
Οδηγίες από τους ειδικούς για ασφαλή ταξίδια

τα νέα της

David Coulthard, Christian Klien, Tonio Liuzzi, Ralf Schumacher και Jarno Trulli.

Πέντε πρωταγωνιστές της Formula 1, πέντε αστέρια  παγκόσµιας εµβέλειας.  Αλλά και οι

δικοί µας, ο Άρης Σταθάκης, ο Ιαβέρης,  και ο Κώστας Στεφανής.  Αγαπούν την ταχύτητα. 

Έχουν πάθος µε την οδήγηση.  Μα πάνω από όλα τονίζουν ότι λατρεύουν την ασφάλεια. 

Επικοινωνήσαµε µαζί τους και αυτοί δέχθηκαν µε χαρά να µοιραστούν

µαζί µας τα «µυστικά» της ασφαλούς οδήγησης. 

Τα «µυστικά» αυτά είναι πολύτιµα για όλους

καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να βρίσκεται στις

τελευταίες θέσεις των 25 κρατών - µελών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήµατα οδικής

ασφάλειας.

Με όπλα την εκπαίδευση, την ευγένεια και το χαµόγελό τους, τα 32 άτοµα που στελεχώνουν τα

Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών (Σ.Ε.Σ.) της Αττικής Οδού, φροντίζουν καθηµερινά τις α-

νάγκες των χρηστών του αυτοκινητόδροµου. Βασικός τους στόχος η εξυπηρέτηση όλων των

πελατών της Αττικής Οδού. 

Το προσωπικό των Σ.Ε.Σ. διαχειρίζεται τις απορίες, τα ερωτήµατα αλλά και τα τυχόν παρά-

πονα των πελατών. Αυτά τα στελέχη είναι το πρόσωπο, η φωνή και ο συνδετικός κρίκος

της εταιρίας µε τους οδηγούς - χρήστες του οδικού άξονα.
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∏ζώνη ασφαλείας που κυκλοφόρησε για πρώτη φόρα το 1959 από τον Σουη-

δό κατασκευαστή αυτοκινήτων Volvo, γιορτάζει φέτος τα σαράντα επτά της

χρόνια, έχοντας γνωρίσει εν τω µεταξύ πολλές εξελίξεις. 

Λίγη ιστορία…

Πέρασε ένας αιώνας και κάτι από την εφεύρεση της ιδέας της τοποθέτησης προστα-

τευτικού ιµάντα σε οχήµατα για την ασφάλεια των επιβατών. Εφευρέτης ήταν ο Γάλλος

Gustave Desire Lebeau που, το 1934, κατοχύρωσε την ιδέα του µε δίπλωµα ευρεσιτε-

χνίας. Η σύγχρονη ζώνη ασφαλείας τριών σηµείων σε σχήµα «V» εφευρέθηκε το 1958

από το µηχανικό Nils Brohlin που εργαζόταν στο Σουηδό κατασκευαστή Volvo. Η σύγ-

χρονη αυτή µορφή πέρασε από διάφορες δοκιµές µέχρις ότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οδικής Ασφάλειας να τη συνιστά θερµά ως σηµαντικό µέσο οδικής προστασίας. 

Στην Ευρώπη, η χρήση της ζώνης ασφα-

λείας γίνεται υποχρεωτική για πρώτη φο-

ρά το 1973 στη Γαλλία και αφορά µόνο τις

µετακινήσεις σε κατοικηµένες περιοχές

ενώ η Σουηδία ήταν η πρώτη χώρα που

το 1975 επέβαλε την υποχρεωτική

χρήση της ζώνης ασφαλείας για τα

µπροστινά καθίσµατα.   

Η ζώνη ασφαλείας θεωρήθηκε για αρκετό καιρό ως πρωτοποριακή καινοτο-

µία που ερχόταν όµως σε αντίθεση µε την κοινή λογική. Οι πρώτες ζώνες, κυ-

ρίως, καθ’ ότι τοποθετηµένες στο ύψος της κοιλιάς, κινούσαν την υποψία ό-

Η εφεύρεση που σώζει ζωές
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Αγαπητοί αναγνώστες,

Πολλές, καλές και κυρίως ασφαλείς

διαδροµές σας ευχόµαστε για τις ηµέ-

ρες του Πάσχα, όπου οι περισσότεροι

από εσάς θα σπεύσουν εκτός των πυλών

της πρωτεύουσας.

Προσοχή, να µην ξεπερνάµε τα όρια ταχύ-

τητας, αλκοόλ και οδήγηση πράγµατα

ασυµβίβαστα, είναι µερικές µόνο από τις συµ-

βουλές που έχουµε ακούσει όλοι πολλές

φορές. Αν τις τηρούσαµε η Ελλάδα θα είχε

«ξεκολλήσει» από τις τελευταίες θέσεις των

25 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέµα

της οδικής ασφάλειας.

Η Αττική Οδός επικοινώνησε µε πέντε αστέ-

ρια  παγκόσµιας εµβέλειας της Formula 1 τους

David Coulthard, Christian Klien, Tonio

Liuzzi, Ralf Schumacher και Jarno Trulli, και

ζήτησε τις συµβουλές τους για ασφαλή

οδήγηση. ∆ιαβάστε τες µε προσοχή!  

Εδώ θα  θέλαµε να πούµε ένα µεγάλο

ευχαριστώ σε όλους τους χρήστες της

Αττικής Οδού που ανταποκρίθηκαν

θερµά στην απόφαση της εταιρίας 

να προσφέρει τον ποµποδέκτη του 

e-PASS δωρεάν σε όλους τους νέους

συνδροµητές των προγραµµάτων

Express, Bonus και Friendly. 

Μέσα σε ένα µήνα, περισσότεροι

από 8 χιλιάδες χρήστες επέλεξαν το

πρόγραµµα που τους ταιριάζει και έγι-

ναν συνδροµητές της Αττικής Οδού,

κερδίζοντας ταχύτητα και άνεση

καθώς και σηµαντικές εκπτώσεις που

φθάνουν το 40%.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Αττική Οδός
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µε την κοινή λογική
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τι προκαλούσαν περισσότερα τραύµατα σε περίπτωση ατυχήµατος.

Η ζώνη ασφαλείας υποβιβάσθηκε συχνά λόγω προκαταλήψεων: θε-

ωρήθηκε, π.χ. ως σύµβολο εξαναγκασµού που περιορίζει την ατοµι-

κή ελευθερία. Η ιδέα του Brohlin γνώρισε πολλαπλές εξελίξεις µέχρι

να αποδειχθεί η αποτελεσµατικότητά της. 

Στην Ευρώπη, η χρήση της ζώνης είναι υποχρεωτική αλλά... 

Παρόλο που η αξιοπιστία της ζώνης ασφαλείας αποδείχθηκε µε

πολλαπλούς τρόπους, η υποχρεωτική χρήση της προκάλεσε έντο-

νες αντιδράσεις.  Το δέσιµο της ζώνης ασφαλείας σήµερα είναι µεν

υποχρεωτικό σε κάθε περίπτωση και σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη,

αλλά η ζώνη δεν χρησιµοποιείται συστηµατικά από τους πολίτες

των χωρών-µελών. Στις αστικές περιοχές, π.χ., µόνο οι Γερµανοί, οι

Σουηδοί, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι και οι Φιλανδοί οδηγοί φοράνε τη ζώ-

νη τους στο 90% των περιπτώσεων, ενώ στις περιπτώσεις των Ελ-

βετών, Αυστριακών ή των οδηγών του Μπενελούξ αυτό το ποσοστό πέφτει στο 75%.

∆υστυχώς ακόµα χαµηλότερα είναι τα ποσοστά στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και

στην Ελλάδα. 

Το ύψος του προστίµου για όσους δεν

φορούν τη ζώνη ασφαλείας διαφέρει

από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη. Στην

Ελλάδα, ο παραβάτης πληρώνει πρόστι-

µο ύψους 83 ø ενώ εάν ταξιδεύετε στο ε-

ξωτερικό και δεν φοράτε ζώνη, θα πλη-

ρώσετε 49 ø στο Λουξεµβούργο, 68,25

ø στην Ιταλία και 135 ø στη Γαλλία.  

Τη ζώνη ασφαλείας πρέπει να τη χρησιµοποιούµε συστηµατικά σε όλες τις µετακινή-

σεις µας, ανεξάρτητα από το εάν φοβόµαστε ή όχι τον έλεγχο της αστυνοµίας. Οι

στατιστικές δείχνουν ξεκάθαρα ότι η ζώνη σώζει ζωές. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µε

τη χρήση της ζώνης µειώνεται κατά 45% το ρίσκο θανάσιµου τραυµατισµού και κατά

35% ο κίνδυνος σοβαρού τραυµατισµού.
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,,,,Οι στατιστικές δείχνουν ότι 
µε το δέσιµο της ζώνης 

µειώνεται κατά 45% το ρίσκο 
θανάσιµου τραυµατισµού και 

κατά 35% ο κίνδυνος 
σοβαρού τραυµατισµού

Του Jean Harito, Γενικού ∆ιευθυντή των Αττικών ∆ιαδροµών



Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών
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ªε όπλα την εκπαίδευση, την ευγένεια και το χαµόγελο τους, οι υπάλληλοι

που στελεχώνουν τα Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών (Σ.Ε.Σ.) της

Αττικής Οδού, φροντίζουν καθηµερινά τις ανάγκες των χρηστών του

αυτοκινητοδρόµου. Βασικός τους στόχος; Η ταχεία και άψογη εξυπηρέτηση όλων

των πελατών της Αττικής Οδού. 

Οι σχέσεις που δηµιουργεί καθηµερινώς η Αττική Οδός µε τους χρήστες - οδηγούς

της αποτελούν βασικό παράγοντα για τη σωστή λειτουργία της. 

Ρόλο- κλειδί στην προσπάθεια δηµιουργίας αυτών των σχέσεων  κατέχουν όσα στε-

λέχη διαχειρίζονται τις απορίες, τα ερωτήµατα αλλά και τα τυχόν παράπονα των πελα-

τών. Αυτά τα στελέχη είναι το πρόσωπο, η φωνή και ο συνδετικός κρίκος της εταιρίας

µε τους πελάτες της.  

Στην Αττική Οδό την  εξυπηρέτηση και την ενηµέρωση των συνδροµητών και χρηστών

σε θέµατα που αφορούν τη σωστή χρήση

των υπηρεσιών που παρέχει ο αυτοκινη-

τόδροµος, έχουν αναλάβει τα στελέχη που

εργάζονται στα Σηµεία Εξυπηρέτησης Συν-

δροµητών (Σ.Ε.Σ.).  

Στα Σ.Ε.Σ. απασχολούνται 32 άτοµα, στη

συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες, ενώ

η διευθέτηση των καθηµερινών θεµάτων

που προκύπτουν υποστηρίζεται  και από µια οµάδα 4 ατόµων  που φροντίζουν έτσι ώστε

όλα να δουλεύουν «ρολόι».  Ειδικά για τις ανάγκες των πελατών που είναι εγγεγραµµέ-

νοι στο πρόγραµµα Business απασχολούνται δύο επιπλέον στελέχη. Η εταιρία Αττικές

∆ιαδροµές που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητοδρό-

µου, λειτουργεί τα Σ.Ε.Σ. καθηµερινά από τις 7:00 το πρωί έως τις 19:00 πλην των

Κυριακών. 

Οι εργαζόµενοι στα Σ.Ε.Σ. έχουν εκπαιδευθεί τόσο σε θέµατα εξυπηρέτησης

πελατών όσο και στη χρήση των ειδικών ηλεκτρονικών συστηµάτων που απαι-

τούνται για να δίνεται απάντηση σε κάθε απορία των συνδροµητών του αυτο-

κινητοδρόµου. Επιπλέον, ενηµερώνονται καθηµερινά για διάφορες πτυχές της
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λειτουργίας της Αττικής οδού έτσι ώστε να είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες των

διερχόµενων οδηγών.

Αν προχωρήσουµε σε µια καταγραφή των αρµοδιοτήτων των εργαζοµένων στα Σ.Ε.Σ.

στην κορυφή συναντάµε τη διαχείριση των συνδροµητών, είτε πρόκειται για εταιρίες είτε

για ιδιώτες. Στα Σ.Ε.Σ. κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να αποκτήσει όλη την πληροφό-

ρηση που του χρειάζεται για να επιλέξει το πλέον κατάλληλο για τις ανάγκες του συν-

δροµητικό πρόγραµµα. Ειδικότερα, τα στελέχη των Σ.Ε.Σ. εξετάζουν τη συχνότητα των

διελεύσεων κάθε ενδιαφερόµενου, του προτείνουν την πλέον συµφέρουσα λύση και τον

προµηθεύουν µε την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS ή µε την Κάρτα Λογαριασµού ανά-

λογα µε τον τύπο οχήµατος που χρησιµοποιεί. Με αυτό τον τρόπο όσοι χρήστες γίνο-

νται συνδροµητές γλιτώνουν χρόνο, εφόσον περνούν εύκολα και γρήγορα από τους

σταθµούς διοδίων, αλλά και χρήµα λόγω των ειδικών εκπτώσεων των συνδροµητικών

προγραµµάτων. 

Πέραν του συµβουλευτικού τους ρόλου, τα στελέχη των Σ.Ε.Σ. έχουν την εξουσιοδότηση

να κλείσουν το λογαριασµό ενός συνδροµητή, ο οποίος θα επιστρέψει την ηλεκτρονική

του συσκευή e-PASS ή την Κάρτα Λογαριασµού που χρησιµοποιεί, να ανανεώσουν το

υπόλοιπο ενός συνδροµητικού λογαριασµού και να πραγµατοποιήσουν οποιαδήποτε

αλλαγή στα στοιχεία που δηλώνουν αρχικά οι χρήστες, έπειτα βέβαια από αίτησή τους.

Επίσης, είναι σε θέση να λύσουν κάθε απορία σχετική  µε τους συνδροµητικούς λογαρια-

σµούς ή µε τη χρήση της ηλεκτρονικής συσκευής e-PASS και της Κάρτας Λογαριασµού. 

Και επειδή οι αριθµοί πολύ συχνά «µιλούν» καλύτερα από τις λέξεις, πρέπει να αναφέ-

ρουµε ότι σε καθηµερινή βάση τα Σ.Ε.Σ. εξυπηρετούν 500 περίπου συνδροµητές – χρή-

στες του αυτοκινητόδροµου και ενεργοποιούν κατά µέσο όρο 250 νέους συνδροµητι-

κούς λογαριασµούς. 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται εµφανές ότι η καθηµερινότητα των εργαζοµένων στα Σ.Ε.Σ.

είναι πολυδιάστατη. Τα 32 αυτά στελέχη πρέπει να χειριστούν διάφορες υποθέσεις και να

εξυπηρετήσουν ένα µεγάλο αριθµό χρηστών µε όλες τις διαφορετικότητες που µπορεί

να παρουσιάζουν τα αιτήµατα και οι ερωτήσεις τους. Παρόλα αυτά,  έχοντας θέσει τον

πήχη πολύ ψηλά, το  προσωπικό των Σ.Ε.Σ. φροντίζει για την οµαλή τους λειτουργία δια-

σφαλίζοντας πάντα την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση αλλά και την ασφάλεια των συναλ-

λαγών µε τους χρήστες. Υψηλή ποιότητα όµως σηµαίνει και ευγένεια και έτσι ιδιαίτερη

βαρύτητα δίνεται τόσο στην εµφάνιση όσο και στην συµπεριφορά του προσωπικού.

Η Αττική Οδός διαθέτει συνολικά 9 Σηµεία Εξυπηρέτησης
Συνδροµητών, κατά µήκος του αυτοκινητόδροµου. Τα 6 µεγαλύτερα
βρίσκονται στους µετωπικούς σταθµούς διοδίων της Αττικής Οδού (Ρουπάκι,
Μεταµόρφωση µε πρόσβαση και από τις 2 εισόδους, Κορωπί, Κατεχάκη &
Παλλήνη) ενώ τα υπόλοιπα τρία βρίσκονται  στους Σταθµούς Εξυπηρέτησης
Αυτοκινητιστών (2 στα Σ.Ε.Α. Κάτζας και ένα στα Σ.Ε.Α. Ασπροπύργου). Σαν
Σηµείο Εξυπηρέτησης αλλά µόνο για εταιρικούς πελάτες λειτουργεί και το
Κέντρο Λειτουργίας της εταιρίας στην Παιανία.

∆ ∂ À Ã √ ™  8 ∞ ¶ ƒ π § π √ ™  2 0 0 6 5



∏Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης, όχι µόνο των 15 αλλά και

των 25 κρατών µελών, από πλευράς οδικής ασφάλειας. H  απόσταση που την

χωρίζει από τις ευρωπαϊκές χώρες πρότυπα, παραµένει µεγάλη. 

Αυτά αναφέρονται στην ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας, που

δηµιουργήθηκε από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, και αποτελείται από εξειδικευ-

µένους επιστήµονες µε αναγνωρισµένο έργο.  

Σύµφωνα µε την πρώτη έκθεση του Παρατηρητηρίου από τους ελληνικούς δρόµους,

µόνο η Αττική Οδός συγκρίνεται µε τους αυτοκινητοδρόµους των χωρών «προτύπων»

σε ζητήµατα οδικής ασφάλειας όπως είναι η Αυστρία και το Βέλγιο. 

Στρατηγική επιλογή της Αττικής Οδού και των Αττικών ∆ιαδροµών είναι η ενεργή υπο-

στήριξη κάθε προσπάθειας που αφορά στην κρίσιµη παράµετρο της οδικής ασφάλειας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, φιλοξενήθηκε στο Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης (Κ.Λ.Σ.) του

αυτοκινητοδρόµου µια ιδιαίτερη πρωτοβουλία του περιοδικού DRIVE σχετική µε τις αρνη-

τικές επιπτώσεις του αλκοόλ στις οδηγικές ικανότητες. 

Στην  Ελλάδα το 60% και παραπάνω των τροχαίων ατυχηµάτων και το  40% των νεκρών σε

τροχαία, οφείλονται κυρίως στη λήψη αλκοολούχων ποτών από τον οδηγό. 

Η ψυχή και το ποτηράκι… 

«Τι ψυχή έχει ένα ποτηράκι;;» Αυτή είναι µια «ρητορική ερώτηση» που όλοι έχουµε χρησιµο-

ποιήσει κατά καιρούς. Αυτή η ερώτηση τέθηκε στο µικροσκόπιο του περιοδικού Drive που σε

συνεργασία µε το κέντρο προσοµοίωσης οδήγησης, Safe Drive του Άρη Ζωγράφου και µε τη

βοήθεια του καθηγητή ιατρικής, ορθοπεδικού, κ. Γιάννη Παπαδόπουλου, πρώην διευθυντή του

Ε.Κ.Α.Β. αποφάσισε να διεξαγάγει ένα πείραµα για  να ανακαλύψει τελικά τι ψυχή έχει αυτό

το ένα ποτηράκι… 

Το πείραµα φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Λειτουργίας και Συντήρησης

της Αττικής οδού ενώ ο ∆ιευθυντής του τµήµατος Τροχαίας του αυτοκινητοδρόµου, κ.

Σκαρλάτος µε τους συνεργάτες του πραγµατοποίησαν όλα τα αλκοτέστ. Η ιδέα ήταν

σχετικά απλή: τέσσερις γυναίκες και τέσσερις άνδρες, θα κατανάλωναν µια ποσότη-

τα αλκοόλ και αµέσως µετά θα έµπαιναν στους προσοµοιωτές για να οδηγήσουν

και να κάνουν µερικές απλές ή και πιο δύσκολες ασκήσεις. Οι αντιδράσεις τους

θα καταγράφονταν και θα συγκρίνονταν µε τις ίδιες ακριβώς ασκήσεις που θα

έκαναν τρεις ηµέρες µετά χωρίς να έχουν καταναλώσει αλκοόλ. Η ποσότητα

ŒÓ· ÚˆÙfiÙ˘Ô Â›Ú·Ì·    
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Aλκοόλ και οδήγηση, ασύµβατες έννοιες
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Η προετοιµασία του αυτοκινήτου
για την έξοδο πρέπει να γίνεται µε ι-
διαίτερη φροντίδα και κέφι αφού θα
αποτελέσει το µέσον που θα µας ταξι-
δέψει στον προορισµό µας απροβλη-
µάτιστα. Είναι αυτονόητο ότι δεν εκκρε-
µεί κάποιο σέρβις και τα αµορτισέρ, τα
λάστιχα και τα φρένα είναι σε άψογη κα-
τάσταση. Με αυτό σαν προϋπόθεση, ε-
λέγχουµε τη στάθµη από όλα τα υγρά του
αυτοκινήτου µας όπως: λάδια κινητήρα,
βαλβολίνη κιβωτίου ταχυτήτων και διαφο-
ρικού, εφόσον είναι ανεξάρτητα από τον κι-
νητήρα, υγρά φρένων, υγρά υδραυλικού τι-
µονιού, ειδικό υγρό σε συνδυασµό µε νερό
για το δοχείο καθαρισµού του παρµπρίζ. Πα-
ράλληλα, ελέγχουµε και αντικαθιστούµε αν
χρειαστεί, τα λαστιχάκια των υαλοκαθαρι-
στήρων. Στη συνέχεια προχωρούµε σε ένα
γερό πλύσιµο του αυτοκινήτου µέσα και έ-
ξω δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα
παράθυρα. ∆εν βάζουµε γυαλιστικό στο τι-
µόνι και στο ταµπλό, γιατί το τιµόνι γλι-
στράει και το ταµπλό αντανακλά άσχηµα
στον ήλιο κουράζοντας τα µάτια. Αδειά-
ζουµε τα τασάκια και τοποθετούµε α-
ρωµατική σκόνη για ευχάριστο περι-
βάλλον, ενώ ξεκινάµε το ταξίδι µας την
ώρα που θεωρούµε ότι θα έχει τη λι-
γότερη δυνατή κίνηση. 
ΦΥΣΙΚΑ ΦΟΡΑΜΕ ΟΛΟΙ - ΚΑΙ ΟΙ
ΠΙΣΩ ΕΠΙΒΑΤΕΣ - ΖΩΝΗ ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑΣ 
Τρώµε ελαφρά και κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού ακούµε απαλή µουσική
που δεν ενοχλεί. Αποφεύγουµε το
κάπνισµα γιατί ο καπνός κουράζει
όχι µόνο τα µάτια αλλά και τους άλ-
λους που δεν καπνίζουν και έχουν
την ατυχία να ταξιδεύουν µαζί µας.
Αποφεύγουµε να συζητάµε προ-
βλήµατα που µας απασχολούν γιατί
αναµφίβολα θα δηµιουργηθεί άσχη-
µη ατµόσφαιρα που θα φέρει νεύρα
και ένταση. Ρυθµίζουµε το κάθισµα
µας στη σωστή θέση, ενώ αν το ταξί-
δι είναι πολύωρο προγραµµατίζουµε
κάποιες στάσεις για να περπατήσουµε
και να ξεµουδιάσουµε. Πίνουµε άφθο-
νο νερό γιατί βοηθάει στην ήρεµη και ο-
µαλή λειτουργία του οργανισµού ενώ αν
πεινάσουµε, τσιµπάµε κάτι πολύ ελαφρύ
χωρίς τη συνοδεία αλκοόλ για να µην αντι-
µετωπίσουµε συνθήκες υπνηλίας. ∆εν οδη-
γούµε επιθετικά ακόµη κι αν κάποιος άλλος ο-
δηγός µας προκαλέσει ή ενοχλήσει. Το ταξίδι
πρέπει να µας φέρνει µόνο χαρά.  

ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
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αλκοόλ που έλαβαν οι εθελοντές  ήταν η συνηθισµένη που πίνει κανείς σε µια έξοδο. Μιλά-

µε για τέσσερα ποτήρια κρασί που συνοδεύτηκαν από ένα καλό σάντουιτς και καταναλώ-

θηκαν µέσα σε µια ώρα.

Τα αποτελέσµατα 

Τα τέσσερα ποτηράκια κρασί οδήγησαν σε επίπεδα αλκοόλης µέχρι και 1,45‰, ποσο-

στό που ισοδυναµεί µε πλήρη µέθη. Με το τέλος της «οινοποσίας»  έξι από τους οκτώ

εθελοντές είχαν απαγορευτικά για οδήγηση επίπεδα αλκοόλης, ενώ σε ότι αφορά τις

δοκιµασίες παρατηρήθηκε σηµαντική επιδείνωση τεσσάρων από τις συνολικά έξι. Ενδει-

κτικά αναφέρουµε ότι στην δοκιµασία  που προσοµοιώνει το τελικό αποτέλεσµα της

οδήγησης (θάνατος πεζού ή βαριά σύγκρουση), η λήψη αλκοόλης οδήγησε συνολικά

σε 17 ατυχήµατα έναντι 5 χωρίς λήψη αλκοόλης (46% έναντι 14%) ενώ στην δοκιµασία

για «εγκατάλειψη γκαζιού» µε εµφάνιση του κινδύνου, το αλκοόλ έφερε µια «αρνητική»

διαφορά της τάξεως του 20%. Ο πίνακας που ακολουθεί απεικονίζει τα συνολικά απο-

τελέσµατα. 
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«∆υστύχηµα µε πρόθεση θεω-
ρείται ο τραυµατισµός ή θάνα-
τος τρίτων ή και συνεπιβατών,
όταν ο οδηγός είναι υπό την
επήρεια αλκοόλ. 

Η πρόθεση υπάρχει και εντο-
πίζεται τη στιγµή που «ακου-
µπάς» το πρώτο ποτήρι κρασί
αν και «ξέρεις» ότι ∆ΕΝ πρέ-
πει και ∆ΕΝ µπορείς να οδηγή-
σεις µε ασφάλεια (για όλους)
ζαλισµένος και «κεφάτος». 

Μετά... αφού έχεις πιει, ∆ΕΝ
είσαι σε θέση να ελέγξεις τις
πράξεις και τις σκέψεις σου,
µε αποτέλεσµα και να οδηγή-
σεις και να εµπλακείς σε σοβα-
ρό δυστύχηµα. 

Να γνωρίζετε ότι: 

-Ένας µεθυσµένος οδηγός έχει
πολύ αργούς χρόνους αντί-
δρασης, διπλάσιους ή και τρι-
πλάσιους σε διάρκεια από τους
φυσιολογικούς, καθώς και µει-
ωµένη αντίληψη του χώρου. 

-Κάθε ποτό αυξάνει ευθέως
ανάλογα τις πιθανότητες να
εµπλακούµε σε δυστυχήµατα.
Με τέσσερα ποτά λοιπόν, οι
πιθανότητες για... το ΚΑΤ
τετραπλασιάζονται. 

-Ύστερα από κάθε ποτήρι οι
δυνατότητες «αντίστασης» στο
επόµενο υποπολλαπλασιάζο-
νται. Το κέφι φθάνει στο «τσα-
κίρ», οι αναστολές υποχωρούν,
τα «εσωτερικά φρένα» καταρ-
γούνται και η θέληση για το
σωστό και ασφαλές εξασθενεί
και τελικά εξαφανίζεται».

¶ÔÙfi Î·È

Ô‰‹ÁËÛË

*Στοιχεία από το άρθρο «Μεθυσµένη Πολιτεία» του κ. Ν. Παπαγιαννόπουλου, που δηµοσιεύτηκε στο τεύχος Ιανουαρί-
ου του περιοδικού DRIVE.   

*



∆ιάσηµοι οδηγοί αγώνων

David Coulthard, Christian Klien,

Tonio Liuzzi , Ralf Schumacher

και Jarno Trulli. 

Πέντε πρωταγωνιστές της

Formula 1, πέντε αστέρια

παγκόσµιας εµβέλειας.

Λατρεύουν την ταχύτητα. Λατρεύουν την οδήγηση. Μα πάνω από όλα τονίζουν, ότι

λατρεύουν την ασφάλεια. Επικοινωνήσαµε µε τους «πιλότους» της Formula 1 και αυτοί

δέχθηκαν µε χαρά να µοιραστούν µαζί µας τα «µυστικά» της ασφαλούς οδήγησης. 

David Coulthard

«Ένα από τα σηµαντικότερα καθήκοντά µου ως προέδρου του συλλόγου των Οδηγών

Grand Prix έχει να κάνει µε την ασφάλεια στους αγώνες της Formula 1. Βασικός µας στό-

χος είναι η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που κρύβει το άθληµα.

Όλοι οι οδηγοί ακολουθούµε πιστά συγκεκριµένους «κανόνες ασφαλείας» αφού γνωρί-

ζουµε ότι οποιαδήποτε παρατυπία... κοστίζει ακριβά. 

Αυτή την τακτική θεωρώ ότι πρέπει να ακολουθούν και όλοι οι πολίτες όταν οδηγούν

στους δηµόσιους δρόµους. Αν όλοι ακολουθούν πιστά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-

ρίας, τα όρια ταχύτητας και όλους τους σχετικούς κανόνες περί ασφαλούς οδήγησης

οι δρόµοι δε θα κρύβουν κανένα κίνδυνο. Παράλληλα, θα συµβούλευα κάθε οδηγό

να έχει τα µάτια του ανοιχτά, να σκέφτεται τις συνέπειες της

κάθε του κίνησης και να έχει όλη του την προσοχή στραµ-

µένη στο δρόµο, όταν οδηγεί, έτσι ώστε να είναι σε θέση

να προβλέπει τρόπον τινά τα τυχόν προβλήµατα που µπο-

ρεί να παρουσιαστούν».
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Christian Klien

«Το φυσικό περιβάλλον της γρήγορης οδήγησης είναι οι πίστες

και µόνο οι πίστες. Μην οδηγείτε σαν «ραλίστες» στις εθνικές

οδούς και στους δηµόσιους δρόµους». 

Tonio Liuzzi

«Η βασικότερη συµβουλή µου είναι µία.

Μην πίνετε αλκοόλ όταν οδηγείτε. Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε

ποτέ παρέα». 

Ralf Schumacher

«Από πολύ µικρή ηλικία εγώ και ο αδερφός

µου περνάγαµε απίστευτες ώρες σε πίστες καρτ. Λάτρεις της

ταχύτητας και οι δυο µας το πρώτο πράγµα που µάθαµε ήταν ότι

η  ταχύτητα είναι ένα «µικρόβιο» που πρέπει να εκδηλώνεται σε

συγκεκριµένους χώρους. Να θυµάστε πάντα ότι οι αυτοκινητό-

δροµοι δεν είναι πίστες. Απαιτούν συγκεκριµένη οδική συµπερι-

φορά και απόλυτη προσήλωση στα όρια ταχύτητας. Η ασφάλεια πρέπει να είναι η πρώτη

σας προτεραιότητα». 

Jarno Trulli

«Οι δηµόσιοι δρόµοι έχουν κατασκευαστεί για να διευκολύνουν

τις µετακινήσεις των πολιτών. ∆εν έχουν κατασκευαστεί για «αγώ-

νες». Όποιος οδηγός θέλει να γνωρίσει τη συγκίνηση που προ-

σφέρει η ταχύτητα, οφείλει όχι µόνο για τη δική του ασφάλεια αλλά

και για την ασφάλεια των συµπολιτών του να επισκεφθεί µια πίστα

καρτ».
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Η οδική... αν-ασφάλεια είναι το µεγαλύτε-
ρο από τα προβλήµατα που θα έπρεπε να
απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Γιατί
βεβαίως είναι πολύ σηµαντικά προβλήµατα
η οικονοµία, η ανεργία, αλλά όταν χάνεται
ένα παιδάκι σε τροχαίο δυστύχηµα, δεν έχει
καµία σηµασία αν ο πατέρας του είναι επι-
χειρηµατίας ή αγρότης, αν είχε απολυθεί
από τη δουλειά του ή αν είχε κερδίσει το
λαχείο. 
Και σίγουρα είναι τραγικό να µένουν 100
άνθρωποι στο δρόµο επειδή έκλεισε κάποιο
εργοστάσιο και δεν έχουν δουλειά, αλλά
σκεφθείτε πόσο πιο τραγικό είναι, κάθε
εβδοµάδα, 100 άνθρωποι... νεκροί στο
δρόµο. Χάνονται 6 άνθρωποι κάθε ηµέρα
και δεκάδες άλλοι τραυµατίζονται και
µένουν ανάπηροι, αλλά εµείς δεν κάνουµε
τίποτα. 
Πιστεύουµε ότι αυτό δεν πρόκειται να συµ-
βεί σε εµάς. Και δεν σκεφτόµαστε ότι αυτοί
που σκοτώνονται και µένουν ανάπηροι δεν
το ήξεραν την προηγούµενη ηµέρα και
βεβαίως δεν ήρθαν σε αυτόν τον κόσµο προ-
γραµµατισµένοι να σκοτωθούν. 
Ούτε σκοτώνονται µόνο κάποιοι «άλλοι».
Εσείς, εµείς, οι συγγενείς και οι φίλοι µας
είναι αυτοί που σκοτώνονται και σακατεύο-
νται. Και ο θάνατος του παιδιού µας, όπως
και οποιουδήποτε δικού µας ανθρώπου, είναι
το χειρότερο που µπορεί να µας συµβεί. 
Μόνο τότε καταλαβαίνουµε ότι, όλα τα
άλλα, δεν έχουν καµία σηµασία και µπο-
ρούµε να τα ξεπεράσουµε.
Γι΄αυτό, ασχέτως µε το τι κάνει το κράτος,
καλό θα είναι να ξέρουµε τι πρέπει να
κάνουµε... εµείς για εµάς!
Καταρχήν να καταλάβουµε ότι τα τροχαία
δυστυχήµατα οφείλονται σε πάρα πολλούς
παράγοντες και δεν είναι εύκολο να µειω-
θούν δραστικά. Οι συνέπειες όµως των τρο-
χαίων δυστυχηµάτων, εξαρτώνται κυρίως
από εµάς. Και αυτό το αποδεικνύουν και οι
αριθµοί. Αν φορούσαµε όλοι ζώνες ασφα-
λείας, οι νεκροί από τροχαία δυστυχήµατα
µε αυτοκίνητα θα ήταν 22% λιγότεροι. Αν
φορούσαµε όλοι κράνος, οι νεκροί από τρο-
χαία δυστυχήµατα µε µοτοσικλέτες θα ήταν
17% λιγότεροι.
Αν διασχίζαµε τους δρόµους µόνον από τις
διαβάσεις, οι νεκροί θα ήταν 50% λιγότεροι.
Και οι τραυµατίες από όλες τις περιπτώσεις
µαζί θα ήταν οι µισοί!! Πριν αρχίσουµε λοι-
πόν, να κατηγορούµε όλους τους άλλους,
ας κάνουµε µια αυστηρή αυτοκριτική και ας
πάρουµε όλοι τα µέτρα µας, για να µην
πάρουν κάποιοι άλλοι τα δικά µας...

Άρης Σταθάκης 
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Η Αττική Οδός υποστηρίζει θερµά κάθε ενέργεια που σχετίζεται µε την οδική ασφάλεια.

Η ίδια έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται στους ασφαλέστερους αυτοκινητοδρόµους παγκο-

σµίως, ενώ  στους βασικούς στόχους της περιλαµβάνεται η ενηµέρωση και εκπαίδευση των

πολιτών σε ζητήµατα οδικής ασφάλειας. Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στους... αυρια-

νούς οδηγούς, η εταιρία Αττικές ∆ιαδροµές που λειτουργεί και συντηρεί τον αυτοκινητό-

δροµο, σχεδίασε και υλοποιεί  µια σειρά από εκπαιδευτικές και ενηµερωτικές δράσεις που

απευθύνονται σε µαθητές δηµοτικών, γυµνάσιων και λυκείων. 

Πρόγραµµα Οδικής Ασφάλειας 

Στις αρχές του 2006 η εταιρία ανακοίνωσε την έναρξη του προγράµµατος οδικής ασφάλειας

για παιδιά και εφήβους. Η ανταπόκριση από τα δηµόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ξεπέρασε

τις αρχικές προσδοκίες.  Ήδη εννιά σχολεία έχουν παρακολουθήσει το πρόγραµµα ενώ το ενδια-

φέρον τους  έχουν εκδηλώσει και πολλά άλλα. 

Τι πρέπει να ελέγξουµε στο όχηµα µας πριν ξεκινήσουµε για τον προορισµό µας; 

Γιατί οφείλουµε να τηρούµε τα όρια ταχύτητας; Πώς οδηγούµε µε ασφάλεια στις σήραγγες; 

Σε αυτά και σε πολλά αλλά ερωτήµατα την απάντηση δίνουν στους µαθητές οι συγκοινωνιολόγοι

κα Άννα Πολίτου, κα Ελένη Τυρογιάννη, κ. ∆ηµήτρης Μανδαλώζης και κ. Παντελής Κοπελιάς που

ενηµερώνουν τα παιδιά και για τη λειτουργία του αυτοκινητοδρόµου. 

Παιδική Θεατρική Παράσταση 

Τι γίνεται όταν η Μάγισσα Κορνηλία εξαφανίζει δύο αδέλφια από το Οµορφοχώρι και τα

στέλνει στο µέλλον; 

Τι συµβαίνει όταν τα δύο αυτά παιδιά, ο Αττικούλης και η Αχδενπροσεξούλα, βρεθούν

στη µέση της Αττικής Οδού; 

Θα καταφέρουν να µάθουν τα σήµατα και να γυρίσουν σώα και αβλαβή στο παρελθόν

και στον πατέρα τους τον βασιλιά; 

Τα παραπάνω ερωτήµατα  απαντά η πρωτότυπη παιδική θεατρική παράσταση  «Ο ΑΤΤΙΚΟΥ-

ΛΗΣ και Η ΑΧ∆ΕΝΠΡΟΣΕΞΟΥΛΑ» που γράφθηκε από την κα Ειρήνη Κουτσαύτη αποκλει-

στικά για την Αττική Οδό. Το έργο είναι το αποτέλεσµα ενός πιλοτικού προγράµµατος που υπο-

στηρίζεται από τις Αττικές ∆ιαδροµές και θα ταξιδέψει σε όλους τους ∆ήµους του νοµού Αττι-

κής, αρχίζοντας από τον ∆ήµο Ηρακλείου. Στη θεατρική παράσταση που σκηνοθετείται από

την κα Μαίρη Ιγγλέση, Αντιδήµαρχο Πολιτισµού του ∆ήµου Ηρακλείου, εκτός των ηθοποι-

ών θα συµµετέχουν ενεργά και όλοι οι  µαθητές που θα την παρακολουθήσουν.  Τα παιδιά

θα προετοιµαστούν για την παράσταση µέσω εντύπου που θα σταλεί στα σχολεία τους

ενώ µε την άφιξή τους στο  Πολιτιστικό Πολύκεντρο Ηρακλείου όπου και θα δοθούν οι

πρώτες παραστάσεις, θα συζητήσουν µε έναν συγκοινωνιολόγο της Αττικής Οδού και

θα λάβουν µέρος σε εικοσάλεπτη σχετική εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Εκπαίδευση Οδικής Συµπεριφοράς

∏ ∞ÙÙÈÎ‹ √‰fi˜
ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜
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Ιδιαίτερα θερµή υποδοχή επεφύλαξαν οι χρήστες της Αττικής Οδού στην απόφαση της εται-

ρίας να «χαρίζει» τον ποµποδέκτη του e-PASS σε όλους τους νέους συνδροµητές των προ-

γραµµάτων Express, Bonus και Friendly. 

Μέσα σε ένα µήνα, περισσότεροι από 8 χιλιάδες χρήστες επέλεξαν το πρόγραµµα που τους

ταιριάζει και έγιναν συνδροµητές της Αττικής Οδού, κερδίζοντας: 

ταχύτητα και άνεση στις καθηµερινές τους συναλλαγές µε τους σταθµούς διοδίων

σηµαντικές εκπτώσεις που φθάνουν το 40% και βέβαια,

την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS  δωρεάν!

Στο ίδιο χρονικό διάστηµα, το τµήµα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών των Αττικών ∆ια-

δροµών, δέχθηκε 7 χιλιάδες κλήσεις από χρήστες που ενδιαφέρονταν για την προσφορά και

χρειάζονταν περαιτέρω διευκρινίσεις. 

Αξίζει να συµπληρώσουµε εδώ ότι  οι Αττικές ∆ιαδροµές «χάρισαν» την εγγύηση του ποµπο-

δέκτη σε όσους παλιούς συνδροµητές είχαν καταβάλει τα 20 ευρώ για να την αποκτήσουν.

Ειδικότερα, η εταιρία αποφάσισε να επιστρέψει αυτά τα 20 ευρώ στους συνδροµητές της, µε

τη µορφή δωρεάν διελεύσεων. 

Υπενθυµίζουµε ότι για να επωφεληθείτε της προσφοράς, αρκεί να επισκεφθείτε ένα από τα

Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών (Σ.Ε.Σ.) της Αττικής Οδού. Οι υπάλληλοι των Σ.Ε.Σ. θα

σας ενηµερώσουν για τα συνδροµητικό προγράµµατα του αυτοκινητοδρόµου και θα σας

βοηθήσουν να επιλέξετε το καταλληλότερο ανάλογα µε τις διελεύσεις σας. Με την εγγραφή

σας παραλαµβάνετε δωρεάν και την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS. 

Συνδροµητικά προγράµµατα 

Express: Απευθύνεται κυρίως στους περιστασιακούς χρήστες της Αττικής Οδού και

προσφέρει εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση. 

Bonus: Απευθύνεται στους συχνούς χρήστες της Αττικής Οδού και προσφέρει εντε-

λώς δωρεάν την 31η έως και την 45η διέλευση στον ίδιο ηµερολογιακό µήνα. 

Friendly: Απευθύνεται στους πολύ συχνούς χρήστες της Αττικής Οδού και προσφέρει

κλιµακωτή έκπτωση.

Συνεχίζεται η προσφορά

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ Û˘ÛÎÂ˘‹ 

e-PASS: Ã¿ÚÈÛÌ¿ Û·˜... Ο κ. Ευάγγελος Τρίκκας ήταν ο

τυχερός συνδροµητής της Αττι-

κής Οδού που παρέλαβε τον

«ταξιδιάρικο»  ποµποδέκτη Νο.

111.111 και «πέταξε» για Σουη-

δία συνοδευόµενος από τη

σύζυγό του. Το ζευγάρι έµεινε

εντυπωσιασµένο από την οµορ-

φιά της Στοκχόλµης και χαρα-

κτήρισε το ταξίδι του «απλά,

υπέροχο». 

Η Αττική Οδός θέλοντας να γιορ-

τάσει τα τρία χρόνια επιτυχηµέ-

νης λειτουργίας του ηλεκτρονικού

συστήµατος e-PASS διεξήγαγε

τον σχετικό διαγωνισµό σε συνερ-

γασία µε την σουηδική εταιρία

Kapsch TrafficCom που κατα-

σκευάζει τους ποµποδέκτες. 

Το ηλεκτρονικό σύστηµα e-PASS

έχει καταφέρει να κερδίσει το

ενδιαφέρον των χρηστών του

αυτοκινητοδρόµου προσφέρο-

ντας ταχύτητα, άνεση αλλά και

οικονοµία µε εκπτώσεις που

φθάνουν µέχρι και 40%. 

Τι χρειάζεστε για να γραφτείτε συνδροµητές:

• Αστυνοµική ταυτότητα 

• έγγραφό που να πιστοποιεί ΑΦΜ και διεύθυνση κατοικίας (πρόσφατο λογαριασµό ∆ΕΗ / ΟΤΕ, ή απόδει-

ξη πληρωµής τελών κυκλοφορίας, ή άνω τµήµα εκκαθαριστικού εφορίας)

• άδεια κυκλοφορίας οχήµατος ανά ηλεκτρονική συσκευή (αρκεί η επίδειξή τους) 

∆·¯‡ÙËÙ·,

√ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È

¤Ó· ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ

Ù·Í›‰È ÛÙË

™Ô˘Ë‰›·
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∆η φιλοξενία και την υποστήριξη της

οργάνωσης του διεθνούς συνεδρί-

ου για τη «Λειτουργία των αυτοκι-

νητοδρόµων µε ή χωρίς διόδια», ανέλαβαν

η Αττική Οδός και οι Αττικές ∆ιαδροµές. Το

συνέδριο θα ανοίξει τις πύλες του στις 4 Ιου-

νίου και θα διαρκέσει τρεις ηµέρες. 

Η επιλογή της Αθήνας για τη διεξαγωγή του συ-

νεδρίου αποτελεί σηµαντική επιτυχία τόσο για

την Αττική Οδό και τις Αττικές ∆ιαδροµές κυ-

ρίως όµως για τη χώρα µας. Είναι η πρώτη φορά

που πόλη εκτός Αµερικής αναλαµβάνει τη φιλοξε-

νία του συνεδρίου που χαρακτηρίζεται ως ένα α-

πό τα σηµαντικότερα του χώρου των µεταφορών και αποτελεί σηµείο συνάντησης επι-

στηµόνων και ειδικών από όλο τον κόσµο.  Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στο αντίστοιχο ε-

τήσιο χειµερινό συνέδριο συµµετέχουν κατά µέσο όρο περισσότερα από 10,000 άτοµα.  

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου παρουσιάζονται µεταξύ άλλων εµπεριστατω-

µένες έρευνες και αναφορές σχετικά µε τη λει-

τουργία και διαχείριση αυτοκινητοδρόµων, την

ανάπτυξη τεχνολογιών χρέωσης διοδίων κα-

θώς και τις µεθόδους διαχείρισης κυκλοφο-

ρίας για την βελτίωση της κυκλοφοριακής

συµφόρησης. 

∆ιοργανωτής του είναι το Συµβούλιο

Κυκλοφοριακών Ερευνών του

Transportation Research Board (TRB

- Συµβούλιο για την  Έρευνα στις Με-

Σηµαντικές διακρίσεις

∂ ¡ ∏ ª ∂ ƒ ø ∆ π ∫ √  ∂ ¡ ∆ À ¶ √  ∆ ∏ ™  ∞ ∆ ∆ π ∫ ∏ ™  √ ¢ √ À  ∞ . ∂ .1 2

Με την επιτυχή διεξαγωγή των Ολυ-

µπιακών Αγώνων η χώρα µας κέρδισε

διεθνή αναγνώριση και αποδοχή. Για

αρκετό διάστηµα, πριν, κατά τη διάρκεια

και µετά το πέρας των Αγώνων η Ελλάδα

βρέθηκε στο επίκεντρο των διεθνών προ-

βολέων. Σηµαντικό ρόλο σε αυτή την «Ο-

λυµπιακή» επιτυχία  έπαιξε και η Αττική Ο-

δός αφού το σύνολο των αθλητών και πα-

ραγόντων καθώς και ένα µέρος των θεα-

τών χρησιµοποιούσαν τον αυτοκινητόδρο-

µο για τις µετακινήσεις τους. 

Αναγνωρίζοντας  την προσπάθεια, το ετή-

σιο περιοδικό της IBTTA (International

Bridge, Tunnel and Turnpike Association –

∆ιεθνής Ένωση Γεφυρών, Σηράγγων και

Αυτοκινητοδρόµων µε διόδια) αφιέρωσε

14 σελίδες  για να περιγράψει όλες τις

σχετικές προετοιµασίες και ενέργειες

των Αττικών ∆ιαδροµών. Το αφιέρωµα

είχε τίτλο  «Αναφορά στις κυκλοφο-

ριακές ρυθµίσεις στην Αθήνα κατά τη

διάρκεια των Ολυµπιακών Αγώνων»

και δηµοσιεύτηκε στο τεύχος που

κυκλοφόρησε στις αρχές του 2006. 

Παρά τον αυξηµένο κυκλοφοριακό

φόρτο εκείνης της περιόδου, το

προσωπικό των Αττικών ∆ιαδρο-

µών έδωσε τον καλύτερο του εαυτό

για να αποφευχθεί η δηµιουργία ο-

ποιουδήποτε προβλήµατος. Για

τους Ολυµπιακούς Αγώνες όλοι οι

υπάλληλοι των Αττικών ∆ιαδροµών

είχαν εκπαιδευθεί µεταξύ άλλων σε

θέµατα ασφαλείας και διαχείρισης ε-

κτάκτων καταστάσεων ενώ η εταιρία

προχώρησε σε 200 προσλήψεις  έ-

κτακτου προσωπικού. Επίσης, όλα τα

οχήµατα του Αθήνα 2004 προµηθεύτη-

καν e-PASS, κατά µήκος του αυτοκινητό-

δροµου τοποθετήθηκαν πορτοκαλί πινα-

κίδες ένδειξης των Ολυµπιακών τοποθε-

σιών ενώ ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε τόσο

στην οµαλή ροή των διελεύσεων των µελών

της Ολυµπιακής οικογένειας όσο και στην τα-

χύτερη διέλευση των επισήµων.

∫ÂÚ‰›˙ÂÈ ÙË

‰ÈÂıÓ‹ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË

Ë ∞ÙÙÈÎ‹ √‰fi˜
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ταφορές), ενός οργανισµού που λειτουργεί υπό την οµπρέλα της Εθνικής Ακαδηµίας

Επιστηµών των ΗΠΑ και προωθεί την καινοτοµία και την έρευνα στις µεταφορές. Το

συµβούλιο του TRB επέλεξε οµόφωνα την Αθήνα κρίνοντας ότι καλύπτει πλήρως τα

τρία βασικά χαρακτηριστικά που οφείλει να έχει κάθε διοργανώτρια πόλη:

Εµπειρία διοργάνωσης γεγονότων µείζονος σηµασίας

 Επίδειξη  έργου και υποδοµής

 Υποστήριξη από τοπικούς φορείς 

Αξίζει να αναφέρουµε εδώ ότι στο επερχόµενο συνέδριο θα παραστεί και ολόκληρο

το διοικητικό συµβούλιο του καταξιωµένου διεθνούς οργανισµού, ΙΒΤΤΑ

(International Bridge, Tunnel and Turnpike Association). Οι Αττικές ∆ιαδροµές είναι

τακτικό µέλος του ΙΒΤΤΑ, το οποίο φιλοξενεί στους κόλπους του περισσότερες από

320 εταιρίες από 50 χώρες του κόσµου, που διαχειρίζονται αυτοκινητόδροµους, γέ-

φυρες και σήραγγες µε διόδια. 

Τη διοργάνωση υποστηρίζει και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, συµµετέχο-

ντας ενεργά σε αυτή τη προσπάθεια.

Περισσότεροι από 9000 επαγγελµατίες, επιστήµο-
νες και ακαδηµαϊκοί του χώρου των µεταφορών έλα-
βαν µέρος στο  85ο Ετήσιο Συνέδριο του TRB που
πραγµατοποιήθηκε από τις 22 ως τις 26 Ιανουαρίου
στην Ουάσιγκτον των ΗΠΑ. Με 500 θεµατικές ενό-
τητες και 2.600 παρουσιάσεις, στο συνέδριο καλύ-
φθηκαν όλες οι εξελίξεις των σύγχρονων µεταφορι-
κών υποδοµών.  

Η Αττική Οδός εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από τον διευθύνοντα σύµβουλο των Ατ-
τικών ∆ιαδροµών κ. Βασίλη Χαλκιά, και από τον κ. Παντελή Κοπελιά, συγκοινωνιολόγο
οδικής ασφάλειας των Αττικών ∆ιαδροµών. Η παρουσίαση του κ. Χαλκιά αφορούσε την
χρηµατοδότηση αυτοκινητόδροµων µε διόδια ενώ ο κ. Κοπελιάς επικέντρωσε την οµι-
λία του σε θέµατα ασφάλειας εντός των σηράγγων.  Και οι δύο παρουσιάσεις είχαν ε-
κτενή αναφορά στην Αττική Οδό, έργο που έχει  γίνει πλέον ευρέως γνωστό και στο ε-
ξωτερικό. Στο πλαίσιο του συνεδρίου τα στελέχη των Αττικών ∆ιαδροµών προχώρησαν
και σε σειρά συναντήσεων µε στόχο την προώθηση του «1ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου για
θέµατα Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόµων», που θα φιλοξενήσουν η Αττική Οδός και οι
Αττικές ∆ιαδροµές, στις αρχές Ιουνίου, στη χώρα µας. Το φετινό 85ο Ετήσιο Συνέδριο
του TRB επεφύλαξε µια ακόµη τιµητική διάκριση για την Αττική Οδό, αφού ο κ. Βασί-
λης Χαλκιάς εξελέγη οµόφωνα από τα µέλη της «Επιτροπής Λειτουργίας Αυτοκινητο-
δρόµων» του TRB, της οποίας τυγχάνει µέλος επί τετραετία, ως ο επίσηµος σύνδεσµος
(liaison) της Επιτροπής µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό IBTTA (International Bridge, Tunnel
and Turnpike Association).  Οι Αττικές ∆ιαδροµές είναι τακτικό µέλος του ΙΒΤΤΑ, στο
οποίο συµµετέχουν πάνω από 320 εταιρίες από 50 χώρες του κόσµου που διαχειρίζο-
νται αυτοκινητόδροµους, γέφυρες και σήραγγες µε διόδια.  Ολόκληρο το ∆Σ του ΙΒΤΤΑ
θα βρεθεί, τιµητικά αλλά και ουσιαστικά, στο πλευρό της Αττικής Οδού στο επερχόµε-
νο Συνέδριο της Αθήνας τον Ιούνιο, ενέργεια που αποδεικνύει την εκτίµηση που απο-
λαµβάνει και διεθνώς η Αττική Οδός.   

85Ô ÂÙ‹ÛÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ TRB
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√φετινός Ιανουάριος χαρακτη-

ρίστηκε από έντονα καιρικά

φαινόµενα µε σφοδρές χιονο-

πτώσεις και πολύ χαµηλές θερµοκρα-

σίες. Οι Αττικές ∆ιαδροµές έχοντας ως

πρωταρχικό στόχο την εξυπηρέτηση και

ασφάλεια των χρηστών της Αττικής Οδού, κατάφεραν να αντιµετωπίσουν µε από-

λυτη επιτυχία το χιονιά. 

Όλη την εβδοµάδα της έντονης κακοκαιρίας, το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Λει-

τουργίας και Συντήρησης εργαζόταν σε 12ωρες βάρδιες. 5.000 εργατοώρες και περισ-

σότερα από 20 οχήµατα χειµερινής συντήρησης χρειάστηκαν  για να διατηρηθεί ο αυτο-

κινητόδροµος «ανοιχτός». Αξιοσηµείωτη ήταν και η συµβολή της  ∆ιεύθυνσης ∆ιοδίων.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι υπάλληλοι των διοδίων δεν έλειψαν ούτε λεπτό από τις

θέσεις τους ενώ φρόντισαν να παραµείνουν «ανοιχτοί» και λειτουργικοί όλοι οι σταθµοί,

ρίχνοντας αλάτι και καθαρίζοντας διαρκώς τους περιβάλλοντες χώρους των σταθµών και

τα εξωτερικά µηχανήµατα των διοδίων. Παράλληλα, ενηµέρωναν όλους τους χρήστες για

την κατάσταση του αυτοκινητοδρόµου. Το τµήµα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης τις τρεις

δύσκολες µέρες του χιονιά λειτουργούσε επί

16ώρου βάσεως ενώ τα στελέχη του δέχθηκαν

και εξυπηρέτησαν περισσότερες από 2.500

κλήσεις. Παράλληλα, εκείνες  τις ηµέρες το

τηλεφωνικό κέντρο των Αττικών ∆ιαδροµών

λειτουργούσε 24 ώρες το 24ωρο. Τέλος, µε

στόχο την περαιτέρω διευκόλυνση των

µετακινήσεων των πολιτών εντός του

Λεκανοπεδίου, η είσοδος των οχηµά-

των στην Αττική Οδό από τις 10 η

ώρα  το βράδυ της Τετάρτης 25/1 ως

τις 10 το πρωί της επόµενης ηµέρας

ήταν δωρεάν.

∂ÈÛÙÔÏ‹
¯Ú‹ÛÙË
Ένα Μεγάλο Ευχαριστώ

Πήρα την πρωτοβουλία να σας
γράψω γιατί πιστεύω ότι σας αξί-
ζουν πολλά συγχαρητήρια. Στις 26
Ιανουαρίου του 2006, ηµέρα
Πέµπτη, (την ηµέρα του χιονιά) µας
διευκολύνατε αφάνταστα, προσφέ-
ροντάς µας τις υπηρεσίες σας δωρε-
άν και κάνοντας τη µεταφορά µας
προς τις δουλειές µας πιο οµαλή.
Από κάτι τέτοιες λεπτοµέρειες δια-
κρίνονται οι σοβαρές εταιρίες. Με
κάτι τέτοιες λεπτοµέρειες κερδίζε-
ται το  ενδιαφέρον του καταναλωτή
ο οποίος κινείται  προς το µέρος
αυτών που πραγµατικά τον σέβο-
νται. Και πάλι συγχαρητήρια και
µπράβο σας.
Συνεχίστε µε παρόµοιο τρόπο το
έργο σας για να εξακολουθήσετε
να δείχνετε προς τα έξω αυτήν
την άριστη εικόνα που από την
αρχή µας προσφέρατε .
Τέλος, ένα µεγάλο µπράβο
στους υπαλλήλους της εταιρίας
σας που δούλεψαν όλοι µαζί 24
ώρες το εικοσιτετράωρο και
πέτυχαν να κρατήσουν τον
δρόµο ανοιχτό τις µέρες του
παγετού.

Με εκτίµηση
Πολιτάκος Σπύρος
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Εντονα καιρικά φαινόµενα
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Συνεχίζεται το πρόγραµµα

«Έσπασε» το αήττητο της ποδοσφαιρικής οµάδας των Αττικών ∆ιαδροµών στο «Εργασιακό Πρωτάθληµα  Ποδοσφαίρου» που
οργανώνεται από την Ε.Π.Ε.Α. Η οµάδα της εταιρίας γνώρισε την πρώτη της ήττα από την οµάδα της Γενικής Γραµµατείας Α-
θλητισµού µε 1–3. Η συνέχεια όµως ήταν διαφορετική. Με οκτώ συνεχόµενες νίκες η οµάδα των Αττικών ∆ιαδροµών κατά-
φερε να αναρριχηθεί στην τρίτη θέση του βαθµολογικού πίνακα.
Έτσι σήµερα, διεκδικεί µε αξιώσεις την πρωτιά και τη συµµετο-
χή της στον τελικό του πρωταθλήµατος.

Πέραν της προώθησης του εργασιακού αθλητισµού, στόχος των
Αττικών ∆ιαδροµών είναι και η προβολή του κοινωνικού προσώ-
που της εταιρίας µέσω συµµετοχών της ποδοσφαιρικής οµάδας
σε φιλικούς αγώνες. Σε αυτό το πλαίσιο, η οµάδα έλαβε µέρος
σε φιλικό αγώνα, µε τη µικτή οµάδα του ∆ήµου Κορυδαλλού
στην οποία συµµετέχουν και σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυ-
λακών Κορυδαλλού. Το τελικό αποτέλεσµα ήταν 5-4 υπέρ των
Αττικών ∆ιαδροµών ενώ µεταξύ των δυο οµάδων ανταλλάχθη-
καν αναµνηστικά δώρα.

™υνεχίζεται µε µεγάλη επιτυχία το πρόγραµµα εθελοντικής αιµοδοσίας που πραγ-

µατοποιείται στην Αττική Οδό. Τον Φεβρουάριο ολοκληρώθηκε η τέταρτη

αιµοδοσία και για άλλη µια φορά οι εργαζόµενοι στις Αττικές ∆ιαδροµές και

στην Αττική Οδό «αγκάλιασαν» αυτή την πρωτοβουλία του Ιατρείου Εργασίας. 

Οι αιµοδοσίες πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Λειτουργίας της

Αττικής Οδού από τα στελέχη του Ιατρείου Εργασίας µε τη συνεργασία του ∆ρακο-

πούλειου Κέντρου Αιµοδοσίας (Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός). 

Αξίζει να υπενθυµίσουµε ότι οι εθελοντικές αιµοδοσίες επαναλαµβάνονται ανά τετράµηνο. Βασικοί στόχοι του προγράµ-

µατος είναι αφενός η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων για το οξύ πρόβληµα της έλλειψης αίµατος στη

χώρα µας αφετέρου η συντήρηση  της τράπεζας αίµατος που έχει δηµιουργηθεί στην εταιρία για να καλύπτει τις ανάγκες

των εργαζοµένων και των συγγενών τους. 
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