
Ερευνα των Invision και Metron Analysis σε 11.000 οδηγούς
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Σειρά εκδηλώσεων σε 13 δή-
µους που διασχίζει ή πλησιά-
ζει η Αττική Οδός έχουν ορ-
γανώσει οι φορείς της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης για το 3ή-
µερο της Καθαράς ∆ευτέρας. 
Εκδηλώσεις, για µικρούς και
µεγάλους, θα γίνουν στους ∆ή-
µους Αγ. Παρασκευής, Αγ. Ιω-
άννη Ρέντη, Αιγάλεω, Βριλησ-
σίων, Βύρωνα, Ελευσίνας, Ζεφυ-
ρίου, Ηλιούπολης, Καλυβίων, Με-
ταµόρφωσης, Ν. Περάµου, Πε-
τρούπολης και Σπάτων.
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∆ύο νέα σηµεία για εξυπηρέτηση
συνδροµητών αρχίζουν να λειτουρ-
γούν από τις 16 Μαρτίου. 
Θα είναι στους Σταθµούς Εξυπηρέ-
τησης Συνδροµητών, ενώ ήδη υπάρ-
χουν έξι σηµεία σε όλο το µήκος της

Αττικής Οδού.
Στα σηµεία αυτά
αρκεί µια απλή επί-

σκεψη για να εγ-
γραφεί κάποιος συνδροµητής. 
Ηδη 76.000 οδηγοί έχουν επιλέξει
κάποιο από τα συνδροµητικά
προγράµµατα της Αττικής Οδού
κερδίζοντας χρόνο και χρήµα
από την πρώτη διαδροµή. 

σελίδες 8-9

σελίδα 11

σελίδες 4-5

l Από 16 έως 45 λεπτά ανά διαδροµή

κερδίζει το 69% των οδηγών που µε-

τακινούνται µέσω της Αττικής Οδού

και για το λόγο αυτό την επιλέγουν οι

εργαζόµενοι για τις µετακινήσεις τους.

l Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν

από ειδική έρευνα που

πραγµατοποιήθηκε από

τις εταιρίες Invision

Consulting  και Metron

Analysis σε περίπου

11.000 οδηγούς.

l Σύµφωνα µε την έρευ-

να το 70% των καθηµερι-

νών µετακινήσεων στην Αττι-

κή Οδό γίνεται από οδηγούς που µετακινούνται

από και προς  την εργασία τους ή για επαγγελ-

µατικούς λόγους κερδίζοντας σηµαντικό χρόνο.

l Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η λειτουρ-

γία της Αττικής Οδού εξοικονοµεί σε ηµερήσια

βάση 150.000 ανθρωπο-ώρες ή

18.750 ανθρωπο-ηµέρες, ή 1,5

εκατ. ευρώ για την ελληνική

οικονοµία. 

∆ηλαδή κάθε µήνα κερ-

δίζονται 526.000 ηµέρες

εργασίας!!!  

Ενα σύγχρονο δίκτυο 11 µετεωρολογικών σταθµών λειτουργεί στην Αττική Οδό παρακολουθώντας λεπτό προς

λεπτό τις καιρικές συνθήκες αλλά και τα επίπεδα εκποµπών ρύπων από τα αυτοκίνητα.

Οι σταθµοί είναι συνδεδεµένοι µε ένα κεντρικό σύστηµα που βρίσκεται στο Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφο-

ρίας της Αττικής Οδού ώστε να υπάρχει συνεχής ενηµέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν στο δρόµο

και να γίνονται άµεσα οι απαραίτητες ενέργειες. Παράλληλα είναι συνεχής η παρακολούθηση και του θο-

ρύβου για τον οποίο πέρα από τις µετρήσεις στους µόνιµους σταθµούς πραγµατοποιούνται επιπλέον 200

µετρήσεις σε διάφορα σηµεία του δρόµου, ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια των µέτρων προστασίας.

Ανάλογα δίκτυα συναντιούνται µόνο στους πιο σύγχρονους ευρωπαϊκούς αυτοκινητόδροµους.
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Ενα σύγχρονο δίκτυο από 11 µετεωρολογικούς σταθµούς

∞Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi

Î·ÈÚÈÎ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·
Î·È Ú‡·ÓÛË

Ενα σύγχρονο σύστηµα που αποτελείται από δίκτυο 11 µετεωρολογικών σταθµών

έχει επιστρατεύσει η Αττική Οδός προκειµένου να παρακολουθούνται µε

λεπτοµέρεια οι καιρικές συνθήκες και να λαµβάνονται µέτρα για την εξυπηρέτηση

και ασφάλεια των χρηστών του δρόµου. 

Η Αττική Οδός, µε συνέπεια και ευαισθησία στον περιβαλλοντικό σχεδιασµό του

έργου, έχει εντάξει στις βασικές της προτεραιότητες την παρακολούθηση των

µετεωρολογικών και περιβαλλοντικών δεδοµένων σε 24ωρη βάση. 

Ο σύγχρονος εξοπλισµός των περιβαλλοντικών σταθµών δίνει τη δυνατότητα στους

ανθρώπους της εταιρίας λειτουργίας της Αττικής Οδού να γνωρίζουν άµεσα:

1. Μετεωρολογικά δεδοµένα και συγκεκριµένα θερµοκρασία αέρα, θερµοκρασία

εδάφους, ένταση ανέµου, ταχύτητα και διεύθυνση ανέµου, υγρασία, ύψος βροχής

2. Περιβαλλοντικά δεδοµένα όπως

εκποµπές ρύπων και ηχορύπανση από τα

κυκλοφορούντα οχήµατα.

Οι περιβαλλοντικοί σταθµοί βρίσκονται

κατά µήκος όλου του αυτοκινητό-

δροµου από το ύψος των Παιανίας

έως τον Ασπρόπυργο, ενώ 3 από

αυτούς βρίσκονται στη ∆υτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υµηττού, περιοχή που

παρουσιάζονται ιδιαίτερα χαµηλές θερµοκρασίες το χειµώνα.

Ολοι οι σταθµοί είναι συνδεδεµένοι µε ένα κεντρικό σύστηµα που βρίσκεται

στο Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας της Αττικής Οδού. Μέσα από το

σύστηµα οι υπεύθυνοι βάρδιας ενηµερώνονται διαρκώς για τις συνθήκες

που επικρατούν στην οδό και αναλόγως προβαίνουν στις απαραίτητες

Αγαπητοί αναγνώστες,

Η Αττική Οδός φαίνεται ότι έχει

µπει για καλά στη ζωή όλων των Αθη-

ναίων και αποτελεί αναπόσπαστο τµή-

µα των καθηµερινών µετακινήσεων.

Αυτό βέβαια δεν έγινε τυχαία. Συνέβη ε-

πειδή οι χρήστες του δρόµου εκτιµούν

ότι κερδίζουν πολύτιµο χρόνο, που µπο-

ρούν  να αξιοποιήσουν για την προσωπική

και οικογενειακή τους ζωή, για την ψυχα-

γωγία τους και για άλλες δραστηριότητες.

Η Αττική Οδός, όπως δείχνει µεγάλη έρευ-

να που έκαναν οι εταιρίες Invision Consulting

και Metron Analysis  έχει αναδειχθεί στο βα-

σικό άξονα µετακινήσεων των Αθηναίων από

και προς την εργασία τους, αφού το 70% των

καθηµερινών µετακινήσεων γίνεται για επαγ-

γελµατικούς λόγους. Σύµφωνα µε την έρευνα

το 69% όσων µετακινούνται στο δρόµο δη-

λώνει ότι κερδίζει από 16 έως και 45 λεπτά α-

νά διαδροµή.

Η επιλογή των Αθηναίων να χρησιµοποιούν

την Αττική Οδό για τις καθηµερινές τους

µετακινήσεις επιβεβαιώνεται και από τον

συνεχώς αυξανόµενο αριθµό των χρη-

στών που επιλέγουν να γραφτούν συν-

δροµητές. Σήµερα περίπου 76.000 χρή-

στες έχουν επιλέξει ένα από τα εκπτωτι-

κά πακέτα της Αττικής Οδού εξασφαλί-

ζοντας οικονοµία έως και 33% και ακό-

µα ταχύτερες µετακινήσεις.

Εκτός όµως από την εργασία υπάρχει

και η διασκέδαση. Το τριήµερο της

Καθαράς ∆ευτέρας είναι προ των πυ-

λών και οι δήµοι από τους οποίους

διέρχεται η Αττική Οδός έχουν προ-

ετοιµάσει σειρά σηµαντικών  εκδηλώ-

σεων. Στο τεύχος που κρατάτε στα

χέρια σας µπορείτε να βρείτε το

«χάρτη»  των εκδηλώσεων αυτών, ο

οποίος αποτελεί προϊόν της άριστης

συνεργασίας που υπάρχει µεταξύ της

τοπικής αυτοδιοίκησης και της Αττι-

κής Οδού, ώστε να προγραµµατίσετε

την ψυχαγωγία σας.

Σας ευχόµαστε ένα ξεκούραστο και δια-

σκεδαστικό τριήµερο και δεν ξεχνάµε ότι

όταν πίνουµε δεν οδηγούµε. 

Και µετά την ξεκούραση του τριηµέρου σας

περιµένουµε από την Τρίτη για πολλές και

γρήγορες Αττικές διαδροµές από και προς

την εργασία σας ή όπου αλλού πάτε. 

Είµαστε πάντα εδώ για να σας εξυπηρετήσουµε.

Αττική Οδός

EDITORIAL

,,

,,Η Αττική Οδός, µε συνέπεια 
και ευαισθησία στο περιβάλλον, 
έχει εντάξει στις βασικές της

προτεραιότητες την παρακολούθηση
των µετεωρολογικών και

περιβαλλοντικών δεδοµένων 
σε 24ωρη βάση. 
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λειτουργεί στην Αττική Οδό

ενέργειες όπως για παράδειγµα η ενηµέρωση των χρηστών για τα καιρικά φαινόµενα

µέσα από τις πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων (VMS), η κινητοποίηση του

προσωπικού και η διάθεση του κατάλληλου εξοπλισµού σε περιπτώσεις πάγου,

χιονιού και γενικότερα χαµηλών θερµοκρασιών (π.χ. ρίψη άλατος).

Εξίσου σηµαντική είναι όµως και η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών

παραµέτρων και ιδιαίτερα του θορύβου για τον οποίο πέρα από τις µετρήσεις στους

µόνιµους σταθµούς πραγµατοποιούνται επιπλέον 200 µετρήσεις σε διάφορα σηµεία

του δρόµου. Το ολοκληρωµένο αυτό πρόγραµµα παρακολούθησης του οδικού

κυκλοφοριακού θορύβου πέρα από τη συµβατική υποχρέωση του αναδόχου του

έργου καλύπτει και µια µόνιµη ανάγκη διερεύνησης των προβληµάτων που τυχόν θα

δηµιουργηθούν από την αύξηση της κυκλοφορίας. Ετσι πιστοποιείται η επάρκεια των

µέτρων αντιθορυβικής προστασίας (φυσικά και βιοµηχανικά ηχοπετάσµατα) ή

προτείνονται επιπλέον µέτρα που υλοποιούνται µετά την έγκριση από τις αρµόδιες

υπηρεσίες.

Τέλος, µέσα από το δίκτυο των περιβαλλοντικών σταθµών µετρώνται σε διαρκή βάση

οι τιµές των ρύπων (CO, NO, NO2, NOX, σωµατίδια) οι οποίες µε τα µέχρι στιγµής

δεδοµένα παρουσιάζονται πολύ κάτω από τα θεσπισµένα εθνικά όρια για τη

ρύπανση της ατµόσφαιρας.

Περιβαλλοντικός Σταθµός στη ∆ΠΛΥ 
(Θέση Κολέγιο).

Περιβαλλοντικός Σταθµός ΚΗΦΙΣΙΑΣ.

Περιβαλλοντικός Σταθµός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
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™ε βασικό άξονα µετακινήσεων των Αθηναίων κυρίως από και προς την ερ-

γασία τους αναδεικνύεται η Αττική Οδός, αφού ο χρόνος που εξοικονο-

µούν είναι  ιδιαίτερα σηµαντικός. 

Το 70% των καθηµερινών µετακινήσεων στην Αττική Οδό γίνεται από ανθρώπους

που µετακινούνται από και προς  την εργασία τους ή για επαγγελµατικούς λόγους,

ενώ το 69% όσων µετακινούνται στο δρόµο κερδίζει από 16 έως και 45 λεπτά ανά

διαδροµή. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από ειδική έρευνα που πραγµατοποιήθη-

κε από τις εταιρίες Invision Consulting  και Metron Analysis  το πρώτο δεκαήµερο του

∆εκεµβρίου του 2004. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας ερωτήθηκαν συνολικά έντεκα

χιλιάδες δεκατέσσερις  χρήστες (11.014)

της Αττικής Οδού. Από τους ερωτηθέ-

ντες το 81,4% ήταν Ανδρες και το 18,6%

Γυναίκες, ενώ το 84% των οχηµάτων ήταν

επιβατικά  αυτοκίνητα. 

Σύµφωνα λοιπόν µε την έρευνα, η λειτουρ-

γία της Αττικής Οδού σηµατοδότησε µια

νέα εποχή για τους εργαζόµενους και

τους επαγγελµατίες του λεκανοπεδίου, αφού έχει αναδειχτεί σε κύριο άξονα µετακίνη-

σής τους από το σπίτι προς το χώρο εργασίας τους, αλλά και για την κάλυψη των

επαγγελµατικών τους υποχρεώσεων. 

Το γεγονός ότι το 70% των συνολικών ηµερήσιων µετακινήσεων  επί της Αττικής

Οδού γίνεται για επαγγελµατικούς λόγους επιβεβαιώνει ότι ο δρόµος φτιάχτηκε

και λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των εργαζοµένων σε καθηµερινή βάση. Σύµ-

φωνα µε όσα δήλωσαν οι ίδιοι οι χρήστες το 20% των µετακινήσεων γίνεται για

άλλους προσωπικούς λόγους και το 10% για κοινωνικούς λόγους και αναψυχή.

Μάλιστα το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται  και από τον συνεχώς αυξανόµενο

αριθµό των χρηστών που επιλέγουν να γραφτούν συνδροµητές στο πρό-

γραµµα «Bonus» το οποίο απευθύνεται σε εργαζοµένους οι οποίοι χρησι-

,,,,Η επιλογή των εργαζοµένων 
να χρησιµοποιούν για τις

καθηµερινές τους µετακινήσεις 
την Αττική Οδό σχετίζεται άµεσα 

µε την εξοικονόµηση χρόνου 
που αυτή προσφέρει. 

Κάθε ηµέρα κέρδος 1,5 εκατ. ευρώ για την Ελληνική οικονοµία
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µοποιούν την Αττική Οδό σε καθηµερινή βάση και παρέχει έκπτωση µέχρι και 33% επί της τιµής του διοδίου. Σήµερα περί-

που 76.000 χρήστες έχουν επιλέξει ένα από τα εκπτωτικά πακέτα της Αττικής Οδού εξασφαλίζοντας οικονοµία και ακόµα

ταχύτερες µετακινήσεις. Η επιλογή των εργαζοµένων να χρησιµοποιούν για τις καθηµερινές τους µετακινήσεις την Αττική

Οδό σχετίζεται άµεσα µε την εξοικονόµηση χρόνου που αυτή προσφέρει. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ίδιας έρευνας το 48% των ερωτώµενων εκτιµά ότι κερδίζει 16 - 30 λεπτά της  ώρας σε κάθε του

µετακίνηση, το 32% εκτιµά ότι κερδίζει από 31 έως 60 λεπτά της ώρας.

Αυτό σηµαίνει ότι κάθε εργαζόµενος που χρησιµοποιεί την Αττική Οδό εξοικονοµεί σε µηνιαία βάση τουλάχιστον 16 ώρες,

χρόνος ιδιαίτερα σηµαντικός και τον οποίο µπορεί να διαθέσει στην οικογένειά του, στην προσωπική του ξεκούραση και

την ψυχαγωγία του.  

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι η λειτουργία της Αττικής Οδού εξοικονοµεί σε ηµερήσια βάση 150.000 ανθρωπο-

ώρες ή  18.750 ανθρωπο-ηµέρες, ή 1,5 εκατ.  ευρώ για την ελληνική οικονοµία. ∆ηλαδή κάθε µήνα κερδίζονται 526.000

ηµέρες εργασίας!!! 

Tο προσωπικό της Αττικής Οδού αποτελεί τη µεγάλη

δύναµη της εταιρίας λειτουργίας του έργου (Αττι-

κές ∆ιαδροµές) και ταυτόχρονα την καλύτερη δυνατή

εγγύηση για παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Αυ-

τό προκύπτει από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε

αφού οι ίδιοι οι χρήστες του δρόµου δηλώνουν στην

πλειονότητά τους πολύ και αρκετά ικανοποιηµένοι από

το προσωπικό των διοδίων. Το 78% των ερωτηθέντων

δηλώνει πολύ ικανοποιηµένο από το προσωπικό των

διοδίων και το 20% αρκετά ικανοποιηµένο, ενώ µόλις το

1% δήλωσε λίγο ικανοποιηµένο.

¢‡Ó·Ì‹ Ì·˜... Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ 

Σκοποί µετακίνησης

∞fi-ÚÔ˜ ÙÔ
¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜

∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ›
ÏfiÁÔÈ

∞ÏÏÔÈ
ÚÔÛˆÈÎÔ›

∫ÔÈÓˆÓÈÎ¿ -
∞Ó·„˘¯‹

Μέσο όφελος χρόνου: 30 λεπτά
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Στην αποµάκρυνση όλων των διαφηµιστικών πλαισίων που υπήρχαν στην περίφραξη του αυτο-

κινητόδροµου προχώρησε ήδη η Αττική Οδός θέτοντας για άλλη µια φορά ως πρωταρχικό της

µέληµα την προστασία των οδηγών και την πλήρη συµµόρφωσή της µε το υφιστάµενο θεσµικό

πλαίσιο.

Μια πλειάδα νοµοθετηµάτων απαιτεί για τη νόµιµη τοποθέτηση των διαφηµιστικών πινακί-

δων στους αυτοκινητόδροµους την προηγούµενη χωροθέτηση από την Περιφέρεια Αττικής

των χώρων στους οποίους επιτρέπεται να τοποθετούνται διαφηµίσεις. Μάλιστα προβλέ-

πονται αποστάσεις 150 µέτρων εκατέρωθεν αυτοκινητόδροµου εκτός κατοικηµένης πε-

ριοχής και 40 µέτρων εντός κατοικηµένης περιοχής. Επίσης απαιτείται χορήγηση άδει-

ας για κάθε πινακίδα από τον αρµόδιο δήµο, η οποία για να αδειοδοτηθεί πρέπει να εί-

ναι συµβατή µε τεχνικές προδιαγραφές που έθεσε το ΥΠΕΧΩ∆Ε το ∆εκέµβριο του

2003, οι οποίες δεν συνάδουν µε τις πινακίδες που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.

∞ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÂ ÙÈ˜ ‰È·ÊËÌ›ÛÂÈ˜ Ë ∞ÙÙÈÎ‹ √‰fi˜

ªε επιτυχία πραγµατοποιή-

θηκε στην Ουάσιγκτον των

ΗΠΑ το ετήσιο συνέδριο

του TRB (Transportation Research

Board 84th Annual Meeting) που

αποτελεί τη σηµαντικότερη παγκο-

σµίως συνάντηση επιστηµόνων,

ερευνητών και επαγγελµατιών από το

χώρο των µεταφορών.

Η εταιρία Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.

συµµετείχε στις εργασίες του συνεδρί-

ου µε επικεφαλής τον ∆ιευθύνοντα

Σύµβουλο, Βασίλη Χαλκιά, συνοδευόµε-

νο από τον ∆ιευθυντή Κυκλοφορίας και

Συντήρησης, Κώστα Παπανδρέου, και τον

Συγκοινωνιολόγο Οδικής Λειτουργίας,

Παντελή Κοπελιά.

Η συµµετοχή των Αττικών ∆ιαδροµών

συνοψίστηκε :

l στην παρουσίαση της λειτουργίας της

Αττικής Οδού, 

l στην ανάλυση και περιγραφή του ρόλου

της Αττικής Οδού και των σκοπών της

(δοµή, εξοπλισµός, δυναµικό),

l των ενεργειών που σχετίζονται µε τη λει-

τουργία και συντήρηση καθώς και τη δια-

χείριση της κυκλοφορίας κατά τη διάρ-

κεια των Ολυµπιακών Αγώνων, όπως:

l επαύξηση της υπηρεσιακής ικανότητας, 

l ενίσχυση του προσωπικού, 

l κατάρτιση ειδικών σχεδίων αντιµετώπι-

σης έκτακτων περιστατικών, 

l συµφωνίες µε εξωτερικούς φορείς.

∂Ù‹ÛÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ TRB

Παγκόσµια συνάντηση για τις µεταφορές

Dan Baxter 
Πρόεδρος 
της Οργανωτικής Επιτροπής

Ο κ. Baxter αναφερόµενος στην αντιπροσωπεία
της Αττικής Οδού τόνισε ότ: «Είναι µεγάλη τιµή και
χαρά µας η παρουσία σας στις εργασίες του συνε-
δρίου του Transportation Research Board για τη
λειτουργία των αυτοκινητοδρόµων. Θα θέλαµε να
σας συγχαρούµε για την πολύ επιτυχηµένη δια-
χείριση της κυκλοφορίας στην Αττική Οδό κατά
τη διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων. Ζητάµε τη
συνεχή υποστήριξή σας στην επιτροπή µας για
χάρη του κοινού οφέλους που αποκοµίζουµε µε
την παροχή πολύτιµων πληροφοριών όπως αυ-
τές που µας παραθέσατε µέσω της έκθεσής
σας. Εχουµε να µάθουµε ακόµα περισσότερα
σχετικά µε τη χρηµατοδότηση και το σχεδια-
σµό των ενεργειών που σας οδήγησαν σε αυ-
τή την επιτυχία. Το Εργο της Αττικής Οδού
χρησιµοποιεί την τεχνολογία για την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση των χρηστών, για την α-
σφάλειά τους και για την καλύτερη διαχεί-
ριση κυκλοφορίας. Ο γρήγορος εντοπι-
σµός συµβάντων και η άµεση επέµβαση
των υπηρεσιών των Αττικών ∆ιαδροµών δί-
νουν ένα έξοχο παράδειγµα σύγχρονων
διοικητικών αρχών που ασκούνται από
µία ιδιωτική επιχείρηση».

Αναγνώριση της προσπάθειας από τον Συνήγορο του Πολίτη
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Ιδιαίτερα θετικά σχόλια προκάλεσε η α-

ποτελεσµατικότητα που επιδικνύει η εται-

ρια στην αντιµετώπιση συµβάντων, οι χα-

µηλοί χρόνοι επέµβασης των υπαλλήλων

της εταιρείας λειτουργίας στα περιστατι-

κά που συµβαίνουν στην Αττική Οδό, η

σύγχρονη τεχνολογία για τη διαχείριση

της κυκλοφορίας αλλά και το γενικότερο

επίπεδο εξυπηρέτησης

των µετακινουµένων που

προσφέρει ένας σύγ-

χρονος αυτοκινητόδρο-

µος και µια πρωτόγνωρη

για τα ελληνικά δεδοµένα δραστηριότη-

τα στον τοµέα της Λειτουργίας και της

Συντήρησης. Επιπλέον, στη διάρκεια της

εκεί παραµονής τους οι εκπρόσωποι των

Αττικών ∆ιαδροµών, συναντήθηκαν και

εργάσθηκαν από κοινού µε τους Αλέκο

Σκαµπαρδώνη, καθηγητή του τµήµατος

Πολιτικών Μηχανικών στο Ινστιτούτο

Μεταφορών University of California,

Berkeley και Πάνο Πρεβεδούρο ανα-

πληρωτή καθηγητή του τµήµατος Πολιτι-

κών Μηχανικών, University of Hawaii πά-

νω στην εφαρµογή µοντέλων προσοµοί-

ωσης κυκλοφορίας για την Αττική Οδό

και τη δηµιουργία και ανάπτυξη πιλοτι-

κής εφαρµογής αξιολόγησης συστηµά-

των και κυκλοφορίας του αυτοκινητό-

δροµου.

Η εκπροσώπηση των Αττικών ∆ιαδρο-

µών στο σηµαντικότατο

αυτό θεσµό του TRB, έ-

δωσε τη δυνατότητα της

παγκόσµιας προβολής

του έργου της Αττικής

Οδού καθώς και της κοινής παραδοχής

και αναγνώρισης ότι ανταγωνίζεται επά-

ξια τους πιο σύγχρονους αυτοκινητό-

δροµους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η συµµετοχή

στο συνέδριο απέσπασε τα συγχαρητή-

ρια πολλών και σηµαντικών συµµετεχό-

ντων όπως ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Freeway Operations, Peter Briglia και το

µέλος Daniel Baxter, Πρόεδρος της

Οργανωτικής Επιτροπής.

Peter Briglia
Πρόεδρος της Επιτροπής 
Freeway Operations

Ο κ. Briglia ανέφερε ότι: «Η Α.Ο. φαίνε-
ται να είναι όχι µόνο ένας όµορφος αυτο-
κινητόδροµος αλλά κι ένας από τους πιο
σύγχρονους. ∆ιαθέτετε και διαχειρίζεστε
ένα έργο µε υπερσύγχρονα συστήµατα
διοδίων, εντοπισµού συµβάντων και ικα-
νότητες άµεσης απόκρισης για το οποίο
οι πολίτες της Ελλάδας θα πρέπει να είναι
περήφανοι. Πιστεύω ότι είναι σηµαντικό
για τα µέλη µας να ενηµερώνονται για τις
εξελίξεις στη λειτουργία των αυτοκινητό-
δροµων έξω από τα όρια της Βόρειας Α-
µερικής. Εσείς και το άλλο διεθνές µέλος
από το Ηνωµένο Βασίλειο µας βοηθάτε να
πραγµατοποιήσουµε αυτό µας το στόχο».
Επίσης ο Πρόεδρος της επιτροπής ευχα-
ρίστησε τους εκπροσώπους της Αττικής
Οδού για την παρουσίαση σχετικά µε τα
µέτρα λειτουργίας του αυτοκινητόδρο-
µου που εφαρµόστηκαν για να αντιµετω-
πιστούν οι προκλήσεις των Ολυµπιακών
Αγώνων. 

,,,,∆ιεθνής διάκριση 
για την Αττική Οδό

Στο πλαίσιο αυτό η ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. χωρίς να έχει υποχρέωση υπέβαλε πριν από ένα χρόνο

πλήρη χωροθέτηση στην Περιφέρεια, δηλαδή σχέδιο απόφασης, τοπογραφικά και εµπεριστα-

τωµένη τεχνική έκθεση, την οποία συνόδευσε ακόµη και µε τις απαιτούµενες φωτοτυπίες. Η έ-

γκριση αναµένεται ακόµα. Ετσι αντιµετωπίζοντας αδιέξοδο και χωρίς να έχει ελεγχθεί από κα-

νέναν η ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. αποµάκρυνε τα διαφηµιστικά πλαίσια που βρίσκονταν εντός της πε-

ρίφραξης του Αυτοκινητόδροµου. Επιπλέον δε αντιµετωπίζοντας µε ιδιαίτερη ευαισθησία και ευ-

θύνη το ζήτηµα της οδικής ασφάλειας και της καλαισθησίας προσφέρει δωρεάν τη νοµική της

βοήθεια στους δήµους από τους οποίους διέρχεται ο Αυτοκινητόδροµος ώστε να «τακτοποιη-

θεί» σύµφωνα µε το νόµο το ζήτηµα αυτό. 

Κορωνίδα της προσπάθειας αυτής ήταν επιστολή του Συνήγορου του Πολίτη (ΣτΠ) την 1η Φε-

βρουαρίου του 2005 στην οποία αναφέρεται  µεταξύ άλλων: «Σηµειώνεται ότι η Αττική Οδός

Α.Ε., αν και µη άµεσα ελεγχόµενη από τον ΣτΠ, συµµορφώθηκε µε τις ισχύουσες διατάξεις, ε-

νηµερώνοντας ταυτόχρονα την Αρχή, προβαίνοντας σε καταγγελία των συµβάσεων που είχε συ-

νάψει µε διαφηµιστικές εταιρίες και αποµακρύνοντας όσες διαφηµίσεις και διαφηµιστικά πλαί-

σια βρίσκονταν εντός του χώρου ευθύνης της».

Η Αττική Οδός θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για την προστασία των οδηγών, για να δια-

σφαλίσει άνετη και ασφαλή οδήγηση. Οσες πινακίδες έχουν αποµείνει δεν έχουν σχέση µε την

Αττική Οδό και ελπίζουµε οι αρµόδιοι να προχωρήσουν στην αποµάκρυνσή τους.
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Οι δήµοι µπορούν να ολοκληρώσουν πλέον τα δίκτυα
οµβρίων

∞.∫. ª∞°√À§∞™

∞.∫. ∞™¶ƒ√¶Àƒ°√À

∞.∫. £ƒπ∞™π√À

∞.∫. ∞π°∞§∂ø

∞.∫. §IO™IøN

∞.∫. ª∂∆

l ™¿‚‚·ÙÔ 12/03/2005, 16:30 Ì.Ì.

(¶Ï·ÙÂ›· §·Ô‡ Î·È ¶Ï·ÙÂ›· ∏ÚÒˆÓ)
√π ª√À∆∑√Àƒ∏¢∂™. 

¶·Ú¤Ï·ÛË Î·ÚÓ·‚·ÏÈÔ‡ & Û˘Ó·˘Ï›· ÌÂ

·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎ· ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÌÂ ÙÔÓ

ª·ÓÒÏË ™‡ÚÈÔ Î·È ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ∏ÂÈÚˆÙÒÓ. 

l ∫∞£∞ƒ∞ ¢∂À∆∂ƒ∞ 14/03/2005
(¶·Ú·Ï›· ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜) 
¶¤Ù·ÁÌ· ̄ ·ÚÙ·ÂÙÔ‡.

¢HMO™ ∂§EY™INA™

l ™¿‚‚·ÙÔ 12/03/2005, 9:30 .Ì.

(µ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ & ∞Ó·ÁÓˆÛÙ·Ú¿)
¶¿ÚÙÈ ÌÂ ̇ ÔÁÎÏ¤Ú, Í˘ÏÔfi‰·ÚÔÈ, ÎÏfiÔ˘Ó  

l ∫∞£∞ƒ∞ ¢∂À∆∂ƒ∞ 14/03/2005
11:00 .Ì.

1. (µÔ˘Ófi ∞Á›·˜ ∆ÚÈ¿‰·˜)
¶·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹ ÌÔ˘ÛÈÎ‹, ̄ ÔÚÔ› & ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿

Ê·ÁËÙ¿, ÎÚ·Û›.

2. (°‹Â‰· ∞Á›·˜ ∆ÚÈ¿‰·˜)
À·›ıÚÈÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹

¯·ÚÙ·ÂÙÒÓ.

¢HMO™ ¶ETPOY¶O§H™

l ™¿‚‚·ÙÔ 12/03/2005, 18:00 Ì.Ì.

(¶Ó. ∫¤ÓÙÚÔ "°È¿ÓÓË˜ ƒ›ÙÛÔ˜")
∆· ·È‰È¿ ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÔÎÚÈ¿ "∆Ú¤ÍÂ Ê¤ÚÙÔ"

„˘¯·ÁˆÁÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂ ÎÏfiÔ˘Ó, ̇ ÔÁÎÏ¤Ú,

‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔÏ‹˜ & ̄ ÔÚÔ‡.

l ∫∞£∞ƒ∞ ¢∂À∆∂ƒ∞ 14/03/2005,11:00 Ì.Ì.

(ÕÏÛÔ˜ ∞ÈÁ¿ÏÂˆ)
¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ̄ ÔÚÔ› & ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi

∂ıÓÈÎÔÙÔÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ªÔ˘ÛÈÎfi

Î·ÏÏÈÙÂ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·

¢HMO™ AI°A§Eø

l ™¿‚‚·ÙÔ 12/03/2005, 19:30 Ì.Ì.

(∫ÂÓÙÚÈÎ‹ Ï·ÙÂ›·)
¡˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ·Ú¤Ï·ÛË ·ÚÌ¿ÙˆÓ Î·È ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Latin Party.

l ∫˘ÚÈ·Î‹ 13/03/2005
(∫ÂÓÙÚÈÎ‹ Ï·ÙÂ›·)
1. 12:00 Ì., ∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ·Ú¤Ï·ÛË ·ÚÌ¿ÙˆÓ Î·È ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ 

2. 19:30 Ì.Ì., ÙÂÏÂÙ‹ Ï‹ÍË˜ ÌÂ ÙËÓ ŒÏÏË ∫ÔÎÎ›ÓÔ˘ ÛÙÔ Allou Fun

Park Î·È ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi  show ÌÂ ˘ÚÔÙÂ¯Ó‹Ì·Ù·.

l ∫∞£∞ƒ∞ ¢∂À∆∂ƒ∞ 14/03/2005, 12:00 

(°‹Â‰Ô ¡›ÎË˜ ƒ¤ÓÙË)
™˘Ó·˘Ï›· ÌÂ ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∫ÔÓÈÙfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ÓˆÙ¿ÙË ∑·ÌÂÙÈÎ‹.

¢HMO™ A°. IøANNH PENTH

l ∫∞£∞ƒ∞ ¢∂À∆∂ƒ∞ 14/03/2
11:00 .Ì.

(¢¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ∫√À∆∞§∞)
∫Ú·Û›, Ï·Á¿ÓÂ˜, Ê·ÛÔÏ¿‰· Î·È 

ÌÂ˙¤‰Â˜, ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÂ Í˘ÏÔfi‰

Painting, ÎÏfiÔ˘Ó, Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ¿Ú

Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ. 

12:30 Ì.Ì.

MÔ˘ÛÈÎ‹, ̄ ÔÚfi˜ & ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·

Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·Ú·‰ÔÛÈ·Î‹˜ ÌÔ˘

ƒˆÌÈÔÛ‡ÓË".

¢HMO™ BYPø

28 ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫·ı·Ú¿ ¢Â˘Ù¤Ú·
∞.∫. ∞°. §√À∫∞

∏Αττική Οδός σε συνεργασία

µε τους δήµους που διασχίζει

ή βρίσκονται κοντά της, σας προ-

σφέρει 28 προτάσεις για διασκέ-

δαση το τριήµερο της Καθαράς

∆ευτέρας.

A.K. E§EY™INA™/£∏µ∞™

l ∫∞£∞ƒ∞ ¢∂À∆∂ƒ∞ 14/03/2005, 11:00 .Ì.

(§ÈÌ¿ÓÈ ¡.¶ÂÚ¿ÌÔ˘)
§·Á¿ÓÂ˜, Ê·ÛÔÏ¿‰·, ÎÚ·Û›, ̄ ·Ï‚¿˜ & fiÛÙÚ·Î·.

¢HMO™ N. ¶EPAMOY (M. ¶EYKO)
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A.K. AXAPNøN

∞ª√ƒºø™∏™

A.K. HPAK§EIOY

A.K. KHºI™IA™

A.K. ¢OYK.
¶§AKENTIA™

A.K. A°. IøANNH
KYNH°OY

A.K. 
¢HMOKPITOY

A.K. 
¶EPIº. 

YMHTTOY

A.K. KANTZA™

A.K. ¶AIANIA™

A.K. 
YMHTTOY

A.K. A/¢
E§. BENIZE§O™

A.K. A°. IøANNH
£EO§O°OY

A.K. KATEXAKH

A.K. KYMH™

A.K. ¶ENTE§H™

A.K. °EPAKA

A.K. ¶A§§HNH™

A.K. PAºHNA™

A.K.
N. ¶Y§H™
A/¢

A.K. 
°§YKøN 
NEPøN

l ∫∞£∞ƒ∞ ¢∂À∆∂ƒ∞ 14/03/2005
11:00 .Ì.

(¢ËÌÔÙÈÎfi ¿ÚÎÔ ∫. §È·Úfi˜)
∂Î‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÁÈ· Ù· ∫Ô‡ÏÔ˘Ì·.

¢HMO™ ZEºYPIOY

l ∫∞£∞ƒ∞ ¢∂À∆∂ƒ∞ 14/03/2005, 12:00

( §fiÊÔ˜ ¢ÂÏË‚¤ÚË)
1. ¶¤Ù·ÁÌ· ̄ ·ÚÙ·ÂÙÔ‡, ·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ ÓËÛÙ‹ÛÈÌ·

Â‰¤ÛÌ·Ù· & ÎÚ·Û›.

2. ∂Ï¤ÓË §ÂÁ¿ÎË - ∫ÔÓÈÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÙË˜

Û¯‹Ì·.

¢HMO™ METAMOPºø™H™

l ∫˘ÚÈ·Î‹ 13/03/2005, 15:30 Ì.Ì.

(∂ıÓÈÎ‹ ∞ÓÙÈÛÙ¿ÛÂˆ˜ ¤ˆ˜ 28Ë˜
√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘)
¶·Ú¤Ï·ÛË Î·ÚÓ·‚·ÏÈÔ‡ & ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ

·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÁÏ¤ÓÙÈ ÌÂ ÎÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÛÙÈ˜ Ï·ÙÂ›Â˜

∏ÚÒˆÓ Î·È ∂Ï. µÂÓÈ˙¤ÏÔ˘.   

l ∫∞£∞ƒ∞ ¢∂À∆∂ƒ∞ 14/03/2005
11:00 - 16:00

(¡Ù·Ì¿ÚÈ µÚÈÏËÛÛ›ˆÓ)
¶·Ú·‰ÔÛÈ·Î¿ Â‰¤ÛÌ·Ù·, ̄ ÔÚfi˜, ÌÔ˘ÛÈÎ‹.

¢HMO™ BPI§H™™IøN

l ∫∞£∞ƒ∞ ¢∂À∆∂ƒ∞ 14/03/2005
(1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶¿ÚÎÔ -Ù¤ÚÌ· °Ú·‚È¿˜)
ªÔ˘ÛÈÎ‹, ÁÏ¤ÓÙÈ, ̄ ÔÚfi ÌÂ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·.

∂‰¤ÛÌ·Ù·, ·Ó·„˘ÎÙÈÎ¿, ÎÚ·Û›, Ï·Á¿Ó·.

¢HMO™ A°. ¶APA™KEYH™

l ™¿‚‚·ÙÔ 12/03/2005
(∞›ıÔ˘Û· Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘
™¿ÙˆÓ)
∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ   

l ∫˘ÚÈ·Î‹ 13/03/2005
(∫ÂÓÙÚÈÎ‹ ÏÂˆÊfiÚÔ˜ ™¿ÙˆÓ)
¶·Ú¤Ï·ÛË ·ÚÌ¿ÙˆÓ.

¢HMO™ ™¶ATøN

l ™¿‚‚·ÙÔ 12/03/2005, 11:00 .Ì.

(¢ËÌÔÙÈÎfi ∞Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ)
ÃÔÚfi˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜, ÍÂÊ¿ÓÙˆÌ·!

l ∫˘ÚÈ·Î‹ 13/03/2005, 11:30 .Ì.

(5Ô §‡ÎÂÈÔ)
∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ ∫∞¶∏

l ∫∞£∞ƒ∞ ¢∂À∆∂ƒ∞ 14/03/2005
11:00 .Ì.

(Ã·ÏÈÎ¿ÎÈ)
¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÁÏ¤ÓÙÈ Û˘ÏÏfiÁˆÓ

∂ÏÂ˘ıÂÚÈ·ÓÈÙÒÓ, ∫˘ÎÏ·‰ÈÙÒÓ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ,

¶ÔÓÙ›ˆÓ Î·È ƒÔ˘ÌÂÏÈˆÙÒÓ. ™˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ô

™‡ÚÔ˜ ¶ÔÏ˘Î·Ó‰ÚÈÒÙË˜ Î·È Ë ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘. 

11:30 .Ì.

(¶ÚÔÊ‹ÙË˜ ∏Ï›·˜)
ªÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚÂ˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙÔÓ

Û‡ÏÏÔÁÔ ∏ÂÈÚˆÙÒÓ. ™ÙÈ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜ ı·

˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÚ·Û› Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜.

¢HMO™ H§IOY¶O§H™

2005

·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ›

·ÚÔ, Face

ÚÌ·ÙÔ˜ &

fi ÙÔ

ÛÈÎ‹˜ "∏

øNA

l ∫˘ÚÈ·Î‹ 13/03/2005
(∫ÂÓÙÚÈÎ‹ Ï·ÙÂ›· ∫·Ï˘‚›ˆÓ)
∞ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÂ˜ ÂÎ‰ËÏÒÛÂÈ˜.

l ∫∞£∞ƒ∞ ¢∂À∆∂ƒ∞ 14/03/2005
(¶·Ú·Ï›· ∫ÈÙ¤˙·˜)
∂Î‰ËÏÒÛÂÈ˜ ÁÈ· Ù· ∫Ô‡ÏÔ˘Ì·.

¢HMO™ KA§YBIøN - 
£OPIKOY
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√λοκληρώθηκε ο µεγάλος διαγωνισµός της Αττικής Οδού που χάρισε σε 10

υπερτυχερούς συνδροµητές από ένα πρωτοποριακό Smart Forfour! Ο δια-

γωνισµός ξεκίνησε το Σεπτέµβριο του 2004 και ολοκληρώθηκε τον Ιανου-

άριο του 2005, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους τους νέους συνδροµητές της Αττι-

κής Οδού (στα προγράµµατα express, bonus και friendly) να λάβουν µέρος σε αυτόν.

Ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι δήλωσαν και οι 4 νικητές των κληρώσεων του Νοεµβρίου

και του ∆εκεµβρίου, οι οποίοι παρέλαβαν τα ολοκαίνουρια αυτοκίνητά τους από την

Αττική Οδό.

Οι τυχεροί νικητές του διαγωνισµού δήλωσαν τα εξής:

l ∆ΗΜΟΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«Να πω ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ στην Αττική Οδό, που µε κάθε τρόπο προσπαθεί

να διευκολύνει τη ζωή µας. Επίσης, ένα πολύ µεγάλο ευχαριστώ για το ανέλπιστο αυτό

δώρο και εύχοµαι να συνεχίσουν οι προσπάθειές σας και να ευοδωθούν στο µέλλον».

l ΚΡΗΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

«Πιστεύω ότι η Αττική Οδός είναι ένα τροµερό έργο που το χρειαζόταν η Αθήνα. Θα

ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς που το σκέφτηκαν και το δηµιούργησαν και θα ήθελα να

στείλω ένα µεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εργαζόµενους της Αττικής Οδού».

l ΓΟΡΙΤΣΑΣ ΣΟΛΩΝ

«Τις µεγαλύτερες ευχαριστίες µου και τα συγχαρητήρια προς την εταιρία Αττική

Οδός ΑΕ για αυτήν τη χειρονοµία προς τους τυχερούς, αφενός, και για την µεγάλη

προσφορά, αφετέρου, προς τους οδηγούς που χρησιµοποιούν αυτόν τον υπέ-

ροχο δρόµο!»

l ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

«Ευχαριστώ πολύ την Αττική Οδό. ∆εν πίστευα στους διαγωνισµούς, µέχρι

που κέρδισα αυτό το δώρο από την Αττική Οδό».

Ολοκληρώθηκε ο µεγάλος διαγωνισµός

10 ÔÏÔÎ·›ÓÔ˘ÚÈ· 

·˘ÙÔÎ›ÓËÙ· ÛÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ 

ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ √‰Ô‡
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Γραφτείτε συνδροµητές σε 6+2 σηµεία

Ιδιαίτερα θερµή είναι η ανταπόκριση του κοινού για τα συνδροµητικά πακέτα της

Αττικής Οδού.

Ηδη έχουν εγγραφεί περίπου 76.000 συνδροµητές σε κάποιο από τα προγράµµατα της

Αττικής Οδού, κερδίζοντας χρόνο και χρήµα στις καθηµερινές µετακινήσεις τους. Στό-

χος της εταιρίας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της χρήσης της ηλεκτρονικής λωρίδας κα-

θώς µε την αυτοµατοποίηση που προσφέρει, ο χρήστης απολαµβάνει καλύτερο επίπε-

δο υπηρεσιών, ταχύτερους χρόνους διέλευσης αλλά και σηµαντικές εκπτώσεις.

Υπενθυµίζεται ότι τα συνδροµητικά προγράµµατα της Αττικής Οδού είναι ένας πολύ

πιο µοντέρνος και άνετος τρόπος που επιτρέπει στους χρήστες να περνάνε γρήγορα,

άνετα αλλά και φθηνότερα, από την πρώτη κιόλας διέλευση! Για να εγγραφεί κανείς

συνδροµητής σε κάποιο από τα συνδροµητικά προγράµµατα της Αττικής Οδού

απαιτούνται µόνον λίγα λεπτά, αφού το µόνο που χρειάζεται είναι να περάσει από

κάποιο Σηµείο Εξυπηρέτησης Συνδροµητών της Αττικής Οδού, προσκοµίζοντας τα

απαραίτητα δικαιολογητικά, για να παραλάβει τη συσκευή του!

∂Êı·Û·Ó ÙÔ˘˜ 76.000 
ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜
ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ √‰Ô‡

∫ENTPIKA °PAºEIA (Παιανία)
£¤ÛË: Εξοδος 18, 41,9 χλµ Αττικής Οδού, 190
02 Παιανία
∫·ÙÂ‡ı˘ÓÛË: Προς Ελευσίνα
øÚÂ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: Μόνον για το συνδροµητικό
πρόγραµµα Business, από ∆ευτέρα έως
Παρασκευή από τις 09:00 µέχρι τις 17:00.
Σάββατο κλειστά. 
Τηλέφωνο: 210 6682000, Fax: 210 6682240
E-mail: sales@attikesdiadromes.gr

∫TIPIO ™TA£MOY ¢IO¢IøN ƒOY¶AKIOY
£¤ÛË: 8,5 χλµ µετά την είσοδο στην Αττική
Οδό από την Ελευσίνα 
∫·ÙÂ‡ı˘ÓÛË: Από Εθνική Οδό Αθηνών-
Κορίνθου-προς Μαρκόπουλο
øÚÂ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: Τις εργάσιµες ηµέρες από
∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή από τις 07:00
έως τις 19:00 και κάθε Σάββατο από τις 09:00
µέχρι τις 13:00.

∫TIPIA ™TA£MøN ¢IO¢IøN ªETAMOPºø™H™
£¤ÛË: 23,1 χλµ, Στα κτίρια των σταθµών
διοδίων Μεταµόρφωσης µε πρόσβαση από
όλες τις εισόδους της Αττικής Οδού.
∫·ÙÂ‡ı˘ÓÛË: 1. Είσοδος από Εθνική Οδό
Αθηνών-Λαµίας µε κατεύθυνση προς
Μαρκόπουλο.
2. Στην είσοδο της Αττικής Οδού από
Εθνική Οδό Αθηνών-Λαµίας προς Ελευσίνα
øÚÂ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: Τις εργάσιµες ηµέρες από
∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή από τις 07:00
έως τις 19:00 και κάθε Σάββατο από τις 09:00
µέχρι τις 13:00.

∫TIPIO ™TA£MOY ¢IO¢IøN ∫OPø¶IOY
£¤ÛË: 44ο χλµ Αττικής Οδού, Παιανία.
(Κτίριο του σταθµού διοδίων Κορωπίου)
∫·ÙÂ‡ı˘ÓÛË: Από Αεροδρόµιο προς
Ελευσίνα & Λεωφόρο Κατεχάκη
øÚÂ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: Τις εργάσιµες ηµέρες από
∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή από τις 07:00
έως τις 19:00 και κάθε Σάββατο από τις 09:00
µέχρι τις 13:00.

∫TIPIO ™TA£MOY ¢IO¢IøN ∫ATEXAKH
£¤ÛË: 0,5 χλµ, Είσοδος από την Λ. Κατεχάκη
(Κτίριο του σταθµού διοδίων Κατεχάκη)
∫·ÙÂ‡ı˘ÓÛË: Προς Μεσόγεια
øÚÂ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: Τις εργάσιµες ηµέρες από
∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή από τις 07:00
έως τις 19:00 και κάθε Σάββατο από τις 09:00
µέχρι τις 13:00.

∫TIPIO ™TA£MOY ¢IO¢IøN ¶A§§HNH™
∫·ÙÂ‡ı˘ÓÛË: Στην είσοδο της Αττικής Οδού
από Πικέρµι
øÚÂ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: Τις εργάσιµες ηµέρες από
∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή από τις 07:00
έως τις 19:00 και κάθε Σάββατο από τις 09:00
µέχρι τις 13:00.
Για την ακόµη καλύτερη εξυπηρέτησή σας, από τις 16 Μαρτίου θα
ξεκινήσει η λειτουργία δύο ακόµη νέων Σηµείων Εξυπηρέτη-σης
Συνδροµητών της Αττικής Οδού στους Σταθµούς Εξυπηρέ-τησης
Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) της Αττικής Οδού. Πρόκειται για:

∫TIPIA ™.∂.∞ (40,2 ̄ ÏÌ)
£¤ÛË: 40,2 χλµ, Αττικής Οδού. Σταθµό
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)
Μεσογείων
∫·ÙÂ‡ı˘ÓÛË: Είσοδος µετά τον Κόµβο της
Κάντζας (Ν.17) έχοντας κατεύθυνση προς
Μαρκόπουλο
øÚÂ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜:Τις εργάσιµες ηµέρες από
∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή από τις 07:00
έως τις 19:00 και κάθε Σάββατο από τις 09:00
µέχρι τις 13:00.

∫TIPIA ™.∂.∞ (10,2 ̄ ÏÌ)
£¤ÛË: 10,2 χλµ, Αττικής Οδού. Σταθµό
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)
Ασπροπύργου
∫·ÙÂ‡ı˘ÓÛË: Είσοδος µετά τον Κόµβο του
Ασπροπύργου (Ν.4) έχοντας κατεύθυνση
προς Ελευσίνα
øÚÂ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: Τις εργάσιµες ηµέρες από
∆ευτέρα µέχρι και Παρασκευή από τις 07:00
έως τις 19:00 και κάθε Σάββατο από τις 09:00
µέχρι τις 13:00.

™∏ª∂π∞ ∂•À¶∏ƒ∂∆∏™∏™ 
™À¡¢ƒ√ª∏∆ø¡ £∞ µƒ∂π∆∂:
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ªία ιδιαίτερα πρωτότυπη συλλογή δη-

µιουργεί ο Βέλγος κ. Ζορζ Κολιέ πάνω α-

πό 30 χρόνια. Συλλέγει γραβάτες και

ειδικότερα αυτές που είναι εταιρικά δώρα

και πρόσφατα προστέθηκε στη συλλογή

του και η γραβάτα της Αττικής Οδού. 

Ολα ξεκίνησαν το 1974, όταν ο Ζορζ απέκτη-

σε την πρώτη του εταιρική γραβάτα από µια ναυτιλιακή εταιρία. Αυτή η γραβάτα απο-

τέλεσε την αρχή µιας εντυπωσιακής συλλογής που σήµερα αριθµεί περισσότερες από

10.900 γραβάτες και είναι η δεύτερη µεγαλύτερη συλλογή του είδους της στον κόσµο. 

Για να µπορεί εύκολα να βρίσκει µια συγκεκριµένη γραβάτα, η καθεµία έχει ειδικό

κωδικό που βρίσκει κανείς και µέσα στο ειδικό δωµάτιο στο σπίτι του σ' ένα προά-

στιο της Αµβέρσας αλλά και στην αναλυτική βάση δεδοµένων στον υπολογιστή του.

Εκεί καταγράφονται οι γραβάτες ανάλογα µε το χρώµα, το µέγεθος, τη χώρα προέ-

λευσης, του κατασκευαστή και το σχέδιο καθώς επίσης και το είδος της εταιρίας από

την οποία προήλθε.

Με τον καιρό, πολλοί έχουν µάθει για τη συλλογή του Ζορζ, µια που καθένας που δωρί-

ζει µια γραβάτα λαµβάνει την πλήρως ενηµερωµένη δήλωση της συλλογής καθώς και την

περιγραφή της κατηγορίας στην οποία ανήκει η γραβάτα του κάθε δωρητή. Επιπλέον,

κάθε χρόνο όλοι οι δωρητές λαµβάνουν µια χριστουγεννιάτικη κάρτα από τον Ζορζ

για να «θυµηθούν να µου στέλνουν κι άλλες γραβάτες» όπως λέει κι ο ίδιος. Συνολικά

πάνω από 500 άνθρωποι από όλο τον κόσµο έχουν συνεισφέρει στη συλλογή.

Ολες οι γραβάτες περνούν από µια

αυστηρή διαδικασία πριν γίνουν µέ-

ρος της συλλογής. Πρώτα ελέγχε-

ται αν υπάρχει µια όµοια γραβά-

τα στη συλλογή, καθώς η µια

στις τρεις γραβάτες που

δωρίζεται αποδεικνύεται ότι

υπάρχει ήδη. 

Ο άνθρωπος που συλλέγει γραβάτες 30 χρόνια
∞ÙÙÈÎ‹ √‰fi :̃
Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· 
ÙËÓ fiÏË ÙˆÓ
Ì˘ÛÙËÚ›̂ Ó

Τώρα δεν έχετε δικαιολο-
γία για να µη φτάσετε έως την Ε-
λευσίνα. Προ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ή-
ταν η δυσκολία της µετακίνησης. Το
«ιερό» µποτιλιάρισµα στο Σκαρα-
µαγκά, εκεί όπου η ποµπή των Ε-
λευσίνιων Μυστήριων σταµατούσε
για να εξαγνισθούν οι προσκυνητές
στα καθαρά νερά της λίµνης Ρεϊ-
τούς. Ετσι λόγω κυκλοφοριακού α-
ποφεύγατε την επίσκεψη ή βιαστι-
κά συνεχίζατε το ταξίδι για την Πε-
λοπόννησο.

Τώρα η Ελευσίνα χάριν
ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ είναι µια γειτο-
νιά της Αθήνας. Τώρα απαγο-
ρεύεται η προσπέραση. Η Θεά
∆ήµητρα άλλωστε επέλεξε αυ-
τόν τον τόπο για να διδάξει
τους ανθρώπους την καλλιέρ-
γεια των ∆ηµητριακών. 2.500
χρόνια αδιάλειπτα αυτή η πό-
λη ήταν το µυστηριακό κέ-
ντρο της ανθρωπότητας. 

Πιστεύετε ότι η ι-
στορία, όλη αυτή η µαγεία
µπορούν έτσι απλά να χα-
θούν; Ολα είναι εκεί: ο λόφος
των αρχαιοτήτων, το τελεστή-
ριο, το καλλίχωρο φρέαρ αλ-
λά και η Ιερά οδός, ο  Άγιος
Ζαχαρίας, τα παλιά εργοστά-
σια, η παραλία....

Εγγυηµένα µια επί-
σκεψη αρκεί για να µαγέψει και
εσάς. Τώρα δεν έχετε δικαιολο-
γία, ξέρετε το δρόµο. Μόλις 15-
20 λεπτά άνετου πολιτισµένου
ταξιδιού µέσω της ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο∆ΟΥ και µπορείτε να φτάσετε
στην ιερή πόλη.

Κυριάκος Μαντούβαλος
∆ηµοσιογράφος
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27o Barcelona - Dakar

Πρόληψη παιδικών ατυχηµάτων

Μετά 17 ηµέρες και 8.956 χλµ. στις πιο αφιλόξενες περιοχές της ∆υτικής Σαχάρας, ο

αγώνας για το 27ο ράλι Dakar ολοκληρώθηκε και όσοι κατάφεραν να συνεχίσουν κάτω από τις

ακραίες συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, τερµάτισαν στις 16 Ιανουαρί-

ου στο Dakar, πρωτεύουσα της Σενεγάλης. Ανάµεσα στους πρώτους και ένας Έλληνας, ο Βασί-

λης Ορφανός, αφού  διέσχισε τη Σαχάρα  σήκωσε την ελληνική σηµαία στον τερµατισµό της Lac

Rose (Κόκκινη Λίµνη) και βρέθηκε στην 5η θέση της κατηγορίας του µε µία HONDA XR 400 SPR,

µε τη χορηγία της Αττικής Οδού, η οποία για δεύτερη συνεχή χρονιά  ήταν στο πλευρό του Ελ-

ληνα αθλητή στο δύσκολο εγχείρηµά του.

Αµέσως µετά τον αγώνα ο Βασίλης Ορφανός δήλωσε για το φετινό Dakar ότι όλοι οι

οδηγοί ήταν έντονα συγκινηµένοι και κάτω από ιδιαίτερα φορτισµένο κλίµα, εξαιτίας των δύο

τραγικών θανάτων του Fabricio Meoni και του Hose Perez,  οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους

πνοή στο µέρος που λάτρευαν. Την έρηµο.

Η σωστή προετοιµασία και  η τακτική του Ελληνα αθλητή απέφεραν τη σηµαντική διά-

κριση. Άλλωστε ας µην ξεχνάµε ότι το Dakar «είναι µία πρόκληση γι' αυτούς που µετέχουν και

ένα όνειρο γι' αυτούς που µένουν πίσω», σύµφωνα µε τη δήλωση του Thierry Sabine, του αν-

θρώπου που έκανε αυτόν τον αγώνα πραγµατικότητα και που δεν ζει πια!

Το ραντεβού ανανεώνεται για το 2006 µε ακόµα υψηλότερους στόχους. 

Η Καθαρά ∆ευτέρα είναι άµεσα συνδεδεµένη στην Ελλάδα µε το έθιµο του
χαρταετού. ∆υστυχώς όµως κάθε χρόνο, το έθιµο αυτό γίνεται αιτία σο-
βαρών ατυχηµάτων. Το Σωµατείο «Αντιµετώπιση Παιδικού Τραύµα-
τος», µη κερδοσκοπικός οργανισµός ο οποίος  ιδρύθηκε το 1995,
µε σκοπό να συµβάλει στην καθοριστική µείωση των παιδικών α-
τυχηµάτων, σας δίνει απλές συµβουλές για το πέταγµα του
χαρταετού:
l Να επιλέγουµε µε προσοχή τον τόπο που θα πετά-
ξουµε το χαρταετό, σε χώρους ανοιχτούς, µακριά
από ηλεκτροφόρα σύρµατα και γκρεµούς και
ποτέ από ταράτσες. Η πτώση από ύψος κα-
τά το πέταγµα του χαρταετού, συνήθως
καταλήγει σε σοβαρούς έως και θανα-

τηφόρους τραυµατισµούς.
l Σε περίπτωση που o χαρταετός µπλε-

χτεί σε ηλεκτροφόρα σύρµατα, να µην προ-
σπαθήσουµε να τον ξεµπλέξουµε, καθώς υπάρ-

χει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
l Να επισηµάνουµε στα παιδιά, ότι το σκοινί του χαρ-

ταετού µπορεί να προκαλέσει κοψίµατα και εγκαύµατα α-
πό τριβή, για το λόγο αυτό πρέπει να το κρατάνε µε προσοχή.

Και βέβαια η Καθαρά ∆ευτέρα συνήθως σηµαίνει και εκδροµή
µε το αυτοκίνητο. Για την ασφάλειά τους, τα παιδιά πρέπει πάντα,

να κάθονται στο πίσω κάθισµα σωστά δεµένα.
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Η ποδοσφαιρική οµάδα της εταιρίας λειτουργίας και συντήρησης της

Αττικής Οδού, επικράτησε στον τελικό του πρωταθλήµατος Rotsa

Club 2004 8 X 8 κερδίζοντας  µε 5-3 την Τροχαία Αττικής Οδού, ύστε-

ρα από ένα συναρπαστικό σε εξέλιξη παιχνίδι. Ο τελικός διεξήχθη στο

Rotsa Football Club στα Σπάτα, την Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου στις 19:00,

κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Οι δύο οµάδες προκρίθηκαν στον τελικό έπειτα από µια σειρά αγώνων κα-

τάταξης και play-off, όπου συµµετείχαν 12 οµάδες και συγκεκριµένα οι:

Αττικές ∆ιαδροµές, Τροχαία Αττικής Οδού, Πόρτο Ράφτη, Cottenam,

Brazil, F.C Stretto, Alstom, Hellas On Line, Bad Boys, Ακατανόµαστοι, ∆υ-

ναµό Τιράνων, Γαλάτσι.

Η απονοµή έγινε στις 11 Φεβρουαρίου από τον ιδιοκτήτη των γηπεδικών ε-

γκαταστάσεων και  πρώην ποδοσφαιριστή και προπονητή του Παναθηναϊ-

κού, Χουάν Ραµόν Ρότσα. Ακολούθησαν τα επινίκια από τους παίχτες και τον

προπονητή των Αττικών ∆ιαδροµών σε νυχτερινό κέντρο καθώς και υπό-

σχεση για κατάκτηση και του επόµενου τίτλου.

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στο ROTSA Football Club για την άψογη οργά-

νωση του πρωταθλήµατος καθώς και στους παίχτες και στους προπονητές ό-

λων των οµάδων που συµµετείχαν, για τις προσπάθειες που κατέβαλαν.

Αξιότιµοι κύριοι

∆ιαβάζοντας  το τεύχος 2 του
ενηµερωτικού εντύπου σας «Τα
νέα της Αττικής Οδού» διαπίστω-
σα ότι δίνετε µεγάλη σηµασία στη
γνώµη των χρηστών της Αττικής
Οδού και για το λόγο αυτό σας
αποστέλλω αυτό το γράµµα από
τη Γερµανία.
Πρώτα πρώτα συγχαρητήρια για το
όχι µεγάλο αλλά µέγιστο έργο που
έχετε εκτελέσει!
Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι γνω-
ρίζω τα προβλήµατα της συγκοινω-
νίας στην Αθήνα και στην ευρύτε-
ρη περιοχή της από πολλά χρόνια
αφού έµεινα µόνιµα για πέντε
χρόνια στην Αθήνα.
Κατά τη διάρκεια πρόσφατης
επίσκεψης δύο εβδοµάδων
στην Αθήνα, για πρώτη φορά
γνώρισα όλο το µήκος της Αττι-
κής Οδού συµπεριλαµβανοµέ-
νης και της Περιφερειακής
Υµηττού (οδηγώντας ο ίδιος).
Μου έκανε εντύπωση όχι µό-
νο η εκτέλεση και η γενική κα-
τάστασή της (υποδειγµατική
σήµανση και για ξένους και
καθαριότητα) αλλά φυσικά
και η δυνατότητα γρηγορότε-
ρης συγκοινωνίας µέσα στην
πόλη και έξω από την πόλη,
πχ: από το Λουτράκι µέχρι το
Παλαιό Ψυχικό σε 55 λεπτά,
ή από τον Ωρωπό µέχρι του
Παπάγου (Ν.Ε.Ο. από τη Μα-
λακάσα, µετά Αττική Οδός και
Περιφερειακή Υµηττού) σε 40
λεπτά!
Γι αυτό πάλι σας συγχαίρω για
τούτο το µοναδικό κατόρθωµα το
οποίο διαψεύδει όλους τους ασκούν
κριτική στην Ελλάδα και ιδιαίτερα
σε άλλες χώρες και δείχνει την
αποτελεσµατικότητα των Ελλήνων.

Με εκτίµηση,
Dr. Dieter Motzkus

Η οµάδα της Αττικής Οδού στην κορυφή
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν Έλληνες και αλλοδαποί
που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα, εκτός των εργαζο-
µένων 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 προσβο-
λή πνευµατικής ιδιοκτησίας από κάποιον από τους συµ-
µετέχοντες στο διαγωνισµό ή αποστολή φωτογραφικού
υλικού χωρίς έγγραφη άδεια του λήπτη της φωτογραφίας.
4. Οι τυπωµένες φωτογραφίες που θα συµµετάσχουν
στο διαγωνισµό δεν επιστρέφονται. 
5. Το βραβείο του νικητή θα είναι συγκεκριµένος αριθ-
µός διελεύσεων από τους σταθµούς διοδίων της Αττι-
κής Οδού, αξίας τριάντα (30) ευρώ.
6. ∆εν δηµοσιεύονται φωτογραφίες στις οποίες εµφαί-
νονται πρόσωπα, αριθµοί κυκλοφορίας οχηµάτων και
παραβιάζονται εν γένει προσωπικά δεδοµένα.
7. Το σύνολο των όρων του διαγωνισµού βρίσκονται
στη διάθεση όλων των συµµετεχόντων, στα γραφεία
της εταιρίας.

√ ¡π∫∏∆∏™
∆√À
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Ο κ. Αθανάσιος Τσαρµπόπουλος από την Αθήνα µας έστειλε
αυτή τη 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! 

Oπως είχαµε υποσχεθεί, ο νικητής του διαγωνισµού µας κερδί-
ζει συγκεκριµένο αριθµό διελεύσεων από τις ηλεκτρονικές λω-
ρίδες της Αττικής Οδού. Συγκεκριµένα έναν ποµποδέκτη e-
pass µε διελεύσεις αξίας 30 ευρώ, για να περνά ακόµη πιο
γρήγορα και εύκολα τα διόδια της Αττικής Οδού! 

∫∂ƒ¢π™∆∂ ¤Ó· e-PASS
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Αν ενώναµε τις σήραγγες της Αττικής Οδού θα
µπορούσαµε να καλύψουµε περίπου την απόσταση
από τη Γλυφάδα στο Σύνταγµα.

28 οχήµατα πέρασαν σχεδόν στην αλλαγή του χρό-
νου από τα διόδια της Αττικής Οδού. Πρωτοχρονιά
µε τους υπαλλήλους της Αττικής Οδού που ήταν στις
θέσεις τους.

Πάνω από το 30% των χρηστών της Αττικής Οδού
χρησιµοποιούν e-PASS για την ταχύτερη και ευκο-
λότερη διέλευσή τους από τα διόδια. Οι µέσοι χρό-
νοι ανταπόκρισης των περιπόλων της Αττικής Οδού
είναι µικρότεροι των 5 λεπτών. Oλα κινούνται γρή-
γορα στην Αττική Οδό...

Η µηχανή µε την οποία συµµετείχε ο Βασίλης
Ορφανός στο Rally Dakar 2005 εκτίθεται αυτές τις
µέρες στον προθάλαµο του Κέντρου Λειτουργίας
στην Παιανία. 

450 οθόνες υπολογιστών χρησιµοποιούνται από το
προσωπικό των Αττικών ∆ιαδροµών.

26 υπάλληλοι από το προσωπικό των Αττικών
∆ιαδροµών αψήφησαν τις προλήψεις περί δίσεκτου
έτους και παντρεύτηκαν µέσα στο 2004. Τους
ευχόµαστε κάθε ευτυχία.

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 φάκελο: 
Για το διαγωνισµό φωτογραφίας

Σίγουρα δεν είναι το µόνο αστείο που 

έχετε συναντήσει στο δρόµο σας!

µικρά      χαριτωµένα&
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