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EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,

Σε λίγες ηµέρες το 2004 θα απο-

τελεί πλέον παρελθόν. Μια χρονιά µε έντο-

νες µνήµες αφού σηµαδεύτηκε από µεγά-

λα γεγονότα. 

Η Ολυµπιακή Αθήνα θα παραµείνει

για πάντα χαραγµένη στις µνήµες µας όπως

και το «θαύµα» της κατάκτησης του Ευρω-

παϊκού Πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου.

Για την «οικογένεια» της Αττικής

Οδού αλλά και για όλους τους Αθηναίους

το 2004 σηµαδεύτηκε από ένα ακόµα ση-

µαντικό γεγονός. Τον περασµένο Ιούνιο

παραδόθηκε σε χρήση και το τελευταίο

τµήµα της Αττικής Οδού, ενώνοντας την

Αθήνα από άκρη σε άκρη και δηµιουργώ-

ντας νέα δεδοµένα για τις µετακινήσεις. 

Οι άγιες ηµέρες και το τέλος µιας

χρονιάς σηµατοδοτούν για όλους έναν α-

πολογισµό. Έτσι και όλοι εµείς οι άνθρωποι

της Αττικής Οδού, µε όλα τα λάθη και τις

παραλήψεις που µπορεί να µας βάρυναν,

προχωράµε στο δικό µας απολογισµό. Το

αποτέλεσµα είναι ένα, ότι µπορούµε να

κοιτάµε όλους εσάς, τους χρήστες του

δρόµου, στα µάτια, όχι γιατί πάντα τα κα-

ταφέραµε αλλά γιατί προσπαθήσαµε πολύ

να το πετύχουµε. Και αυτές τις άγιες ηµέ-

ρες οι εργαζόµενοι της Αττικής Οδού θα

είναι στις θέσεις τους για να σας εξυπηρε-

τήσουν, πάντα µε το χαµόγελο.

Σε λίγες ηµέρες το 2005 θα βρεθεί

προ των πυλών. Μια νέα χρονιά πάντα καλ-

λιεργεί προσδοκίες για κάτι καλλίτερο.

Έτσι και εµείς θα προσπαθήσουµε ακόµα

περισσότερο να ανταποκριθούµε στις

προσδοκίες σας και να καταφέρουµε κάτι

παραπάνω αυτή τη νέα χρονιά.

Η Αττική Οδός και µέσα από τις

σελίδες του εντύπου της γνωστοί δηµο-

σιογράφοι και καλλιτέχνες (και τους ευχα-

ριστούµε θερµά για αυτό) εύχονται σε ό-

λους εσάς για τη νέα χρονιά, πολλές, καλές

και προπαντός ασφαλείς «διαδροµές» σε

όλα τα επίπεδα της προσωπικής, επαγγελ-

µατικής και οικογενειακής ζωής.

Αττική Οδός

EDITORIAL

Η µεταολυµπιακή Αθήνα επελέγη από την «∆ιεθνή

Οµοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου» ως ο καταλληλότερος τόπος για

την διεξαγωγή του εφετινού «Παγκοσµίου Ράλλυ ∆.Ο.Π.Α.», ενός

κορυφαίου θεσµού διηπειρωτικού κύρους για τους φίλους του

αντικειµένου. Η «ΦΙΛΠΑ», το µεγάλο ελληνικό σωµατείο του παλαιού

αυτοκινήτου, ανέλαβε για τρίτη φορά στην 35ετή ιστορία της τη

διοργάνωση της µεγάλης εκδήλωσης και το Παναθηναϊκό Στάδιο

απετέλεσε το πρωί της 7ης Οκτωβρίου το σηµείο εκκινήσεως ογδόντα

περίπου νοσταλγικών αυτοκινήτων ηλικίας 25 έως και 80(!) ετών, πολλά

των οποίων εγκατέλειψαν µακρινές πατρίδες για τη χάρη αυτού του

σηµαντικού «ραντέβου».

Αν το Καλλιµάρµαρο έγινε το κατάλληλο παραδοσιακό σκηνικό

της αφετηρίας, η Αττική Οδός προσέφερε την άνετη αποµάκρυνση των

ιστορικών οχηµάτων από το κλεινόν άστυ για το ταξίδι τους, ως τις

Κορινθιακές Αρχαιότητες

και την περιήγηση στις

οµορφότερες πλαγιές του

όρους Πατέρα και των

Γερανείων, αλλά και κατά

µήκος της σαγηνευτικής

ακροθαλασσιάς του κόλπου

των Αλκυονίδων.

EÓ·... «∫ÈÓËÙfi
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Η Αττική Οδός αισθάνεται υπερήφανη που φιλοξένησε το κινητό αυτό

µουσείο και κατά την επιστροφή προς το Ολυµπιακό Στάδιο τίµησε τη

διοργάνωση, προσφέροντας συµβολικά ελεύθερες τις δύο διελεύσεις.

Οι οργανωτές, µάλιστα, βρήκαν όχι απλώς συµβολισµό, αλλά και ουσία

στη χειρονοµία αυτή και εξήγησαν, ότι το «παλαιό αυτοκίνητο»

χρειάζεται κάθε ενθάρρυνση, κάθε συµπαράσταση και κάθε αναγνώριση

για τη διατήρησή του.

Ο αγώνας συνεχίστηκε την εποµένη µε περιήγηση

στην Αίγινα και ολοκληρώθηκε το Σάββατο 9η Οκτωβρίου

µε µια τελευταία εκδροµή προς το Σούνιο. Μια Lancia

Fulvia Coupe 30 ετών, µε οδηγό τον ελλαδίτη κ. Κ.

Μητρόπουλο και συνοδηγό τον Κύπριο κ. Ν.

Νικολάου ανεδείχθη νικήτρια µετά από 500 περίπου

χλµ. διαδροµών και 17 ειδικές δοκιµασίες ακριβείας,

ενώ ένα µικροσκοπικό FIAT Topolino του 1938, µε

πλήρωµα τον Κύριο και την Κυρία Τσαπέπα, έκανε

την ευχάριστη έκπληξη, τερµατίζοντας ένατο!

Μετά την πρώτη φορά που η Ελληνική Σηµαία κυµάτισε

στον τερµατισµό του δυσκολότερου αγώνα Rally του κόσµου, στο  25ο

Dakar, µε τη νίκη του Βασίλη Ορφανού στην κατηγορία του (250 –

400cc), γεννήθηκε η ιδέα για ακόµα µεγαλύτερες διακρίσεις.

Σκοπός αυτής της Ελληνικής προσπάθειας, µε την υποστή-

ριξη, για δεύτερη φορά, της Αττικής Οδού είναι η συµµετοχή στο 27ο

Βarcelona Dakar µε στόχο να κυµατίσει ξανά η Ελληνική Σηµαία στα

χέρια του Βασίλη Ορφανού, στον τερµατισµό του πιο δύσκολου αγώ-

να Rally.

Από 31 ∆εκεµβρίου µέχρι και 16 Ιανουαρίου οι συµµετέχοντες

στον αγώνα θα διασχίσουν δυο ηπείρους, Ευρώπη και Αφρική, 9000 χι-

λιόµετρα και 5 χώρες που θα αποτελέσουν το στίβο όπου το Ελληνικό

πάθος και πνεύµα θα παλέψει για µια ακόµα µεγάλη διάκριση. 

RallyÛÂ ‰‡Ô ËÂ›ÚÔ˘˜ Î·È 9000 ̄ ÈÏÈfiÌÂÙÚ·
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•ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙËÓ «Î·Ú‰È¿»
ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ √‰Ô‡
Στο υπερσύγχρονο Κέντρο ∆ιαχείρι-

σης Κυκλοφορίας «χτυπάει η καρδιά»

της Αττικής Οδού. Στα 3 χρόνια της ζω-

ής του το Κ∆Κ πρόσφερε βοήθεια σε

πάνω από 45.000 οδηγούς και συνοµί-

λησε µε µερικές εκατοντάδες χιλιάδες.

Τα συστήµατά του ανανεώθηκαν και

συµπληρώθηκαν, νέες τεχνολογίες ε-

φαρµόσθηκαν, οι εργαζόµενοι εξειδι-

κεύθηκαν και απέκτησαν εµπειρία σε έ-

να δύσκολο και πρωτόγνωρο στην Ελ-

λάδα αντικείµενο.

Τo σήµα από τις 200 κάµερες

παρακολούθησης της κυκλοφορίας

φτάνουν στην αίθουσα του Κ∆Κ µέσα

από ένα δίκτυο δεκάδων χιλιοµέτρων

οπτικών ινών. Στις 50 οθόνες προβάλ-

λονται εικόνες από 65 χιλιόµετρα δρό-

µου. Ο υπεύθυνος βάρδιας

και οι τρεις

χειριστές παρακολουθούν τη λειτουρ-

γία όλου του ηλεκτροµηχανολογικού ε-

ξοπλισµού και την κυκλοφορία, από έ-

ναν τοµέα ο καθένας. Έντεκα υπάλλη-

λοι περιπολίας σαρώνουν σε κάθε βάρ-

δια απ΄ άκρη σ΄ άκρη τον αυτοκινητό-

δροµο, µε τα οχήµατα των Αττικών

∆ιαδροµών. Οι χειριστές του Κ∆Κ επι-

κοινωνούν µαζί τους µε ασύρµατο σύ-

στηµα και τους κατευθύνουν στα ση-

µεία που εντοπίζονται συµβάντα. ∆ίπλα

τους βρίσκεται το τηλεφωνικό Κέντρο

Έκτακτης Ανάγκης της Αττικής Οδού,

το 1866. 

«Το Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυ-

κλοφορίας λειτουργεί 24 ώρες και ο µη-

χανισµός παρακολούθησης και βοή-

θειας προς τους χρήστες είναι πάντα

σε εγρήγορση. Μια µεγάλη οµάδα αν-

θρώπων, είτε στο δρόµο είτε µέσα στις

εγκαταστάσεις της εταιρίας, εργάζεται

για την ασφαλή και άνετη µετακίνηση

των χρηστών της Αττικής οδού» ανα-

φέρει ο Θανάσης Πρόκος, υπεύθυνος

τοµέα ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας και

συνεχίζει «το Κ∆Κ έχει δύναµη 100 αν-

θρώπων, αν συµπεριλάβει κανείς και

τους συνεργαζόµενες εταιρίες, όπως η

Οδική Βοήθεια. Οι 20 από αυτούς δου-

λεύουν µέσα στο χώρο του Κ∆Κ και οι

υπόλοιποι στο δρόµο. Κάθε µέρα το

προσωπικό των Αττικών ∆ιαδροµών ε-

πεµβαίνει σε 70 περίπου περιστατικά.

Από αυτά το µεγαλύτερο ποσοστό α-

φορά βλάβες οχηµάτων και ένα πολύ

µικρό ποσοστό, κοντά στο 3%, είναι α-

τυχήµατα, κυρίως µικροσυγκρούσεις.

∆εν είναι όµως µόνο αυτό. Μέσα από

το κέντρο συντονίζονται και ε-

λ έ γ χ ο ν τ α ι
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Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας

Το Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας 
της Αττικής Οδού λειτουργεί όλο το 24ωρο.



καθ΄ όλη τη διάρκειά τους τα έργα που

εκτελούνται στον αυτοκινητόδροµο

και ενηµερώνονται για τυχόν επέµβαση

οι υπόλοιπες υπηρεσίες (Τροχαία Αττι-

κής Οδού, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Οδι-

κή Βοήθεια). Εντός του Κ∆Κ λειτουργεί

και το κέντρο βλαβών στο οποίο εντο-

πίζονται ή αναφέρονται οι βλάβες στον

δρόµο ή τον εξοπλισµό της Αττικής Ο-

δού για την επιδιόρθωση των οποίων

εργάζονται εξειδικευµένα συνεργεία

µηχανικών και τεχνικών»

Από το Κ∆Κ ξεκινά επίσης και

η ενηµέρωση και πληροφόρηση των ο-

δηγών, αφού καθορίζονται τα µηνύµα-

τα στις 21 πινακίδες µεταβλητών µηνυ-

µάτων κατά µήκος του αυτοκινητόδρο-

µού και στις 50 που βρίσκονται στις

προσβάσεις του, µέσω των οποίων ει-

δοποιούνται οι οδηγοί σε περιπτώσεις

κυκλοφοριακής συµφόρησης ή εκτέλε-

σης εργασιών. Επιπλέον, στο πλαίσιο πι-

λοτικού προγράµµατος που έχει ξεκι-

νήσει τους τελευταίους µήνες παρέχε-

ται ενηµέρωση για τις συνθήκες κυκλο-

φορίας ή έκτακτων περιστατικών µέσα

από τις συχνότητες ραδιοφωνικών

σταθµών ενώ λειτουργεί και τηλεφωνι-

κό κέντρο έκτακτης ανάγκης (τηλέφω-

νο 1866). Περίπου 200 κλήσεις την η-

µέρα δέχεται το τηλεφωνικό κέντρο α-

πό χρήστες που είτε ειδοποιούν για πα-

ροχή βοήθειας είτε απλά ζητούν κάποι-

ου είδους πληροφόρηση.

Χάρις στη δουλειά των εργα-

ζοµένων στο Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυ-

κλοφορίας, την οργάνωση και τις διαδι-

κασίες που έχουν καταρτισθεί για τη

λειτουργία του αλλά και την αρτιότητα

του εξοπλισµού έχουν επιτευχθεί υψη-

λοί δείκτες αποτελεσµατικότητας. Ο

σπουδαιότερος είναι ο χρόνος αντα-

πόκρισης στα συµβάντα δηλαδή ο

χρόνος από τη στιγµή που θα εντοπι-

σθεί οποιοδήποτε συµβάν στο δρόµο

µέχρι τη στιγµή που θα επέµβουν οι ει-

δικές µονάδες. Ο χρόνος αυτός είναι

σήµερα κάτω από 5 λεπτά. Ο Κώστας

Παπανδρέου, ∆ιευθυντής Κυκλοφο-

ρίας και Συντήρησης του αυτοκινητο-

δρόµου σηµειώνει χαρακτηριστικά:

«Ο χρόνος επέµβασης, τόσο των Ατ-

τικών ∆ιαδροµών όσο και του Τµήµα-

τος Τροχαίας Αττικής Οδού µε την ο-

ποία υπάρχει άριστη συνεργασία, είναι

εξαιρετικά σηµαντικός για την κυκλο-

φορία αν σκεφτεί κανείς ότι τις ώρες

αιχµής η διακοπή της κυκλοφορίας σε

µία µόνο λωρίδα µπορεί να δηµιουργή-

σει ουρά πάνω από 2 χιλιόµετρα µέσα

σε 15-20 λεπτά. Κυρίως όµως, ο έγκαι-

ρος εντοπισµός των συµβάντων και η

άµεση ανταπόκριση συµβάλλει στην α-

σφάλεια των µετακινουµένων. Υπολογί-

ζεται ότι ένα 5-10% των ατυχηµάτων

προλαµβάνεται µε την έγκαιρη εκκένω-

ση της οδού από οποιοδήποτε εµπό-

διο ή όχηµα. Είναι και αυτός ένας λόγος

που όλοι οι δείκτες ατυχηµάτων χαρα-

κτηρίζουν την Αττικής Οδό ως έναν α-

πό τους ασφαλέστερους αυτοκινητό-

δροµους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο». 
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200 κάµερες και 50 οθόνες ελέγχουν συνεχώς τον δρόµοΑπό δύναµη 100 ανθρώπων υποστηρίζεται το Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας

Το Κ∆Κ σε πλήρη ετοιµότητα
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ  Κ∆Κ
Στον αυτοκινητόδροµο:
�200 κάµερες κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης
(CCTV)

�21 πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων κατά µήκος
της Αττικής Οδού (MVMS)

�50 πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων στις
προσβάσεις της Αττικής Οδού (AVMS)

�600 τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (συσκευές ΕRT)
�600 συσκευές µέτρησης κυκλοφοριακού φόρτου
(VDS)

�124 σηµατοδότες ελέγχου λωρίδας (LCS) και
πινακίδες µεταβλητού ορίου ταχύτητας (VSLS)
στις σήραγγες

�3 µετεωρολογικοί σταθµοί
�43 συσκευές ελέγχου υπερµεγεθών οχηµάτων
(OVHD)

�Λοιπές εγκαταστάσεις και συσκευές ηλεκτροδό-
τησης σηράγγων και ανοιχτού αυτοκινητόδροµου

Εντός του Κ∆Κ:
�1 οθόνη 80’’  �50 οθόνες των 21’’
�7 σταθµοί εργασίας µε πρόσβαση στα
συστήµατα του αυτοκινητοδρόµου

�Σύστηµα επικοινωνίας TETRA



∆έκα ολοκαίνουργια αυτοκίνητα τύπου SMART FORFOUR θα αποκτήσουν α-

ντίστοιχοι συνδροµητές της Αττικής Οδού στο πλαίσιο του µεγάλου διαγωνι-

σµού που διοργανώνει η εταιρία. Ήδη οι τέσσερις πρώτοι τυχεροί απολαµβά-

νουν τα αυτοκίνητα που παρέλαβαν. 

Την Τετάρτη 24 Νοεµβρίου 2004, στα πλαίσια του διαγωνισµού της εταιρίας «Ατ-

τική Οδός Α.Ε.» για τους συνδροµητές των προγραµµάτων «Bonus», «Friendly»

και «Express» που ενεγράφησαν κατά το µήνα Σεπτέµβριο παραδόθηκαν, στα

κεντρικά γραφεία MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΕ, τα δυο πρώτα αυτοκίνητα

MERCEDES τύπου SMART FORFOUR 1,1 75hp pulse µε Α/C, ράδιο CD, κλωβό

¶·Ú¤Ï·‚·Ó    
ÚÒÙÔÈ Ù˘¯ÂÚÔ›    

Ο διαγωνισµός άρχισε για όσους γράφτηκαν συνδροµητές από τον

Σεπτέµβριο του 2004 και θα ισχύσει µέχρι και τον Ιανουάριο του

2005, κληρώνοντας 2 αυτοκίνητα σε δύο τυχερούς κάθε µήνα! Βιαστείτε

λοιπόν και γίνετε και εσείς συνδροµητής της Αττικής Οδού, σε ένα από τα

προγράµµατα Bonus – Express ή Friendly, και µπείτε στην κλήρωση για

να κερδίσετε ένα πρωτοποριακό Smart Forfour!

H ∞ÙÙÈÎ‹ √‰fi˜  ̄ ·Ú›˙ÂÈ 
·˘ÙÔÎ›ÓËÙ· Smart

∆έκα ολοκαίνουργια αυτοκίνητα προσφέρει η Αττική Οδός

Η κυρία Lynette Calder παραλαµβάνει το Smart της από
τον κύριο Βασίλη Χαλκιά

Ο κύριος Μιχάλης Βαγιανός παραλαµβάνει το νέο του
αυτοκίνητο

Ο κύριος Βασίλειος Μπάφας παραλαµβάνει το Smart του
από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο των Αττικών ∆ιαδροµών

Η κυρία Πιτούλη Ευαγγελία παραλαµβάνει το Smart της από
τον κύριο Κώστα ∆ρίµερη

∂ ¡ ∏ ª ∂ ƒ ø ∆ π ∫ √  ∂ ¡ ∆ À ¶ √  ∆ ∏ ™  ∞ ∆ ∆ π ∫ ∏ ™  √ ¢ √ À  ∞ . ∂ .6



ασφαλείας στους δύο νικητές την κα. L. Calder και τον κ. Μ. Βαγιανό. 

Στις 13 ∆εκεµβρίου παραδόθηκαν άλλα δύο αυτοκίνητα σε ισάριθµους συν-

δροµητές της Αττικής Οδού πρόκειται για την κα. Ευαγγελία Πιτούλη και τον

κ. Βασίλειο Μπάφα. Την παράδοση των αυτοκινήτων στους δικαιούχους έκα-

ναν για λογαριασµό της Αττικής Οδού ο κ. Β. Χαλκιάς ∆ιευθύνων Σύµβουλος

της εταιρίας « Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε». κ ο Κ. ∆ρίµερης Τεχνικός ∆ιευθυντής

της εταιρίας «Αττική Οδός Α.Ε.». 

Ο διαγωνισµός συνεχίζεται µε την κλήρωση δυο αυτοκινήτων κάθε µήνα σε

συνδροµητές της Αττικής Οδού.

  Ù· Smart ÔÈ
Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

π‰È·›ÙÂÚ· ÈÎ·ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔÈ
ÔÈ ÓÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

√È ∞ÙÙÈÎ¤˜ ¢È·‰ÚÔÌ¤˜

ÛÙÔ IBTTA

∆ιεθνής διάκριση
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Ιδιαίτερα χαρούµενοι οι τέσσερις τυχεροί παρέλαβαν τον δώρο τους.

Η κα. Πιτούλη Ευαγγελία δήλωσε ότι "Ευχαριστώ πολύ την Αττική Ο-

δό για το υπέροχο δώρο!".

Ο κ. Μπάφας Βασίλειος ανέφερε ότι «ήταν ένα απρόσµενο Χριστου-

γεννιάτικο δώρο από την Αττική Οδό. Να πω ένα µεγάλο ευχαριστώ,

και βέβαια ότι θα συνεχίσω να χρησιµοποιώ την Αττική Οδό, γιατί µε

βολεύει, ανεξάρτητα από το δώρο».

Η κα. Calder δήλωσε ιδιαίτερα χαρούµενη για το αυτοκίνη-

το και ευχαρίστησε την Αττική Οδό.

Αλλά και ο κ. Μιχάλης Βαγιανός εξέφρασε τις ευχαριστίες

του για το αυτοκίνητο που κέρδισε ενώ αναφέρθηκε µε ιδι-

αίτερα θερµά λόγια στο προσωπικό της Αττικής Οδού και ι-

διαίτερα στους «εισπράκτορες που είναι άψογοι στη συ-

µπεριφορά και τις πληροφορίες τους».

Άλλη µια διάκριση για τις Αττικές ∆ιαδρο-
µές µε τη συµµετοχή και ένταξή τους
στον Παγκόσµιο Οργανισµό εταιριών δια-
χείρισης και λειτουργίας αυτοκινητοδρό-
µων IBTTA (International Bridge,
Tunnel and Turnpike Association).
Αντιπροσωπεία των Αττικών ∆ιαδροµών
της εταιρίας Λειτουργίας και Συντήρησης
της Αττικής Οδού µε επικεφαλής τον ∆ι-
ευθύνοντα Σύµβουλο Βασίλη Χαλκιά πα-
ρακολούθησε τον περασµένο Σεπτέµβριο
τις εργασίες του ετησίου συνεδρίου του
Παγκόσµιου Οργανισµού. 

Στον οργανισµό αυτό που έχει ι-
δρυθεί από το 1933 συµµετέχουν ως ε-
νεργά µέλη 250 εταιρίες που ασχολού-
νται µε τη διαχείριση αυτοκινητοδρόµων
από 26 χώρες του κόσµου.

Το IBTTA, θιασώτης και υποστη-
ριχτής της συνεχούς βελτίωσης της διαχεί-
ρισης αυτοκινητοδρόµων και των παροχών
υπηρεσιών προς τους οδηγούς διοργάνωσε
για 72η φορά το συνέδριο στη Φιλαδέλφια
των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής α-
ποτελώντας το σηµείο αναφοράς στην ε-
νηµέρωση, πληροφόρηση και ανταλλαγή
απόψεων για τους ανθρώπους του χώρου.

Οι Αττικές ∆ιαδροµές ως πρω-
τοπόρος εταιρία στη διαχείριση αυτοκι-
νηδρόµων στην Ελλάδα και µοναδικός
εκπρόσωπος από τη χώρα µας µετέχει
ως µέλος στον συγκεκριµένο οργανισµό.
Η ανταλλαγή απόψεων, εµπειριών και
βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών
προς τους χρήστες της Αττικής Οδού α-
ποτέλεσαν και αποτελούν τον βασικό
στόχο της συµµετοχής της.



Οι δρόµοι ενώνουν τους ανθρώπους, και η

Αττική Οδός το έχει κάνει ήδη. Κάθε φορά

µάλιστα που τη διασχίζω θυµάµαι τους χι-

λιάδες εκείνους, που δού-

λευαν νυχθηµερόν να γί-

νει, και τους ζηλεύω. Τους

ζηλεύω γλυκά όµως και γι΄

αυτό εύχοµαι να είναι πά-

ντα καλά, και πάντα µε τα

µοιρογνωµόνιά τους στα

γραφεία ή µε τους προβο-

λείς και τις κάσκες τους στα εργοτάξια να

ανοίγουν δρόµους, υπέροχους, τέτοιους

στο όνειρο και την καρδιά.

Εύχοµαι το 2005 να έχει τα

στοιχεία της Αττικής Οδού:

να είναι Άνετο, Καθαρό και

Ασφαλές.

Εύχοµαι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο

σε όλους τους νέους που είναι άνεργοι να

πιάσουν επιτέλους δου-

λειά, γιατί αυτό νοµίζω εί-

ναι το σηµαντικότερο πρό-

βληµα που αντιµετωπίζουν

χιλιάδες οικογένειες και

φυσικά η χώρα µας.

Εύχοµαι να περάσουµε τον

καινούριο χρόνο, αλλά και ό-

λους τους υπόλοιπους, µε υ-

γεία, ηρεµία και ευτυχία, κο-

ντά στους ανθρώπους που

αγαπάµε και µας αγαπούν.

Εύχοµαι να αρχίσουµε να σεβόµαστε και να

βοηθούµε ο ένας τον άλλον, για να φτιάξουµε

έναν καλύτερο κόσµο.  Εύχοµαι να απολαµ-

βάνουµε την κάθε στιγµή της ζωής µας, χωρίς

να τη βάζουµε, άδικα και ανόητα, σε κίνδυνο.

Η Αττική Οδός είναι το πιο

χρήσιµο από τα έργα υπο-

δοµής που έγινε στο λεκα-

νοπέδιο της Αττικής. Από-

δειξης, ότι σε ώρες αιχµής

και όχι µόνον έχεις την ε-

ντύπωση ότι οδηγείς στην

Πανεπιστηµίου ή στην Ακαδηµίας.

Σ΄ όλο αυτό το πλήθος των συναδέλφων

οδηγών της Αττικής Οδού, αλλά και τους

λοιπούς συνέλληνες, που κυκλοφορούν

στους ελληνικούς δρόµους, οδηγώντας κά-

θε είδους και κατηγορίας οχήµατα, εύχοµαι

για τον καινούργιο χρόνο, να ατσαλώσουν

τα νεύρα τους, να κάνουν υποµονή, να σέ-

βονται τους κανόνες του Κώδικα Οδικής

Κυκλοφορίας, να ακολουθούν αγόγγυστα

τις υποδείξεις της Τροχαίας, για να µειώ-

σουµε δραστικά τον φόρο του αίµατος που

πληρώνει κάθε χρόνο ο λαός µας.

Για να χαλαρώσουµε όµως στο τιµόνι, πρέ-

πει να µπούνε σ΄ έναν δρόµο και τα άλλα

προβλήµατα της πατρίδας µας και του λαού

µας. Τα εθνικά µας θέµατα, η οικονοµική

µας καχεξία, η περίφηµη ανάπτυξη, η ανα-

δουλειά, οι πρόσφυγες και τόσα άλλα. Πρώ-

τα πρώτα όµως, το πρόβληµα της τιµής και

της αξιοπρέπειάς µας. Πρέπει να αποτινά-

ξουµε τη δουλοφροσύνη και τον ραγιαδι-

σµό από πάνω µας και να απαιτήσουµε απ΄

όλους, τον σεβασµό που οφείλουν στον λαό

µας, όχι µόνο για τους αρχαίους προγόνους

µας, από τους οποίους όλοι ωφελήθηκαν,

αλλά και για τη µεγάλη συνεισφορά των ση-

µερινών Ελλήνων στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλε-

µο και στη µεταπολεµική πεντηκονταετία.

Εύχοµαι να βρούµε το κουράγιο και να στα-

θούµε µε το κεφάλι ψηλά.

11 ̇ ÂÛÙ¤˜  Â˘¯¤˜    
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Kώστας
Καζάκος

Γιώργος
Μαρκόπουλος

Λευτέρης 
Παπαδόπουλος

Μιχάλης
Τσαουσόπουλος

Άρης
Σταθάκης



Εύχοµαι χρόνια πολλά σε ό-

λους τους εργαζόµενους

της Αττικής Οδού και ιδιαίτε-

ρα στους ανθρώπους που

εργάζονται στα διόδια, που

είναι πάντα τόσο ευγενικοί

και χαµογελαστοί. Εύχοµαι ό,τι καλύτερο σε

αυτό το έργο που µείωσε τις αποστάσεις και έ-

φερε τους ανθρώπους πιο κοντά και που µας

έδειξε ότι µπορούµε να έχουµε καλύτερους

και ασφαλέστερους δρόµους.

Το 2005 να φέρει κάθε ευ-

τυχία σε όλο τον κόσµο, υγεία

και πολλά χαµόγελα. Επίσης

εύχοµαι και σε όλους τους

εργαζοµένους της Αττικής

Οδού, που είναι και τις άγιες αυτές ηµέρες

στις θέσεις τους, όπως άλλωστε και εµείς, ε-

πιτυχία και κουράγιο. Είµαστε χαρούµενοι που

ένας σύγχρονος αυτοκινητόδροµος έφερε

«πιο κοντά» τις αποστάσεις στην Αθήνα. 

Το 2004 µας έδωσε τη χαρά να ταξιδεύου-

µε στον πλέον εντυπωσιακό δρόµο της Ευ-

ρώπης. Εύχοµαι στη διαδροµή κόσµηµα της

πατρίδας µας, την Αττική Οδό, τόσο κατά τη

διάρκεια του 2005, όσο και για τα επόµενα

χρόνια να είναι αντάξια αυ-

τής της µεγάλης κατα-

σκευαστικής επιτυχίας για

την Ελλάδα. 

Χρόνια πολλά, καλή χρο-

νιά, καλά ταξίδια και καλές

διαδροµές σε όσους µετα-

κινούνται µέσω της Αττικής Οδού και σε ό-

σους σχεδίασαν και υλοποίησαν αυτό το

µεγάλο έργο. 

Εύχοµαι όλη µας η ζωή από

το 2005 και µετά, να είναι

σαν την Αττική Οδό:  Όµορ-

φη, ευθεία, καθαρή, εντυ-

πωσιακή, γεµάτη λουλού-

δια και λίγο πιο φθηνή!

Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσµο. Εµένα η

Αττική Οδός ουδόλως µ’ αρέσει. Άσε που

δεν είναι εξυπηρετική. Βλέπετε είµαι ένας

άνθρωπος κοινωνικός, που αρέσκεται να

περνάει ώρες πολλές µέ-

σα στο αυτοκίνητό του ε-

κεί ακινητοποιηµένος, να

ανοίγει το παράθυρο, να

συνοµιλεί µε τον διπλανό

του, να κάνει καινούριες

γνωριµίες. Ταυτόχρονα ε-

πειδή δεν έχω ελεύθερο χρόνο στο γρα-

φείο, θέλω να διαβάζω τις εφηµερίδες µέ-

σα στο αυτοκίνητο, ενώ η γνωριµία µε ά-

γνωστες περιοχές της Αθήνας, περνώ-

ντας από τα στενοσόκακα είναι το χόµπι

µου. Τι να την κάνω λοιπόν την Αττική Ο-

δό που πάει τους ανθρώπους στον προο-

ρισµό τους γρήγορα, µε ασφάλεια σε ανοι-

χτό τοπίο;  Άχρηστη µου είναι παντελώς...

Το 2005 να φέρει ευτυ-

χία και χαρά σε όλο τον

κόσµο. 

Ο βασικός λόγος που οι

πολίτες προτιµούν όλο

και περισσότερο την Ατ-

τική Οδό είναι νοµίζω

γιατί είναι από τα ελάχιστα µεγάλα έργα

που έχουν ουσιαστική παρέµβαση στην

καθηµερινότητα. 

Οι αρχικές επιφυλάξεις για µε το ύψος

των διοδίων ξεπεράστηκαν γρήγορα µε τη

σύγκριση που κάναµε όλοι µε τις προη-

γούµενες διαδροµές  και το κόστος τους.

Είναι βέβαιον ότι σε κανέναν δεν αρέσει

να πληρώνει, αλλά γνωρίζει ταυτόχρονα ό-

τι οι καλές υπηρεσίες έχουν κόστος.

ÁÈ·... ÙÈ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜
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Βασίλης 
Λυριτζής

∆ηµήτρης
Οικονόµου

Τζένη Μπότση

Γιάννης 
Κότσιρας

Γρηγόρης
Αρναούτογλου

Γιώργος 
Αυτιάς



Η χρήση ειδικού καθίσµατος για
τα παιδιά θα µείωνε τα παιδικά ατυχήµα-
τα κατά 70% και η χρήση ζώνης ασφαλεί-
ας από όλους µας θα µείωνε τους τραυ-
µατισµούς από τα τροχαία ατυχήµατα
κατά 20%. Αυτά είναι µερικά µόνο από τα
συµπεράσµατα που προέκυψαν από την
ηµερίδα µε θέµα την Οδική Ασφάλεια,
που πραγµατοποιήθηκε στις 15 ∆εκεµ-

βρίου. Τη χορηγία της εκδήλωσης είχε η
Αττική Οδός ώστε να συµβάλει στη γενι-
κότερη προσπάθεια που γίνεται για την ο-
δική ασφάλεια στη χώρα µας.
Στην ηµερίδα παραβρέθηκαν εκπρόσω-
ποι των αρµόδιων υπουργείων, εκπαιδευ-
τικοί που στελεχώνουν τις διευθύνσεις
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκ-
παίδευσης, υπεύθυνοι των διευθύνσεων
Αγωγής Υγείας καθώς και ειδικοί επιστή-
µονες από τον πανεπιστηµιακό χώρο και
τους χώρους Υγείας και Παιδείας.

Βασική συνιστώσα όλων των οµιλητών ή-
ταν η ανάγκη για τη σωστή εκπαίδευση
και ενηµέρωση όλων όσων µετέχουν
στην αλυσίδα της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας µε στόχο την προστασία των παι-
διών από τα τροχαία ατυχήµατα.

Ο βουλευτής και πρόεδρος της
Εθνικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας κ.
Α. Σταθάκης τόνισε ότι «προσπαθούµε
να αλλάξουµε τη νοοτροπία όλων των
φορέων που σχετίζονται µε το αντικείµε-
νο αλλά πάνω από όλα πρέπει να φτιά-
ξουµε ενιαία υποδοµή σε όλη τη χώρα
µας, όπως π.χ. ενιαία σήµανση». Επίσης
ανέφερε: «µετά τη συνάντηση µε τους υ-
πουργούς παιδείας και Μεταφορών προ-
χωρούµε σε καινοτόµες προσπάθειες για
τη διδασκαλία του µαθήµατος της Οδι-
κής Ασφάλειας σε όλα τα σχολεία της

χώρας, ενώ ζητούµε να λειτουργήσουν ό-
λα τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής» και
κατέληξε: «Φροντίζουµε για τη δικιά µας
ευθύνη. Αυτό είναι το σύνθηµα της κα-
µπάνιας που θα ξεκινήσει την νέα χρονιά
µε τίτλο "Η ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ"».

Ο κ. Π. Παπαδάκος, πρόεδρος
του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολό-
γων, κατά τη διάρκεια της οµιλίας του εί-
πε: «Το ετήσιο κόστος των ατυχηµάτων
για τη χώρα µας ανέρχεται σε 3 δισ. ευρώ,
υπολογίζεται δε ότι το κόστος ανά θάνα-
το για τη χώρα ανέρχεται σε 1,2 εκ. ευρώ,
για σοβαρό τραυµατισµό 140 χιλιάδες ευ-
ρώ, ενώ για ελαφρύ 14 χιλιάδες ευρώ.
Πρέπει να γίνει καταγραφή των µελανών
σηµείων του οδικού δικτύου και να γίνουν
άµεσα παρεµβάσεις», είπε καταλήγοντας.

Συνεχίζοντας η κ. Ε. Πετρίδου
(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προληπτικής
Ιατρικής και Επιδηµιολογίας του Πανεπι-
στηµίου Αθηνών) τόνισε ότι «αν όλοι φο-

ρούσαµε ζώνη και κράνος παντού θα εί-
χαµε µείωση των τραυµατισµών από τρο-
χαία ατυχήµατα κατά 20%, αν οδηγούσα-
µε χωρίς να έχουµε πιει θα είχαµε µείωση
10% ενώ αν χρησιµοποιούσαµε ειδικό κά-
θισµα για τα παιδιά και τα βάζαµε στο πίσω
κάθισµα θα είχαµε µείωση των παιδικών α-

τυχηµάτων κατά 70%». Επισήµανε ότι «τα
στοιχεία είναι συντριπτικά, 30.000 άτοµα

Ηµερίδα για την οδική ασφάλεια και την προστασία των παιδιών

70% ÏÈÁfiÙÂÚ· ·È‰ÈÎ¿ ·Ù˘¯‹Ì·Ù·
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Στη σωστή εκπαίδευση και ενηµέρωση παιδιών και
γονέων, επικεντρώθηκαν οι περισσότερες παρεµβάσεις

Εκπρόσωποι υπουργείων, εκπαιδευτικοί και ειδικοί
επιστήµονες έδωσαν το «παρών» στην ηµερίδα.

Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία όλων των φορέων
,τόνισε ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Οδικής
Ασφάλειας.



τραυµατίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε
τροχαία ατυχήµατα εκ των οποίων τα 1.800
καταλήγουν, από αυτά 600 είναι παιδιά και
νέοι, το 1/3 δηλαδή».

«∆υστυχώς η Ελλάδα κατέχει
µία από τις υψηλότερες θέσεις στην Ε.Ε
όσον αφορά τους τραυµατισµούς και
τους θανάτους από τροχαία ατυχήµα-
τα», συµπλήρωσε ο κ. Σ. Κυλλεκίδης ια-
τρός του Κέντρου Έρευνας και Πρόλη-
ψης Παιδικών Ατυχηµάτων, ενώ ο παιδία-
τρος του ίδιου κέντρου κ. Α. Τερζίδης εί-
πε, σύµφωνα µε στοιχεία του ΚΕΠΠΑ,
«από 1996 ώς το 2003 είχαµε 2.824 τρο-
χαία ατυχήµατα σε παιδιά-πεζούς. Η ετή-
σια επίπτωση είναι 244 ατυχήµατα/
100.000 παιδιά ενώ είναι ιδιαίτερα αυξη-
µένος ο κίνδυνος στην ηλικία 5-9 ετών,
45% των περιπτώσεων».

Άλλοι οµιλητές όπως ο δηµο-

σιογραφος ειδικού τύπου κ. ∆. ∆ιατσίδης
τόνισε για την υποδοµή των αυτοκινήτων
και για την προστασία των παιδιών ότι:
«το επόµενο στάδιο είναι η ασφάλεια του
παιδιού, ως επιβάτη του αυτοκινήτου. Το
Euro NCAP από τον Νοέµβριο του 2003
καθιέρωσε ένα επιπλέον αστέρι στις δο-
κιµές πρόσκρουσης για την προστασία
του παιδιού. Αυτή η δοκιµή γίνεται µε τα
ειδικά παιδικά καθίσµατα που προτείνει ο
κάθε κατασκευαστής για το κάθε µοντέ-
λο συγκεκριµένα. Το ίδιο κάθισµα σε άλ-
λο αυτοκίνητο µπορεί να δώσει διαφορε-
τικά αποτελέσµατα, γεγονός το οποίο
δείχνει ότι η επιλογή µας για το παιδικό
κάθισµα πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη προ-
σοχή. Αυτό βέβαια αφού γίνει συνείδηση
σε κάθε οδηγό και γονέα ότι το παιδί ο-
φείλει να µάθει και να συνηθίσει από την
1η µέρα ότι στο αυτοκίνητο κάθεται δεµέ-

νο στο κάθισµά του».
Η κ. Ι. Κοριζή από το σωµατείο ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ συ-
µπλήρωσε: «Υπάρχουν χώρες, όπως η
Μεγάλη Βρετανία και η Νέα Ζηλανδία,
στις οποίες ο νόµος απαγορεύει την έξο-
δο του νεογέννητου από το µαιευτήριο, ε-
άν δεν υπάρχει εγκεκριµένο καρεκλάκι α-
σφαλείας για το αυτοκίνητο, κατάλληλο
για νεογέννητα. Ο Ευρωπαϊκός Κανονι-
σµός ECER 44/03 επιβάλλει τη χρήση των
παιδικών καθισµάτων αυτοκίνητου ανά-
λογα µε το βάρος και το µέγεθος του παι-
διού και ρυθµίζει τις προδιαγραφές κατα-
σκευής και τον τρόπο χρήσης τους».
Ο κ. Σταλίκας, ερευνητής – ψυχολόγος
που ασχολείται µε τη διαγνωστική αξιο-
λόγηση των οδηγών, στην οµιλία του
σχολίασε ότι: 
«Η οδική ασφάλεια αποτελεί σύστηµα
τεσσάρων παραγόντων :
• του Χρήστη
• του Οχήµατος 
• της Οδικής υποδοµής και του Οδικού

Περιβάλλοντος
• του ελέγχου του συστήµατος 
οι οποίοι πρέπει να αντιµετωπίζονται ταυ-
τόχρονα και µε συνδυασµένο σχεδιασµό,
προκειµένου να είναι αποτελεσµατική µια
πολιτική οδικής ασφάλειας».

Τα συµπεράσµατα της ηµερίδας
θα δοθούν από την Αττική Οδό στην ε-
θνική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας ως ε-
λάχιστη συνεισφορά στην Εθνική προ-
σπάθεια για την αντιµετώπιση των τρο-
χαίων ατυχηµάτων.
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Τα ατυχήµατα είναι η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας των παιδιών

στην Ελλάδα και τα τροχαία είναι πρώτα στη λίστα των ατυχηµάτων.

Για την Ηµέρα Πρόληψης Παιδικών Ατυχηµάτων, που ήταν στις 17 Οκτω-

βρίου, το Σωµατείο «Αντιµετώπιση Παιδικού Τραύµατος» είχε ετοιµάσει

Φυλλάδιο Οδικής Κυκλοφορίας µε την έγκριση και την υποστήριξη της Ελ-

ληνικής Αστυνοµίας/∆ιεύθυνση Τροχαίας. Για την ενηµέρωση και ευαισθη-

τοποίηση του ευρύτερου κοινού το Σωµατείο συνεργάστηκε µε τις εταιρίες

Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε. και Αττική Οδός Α.Ε.,  οι οποίες ετοίµασαν και  προ-

ώθησαν από τα ∆ιόδια της Αττικής Οδού, έντυπο βασισµένο στο Φυλλάδιο

Οδικής Κυκλοφορίας. Το έντυπο αυτό περιελάµβανε  συµβουλές για την

ασφάλεια των παιδιών µέσα στο αυτοκίνητο και απευθυνόταν σε παιδιά και

σε γονείς. 
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Στενή συνεργασία µεταξύ των ΤΕΙ της Α-

θήνας και της Αττικής Οδού εγκαινιάστη-

κε το τελευταίο διάστηµα. Μάλιστα υπε-

γράφη και Μνηµόνιο Συνεργασίας, µεταξύ

της εταιρίας Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε. και

του Εργαστηρίου Συστηµάτων Κυκλοφο-

ρίας και Μεταφορών του τµήµατος Έργων

Υποδοµής των ΤΕΙ Αθήνας, µε βάση το 

οποίο θα γίνεται πρακτική άσκηση σπου-

δαστών και θα εκπονούνται πτυχιακές ερ-

γασίες στο αντικείµενο των σπουδών τους

και οι οποίοι θα έχουν προτεραιότητα στις

προσλήψεις, εφόσον το αντικείµενο της α-

πασχόλησης θα συµπίπτει µε τις ανάγκες

των Αττικών ∆ιαδροµών.

Το µνηµόνιο υπεγράφη στο πλαίσιο συνά-

ντησης εργασίας που πραγµατοποιήθηκε

στο Attica Holiday Inn, την Τρίτη 23 Νοεµ-

βρίου 2004, µε θέµα «Συγκοινωνιακά Έργα

– Κατασκευή & Λειτουργία. Το Έργο της

Αττικής Οδού. Προοπτικές του Μηχανι-

κού των ΤΕΙ στα Συγκοινωνιακά». Η συνά-

ντηση οργανώθηκε από την Αττική Οδό

µε τη συνεργασία του Εργαστηρίου Συστη-

µάτων Κυκλοφορίας και Μεταφορών του

τµήµατος Έργων Υποδοµής των ΤΕΙ Αθή-

νας, που προϊσταται ο καθηγητής Γιάννης

Χρυσουλάκης, διακεκριµένος συγκοινω-

νιολόγος που σήµερα κατέχη τη θέση του

Αντιπροέδρου του ∆ιεθνούς Οργανισµού

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν εισηγή-

σεις από του κ.κ. Βασίλη Χαλκιά, ∆ιευθύνο-

ντα Σύµβουλο της εταιρίας Αττικές ∆ια-

δροµές Α.Ε., Κώστα Αγγελίδη, Πρόεδρο

ΠΟΜΗΤΕ∆Υ και Γενικό Γραµµατέα 

ΕΕΤΕΜ, Ιωάννη Χρυσουλάκη, καθηγητή

των ΤΕΙ Αθήνας & Αντιπρόεδρο του ∆ιε-

θνούς Οργανισµού ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης,

∆ηµήτρη ∆ηµητρίου, Γενικό Γραµµατέα του

Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων,

Μάνο Πετούση, Οικονοµικό ∆ιευθυντή

της εταιρίας Αττική Οδός Α.Ε., Κώστα Πα-

πανδρέου, ∆ιευθυντή Κυκλοφορίας και

Συντήρησης της εταιρίας Αττικές ∆ιαδρο-

µές Α.Ε. και Κώστα ∆ρίµερη, Τεχνικό ∆ιευ-

θυντή της εταιρίας Αττική Οδός Α.Ε.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε, µε επίσκεψη

στο Κέντρο ∆ιαχείρησης Κυκλοφορίας της

Αττικής Οδού, όπου παρουσιάστηκαν τα

τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του

συστήµατος διαχείρισης της Κυκλοφορίας.
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Προτεραιότητα στις προσλήψεις θα έχουν οι φοιτητές
των ΤΕΙ µε το µνηµόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν οι
δύο πλευρές

™ÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ∆∂π
ÌÂ ÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹ √‰fi

Ενηµέρωση των φοιτητών για την Αττική Οδό

Η στενή συνεργασία Αττικής Οδού µε τα ΤΕΙ Αθήνας επι-
σφραδγίστηκε µε την υπογραφή µνηµονίου συνεργασίαςΠλήρη εικόνα της Αττικής Οδού από το Κ∆Κ απέκτησαν

οι φοιτητές των ΤΕΙ
Τα σύγχρονα συστήµατα του Κ∆Κ σε πλήρη λειτουργία

Φοιτητές των ΤΕΙ στο Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας
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ªEIø™TE ™HMANTIKA TO K√™TO™ TøN ¢IE§EÀ™EøN ™A™!
∂¶øºE§H£EπTE A¶√ TA ™À¡¢ƒ√ª∏∆π∫∞ ¶PO°P∞MMATA TH™ ∞TTIK∏™ √¢OÀ

√È ÙÈÌ¤˜ ÛÙ· ™˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎ¿ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â›Ó·È ̆ ÔÏÔÁÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÁÈ· Ì›· ™˘ÛÎÂ˘‹/∫¿ÚÙ·

Η Αττική Οδός έχει δηµιουργήσει συνδροµητικά προγράµµατα µε τα οποία βγαίνετε κερδισµένοι ακόµη και από την
πρώτη διέλευση! 
Βρείτε ποιο πρόγραµµα σας ταιριάζει περισσότερο... και κερδίστε σε άνεση, οικονοµία και ευκολία! 
Για να γίνετε συνδροµητές το µόνον που χρειάζεται είναι να επισκεφτείτε µια µόνο φορά κάποιο από τα Σηµεία
Εξυπηρέτησης Συνδροµητών της Αττικής Οδού, ώστε να ανοίξετε το λογαριασµό σας και να παραλάβετε την ηλεκτρονική
συσκευή e-PASS (για ΙΧ). 
Η ανανέωση των χρηµάτων σας µπορεί να γίνεται µε µετρητά, καθ’  όλο το 24ωρο σε όλες τις λωρίδες µε εισπράκτορα
της Αττικής Οδού, ή σε όλα τα Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών (τις αντίστοιχες εργάσιµες ηµέρες και ώρες), ή µε
πάγια εντολή χρέωσης στη πιστωτική σας κάρτα, δηλώνοντας το ποσό µε το οποίο θέλετε να επαναφορτίζεται αυτόµατα
ο λογαριασµός σας. 

°È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙËÓ ∆ËÏÂÊˆÓÈÎ‹ ∂Í˘ËÚ¤ÙËÛË ™˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ, ÛÙÔ 210 6682222

∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· π.Ã.

¢IE§∂À™EI™/ª∏NA 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90      95     100

ªÂÙÚËÙ¿  ú 6,20 31,00 62,00 93,00 124,00 155,00 186,00 217,00 248,00 279,00 310,00 341,00 372,00 403,00 434,00 465,00 496,00   527,00  558,00  589,00  620,00

ú 8,87 30,20 56,86 83,52 110,18 136,84 163,50 185,82 208,14 230,46 252,78 271,38 289,98 308,58 327,18 345,78 364,38 382,98  401,58  420,18  438,78

∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÏÂˆÊÔÚÂ›· (¿Óˆ ÙˆÓ 15 ı¤ÛÂˆÓ) Î·È ÊÔÚÙËÁ¿ ÌÂ 2 ‹ 3 ¿ÍÔÓÂ˜.

¢IE§∂À™EI™/ª∏NA 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90     95     100

ªÂÙÚËÙ¿  ú 1,20 6,00 12,00 18,00 24,00 30,00 36,00 42,00 48,00 54,00 60,00 66,00 72,00 78,00 84,00 90,00 96,00 102,00 108,00  114,00   120,00

ú 1,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00    95,00   100,00

∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÌÔÙÔÛÈÎÏ¤ÙÂ˜

(∫·ÙËÁÔÚ›· √¯‹Ì·ÙÔ˜ 1)

¢IE§∂À™EI™/ª∏NA 1 5 10 15 20 25 30 34 35 40 45 50 55 60 65 66 67 70 75     80 85

ªÂÙÚËÙ¿  ú 2,50 12,50 25,00 37,50 50,00 62,50 75,00 85,00 87,50 100,00 112,50 125,00 137,50 150,00 162,50 165,00 167,50 175,00  187,50  200,00  212,50

ú 2,15 10,75 21,50 32,25 43,00 53,75 64,50 73,10 75,25 86,00 96,75 107,50 118,25 129,00 139,75 141,90 144,05 150,50 161,25   172,00  182,75

ú 2,50 12,50 25,00 37,50 50,00 62,50 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 87,50 100,00 112,50 125,00 127,50 130,00 137,50 150,00   162,50  175,00

ú 5,69 14,29 25,04 35,79 46,54 57,29 68,04 75,24 77,04 86,04 95,04 104,04 111,54 119,04 126,54 128,04 129,54 134,04 141,54  149,04  156,54

∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¤˜ ÙÈÌ¤˜ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÊÔÚÙËÁ¿ ÌÂ 4 ¿ÍÔÓÂ˜ Î·È ¿Óˆ.

(∫·ÙËÁÔÚ›· Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ 5)

(∫·ÙËÁÔÚ›· Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ 6)

¢IE§∂À™EI™/ª∏NA 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90    95     100

ªÂÙÚËÙ¿  ú 10,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 450,00 500,00 550,00 600,00 650,00 700,00 750,00 800,00 850,00 900,00  950,00 1000,00

ú 12,14 46,54 89,54 132,54 175,54 218,54 261,54 297,54 333,54 369,54 405,54 435,54 465,54 495,54 525,54 555,54 585,54 615,54 645,54  675,54 705,54

(∫·ÙËÁÔÚ›Â˜ √¯ËÌ¿ÙˆÓ 2, 3, 4)

∂ÛÂ›˜ ·ÎfiÌË Ó· Á›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜;



Την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2004, σε συνεργασία µε τον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό και µε µέριµνα του ∆ρακοπούλειου Κέντρου Αιµοδοσίας,
πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Λειτουργίας της Αττικής Οδού
αιµοδοσία στην οποία συµµετείχαν εθελοντικά οι εργαζόµενοι της Αττικής Οδού.
Η αιµοδοσία κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχής από πλευράς προσέλευσης εθελοντών.
Συλλέχθηκαν πάνω από 83 φιάλες αίµατος και δηµιουργήθηκε µία τράπεζα
αίµατος που µπορεί ανά πάσα στιγµή να διατεθεί για την κάλυψη τυχόν αναγκών.
Η αιµοδοσία αυτή είναι η πρώτη που οργανώθηκε στις εγκαταστάσεις µας µε
συµµετοχή των εργαζοµένων και αναµένεται να επαναλαµβάνεται περίπου ανά
4 µήνες.
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Τα δύσκολα
τα ξεχασµένα

&
Θυµάµαι, τώρα που πολλά

ξεχάστηκαν, πως στον  Άγιο Θωµά

Αµαρουσίου (δίπλα από το ΟΑΚΑ)

κάθε που συννέφιαζε και άρχιζε να

βρέχει µας έζωναν τα φίδια, ή, για

να’µαι ακριβής, µας έζωναν τα φου-

σκωµένα ρέµατα. Βάζαµε σακιά µε

άµµο στην αυλόπορτα για να µη µας

πάρει το ποτάµι… όχι τα παλιά χρό-

νια, αλλά 1995/1996. Ένα απόγευµα

µάλιστα µε δυνατή µπόρα το ρέµα

παρέσυρε µια 18χρονη µαθήτρια.

Λόγω κακοκαιρίας ακινητοποιήθηκε

το τρένο στη στάση ΕΙΡΗΝΗ. Εκεί-

νη από απόγνωση έφυγε από το

σταθµό και µεσ’τη βροχή και το σκο-

τάδι το 'κοψε µε τα πόδια για Μα-

ρούσι. Την «κατάπιαν» τα φουσκω-

µένα νερά της βροχής, αλλά ως εκ

θαύµατος δεν κατέληξε στον Ακρο-

κέραµο, στη θάλασσα. Το πάλεψε

και εξαντληµένη, µισολιπόθυµη τη

βρήκαµε να’χει αγκαλιάσει για να

σωθεί ένα δέντρο λίγο πιο µακριά α-

πό το σπίτι µου. Τι να σας περιγράψω

τώρα από την αποστολή διάσωσης

στη γειτονιά… ∆εν θα µε πιστέψετε. 

Ύστερα ήρθε η Αττική Οδός.

Ύστερα ήρθαν οι Ελληνικές κατα-

σκευαστικές εταιρίες. Ύστερα ήρθαν

οι 5000 εργαζόµενοι που µέρα νύχτα

δούλευαν και άλλαξαν το τοπίο.

Άλλαξαν την τύχη του Αγίου Θωµά,

των Άνω Λιοσίων, της Αττικής...

Θα µου πείτε τι µ’έπιασε τώρα;

Τι µ’έπιασε και θυµήθηκα τα παλιά,

τα δύσκολα, τα ξεχασµένα…

Κυριάκος Μαντούβαλος

δηµοσιογράφος

∂ıÂÏÔÓÙÈÎ‹ 
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ÛÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹ √‰fi
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Ο κ. Αναστάσιος Νανόπουλος από την Καλαµάτα, µας
έστειλε αυτή την φωτογραφία την οποία επιλέξαµε ως την
πιο "αστεία" ανάµεσα από τις δεκάδες που στείλατε
λαµβάνοντας µέρος στο διαγωνισµό του περιοδικού µας. Σας
ευχαριστούµε όλους για τη συµµετοχή!

Οπως είχαµε υποσχεθεί, ο νικητής του διαγωνισµού µας
κερδίζει συγκεκριµένο αριθµό διελεύσεων από τις
ηλεκτρονικές λωρίδες της Αττικής Οδού. Συγκεκριµένα έναν
ποµποδέκτη e-pass αξίας 30 _, για να περνά ακόµη πιο
γρήγορα και εύκολα τα διόδια της Αττικής Οδού! 

∫∂ƒ¢π™∆∂ ¤Ó· e-PASS

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜
ÁÈ· ÙËÓ ÈÔ ÚˆÙfiÙ˘Ë
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Για πόσα χιλιόµετρα θα έχεις στα αριστερά σου τις γραµµές και τους

σταθµούς του Προαστιακού σιδηροδρόµου όσο οδηγείς στην Αττική Οδό;

28,6 χλµ. Οσο περίπου το µήκος της γραµµής 1 Πειραιάς- Κηφισιά.

Για πόση ώρα θα ακούς τον αγαπηµένο σου σταθµό αν οδηγήσεις 

από την Ελευσίνα στο Αεροδρόµιο Ελ. Βενιζέλος;

36 λεπτά, ούτε 6 τραγούδια δεν προλαβαίνεις να ακούσεις.

Πόσοι είναι οι συνδροµητές της Αττικής Οδού που περνάνε γρήγορα

τα διόδια µε e-PASS;

96.122, Θα χώραγαν να γεµίσουν το Ολυµπιακό Στάδιο του Μονάχου ένα

από τα στάδια που θα γίνουν αγώνες για το Παγκόσµιο Κύπελλο

ποδοσφαίρου του 2006.

Πόσο είναι το συνολικό µήκος των σωληνώσεων που χρειάστηκαν για

την κατασκευή της Αττικής Οδού;

780 χλµ. Θα µπορούσαν να ενώσουν την Αττική Οδό µε ένα δορυφόρο.

Πόσα λίτρα καυσίµων εξοικονοµούνται κάθε µέρα στην Αττική Οδό;

2 εκ. λίτρα, αξίας 1,6 εκ. ευρώ. Θα αρκούσαν σε ένα αυτοκίνητο να κάνει 2

φορές τον γύρο της Γης.

Ποιο είναι το συνολικό µήκος των στηθαίων ασφαλείας;

320 χλµ. Αν τα ενώναµε θα έφταναν µέχρι το Βόλο.

Ο διαγωνισµός συνεχίζεται! Περιµένουµε τις
φωτογραφίες σας µε οτιδήποτε περίεργο ή αστείο
δείτε στους ελληνικούς δρόµους στην εξής
διεύθυνση:

ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΑΕ
41,9 χλµ. Αττικής Οδού  - Τ.Κ. 190 02 Παιανία - Αττική
Με την ένδειξη στο φάκελλο: 
Για το διαγωνισµό φωτογραφίας

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σ I Γ OY PA  ∆ E N  E I N A I  TO  M O N O  A Σ T E I O  Π OY  

E X E T E  Σ Y N A N T H Σ E I  Σ TO  ∆ P O M O  Σ A Σ !

∆ ∂ À Ã √ ™  3 ¢ ∂ ∫ ∂ ª µ ƒ π √ ™  2 0 0 4 1 5

µικρά      χαριτωµένα&

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν Έλληνες και αλλοδαποί που

διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα, εκτός των εργαζοµένων

στην Εταιρία Αττικές ∆ιαδροµές ΑΕ, Αττική Οδό Α.Ε. και

στην Κ/Ξ Αττική Οδός και των συγγενών τους ως β’ βαθµού.

2. Η απόφαση της κριτικής επιτροπής για την ανάδειξη της

πιο πρωτότυπης φωτογραφίας θεωρείται τελεσίδικη.

3. Η Εταιρία δηλώνει ρητά ότι δεν ευθύνεται για προσβολή

πνευµατικής ιδιοκτησίας από κάποιον από τους συµµετέ-

χοντες στο διαγωνισµό ή αποστολή φωτογραφικού υλικού

χωρίς έγγραφη άδεια του λήπτη της φωτογραφίας.

4. Οι τυπωµένες φωτογραφίες, που θα συµµετάσχουν στον

διαγωνισµό δεν επιστρέφονται. 

5. Το βραβείο του νικητή θα είναι συγκεκριµένος αριθµός

διελεύσεων από τους σταθµούς διοδίων της Αττικής Οδού,

αξίας τριάντα (30) ευρώ.

6. ∆εν δηµοσιεύονται φωτογραφίες στις οποίες εµφαίνο-

νται πρόσωπα, αριθµοί κυκλοφορίας οχηµάτων και παρα-

βιάζονται εν γένει προσωπικά δεδοµένα.

7. Το σύνολο των όρων του διαγωνισµού βρίσκονται στη διά-

θεση όλων των συµµετέχοντων, στα γραφεία της εταιρίας.
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