
Αναβαθµίστηκε η ποιότητα ζωής των Αθηναίων

τα νέα της

Ετήσιο όφελος 600 εκ. ευρώ για την

οικονοµία, δραστική µείωση των απο-

στάσεων κατά µέσο όρο 35 λεπτά

ανά διαδροµή, αλλά και ουσιαστικός

περιορισµός των βλαβερών ρύπων

στο λεκανοπέδιο είναι µερικά µόνο

από τα οφέλη που επήλθαν µε τη λει-

τουργία της Αττικής Οδού. 

Σύµφωνα µε τις έρευνες που έχουν γίνει

καταλυτικές είναι οι  επιπτώσεις στην

Οικονοµία, την κοινωνία και τον πολιτισµό από

τη λειτουργία της Αττικής Οδού.

Το προσωπικό των διοδίων είναι εκείνο που αναλαµβάνει να καλωσορίσει τους χρήστες της Αττι-

κής Οδού και αποτελεί ένα από τα ζωτικότερα τµήµατα του αυτοκινητόδροµου. Απαριθµεί 330

εισπράκτορες, 220 επόπτες και 11τοµεάρχες και βοηθούς, ενώ o µέσος όρος ηλικίας των εργαζο-

µένων αγγίζει τα 30 έτη, προσδίδοντας στο νευραλγικό αυτή κοµµάτι της Αττικής Οδού νεανική αύρα.

Το χαµόγελο και η ευγένεια του προσωπικού των διοδίων έχει κερδίσει τη συντριπτική πλειο-

ψηφία των οδηγών όπως φαίνεται και από σχετική έρευνα της Metron Analysis και της Invision.

Σύµφωνα µε αυτή ποσοστό 98% των οδηγών που χρησιµοποιούν την Αττική Οδό δηλώνουν

ότι είναι ικανοποιηµένοι από την εξυπηρέτηση και τη συµπεριφορά του προσωπικού. 
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Τα 561 πρόσωπα που σας καλωσορίζουν στην Αττική Οδό

σελίδες 6-7
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σελίδες 8-10

Οι επιπτώσεις σε...

Οικονοµία Κέρδος 600 εκατ. ευρώ το χρόνο

Μετακινήσεις 35 λεπτά λιγότερα ανά διαδροµή

Ρύπανση Μειώθηκε η κατανάλωση καυσίµων 
κατά 100.000 λίτρα την ηµέρα



™αφής βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα παρουσιάζεται

τα τελευταία χρόνια, γεγονός που αποτυπώνεται στη µείωση του αριθµού των

τροχαίων ατυχηµάτων και των παθόντων σε αυτά. Συγκεκριµένα από το 1999

έως το 2004 υπάρχει µείωση των ατυχηµάτων περίπου κατά 36% και των νεκρών κατά

23%.  Παρ' όλα αυτά η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση τόσο σε απόλυτα νούµε-

ρα όσο και στην ποσοστιαία µεταβολή του αριθµού των νεκρών και των ατυχηµάτων

την τελευταία 25ετία.

Αυτά είναι µερικά από τα βασικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο 3ο Πανελλήνιο

Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο διοργανώθηκε από το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοι-

νωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) και το Πανεπιστήµιο Πατρών και στο οποίο χορηγός ήταν, µεταξύ

άλλων, η Αττική Οδός Α.Ε. και η εταιρεία Λειτουργίας και Συντήρησης Αττικές ∆ιαδρο-

µές Α.Ε. Στο συνέδριο παρουσιάστηκε η σηµερινή κατάσταση στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά

τα τροχαία ατυχήµατα, διαπιστώθηκαν τα βασικά αίτια που φέρνουν τη χώρα µας στην

τελευταία θέση µεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και προτάθηκαν µέτρα που θα συµβάλουν στην

άµβλυνση του προβλήµατος ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της µείωσης κατά 50% του αριθ-

µού των νεκρών το έτος 2010 σε σχέση µε τους νεκρούς του 2000 (2ο Στρατηγικό Σχέ-

διο Οδικής Ασφάλειας).  Οι κυριότερες προτάσεις ήταν:

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο
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Αγαπητοί αναγνώστες,

Και αυτές τις άγιες ηµέρες οι εργαζό-

µενοι στην Αττική Οδό βρίσκονται

στις θέσεις τους προκειµένου να σας ε-

ξυπηρετήσουν όσο καλύτερα µπορούν

στις καθηµερινές µετακινήσεις σας, πά-

ντα µε ένα ζεστό χαµόγελο.

Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας

µπορείτε να βρείτε αναλυτικά στοιχεία για

τις καταλυτικές επιπτώσεις που έφερε η υ-

λοποίηση της Αττικής Οδού στην καθηµερι-

νή ζωή των Αθηναίων. Η λειτουργία του πλέ-

ον σύγχρονου οδικού άξονα εξασφάλισε ε-

τήσιο οικονοµικό όφελος της τάξεως των

600 εκ. ευρώ, ενώ σύµφωνα µε τους ίδιους

τους οδηγούς, το µέσο όφελος σε χρόνο α-

νά διαδροµή είναι 35 λεπτά.

Οι επιπτώσεις είναι όµως ορατές και στο

περιβάλλον, αφού οι τιµές των ρύπων έ-

χουν µειωθεί σηµαντικά εξαιτίας της µη

καύσης 100.000 λίτρων καυσίµων ανά

ηµέρα.

Αγαπητοί φίλοι - χρήστες, όλοι οι άν-

θρωποι της Αττικής Οδού σας εύχο-

νται ολόψυχα καλά Χριστούγεννα, α-

σφαλές το 2006, να σας επιφυλάξει

πολλές ευχάριστες εκπλήξεις σε όλα

τα επίπεδα της ζωής σας.

Και να θυµάστε, εµείς και το νέο χρό-

νο θα προσπαθήσουµε ακόµα πε-

ρισσότερο να ανταποκριθούµε στις

προσδοκίες σας και να σας κοιτάµε

στα µάτια. Όχι γιατί τα καταφέρνου-

µε πάντα, αλλά γιατί προσπαθούµε

πολύ να το πετύχουµε.

Χρόνια καλά 

Αττική Οδός
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Τα αποτελέσµατα των τροχαίων ατυχηµάτων στην Ελλάδα

EDITORIAL



l Ο εντοπισµός και η λήψη µέτρων τοπικού χαρακτήρα (επιδιορθώσεις, βελτιώσεις,

ρυθµίσεις) σε επικίνδυνες θέσεις του οδικού δικτύου.

lΗ κατασκευή νέων κλειστών αυτοκινητοδρόµων κατά µήκος του εθνικού οδικού δικτύου. 

l Η συστηµατική συντήρηση του οδικού δικτύου.

l Η καθιέρωση Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας σε νέα και υφιστάµενα έργα.

l Η βελτίωση του συστήµατος εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών.

l Η καθιέρωση προγραµµάτων κυκλοφοριακής αγωγής.

l Η κατάρτιση προγραµµάτων αστυνόµευσης που θα υλοποιούνται µε συνέπεια και

συνέχεια.

l Η χρήση νέων τεχνολογιών σε θέµατα εκπαίδευσης, ενηµέρωσης, αστυνόµευσης και

ελέγχου της συµπεριφοράς των χρηστών.

Η Αττική Οδός διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την ασφάλεια των

χρηστών και τα οποία µνηµονεύθηκαν ως προτάσεις για την εφαρµογή τους και στο υπό-

λοιπο οδικό δίκτυο.  Για πολλούς οµιλητές η Αττική Οδός έγινε αναφορά ως πρότυπο

έργο και ως παράδειγµα για την ∆ιαχείριση των Αυτοκινητοδρόµων στο µέλλον.  Ιδιαίτε-

ρα στα θέµατα ασφάλειας, τονίσθηκαν τα χαµηλά ποσοστά ατυχηµάτων και νεκρών. Από

πλευράς Αττικών ∆ιαδροµών ο κ. Κώστας Παπανδρέου, ∆ιευθυντής Κυκλοφορίας και

Συντήρησης, µίλησε για το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της Αττικής Οδού

και αποτελεί τη βάση για µια σειρά από δράσεις της εταιρείας που σαν στόχο έχουν την

πρόληψη των ατυχηµάτων αλλά και την έγκαιρη επέµβαση και αντιµετώπιση αυτών. Ανα-

φέρθηκε επιπλέον στην κινητοποίηση για τη διαχείριση συµβάντων και τροχαίων ατυχη-

µάτων από τη ∆ιεύθυνση Κυκλοφορίας µε το ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό και το σύγ-

χρονο εξοπλισµό αλλά και για τις διαδικασίες και τη συνεργασία µε άλλους φορείς (Τρο-

χαία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ). Ο κ. Παντελής Κοπελιάς, Συγκοινωνιολόγος Οδικής Λει-

τουργίας, ανέλυσε τα στοιχεία τροχαίων ατυχηµάτων στην Αττική Οδό που τη φέρνουν

ανάµεσα στους ασφαλέστερους δρόµους στην Ευρώπη και έδωσε έµφαση σε θέµατα

συµπεριφοράς των οδηγών, τονίζοντας ότι η προσπάθεια για τη βελτίωση του επιπέδου

οδικής ασφάλειας πρέπει να είναι συνεχής και έντονη ώστε τα πρώτα αυτά καλά αποτε-

λέσµατα να διατηρηθούν και στη συνέχεια. Ο κ. Χρήστος Καραδήµας συνεργάτης συγκοι-

νωνιολόγος των Αττικών ∆ιαδροµών αναφέρθηκε σε συγκεκριµένα παραδείγµατα βελ-

τίωσης του οδικού περιβάλλοντος που έγιναν στο πλαίσιο Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας

του έργου και είχαν εξαιρετικά αποτελέσµατα στην πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων.

Όπως επισηµάνθηκε, άλλωστε, τα αποτελέσµατα είναι ήδη ορατά. Συγκεκριµένα, η Αττι-

κή Οδός έχει 4 µε 5 φορές χαµηλότερους δείκτες θανατηφόρων ατυχηµάτων από αντί-

στοιχους οδικούς άξονες της υπόλοιπης χώρας

∆είκτης Οδικής Ασφάλειας:

Αττική Οδός Υπόλοιπο Εθνικό ∆ίκτυο*

Νεκροί 0.7 2.6 - 3.2

Σοβαρά τραυµατίες 0.6 2.9 - 3.1 
*στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο από τον συγκοινωνιολόγο κ. Σ. Ευσταθιάδη

Αριθµός Παθόντων σε τροχαία ατυχήµατα ανά 108 οχηµατοχιλιόµετρα
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Αναλυτικά τα συµπεράσµατα του Συνεδρίου παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων στη διεύθυνση www.ses.gr



Οι 3 εύκολοι τρόποι ελέγχου
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ªε την εµφάνιση των πρώτων µηχανηµάτων µε κινητήρα έγινε απαραίτητη

η ανεύρεση ενός τρόπου ακινητοποίησης των οχηµάτων που να µην προ-

καλεί ζηµιά. Έγινε απολύτως αναγκαίο να παρέχεται σε ένα όχηµα η δυνα-

τότητα να ακινητοποιηθεί µόλις παρουσιάζεται η ανάγκη, είτε για λόγους ασφαλείας

είτε για πρακτικούς λόγους. Έτσι γεννήθηκε η ιδέα του σχεδιασµού ενός φρένου

εύκολου σε πρόσβαση, που να απορροφά και να διοχετεύει την κινητική ενέργεια του

πορευόµενου οχήµατος.  

Λίγη ιστορία…

Τα πρώτα φρένα εµφανίσθηκαν το 1858, µε την εφεύρεση του υδραυλικού φρένου

για ατµοµηχανές από το Βρετανό William Froude. Παρά την εφεύρεση, δέκα χρόνια

αργότερα, του φρένου µε πεπιεσµένο αέρα από τον Joseph Farcot, έπρεπε να περιµέ-

νουµε το 1899 µέχρι να εφευρεθεί αυτό µε κινητήρα.  

Τα σύγχρονα οχήµατα είναι εφοδιασµένα µε τα δυο συστήµατα φρεναρίσµατος: το χει-

ρόφρενο (στατικός τρόπος φρεναρίσµατος) και το ποδόφρενο (δυναµικό σύστηµα

φρεναρίσµατος). Το χειρόφρενο δεν δρα παρά µόνο στους πίσω τροχούς ενώ το πο-

δόφρενο δρα πάντα και στους τέσσερις τροχούς. Υπάρχουν ποδόφρενα µε τύµπανο ή

µε δίσκους (δισκόφρενα).   

Το 1902, ο Lanchester κατασκευάζει για πρώτη φορά το φρένο µε δίσκο σε βιοµηχανίες

του Birmingham. Το εν λόγω φρένο αποτελείται από ένα µεταλλικό δίσκο που περιστρέ-

φεται µαζί µε τον τροχό και επιτρέπει στο όχηµα να χαµηλώνει ταχύτητα ή να ακινητο-

ποιηθεί χάρη σε δυο τακάκια που µαγκώνουν το δίσκο όταν ο οδηγός πατά φρένο.

Το φρένο µε τύµπανο, που ονοµάζεται επίσης φρένο µε σιαγώνες, αποτελείται από

ένα µεταλλικό κύλινδρο µεγάλης διαµέτρου και µικρού φάρδους. Κατά τη διάρκεια

του φρεναρίσµατος, οι δυο κυκλικές δαγκάνες από υλικό που συντελεί στην τρι-

βή και που είναι προσαρτηµένες σε σταθερό δίσκο, εφάπτονται πάνω στο τύ-

µπανο. H τριβή που δηµιουργείται από τον µηχανισµό αντιστέκεται στην περι-

στροφή του τυµπάνου και εποµένως ακινητοποιεί τον τροχό.

Πραγµατοποιήθηκε 
το ετήσιο συνέδριο της IBTTA
(International Bridge, Tunnel
and Turnpike Association – ∆ιε-
θνής Ένωση Γεφυρών, Σηράγγων
και Αυτοκινητοδρόµων µε διόδια)
στο Cleveland των Ηνωµένων Πο-
λιτειών, µε βασικό θέµα «Ικανότη-
τα ∆ιοίκησης και Μάθηση».
Η Αττική Οδός και οι Αττικές ∆ια-
δροµές παρακολουθούν από κοντά
τις εξελίξεις στον τοµέα των αυτο-
κινητοδρόµων παγκοσµίως συµ-

µετέχοντας σε
διεθνή συνέ-
δρια και συµπό-
σια. Έτσι συλ-
λέγουν εµπει-
ρίες και µα-
θαίνουν για

τις εξελίξεις ώστε να βελτιώ-
νουν συνεχώς τις παρεχόµε-
νες υπηρεσίες προς τους
χρήστες. 
Η Αττική Οδός εκπροσωπή-
θηκε στο συνέδριο από την
Εταιρεία Λειτουργίας και Συ-
ντήρησης Αττικές ∆ιαδρο-
µές Α.Ε. µε τον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο κ. Βασίλη Χαλκιά
και τον Συντονιστή ∆ιοικητι-
κού Έργου κ. ∆ηµήτρη Μαν-
δαλώζη, οι οποίοι είναι ταυτό-
χρονα και ενεργά µέλη της
IBTTA.
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Οταν εµπλέκεται η ηλεκτρονική τεχνολογία

Στην εποχή της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, ο τρόπος φρεναρίσµατος βελτιώνεται µε

την εφεύρεση των φρένων ABS (Anti-Blocking-System) που εισάγεται το 1986 από

την BMW. Το σύστηµα ABS συνεργάζεται µε το σύστηµα των φρένων και εµποδίζει

τους τροχούς να απολέσουν την πρόσφυση κατά τη διάρκεια του φρεναρίσµατος ώ-

στε να αποφεύγεται έτσι η ολίσθηση του οχήµατος. Εξάλλου, ένας άλλος µηχανισµός

που ονοµάζεται EBD (Electronic Brake force Distribution) συµβάλλει στη σωστή κα-

τανοµή, κατά το µέγιστο δυνατό, της δύναµης φρεναρίσµατος ανάµεσα στους µπρο-

στινούς και στους πίσω άξονες ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ατυχήµατος.   

Τέλος, πρέπει να επισηµανθεί ότι το φρενάρισµα δεν γίνεται επί τόπου και είναι επο-

µένως απαραίτητο να τηρηθεί µια απόσταση ασφαλείας ανάµεσα στο δικό µας όχη-

µα και στο προπορευόµενο. Είναι η λεγόµενη «απόσταση ασφαλείας» που αντιστοι-

χεί σε δυο δευτερόλεπτα και αφήνει περιθώριο στον οδηγό, σε περίπτωση κινδύνου

να αντιδράσει, να πατήσει φρένο και να ακινητοποιήσει το όχηµά του χωρίς να συµ-

βεί κάποιο ατύχηµα.

Πρέπει όµως να υπολογίσουµε ότι όσο πιο γρήγορα κινείται το όχηµα τόσο µεγαλύ-

τερη απόσταση και περισσότερο χρόνο χρειάζεται για να ακινητοποιηθεί.

Π.χ: Με µια ταχύτητα 50χλ/ώρα, χρειάζονται 28µ για να ακινητοποιηθεί το όχηµα, σε

στεγνό οδόστρωµα.

Με µια ταχύτητα 90χλ/ώρα, χρειάζονται 70µ για να ακινητοποιηθεί το όχηµα, σε

στεγνό οδόστρωµα.

Με µια ταχύτητα 130χλ/ώρα, χρειάζονται 130µ για να ακινητοποιηθεί το όχηµα,

σε στεγνό οδόστρωµα.

Τρεις είναι οι τρόποι για να ελέγχει κανείς εάν υφίστανται προβλήµατα µε τα φρένα

του οχήµατός του. Ο πρώτος τρόπος αίσθησης είναι η συµπεριφορά µέσω του πο-

δόφρενου: εάν είναι σκληρό, χαλαρό ή όταν το πόδι πρέπει να φτάσει πολύ µακριά ώ-

στε να φρενάρει, τότε σηµαίνει ότι το σύστηµα φρεναρίσµατος χρειάζεται επιδιόρ-

θωση. ∆εύτερον, οι «διαλείψεις» στη λειτουργία των φρένων είναι ενδεικτικές της έ-

ντονης φθοράς των δίσκων ή του τυµπάνου και πιθανόν να χρειάζεται συντήρηση υ-

ψηλού κόστους. Τρίτον, εάν τα φρένα σας θερµαίνονται είναι προτιµότερο να απευ-

θυνθείτε σε ειδικό για να ελέγξει ο ίδιος το σύστηµα φρεναρίσµατος.

Τέλος, είναι απαραίτητο να εστιάζεται η φροντίδα του οδηγού στο σύστηµα φρεναρί-

σµατος που είναι αφενός αρκετά ευαίσθητο αλλά και αφετέρου ζωτικής σηµασίας για

µια απόλυτα ασφαλή οδήγηση. 
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∏ταχεία και ασφαλής εκτέλεση των συναλλαγών µε τους οδηγούς και η

παροχή βασικών πληροφοριών αποτελούν από τα σηµαντικότερα καθή-

κοντα του έµψυχου δυναµικού που εργάζεται στα διόδια της Αττικής

Οδού, πάντα µε χαµόγελο και ευγένεια. Το τµήµα διοδίων είναι εκείνο που ανα-

λαµβάνει να καλωσορίσει τους χρήστες της Αττικής Οδού. Αποτελεί ένα από τα

ζωτικότερα τµήµατα του αυτοκινητόδροµου και απαριθµεί 330 εισπράκτορες, 220

επόπτες και 11 τοµεάρχες και βοηθούς. Από αυτούς το 30% είναι άνδρες και το 70%

γυναίκες ενώ o µέσος όρος ηλικίας των εργαζοµένων αγγίζει τα 30 έτη, προσδίδο-

ντας στο νευραλγικό αυτό κοµµάτι της Αττικής Οδού νεανική αύρα.

Ιδιαίτερα θετική είναι η γνώµη που έχουν οι χρήστες της Αττικής Οδού για το προ-

σωπικό των διοδίων. Σύµφωνα µε έρευνα της METRON ANALYSIS και της INVISION

που πραγµατοποιήθηκε σε χρήστες του αυτοκινητοδρόµου, ποσοστό 98% δήλωσε ό-

τι είναι ικανοποιηµένοι από την εξυπηρέτηση και συµπεριφορά του προσωπικού. Στα

κύρια καθήκοντα των εισπρακτόρων εντάσσονται, η συλλογή διοδίων, η παροχή βασι-

κών πληροφοριών προς τους χρήστες και η διανοµή φυλλαδίων. Οι επόπτες από την άλ-

λη είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των βαρδιών των εισπρακτόρων, την καλή λειτουργία

του εξοπλισµού του σταθµού διοδίων, την παρακολούθηση της κίνησης καθώς και την

αντιµετώπιση προβληµάτων  µε τους χρήστες. Στο σύνολό του το προσωπικό διοδίων

φροντίζει για την εικοσιτετράωρη οµαλή λειτουργία των σταθµών και διασφαλίζει την

ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και ασφάλεια των συναλλαγών µε τους χρήστες. 

Οι εργαζόµενοι στα διόδια εργάζονται σε 3 κυ-

λιόµενες βάρδιες, των 8 ωρών µε ένα εικοσά-

λεπτο διάλειµµα. Η εταιρεία φροντίζει να τους

παρέχει την κατάλληλη ενδυµασία, διαφορε-

τική για την καλοκαιρινή και την χειµερινή

περίοδο καθώς και το κίτρινο γιλέκο α-

σφαλείας που πρέπει  να φορούν όταν

βρίσκονται σε εξωτερικό χώρο των

διοδίων.

Το προσωπικό διοδίων έχει εκπαι-

∆Ô ̄ ·ÌfiÁÂÏÔ Ô˘
Î¤Ú‰ÈÛÂ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜

561 καλώς ήρθατε από τους ανθρώπους των διοδίων
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δευτεί κατάλληλα ώστε  να τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των διοδίων. Επιπρόσθε-

τα, έχει παρακολουθήσει σεµινάρια που αφορούν θέµατα επικοινωνίας και εξυπηρέτη-

σης των χρηστών ενώ έχει λάβει µαθήµατα πρώτων βοηθειών και πυρόσβεσης, ώστε

να µπορεί να αντιµετωπίσει έκτακτα περιστατικά.

Η Αττική Οδός διαθέτει συνολικά 39 σταθµούς διοδίων που αποτελούνται συνολικά

από 195 λωρίδες και χωρίζονται σε 5 τοµείς. Οι 35 από αυτούς βρίσκονται στο πα-

ράπλευρο οδικό δίκτυο (δηλαδή στις προσβάσεις εισόδου προς τον αυτοκινητό-

δροµο) και έχουν από 2 έως 6 λωρίδες ο καθένας, ενώ 4 σταθµοί διοδίων είναι µετω-

πικοί (δηλαδή µέσα στον ίδιο τον αυτοκινητόδροµο), στις τέσσερις ακραίες εισόδους

του (Ελευσίνα-∆ιόδια Ρουπακίου, Κορωπί-∆ιόδια Κορωπίου, Παπάγου-∆ιόδια Κατε-

χάκη, Παλλήνη-∆ιόδια Παλλήνης) και έχουν από 11-15 λωρίδες. Αντίστοιχα 115 λω-

ρίδες από το σύνολο των σταθµών λειτουργούν µε εισπράκτορα όπου είναι αποδε-

κτοί όλοι οι τρόποι πληρωµής, ενώ 39  είναι ηλεκτρονικές και λειτουργούν για οχήµα-

τα κατηγορίας 02 µε e-PASS. Τέλος 41 λωρίδες είναι µεικτές και µπορούν να λει-

τουργήσουν είτε ηλεκτρονικά είτε µε εισπράκτορα ανά περίσταση.

Όλοι οι θαλαµίσκοι διοδίων που λειτουργούν µε εισπράκτορα είναι εξοπλισµένοι µε

κλιµατιστικό, ενδοσυνεννόηση, πάγκο µε συρτάρια και περιστρεφόµενη καρέκλα ενώ

οι εισπράκτορες στην καθηµερινότητα τους, για τις συναλλαγές µε τους χρήστες, χρη-

σιµοποιούν οθόνη αφής, Η/Υ, πληκτρολόγιο, εκτυπωτή αποδείξεων, αναγνώστη ρα-

βδωτού κωδικού και ανιχνευτή πλαστών χαρτονοµισµάτων. Παράλληλα το εποπτείο

είναι εξοπλισµένο µε Η/Υ, φωτοτυπικό, fax, τηλέφωνο, TETRA και φαρµακείο.

Πόσο ικανοποιηµένοι είστε από την εξυπηρέτηση και τη συµπεριφορά
του προσωπικού της Α.Ο. στους σταθµούς διοδίων;

¶ÔÏ‡ ∫·ıfiÏÔ˘AÚÎÂÙ¿ √¯È Î·È ÙfiÛÔ ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ
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Θα λέγατε ότι η εξυπηρέτηση και συµπεριφορά των υπαλλήλων της Α.Ο.
στα διόδια έχει βελτιωθεί, χειροτερέψει ή έχει παραµείνει η ίδια;
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600 εκατ. ευρώ όφελος για την οικονοµία κάθε χρόνο

∆Ô ∂ÚÁÔ Ô˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛÂ
ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ̇ ˆ‹˜

Ετήσιο όφελος για την οικονοµία ύψους 600 εκ. ευρώ, δραστική µείωση των απο-

στάσεων, κατά µέσο όρο 35 λεπτά ανά διαδροµή, αλλά και ουσιαστικός περιορι-

σµός των βλαβερών

ρύπων στο λεκανοπέ-

διο είναι µερικά µόνο

από τα οφέλη που

επήλθαν µε τη λειτουρ-

γία της Αττικής Οδού. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία

που έχουν συγκεντρωθεί

αλλά και τις έρευνες που έχουν γίνει οι  επιπτώσεις για την οικονοµία, την κοινωνία και

τον πολιτισµό από τη λειτουργία της Αττικής Οδού είναι καταλυτικές. 

Σύµφωνα µε έγκυρη έρευνα που έγινε από τις εταιρείας Metron Analysis και Invision

Consulting  σ’ ένα δείγµα 12.000 ερωτηθέντων, χρηστών της Αττικής Οδού, διαπιστώθη-

κε ένα µέσο όφελος χρόνου µετακίνησης των χρηστών 35 λεπτών της ώρας, για κάθε δια-

δροµή. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι, για τις 250.000 περίπου διαδροµές την ηµέρα, έχου-

µε µιαν εξοικονόµηση 150.000 ωρών, δηλαδή για ένα κόστος των 10 _ ανά ώρα, έχουµε

όφελος 1.500.000 _ ανά ηµέρα, δηλαδή περίπου 550.000.000 _ / έτος. 

Επίσης για κατανάλωση καυσίµου και µε παραδοχές κατανάλωσης στην πόλη 12 λίτρα

ανά 100 km και για µια µέση ταχύτητα των 20 km  για τα 35 λεπτά, που έχουµε µέσο

χρονικό όφελος, προκύπτει επίσης ένα πρόσθετο οικονοµικό ετήσιο όφελος της

τάξεως των 50.000.000 _ το κάθε έτος. Εάν από τα παραπάνω δύο ποσά αφαιρέ-

σουµε τα 200.000.000 _ περίπου που πληρώνουν οι χρήστες της Αττικής Οδού

για διόδια, τότε έχουµε ένα ετήσιο όφελος της τάξεως των 400.000.000 _ ανά

έτος.

Αυτό το επί πλέον όφελος, αναβαθµίζει τα µεγέθη της οικονοµίας, της κοι-

νωνίας, του πολιτισµού. Εάν τώρα λάβουµε υπόψη µας ότι πάνω από τα 2/3

Χρήση της Αττικής Οδού ανά Σκοπό Μετακίνησης
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Οφελος Χρόνου Μετακίνησης από τη Χρήση της Αττικής Οδού
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Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Λεκανοπεδίου
(∆ιαχρονική εξέλιξη Μέσων Τιµών Μονοξειδίου του Ανθρακα στο κέντρο της πόλης)

(Î)

Οικονοµικά Οφέλη από την Χρήση της Αττικής Οδού

Ετήσιο Οφελος από Εξοικονόµιση Ωρών 550.000.000

Ετήσιο Οφελος από Μείωση Κατανάλωσης Καυσίµων 50.000.000

Συνολικό Ετήσιο Οφελος από την Χρήση της Αττικής Οδού 600.000.000

Ετήσια ∆απάνη Χρηστών για Πληρωµή ∆ιοδίων 200.000.000

Καθαρό Ετήσιο Οφελος από τη Χρήση της Αττικής Οδού 400.000.000

των χρηστών µετακινούνται για επαγγελµατικούς λόγους, τότε  µπορούµε να συµπερά-

νουµε ότι τα 300.000.000 _ ανά έτος περίπου βελτιώνουν τα οικονοµικά µεγέθη και τα

100.000.000 _ ανά έτος  τα κοινωνικά και πολιτισµικά µεγέθη.   

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Αλλά και για το περιβάλλον από τη µη καύση πλέον των 100.000 λίτρων καυσίµων την

κάθε ηµέρα, έχουµε δραστική µείωση των βλαβερών ρύπων όπως φαίνεται και στο σχε-

τικό διάγραµµα. Χαρακτηριστικότερη όµως είναι η εξέλιξη  των µέσων τιµών του µονο-

ξειδίου του άνθρακα της τελευταίας εικοσαετίας και πως αυτές µειώνονται µετά την λει-

τουργία της Αττικής Οδού. Και αυτά χωρίς να αναφερθούµε στις πάµπολλες άλλες

παράπλευρες ωφέλειες από την κατασκευή και λειτουργία της Αττικής Οδού, που έτσι

ή αλλιώς συνέβαλαν και αυτές µε τη σειρά τους στην Ανάπτυξη.
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Η δραστική µείωση των χρόνων µετακίνησης

ήταν από τα πρώτα αποτελέσµατα που έγιναν

ορατά από τους οδηγούς όταν άρχισαν να

χρησιµοποιούν την Αττική Οδό.

Σήµερα που ο οδικός άξονας ενώνει την Αττική

από άκρη σε άκρη, αποτελώντας τη ραχοκοκα-

λιά του οδικού δικτύου της, οι µετρήσεις δείχνουν

πόσο άλλαξε ο χάρτης των µετακινήσεων.

Πριν τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόµου κάποι-

ος θα χρειαζόταν από τη Λεωφόρο Κατεχάκη του-

λάχιστον 1,5 ώρα για να προσεγγίσει το Σούνιο, ενώ

γενικά οι αποστάσεις στις περιοχές της Ανατολικής

και ∆υτικής  Αττικής φάνταζαν πολύ µεγάλες όχι

µόνο λόγω του περιορισµένου οδικού δικτύου αλλά

και λόγω της κακής συντήρησής του.

Για παράδειγµα κάποιος που θα επέστρεφε από την

Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου από ένα Σαββατο-

κύριακο εκτός των πυλών και θα είχε ως προορισµό

του τη Ραφήνα, θα ξόδευε σε κανονικές συνθήκες

τουλάχιστον 1,5 ώρα από την στιγµή που θα περνούσε την Ελευσίνα ενώ παράλληλα η

πορεία που θα έπρεπε να ακολουθήσει θα ήταν µεγαλύτερη χιλιοµετρικά, σε αντίθεση

µε την πορεία µέσω της Αττικής Οδού. Ο χρόνος σήµερα µειώνεται για την αντίστοι-

χη διαδροµή 30 µε 45 λεπτά της ώρας. Ακόµα όµως και για καθηµερινές διαδροµές,

όπως για παράδειγµα από Κηφισιά για Βάρης-Κορωπίου ή από Ηλιούπολη για Αχαρ-

νές οι αποστάσεις και οι χρόνοι µετακινήσεων µειώνονται αισθητά καθώς οι οδηγοί

µπορούν να χρησιµοποιούν έναν σύγχρονο αυτοκινητόδροµο, έναντι των µικρών

πολλές φορές τοπικών δρόµων, που διέσχιζαν στο παρελθόν.

Σήµερα µε την Αττική Οδό να εξαπλώνεται σε συνολικό µήκος 65χλµ, οι χρό-

νοι µετακίνησης και οι χιλιοµετρικές αποστάσεις στο λεκανοπέδιο µειώνονται

αισθητά σε πάρα πολλές διαδροµές, συµβάλλοντας στην αναβάθµιση της ποι-

ότητας ζωής των κατοίκων.

Τι δείχνουν οι µετρήσεις

ªÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂÈ˜ 
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Τώρα η ιστοσελίδα της Αττικής Οδού  σας δίνει τη δυνατό-

τητα να επιλέξετε το συνδροµητικό πρόγραµµα που σας

συµφέρει περισσότερο µε βάση το κόστος των  διελεύσεων

που πραγµατοποιείτε ανά ηµερολογιακό µήνα.

Επιλέξτε «Τι µε συµφέρει – Συγκριτικός Τιµοκατάλογος»

στην αρχική σελίδα (www.attiki-odos.gr) ή πληκτρολογήστε 

www.attiki-odos.gr/attiki.asp?catid=2227

Επιλέγοντας την κατηγορία οχήµατος και εισάγοντας τον αριθ-

µό των µηνιαίων διελεύσεων, σας δίνεται  η δυνατότητα να υπο-

λογίζετε το κόστος ανά µήνα σε µετρητά και µε τα συνδροµητι-

κά προγράµµατα καθώς και το µηνιαίο κόστος ανά διέλευση.

Επίσης στην ιστοσελίδα της Αττικής Οδού υπάρχουν  πληρο-

φορίες για τη λειτουργία της Αττικής Οδού, χρήσιµα τηλέφω-

να, φωτογραφίες,  αναλυτικοί χάρτες για όλους τους κόµβους

καθώς και χάρτης του αυτοκινητόδροµου στο σύνολό του.

Τέλος θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το e-PASS,

τα συνδροµητικά προγράµµατα και τα Σηµεία Εξυπηρέτησης

Συνδροµητών.

Μέσω της ιστοσελίδας της Αττικής Οδού

Πρόγραµµα EXPRESS

∂ÈÏ¤ÍÙÂ Â‡ÎÔÏ· ÙÔ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎfi
ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Û·˜ Û˘ÌÊ¤ÚÂÈ
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Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση από τους χρήστες της Αττικής Οδού  στην

προσφορά που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου και συνεχίζεται έως 31

∆εκεµβρίου 2005 για όσους θέλουν  να εγγραφούν συνδροµητές στο

πρόγραµµα EXPRESS. Ήδη έχουν διατεθεί περισσότεροι από 23.000

ποµποδέκτες για τους µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο. Έχει παρατη-

ρηθεί αύξηση των συνδροµητών κατά 10% σε σχέση µε το 2004.

Το EXPRESS είναι το συνδροµητικό πρόγραµµα που παρέχει σταθε-

ρή έκπτωση, 0,35 _ 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 _ έναντι 2,50 _.

Με τη µεγάλη προσφορά, όλοι οι νέοι συνδροµητές έλαβαν δωρεάν

τη συσκευή e-PASS καθώς και από 1 δωρεάν διέλευση για τους µήνες

Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο.

Όσοι δεν έχουν εγγραφεί ακόµα συνδροµητές, προλαβαίνουν να επω-

φεληθούν της προσφοράς και να λάβουν δωρεάν τη συσκευή e-PASS

και µία δωρεάν διέλευση, αρκεί να προσέλθουν σε κάποιο από τα

σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών µέχρι το τέλος του 2005.

Για τηλεφωνική εξυπηρέτηση καλέστε 210.6682222

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Î‹ Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË
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∆η στενή συνεργασία µεταξύ Ελλήνων

και Ιαπώνων επιστηµόνων σε θέµατα

αντισεισµικού σχεδιασµού θεµελίω-

σε ειδικό συµπόσιο που πραγµατοποιήθηκε

πρόσφατα στην Ελλάδα.

Στο  πλαίσιο της συνεργασίας της Αττικής Ο-

δού και των Αττικών ∆ιαδροµών µε το Εργα-

στήριο Εδαφοµηχανικής του ΕΜΠ σε θέµατα

που αφορούν την εκτίµηση του σεισµικού κιν-

δύνου και τη λειτουργία του αυτοκινητόδροµου,

η Αττική Οδός ήταν χορηγός του 1ου Ελληνο-

Ιαπωνικού Συµποσίου µε τίτλο "ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ

Σχεδιασµός, Παρατήρηση Συµπεριφοράς, και Αναβάθµιση ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ" το οποίο

έλαβε χώρα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η διοργάνωση ήταν µια κοινή πρωτο-

βουλία του Ελληνικού Τµήµατος Αντισεισµικής Μηχανικής και του Εργαστηρίου Εδαφο-

µηχανικής του ΕΜΠ, εκπροσωπούµενων από τον Καθηγητή Γ. Γκαζέτα (∆ιευθυντή του

Εργαστηρίου και Πρόεδρο του ΕΤΑΜ), µε την Επιτροπή Σεισµικής Μηχανικής του Ια-

πωνικού Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών (Earthquake Engineering Committee of the

Japanese Society of Civil Engineers), εκπροσωπούµενης από τους Dr. Y. Goto (NIED,

Japan), και Dr. T. Tazoh (Shimizu Corporation).

Η συµµετοχή και το ενδιαφέρον του τεχνικού κό-

σµου ήταν µεγάλο και µε τον συνολικό αριθµό συµ-

µετεχόντων να ξεπερνά τους 250, το Συµπόσιο

µετετράπη τελικά σε ένα ∆ιεθνές Συνέδριο πρώ-

του µεγέθους. Η θεµατολογία του συµποσίου

περιέλαβε την ανάλυση και τον αντισεισµικό

σχεδιασµό βαθέων (πασσάλων και φρεά-

των) και επιφανειακών θεµελιώσεων (π.χ.

Θεµελίωση Γέφυρας Ρίου–Αντιρρίου), την

∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹
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Συνεργασία Ελλήνων και Ιαπώνων επιστηµόνων
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Η εξυπηρέτηση που προσφέρει η

Αττική Οδός ήταν µεταξύ άλλων ένα

από τα θέµατα που απασχόλησαν το 1ο

Ελληνικό Συνέδριο Κορυφής στην Εξυ-

πηρέτηση Πελατών που διοργανώθηκε

από το «Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτη-

σης Πελατών» το διήµερο 28 & 29 Νοεµ-

βρίου.  Η Αττική Οδός συµµετείχε ενερ-

γά στις εργασίες του συνεδρίου.

Η παρουσία των Αττικών ∆ιαδροµών στο

συνέδριο ήταν ουσιαστική µε το στελε-

χιακό της δυναµικό να συµµετέχει ενερ-

γά, εµπλουτίζοντας αλλά και µοιράζο-

ντας γνώσεις, εµπειρίες και πρακτικές,

έχοντας σαν στόχο την καλύτερη εξυ-

πηρέτηση των χρηστών της Αττικής

Οδού. 

«Αττική Οδός και Εξυπηρέτηση

Πελατών» ήταν το θέµα της παρου-

σίασης που έγινε από τον ∆ιευθύ-

νοντα Σύµβουλο της Εταιρείας Λει-

τουργίας «Αττικές ∆ιαδροµές ΑΕ»

κ. Βασίλη Χαλκιά µε εκτενή ανα-

φορά στο Ολοκληρωµένο Σύστη-

µα Εξυπηρέτησης Χρηστών της

Αττικής Οδού, στις µεθόδους και

στους δείκτες µέτρησης του

συστήµατος καθώς και στις διαδι-

κασίες συνεχούς βελτίωσης των

παρεχόµενων υπηρεσιών.

Κατάρρευση ενός ανοίγµατος προσβά-
σεως της θεµελιωµένης επί φρεάτων 

Γέφυρας Nishinomiya-ko στον σεισµό
του Kobe (1995), λόγω ρευστοποίησης
και οριζόντιας εξάπλωσης του εδάφους. 

Περιστροφική αστοχία επιφανειακώς 
θεµελιωµένων κτιρίων στο Adapazari 

(της Τουρκίας) στον σεισµό της Νικοµήδειας
(1999), λόγω ρευστοποίησης του εδάφους 

θεµελίωσης.

™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ·
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αντιµετώπιση των συνεπειών της ρευστοποίησης (σχεδόν πλήρης απώλεια της αντο-

χής του εδάφους) και της συνεπαγόµενης οριζόντιας εξάπλωσης (εκδήλωση µεγά-

λων µετακινήσεων), τον σχεδιασµό κατασκευών έναντι µετακίνησης σεισµικού ρήγ-

µατος, τις τεχνικές επισκευής και αναβάθµισης, καθώς και ειδικότερα θέµατα όπως η

ανακυκλική συµπεριφορά του εδάφους. 

Το συµπόσιο αυτό, αποτέλεσε το πρώτο βήµα για ανάπτυξη συνεργασίας ανάµεσα

στην Ελλάδα και την Ιαπωνία, η τεχνογνωσία της οποίας  µπορεί να έχει πολλαπλά ο-

φέλη για τη χώρα µας.  Η Ελλάδα σήµερα θεωρείται από τις πλέον προηγµένες χώ-

ρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσµίως, σε θέµατα αντισεισµικού σχεδια-

σµού, η δε επιστηµονική κατάρτιση των Ελλήνων µηχανικών είναι αντάξια των ξένων

συναδέλφων τους, παρόλο που οι οικονοµικές  δυνατότητες της χώρας µας δεν επι-

τρέπουν τόσο εύκολα την εφαρµογή στην πράξη επαναστατικών  µεθόδων  και τε-

χνικών, κάτι που είναι εφικτό και πραγµατοποιείται στην Ιαπωνία.

H Αττική Οδός και οι Αττικές ∆ιαδροµές στα πλαίσια της συνεργασίας τους µε το Ερ-

γαστήριο Εδαφοµηχανικής του ΕΜΠ ευελπιστούν ότι η έρευνα σε θέµατα που αφο-

ρούν την εκτίµηση του σεισµικού κινδύνου και τη λειτουργία του αυτοκινητόδροµου

θα βοηθήσει τους Έλληνες Μηχανικούς να προσφέρουν τη γνώση τους και την ε-

µπειρία τους τόσο στην Αττική Οδό όσο και σε άλλους φορείς για την αντιµετώπιση

των συνεπειών από σεισµούς.

Κολακευτικά σχόλια από Βρετανούς και Κινέζους

Έργο πρότυπο αποτελεί η Αττική Οδός για ειδικούς από πολλές χώ-

ρες που αναζητούν τεχνογνωσία για µεγάλα έργα.

Πρόσφατα Κινεζική αντιπροσωπεία από την ∆ηµοτική Επιτροπή Ε-

πικοινωνιών του Πεκίνου ξεναγήθηκε στην Αττική Οδό, εν όψει της

διοργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων του 2008 στο Πεκίνο. Η α-

ντιπροσωπεία αποτελούταν από 11 µέλη και επισκέφθηκε τα Ολυ-

µπιακά Έργα Μεταφορών. Σκοπός της επίσκεψής τους, ήταν η α-

νταλλαγή τεχνογνωσίας στον τοµέα των µεταφορών και η συγκέντρωση εµπειριών και τεχνικών από το πα-

ράδειγµα της Αθήνας κατά τη διάρκεια της οργάνωσης των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. Ένας από τους βα-

σικούς σταθµούς τους ήταν και το Κέντρο Λειτουργίας της Αττικής Οδού η οποία έπαιξε ζωτικό ρόλο στη µε-

ταφορά θεατών, αθλητών, δηµοσιογράφων και επισήµων από και προς το αεροδρόµιο καθώς και κατά τη µε-

ταφορά τους στις Ολυµπιακές εγκαταστάσεις. Κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις της Αττικής Οδού,

οι Κινέζοι αντιπρόσωποι ξεναγήθηκαν στο Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας, ενώ παρακολούθησαν παρου-

σίαση µε θέµα «Ο ρόλος και η Οργάνωση Λειτουργίας της Αττικής Οδού κατά την διάρκεια των Ολυµπιακών

Αγώνων του 2004» από τον κ. Φάνη Παπαδηµητρίου, Προϊστάµενο Οδικής Λειτουργίας της Αττικής Οδού.

Αλλά και τα βρετανικά σχόλια ήταν ιδιαίτερα θερµά για την Αττική Οδό. Ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών

Dr Steven Ladyman σε επίσκεψη που πραγµατοποίησε στην Ελλάδα το καλοκαίρι µίλησε µε ιδιαίτερα κολα-

κευτικό τρόπο για την Αττική Οδό. Η επίσκεψή του και οι επαφές µε τον υπουργό Μεταφορών Μ. Λιάπη  α-

ποσκοπούσαν στη συνεργασία της Ελλάδος µε τη Βρετανία για τη µεταφορά τεχνογνωσίας και εµπειρίας στον

τοµέα της κατασκευής έργων µε τη σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Ο Dr Steven Ladyman δήλωσε

ενθουσιασµένος από την  Αττική Οδό, τον ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών και τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

∂ÚÁÔ ÚfiÙ˘Ô Ë ∞ÙÙÈÎ‹ √‰fi˜

Η Αττική Οδός

Α.Ε. και η Εταιρεία

Λειτουργίας και

Συντήρησης Αττι-

κές ∆ιαδροµές

Α.Ε. ήταν υποστη-

ρικτές στο πρό-

γραµµα «Μαθαί-

νω να Κυκλοφορώ» που διοργανώθη-

κε για 2η συνεχή χρονιά από τη Νέα

Γενιά Ζηρίδη.

Πάνω από 2000 µαθητές µε τους

γονείς τους, από όλα τα σχολεία της

Αττικής είχαν την ευκαιρία να µάθουν

να κυκλοφορούν µε ασφάλεια και να

εξοικειωθούν µε τον Κ.Ο.Κ µέσα από

µια πλειάδα δραστηριοτήτων.

Στο πλαίσιο των οµιλιών προς τους

γονείς ο κ. Παντελής Κοπελιάς,

Συγκοινωνιολόγος Οδικής Λειτουρ-

γίας των Αττικών ∆ιαδροµών, ανα-

φέρθηκε στο σωστό τρόπο µε τον

οποίο πρέπει να οδηγούµε σε έναν

αυτοκινητόδροµο, και επισήµανε τα 10

σηµεία που πρέπει γονείς και παιδιά

να προσέχουν όταν κινούνται σε

αυτόν.

Στο τέλος της εκδήλωσης η Αττική

Οδός και οι Αττικές ∆ιαδροµές δώρι-

σαν στους µαθητές ένα µπλουζάκι το

οποίο είχαν την ευκαιρία να ζωγραφί-

σουν µε ειδικές µπογιές και να κρα-

τήσουν σε ανάµνηση αυτής της δρα-

στηριότητας.

¶¿ÓÙ· ÎÔÓÙ¿
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ªε αφορµή την Ηµέρα Πρόληψης

Παιδικών Ατυχηµάτων την Κυρια-

κή 16 Οκτωβρίου 2005, η Αττική

Οδός και οι Αττικές ∆ιαδροµές υποστήρι-

ξαν  για δεύτερη συνεχή χρονιά, το έργο του

Σωµατείου «Αντιµετώπιση Παιδικού Τραύ-

µατος», µοιράζοντας από τους Σταθµούς

∆ιοδίων της Αττικής Οδού αυτοκόλλητα µε

το µήνυµα «Κάθοµαι πάντα στο πίσω κάθισµα

σωστά δεµένος». 

Η ενέργεια αυτή που απευθυνόταν στους γονείς που µεταφέρουν τα παιδιά τους

στο αυτοκίνητο, έγινε στα πλαίσια ενός ειδικού προγράµµατος που έχει σχεδιαστεί

από την  Aττική Οδό και τις Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε. και προβλέπει την υλοποίηση

µιας σειράς δράσεων, που αποσκοπούν στην ενηµέρωση των χρηστών της Αττικής

οδού, αλλά και όλων των οδηγών, πάνω σε θέµατα οδικής ασφάλειας και πρόληψης

τροχαίων ατυχηµάτων.

∞‹ÙÙËÙË!!!
Χωρίς να έχει γνωρίσει την ήττα βαδίζει η ποδοσφαιρική οµάδα των Αττικών ∆ιαδροµών στο «Ερ-

γασιακό Πρωτάθληµα  Ποδοσφαίρου» που οργανώνεται από την Ε.Π.Ε.Α.

Έχοντας ενισχύσει το έµψυχο δυναµικό τους σε σχέση µε πέρσι, οι Αττικές ∆ιαδροµές ξεκίνη-

σαν το πρωτάθληµα µε φιλοδοξίες για µια καλή πορεία και αξιόλογες εµφανίσεις. Το άγχος και

η απειρία κάποιων παιχτών σε ανταγωνιστικό επίπεδο ήταν φανερά στα τέσσερα πρώτα παι-

χνίδια όπου απέσπασαν τρεις ισοπαλίες και µία νίκη έχοντας προβλήµατα κυρίως στην αµυ-

ντική λειτουργία. Στην πορεία η οµάδα άρχισε να "δένει" και οι παίχτες να βρίσκονται πιο εύ-

κολα στον αγωνιστικό χώρο. Ακολούθησαν δυο εύκολες νίκες µε µεγάλα σκορ και πολύ κα-

λές εµφανίσεις από όλους τους παίχτες. Εν συνεχεία, ακολούθησε µία ισοπαλία και µία µε-

γάλη νίκη στο ντέρµπι των πρωτοπόρων µε την Ε.Α.Β και τέλος µία ακόµα ισοπαλία µε

τους ∆ικηγόρους. Οι υπάλληλοι των Αττικών ∆ιαδροµών έχουν αγκαλιάσει µε την συµ-

µετοχή τους την ποδοσφαιρική οµάδα ενώ οι καλές εµφανίσεις τους, η αήττητη πορεία

και η συνεχής παρουσία στην τετράδα των πρωτοπόρων αφήνουν  αισιόδοξα µηνύ-

µατα για την συνέχεια του πρωταθλήµατος. 

Καληµέρα σας 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω

θερµά τα δυο πληρώµατα της

Αττικής Οδού τα οποία βρέθηκαν

πολύ γρήγορα στο χώρο του

ατυχήµατος που είχα σήµερα το

πρωί στις 8.40 πµ κινούµενος από

τον Καρέα µε προορισµό την

έξοδο της Αγ. Παρασκευης µε την

µηχανή µου. 

Η εξυπηρέτηση ήταν άµεση και

ουσιώδης χωρίς να κινδυνεύει η

ασφάλεια των άλλων οχηµάτων

και η δικιά µας. Εύχοµαι οι

υπηρεσίες σας να συνεχίσουν

να είναι παράδειγµα προς

µίµηση  και σε εµάς λιγότερα

ατυχήµατα.
Φιλικά,

Γιάννης Βλάχος
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Συνεχίζεται η συνεργασία
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Βραβεύσεις

∆ο Βραβείο Οδικής Ασφάλειας, για τις υψηλές προδιαγραφές µε τις οποίες λει-

τουργεί ο αυτοκινητόδροµος και για την υψηλή ποιότητα των παρεχοµένων υπη-

ρεσιών προς τους χρήστες του δρόµου απένειµε στις ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ

Α.Ε., την Εταιρεία Λειτουργίας και Συντήρησης της Αττικής Οδού, η ΜΟΤΟΤECH, σε

ειδική εκδήλωση που έγινε στο Κτήµα Νάσιουτζικ στις 16/11/05 στα πλαίσια των φετι-

νών βραβείων AUTOCAR 2005.

Το βραβείο ασφάλειας απονέµεται για πρώτη φορά στη χώρα µας και απο-

τελεί αναγνώριση της προσφοράς για τους περίπου 1000 ανθρώπους που εργάζονται

σήµερα στη λειτουργία της Αττικής Οδού.  Οι άνθρωποι της Αττικής Οδού ασχολούνται καθηµερινά µε τη διαχείριση της

κυκλοφορίας και τη συντήρηση του δρόµου και µε τη συνδροµή των φορέων επέµβασης (Τροχαία, Express Service) διατη-

ρούν ένα πολύ υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και ασφάλειας.  Ως γνωστόν η Αττική Οδός είναι σήµερα ο ασφαλέστερος

αυτοκινητόδροµος στην Ελλάδα και ένας από τους ασφαλέστερους  της Ευρώπης.

Το βραβείο παρέλαβε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος των Αττικών ∆ιαδροµών κ. Βασίλης Χαλκιάς.  Την επιτροπή απονοµής

των βραβείων απετέλεσαν εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), του Ιδρύµατος Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ε-

ρευνών (ΙΟΒΕ), της Ενωσης Εταιριών∆ιαφήµισης Επικοινωνίας (ΕΕ∆Ε), του Συνδέσµου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινή-

του (ΣΕΑΑ) και ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας, ∆ηµοσιογράφος και Βουλευτής κ. Αρης Σταθάκης.
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ΤA AΠOTEΛEΣMATA KAI H BAΘMOΛOΓIA:

24/09/05 ∞∆∆π∫∂™ ¢π∞¢ƒ√ª∂™ – °.°.∞/∆À 1-1

01/10/05 DINERS CLUB – ∞∆∆π∫∂™ ¢π∞¢ƒ√ª∂™ 3-3

08/10/05 ∞∆∆π∫∂™ ¢π∞¢ƒ√ª∂™ – π√¡ 3-2

15/10/05 ∫√À∫π∞™ ∞.∂ – ∞∆∆π∫∂™ ¢π∞¢ƒ√ª∂™ 1-1

22/10/05 SOL ENERGY – ∞∆∆π∫∂™ ¢π∞¢ƒ√ª∂™ 0-4

05/11/05 ∞∆∆π∫∂™ ¢π∞¢ƒ√ª∂™ – ∆∂Ã¡π∫√π 8-2

12/11/05 √¶∂¶ – ∞∆∆π∫∂™ ¢π∞¢ƒ√ª∂™ 2-2

19/11/05 ∞∆∆π∫∂™ ¢π∞¢ƒ√ª∂™ – ∂∞µ 4-1

26/11/05 ¢π∫∏°√ƒ√π – ∞∆∆π∫∂™ ¢π∞¢ƒ√ª∂™ 3-3
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¢π∫∏°√ƒ√π (¢.™.∞) 16
PIZZA ∑∂∞™ 12
FLYERS 89 10
∆∂Ã¡π∫√π 10
√.¶.∂.¶ 9
DINERS CLUB 8
π√¡ 6




