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Αγαπητοί 
αναγνώστες,

Εδώ και περίπου 15 
χρόνια η Αττική Οδός 
αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι των μετακινή-
σεων στην καρδιά της 
Αθήνας. Σε όλα αυτά 
τα χρόνια όλοι εμείς οι 
εργαζόμενοι στο δρόμο 

προσπαθούμε πάντα να παρέχουμε 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και αί-
σθημα ασφάλειας στους οδηγούς που 
μας επιλέγουν για τις μετακινήσεις 
τους. Αποτελεί μεγάλη ανταμοιβή 
για όλους εμάς όταν διαπιστώνουμε 
ότι η προσπάθεια που καταβάλλουμε 
γίνεται αντιληπτή από τον κόσμο, 
εκτιμάται και ανταποδίδεται με τις 
θετικές κριτικές και τις ευχαριστίες 
που φθάνουν στα χέρια μας. Είναι 
ιδιαίτερα τιμητικό για όλους τους 
ανθρώπους της Αττικής Οδού να βλέ-
πουν στις έρευνες που γίνονται ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών 
που κινούνται στο δρόμο δηλώνουν 
ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις υπη-
ρεσίες που τους παρέχονται και την 
ασφάλεια που αισθάνονται.
Όμως ο ρόλος μας δεν σταματά εδώ, 
ιδιαίτερα σε αυτές της δύσκολες 
περιόδους. Ένας ακόμα στόχος είναι 
να προσφέρουμε στην κοινωνία ως 
ανταπόδοση της εμπιστοσύνης και 
της αποδοχής που έχει κερδίσει η 
Αττική Οδός όλα αυτά τα χρόνια.  Στο 
πλαίσιο αυτό έχουμε θέσει ως στόχο 
την προώθηση βασικών εταιρικών 
αξιών, προς όφελος των χρηστών,  
των εργαζομένων και κάθε εμπλεκό-
μενου στη λειτουργία του αυτοκινη-
τόδρομου.  
Ημέρες εορτών, με το 2016 να βρί-
σκεται προ των πυλών. Χαρίστε λοι-
πόν στον εαυτό σας και την οικογέ-
νειά σας την ευκαιρία μιας διαφορε-
τικής γιορτινής μέρας.  Εσείς βρείτε 
το χρόνο και εμείς συγκεντρώσαμε 
και σας παρουσιάζουμε εορταστικές 
προτάσεις διασκέδασης.
Χρόνια πολλά με ασφαλείς διαδρο-
μές. Το 2016 να φέρει περισσότερα 
χαμόγελα. 

Αττική Οδός
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τα νέα της Αττικής Οδού

Το σύνολο του προσωπικού των εταιρειών 

Αττική Οδός, Αττικές Διαδρομές και των 

Κοινοπραξιών Συντήρησης της Αττικής 

Οδού ανταποκρίθηκε με θέρμη και αμεσό-

τητα στην έκκληση για ανθρωπιστική βοή-

θεια προς τους πρόσφυγες που φθάνουν 

αβοήθητοι στα ελληνικά νησιά. Η συμβολή 

κάθε εργαζόμενου που με ευαισθησία προ-

σέφερε από το περίσσευμα αλλά και από το 

έλλειμμά του συμπλήρωσε την προσφορά 

των εταιρειών, με αποτέλεσμα να συγκε-

ντρωθεί ένας σημαντικός αριθμός ειδών 

πρώτης ανάγκης. Ειδικότερα, οι εργαζόμε-

νοι συνεισέφεραν σε ρουχισμό και λευκά 

είδη, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν 14 

μεγάλες κούτες βάρους 278 κιλών, ενώ οι 

εταιρείες προσέφεραν  13 μεγάλες κούτες 

με χειμερινά και θερινά μπουφάν  βάρους 

290 κιλών, καθώς και  1.880 τεμάχια ειδών 

ατομικής υγιεινής (βρεφικά, ανδρικά και 

γυναικεία) και 1.152 τεμάχια γάλα πλήρες σε 

κονσέρβες 400 γρ.  Μέσω στενής συνερ-

Προσφορά ζωής από εταιρείες και εργαζόμενους

Στεκόμαστε δίπλα στους πρόσφυγες 
σε Λέσβο και Αθήνα
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Τ
ον εθελοντικό μη κερδοσκοπικό 

Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παι-

διού» υποστηρίζει η Αττική Οδός, 

με την προσφορά ενός οχήματος τύπου 

Van. Το όχημα θα χρησιμεύσει για να καλύ-

ψει τις καθημερινές παραλαβές  και παρα-

δόσεις ειδών που καλύπτουν τις ανάγκες 

του Οργανισμού.

Στο παρελθόν η Αττική Οδός έχει ενισχύσει 

την οργάνωση, προσφέροντας  έναν  απινι-

δωτή ειδικό για παιδιά και βρέφη που εξό-

πλισε ένα ασθενοφόρο του Οργανισμού. 

Παράλληλα, η εταιρεία συνεργάζεται με το 

«Χαμόγελο του Παιδιού» σε σταθερή βάση 

για  το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα 

Ειδοποίησης των Πολιτών σε περίπτωση 

εξαφάνισης παιδιών (Amber Alert).

Η οργάνωση έχει αναλάβει στην Ελλάδα την 

εγκατάσταση και υλοποίηση του προγράμ-

ματος Amber Alert, με στόχο την άμεση και 

έγκυρη ενημέρωση της κοινής γνώμης για 

την εξαφάνιση κάποιου παιδιού.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, το 

μήνυμα και τα στοιχεία που αφορούν το 

παιδί προβάλλονται στις πινακίδες ηλε-

κτρονικών μηνυμάτων (vms) που βρίσκο-

νται στον αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε να 

μπορέσουν να το δουν όσο το δυνατόν 

περισσότεροι πολίτες.

Η χρήση των ηλεκτρονικών πινακίδων για 

την προβολή τέτοιων μηνυμάτων γίνεται 

κατ’ εξαίρεση, και ειδικά για να εξυπηρετη-

θεί η έκτακτη ανάγκη της ανεύρεσης ενός 

χαμένου παιδιού, δεδομένου ότι οι πινακί-

δες αυτές προορίζονται για την ενημέρω-

ση των χρηστών του αυτοκινητόδρομου 

σχετικά με την κυκλοφορία και οτιδήποτε 

έκτακτο μπορεί να έχει συμβεί στο δρόμο.

Το Χαμόγελο του Παιδιού (www.hamogelo.

gr) είναι γνωστό για την πολυσχιδή δράση 

του σε κάθε τομέα που αφορά την προ-

στασία των παιδιών. Περιλαμβάνει από 

νοσοκομειακή περίθαλψη, ενίσχυση με 

είδη ένδυσης και υπόδησης, ψυχολογική 

υποστήριξη, φιλοξενία παιδιών, την  Εθνι-

κή Γραμμή SOS 1056, καθώς και την αναζή-

τηση εξαφανισμένων παιδιών. Απασχολεί 

408 επιστήμονες, 1.900 ενεργούς εθελο-

ντές, ενώ έχει καλύψει  82. 802 παιδιά το 

2014 και 60.804 παιδιά το α’ εξάμηνο του 

τρέχοντος έτους.

γασίας με τη ΜΚΟ 

PRAKSIS, τα είδη  

στάλθηκαν και 

δ ι α ν ε μ ή θ η κ α ν 

στον ευάλωτο 

πληθυσμό των 

π ρ ο σ φ ύ γ ω ν , 

κυρίως στη Λέσβο, όπου από τον Οκτώ-

βριο 2015 η PRAKSIS  αναπτύσσει δράσεις 

για την υποστήριξη και την προστασία 

ασυνόδευτων ανηλίκων που εισέρχονται 

στο νησί μέσω των μεταναστευτικών και 

προσφυγικών ρευμάτων, λειτουργώντας 

και ένα transit κέντρο φιλοξενίας. Η υπό-

λοιπη ποσότητα των ειδών διανεμήθηκε 

στην Αθήνα μέσα από το Κέντρο Ημερή-

σιας Υποδοχής Αστέγων της PRAKSIS 

που εξυπηρετεί τόσο τον άστεγο πλη-

Η Αττική Οδός στηρίζει την οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Γιατί όλα τα παιδιά πρέπει να χαμογελούν

θυσμό όσο και τους πρόσφυγες, προ-

σφέροντας βασικές υπηρεσίες υγιεινής 

μεταξύ πολλών άλλων υπηρεσιών. Η 

προσπάθεια  των εταιρειών μας συνεχί-

ζεται, καθώς αυτήν τη φορά συντονίζε-

ται η συγκέντρωση φαρμάκων μέσω της 

ΜΚΟ PRAKSIS και του προγράμματος 

«Be Χάπι». Οι εργαζόμενοί μας συνει-

σφέρουν αυτήν τη φορά σε φάρμακα 

όπως αντιβιοτικά, αντιπυρετικά κά. που 

θα χρησιμεύσουν για τη φαρμακευτική 

περίθαλψη των συνανθρώπων μας που 

πέραν των δύσκολων συνθηκών διαβίω-

σης αντιμετωπίζουν κάποια ασθένεια.
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Η 
Αττική Οδός και οι εργαζόμενοι σε 

αυτή μπήκαν στη ζωή των Αθηναί-

ων  πριν από περίπου 15 χρόνια και 

από τότε δεν έχουν  πάψει στιγμή να βρίσκο-

νται στο πλευρό του κάθε οδηγού για να του 

προσφέρουν άνετες, γρήγορες και ασφα-

λείς διαδρομές. Το 2014  απασχολήθηκαν 

778 υπάλληλοι διάφορων ειδικοτήτων οι 

οποίοι εργάστηκαν κατά μέσο όρο πάνω από 

4.500 ώρες τη μέρα. Οι Υπηρεσίες Περιπο-

λίας επενέβησαν σε 21.561 συμβάντα και το 

τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελα-

τών δέχθηκε 141.500 κλήσεις που εξυπηρε-

τήθηκαν κατά μέσο όρο σε 1,20 λεπτά. Τα 

τελευταία χρόνια έχουμε ευαισθητοποιήσει 

πάνω από 50.000 παιδιά σε θέματα οδικής 

ασφάλειας. Και συνεχίζουμε…

Υπηρεσίες
 Έχοντας πλήρη αίσθηση της Κοινωνικής Ευθύ-

νης μας ως εταιρεία, προσπαθούμε καθημερι-

νά όχι μόνο να παρέχουμε υψηλής ποιότητας 

υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλίσουμε τη 

μέγιστη δυνατή προστασία της ανθρώπινης 

ζωής στο πλαίσιο της κινητικότητας, αλλά και 

να προσφέρουμε κοινωνικό έργο.  

Στην πρώτη Έκθεση Εταιρικής Κοινωνι-

κής Ευθύνης, που εκπόνησε η εταιρεία 

λειτουργίας της Αττικής Οδού, «Αττικές 

Διαδρομές Α.Ε.», και η οποία συντάχθηκε 

σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Global 

Reporting Initiative (GRI G4), παρουσιά-

στηκε το σύνολο των ενεργειών που αφο-

ρούν τόσο το πλαίσιο Κοινωνικής Εταιρικής 

Ευθύνης μέσα στο οποίο κινείται η επιχεί-

ρηση όσο και την Αειφόρο Ανάπτυξή της. 

Στόχος  η προώθηση των βασικών εταιρι-

κών αξιών, προς όφελος των συνδρομη-

τών, των χρηστών, των εργαζομένων και 

κάθε εμπλεκόμενου στη λειτουργία του 

αυτοκινητόδρομου.

Δέσμευση
  Η δημοσίευση της Έκθεσης αποτελεί 

παράλληλα για την εταιρεία  δέσμευση  να 

συνεχίσει να εργάζεται για την  παροχή 

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών καθώς και  

τη μέριμνα για την κοινωνία, το περιβάλ-

λον και την τοπική οικονομία. Συγχρόνως, 

παρουσιάζονται και οι δεσμεύσεις της εται-

ρείας για το μέλλον, οι οποίες αφορούν 

την αύξηση της εθελοντικής παρουσίας σε 

ενέργειες που σχετίζονται με τις εταιρικές 

αξίες, την πραγματοποίηση έρευνας Ικανο-

ποίησης Προσωπικού και την ενίσχυση της 

εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα 

ασφάλειας. Η συνεχής προσπάθεια μείω-

σης του ανθρακικού αποτυπώματος και 

η διατήρηση των θέσεων εργασίας του 

προσωπικού αποδεικνύουν πως η υπάρ-

χουσα οικονομική κατάσταση δεν επηρέ-

ασε σε κανένα επίπεδο την ευθύνη που 

νιώθουμε απέναντι στο περιβάλλον και 

στον άνθρωπο.

Οι προκλήσεις πολλές και οι  Αττική Οδός 

και Αττικές Διαδρομές είναι εκεί για να τις 

αντιμετωπίσουν έχοντας πάντα εφαλτήριο 

τον άνθρωπο. Αναλυτικότερα, το 2014:

√ Για το σύνολο των εργασιών οδικής 

συντήρησης απαιτήθηκαν συνολικά 119.114 

εργατοώρες των υπαλλήλων των Ομάδων 

Επέμβασης και των Επικεφαλής Βάρδι-

ας, ενώ για τη συντήρηση του πρασίνου 

της Αττικής Οδού απαιτήθηκαν συνολικά 

93.856 εργατοώρες από το φυτοτεχνικό 

προσωπικό.

√ Οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Περιπολί-

ας εργάζονται επί 24ώρου βάσεως και ανά 

Η προσφορά μας στην 
κοινωνία, στο περιβάλλον 
και στον άνθρωπο

Η κοινωνική 
ευθύνη είναι 
επιλογή μας
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πάσα στιγμή στην Αττική Οδό περιπολούν 

10-12 οχήματα κατά τη διάρκεια της ημέρας 

και 8-9 κατά τη διάρκεια της νύχτας.

√ Οι εκπρόσωποι Τ.Ε.Π. διεκπεραίωσαν 

37.000 αιτήματα συνδρομητών και χρη-

στών που εστάλησαν μέσω e-mail.

√ Αντικαταστάθηκαν και ανακυκλώθηκαν 

συνολικά 2.501 λαμπτήρες στον αυτοκινη-

τόδρομο και στα κτίρια γραφείων.

√ Η αλλαγή του εταιρικού στόλου σε πετρε-

λαιοκίνητα αυτοκίνητα και η χρήση αντλι-

ών θερμότητας για τη θέρμανση μείωσε 

σημαντικά την κατανάλωση της εταιρείας 

σε υγρά καύσιμα, προσφέροντας όφελος 

στο περιβάλλον.

√ Πραγματοποιήθηκαν 150  24ωρες μετρή-

σεις με κινητές μονάδες μέτρησης θορύ-

βου. 

√ Με βάση τις μετρήσεις, οι Αττικές Δια-

δρομές πραγματοποίησαν συμπληρωμα-

τική τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στις 

περιοχές Φυλής, Κύμης, Κάντζας και Γλυ-

κών Νερών. Συνολικά, έχουν τοποθετηθεί 

πάνω από 18χλμ ηχοπετασμάτων στην 

Αττική Οδό. 

√ Από την αρχή της λειτουργίας της, η εται-

ρεία έχει συνεργαστεί με πάνω από 1.150 

διαφορετικούς προμηθευτές, οι περισσότε-

ροι από τους οποίους δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα. Από αυτούς, έχει σταθερή 

συνεργασία με 205 εταιρείες τα τελευταία 

3 χρόνια και υπολογίζεται ότι το προσωπι-

κό που απασχολείται στις εταιρείες αυτές 

ανέρχεται περίπου σε 13.000 άτομα.

√ Σε συνεργασία με δημοφιλές περιοδικό 

για εφήβους, η εταιρεία δημιούργησε το 

safemania club που απευθύνεται σε παιδιά 

και εφήβους από 10 έως 17 ετών. Στόχος 

του club είναι  να περάσει στους νέους τα 

μηνύματα της οδικής ασφάλειας μέσω της 

συμμετοχής σε ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις  

και διαγωνισμούς με ελκυστικά δώρα. Στα 

τέλη του 2014 το safemania club αριθμούσε 

4.159 μέλη.

√ Η εταιρεία δημιούργησε την ειδική εκπαι-

δευτική θεατρική παράσταση «Ο Αττικού-

λης» για παιδιά του Δημοτικού, την οποία 

έχουν παρακολουθήσει μέχρι σήμερα 

46.000 παιδιά. Γράφτηκε αποκλειστικά 

για την Αττική Οδό από την Ειρήνη Φιλ. 

Κουτσαύτη και τη σκηνοθεσία ανέλαβε η 

Μαίρη Ιγγλέση. Η παρασταση ευαισθητο-

ποιεί τα παιδιά σε βασικά θέματα οδικής 

ασφάλειας. Το 2014, τη θεατρική παράστα-

ση παρακολούθησαν  4.763 παιδιά.

√ Πραγματοποιήθηκαν 3 εθελοντικές 

αιμοδοσίες που εμπλούτισαν  σημαντικά 

την τράπεζα αίματος. Από το 2004 μέχρι 

σήμερα έχουν συλλεχθεί 3.705 μονάδες 

αίματος.

√ 557 εργαζόμενοί μας εκπαιδεύτηκαν σε 

σεμινάρια Ασφάλειας, Διαχείρισης, Εξυπη-

ρέτησης Πελατών, Τεχνολογίας.

√ Η εταιρεία κατέχει πιστοποιήσεις ISO για 

το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Διαχεί-

ριση Οδικής Ασφάλειας, Περιβαλλοντική 

Διαχείριση, Διαχείριση της Ασφάλειας και 

Υγείας των Εργαζομένων.

  Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά επι-

χειρήσεις που αποφασίζουν οικειοθελώς 

να ενσωματώσουν κοινωνικούς και περι-

βαλλοντικούς στόχους στις καθημερινές 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, 

πέρα από κάθε νομική υποχρέωση, ανα-

γνωρίζοντας την ευθύνη που τους αναλο-

γεί απέναντι στην κοινωνία και στο περι-

βάλλον.  Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η 

ΕΚΕ αποτελεί θεσμό, γι’ αυτό και εξέδωσε 

σχετική  οδηγία, σύμφωνα με την οποία 

όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις  που λει-

τουργούν στην Ευρώπη θα είναι υπεύ-

θυνες για την παρουσίαση λεπτομερών 

πληροφοριών για κοινωνικά, εργασιακά, 

καθώς και περιβαλλοντικά ζητήματα στις 

ετήσιες εκθέσεις τους, πέραν των οικο-

νομικών τους στοιχείων. Η ΕΚΕ για τις 

Αττικές Διαδρομές δεν είναι υποχρέωση 

αλλά επιλογή.
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Ιδιαίτερα ικανοποιημένοι δηλώνουν οι οδη-

γοί από τις υπηρεσίες που τους παρέχονται 

και την ασφάλεια που αισθάνονται όταν 

χρησιμοποιούν την Αττική Οδό. Οι βασι-

κοί στόχοι που τέθηκαν από την έναρξη 

λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου ήταν 

η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 

στους οδηγούς που επιλέγουν την Αττική 

Οδό για τις μετακινήσεις τους. Η ψήφος 

εμπιστοσύνης που δίνουν οι ίδιοι οι οδηγοί 

στην προσπάθεια που καταβάλλουν καθη-

μερινά οι εργαζόμενοι για την εξυπηρέτη-

σή τους καταγράφεται στην ετήσια έρευνα 

που έκαναν οι Metron Analysis και Invision 

σε 3.339 άτομα. Η συντριπτική πλειοψηφία  

των οδηγών (96%) που κινούνται στον 

αυτοκινητόδρομο  δηλώνουν ότι αισθάνο-

νται πολύ ή αρκετά ασφαλείς όταν οδηγούν 

στην Αττική Οδό, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό 

είναι ότι το αίσθημα αυτό κυμαίνεται σε 

Μεγάλη έρευνα των Metron Analysis και Invision

πολύ υψηλά επίπεδα εδώ και χρόνια.

Πολύ ικανοποιημένοι δηλώνουν οι χρήστες 

του δρόμου από τη συμπεριφορά και τις 

υπηρεσίες που τους παρέχουν οι υπάλλη-

λοι της Αττικής Οδού (υπάλληλοι περιπολί-

ας/οδικής βοήθειας, Σημεία Εξυπηρέτησης 

Συνδρομητών, Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση & 

Εξυπηρέτηση στα διόδια). 

Είναι αξιοσημείωτο ότι σχεδόν το σύνολο 

των οδηγών που χρησιμοποιούν την Αττική 

Οδό αναγνωρίζουν τη σημαντική προσπά-

θεια που γίνεται από την εταιρεία λειτουρ-

γίας για τη διατήρηση της καθαριότητας 

του αυτοκινητόδρομου, των σταθμών διο-

δίων και της ποιότητας του οδοστρώματος. 

Επίσης οκτώ στους 10 χρήστες είναι  πολύ/

αρκετά ικανοποιημένοι από την εικόνα  του 

πρασίνου που έχει φυτευτεί στην Αττική 

Οδό.

Η Αττική οδός παραμένει ο δρόμος που χρη-

σιμοποιούν οι εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της έρευνας, περίπου 7 στους 10 

οδηγούς χρησιμοποιούν την Αττική Οδό για 

να πάνε ή να γυρίσουν από το χώρο εργα-

σίας τους ή για άλλο επαγγελματικό λόγο, 

ενώ οι υπόλοιποι χρησιμοποιούν την Αττι-

κή Οδό για μετακινήσεις που αφορούν ανα-

ψυχή, κοινωνικές υποχρεώσεις ή άλλους 

προσωπικούς λόγους. Αυτό συμβαίνει γιατί 

εκτός από την ασφάλεια που αισθάνονται 

κερδίζουν χρόνο.  Ο χρόνος που εξοικονο-

μούν οι χρήστες της Αττικής Οδού, όπως 

δηλώνουν οι ίδιοι, είναι περίπου μισή ώρα 

για κάθε διέλευση που κάνουν. Ωστόσο η 

οικονομική κρίση δεν θα μπορούσε να μην 

επηρεάσει και τις μετακινήσεις. Το 25% των 

χρηστών δηλώνει ότι έχει μειώσει τη χρήση 

της Αττικής Οδού, κάτι που επιβεβαιώνεται 

και από τα κυκλοφοριακά μεγέθη που κατα-

γράφονται.

Οι οδηγοί δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Αττική Οδό
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ΘΕΑΤΡΟ 
«ΘΕΑΤΡΟΝ», Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΟΖ του Φρανκ Μπάουμ σε διασκευή-σκηνοθεσία της Νανάς 

Νικολάου & την πρωτότυπη μουσική του Μίμη Πλέσσα.  Ερμηνεύουν: Ν. Μπου-

λέ, Αλ. Μπουρδούμης, Αντ. Καρυστινός, Κ. Γιαννακόπουλος. Το πιο τρυφερό 

παραμύθι με τα δύο Οσκαρ ζωντανεύει σε ένα μοναδικό θέαμα υψηλών προδια-

γραφών για όλη την οικογένεια, με πολλή μουσική, χορό, τραγούδι και… γέλιο! 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78, Τηλ. 212 254 0000
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Ο Άγιος Βασίλης και οι βοηθοί του δούλεψαν και φέτος πυρετωδώς  στο κρυφό τους εργαστήρι, ετοίμασαν όλα τα δώρα, τα φόρτω-

σαν στο έλκηθρο και είναι έτοιμοι να μοιράσουν παιχνίδια και χαρά στα παιδιά όλου του κόσμου. Τα Χριστούγεννα είναι επίσημα εδώ 

και το μόνο που μένει να κάνουμε εμείς είναι να σας βάλουμε στο γιορτινό κλίμα των ημερών με προτάσεις για μικρούς αλλά και 

για μεγάλους που θέλουν να ξαναγίνουν παιδιά έστω για λίγες μέρες. Χαρίστε λοιπόν στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας την 

ευκαιρία μιας διαφορετικής γιορτινής μέρας.  Βρείτε το χρόνο να συνδυάσετε τις χριστουγεννιάτικες αγορές και τις όμορφες βόλτες 

με μια ξεχωριστή παράσταση. Το πνεύμα των Χριστουγέννων το επιβάλλει.

ΜΠΑΛΕΤΟ 
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Δον Κιχώτης – Moscow Classical Ballet, με κορυφαίους σολίστ των Μπολσόι. 

22, 23, 25, 29 & 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015. 17:00/20:00/21:00. Ο Δον Κιχώτης, η διασημότερη παράσταση 

του ιστορικού Κλασικού Μπαλέτου της Μόσχας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα! Με το περίφημο Μπαλέτο 

συμπράττουν κορυφαίοι σολίστ των Μπολσόι. 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα, Ομήρου 8, Αθήνα. 

Tηλ. 210 7282333. www.megaron.gr

ΘΕΑΤΡΟ BADMINTON

Καρυοθραύστης - The Bolshoi Ballet Academy, με τους κορυφαίους σολίστ του θεάτρου Μπολσόι. 

19 – 27 Δεκεμβρίου 2015. Το Bolshoi Ballet Academy σκορπίζει φέτος τη μαγική του χρυσόσκονη στο 

θέατρο Badminton. Ο Καρυοθραύστης, το πιο φημισμένο και αγαπημένο μπαλέτο των γιορτινών ημερών, 

με την υπέροχη μουσική του Πιοτρ  Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ζωντανεύει στη σκηνή από τους χορευτές της 

φημισμένης Ακαδημίας Μπαλέτου Μπολσόι και τους σολίστ του Θεάτρου Μπολσόι, μυόντας μικρούς και 

μεγάλους στον κόσμο του κλασσικού μπαλέτου! ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Τηλ. 210 884 0600

ΘΕΑΤΡΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΚΦΡΑΣΗ» 

ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ του Μολιέρου

Σκηνοθεσία: Μαίρη Ιγγλέση. Παίζουν: Τ. Πολιτόπουλος, Τ. Οικονόμου, Γ. Αγριόμαλλος, Μ. Καπε-

λέρη, Γ. Πασσάκος, Γ. Τσιώμου, Μ. Ιγγλέση, Ε. Κουτσαύτη. Χορός, μουσική και πολύ γέλιο σε  ένα 

από τα πλέον αγαπημένα έργα του σπουδαίου Γάλλου συγγραφέα Μολιέρου, με 8 ηθοποιούς επί 

σκηνής. Παραστάσεις: Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 18:30, Σάββατο στις 21:00. 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:   Θέατρο Ελεύθερη  Έκφραση: Λέσβου 8, Κυψέλη, Τηλ. 210 – 

8645400, www.eleftheri-ekfrasi.gr 

Ψάξαμε και διαλέξαμε για σας 

Προτάσεις για λαμπερά Χριστούγεννα στην Αθήνα 



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΤΟ  ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ 

Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα. 28 Νοεμβρίου - 31 Ιανουαρίου 2016

Πιστές αναπαραστάσεις σε φυσικό μέγεθος εντυπωσιάζουν, σε μια έκθεση 

εκπαιδευτικού, περιβαλλοντικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος που διοργανώνεται υπό την 

επιστημονική επίβλεψη του παλαιοντολόγου Γεωργίου Γεωργαλή, συνεργάτη του Α.Π.Θ. και 

άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.  Η ξενάγηση γίνεται από επιστημονικά εξειδικευμένο προ-

σωπικό ενώ τα παιδιά συμμετέχουν σε διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια. 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  16ο χλμ. Προέκταση Αττικής Οδού προς Λαύριο, Κερατέα, 190 01. 

Τηλ. 22990 47999 – 67999 – 67770

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ - ΓΚΑΖΙ

ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

28 Νοεμβρίου - 6 Ιανουαρίου

Το πιο γιορτινό θεματικό πάρκο της πόλης ανοίγει, για τρίτη χρονιά, τις πόρτες του στην Τεχνό-

πολη με παγοδρόμιο για ατελείωτες πιρουέτες, ευφάνταστα εργαστήρια, παιχνίδια, ανάμεσά 

τους ένα roller coaster και μια τεράστια ρόδα, λιχουδιές, διασκεδαστικές εκδηλώσεις και νέα 

οικονομική πολιτική που προσαρμόζεται στους καιρούς. 

Και θυμηθείτε! Στις 4 Ιανουαρίου το safemania club της Αττικής Οδού 

περιμένει τα μέλη τους φίλους του και όλα τα παιδιά από 10 έως 17 ετών, με δωρεάν είσοδο σε ένα πάρτι

 γεμάτο μουσική, χορό και έμπνευση από την οδική ασφάλεια!
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ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

ΤΟ ΚΑΠΛΑΝΙ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ 

της Άλκης Ζέη. Από 8 Νοεμβρίου. Σκηνοθεσία-διασκευή: Ανδρ. Χρυσομάλη. Ερμηνεύουν: Γ. 

Καρατζογιάννης, Χρ. Θεοδωροπούλου, Δ. Μαύρος, Β. Μαραγκάκη. Σύγχρονη δραματοποιημένη 

προσέγγιση του έργου-σταθμός για την ελληνική παιδική λογοτεχνία, το οποίο καταγράφει την 

καθημερινότητα δύο κοριτσιών, της Μέλιας και της Μυρτώς, το καλοκαίρι που ξεκινά η δικτατορία 

του Μεταξά. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πανεπιστημίου 7, Κέντρο. Τηλ. 2103221579

HELEXPO ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

7 Νοεμβρίου - 21 Φεβρουαρίου 2016

Σε πάνω από 3.500 τ.μ  στο χώρο της Helexpo στο Μαρούσι η σοκολάτα όπως 

δεν την είχατε ποτέ φανταστεί περιμένει μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι 

γλυκιάς ιστορίας μέσα από τη ζούγκλα του Αμαζονίου με τις πραγματικές συν-

θήκες υγρασίας και τροπικής ζέστης αλλά και την ξύλινη καλύβα, όπου μέσα 

από βίντεο ο επισκέπτης θα ταξιδεύει στους δρόμους του κακάο και της σοκο-

λάτας στην Ευρώπη. Στην έκθεση δεσπόζει ο καταρράκτης σοκολάτας, ο μεγα-

λύτερος της Ευρώπης, ενώ μπορεί κανείς να θαυμάσει και έργα τέχνης φτιαγ-

μένα από σοκολάτα. Πληροφορίες: Λεωφόρος Κηφισίας 39, Τηλ. 21 0616 8888

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
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Δύο ακόμα πρωτιές ήρθε να προσθέσει στην επιτυχημένη πορεία της η εταιρεία Λειτουργίας 

και Συντήρησης της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές ΑΕ», η οποία βραβεύεται και πάλι 

από τη Διεθνή Οδική Ομοσπονδία (IRF), αυτή τη φορά  για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 

Αυτοκινητοδρόμου με την κωδική ονομασία «Θαλής», ενώ κατακτά το υψηλότερο βάθρο στην 

κατηγορία «Καμπάνια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015» στην  8η διοργάνωση Sustainability 

Forum & Awards 2015 για το πρόγραμμα «Μάτια Ανοιχτά στο δρόμο!»

Εκπαίδευση των νέων 
και Σύστημα Διαχείρισης 
Ποιότητας

Δυο σημαντικές 
διακρίσεις για 
την Αττική Οδό

Διεθνής Διάκριση 
Η βράβευση από τον κορυφαίο διεθνή 

θεσμό IRF, που κατά τεκμήριο προβάλλει 

και επιβραβεύει πρωτοπόρες πρακτικές 

και πρόσωπα που καθιστούν τις μεταφο-

ρές βασικό συντελεστή της παγκόσμιας 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, έγινε 

στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο 

του Διεθνούς Φόρουμ για τις Παγκόσμι-

ες Μεταφορές. Το Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας «Θαλής» αφορά τη συλλογή 

δεδομένων, μέτρηση της απόδοσης και 

σύγκριση των αποτελεσμάτων με την 

αντίληψη των χρηστών της Αττικής Οδού 

για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, εξασφα-

λίζοντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 

υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτούς. Το 

τριμερές σύστημα «Θαλής» απαρτίζεται 

πρωταρχικά από τις διαδικασίες λειτουργί-

ας και συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου, 

οι οποίες φέρουν Πιστοποιήσεις Ποιότητας, 

Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος ISO, 

καθώς και Υγείας και Ασφάλειας BS OHSAS. 

Ταυτόχρονα, λειτουργεί σύστημα διοικητι-

κής πληροφόρησης, που αναπτύχθηκε σε 

συνεργασία με την εταιρεία INVISION και 

έχει ως σημαντικότερα συστατικά του τούς 

35 «δείκτες επίδοσης» (Key Performance 

Indicators – KPIs) που σχετίζονται με την 

ασφάλεια και την εξυπηρέτηση πελατών, 

τη συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου και 

τη συλλογή διοδίων. Τέλος, το τρίτο μέρος 

αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι μετρήσεις 

συνδυάζονται με έρευνες ικανοποίησης 

πελατών, ώστε η απόδοση της εταιρείας να 

συγκρίνεται με την αντίληψη και τις προσ-

δοκίες των χρηστών της Αττικής Οδού. 

Παράλληλα χρησιμοποιείται η μέθοδος 

Mystery Shopping για τη διασφάλιση της 

δέσμευσης του προσωπικού στις διαδι-

κασίες που διέπουν τη λειτουργία και 

τη συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου. 

Ο συνδυασμός των παραπάνω είναι και 

το κλειδί της μοναδικότητας του συστή-

ματος αυτού. Η εταιρεία έχει διακριθεί 

και στο παρελθόν από την IRF: Το 2009 

κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως 

στην κατηγορία «Διαχείριση Περιβαλλο-

ντικών Επιπτώσεων Οδικών Υποδομών» 

ως αναγνώριση και επιβράβευση των 

αξιόλογων και φιλικών προς το περιβάλ-

λον διαδικασιών λειτουργίας και συντή-

ρησης που εφαρμόζει, ενώ το 2005 ο 

ίδιος Οργανισμός κατέταξε τις Αττικές 
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Διαδρομές στην πρώτη θέση απονέμο-

ντας το «Πρώτο Πανευρωπαϊκό Βραβείο 

Οδικής Ασφάλειας».

Εκπαιδεύοντας τους 
νέους 
«Η πρόληψη μπορεί να σώσει ζωές». Σε 

αυτό ακριβώς στοχεύει η εκπαίδευση των 

νεαρών εφήβων μέσω του Εκπαιδευτικού 

Προγράμματος Οδικής Ασφάλειας «Μάτια 

ανοιχτά στο δρόμο!», το οποίο δημιουρ-

γήθηκε από τις «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» 

για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, με 

σκοπό την αφύπνιση, ευαισθητοποίηση  

και εκπαίδευσή τους πάνω στις  βασικές 

αρχές  της οδικής ασφάλειας, χαρίζο-

ντας  έτσι μία ακόμα σημαντική διάκριση 

στην εταιρεία λειτουργίας της Αττικής 

Οδού στην κατηγορία «Καμπάνια Εται-

ρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2015» στην  

8η διοργάνωση Sustainability Forum & 

Awards 2015. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει 

πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό από διε-

θνείς καμπάνιες για την οδική ασφάλεια 

και παράλληλα ενθαρρύνει τη συμμετοχή 

των μαθητών. Την εκπαίδευση συμπληρώ-

νει ερωτηματολόγιο στο οποίο απαντούν 

οι μαθητές πριν από και μετά την παρα-

κολούθηση του σεμιναρίου. Παράλληλα, 

δημιουργείται  μια ειδική διαδραστική 

εφαρμογή, στο Διαδίκτυο με στόχο να 

δοθεί η δυνατότητα και σε Γυμνάσια/

Λύκεια απομακρυσμένων περιοχών της 

χώρας να το παρακολουθήσουν. 

Με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και 

βράβευση με το  «Αριστείο στην Οδική 

Ασφάλεια 2015» από την Ευρωπαϊκή 

Στις 13 Νοεμβρίου 2015, ο βασικός πυλώνας Περιβαλλοντι-

κής διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, European Eco-

Management and Audit Scheme (EMAS), διοργάνωσε επετειακή 

εκδήλωση για τα 20 χρόνια δραστηριότητάς του.

Στη διάρκεια διεθνούς διάσκεψης στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα στη Φρανκφούρτη, υπό το θέμα «20 χρόνια εξέχουσας 

περιβαλλοντικής διαχείρισης – διδασκόμενοι από τους πρωτο-

πόρους, προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές και αξιοποιώντας 

το πλήρες δυναμικό της πράσινης ανάπτυξης», βραβεύθηκαν 

οι καλύτερες Εταιρείες στην εφαρμογή των προτύπων EMAS 

κάθε κράτους-μέλους της Ε.Ε. Μεταξύ αυτών, και παρουσία του 

αντιπροέδρου της ΕΚΤ, Vítor Constâncio, η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ βρα-

βεύθηκε ως μοναδική πρωτοπόρος εταιρεία στην Ελλάδα για 

την Περιβαλλοντική υπευθυνότητα με την οποία σχεδιάζει και 

υλοποιεί τα έργα της. Για περισσότερα από 60 χρόνια, η ΑΚΤΩΡ 

ΑΤΕ θέτει ως βασική προτεραιότητα την ισόρροπη ανάπτυξη, 

τον Άνθρωπο και την προστασία του Φυσικού περιβάλλοντος, 

σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα. Και η βράβευση 

από τον εξέχοντα Οργανισμό EMAS αποτελεί ύψιστη τιμή και 

αναγνώριση των άoκνων προσπαθειών των εργαζομένων της 

Εταιρείας να διασφαλίζουν τις συνθήκες που εγγυώνται υγιές 

μέλλον για τις επόμενες γενιές και τη δέσμευση της Εταιρείας 

να συμβάλει έμπρακτα στην οικοδόμηση αυτού του μέλλοντος 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η οικογένεια της ΑΚΤΩΡ γνω-

ρίζει ότι η έμπνευση, η ιδέα, τα θεμέλια της Περιβαλλοντικής 

Ευθύνης του συνόλου των έργων της ανήκουν στο Λουκά Γιαν-

νακούλη και αναγνωρίζει διαχρονικά τη μοναδική του συνεισφο-

ρά. Η αφιέρωση του Ευρωπαϊκού Βραβείου EMAS αποτελεί τον 

ελάχιστο φόρο τιμής στο Λουκά, έναν σπάνιο Άνθρωπο, δημι-

ουργικό Επαγγελματία, οραματιστή Αρχιτέκτονα, που ένιωθε το 

περιβάλλον φυσικό του χώρο. 

Συνιστά, ταυτόχρονα, υπενθύμιση της υποχρέωσης όλων μας 

να συνεχίσουμε το έργο του, τιμώντας το δικό του Περιβαλλο-

ντικό Κληροδότημα στον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Επιτροπή στις Βρυξέλλες, το πρόγραμμα 

αυτό προσπαθεί να κατεβάσει την Ελλάδα 

από την τρίτη θέση του θλιβερού βάθρου 

θνησιμότητας από τροχαία ατυχήματα 

μεταξύ παιδιών, εφήβων και νέων έως 25 

ετών στην Ε.Ε., όπως αυτό έχει καταδει-

χθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

(14 ανά 100.000 άτομα). Το σεμινάριο που 

πραγματοποιείται σε αίθουσες σχολείων 

και δήμων που δηλώνουν συμμετοχή έχει 

εγκριθεί από εκπαιδευτικούς και ψυχολό-

γους ώστε να προσεγγίζει τις ευαίσθητες 

αυτές ηλικίες με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο, ενώ έχει ως εισηγητή τον ειδικό σε 

θέματα μοτοσικλέτας Θανάση Χούντρα. 

Περιβαλλοντική υπευθυνότητα

Ευρωπαϊκό Βραβείο στην ΑΚΤΩΡ
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Εσείς τι ξέρετε 
για τη ΛΕΑ;

Ενημέρωση 
για τη Λωρίδα 
Έκτακτης 
Ανάγκης 

Μια σημαντική πρωτοβουλία προώθησης 

της οδικής ασφάλειας ανέλαβε πρόσφατα 

ο νεοϊδρυθείς φορέας «HELLASTRON» 

(HELLENIC ASSOCIATION of TOLL ROAD 

NETWORK/«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ») στον οποίο συμ-

μετέχουν η Αττική Οδός, η Γέφυρα Ρίου-

Αντιρρίου, η Εγνατία Οδός, η Νέα Οδός, ο 

Μορέας, ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, η 

Ολυμπία Οδός και η Κεντρική Οδός.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε εκστρα-

τεία ενημέρωσης του κοινού για τη σωστή 

χρήση της ΛΕΑ (Λωρίδα Έκτακτης Ανά-

γκης) μέσω ειδικού εκπαιδευτικού εντύ-

που που μοιράστηκε στους σταθμούς 

διοδίων όλων των ελληνικών αυτοκινητο-

δρόμων. 

Πολλοί οδηγοί αγνοούν τους κανόνες που 

διέπουν τη λειτουργία της Λωρίδας Έκτα-

κτης Ανάγκης (ΛΕΑ).  Η κίνηση οχημάτων 

στη ΛΕΑ και η άσκοπη χρήση της αφ’ ενός 

μεν εμποδίζει τα Οχήματα Έκτακτης Ανά-

γκης (Ασθενοφόρα, Πυροσβεστικά, Περι-

πολικά της Τροχαίας, κ.λπ.) να φτάσουν 

εγκαίρως στον προορισμό τους, αφ’ ετέ-

ρου δε, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για την 

πρόκληση ατυχήματος, τόσο για αυτούς 

που τη χρησιμοποιούν όσο και για την υπό-

λοιπη κυκλοφορία.  Το έντυπο ενημέρωσε 

για τη ζωτική σημασία της απαγόρευσης 

οδήγησης στη ΛΕΑ, ενώ περιείχε αναλυ-

τικές οδηγίες για τις περιπτώσεις που κατ’ 

εξαίρεση οι οδηγοί μπορούν να κάνουν 

στάση σε αυτή. 

Εσείς τι ξέρετε για τη ΛΕΑ;

Η Αττική Οδός και οι σύγχρονες οδικές υπο-

δομές του εθνικού δικτύου διαθέτουν στη 

δεξιά πλευρά του οδοστρώματος ΛΩΡΙΔΑ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΛΕΑ), τη στενή δια-

γραμμισμένη με λευκό χρώμα λωρίδα. Για 

την τόσο σημαντική αυτή λωρίδα ισχύουν 

αυστηροί κανόνες για κίνηση και στάση, 

τους οποίους δυστυχώς κατά πλειοψηφία 

οι οδηγοί αγνοούν ή παραβιάζουν.

Θυμηθείτε: ΜΙΑ ΣΤΙΣ ΔΕΚΑ ΣΥΓΚΡΟΥ-

ΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΝΟ-

ΜΑ ΣΤΗ ΛΕΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΑ-

ΜΑΤΗΜΕΝΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.

Η εγκληματική τακτική της οδήγησης 

στη ΛΕΑ, εκτός από το ότι εμποδίζει την 

απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων έκτα-

κτης ανάγκης, είναι εύλογο ότι μπορεί 

να οδηγήσει σε σύγκρουση, εάν υπάρχει 

σταθμευμένο όχημα. Δυστυχώς πολλοί 

οδηγοί ακολουθούν αυτή την τακτική, 

ενώ, παράλληλα, υπάρχουν και οδηγοί που 

σταματούν άσκοπα στη ΛΕΑ, χωρίς να σκε-

φτούν ότι είναι εκτεθειμένοι σε οχήματα 

που την παραβιάζουν. Στην Αττική Οδό, 

τα οχήματα που σταματούν στη ΛΕΑ φθά-

νουν τα 35.000 το χρόνο, δηλαδή τα 100 

την ημέρα. Από αυτά σχεδόν τα μισά στα-

ματούν στη ΛΕΑ χωρίς να υπάρχει «έκτα-

κτη ανάγκη». (Το κάνουν συνήθως για να 

μιλήσουν στο κινητό, να ψάξουν κάτι εντός 

οχήματος, κ.λπ.).

Ας δούμε λοιπόν τι πρέπει να γνωρίζουμε 

για τη ΛΕΑ:

Η οδήγηση στη λωρίδα έκτακτης ανά-

γκης απαγορεύεται σε όλα τα οχήματα. 

Επιτρέπεται μόνον στα οχήματα επείγου-

σας ανάγκης, δηλαδή στο ΕΚΑΒ, στην 

Πυροσβεστική και την Τροχαία.

Η στάση στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης 

απαγορεύεται, με εξαίρεση τις  περιπτώ-

σεις έκτακτης ανάγκης.

Αναλυτικά:

ΠΟΤΕ  ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΣΤΗ ΛΕΑ

Μόνο στις 3 παρακάτω περιπτώσεις:

• Αν το αυτοκίνητό μας έχει πάθει βλάβη.

• Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (αν π.χ. 

αισθανθούμε αδιαθεσία).

• Αν μας σταματήσει η Τροχαία.

ΠΩΣ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΣΤΗ ΛΕΑ

Παρκάρουμε όσο πιο δεξιά μπορούμε 

στη ΛΕΑ. Προσοχή!! Σε περίπτωση βλά-

βης,  ΔΕΝ ΜΕΝΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.  ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ, ΠΕΡΝΑΜΕ 

ΤΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΕΚΟ-

ΜΑΣΤΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΜΕ 

ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΚΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. 

ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΑ

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ

ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Τροχαία. Μόνο αυτά 

τα οχήματα επείγουσας ανάγκης επιτρέ-

πεται να κινούνται στη ΛΕΑ, έτσι ώστε 

σε περίπτωση ατυχήματος να μπορούν 

να σπεύδουν άμεσα, ανεξάρτητα από τον 

κυκλοφοριακό φόρτο των άλλων λωρίδων. 

Η παραβίαση της απαγόρευσης αυτής 

παρακωλύει την κίνηση των οχημάτων 

έκτακτης ανάγκης, με τραγικά αποτελέ-

σματα σε περίπτωση π.χ. τροχαίου ατυχή-

ματος με τραυματίες.

www.olympiaodos.grwww.olympiaodos.gr

Αριθµός έκτακτης ανάγκης 

Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης
Ολυµπία Οδός Λειτουργία A.E.
Κόµβος Νέας Περάµου, Νότιος Παράδροµος
190 06 Νέα Πέραµος Αττικής
Τηλ 22960 95555 

Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ)

Λωρίδα Ζωής

∆εν σταµατώ χωρίς λόγο στη ΛΕΑ και δεν οδηγώ σε αυτή, 
γιατί είναι ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ!!

Την κρατώ ανοιχτή για αυτούς που τη χρειάζονται!

Μπορεί να φταίω εγώ! 

∆εν Ο∆ΗΓΩ στη ΛΕΑ.
∆εν ΣΤΑΜΑΤΩ στη ΛΕΑ παρά µόνο 
σε 3 σοβαρές περιπτώσεις:

∆εν σταµατώ στη ΛΕΑ για:
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Ό
ταν το πάθος για τον μηχανοκίνη-

το αθλητισμό συνδυάζεται με την 

επιστημονική κατάρτιση και τη 

νεανική εφευρετικότητα, τότε έχουμε μια 

δυνατή ομάδα που μπορεί να φτάσει πολύ 

ψηλά. Μια μοναδική ομάδα με όλα αυτά 

τα χαρακτηριστικά είναι και η νέα ομάδα 

Formula Student που αποτελείται από 

φοιτητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-

χνείου.

Μετά από μια πολλά υποσχόμενη πρώτη 

εμφάνιση το 2011 , η ομάδα Prom Racing 

Formula Student του Ε.Μ.Π. και η Bosch 

Eλλάδας συνεργάζονται έχοντας ως 

απώτερο σκοπό τη διεκδίκηση περισσό-

τερων διακρίσεων σε διεθνείς διαγωνι-

σμούς. Επιπλέον η Bosch Ελλάδας φιλο-

δοξεί μέσω αυτού του εγχειρήματος να 

στηρίξει την ανάπτυξη της αναλυτικής 

επιστημονικής σκέψης και την εξάσκη-

ση των φοιτητών στον τομέα της μηχα-

νικής  και μηχανολογίας. Η Prom Racing 

αποτελείται από ταλαντούχους φοιτητές 

του Ε.Μ.Π. με πάθος στην εφαρμοσμένη 

μηχανική-μηχανολογία και το μηχανοκίνη-

το αθλητισμό. 

Πρώτη συμμετοχή

Το 2011 ήταν η πρώτη χρονιά που η ομάδα 

συμμετείχε με ένα πλήρες και ολοκληρω-

μένο αυτοκίνητο στην κατηγορία Class 1. 

Οι θέσεις κατάταξης που πέτυχε ήταν από 

τις καλύτερες για πρωτοεμφανιζόμενη 

ομάδα στην ιστορία του θεσμού. 32η θέση 

γενικής, στις 50 συμμετοχές στο διαγωνι-

σμό Formula Student Italy, 25η θέση στις 

28 συμμετοχές στο διαγωνισμό Formula 

Student Hungary και 1η θέση στην επιμέ-

ρους κατηγορία κόστους και κατασκευής 

στο διαγωνισμό Formula Student Hungary. 

Η επόμενη διετία 2012-2014 χαρακτηρίζε-

ται ως μεταβατική περίοδος, λόγω του ότι 

παλιά μέλη αποχώρησαν ολοκληρώνοντας 

τις σπουδές τους αλλά και λόγω της έλλει-

ψης κάποιου χορηγού. Αντιθέτως το 2015 

ξεκίνησε αισιόδοξα για την Prom Racing, 

που έχοντας πλέον την οικονομική υπο-

στήριξη της Bosch είναι πιο ικανή και έτοιμη 

από ποτέ να ολοκληρώσει το σχεδιασμό και 

την κατασκευή του δεύτερου μονοθέσιού 

της, θέτοντας ψηλά τον πήχη για ανταγω-

νιστικές επιδόσεις και διακρίσεις. Η ομάδα 

Prom Racing powered by Bosch θα συμ-

μετάσχει σε αγώνες Formula Student στο 

Hockenheim της Γερμανίας και στην Πάρμα 

της Ιταλίας το καλοκαίρι του 2016. Να σημει-

ώσουμε ότι η διοργάνωση Formula Student 

(FS) είναι ο πιο αναγνωρισμένος εκπαιδευ-

τικός διαγωνισμός στον τομέα του μηχανο-

κίνητου αθλητισμού. Ο διαγωνισμός διοργα-

Φοιτητές του Ε.Μ.Π. συνεργάζονται 
με την Bosch για το σχεδιασμό Formula Student!

νώνεται από το  Ινστιτούτο Μηχανολόγων 

Μηχανικών με έδρα το Λονδίνο και πάνω 

από 11.000 μέλη σε περισσότερες από 140 

χώρες σε όλο τον κόσμο. Στόχος της διορ-

γάνωσης είναι η ενίσχυση της καινοτομίας 

και η ενίσχυση των νέων μηχανικών, ενώ οι 

συμμετοχές προέρχονται από πανεπιστη-

μιακές ομάδες από όλο τον κόσμο, που 

καλούνται να σχεδιάσουν ένα μονοθέσιο 

αγωνιστικό αυτοκίνητο υψηλών επιδόσε-

ων στα σχετικά στατικά και δυναμικά τεστ. 

Για περισσότερες πληροφορίες για την 

ομάδα Prom Racing Formula Student του 

Ε.Μ.Π., επισκεφτείτε: 

www.promracingteam.com/

www.facebook.com/prom.racing?fref=ts
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Μετά τις επιτυχίες της περασμένης 

χρονιάς και την καλοκαιρινή ξεκού-

ραση, η ποδοσφαιρική ομάδα των Αττικών 

Διαδρομών έχει ανασυνταχθεί και έχει ξε-

Το σύνολο του προσωπικού των Ατ-

τικών Διαδρομών παρακολούθησε 

ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια οδικής 

ασφάλειας  του Ινστιτούτου Οδικής 

Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς (ΙΟΑΣ), τα 

οποία πραγματοποιήθηκαν στις κεντρικές 

εγκαταστάσεις της εταιρείας. Τα σεμινά-

ρια διοργανώθηκαν στη βάση της διαρ-

κούς προαγωγής της οδικής ασφάλειας, 

που δεν μπορεί παρά να είναι βασική 

προτεραιότητα κάθε ενός ξεχωριστά από 

τα μέλη του προσωπικού μας, από κάθε 

Τμήμα της Εταιρείας. 

Έτσι, το σεμινάρια παρακολούθησαν υπο-

χρεωτικά όχι μόνο οι άμεσα εμπλεκόμε-

νοι με την οδική ασφάλεια υπάλληλοι στο 

Τμήμα Κυκλοφορίας, αλλά και οι εργα-

ζόμενοι σε όλα τα υπόλοιπα Τμήματα. 

Η εταιρεία αντιμετωπίζει το ανθρώπινο 

δυναμικό της ως το βασικό θεμέλιο για 

την ανάπτυξή της, και εφόσον η οδική 

ασφάλεια είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου, οι 

εργαζόμενοι θα πρέπει  επίσης να  ενσω-

ματώνουν στην καθημερινότητά τους 

όλες τις πρακτικές οδικής ασφάλειας. 

Σεμινάρια οδικής ασφάλειας για το προσωπικό μας

Στο 10ο συνέδριο για την Εξυπηρέτη-

ση Πελατών που διοργάνωσε το Ελ-

ληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών 

(ΕΙΕΠ) συμμετείχαν  στελέχη του Τμήμα-

τος Διοδίων, Εμπορικής Διαχείρισης και 

Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης της Αττικής 

Οδού. Οι Αττικές Διαδρομές συμμετέ-

χουν ενεργά ως μέλη στο ΕΙΕΠ, ενώ ο 

Διευθυντής του Τμήματος Διοδίων, Εμπο-

ρικής Διαχείρισης και Τηλεφωνικής Εξυ-

πηρέτησης της εταιρείας, Frank Thibaut  

έχει εκλεγεί Πρόεδρος του ΕΙΕΠ. Μέσω της 

συμμετοχής αυτής, η εταιρεία προάγει την 

τεχνογνωσία στον τομέα της εξυπηρέτη-

σης του πελάτη, με στόχο τη διαρκή βελ-

τίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο 

10ο συνέδριο του ΕΙΕΠ παρουσιάστηκαν οι 

σημαντικότερες τάσεις, τα εργαλεία και οι 

βέλτιστες πρακτικές της ελληνικής αγοράς 

  Γινόμαστε καλύτεροι στην εξυπηρέτηση του πελάτη

κινήσει δυνατά για τη νέα αθλητική σεζόν. 

Η επίσημη έναρξη έγινε στις αρχές Οκτω-

βρίου και όλοι οι συντελεστές, παίχτες 

και προπονητές, είναι αποφασισμένοι να 

δώσουν δυναμικό «παρών» στο εργασια-

κό πρωτάθλημα της Ε.Σ.Ε.Α. όπου έχουν 

επανειλημμένα διακριθεί. Τους ευχόμαστε 

καλές προπονήσεις και καλούς αγώνες! 

Νέα αθλητική σεζόν για την ποδοσφαιρική μας ομάδα

στην εξυπηρέτηση πελατών, όπως αυτά 

έχουν διαμορφωθεί από τον συγκερασμό 

παράδοσης και καινοτομίας. Το ΕΙΕΠ είναι 

ένας έγκριτος μη κερδοσκοπικός οργανι-

σμός που ιδρύθηκε το 2004 με την υπο-

στήριξη πολυεθνικών, μεγάλων ελληνικών 

εταιριών και επιστημονικών φορέων που 

λειτουργούν στην Ελλάδα και έχει ως στό-

χο την προαγωγή της εξυπηρέτησης του 

πελάτη στην ελληνική αγορά. 

Ο Πρόεδρος του ΕΙΕΠ, Frank Thibaut, στο 10ο συνέδριο Εξυπηρέτησης Πελατών.
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Ευχαριστίες για την εξυπηρέτηση στην Αττική Οδό

Άμεση και συνεχής είναι η συνεργασία 

μεταξύ των οδηγών που κινούνται στην 

Αττική Οδό και των εργαζομένων μας. Συχνά 

οι υποδείξεις σας είναι πολύτιμες για τη λει-

τουργία του αυτοκινητόδρομου. Όπως αυτή 

της κας  Χ. Παπαθανασίου, η οποία, πρότεινε 

τις ημέρες με δυνατούς ανέμους που υπήρ-

χε κίνδυνος πυρκαγιάς να προβάλλονται 

σχετικά μηνύματα στις πινακίδες μεταβλη-

τού μηνύματος, κάτι το οποίο και πραγματο-

ποιήσαμε, για να λάβουμε στη συνέχεια τις 

ευχαριστίες της: 

«Θα ήθελα από καρδιάς να σας ευχαριστή-

σω, διότι πριν από μία ώρα, διασχίζοντας την 

Αττική Οδό, είδα με συγκίνηση το μήνυμα 

στις φωτεινές ταμπέλες!

Δεν έχω λόγια! 

Ο Θεός να σας έχει καλά πάντα, εσάς και τις 

οικογένειές σας!!!

Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι

Με βαθιά εκτίμηση Χ.Π.»

Ο κος Ε. Ακάσογλου με επι-

στολή του ευχαριστεί και 

συγχαίρει την υπάλληλο 

ΣΕΣ Ευμορφία Μούσα, για 

την «ευγένεια και σαφή-

νεια» στην εξυπηρέτηση 

που του προσέφερε. 

Ο γνωστός επιχειρηματίας, κος Μάριος 

Δήσιος, με ηλεκτρονικό μήνυμα, συγχαίρει 

την εταιρία για την εξυπηρέτηση που του 

προσφέρθηκε στα ΣΕΣ. Ο έπαινος από έναν 

άνθρωπο της αγοράς  είναι ιδιαίτερα σημα-

ντικός για μας. 

Τον υπάλληλο περιπολίας 

Νίκο Καρασάββα ευχαρι-

στεί με επιστολή της η κα 

Δ. Ζάκκα, της οποίας το 

όχημα ακινητοποιήθηκε 

λόγω χαλασμένου ελαστικού στην Αττική 

Οδό:

«Θα ήθελα να σας συγχαρώ και ειδικά το 

πλήρωμα των ειδικών οχημάτων της Αττικής 

Οδού αλλά και της Interamerican και να τους 

ευχαριστήσω όλους θερμά για την πολύτιμη 

βοήθειά τους, εγκαίρως και τηρώντας όλους 

τους κανόνες ασφάλειας. 

Χαίρομαι πάρα πολύ που χρησιμοποιώ 

τον αυτοκινητόδρομο καθημερινά από το 

2004».

Τον υπάλληλο περιπολίας 

Παναγιώτη Κατσαδούρη, 

ευχαριστεί σε επιστολή 

της η κα Ε. Κουτσούκη, 

για την εξυπηρέτηση και 

ευγενική υποστήριξη στο 

πρόβλημα που αντιμετώπισε στον αυτοκινη-

τόδρομο, καταλήγοντας: «Με τις πιο θερμές 

μου ευχαριστίες προς τον ίδιο και την Αττική 

Οδό. Εύγε!

Με ευγνωμοσύνη και εκτίμηση»

«Πολλά συγχαρητήρια και 

πολλά ευχαριστώ για το 

άρτιο προσωπικό σας και 

την άμεση εξυπηρέτησή 

μου!» αναφέρει χαρακτη-

ριστικά  ο κος Κ. Νταρζά-

νος, οδηγός ασθενοφόρου 

του πολυϊατρείου Γαληνός, 

που το υπηρεσιακό του 

όχημα ακινητοποιήθηκε 

λόγω βλάβης στον αυτοκι-

νητόδρομο. Τα απευθύνει 

στους υπαλλήλους Γιάννη Λέλη και Νίκο 

Καπετανάκη για την άμεση επέμβαση που 

έδωσε αποτελεσματική λύση στο πρόβλη-

μα. Τέλος, συγχαρητήρια 

αξίζουν στους υπαλλή-

λους μας Μάιρα Μανέτα 

και Σταυρούλα Μπαλάσκα 

που μερίμνησαν ώστε να 

παραδοθεί με ασφάλεια 

στον ιδιοκτήτη του χαμένο 

πορτοφόλι με σημαντικά 

προσωπικά έγγραφα που 

βρέθηκε στον αυτοκινητό-

δρομο.

Η Αττική Οδός στήριξε την πολιτιστική 

διοργάνωση του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες 

Πρεμιέρας», που πραγματοποιήθηκε στις 

23 Σεπτεμβρίου-4 Οκτωβρίου 2015. Ειδι-

κότερα, έδωσε την ευκαιρία στο κοινό να 

παρακολουθήσει την προβολή της ταινίας 

«The end of the tour», μιας ταινίας διαδρο-

μών και αναζήτησης, με κεντρικό ήρωα τον 

συγγραφέα  David Foster Wallace. Μέσω 

της υποστήριξης στην ταινία, η Αττική 

Οδός θύμισε στο κοινό ότι σε κάθε δια-

δρομή προτεραιότητα έχει πάντα η οδική 

ασφάλεια. 

Η εταιρία, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοι-

νωνικής Ευθύνης, υποστηρίζει επιλεκτικά 

δρώμενα τέχνης και πολιτισμού, όπως 

εκδόσεις που συμβάλλουν στην προαγω-

γή της επιστημονικής έρευνας και καλλι-

τεχνικές πρωτοβουλίες από το χώρο των 

εικαστικών, της αρχιτεκτονικής και της 

μουσικής. 

Η Αττική Οδός στις «Νύχτες Πρεμιέρας» 




