
9 στους 10 οδηγούς δηλώνουν... 

τα νέα της

Ιδιαίτερα ασφαλείς αισθάνονται περισ-

σότεροι από 9 στους 10 συνδροµητές

της Αττικής Οδού όταν οδηγούν σε

αυτή, όπως δείχνει έρευνα των εταιρειών

Metron Analysis και Invision. Σύµφωνα µε

την έρευνα το 94,3% των ερωτηθέντων

απαντάει ότι αισθάνεται «πολύ» και «αρκε-

τά» ασφαλές όταν οδηγεί στην Αττική Οδό.

Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα ιδιαίτερα χρήσιµη

θεωρούν οι οδηγοί την ύπαρξη πινακίδων µετα-

βλητών µηνυµάτων στην Αττική Οδό. Το 95,1% των

συνδροµητών θεωρεί «πολύ» και «αρκετά» χρή-

σιµη την ύπαρξη των πινακίδων. Εξάλλου «πολύ»

και «αρκετά» ικανοποιηµένοι εµφανίζεται το 93,3%

των οδηγών από τη σήµανση εισόδου και εξόδου

κυκλοφορίας στην Αττική Οδό. 

Το δύσκολο έργο να βοηθά τους οδηγούς που αντιµετωπίζουν πρόβληµα στην Αττική Οδό έχει

αναλάβει η ειδικά εκπαιδευµένη οµάδα των υπαλλήλων περιπολίας. Είναι οι «φύλακες άγγελοι»

των οδηγών που κινούνται στο δρόµο, καθοδηγούµενοι από το

Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας. «Σαρώνουν» σε κάθε βάρδια

τους απ’ άκρη σε άκρη των αυτοκινητόδροµο µε τα οχήµατα

περιπολίας και τον κατάλληλο εξοπλισµό και είναι έτοιµοι να

επέµβουν όλο το 24ωρο. Κάθε µέρα, κατά µέσο όρο, το προ-

σωπικό των περιπόλων επεµβαίνει ή παρέχει βοήθεια σε

τουλάχιστον 70 περιστατικά, ενώ ο χρόνος από την ειδο-

ποίηση ή τον εντοπισµό ενός συµβάντος µέχρι την άφιξη

του υπαλλήλου είναι κάτω από 5 λεπτά.
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σελίδες 8-9

Βοήθεια όλο το 24ωρο από εκπαιδευµένους υπαλλήλους

σελίδες 6-7

Μια ακόµη προσφορά, αυτή τη

φορά  για τους νέους συνδρο-

µητές του προγράµµατος

EXPRESS ξεκίνησε η Αττική

Οδός. Όλοι οι νέοι συνδροµη-

τές που εγγράφονται θα λαµ-

βάνουν δωρεάν τη συσκευή 

e-PASS, αφού δεν θα καταβάλ-

λουν τα 20 ευρώ της εγγύησης

καθώς

κ α ι

τ ρ ε ι ς

δωρεάν

διελεύσεις, µία για τον Οκτώβριο,

µία για τον Νοέµβριο και µία για τον

∆εκέµβριο του 2005.

∆εκαεννέα περιοχές µε πολιτιστικά

αξιοθέατα και µουσεία που µπορεί-

τε να επισκεφθείτε συγκέντρωσε

και σας προτείνει η Αττική Οδός. 

Προορισµοί έως πρόσφατα απόµα-

κροι έχουν έρθει πλέον «κοντύτερα»

µε την Αττική Οδό. Πρόκειται για

µουσεία, µοναστήρια και αρχαιολο-

γικούς χώρους που βρίσκονται

στην Ελευσίνα, στην Πάρνηθα,

στην Κηφισιά, στο Μαρούσι, στην

Πεντέλη και αλλού.
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καθώς

κ α ι

τ ρ ε ι ς

δωρεάν

διελεύσεις, µία για τον Οκτώβριο,

µία για τον Νοέµβριο και µία για τον
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σελίδα 10

σελίδες 12-13



√λες τις διαφηµιστικές πινακίδες που υπήρχαν µέσα στην περίφραξη του

αυτοκινητοδρόµου αποµάκρυνε ήδη η Αττική Οδός. Θέτοντας για άλλη

µια φορά ως πρωταρχικό της  µέληµα την προστασία των οδηγών και την

πλήρη συµµόρφωση της µε το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο προχώρησε στην απο-

µάκρυνση όλων των πλαισίων που υπήρχαν. 

Την προσπάθεια αυτή αναγνώρισε µε επιστολή του και ο Συνήγορος του Πολίτη 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, ενηµερώνοντας

ταυτόχρονα την Αρχή, προβαίνοντας σε καταγγελία των συµβάσεων που είχε συνάψει

µε διαφηµιστικές εταιρείες και αποµακρύνοντας όσες διαφηµίσεις και διαφηµιστικά πλαί-

σια βρίσκονταν εντός του χώρου ευθύνης της.»

Η Αττική Οδός έχοντας έως βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των οδηγών και χωρίς να

έχει ελεγχθεί από κανέναν, προχώρησε σε καταγγελία της σύµβασης που είχε µε διαφηµι-

στική εταιρία και υποχρέωσε τους διαφηµιστές να αποµακρύνουν όλα τα διαφηµιστικά πλαί-

σια που βρίσκονταν εντός της περίφραξης του Αυτοκινητόδροµου. Επιπλέον δε αντιµετω-

πίζοντας µε ιδιαίτερη ευαισθησία και ευθύνη το ζήτηµα της οδικής ασφάλειας και της καλαι-

σθησίας προσφέρει δωρεάν τη νοµική της βοήθεια στους ∆ήµους από τους οποίους διέρ-

χεται ο Αυτοκινητόδροµος ώστε να «τακτοποιηθεί» σύµφωνα µε το νόµο το ζήτηµα αυτό. 

Βέβαια για να είναι ακόµα πιο ουσιαστική η προσπάθεια, θα πρέπει οι διαφηµίσεις να

αποµακρυνθούν και από τα οικόπεδα κοντά

στο δρόµο.

Η Αττική Οδός θα συνεχίσει τις προσπά-

θειές της για την προστασία των οδηγών,

για να διασφαλίσει άνετη και ασφαλή

οδήγηση. 

Θετικά σχόλια από τον Συνήγορο του Πολίτη
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Αγαπητοί αναγνώστες,

Βρισκόµαστε πλέον για τα

καλά στην καρδιά του Φθινοπώρου και

οι καλοκαιρινές παραλίες αποτελούν

πλέον µια όµορφη ανάµνηση (τουλάχι-

στον για όσους τις επισκεύθηκαν). Όµως η

Αττική «κρύβει» πολλές οµορφιές που µπο-

ρούµε να απολαύσουµε όλες τις εποχές.

Στο τεύχος που κρατάτε στα

χέρια σας επιλέξαµε και σας προτείνουµε

αξιοθέατα µε πολιτιστικό χαρακτήρα που

µπορείτε να επισκεφθείτε. Πρόκειται για µου-

σεία, µοναστήρια και αρχαιολογικούς χώρους

που µέχρι πρόσφατα θεωρούνταν απόµακροι

προορισµοί.

Η Αττική Οδός ενώνει την Αττι-

κή, διευκολύνει την πρόσβαση στους προ-

ορισµούς αυτούς και µάλιστα µε ασφάλεια,

όπως άλλωστε εσείς οι ίδιοι λέτε. Οι οδη-

γοί που χρησιµοποιούν την Αττική Οδό

αισθάνονται στη συντριπτική τους πλει-

οψηφία ασφαλείς όπως φανερώνει

έρευνα που έκαναν οι εταιρείες Metron

Analysis και Invision. Η εµπιστοσύνη

αυτή µε την οποία µας περιβάλλετε

αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για όλους εµάς

που καθηµερινά προσπαθούµε να

σας παρέχουµε αξιόπιστες υπηρεσίες.

Η θετική σας γνώµη αποτελεί το καλύ-

τερο κίνητρο για να συνεχίσουµε και

να εντείνουµε την προσπάθεια αυτή. 

Σας ευχαριστούµε και ευχόµαστε πολ-

λές καλές αττικές διαδροµές

Αττική Οδός

EDITORIAL
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Ένα ταξίδι 4 ηµερών για 2 άτοµα στη Σουηδία κέρδισε ο κ. Γεώργιος Τρίκκας.

Ο κ. Τρίκας στάθηκε τυχερός καθώς στις 25 Ιουλίου, έγινε συνδροµητής στο  πρόγραµµα Friendly,

της Αττικής Οδού και  παρέλαβε τον ποµποδέκτη No 111.111, που «έκρυβε» και το ταξίδι στη

Σουηδία.Το δώρο, προσφορά της Αττικής Οδού και της σουηδικής εταιρείας Kapsch TrafficCom,

παρέλαβε ο τυχερός  από τον κ. ∆ηµήτρη Μανδαλώζη, Συντονιστή ∆ιοικητικού Έργου

των Αττικών ∆ιαδροµών. Κατά την παραλαβή παρέστη και ο κ. Jan Svedevall, Υπεύθυ-

νος Πωλήσεων και Μarketing της σουηδικής εταιρείας Kapsch TrafficCom, που κατα-

σκευάζει τους ηλεκτρονικούς ποµποδέκτες e-PASS και ήλθε ειδικά από τη Σουηδία για

το σκοπό αυτό. 

Η Αττική Oδός που έκλεισε 3 χρόνια επιτυχηµένης λειτουργίας του ηλεκτρονικού

συστήµατος e-PASS,  δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της  µέσω των συνδροµητι-

κών της  προγραµµάτων, να κινούνται γρήγορα και άνετα  σε έναν από τους πιο σύγ-

χρονους αυτοκινητόδροµους, κερδίζοντας  εκπτώσεις  που φθάνουν µέχρι  και 40%. 

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισµός

Συνεργασία
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Συνεχίζεται η συνεργασία, που είχε ξεκινήσει των Απρίλιο µεταξύ των  Αττικών ∆ιαδροµών και των

Κ.Ε.Κ ΑΚΜΗ. Την Πέµπτη 22 Σεπτεµβρίου αρχίζουν και πάλι τα σεµινάρια για το προσωπικό των

διοδίων. Στην πρώτη φάση των σεµιναρίων, την άνοιξη, συµµετείχαν όλοι οι εισπράκτορες διο-

δίων. Τώρα είναι η σειρά των 220 εποπτών διοδίων να εκπαιδευτούν σε θέµατα επικοινωνίας και

εξυπηρέτησης των οδηγών.

Ο στόχος των σεµιναρίων αυτών είναι η διατήρηση του υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης των χρη-

στών, από το προσωπικό των διοδίων,  που αγγίζει  το 98% σύµφωνα µε την έρευνας RSS που

πραγµατοποιήθηκε τον ∆εκέµβριο του 2004 από την Invision Consulting και τη Metron Analysis.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ·ÎfiÌ· Î·Ï‡ÙÂÚË
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Από την ανακάλυψη του 1736 στα σύγχρονα λάστιχα

¶ÚÔÛÔ¯‹ 
ÛÙ· ÂÏ·ÛÙÈÎ¿

∞ν και τα ελαστικά αποτελούν ένα από τα ζωτικά όργανα ενός οχήµατος,

συχνά τείνουµε να ξεχάσουµε ότι το ελαστικό είναι το µοναδικό σηµείο του

οχήµατος που βρίσκεται σε επαφή µε το οδόστρωµα και ότι όλες οι απο-

δόσεις ενός οχήµατος δεν θα ήταν εφικτές χωρίς καλά ελαστικά. Κάθε άλλο από το

να αποτελούν ασήµαντα κοµµάτια καουτσούκ, τα ελαστικά έχουν µια πολύπλοκη δοµή

και η τεχνολογία τους βελτιώνεται συνεχώς ώστε να προσφέρουν απόλυτη άνεση και

τέλειο κράτηµα στο δρόµο µε την ελάχιστη δυνατή φθορά. 

Λίγη ιστορία …

Στις απαρχές της εφεύρεσης του ελαστικού βρίσκεται η ανακάλυψη του καουτσούκ, το

1736, από έναν Γάλλο επιστήµονα κατά την διάρκεια µιας αποστολής στο Περού. Περί-

που 100 χρόνια µετά, ο Charles Goodyear, απλός σιδηροπώλης από το Connecticut, ανα-

κάλυψε το βουλκανισµό, µια χηµική διαδικασία που τροποποιεί τα χαρακτηριστικά του καου-

τσούκ αναµειγνύοντάς το µε θειούχες ενώσεις. Η διαδικασία αυτή επέτρεψε την σταθερο-

ποίηση των γνωστών σε µας ιδιοτήτων του καουτσούκ, όπως η εξαιρετική ελαστικότητα του,

η σταθερή οµογένεια των συστατικών του και το γεγονός ότι παραµένει αµετάβλητο στις

αλλαγές της θερµοκρασίας. Το 1887, ένας Ιρλανδός κτη-

νίατρος από το Belfast εφηύρε το ελαστικό προσπα-

θώντας να επιλύσει τα προβλήµατα που δηµιουρ-

γούνταν στο τρίκυκλο του γιου του κατά την κύλι-

ση ή το τράνταγµα. Το όνοµα του John Boyd

Dunlop έγινε θρύλος. 

Πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι το ελα-

στικό δεν θα είχε ποτέ εξελιχθεί σε τέτοιο

βαθµό χωρίς τη συνεισφορά ενός ονό-

µατος, µιας µάρκας, µιας οικογένειας που

άφησε τη σφραγίδα της στην ιστορία των

ελαστικών: πρόκειται για τη Michelin, την

Μονοήµερο σεµινάριο κυκλο-
φοριακής αγωγής πραγµατοποί-
ησε το Γραφείο Αγωγής Υγείας
της ∆ιεύθυνσης Πειραιά σε
συνεργασία µε την Αττική Οδό και
τις Αττικές ∆ιαδροµές την Πέµπτη
15 Σεπτεµβρίου 2005.
Στόχος του σεµιναρίου που απευ-
θυνόταν σε ∆ιευθυντές, Υποδιευθυ-
ντές και Εκπαιδευτικούς της ∆ευτε-
ροβάθµιας Εκπαίδευσης Πειραιά,
ήταν η ενηµέρωση των εκπαιδευτι-
κών σε θέµατα που αφορούν την
οδική ασφάλεια στην Αττική Οδό,
την πρόληψη τροχαίων ατυχηµά-
των καθώς και τις ενέργειες σε
περίπτωση ατυχήµατος.
Υπεύθυνη του σεµιναρίου ήταν η
κ. Σµάρω Γιαννίρη, υπεύθυνη
Αγωγής Υγείας Πειραιά και
βασικός οµιλητής ο κ. Παντε-
λής Κοπελιάς, Συγκοινωνιολό-
γος Οδικής Λειτουργίας των
Αττικών ∆ιαδροµών. 
Οι εκπαιδευτικοί έµειναν ικα-
νοποιηµένοι από την παρου-
σίαση που τους έγινε και
εκδήλωσαν την επιθυµία τους
να φέρουν και τους µαθητές
τους στην Αττική Οδό προ-
κειµένου να ενηµερωθούν για
θέµατα οδικής ασφάλειας.
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πρώτη εταιρεία στον τοµέα των ελαστικών, που δηµιούργησε το αποσυναρµολογήσιµο

ελαστικό, το ελαστικό µε καρφιά, τον εφεδρικό τροχό, το ακτινικό αποτύπωµα στο πέλµα

του ελαστικού (radial tyre) που χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα. 

Όλα σχεδόν τα σύγχρονα οχήµατα είναι εφοδιασµένα µε ελαστικά χωρίς σαµπρέλα, τα

ονοµαζόµενα tubeless. Το tubeless εφευρέθηκε το 1954 από την Εταιρεία Goodyear.

Μέσω της τέλειας εφαρµογής του ελαστικού στην ζάντα επιτυγχάνεται η απόλυτη στε-

γανότητα του ελαστικού. Σε αντίθεση µε τον οµόλογο του µε σαµπρέλα, το ελαστικό

tubeless δεν θερµαίνεται εσωτερικά λόγω της τριβής µεταξύ της σαµπρέλας και του

καουτσούκ και αποφεύγεται έτσι κάθε κίνδυνος διάσπασης του ελαστικού. Ένα άλλο

πλεονέκτηµα του tubeless αποτελεί το γεγονός ότι το ελαστικό ξεφουσκώνει αργά σε

περίπτωση σκασίµατος, πράγµα που είναι επίσης σηµαντικό για τη µείωση του αριθµού

των ατυχηµάτων. 

Τι πρέπει να προσέχω...

Η µέση διάρκεια ζωής ενός καλά συντηρηµένου ελαστικού ανέρχεται σε 40.000 χλ. Η

σωστή πίεση του ελαστικού αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την ασφάλεια και τη

διάρκεια ζωής του ελαστικού και πρέπει να ελέγχεται όταν το ελαστικό έχει κρυώσει. Σε

περίπτωση που η πίεση των ελαστικών µετριέται όταν είναι ακόµα ζεστά από τη χρήση

τους, πρέπει να προστεθούν 0,3 bar στην ενδεδειγµένη πίεση. Η πίεση των ελαστικών

πρέπει να ελέγχεται µηνιαίως. Τέλος, οφείλουµε να ξέρουµε ότι όσο πιο χαµηλή είναι η

εξωτερική θερµοκρασία, τόσο πιο χαµηλή είναι η πίεση των ελαστικών. Το φαινόµενο

αυτό µπορεί να δηµιουργήσει µια λανθασµένη εικόνα και δεν σηµαίνει οπωσδήποτε ότι

το ελαστικό είναι ξεφούσκωτο. Θα ήταν εποµένως ανώφελο να φουσκώσετε περισσό-

τερο τα ελαστικά σας το χειµώνα. 

Η διάρκεια ζωής του πέλµατος εξαρτάται κυρίως από τον τρόπο οδήγησης. Μια βιαία

εκκίνηση, στροφές που παίρνονται µε µεγάλη ταχύτητα, απότοµο φρενάρισµα κτλ. µει-

ώνουν πολύ σηµαντικά τη διάρκεια ζωής του ελαστικού. Στην πόλη, ο χειρότερος εχθρός

των ελαστικών είναι τα πεζοδρόµια: δεν πρέπει ποτέ να παρκάρετε στηρίζοντας ένα ή

περισσότερα από τα ελαστικά του οχήµατός σας πάνω στο πεζοδρόµιο. 

Κυρίως πρέπει να αποφεύγετε να ανεβαίνετε στα πεζοδρόµια, διότι η δοµή του ελαστι-

κού φθείρεται. 

Για να είµαστε σαφείς, πρέπει να επισηµανθεί ότι τα ελαστικά όπως και o κινητήρας απο-

τελούν ζωτικά όργανα του οχήµατος που διαθέτουν πολύπλοκή δοµή και υψηλή τεχνο-

λογία. Τα ελαστικά απαιτούν εποµένως ιδιαίτερη φροντίδα ώστε το όχηµα να κινείται µε

πλήρη ασφάλεια. 
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™ας έχει τύχει ποτέ για κάποιο λόγο να ακινητοποιήσετε το όχηµα σας στην

λωρίδα έκτακτης ανάγκης  της Αττικής Οδού;  Καλέσατε ποτέ το 1866 γιατί

µείνατε από βενζίνη; Σε λιγότερο από 5 λεπτά κάποιος υπάλληλος των περι-

πόλων θα ήταν µαζί σας για να σας βοηθήσει. Οι 45 «φύλακες άγγελοι» που έχουν

αναλάβει τη δύσκολη αυτή δουλειά βρίσκονται σε 24ωρη βάση στο δρόµο προκει-

µένου να βοηθήσουν εσάς που κυκλοφορείτε στην Αττική Οδό.

Οι υπάλληλοι περιπολίας είναι η δύναµη βοήθειας της Αττικής Οδού προς τους χρή-

στες της. Άρτια εκπαιδευµένοι, καθοδηγούµενοι από το Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλο-

φορίας (Κ∆Κ), «σαρώνουν» σε κάθε βάρδια τους απ’ άκρη σε άκρη των αυτοκινητό-

δροµο µε τα οχήµατα περιπολίας των Αττικών ∆ιαδροµών και µε τον κατάλληλο εξο-

πλισµό είναι έτοιµοι να επέµβουν όλο το 24ωρο είτε µεµονωµένα είτε συνοδεύοντας και

υποβοηθώντας  τις αρµόδιες υπηρεσίες επέµβασης  (Τροχαία Αττικής Οδού, ΕΚΑΒ,

Πυροσβεστική, Οδική Βοήθεια). Η συνολική δύναµη των περιπόλων είναι 45 άτοµα που

εργάζονται σε 3 κυλιόµενες βάρδιες.

Τα κύρια καθήκοντα των υπάλληλων περιπολίας είναι ο εντοπισµός και η επέµβαση σε

συµβάντα στον αυτοκινητόδροµο (π.χ. τροχαία ατυχήµατα, ακινητοποιηµένα οχήµατα

µε βλάβη κλπ), η αποµάκρυνση εµποδίων ή άλλων αντικειµένων που πιθανώς να είναι

επικίνδυνα για την ασφάλεια των χρηστών, η κάλυψη και η σήµανση µε τον κατάλληλο

εξοπλισµό (κώνοι, φωτεινές πινακίδες, πινακίδες σήµανσης) του σηµείου ενός συµβά-

ντος για την αποφυγή ατυχήµατος και η παροχή βοήθειας προς τους χρήστες ανά-

λογα µε τις συνθήκες και το επείγον της κατά-

στασης (π.χ. βοήθεια κατά την επισκευής

οχήµατος, πρώτες βοήθειες σε πολύ βασι-

κό επίπεδο κλπ). Σε συνθήκες «ρουτίνας»

και όταν οι υπάλληλοι περιπολίας δεν

απασχολούνται σε συµβάντα, συνο-

δεύουν υπερµεγέθη οχήµατα, επιθε-

ωρούν το δρόµο και τον εξοπλισµό

«º‡Ï·ÎÂ˜ ∞ÁÁÂÏÔÈ»
ÛÙËÓ  ∞ÙÙÈÎ‹ √‰fi

Εκπαιδευµένοι υπάλληλοι δίνουν βοήθεια σε 24ωρη βάση
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του και γενικά ελέγχουν κάθε κατάσταση που εγκυµονεί κινδύνους και την αναφέρουν

στο Κ∆Κ για τα κατάλληλα µέτρα.  

Κάθε µέρα, κατά µέσο όρο, το προσωπικό των περιπόλων επεµβαίνει ή παρέχει βοή-

θεια σε τουλάχιστον 70 περιστατικά. Ο χρόνος από την ειδοποίηση ή τον εντοπισµό

ενός συµβάντος µέχρι τη άφιξη του υπαλλήλου επί τόπου είναι κάτω από 5 λεπτά.

Πόσο χρήσιµη θεωρείτε ότι είναι η συνεχής κυκλοφορία 
και υποστήριξη των ειδικών περιπόλων (κίτρινων οχηµάτων) της Α.Ο.

¶ÔÏ‡ ∫·ıfiÏÔ˘AÚÎÂÙ¿ √¯È Î·È ÙfiÛÔ ¢∞
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ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ

Οχήµατα Τύπου Van 20

Όχηµα Περισυλλογής - Γερανάκι 3

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ασύρµατος Επικοινωνίας

Αναλάµποντες Φανοί

Φωτεινές ενδείξεις (FLR)

Πυροσβεστήρες

Πινακίδες σήµανσης

Κώνοι

Άµµος για διαρροές λαδιών

Ιδιαίτερα θετική είναι η γνώµη που έχουν οι χρήστες της Αττικής Οδού για τα ειδικά

περίπολα που κινούνται στο δρόµο. Σύµφωνα µε έρευνα της ΜETRON ANALYSIS και

INVISION σε χρήστες του αυτοκινητοδρόµου ποσοστό άνω του 90% θεωρεί πολύ και

αρκετά χρήσιµη τη συνεχή κυκλοφορία και υποστήριξη των ειδικών περιπόλων.

ΕΡΕΥΝΑ
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Έρευνα Metron Analysis και Invision

∞ÛÊ·ÏÂ›˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È
9 ÛÙÔ˘˜ 10 Ô‰ËÁÔ‡˜
ÛÙËÓ  ∞ÙÙÈÎ‹ √‰fi

πδιαίτερα ασφαλείς αισθάνονται περισσότεροι από 9 στους 10 συνδροµητές της

Αττικής Οδού όταν οδηγούν σε αυτή. Επίσης σε υψηλό βαθµό είναι η ικανο-

ποίησή τους τόσο από τη σήµανση του δρόµου όσο και από την ενηµέρωση

που τους παρέχεται από τις οθόνες µεταβλητών µηνυµάτων.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έρευνα που έκαναν οι εταιρείες Metron Analysis

και Invision τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2005 σε 500 συνδροµητές της Αττικής Οδού.

Σύµφωνα λοιπόν µε την έρευνα το 54,3% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι αισθάνονται

πολύ ασφαλείς όταν οδηγούν στην Αττική Οδό. Το 39,1% των συνδροµητών απαντούν

ότι αισθάνονται αρκετά ασφαλείς όταν οδηγούν στην Αττική Οδό. Το 5,6% απαντούν

«όχι και τόσο» ασφαλείς, ενώ το 0,8% των συνδροµητών που ερωτήθηκαν απαντούν ότι

δεν αισθάνονται καθόλου ασφαλείς. 

Η άποψη αυτή  των χρηστών ενισχύεται και από την µελέτη των στοιχείων που σχετίζο-

νται µε την οδική ασφάλεια, και  σύµφωνα µε τα οποία ο αριθµός συµβάντων στην Αττική

Οδό είναι από 2,5  έως 10 φορές µικρότερος από αυτά που συµβαίνουν σε οποιοδήπο-

τε άλλο οδικό δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η προσπάθεια να επιτευχθούν υψηλοί δείκτες οδικής ασφάλειας στην Αττική Οδό, στη-

ρίζεται στους εξής άξονες: στη διατήρηση της άριστης κατάστασης του οδοστρώµα-

τος και της διαγράµµισης του δρόµου, στο συνεχή  φωτισµό του δρόµου όλη τη

νύχτα, και τις ηµέρες µε περιορισµένη ορατότητα, στον 24ωρο φωτισµό των τµη-

µάτων του δρόµου που διέρχεται από σήραγγες, στις  συνεχείς περιπολίες όλο το

24ωρο των ειδικών κίτρινων οχηµάτων της Αττικής Οδού, καθώς και στην προ-

σπάθεια για άµεση διαχείριση των περιστατικών που συµβαίνουν µέσω του

Κέντρου ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας. Επίσης σε περίπτωση ακινητοποίησης ενός

οχήµατος για οποιοδήποτε λόγο, ο µέσος χρόνος που µεσολαβεί µέχρι την
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άφιξη του ειδικού περιπόλου της Αττικής Οδού είναι 4,7 λεπτά.

Σύµφωνα µε την έρευνα οι συνδροµητές που δηλώνουν ότι αισθάνονται «όχι και τόσο» ή

«καθόλου» ασφαλείς το αποδίδουν κυρίως στην επιθετική οδήγηση άλλων οδηγών, υπο-

στηρίζοντας κατά κύριο λόγο, ότι «πολλοί οδηγοί αναπτύσσουν µεγάλες ταχύτητες» και

«δεν τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και ειδικά στα τούνελ».

Πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι οδηγοί που χρησιµοποιούν την Α.Ο. (%)

¶ÔÏ‡ ∫·ıfiÏÔ˘AÚÎÂÙ¿ √¯È Î·È ÙfiÛÔ ¢∞
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ΕΡΕΥΝΑ

Πόσο χρήσιµες είναι οι Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυµάτων (VMS) (%)

¶ÔÏ‡ ∫·ıfiÏÔ˘AÚÎÂÙ¿ √¯È Î·È ÙfiÛÔ ¢∞
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Θεωρείτε ικανοποιητική τη σήµανση 
εισόδου και εξόδου κυκλοφορίας στην Α.Ο. (%)
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Το 93.4% δηλώνει ότι νιώθει πολύ και αρκετά ασφαλές όταν οδηγεί στην Α.Ο.

Ιδιαίτερα χρήσιµη θεωρούν οι οδηγοί την ύπαρξη πινακίδων

µεταβλητών µηνυµάτων στην Αττική Οδό. Το 95,1% των συν-

δροµητών θεωρεί «πολύ» και «αρκετά» χρήσιµη την ύπαρξη

των πινακίδων. Το 3,4% απαντά ότι δεν είναι και τόσο χρήσιµες

και το 0,9% απαντά καθόλου χρήσιµες.

«Πολύ» και «αρκετά» ικανοποιηµένοι εµφανίζονται το 93,3%

των οδηγών από τη σήµανση εισόδου και εξόδου κυκλοφορίας

στην Αττική Οδό. Ποσοστό 5,6% των συνδροµητών δηλώνει

«όχι και τόσο» ικανοποιηµένο, ενώ ποσοστό 0,5% δηλώνει κα-

θόλου ικανοποιηµένο.  
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¡έα προσφορά για τους νέους συνδροµητές του προγράµµατος EXPRESS ξεκίνησε η Αττική

Οδός. Όλοι οι νέοι συνδροµητές που εγγράφονται θα λαµβάνουν δωρεάν τη συσκευή e-PASS,

αφού δεν θα καταβάλλουν τα 20 ευρώ της εγγύησης καθώς και τρεις δωρεάν διελεύσεις, µία για

τον Οκτώβριο, µία για τον Νοέµβριο και µία για τον ∆εκέµβριο του 2005. Για να επωφεληθείτε της προσφο-

ράς αρκεί να προσέλθετε σε κάποιο από τα Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών της Αττικής Οδού και να εγ-

γραφείτε συνδροµητής στο πρόγραµµα EXPRESS προσκοµίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

Το EXPRESS είναι το συνδροµητικό πρόγραµµα που παρέχει σταθερή έκπτωση 0,35 ô

στο κόστος διέλευσης. Έτσι κερδίζετε από την πρώτη κιόλας διέλευση και κάθε φορά

που περνάτε από τα διόδια, αφού για κάθε διέλευση πληρώνετε 2,15 ô έναντι 2,50 ô.

Η προσφορά ισχύει έως 31 ∆εκεµβρίου και αφορά µόνο τους νέους συνδροµητές που

θα εγγραφούν στο πρόγραµµα EXPRESS.

ΣΗΜΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ
Ωράριο Λειτουργίας: ∆ευτέρα – Παρασκευή 07:00 - 19:00 και Σάββατο 09:00 - 13:00

ΓΙΑ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
l Αστυνοµική Ταυτότητα
l Έγγραφο που να πιστοποιεί ΑΦΜ και δι-

εύθυνση κατοικίας (πρόσφατο λογαρια-
σµό ∆ΕΗ/ΟΤΕ, ή απόδειξη πληρωµής τε-
λών κυκλοφορίας, ή άνω τµήµα εκκαθαρι-
στικού εφορίας)

l Άδεια κυκλοφορίας οχήµατος ανά ηλε-
κτρονική συσκευή (αρκεί η επίδειξή τους)

l Εξουσιοδότηση από το νόµιµο εκπρό-
σωπο σε επιστολόχαρτο της εταιρείας

l Σφραγίδα της εταιρείας
l Άδεια κυκλοφορίας οχήµατος ανά ηλε-

κτρονική συσκευή

Κτίριο Σταθµού ∆ιοδίων Ρουπακίου
Θέση: 8,5 χλµ. Αττικής Οδού - Είσοδος: Από Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου, προς Μαρκόπουλο

Κτίρια Σ.Ε.Α. (Σταθµού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών) 
Θέση: 10,2 χλµ. Αττικής Οδού - Είσοδος: Μετά τον κόµβο του Ασπροπύργου (Ν.4), προς Ελευσίνα  

Κτίριο Σταθµού ∆ιοδίων Μεταµόρφωσης
Θέση: 23,1 χλµ. Αττικής Οδού - Είσοδος: 1. Από Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας, προς  Μαρκόπουλο, 2. Από Ε.Ο.
Αθηνών - Λαµίας προς  Ελευσίνα   

Κτίριο Σταθµού ∆ιοδίων Κατεχάκη
Θέση: 0,5 χλµ. Αττικής Οδού - Είσοδος: Από Λ. Κατεχάκη,  προς Αεροδρόµιο και Ελευσίνα  

Κτίριο Σταθµού ∆ιοδίων Παλλήνης
Θέση: 11,5 χλµ. Αττικής Οδού - Είσοδος: Από Πικέρµι προς Ελευσίνα και Κατεχάκη  

Κτίρια Σ.Ε.Α. (Σταθµού Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών)  
Θέση: 40,2 χλµ. Αττικής Οδού. - Είσοδος:  Μεταξύ του κόµβου Κάντζας (Ν.17) και Παιανίας (Ν.18)    

Κτίριο Σταθµού ∆ιοδίων Κορωπίου
Θέση: 44ο χλµ. Αττικής Οδού - Είσοδος: Από Αεροδρόµιο προς Ελευσίνα.

ΓIA THΛEΦΩNIKH EΞYΠHPETHΣH KAΛEΣTE:210-6682222

Web: www.aodos.gr, e-mail: sales@attikesdiadromes.gr

Συσκευή e-PASS χωρίς να καταβάλλετε εγγύηση

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜   
Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜
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Σε περισσότερο από 50% των ατυχηµάτων που συµβαίνουν

υπαίτια είναι η µη τήρηση της απόστασης ασφαλείας µεταξύ

των οχηµάτων. Στατιστικά περίπου το 25% των οδηγών δεν

τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας και σχεδόν 7% των οδηγών

διατηρούν απόσταση για την οποία απαιτείται χρόνος µικρό-

τερος του ενός δευτερολέπτου για να φρενάρουν. Ασφαλώς,

µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, η απόσταση φρεναρίσµατος

των σηµερινών οχηµάτων είναι πολύ µικρότερη απ’ ό,τι πριν

από δέκα χρόνια, αλλά ο µέσος όρος ταχύτητας τους έχει επί-

σης αυξηθεί. 

Ας µιλήσουµε µε αριθµούς ....

Αναφερόµαστε στις αποστάσεις ασφάλειας στον πληθυντικό

αριθµό επειδή αυτές οι αποστάσεις διαφέρουν ανάλογα µε την

αναπτυσσόµενη ταχύτητα, την ολισθηρότητα του οδοστρώµα-

τος, και µε τις ιδιότητες του κάθε αυτοκίνητου. Για αυτό και η

ταχύτητα στα βαριά οχήµατα επιβάλλεται να είναι περιορισµέ-

νη καθώς ο οδηγός ενός φορτηγού δεν

επιτρέπεται να κινείται πολύ κοντά σε

άλλο όχηµα πιο ελαφρύ από το δικό του.

Ο βασικός κανόνας που πρέπει να τηρη-

θεί είναι ότι ο χρόνος που απέχει µεταξύ

του αυτοκινήτου σας και του προπορευ-

όµενου οχήµατος να αντιστοιχεί σε 2 δευτερόλεπτα τουλάχι-

στον. 

Για ποιο λόγο τα δυο δευτερόλεπτα;

l Ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού είναι ένα δευτερόλεπτο.

∆ηλαδή από τη στιγµή που ο οδηγός αντιλαµβάνεται τον κίν-

δυνο απαιτείται κατά µέσο όρο ένα δευτερόλεπτο έως ότου ξεκι-

νήσει το φρενάρισµα του. Αυτός ο χρόνος ενδεχοµένως να φτά-

σει, κυρίως σε άτοµα ηλικιωµένα, το 1,5 µε 2,0 δευτερόλεπτα ή

ακόµα περισσότερο.

l Πρέπει να προβλεφθεί κι ένα παραπάνω δευτερόλεπτο εφό-

σον υπάρχει η περίπτωση το αυτοκίνητο που προηγείται να

χρειάζεται µια µικρότερη απόσταση µέχρι να ακινητοποιηθεί,

είτε επειδή κινείται πιο σιγά, είτε επειδή διαθέτει ένα σύστηµα

φρεναρίσµατος πιο εξελιγµένο. Στην Αττική Οδό, το όριο

ταχύτητας βρίσκεται στα 120 χλµ/ώρα. Η απόσταση ασφάλει-

ας σε περίπτωση στεγνού οδοστρώµατος πρέπει να ανέρχε-

ται τουλάχιστον σε:

l 50µ για µια ταχύτητα 90χλµ/ώρα l 62µ για µια ταχύ-

τητα 110χλµ/ώρα l 67µ για µια ταχύτητα 120χλµ/ώρα

Σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές, µια ικανοποιητική από-

σταση ασφαλείας σε αυτοκινητόδροµο θεωρούνται τα 80µ. Οι

αναφερόµενες αποστάσεις πρέπει να διπλασιαστούν σε περί-

πτωση ολισθηρότητας του οδοστρώµατος.

Πώς να υπολογίζουµε 2 δευτερόλεπτα;

Ένας απλός τρόπος είναι να εντοπίσει κανείς κάποιο σταθερό

σηµείο στο αυτοκινητόδροµο (π.χ. για

την Αττική Οδό, οι πράσινες πινακίδες

κατευθυντήριας σήµανσης στο ύψος

του προπορευόµενου αυτοκινήτου).

Πρέπει να µετρήσετε 2 δευτερόλεπτα

µέχρι να φτάσετε αυτό το σηµείο. Μπο-

ρούµε επίσης να υπολογίζουµε 2 δευτερόλεπτα παρατηρώ-

ντας τη διαγράµµιση στο οδόστρωµα µεταξύ των δυο λωρί-

δων κυκλοφορίας: η τήρηση µιας απόστασης που αντιστοιχεί

σε 4 γραµµές από το προπορευόµενο όχηµα εξασφαλίζει τη

διατήρηση µιας απόστασης ασφαλείας που αντιστοιχεί σε 2

δευτερόλεπτα το λιγότερο. 

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Ο∆Ο ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΝΑ 

ΑΦΗΝΕΤΕ ΑΡΚΕΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΡΟΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.

Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας

2 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÌÔÚÂ›
Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ̇ ˆ‹

,,,,Περίπου το 25% των οδηγών 
δεν τηρούν 

τις αποστάσεις ασφαλείας
από το προπορευόµενο όχηµα

Jean Harito 
Γενικός ∆ιευθυντής -  Αττικές ∆ιαδροµές
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∆ο φθινόπωρο έφτασε και οι αποδράσεις στις παραλίες φθάνουν στο τέλος τους. Όµως η Αττική πα-

ραµένει πάντα όµορφη έχοντας να προσφέρει πολλούς νέους προορισµούς άγνωστους για πολλούς

από τους κατοίκους της.  Συγκεντρώσαµε και σας προτείνουµε αξιοθέατα και µουσεία που µπορεί-

τε να επισκεφθείτε. Η Αττική Οδός ενώνει την Αττική και διευκολύνει την πρόσβαση σε µουσεία, µοναστήρια

και αρχαιολογικούς χώρους που µέχρι πρόσφατα θεωρούνταν απόµακροι προορισµοί.

Μέσω της Αττικής Οδού και εξερχόµε-

νοι στον Κόµβο Μάνδρας (έξοδος 1), κα-

τευθυνόµενοι προς Ελευσίνα, σε απόστα-

ση 15 λεπτών µπορείτε να επισκεφθείτε τα

Αρχαία Μνηµεία της Ελευσίνας (Ρωµαϊκά

Λουτρά, Αδριάνειο Υδρογωγείο) (σηµείο

1α στο χάρτη) καθώς και το Αρχαιολογικό

Μουσείο (σηµείο 1β). Εξερχόµενοι στις εξό-

δους Περ. Αιγάλεω και Λ. Φυλής (έξοδος 5 &

6), ακολουθώντας την Λ. Φυλής προς την

Πάρνηθα µπορείτε να επισκεφτείτε τις Μονές

Κλειστών και Αγ. Κυπριανού & Ιουστίνης (ση-

µείο 2), θαυµάζοντας παράλληλα το υπέροχο

φυσικό περιβάλλον της Πάρνηθας. Επίσης

βγαίνοντας στην έξοδο της Λ. ∆ηµοκρατίας

(7), οδηγώντας προς Αχαρνές µπορείτε να

επισκεφθείτε το Μουσείο Ιστορίας και Λα-

ογραφίας (σηµείο 3α). Ενώ συνεχίζοντας

προς Τατόι µπορείτε να προσεγγίσετε το

Μουσείο Πολεµικής Αεροπορίας (ση-

µείο 3β). Εξερχόµενοι στον Κόµβο της

Λ. Κηφισίας (έξοδος 11) και οδηγώντας προς

Κηφισιά µπορείτε να προσεγγίσετε το Ίδρυµα

Γιάννη Τσαρούχη, το Σπαθάρειο Μουσείο

Θεάτρου Σκιών και το Μουσείο Φυσικής

Ιστορίας του ∆ήµου Αµαρουσίου (σηµείο 4).

Επίσης συνεχίζοντας την άνοδο της Λ. Κηφι-

σίας έχετε τη δυνατότητα να θαυµάσετε τα εκ-

θέµατα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γου-

λανδρή, της Πινακοθήκης Κουβουτσάκη (ση-

µείο 5α) καθώς και του Μουσείου Τηλεπικοι-

νωνιών του Ο.Τ.Ε. (σηµείο 5β). Ο Κόµβος της

Λ. Πεντέλης ( έξοδος 12) σας παρέχει τη δυ-

νατότητα για γρήγορη µετάβαση προς το Α-

στεροσκοπείο, τη Μονή Πεντέλης και τον

Πύργο της ∆ουκίσσης Πλακεντίας (σηµείο 6).

Εξερχόµενοι είτε από τον Κόµβο Λ. Μαρα-

θώνος (έξοδος 15) είτε από την έξοδο Παλ-

λήνης (Υ8) µπορείτε να επισκεφθείτε τα Αρ-

χαία Μνηµεία της Παλλήνης (Μυκηναϊκό Τά-

φο, Λίθινο Λιοντάρι, Περιστερώνα) (σηµείο

7). Επίσης ακολουθώντας την Λ. Μαραθώνος

∞ÙÙÈÎ‹ √‰fi˜ 
Ô ‰ÚfiÌÔ˜ 
ÙÔ˘¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡

19 τοποθεσίες µε αξιοθέατα και µουσεία στην Αττική

1α
1β
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π ρ ο ς

Μαραθώνα και

σε απόσταση 25 λε-

πτών περίπου µπορείτε να

θαυµάσετε τον Τύµβο του

Μαραθώνα, καθώς και τον Αρχαι-

ολογικό Χώρο και το Μουσείο (ση-

µείο 8). Ο Κόµβος Παιανίας (έξοδος 18)

διευκολύνει τη µετάβαση προς το Μου-

σείο Βορρέ (σηµείο 9α) και το Σπήλαιο

Παιανίας «Κουτούκι» (σηµείο 9β). Εξερ-

χόµενοι από τον Κόµβο Αεροδροµίου (έ-

ξοδος 20) και µε κατεύθυνση προς Κο-

ρωπί, σε απόσταση 10 λεπτών, µπορείτε

να επισκεφθείτε τον Αρχαιολογικό Χώρο

(Αρχαίος Οικισµός Ώας, ακρόπολη Λα-

µπτρών, Ιερό ∆ιός Οµβρίου, Ιερό Απόλ-

λωνος) (σηµείο 10α). Ακόµα, σε απόστα-

ση 30-40 λεπτά κατευθυνόµενοι προς το

Λαύριο, µπορείτε να επισκεφθείτε τον

Αρχαιολογικό Χώρο Θορικού, το Αρχαι-

ολογικό Μουσείο Λαυρίου, ενώ συνεχίζο-

ντας

π ρ ο ς

Σούνιο έχετε

την ευκαιρία να επι-

σκεφθείτε τον Αρχαιο-

λογικό Χώρο του Σουνίου και να θαυµά-

σετε το υπέροχο ηλιοβασίλεµα από τον

Ναό του Πσοδειδώνα (σηµείο 10β). Μία

ακόµα επιλογή είναι ο Αρχαιολογικός Χώ-

ρος (Ιερό Αρτέµιδος και Ηρώο Ιφιγένειας)

και το Μουσείο της Βραυρώνας, οδηγώ-

ντας για 20 λεπτά περίπου µε κατεύθυνση

προς Αρτέµιδα (Λούτσα) (σηµείο 10γ).  

Μέσω του Κόµβου Παπάγου (έξοδος Υ2)

έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε τη

Μονή Αγίου Ιωάννη Θεολόγου (σηµείο

11). Τέλος, µέσω του Κόµβου Κατεχάκη (έ-

ξοδος Υ1) σας δίνεται η δυνατότητα να

δείτε τα µουσεία Μαρίκας Κοτοπούλη και

Γουναροπούλου στον Ζωγράφο (σηµείο

12α) και τη Μονή Καισαριανής και Μονή

Αστερίου (σηµείο 12β).

Αρχαιολογικός
Χώρος

Σουνίου

Αρχαιολογικός
Χώρος

Σουνίου

AστεροσκοπείοAστεροσκοπείο

Μονή 
Αγ. Κυπριανού 
& Ιουστίνης

Μονή 
Αγ. Κυπριανού 
& Ιουστίνης

Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας
Γουλανδρή

Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας
Γουλανδρή

8

2

3α
5α

9α9β

10α

10γ

5β

3β

4
6

1112α

12β

7

10β

Το Ακέφαλο Αγαλµα
της Θεάς ∆ήµητρας
Πρωτότυπο έργο του τέλους
του 5ου αιώνα π.Χ.

Το Ακέφαλο Αγαλµα
της Θεάς ∆ήµητρας
Πρωτότυπο έργο του τέλους
του 5ου αιώνα π.Χ.

Τύµβος 
Μαραθώνα

Τύµβος 
Μαραθώνα
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Σπαθάρειο Μουσείο
Θεάτρου Σκιών
Σπαθάρειο Μουσείο
Θεάτρου Σκιών
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Η Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών (Τ.Ε.Π) είναι ένα από τα ζωντανά κοµµά-

τια της Αττικής Οδού και είναι στη διάθεση των χρηστών για να τους βοηθήσει

σχετικά µε θέµατα που αφορούν τα συνδροµητικά προγράµµατα που προσφέ-

ρονται, αλλά και για να λύνει απορίες των χρηστών του δρόµου.

Λειτουργεί ∆ευτέρα έως Παρασκευή από τις 08:00 το πρωί έως τις 19:00 το από-

γευµα και απαντάει στο 210 - 6682222. Στην Τ.Ε.Π απασχολούνται 7 υπάλληλοι, οι

οποίοι έχοντας στη διάθεση τους τον κατάλληλο εξοπλισµό είναι εκπαιδευµένοι να

απαντούν και να δίνουν λύσεις ή να παραπέµπουν

στους αρµόδιους για θέµατα που αφορούν όχι µόνο

τους συνδροµητές αλλά γενικά τους οδηγούς που

χρησιµοποιούν την Αττική Οδό.

Κατά µέσο όρο η Τ.Ε.Π δέχεται ηµερησίως 300

κλήσεις.

Την εποµένη φορά που θα έχετε µία απορία µην διστά-

σετε να καλέσετε στο 210 - 6682222, το προσωπικό της

Τ.Ε.Π θα χαρεί να σας βοηθήσει.

Ενηµέρωση για τα συνδροµητικά πακέτα 

¢ÈÂıÓ¤˜Û˘Ó¤‰ÚÈÔ
Από τις 24 µέχρι τις 29 Ιουλίου 2005 διεξήχθη το 25ο συνέδριο χρηστών της ESRI στο San Diego

της California (USA). Το συνέδριο αυτό που είναι ένα από τα µεγαλύτερα  συνέδρια παγκοσµίως

για τις τεχνολογίες των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών παρακολούθησαν περίπου

15.000 σύνεδροι από 120 χώρες. Κατά την διάρκεια του, παρουσιάστηκαν όλες οι εξελίξεις σχε-

τικά µε την τεχνολογία των Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών που η Αττική Οδός έχει

υιοθετήσει και χρησιµοποιεί. Στο συνέδριο αυτό σε ειδική παράλληλη συνεδρίαση που αφο-

ρούσε τις Μεταφορές, η Αττική Οδός παρουσίασε τις εφαρµογές των Γεωγραφικών Συστη-

µάτων Πληροφοριών που αναπτύσσει. Η εργασία έχει

τίτλο "Motorway Management with GIS: The Example

of Attiki Odos". Για την παρουσίαση εργάστηκαν ο κ.

Βασίλειος Χαλκιάς ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εται-

ρείας Αττικές ∆ιαδροµές, η κ. Γεωργία Γκάνια και ο

συνεργάτης Αθανάσιος ∆ογάνης της Terra Ε.Π.Ε.

∂ÈÛÙÔÏ‹
¯Ú‹ÛÙË
Αξιότιµοι κύριοι,

Σκοπός της επιστολής µου

αυτής είναι να ευχαριστήσω το

προσωπικό του περιπόλου που

µε βοήθησε, όταν κατά την κίνησή

µου προς Ελευσίνα µετά την έξοδο

Κύµης, το αυτοκίνητό µου, λόγω

µηχανικής βλάβης ακινητοποιήθηκε.

Μπορεί να µη φαίνεται ιδιαίτερη

περίπτωση, όµως το γεγονός ότι

ήταν προχωρηµένη η ώρα και

κατευθυνόµουν στο Νοσοκοµείο

του Θριασίου για επείγον

οικογενειακό µου περιστατικό,

σε µένα φάνηκε εκείνη τη

στιγµή ότι όλα συντελούσαν για

να µην µπορέσω να είµαι

έγκαιρα στον προορισµό µου. 

Από την στιγµή που κάλεσα

στο 1866, µέσα σε λίγα λεπτά

ήρθε αρχικά ένα από τα

κίτρινα αυτοκίνητα της

εταιρείας σας και αµέσως

µετά άλλο ένα, µε

καθησύχασαν ότι θα έκαναν

ό,τι ήταν δυνατόν να γίνει και

αφού έλεγξαν το αυτοκίνητό

µου µε ενηµέρωσαν ότι για

καλή µου τύχη είναι κάτι που

διορθώνεται επιτόπου. Έτσι και

έγινε και σε λίγα λεπτά

συνέχισα την πορεία µου.

Ευχαριστώ και πάλι θερµά τα

παιδιά που µε βοήθησαν.

Με εκτίµηση, 
Ελένη Γαβριηλίδη
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Εχουν συλλεγεί 238 µονάδες αίµατος

ªε ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίστηκαν οι εθελοντικές αιµοδοσίες που πραγµα-

τοποιούνται στην Αττική Οδό, καθώς µεγάλος αριθµός εργαζοµένων "αγκά-

λιασε" την πρωτοβουλία του Ιατρείου Εργασίας. Έως τώρα έχουν συλλεγεί

συνολικά 238 µονάδες αίµατος, η δε προσπάθεια αυτή θα επαναλαµβάνεται ανά

4µηνο.

Την Παρασκευή 09/09/2005 το Ιατρείο Εργασίας της Εταιρείας σε συνεργασία µε το

∆ρακοπούλειο Κέντρο Αιµοδοσίας (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός), πραγµατοποίησε

στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Λειτουργίας της Αττικής Οδού, µια ακόµη αιµοδο-

σία στην οποία συµµετείχαν εθελοντικά οι εργαζόµενοι της Αττικής Οδού και των

Αττικών ∆ιαδροµών.

Η αιµοδοσία αυτή, η τρίτη που έγινε στην Αττική Οδό, αποσκοπούσε στην ευαι-

σθητοποίηση των εργαζοµένων σχετικά µε το οξύ πρόβληµα της έλλειψης αίµατος

στη χώρα µας, αλλά και στη συντήρηση της τράπεζας αίµατος που έχει δηµιουργη-

θεί στην Εταιρεία και καλύπτει τις ανάγκες των εργαζοµένων και των συγγενών τους. 

Η οµάδα ποδοσφαίρου των Αττικών ∆ιαδροµών ανοίγει από αυτή τη

χρονιά τα φτερά της και συµµετέχει στο «Εργασιακό Πρωτάθληµα

Ποδοσφαίρου» για την περίοδο 2005 – 2006, που οργανώνεται από

την Ε.Π.Ε.Α (Ένωση Προώθησης Εργασιακού Αθλητισµού).

Στο πρωτάθληµα συµµετέχουν αυστηρά, οµάδες από αντίστοιχους ερ-

γασιακούς χώρους. Η έναρξή του έχει προγραµµατισθεί να γίνει στις

24/09/2005 και η ολοκλήρωσή του, µε την ανάδειξη του πρωταθλητή,

στις 17/06/2006 έπειτα από ένα µαραθώνιο πολλών αγωνιστικών.

Οι Αττικές ∆ιαδροµές θα προσθέσουν στη δύναµή τους καινούργιους

παίκτες-υπαλλήλους και φιλοδοξούν σε µια αξιοπρεπή πορεία και

γιατί όχι και στον τίτλο. Άλλωστε όπως απέδειξε η περσινή χρονιά, το

έµψυχο δυναµικό της οµάδας είναι ικανό να πρωταγωνιστήσει και σε

αυτή την πρόκληση. 

∞Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ... Ì·Ù˜
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