παπαδόπου-

λος και Γιάννης Τζίκας μίλη-

σαν για την καθημερινότητά 

τους και ανέφεραν ιδιαίτερα 

περιστατικά που τους έχουν 

συμβεί κατά τη διάρκεια της 

εργασίας τους και για τον 

τρόπο αντιμετώπισής τους.

Αναφέρθηκαν στις διαφο-

ρετικές συμπεριφορές που 

συναντούν καθημερινά από 

διερχόμενους οδηγούς και στην προσπά-

θεια που καταβάλλουν ώστε ο οδηγός να 

φύγει από τον σταθμό διοδίων ικανοποιη-

μένος, έχοντας λάβει την καλύτερη δυνατή 

εξυπηρέτηση. Τόνισαν την αξία του αυθόρ-

μητου και ειλικρινούς χαμόγελου και του  

καλωσορίσματος, κάτι που αποτελεί τρόπο 

δουλειάς για όλο το προσωπικό της εται-

ρείας. Επίσης, περιέγραψαν πώς στα λίγα 

δευτερόλεπτα της προσωπικής επαφής  με 

τον οδηγό προσπαθούν να μεταφέρουν τη 

συμπάθειά τους όταν βλέπουν λυπημένα  

πρόσωπα ή όταν βλέπουν μια άσχημη διά-

θεση, πώς προσπαθούν με ένα σύντομο 

αστείο, νεύμα ή με το χαμόγελό τους να τη 

βελτιώσουν έστω και προσωρινά. Μίλησαν 

ακόμη για διερχόμενους οδηγούς,  οι οποίοι 

σε ένδειξη ικανοποίησης  τους προσφέρουν 

μικρά δώρα, όπως φρούτα και λαχανικά από 

κάποιον κήπο, για τα χιουμοριστικά σχόλια 

που τους φτιάχνουν τη μέρα αλλά και για την 

υπομονή που πρέπει να δείχνουν απέναντι 

σε κάποιους ανυπόμονους οδηγούς. 

Όλοι συμφώνησαν ότι η καθημερινή 

επαφή με τους οδηγούς είναι μεν κάποιες 

φορές δύσκολη και όποια θέματα προκύ-

πτουν προσπαθούν να τα αντιμετωπίζουν 

αποτελεσματικά, με τον ανάλογο επαγγελ-

ματισμό αλλά και με την ανθρώπινη ευαι-

σθησία, ενώ το αποτέλεσμα όλων αυτών 

είναι η ενδυνάμωση της επαγγελματικής  

ικανοποίησης.

Να σημειώσουμε ότι στις Αττικές Διαδρο-

μές Α.Ε., εταιρεία λειτουργίας της Αττικής 

Οδού, οι εισπράκτορες και οι επόπτες διοδί-

ων παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια 

με  θέμα τη  διαχείριση ποικίλων καταστάσε-

ων που προκύπτουν λόγω της ιδιαιτερότη-

τας της εργασίας τους. 
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 Η 
Αττική Οδός και οι Αττικές 

Διαδρομές στήριξαν σε συμ-

βουλευτικό επίπεδο την 

καμπάνια «Καθαρή Οδήγη-

ση (CleanDrive) 2010-2013». Πρόκειται 

για ένα 3ετές έργο που υποστηρίζεται από 

το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την 

Ευρώπη» και στοχεύει στην ενθάρρυνση 

και την προώθηση της χρήσης αυτοκινήτων 

που παράγουν χαμηλά επίπεδα CO2 (120 gr 

ανά χλμ. ή λιγότερο) σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, 

σύμφωνα με τις πολιτικές της Ε.Ε. σχετικά 

με τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την 

αύξηση της κινητικότητας, και υλοποιείται 

στην Ελλάδα από το Κέντρο Ανανεώσι-

μων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

(ΚΑΠΕ). Οι 9 ευρωπαϊκές χώρες που συμ-

μετέχουν στο έργο είναι: Γαλλία, Γερμανία, 

Ελλάδα, Ην. Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετο-

νία, Σλοβενία και Σουηδία.

Στόχος του έργου «Καθαρή Οδήγηση» 

είναι η παρακίνηση του πελάτη (μέσω της 

κατάλληλης κατάρτισης και ενημέρωσης 

των εμπόρων και πωλητών αυτοκινήτων) να 

αγοράσει το «καλύτερο όχημα στην κατηγο-

ρία του», το οποίο να: 

• ικανοποιεί τις ανάγκες του, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Πράσινη» 
τεχνολογία 

Το υβριδικό 
αυτοκίνητο 
του μέλλοντος 
κινείται με... 
αέρα

• παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας,  

• εκλύει όσο το δυνατόν λιγότερο CO2.

Ευρωπαϊκά Μέτρα
Η χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην 

Ευρώπη καθυστερεί λόγω χαμηλού επιπέ-

δου αποδοχής από τους καταναλωτές και 

έλλειψης πρατηρίων επαναφόρτισης και 

ανεφοδιασμού. Για τον λόγο αυτό η Ε.Ε. 

προτίθεται να θεσπίσει συγκεκριμένα πρό-

τυπα σχετικά με τον αριθμό των σημείων 

επαναφόρτισης για τα ηλεκτρικά οχήματα, 

τις σωληνώσεις των πρατηρίων υδρογό-

νου, τον αριθμό πρατηρίων με υγροποιη-

μένο και με πεπιεσμένο φυσικό αέριο. 

Γιατί συμφέρει να προτιμήσετε 
ένα «καθαρό» όχημα;
• Έχει μικρότερη επίπτωση στο περιβάλλον 

όσον αφορά τους εκπεμπόμενους ρύπους 

σε σχέση με ένα συμβατικό όχημα με κινη-

τήρα εσωτερικής καύσης που κινείται με 

βενζίνη ή ντίζελ (ως «καθαρά» οχήματα 

ορίζονται αυτά που εκπέμπουν λιγότερο 

από 120 grCO2/km).

• Μπορεί να είναι υβριδικό ή να χρησιμο-

ποιεί «εναλλακτικά» καύσιμα (βιοντίζελ, 

βιοαιθανόλη).

• Τροφοδοτείται, λειτουργεί και συντηρεί-

ται όπως κάθε άλλο όχημα. 

• Παρουσιάζει μικρότερο λειτουργικό 

κόστος.

• Απαλλάσσεται από τέλη ταξινόμησης και 

τέλη κυκλοφορίας (εφόσον έχει ταξινομη-

θεί μετά την 1η Νοεμβρίου του 2011).

• Aπό τον Σεπτέμβριο του 2012 κυκλοφο-

ρεί ελεύθερα στον δακτύλιο. 

• Οι ντιζελοκινητήρες προδιαγραφών Euro 

5 καίνε τουλάχιστον 30% λιγότερο από τους 

αντίστοιχους βενζινοκινητήρες και αντί-

στοιχα μειωμένες είναι οι εκπομπές ρύπων.  

Έχουν επίσης μικρότερες απαιτήσεις συντή-

ρησης, μεγάλη διάρκεια ζωής, ενώ η εξαιρε-

τική ροπή που αναπτύσσουν τους κάνει ιδα-

νικούς για οικονομική οδήγηση. 

Ξέρετε ότι:
Επιτρέπεται πλέον η κυκλοφορία οχημάτων 

με κινητήρα ντίζελ σε Αθήνα και Θεσσαλονί-

κη και όλο και περισσότερες μάρκες αυτοκι-

νήτων διαθέτουν στην αγορά ντιζελοκίνητα 

μοντέλα;  

Aναζητήστε περισσότερες πληροφορίες 

στο www.cleandrive-eu

 Μ
εγάλη γαλλική εταιρεία αυτο-

κινήτων σχεδίασε ένα πρω-

τοποριακό υβριδικό μοντέλο, 

φθηνό και οικονομικό στην 

κατανάλωση, που προβλέπεται να ταρακου-

νήσει την αγορά αυτοκινήτου. Όσοι εργά-

στηκαν για την ολοκλήρωση του project 

είχαν υπογράψει συμβόλαιο μυστικότητας 

που τους απαγόρευε να μιλήσουν ακόμη και 

στην ίδια τους την οικογένεια! 

Σε μια εποχή που η οικονομική κρίση έχει 

πλήξει και την αυτοκινητοβιομηχανία, το νέο 

μοντέλο φέρνει έναν αέρα αισιοδοξίας. Το 

επαναστατικό υβριδικό αυτοκίνητο διαφέρει 

από τα μέχρι σήμερα υβριδικά μοντέλα ως 

προς το ότι αντί για μπαταρίες χρησιμοποιεί 

συμπιεσμένο αέρα, κάτι που χαμηλώνει κατ’ 

αρχάς το κόστος του, που υπολογίζεται να 

ξεκινά περίπου από 13.000 ευρώ. 

Ο σχεδιασμός του προβλέπει την ύπαρξη 

ενός μπλε κιβωτίου κάτω από τα καθίσμα-

τα, το οποίο γεμίζει με συμπιεσμένο αέρα, 

καθώς πατάμε το φρένο. Η λειτουργία του 

αυτοκινήτου πραγματοποιείται με τρεις τρό-

πους: με εσωτερική καύση, με συμπιεσμένο 

αέρα ή με έναν συνδυασμό και των δύο για 

γρήγορη επιτάχυνση. Εάν ο οδηγός σταμα-

τά και ξεκινά συνεχώς, υπάρχει μια σταθερή 

παροχή συμπιεσμένου αέρα γι’ αυτήν τη 

διαδικασία, κάτι που είναι ιδανικό για όσους 

οδηγούν μέσα στην πόλη, καθώς με κάθε 

φρενάρισμα αποθηκεύεται ενέργεια μέσα 

στο μπλε κιβώτιο. Η αποθηκευμένη ενέργεια 

δίνει τη δυνατότητα στον οδηγό να κινήσει το 

όχημα για μερικές εκατοντάδες μέτρα, ενώ 

το κιβώτιο χρειάζεται περίπου δέκα δευτε-

ρόλεπτα για να ξαναγεμίσει, καθώς το όχημα 

επιβραδύνει. 

Κατά τη διάρκεια μίας ώρας οδήγησης, ο 

κινητήρας του αυτοκινήτου μπορεί να παρα-

μένει σβηστός για περίπου 50 λεπτά. Τα υπό-

λοιπα λεπτά το αυτοκίνητο μπορεί να χρησι-

μοποιεί συμπιεσμένο αέρα. Ως αποτέλεσμα, 

η κατανάλωση καυσίμου μειώνεται δραστικά: 

πέφτει στα 2,9 λίτρα στα 100 χλμ., σε σχέση 

με τα 6 λίτρα που καταναλώνουν κατά μέσο 

όρο τα αυτοκίνητα σήμερα. 

Οι επιστήμονες που σχεδίασαν το πολλά 

υποσχόμενο όχημα δεν ισχυρίζονται ότι 

έχουν κάνει την εφεύρεση του αιώνα, 

καθώς αναφέρουν ότι το μπλε κιβώτιο του 

αυτοκινήτου θυμίζει τους αεραγωγούς του 

Κέντρου Πομπιντού στο Παρίσι. Ωστόσο 

υπογραμμίζουν ότι στην τεχνολογία του 

αυτοκινήτου η ουσία βρίσκεται στον τρόπο 

με τον οποίο γίνεται η σύνθεση των επι-

μέρους στοιχείων, σαν να συναρμολογείς 

ένα lego. 

Το αυτοκίνητο παρουσιάστηκε φέτος στο 

σαλόνι αυτοκινήτου της Γενεύης και η εται-

ρεία σχεδιάζει να εφαρμόσει την καινοτομία 

σε κάποια μοντέλα πόλης μέχρι το 2016.

Πηγή: www.guardian.co.uk

Το υψηλό κόστος του συμβατικού καυσίμου και η ευαισθητοποίηση του κοινού 
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος δίνει ώθηση στην ανάπτυξη 
νέων τεχνολογιών στις μεταφορές, φιλικών προς το περιβάλλον.

Cleandrive: Τα «πράσινα αυτοκίνητα» συμφέρουν
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Νέος ευρωπαϊκός 
νόμος

Μετά τις 
ετικέτες 
ηλεκτρικών 
συσκευών... 
ετικέτες 
ελαστικών

 Τ
ο safemania club που έχει 

δημιουργήσει η Αττική Οδός σε 

συνεργασία με δημοφιλές περι-

οδικό για παιδιά και εφήβους, 

μετράει σήμερα πάνω από 4.500  μέλη. Είναι 

όλα παιδιά και έφηβοι από 7 έως και 17 ετών, 

που ως μέλη του club κάνουν την οδική 

ασφάλεια τρόπο ζωής τους και γίνονται οι 

καλύτεροι πρεσβευτές της. Το safemania 

club μιλάει στη γλώσσα τους, ενώ μέσα από 

συναρπαστικές διοργανώσεις, δράσεις και 

διαγωνισμούς, δίνει την ευκαιρία στα παιδιά 

να κερδίσουν δώρα που επιβραβεύουν τις 

γνώσεις τους και τη δημιουργικότητά τους 

Τα παιδιά γίνονται καλλιτέχνες 
για την οδική ασφάλεια

σχετικά με την οδική ασφάλεια.

Η σελίδα που έχει δημιουργήσει το 

safemania club στο facebook (www.

facebook.com/Safemaniaclub.gr) είναι 

δημοφιλής στα παιδιά και αποτελεί ακόμη 

ένα κανάλι επικοινωνίας με το νεανικό κοινό 

του club. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε ο δια-

γωνισμός που διενεργήθηκε μέσω facebook 

ανάμεσα σε μέλη του club, για την ανάδειξη 

255 τυχερών παιδιών που κέρδισαν εξοπλι-

σμό ποδηλάτου (κράνη, επιγονατίδες, επα-

γκωνίδες και φλας).

Παράλληλα, το safemania club έχει ήδη 

προκηρύξει έναν νέο μεγάλο διαγωνισμό 

δημιουργικότητας, που υλοποιείται μέσω 

του περιοδικού Sporty.

Τα παιδιά κλήθηκαν να εμπνευστούν από 

την οδική ασφάλεια και να επιλέξουν έναν 

ή και περισσότερους τρόπους δημιουργίας: 

Ζωγραφική, Φωτογραφία, Κείμενο.

Τα παιδιά δίνουν χρώμα στην οδική ασφά-

λεια, απαθανατίζουν σχετικές καταστάσεις 

και αφηγούνται ιστορίες ή γράφουν στίχους 

με θέμα την οδική ασφάλεια.

Ο διαγωνισμός ξεκίνησε τον Μάιο και θα 

συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, ενώ 

κάθε μήνα γίνεται επιλογή των καλύτερων  

έργων που κερδίζουν κάθε φορά και διαφο-

ρετικό δώρο.

Η μέχρι σήμερα ανταπόκριση των παιδιών 

στον διαγωνισμό είναι εντυπωσιακή, ενώ τα 

έργα τους είναι γεμάτα φρεσκάδα και πρω-

τοτυπία.  

«Η ταχύτητα είναι ωραία,
αλλά πολλές φορές γίνεται μοιραία»
ΑΝΔΡΕΑΣ Ξ., ΚΕΡΔΥΛΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

« Όταν στον δρόμο οδηγώ, τα σήματα πρέ-
πει να προσέχω, μη στρίψω λάθος σε καμιά 
μεριά και πατήσω καμιά έρημη γριά!»
ΦΩΤΗΣ Δ., ΑΘΗΝΑ

«Αν είσαι μες στ’ αμάξι, τη ζώνη σου να 
βάλεις και το κινητό στο αθόρυβο να 
βάλεις. Όμως τα δύο αυτά αν δεν κάνεις,
παρέα στους προγόνους σου θα κάνεις!»
ΓΙΩΡΓΟΣ Α., ΑΘΗΝΑ

«Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία, σε 
κάθε ατύχημα σε κάθε ατυχία. Σε κάποια 
απ’ αυτά υπήρχαν και παιδιά. Γι’ αυτό κι 
η προσοχή πρέπει να‘ ναι φιλενάδα μας 
καλή». 
ΑΚΗΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

«Ποδήλατα, αυτοκίνητα, μηχανάκια είναι 
πολύ ωραία, γι’ αυτό τα οδηγώ ήρεμα κι 
ωραία!» 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠ., ΣΚΙΑΘΟΣ

«Σεργιάνιζε προσεχτικά στου δρόμου τα 
φανάρια, γιατί οι κίνδυνοι πολλοί και τρώνε 
παλικάρια!»
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Μ., ΜΥΤΙΛΗΝΗ

«Μπαμπά μην τρέχεις, πρέπει να προσέχεις, 
θέλω να οδηγείς προσεχτικά, να πάμε στην 
Αρτα στη γιαγιά»
ΜΑΡΙΑ Ν., ΤΑΥΡΟΣ

«…και δεν ανεβαίνουμε σε μηχανή 
χωρίς κράνος στην κεφαλή, 
γιατί αν η μηχανή ανατραπεί, 
δύσκολα ο οδηγός θα σηκωθεί» 
ΓΙΑΝΝΗΣ Ν., ΤΑΥΡΟΣ, ΑΘΗΝΑ

«Αν πας να διασκεδάσεις, 
να ξενυχτήσεις και να πιεις, 
άσε το όχημά σου και πάρε ένα ταξί!» 
ΝΙΚΟΛΑΣ Α.

«Οι γονείς σαν οδηγούνε 
πρέπει να φοράνε ζώνη 
να μη λένε χαζομάρες 
ότι τάχα δεν κουμπώνει»
ΑΝΤΩΝΗΣ Δ., ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ

«Δεν φοράς κράνος 
και ζώνη ασφαλείας, 
είσαι τελείως παραλίας!!»
ΘΗΣΕΑΣ Α., ΑΘΗΝΑ 

 Α
ν αγοράσατε νέα ελαστικά για 

το αυτοκίνητό σας μετά την 

1η Νοεμβρίου 2012, θα προ-

σέξατε ότι πλέον φέρουν μια 

ετικέτα που μοιάζει πολύ με τις αντίστοιχες 

που βλέπουμε στις ηλεκτρικές συσκευές. Η 

ετικέτα αυτή είναι αποτέλεσμα της εφαρμο-

γής ενός νέου ευρωπαϊκού νόμου, σύμφωνα 

με τον οποίο όλα τα ελαστικά που πωλούνται 

στην Ευρώπη θα πρέπει να φέρουν μια ειδι-

κή ετικέτα που βαθμολογεί τις επιδόσεις του 

κάθε ελαστικού. 

Η ετικετογράφηση των ελαστικών αφορά 

τα ελαστικά για επιβατικά οχήματα και ελα-

φρά/βαρέα φορτηγά (συμπεριλαμβανομέ-

νων των 4Χ4 και των SUV), ενώ από τον 

νόμο εξαιρούνται:

• ελαστικά για οχήματα που κατασκευάστη-

καν πριν την 1η Οκτωβρίου 1990

• ελαστικά για δίκυκλα

• ελαστικά για αγωνιστικά/σπορ αυτοκίνητα

• ρεζέρβες κ.ά.

Η ετικέτα χρησιμοποιεί κατηγοριοποίη-

ση από την καλύτερη (πράσινη κατηγορία 

«Α») στη χειρότερη συμπεριφορά (κόκκινη 

κατηγορία «G»), όπως συμβαίνει και με τις 

ηλεκτρικές συσκευές, απλώς μετράει διαφο-

ρετικές επιδόσεις. Οι επιδόσεις αυτές αφο-

ρούν την ενεργειακή αποτελεσματικότητα 

(κατανάλωση καυσίμου), την ικανότητα των 

ελαστικών να φρενάρουν σε βρεγμένο έδα-

φος  και τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου.

Εξοικονόμηση καυσίμου
Όταν τα ελαστικά σας κυλούν κατά μήκος 

του δρόμου, υπάρχει ένας βαθμός αντίστα-

σης, ο οποίος έχει επίπτωση στην ποσότη-

τα καυσίμου που χρησιμοποιείτε. Με άλλα 

λόγια, η αντίσταση στην κύλιση είναι η ενέρ-

γεια που χάνουν τα ελαστικά σας σε κάθε 

απόσταση που διανύουν. Εάν τα ελαστικά 

σας έχουν ΧΑΜΗΛΗ αντίσταση στην κύλι-

ση, θα σας δίνουν ΚΑΛΥΤΕΡΗ ενεργειακή 

αποτελεσματικότητα.

Ελαστικά της πράσινης κατηγορίας «Α» 

μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση κατανά-

λωσης καυσίμων κατά 7,5% για επιβατικά 

οχήματα, σε σχέση με ελαστικά της κατηγο-

ρίας «G», και ακόμη μεγαλύτερη για φορτηγά. 

Η κατηγοριοποίηση «D» δεν χρησιμοποιείται 

για επιβατικά οχήματα και ελαφρά φορτηγά, 

αλλά μόνο για βαρέα φορτηγά.  

Φρενάρισμα σε βρεγμένο έδαφος
Αυτή η δοκιμή γίνεται με ένα όχημα κάτω 

από τυποποιημένες συνθήκες που ορίζο-

νται από τον νόμο: θερμοκρασία, κατάσταση 

της επιφάνειας του δρόμου, ύψος νερού  

και ταχύτητα. Η βάση για αυτήν τη μέτρηση 

είναι η απόλυτη απόσταση που χρειάζεται το 

όχημα για να σταματήσει τελείως με ταχύτη-

τα 80 χλμ./ώρα. Ανάμεσα σε κάθε κατηγο-

ρία  υπάρχει μια διαφορά 3-6 μέτρων στην 

απόσταση για την πλήρη ακινητοποίηση 

του οχήματος, ενώ δεν χρησιμοποιούνται οι 

κατηγορίες «D» και «G». 

Οι συνθήκες των δοκιμών, σύμφωνα με 

την ευρωπαϊκή νομοθεσία, είναι:

• Χειμερινά ελαστικά  δοκιμάζονται μεταξύ 

2° και 20°C.

• Θερινά ελαστικά, δοκιμάζονται μεταξύ 5° 

και 35°C.

• Ύψος νερού μεταξύ 0,5 και 1,5 mm.

• Φρενάρισμα όπως αποδίδεται από 4 ελα-

στικά με ABS μεταξύ 80 και 20 χλμ./ώρα.

Επίπεδα εξωτερικού θορύβου
Για τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου, η από-

δοση ενός ελαστικού μετριέται σε ντεσι-

μπέλ (dB) και συνοδεύεται από ένα (από 3) 

σύμβολο, ανάλογα με τη σχέση της μέτρη-

σης αυτής με τις ανώτατες επιτρεπόμενες 

τιμές. Συνεχόμενος θόρυβος πάνω από 80 

dB μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προ-

βλήματα υγείας. 

Ο νέος νόμος για την ετικετογράφηση των 

ελαστικών έχει 3 στόχους: την αναβάθμιση 

της οδικής ασφάλειας, τη μείωση της κατα-

νάλωσης καυσίμων (και, κατά συνέπεια, τη 

μείωση της έκλυσης αερίων του θερμοκη-

πίου) και τη μείωση των επιπέδων θορύβου 

από την κυκλοφορία, προστατεύοντας έτσι 

τη δημόσια υγεία.  

Σταύρος Κ. Κώστας Σ. Γιώργος Κ.

Γιώργος Λ.
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 Ό
σο τα παιδιά είναι μικρά, η 

ασφάλεια των μετακινήσεών 

τους εξαρτάται κυρίως από 

τους γονείς ή τους ενήλικες 

που τα συνοδεύουν. Ωστόσο, μεγαλώνο-

ντας, τα παιδιά θα πρέπει να ανεξαρτη-

τοποιηθούν από εμάς τους μεγάλους και 

να αναλάβουν μόνα τους την ευθύνη της 

οδικής τους ασφάλειας. Για να γίνει αυτό 

με τρόπο ομαλό και αποτελεσματικό, είναι 

πολύ σημαντικό να έχουν από τα πρώτα 

τους βήματα λάβει την απαραίτητη εκπαί-

δευση και γνώση.  

Τα παιδιά, καθώς ωριμάζουν, αποκτούν 

συνείδηση του κινδύνου, όμως όταν 

εισέρχονται στην εφηβεία, τείνουν να 

περιφρονούν τον κίνδυνο. Από τη μεριά 

μας θα πρέπει να επαγρυπνούμε και να μην 

σταματούμε να επαναλαμβάνουμε τους 

κανόνες οδικής ασφάλειας που θα πρέπει 

να γίνουν βίωμά τους.

Περπατώντας στο πεζοδρόμιο
Τα μεγαλύτερα παιδιά και οι έφηβοι έχουν 

την τάση να περπατούν στο πεζοδρόμιο 

απρόσεχτα, ενώ συχνά μιλούν στο κινητό, 

στέλνουν sms ή ακούνε μουσική με ακου-

Η οδική 
ασφάλεια για 
μεγαλύτερα 
παιδιά και 
εφήβους

Εκπαιδεύοντας 
τους νέους 

στικά. Η συνήθεια αυτή είναι αποδεδειγ-

μένα εξαιρετικά επικίνδυνη για τη σωμα-

τική τους ακεραιότητα. Η δυνατή μουσική 

στα ακουστικά  θα καλύψει τους ήχους 

του δρόμου, όπως ένα αυτοκίνητο που 

πλησιάζει, τη σειρήνα ενός περιπολικού ή 

ενός ασθενοφόρου, ενώ η συνομιλία στο 

κινητό ή ακόμη χειρότερα η προσήλωση 

στην οθόνη του για ένα sms που διαβάζει 

ή στέλνει μπορεί να είναι μοιραία. 

Ακόμη, τα παιδιά σε αυτή την ηλικία 

συχνά βαδίζουν σε ομάδες με πλάκες, 

σπρωξίματα ακόμη και παίζοντας με 

κάποια μπάλα. Η ομαδική αυτή κατάσταση 

τα κάνει να μην προσέχουν τον δρόμο και 

τον κίνδυνο που πλησιάζει. 

Διασχίζοντας τον δρόμο
Τα μεγαλύτερα παιδιά συχνά δεν περιμέ-

νουν το φανάρι των πεζών να ανάψει πρά-

σινο, καθώς θεωρούν ότι μπορούν να εκτι-

μήσουν την κατάσταση και να περάσουν 

με κόκκινο. Είναι περιττό να πούμε πόσο 

επικίνδυνο είναι αυτό. Θα πρέπει ακόμα 

να τους γίνει σαφές ότι ακόμη κι αν έχει 

ανάψει πράσινο για τους πεζούς, ενδέχε-

ται κάποιος ασυνείδητος να περάσει με 

κόκκινο ή κάποιο μηχανάκι που έρχεται με 

φόρα να σταματήσει πάνω στη διάβαση 

των πεζών!

Ακόμη θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε 

διαβάσεις τύπου «ζέβρα» δυστυχώς στην 

Ελλάδα τα αυτοκίνητα δεν σέβονται την 

προτεραιότητα των πεζών.

Τα παιδιά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 

να αναζητούν τα βλέμματα των οδηγών των 

αυτοκινήτων για να βεβαιωθούν ότι εκείνοι 

τα έχουν δει και έχουν αντιληφθεί την πρό-

θεσή τους να διασχίσουν το δρόμο. 

Θα πρέπει επίσης τα παιδιά να ξέρουν 

ότι το βράδυ αν φορούν σκούρα ρούχα θα 

πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά στις μετα-

κινήσεις τους, γιατί διακρίνονται δύσκολα 

από τους οδηγούς. 

Στο αυτοκίνητο
Μετά την ηλικία των 12 ετών  ο νόμος 

επιτρέπει τα παιδιά να ταξιδεύουν στο 

κάθισμα του συνοδηγού, πάντα με τη 

χρήση της ζώνης ασφαλείας. Ωστόσο, τα 

μικροκαμωμένα παιδιά θα πρέπει ακόμη 

και σε αυτή την ηλικία να συνεχίσουν να 

ταξιδεύουν στα πίσω καθίσματα πάντα 

δεμένα με τη ζώνη ασφαλείας. Σε κάθε 

περίπτωση, η χρήση της ζώνης είναι κάτι 

αδιαπραγμάτευτο και ο οδηγός δεν θα 

πρέπει να ξεκινά πριν βάλουν όλοι τις 

ζώνες. 

Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν το θάρ-

ρος να αρνηθούν να επιβιβαστούν σε 

ένα όχημα το οποίο οδηγεί κάποιος στον 

οποίο δεν έχουν εμπιστοσύνη, κάποιος 

ανήλικος που έχει πάρει κρυφά το αυτοκί-

νητο των γονιών του ή κάποιος που είναι 

υπό την επήρεια αλκοόλ. Εμείς οι ίδιοι 

ως γονείς έχουμε υποχρέωση να είμαστε 

απόλυτα νηφάλιοι όταν οδηγούμε μετα-

φέροντας παιδιά. 

Στο σχολικό
Τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο τους 

με σχολικό λεωφορείο σε αυτή την ηλικία 

έχουν την τάση να αμελούν τη ζώνη ασφα-

λείας, να σηκώνονται όρθια κατά τη διάρ-

κεια της μετακίνησης για να κάνουν κάποια 

πλάκα ή να μιλήσουν με κάποιο άλλο παιδί. 

Θα πρέπει να τους γίνει σαφές ότι ένα από-

τομο φρενάρισμα μπορεί να προκαλέσει 

σοβαρό τραυματισμό. 

Επίσης η επιβίβαση και η αποβίβαση από 

το σχολικό θα πρέπει να γίνονται πάντα 

από την πλευρά του πεζοδρομίου, ενώ αν 

πρέπει να περάσουν απέναντι το δρόμο 

αφού κατεβούν από το σχολικό, θα πρέπει 

να περιμένουν αυτό να απομακρυνθεί. 

Στο ποδήλατο
Η επιλογή του ποδηλάτου θα πρέπει να 

γίνεται με βάση τη σωματική διάπλαση του 

παιδιού καθώς και τις ανάγκες των μετακι-

νήσεών του. 

Το ποδήλατο θα πρέπει να διαθέτει ανα-

κλαστικά στοιχεία και φωτιστικά εμπρός, 

στο πίσω μέρος, στις ακτίνες του και στα 

πλάγια, καθώς και κουδούνι. 

Ο εξοπλισμός για το ποδήλατο περιλαμ-

βάνει ένα ανοιχτόχρωμο κράνος, καθώς 

και ανακλαστικά στοιχεία πάνω στα ρούχα 

του παιδιού αλλά και πάνω στην τσάντα/

σακίδιο πλάτης. 

Σε αυτή την ηλικία η παραγνώριση του 

κινδύνου κάνει τα παιδιά να παραβιάζουν 

σήματα της Τροχαίας, να πηγαίνουν ανά-

ποδα, να κάνουν επίδειξη δεξιοτήτων… Θα 

πρέπει να αντιληφθούν ότι στον δρόμο το 

ποδήλατο είναι μόνο ένα εργαλείο μετα-

κίνησης. Για διασκέδαση και για πλάκες 

υπάρχει το βουνό, η παραλιακή βόλτα, τα 

πάρκα. 

Το παιδί θα πρέπει να αναλάβει σε αυτή 

την ηλικία να συντηρεί μόνο του το ποδή-

λατό του, να ελέγχει τακτικά τα ελαστικά, 

την αλυσίδα, τα φρένα και τα φώτα.

Με το skateboard
Τα παιδιά που χρησιμοποιούν το skateboard 

για μετακινήσεις μέσα στην πόλη θα πρέπει 

να είναι εξοπλισμένα με κράνος, να απο-

φεύγουν να περνούν με μεγάλη ταχύτητα 

δίπλα σε ανυποψίαστους πεζούς ή ανάμε-

σα σε σταματημένα αυτοκίνητα, ενώ στις 

διαβάσεις θα πρέπει να σταματούν και να 

περνούν κρατώντας το skate στα χέρια. 
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 Ο
ι ποδηλάτες στα αστικά κέντρα 

έχουν πολλούς κινδύνους να 

αντιμετωπίσουν, αλλά μία από 

τις πιο τρομακτικές στιγμές 

είναι σίγουρα όταν βρίσκονται παράλληλα 

με ένα φορτηγό, ιδιαίτερα από την πλευρά 

του συνοδηγού, χωρίς να έχουν καμία οπτι-

κή επαφή με τον οδηγό, ο οποίος και δεν 

μπορεί να τους δει.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι συγκρού-

σεις με φορτηγά είναι μία από τις πιο συνηθι-

σμένες αιτίες ατυχημάτων με ποδήλατα.

Στη βρετανική πρωτεύουσα, όπου οι μισοί 

θάνατοι αναβατών οφείλονται σε δυστυχή-

ματα με εμπλοκή φορτηγών, η Εκστρατεία 

για την Ποδηλασία στο Λονδίνο (London 

Cycling Campaign) παρουσίασε την πρότα-

σή της για την αποφυγή τέτοιων δυστυχη-

μάτων στο μέλλον: ένα φορτηγό πιο φιλικό 

για τους ποδηλάτες.

Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα φορτηγό με 

συνολικά χαμηλότερο ύψος και πολύ μεγα-

λύτερα παράθυρα, τα οποία εκτείνονται στο 

χαμηλότερο δυνατό ύψος από τον δρόμο, 

ώστε ο οδηγός να έχει την καλύτερη δυνατή 

οπτική επαφή με το τι συμβαίνει γύρω από 

το όχημά του.

Έτσι, ενώ οι οδηγοί των παραδοσιακών 

φορτηγών βασίζονται σε καθρέφτες για να 

δουν πεζούς και ποδηλάτες, τους οποίους 

μπορεί να μη δουν καθόλου, ιδιαίτερα αν 

βρίσκονται από την πλευρά του συνοδηγού, 

το νέο σχέδιο εξαλείφει αυτό το «τυφλό 

σημείο».

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από 

τους 16 θανάτους ποδηλατών στο Λονδίνο, 

το 2011, οι εννέα οφείλονταν σε δυστυχήμα-

τα με φορτηγά, τα επτά εκ των οποίων χρη-

σιμοποιούνταν στον κατασκευαστικό κλάδο. 

Τη ίδια στιγμή, μόλις το 5% των οχημάτων 

που κυκλοφορούν στους δρόμους της βρε-

τανικής πρωτεύουσας είναι φορτηγά. 

«Με το σχέδιό μας καλούμε τον κλάδο 

των κατασκευών να χρησιμοποιήσει οχήμα-

τα που θα βοηθήσουν να μειωθεί ο αριθμός 

Οδική ασφάλεια για 
ποδηλάτες

Φορτηγά και 
ποδήλατα. 
Μπορούν να 
συνυπάρξουν;

 T
o Ιντστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 

«Πάνος Μυλωνάς», στο πλαίσιο 

της εβδομάδας οδικής  ασφάλει-

ας, προχώρησε σε καμπάνια ενη-

μέρωσης του κοινού με τη διανομή σχετικού 

εντύπου. 

Αποδεδειγμένα, λοιπόν, η οικονομική 

δυσπραγία έχει πλήξει τόσο την ασφάλεια 

των ίδιων των οχημάτων αλλά και την ψυχο-

λογική κατάσταση των οδηγών.   

Λιγότερο ασφαλή οχήματα
Τα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρό-

μους σε εποχές οικονομικής δυσχέρειας 

παρουσιάζουν προβλήματα σε πολλούς 

τομείς:

• Πλημμελής συντήρηση

• Ανασφάλιστα οχήματα 

• Παλιά οχήματα με φθορές

• Χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης 

(ποδηλάτου, μηχανής κ.λπ.) χωρίς γνώση 

και τήρηση των σχετικών κανόνων οδικής 

ασφάλειας.

Το αποτέλεσμα:
• Συχνές ακινητοποιήσεις οχημάτων και 

βλάβες λόγω παλαιότητας και έλλειψης 

συντήρησης.

• Ακάλυπτοι ασφαλιστικά οδηγοί σε περί-

πτωση ατυχήματος.

• Λανθασμένη χρήση μέσων μετακίνησης 

και απουσία κατάλληλου εξοπλισμού (για 

ποδήλατο, μηχανή κ.λπ., λόγω άγνοιας και 

αμέλειας). 

• Οδηγοί γεμάτοι άγχος και εκνευρισμό.

Η ανεργία, η οικονομική αβεβαιότητα και 

η πιεστική καθημερινότητα δημιουργούν 

άγχος και επηρεάζουν τη συμπεριφορά των 

οδηγών, οι οποίοι:

Οδηγούν βιαστικά, ανυπόμονα και είναι επι-

θετικοί προς άλλους οδηγούς.

Η προσοχή τους αποσπάται κατά την οδή-

γηση, καθώς μιλούν έντονα στο κινητό ή με 

Οικονομική κρίση και οδική ασφάλεια

Ας μην αφήσουμε τις δυσκολίες 
να βάλουν την ασφάλειά μας στο περιθώριο

συνεπιβάτη τους για ό,τι τους απασχολεί. 

Κάνουν λανθασμένη εκτίμηση των κινδύνων 

και έχουν μειωμένα αντανακλαστικά κατά 

την οδήγηση.

Επικίνδυνες πρακτικές 
στην Αττική Οδό 

Στην Αττική Οδό παρατηρείται διπλασια-

σμός των πεζών που κινούνταν στον δρόμο 

σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο λόγος 

της αύξησης είναι ότι, εξαιτίας της οικονο-

μικής κρίσης, όλο και περισσότερος κόσμος 

κάνει κοινή χρήση Ι.Χ. και δίνει ραντεβού 

εντός της Αττικής Οδού για να επιβιβαστεί 

σε Ι.Χ. φιλικών προσώπων, που σταματούν 

κοντά στους κόμβους για παραλαβή ή αποβί-

βαση επιβάτη. Έτσι, βλέπουμε συχνά αυτο-

κίνητα σε εξόδους και εισόδους της Αττικής 

Οδού, σταματημένα πάνω στη «ζέμπρα» 

(σημεία με λευκή παράλληλη διαγράμμιση) 

σε συνδυασμό με κίνηση πεζών προς αυτά.  

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-

ρίας (Νόμος 3542/2007, Αρθρο 29, παρ. 1), 

η κυκλοφορία πεζών απαγορεύεται ρητά 

στους αυτοκινητόδρομους και στις οδούς 

ταχείας κυκλοφορίας! 

Ποτέ δεν ξεχνούμε την οδική 
ασφάλεια 
Το ΙΟΑΣ μας υπενθυμίζει ότι παρόλη τη 

δύσκολη καθημερινότητα για όλους μας, δεν 

πρέπει να ξεχνούμε την αξία της ανθρώπι-

νης ζωής, της δικής μας, της οικογένειάς 

μας, των συνανθρώπων μας. Φροντίζουμε 

λοιπόν πάντα:

• Να μην υπερβαίνουμε τα όρια ταχύτητας.

• Να χρησιμοποιούμε πάντα ζώνη στα μπρο-

στινά και στα πίσω καθίσματα.

• Να μην οδηγούμε υπό την επήρεια αλκοόλ.

• Να μην κάνουμε χρήση του κινητού τηλε-

φώνου, ενώ οδηγούμε.

• Να χρησιμοποιούμε το ειδικό παιδικό κάθι-

σμα για κάθε μετακίνηση των παιδιών μας.

• Να διατηρούμε την ψυχραιμία μας και να 

μην εμπλεκόμαστε σε διαπληκτισμούς στο 

δρόμο.

• Να προτιμούμε τα μέσα μαζικής μεταφο-

ράς για τις μετακινήσεις μας, όποτε αυτό 

είναι δυνατόν, μειώνοντας έτσι το κόστος 

και τις φθορές στο όχημά μας.

των ποδηλατών και των πεζών που σκοτώ-

νονται από φορτηγά. Η περιορισμένη ορα-

τότητα στα σημερινά φορτηγά σημαίνει ότι 

ο οδηγός συχνά έχει πολύ περιορισμένη ή 

μηδενική αντίληψη για το ποιος ή τι βρίσκε-

ται γύρω από το όχημά του, κάτι που είναι 

παντελώς απαράδεκτο», δήλωσε ο Τσάρλι 

Λόιντ από την Εκστρατεία για την Ποδηλα-

σία στο Λονδίνο.

Ωστόσο, μέχρι να υιοθετηθούν τέτοιες 

καινοτόμες ιδέες, οι ειδικοί προειδοποιούν 

τους ποδηλάτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτι-

κοί όταν συναντούν στον δρόμο τους φορ-

τηγά και να προσπαθούν να παραμένουν 

αρκετά μπροστά ή αρκετά πίσω τους, ενώ 

δεν πρέπει ποτέ να τα προσπερνούν από την 

πλευρά του συνοδηγού.

Πηγή: Ναυτεμπορική, 3/13
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«Ζωοφιλικές»
διαδρομές

Ταξιδεύοντας 
με ασφάλεια με 
τα κατοικίδιά μας

 Χ
ρώμα αποφάσισαν να βάλουν 

στην καθημερινότητά τους στο 

γραφείο οι εργαζόμενοι της εται-

ρείας Chiesi Hellas. Σκέφτηκαν ότι ο τοίχος 

στον παράδρομο της Αττικής Οδού απένα-

ντι από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί εικαστικά. Έτσι, 

κάλεσαν τον καλλιτέχνη Γεώργιο Σταμό-

πουλο, που δούλεψε αρκετές μέρες για 

το βασικό προσχέδιο, ενώ στη συνέχεια 

το γέμισμα με χρώμα ανέλαβαν οι ίδιοι οι 

εργαζόμενοι. Η πρωτοβουλία υποστηρί-

χθηκε τόσο από τη Διοίκηση της Αττικής 

Οδού όσο και από την Τοπική Αυτοδιοίκη-

 Η 
Αττική Οδός και η εταιρεία λειτουρ-

γίας Αττικές Διαδρομές Α.Ε. υποστή-

ριξαν και συμμετείχαν με παρουσιά-

σεις στελεχών τους τη διημερίδα που διορ-

γάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 

στις 3 -4 Ιουνίου 2013. Η διημερίδα είχε θέμα 

« Έργα Μεταφορικών Υποδομών ως μοχλός 

ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελληνικής 

Οικονομίας». Στο πλαίσιο της διημερίδας 

πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σχετικά 

με τα Έργα υποδομής και τη σχέση τουs με 

 Η 
πρόσφατη απώλεια του Τόμας 

Πρωτόπαπα ήταν ένα δραματι-

κό συμβάν και αιτία πένθους για 

όλους τους εργαζόμενους στην Αττική Οδό 

και τις Αττικές Διαδρομές. 

Ήταν τραγική σύμπτωση το ότι ένα βαν της 

εταιρείας μας, από αυτά που σπεύδουν σε 

βοήθεια στους χρήστες του δρόμου, έμελλε 

να εμπλακεί στο δυστύχημα που τελικά στέ-

ρησε τη ζωή στον Τόμας. O επαγγελματισμός 

στη διεκπεραίωση του έργου μας ήταν και 

συνεχίζει να είναι η αποστολή μας.

Θλίψη για την απώλεια του 
Τόμας Πρωτόπαπα

 Τ
α μεγάλα ταξίδια είναι κάτι που 

δυσκολεύει ιδιαιτέρως τα κατοι-

κίδιά μας βγάζοντάς τα από την 

καθημερινή ρουτίνα και την ασφά-

λεια του σπιτιού. Υπάρχουν όμως τρόποι να 

τα γνωρίσουν και να τα αγαπήσουν, αφού 

αισθάνονται κι αυτά μέλη της οικογένειας. 

Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να αφιερώσου-

με λίγο χρόνο εκπαιδεύοντάς τα, ξεκινώντας 

από μικρότερες μετακινήσεις: να μάθουν 

να κάνουν υπομονή, να είναι καθαρά και να 

μην κάνουν ζημιές μέσα στον χώρο τους, 

να δένονται σωστά και γενικότερα να μην 

προβληματίζουν με τη συμπεριφορά τους 

οδηγό και συνεπιβάτες βάζοντας σε κίνδυνο 

την ασφάλεια όλων. Η κάθε μεταφορά τους, 

ακόμη και η πιο μικρή, θα πρέπει να πληροί 

τους κανόνες οδικής ασφάλειας. Αν ξεκινή-

σουμε από τις μικρές αποστάσεις θα είναι μια 

καλή εμπειρία και για μας ώστε να κάνουμε 

τις κατάλληλες ρυθμίσεις και να δοκιμάσουμε 

διάφορες εναλλακτικές λύσεις προκειμένου 

να βρούμε την καταλληλότερη.

• Στο πλαίσιο του προγραμματισμού του ταξι-

διού μας, είναι απαραίτητο να επισκεφθούμε 

τον κτηνίατρο, για να εξετάσει το ζώο και να 

ενημερώσει το βιβλιάριο υγείας του. το οποίο 

οφείλουμε να το έχουμε πάντα μαζί μας.

• Αν από τις δοκιμές στις μικρές αποστά-

σεις διαπιστώσουμε ότι παθαίνει ναυτία, σε 

συνεννόηση με τον κτηνίατρο, μπορούμε 

να του δώσουμε πριν από το ταξίδι κάποιο 

σχετικά ελαφρύ ηρεμιστικό. Παράλληλα, 

αποφεύγουμε να το ταΐσουμε έως και 3 ώρες 

πριν από την πραγματοποίηση του ταξιδιού. 

• Οι γάτες θα πρέπει να μεταφέρονται μέσα 

σε ειδικό κλουβί μεταφοράς. Επειδή η 

κατάσταση εγκλεισμού σε κλουβί δεν είναι 

ευχάριστη στα ζώα που δεν έχουν εξοικειω-

θεί και δεν το κατανοούν ως «φωλιά» τους, 

αρκετές μέρες πριν, τοποθετούμε το κλουβί 

ανοιχτό μέσα στο σπίτι ώστε να το μυρίσει 

να το επεξεργαστεί και να εξοικειωθεί με  το 

χώρο αυτό. Πριν βάλουμε τη γάτα μας στο 

ειδικό κλουβί, φροντίζουμε να έχει επισκε-

φθεί την άμμο της. 

• Για τη μεταφορά των σκύλων θα πρέπει 

να προμηθευτούμε το ειδικό «στηθόλουρο» 

που στερεώνεται στη ζώνη ασφαλείας στο 

μεσαίο πίσω κάθισμα του οχήματος και που 

θα προστατεύσει σε περίπτωση φρεναρίσμα-

τος ή πρόσκρουσης.

• Εφόσον το όχημά μας διαθέτει ενιαίο 

χώρο αποσκευών, μπορεί ο σκύλος μας να 

ταξιδέψει εκεί, αφού τοποθετήσουμε στα-

θερό διαχωριστικό από την καμπίνα των 

επιβατών. 

• Φροντίζουμε να οδηγούμε με χαμηλές 

ταχύτητες, ενώ κάνουμε συχνά διαλείμματα 

ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες και συμβου-

λές του γιατρού μας, και δίνουμε στα κατοικί-

διά μας να πιουν νερό, καθώς είναι ιδιαίτερα 

ευαίσθητα στη ζέστη. Τις ιδιαίτερα ζεστές 

ημέρες ταξιδεύουμε πάντα με air-condition 

και αν χρειάζεται μπορούμε να ψεκάζουμε 

τακτικά το ζώο μας στον λαιμό, στην κοιλιά 

και στο κεφάλι του.

• Δεν αφήνουμε ποτέ τα κατοικίδιά μας στο 

αυτοκίνητο μέσα στη ζέστη. Ο κίνδυνος θερ-

μοπληξίας είναι τεράστιος, ακόμη κι αν έχου-

με αφήσει ανοιχτά παράθυρα.

• Δεν ταξιδεύουμε με το κατοικίδιό μας 

στην αγκαλιά, ούτε το αφήνουμε ελεύθερο 

να κινείται στο πίσω κάθισμα του αυτοκι-

νήτου. Ένα απότομο φρενάρισμα βάζει σε 

κίνδυνο την ζωή του, καθώς και τη σωματική 

ακεραιότητα των υπόλοιπων επιβατών του 

οχήματος.

• Δεν αφήνουμε ποτέ τα κατοικίδιά μας μόνα 

μέσα στο όχημα, ακόμη κι αν λείψουμε για 

λίγα λεπτά. Οι ζωηροί μας φίλοι μπορεί να 

γίνουν απρόβλεπτοι. 

Θυμηθείτε: Ένα ασφαλές και ήρεμο ταξί-

δι είναι η αρχή των ευχάριστων διακοπών 

για εμάς αλλά και για τους τετράποδους 

φίλους μας.

Διονύσης Σαβράμης, ψυχολόγος, μέλος της 

ομάδας για τη διάσωση της αλωπεκίδας 

www.alopekita.gr

Τα έργα μεταφορών στηρίζουν 
την εθνική οικονομία

την εθνική οικονομία και ανάπτυξη, καθώς και 

τα κριτήρια αξιολόγησης επενδυτικών προο-

πτικών σε έργα υποδομής. Ενδιαφέρον είχαν 

και οι παρουσιάσεις που αφορούσαν τα συγ-

χρηματοδοτούμενα έργα και τη λειτουργία και 

συντήρηση έργων μεταφορικών υποδομών.

Εκπρόσωποι των φορέων του κλάδου των 

μεταφορών, στελέχη των εταιρειών που δια-

χειρίζονται έργα μεταφορικών υποδομών και 

πλήθος επιστημόνων έδωσαν το «παρών» 

στην επιτυχημένη διημερίδα. 

Φοιτητές και 
μαθητές στην 
Αττική Οδό

 Σ
το πλαίσιο της εκπαίδευ-

σης των Σχολών Πολιτικών 

Μηχανικών & Τοπογράφων 

Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβι-

ου Πολυτεχνείου, ομάδες φοιτητών 

και οι συνοδοί καθηγητές τους επι-

σκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της 

Αττικής Οδού. Οι φοιτητές παρακο-

λούθησαν τις παρουσιάσεις συγκοι-

νωνιολόγων της εταιρείας σχετικά 

με την κατασκευή και τη λειτουργία 

της Αττικής Οδού και επισκέφθηκαν 

το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας. 

Την Αττική Οδό και το Κέντρο Διαχεί-

ρισης Κυκλοφορίας επισκέφθηκαν 

επίσης και μαθητές του Πρότυπου 

Πειραματικού Γυμνασίου της Ευαγ-

γελικής Σχολής της Νέας Σμύρνης. 

Οι μαθητές εξέπληξαν πολύ θετικά 

τους ανθρώπους της Αττικής Οδού 

με το ουσιαστικό ενδιαφέρον τους 

για τα θέματα της λειτουργίας του 

αυτοκινητοδρόμου και της οδικής 

ασφάλειας. 

Χρώμα και θετική 
ενέργεια στην 
Αττική Οδό

ση και αποτελεί μια δημιουργική θετική 

πρωτοβουλία που προσφέρει ένα όμορφο 

αποτέλεσμα τόσο στους εργαζόμενους 

της ίδιας της εταιρείας όσο και στους διερ-

χόμενους από το σημείο αυτό.

Το επόμενο βήμα της εταιρείας Chiesi 

Hellas θα αποτελέσει η επέκταση της τοι-

χογραφίας ανάμεσα στην έξοδο 12, λεωφό-

ρου Πεντέλης και την έξοδο 11, λεωφόρου 

Κηφισίας της Αττικής Οδού.
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 Μ
ε επιτυχία  και μεγάλη συμμε-

τοχή του κοινού πραγματο-

ποιήθηκε το ανοιξιάτικο Moto 

Festival στο Πολυδένδρι. Κατά 

τη διάρκεια του φεστιβάλ οι επισκέπτες κάθε 

ηλικίας είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν 

Η Αττική Οδός 
κοντά στους 
μοτοσικλετιστές 

Moto Festival 
2013

 Η 
Αττική Οδός έχει κατασκευαστεί με 

τρόπο ώστε να εναρμονίζεται με 

το φυσικό περιβάλλον, ενώ ειδικές 

μελέτες εκπονήθηκαν και εφαρμόστηκαν 

για την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου. 

Ιδιαίτερα στο κομμάτι της Δυτικής Περιφε-

ρειακής Λεωφόρου Υμηττού, η κατασκευή 

cut & covers συμβάλλει στην προστασία 

της τοπικής πανίδας, διασφαλίζοντας τις 

διελεύσεις των μικρών άγριων ζώων που 

κατοικούν στο βουνό. Παράλληλα, για την 

αποφυγή της πρόσκρουσης των διερχόμε-

νων πουλιών στα γυάλινα ηχοπετάσματα 

του αυτοκινητόδρομου, έχουν τοποθετη-

θεί πάνω σε αυτά αυτοκόλλητα με φιγούρες 

αρπακτικών πουλιών βάσει διεθνών προδι-

αγραφών. Ωστόσο κάποιες φορές συμβαίνει 

Ευχαριστίες για την εξυπηρέτηση στην Αττική Οδό
Σε εποχές δύσκολες, είναι σημαντικό 

να συνεχίζουμε να κερδίζουμε την αναγνώρισή σας

O κ. Δεληγιάννης ευχαρι-

στεί για τη γρήγορη εξυπη-

ρέτηση από τον Υπάλληλο 

Περιπολίας Γιώργο Χολέ-

βα: «…Η εξυπηρέτηση των 

ανθρώπων της Αττικής Οδού ήταν άμεση 

(1,σ5 λεπτό περίπου), η δε εξυπηρέτηση 

που είχα με κατέπληξε. Συγχαρητήρια σε 

όλους σας».

Ν. ΣΤ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

Ευχαριστίες για τον ίδιο υπάλληλο, Γιώργο 

Χολέβα, λάβαμε και από την κ. Κ. Σακκά:

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω για 

την πραγματικά απίστευτη βοήθεια που 

ο υπάλληλός σας προσέφερε. Από τη 

στιγμή που τηλεφώνησα μέσα σε πολύ 

μικρό χρονικό διάστημα ήρθε και με απί-

στευτη ευγένεια με βοήθησε. Ένα με-

γάλο λοιπόν μπράβο για την εξαιρετική 

οργάνωσή σας και ένα μεγάλο μπράβο 

και ευχαριστώ για τον υπάλληλό σας».

Ευχαριστίες μας στέλνει και η κ. Τερέζα Βο-

γιατζή, που αντιμετώπισε 

μηχανική βλάβη στη Δυτική 

Περιφερειακή Υμηττού μέσα 

σε σήραγγα και που δέχθη-

κε την άμεση βοήθεια των 

υπαλλήλων Περιπολίας Θα-

νάση Μπούρχα και Λεωνί-

δα Καλύβα.

«…η ταχύτητα με την 

οποία αντέδρασαν τόσο 

η υπάλληλος στο τμήμα εξυπηρέτησης 

όσο και οι οδηγοί των φορτηγών έπαιξε 

καθοριστικά μεγάλο ρόλο στην αποφυγή 

σοβαρού ατυχήματος. Ένα μεγάλο μπρά-

βο και ευχαριστώ σε όλη την ομάδα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Θανάσης Μπούρ-

«Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση!

Τμήμα Ευχαριστημένων Πελατών Αττικής 

Οδού»...

...και αυτό:

«Καλημέρα. Μόλις έγινα χρήστης e-PASS. 

Θα ήθελα να σας μεταφέρω την ικανοποί-

ησή μου και την ευχαρίστησή μου για την 

άψογη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση της 

υπαλλήλου σας που με εξυπηρέτησε». 

Και ο κ. Βασίλης Παπανδρέου, ο οποίος συ-

νοδεύει τις υποδείξεις του με μια ευχαριστή-

ρια επιστολή:

«Κύριοι,

Διά της παρούσης επιθυμώ να εκφρά-

σω τις ευχαριστίες μου και 

εγγράφως για την υπάλ-

ληλο του Τμήματος Τηλε-

φωνικής Εξυπηρέτησης Πε- 

λατών κ. Κυριαζή Σταυ-

ρούλα, η οποία επιδεικνύ-

οντας επαγγελματική ευ- 

συνειδησία και εξαιρετική 

ευγένεια και παρά το γεγο-

νός ότι στην αρχή εκνευρί-

στηκα χωρίς όμως εκείνη 

να φταίει, με εξυπηρέτησε 

πληρέστατα κατά τη διάρ-

κεια τηλεφωνικής επικοι-

νωνίας μου.»

Τέλος, συγχαρητήρια αξί-

ζουν και στους υπαλλήλους 

στο Τμήμα Διοδίων Β. ρέμ-

μα, Γ. Κότσιαλο, Γιάννη 

Μητρόπουλο και Ηρακλή 

Πισχιτζή, που βρήκαν και 

παρέδωσαν πολύτιμα αντι-

κείμενα που οι κάτοχοί τους 

έχασαν κατά την πληρωμή 

του διοδίου.

χας έχει επανειλημμένα διακριθεί για το 

ήθος του, καθώς δύο φορές στο παρελθόν 

έχει βρει και έχει παραδώσει προσωπικά 

αντικείμενα που εντόπισε στον αυτοκινητό-

δρομο κατά τη διάρκεια της άσκησης των κα-

θηκόντων περιπολίας του!

Ο κ. Τσιώλης ευχαριστεί 

«για την άψογη συμπε-

ριφορά και την εξαιρετι-

κή τεχνική βοήθεια και 

εξυπηρέτηση που έλαβα 

από τον τεχνικό της Αττικής Οδού, κ. Ι. 

Λέλη».

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του κ.  Μιλι-

τάδη Αττάρτ, ο οποίος ξέχασε πολύτιμα έγ-

γραφα και πιστοποιητικά που αφορούσαν τις 

πολυετείς σπουδές του, μέσα σε ταξί που 

είχε κινηθεί στην Αττική Οδό. Ο κ. Αττάρτ σε 

επιστολή του μεταξύ άλλων, αναφέρει: 

«...Σε μία περίοδο όπου ο 

περισσότερος κόσμος πα-

ραπονιέται για το θέμα των 

διοδίων, ήθελα να καταθέ-

σω ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣ-

ΤΩ για την εξυπηρέτησή 

σας, το κατατοπισμένο προ-

σωπικό σας, τις κ. Δερματά 

& Φωτάκη που με βοήθη-

σαν καίρια και άμεσα. Σας 

συγχαίρω και σας ευχαριστώ, 

Με εκτίμηση - Μιλτιάδης Αττάρτ».

Η αμεσότητα και η αποτελεσματικότητα των 

ανθρώπων μας στο Κέντρο Τηλεφωνικής 

Εξυπηρέτησης Πελατών και στα Σημεία Εξυ-

πηρέτησης Πελατών  της Αττικής Οδού μάς 

κάνει συχνά αποδέκτες μηνυμάτων όπως 

αυτό:

Μια διαφορετική διάσωση στον αυτοκινητόδρομο
κάποιο διερχόμενο πουλί να προσκρούσει 

και να τραυματιστεί, όπως συνέβη με ένα 

γεράκι, που οι ομάδες περιπολίας βρήκαν 

ελαφρά τραυματισμένο στην άκρη του οδο-

στρώματος και το μετέφεραν στο Κέντρο 

Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Στη συνέχεια 

ειδοποίησαν τον Σύλλογο Προστασίας και 

Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ (www.

wild-anima.gr), που το παρέλαβε και ανέ-

λαβε την αναγκαία περίθαλψή του. 

O Σύλλογος ΑΝΙΜΑ έχει προσφέρει εθε-

λοντικά τις υπηρεσίες του πολλές φορές 

σε ανάλογες περιπτώσεις στον αυτοκινη-

τόδρομο, ενώ αξιέπαινη είναι η συνεχής 

και αποτελεσματική δράση του στον τομέα 

της διάσωσης και περίθαλψης άγριων ζώων 

και πουλιών. 

Στους μοτοσικλετιστές που επισκέφθη-

καν τον χώρο του φεστιβάλ, διανεμήθηκε 

ο έντυπος οδηγός με μυστικά ασφαλούς 

οδήγησης μοτοσικλέτας, που έχει δημιουρ-

γήσει η Αττική Οδός με την επιμέλεια του 

ειδικού, Θανάση Χούντρα. Ο οδηγός είναι ο 

δεύτερος που εκδίδεται από την Αττική Οδό 

και γνωρίζει μεγάλη απήχηση στο κοινό των 

δικυκλιστών.  

στον συναρπαστικό κόσμο των δύο τροχών 

και να παρακολουθήσουν ενδιαφέροντα 

events. Το διήμερο φεστιβάλ περιελάμβανε 

Test Rides, εμπειρία ασφαλούς οδήγησης 

για τους μικρούς μας φίλους από 7 ετών με 

εξειδικευμένο εκπαιδευτή, προβολή live του 

αγώνα MotoGP της Γαλλίας (Le Mans) αλλά 

και επιδείξεις δεξιοτεχνίας και  κληρώσεις με 

δώρα εξοπλισμό μοτοσικλέτας και scooter. 




