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Η τελετή απονομής των Εθνικών Βραβεί-

ων Εξυπηρέτησης Πελατών διοργανώθη-

κε τον Ιούλιο στο Θέατρο Κολλεγίου Αθη-

νών, για 2η συνεχή χρονιά από το Ελλη-

νικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών 

υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Περιφε-

ρειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-

τητας και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 

και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Tα βραβεία, που 

αφορούν συνολικά εννέα κατηγορίες που 

όλες τους έχουν σχέση με την Εξυπηρέτη-

ση Πελατών, έχουν θεσμοθετηθεί και απο-

νέμονται στους νικητές από το Ελληνικό 

Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) 

και φέτος, εκτός των Αττικών Διαδρομών 

βραβεύθηκαν επίσης μεγάλες εταιρείες 

όπως το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, 

η Cosmote, η Hellas online, η Vodafone, 

η Goody’s, η Sofitel Athens Airport και η  

Digital Shopping (getitnow.gr).

Στην ίδια διοργάνωση, ένα χρόνο πριν, η 

εταιρεία Αττικές Διαδρομές Α.Ε. είχε ανα-

δειχθεί και πάλι στην ίδια κατηγορία, ως 

μία από τις 4 καλύτερες εταιρείες (μαζί με 

τις Cosmote,  GENIKI Bank και HOL).

Η φετινή πρωτιά στην ίδια κατηγορία 

αποδεικνύει ότι τα βήματα προς τη βελ-

τίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης 

που προσφέρει η εταιρεία είναι συνεχή 

και ακολουθούν πορεία ανοδική. Η επι-

τυχία αυτή των ομάδων των Αττικών Δια-

δρομών στην κατηγορία Back Office ήταν 

αναμενόμενη.

Χρόνια τώρα η αποδοχή του κόσμου και οι 

έπαινοι από τον διεθνή οργανισμό ΙΒΤΤΑ 

Αγαπητοί αναγνώστες,  

Η αλήθεια είναι ότι το 

κλίμα γύρω μας είναι 

ιδιαίτερα... βαρύ, χάσα-

με το χαμόγελό μας, ως 

λαός. Την τελευταία διε-

τία έγιναν πάρα πολλά 

που έως πριν από λίγα 

χρόνια θα έμοιαζαν με 

φανταστικό  σενάριο. Η 

ύφεση, τα λουκέτα, οι άνεργοι, η μείω-

ση της αγοραστικής δύναμης, τα έκτα-

κτα μέτρα και κυρίως η ανασφάλεια 

της επόμενης ημέρας δεν έχουν αφή-

σει (σχεδόν) κανέναν ανεπηρέαστο.  

Δύσκολοι καιροί για όλους και όμως 

η ζωή συνεχίζεται και έστω και μέσα 

σε αυτό το περιβάλλον δεν θα πρέπει 

να χάσουμε τη διάθεσή μας για δημι-

ουργία και προσφορά. Η αλήθεια είναι 

ότι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι 

ακόμα περισσότερο αναγκαία σε όλους. 

Η Αττική Οδός συνεχίζει τις δράσεις 

της με βασικούς άξονες την εκπαί-

δευση σε θέματα οδικής ασφάλει-

ας, κυρίως των παιδιών, αλλά και 

την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η εκπαίδευση των παιδιών είναι μια 

μεγάλη ικανοποίηση και για εμάς 

τους ανθρώπους της  Αττικής Οδού, 

αφού μας εκπλήσσουν ευχάριστα 

σε κάθε δραστηριότητα που κάνου-

με με την εφευρετικότητα και τη διά-

θεσή τους για δημιουργία. Σε πλήρη 

εξέλιξη βρίσκεται ένας διαγωνισμός 

εικαστικής δημιουργίας που θα διαρ-

κέσει μέχρι το τέλος τους χρόνου.  

Στο πλαίσιο αυτό είμαστε αποφασι-

σμένοι να συνεχίσουμε με ανάλογες 

δράσεις και να εντείνουμε τις προ-

σπάθειές μας για να προσφέρουμε 

καλύτερες υπηρεσίες στους χρήστες 

του δρόμου. Πρόκειται για μια μικρή 

ανταπόδοση σε όλους εσάς που και 

στη σημερινή δύσκολη συγκυρία επι-

λέγετε και εμπιστεύεστε την Αττι-

κή Οδό για τις μετακινήσεις σας. 

 

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας  

Αττική Οδός. 
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Kερδίσαμε το πρώτο βραβείο του 
Ινστιτούτου Εξυπηρέτησης Πελατών 

Αναγνώριση στην πολυετή 
προσφορά της Αττικής Οδού

Ο διευθυντής του Εμπορικού Τμήματος των Αττικών 
Διαδρομών, Frank Thibaut, δεύτερος από αριστερά δί-
πλα στην παρουσιάστρια της απονομής, Ράνια Θρασκιά.

Μια ακόμα σημαντική διάκριση για την 

Αττική Οδό και τις υπηρεσίες που προ-

σφέρει στους οδηγούς – πελάτες της εδώ 

και αρκετά χρόνια. 

Κέρδισε το 1o βραβείο στην Κατηγορία 

Ομάδα της Χρονιάς: Back Office 2011, για 

τις Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης της Αττικής 

Οδού από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπη-

ρέτησης Πελατών. 

Ένα βραβείο από το ΕΙΕΠ αποτελεί σημα-

ντική διάκριση. Το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) είναι ένας 

μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος 

ιδρύθηκε το 2004 με την υποστήριξη 37 

πολυεθνικών, μεγάλων ελληνικών εται-

ρειών και επιστημονικών φορέων που 

λειτουργούν στην Ελλάδα. Κοινή πεποί-

θηση των ιδρυτικών μελών του Ινστιτού-

του είναι η αναγνώριση της ανάγκης να 

αναβαθμιστεί και να υποστηριχθεί ο ρόλος 

όσων, άμεσα ή έμμεσα, έρχονται σε επαφή 

με τον πελάτη και προσφέρουν υπηρεσίες 

εξυπηρέτησης.

Ο θεσμός των βραβείων Εξυπηρέτησης 

Πελατών διενεργείται σε πάνω από 10 

χώρες στον κόσμο, με στόχο την επιβρά-

βευση σημαντικών εταιρειών αλλά και δια-

κεκριμένων επαγγελματιών από διάφο-

ρους κλάδους για εξαιρετικές πρακτικές 

στον τομέα της εξυπηρέτησης πελατών. 

ήταν για μας η απόδειξη ότι οι προσπά-

θειές μας να προσφέρουμε την καλύτε-

ρη δυνατή εξυπηρέτηση στους πελάτες 

και τους χρήστες της Αττικής Οδού είναι 

στη σωστή κατεύθυνση και βρίσκουν τον 

στόχο τους. Με βάση πρόσφατη έρευνα 

των Invision/Metron Analysis  σε χρήστες 

του αυτοκινητόδρομου, ο βαθμός ικανο-

ποίησης όσων χρησιμοποιούν την Αττική 

Οδό από την εξυπηρέτηση που προσφέ-

ρει η «Αττικές Διαδρομές ΑΕ» ξεπερνά 

το 90%.

Τι είναι όμως οι ομάδες Back Office;

Είναι οι άρτια συγκροτημένες ομάδες 

εργαζομένων που υποστηρίζουν και συμ-

βάλλουν στη βέλτιστη εξυπηρέτηση που 

απολαμβάνουν οι οδηγοί και οι συνδρο-

μητές του αυτοκινητόδρομου. Είναι οι 

άνθρωποί μας που στελεχώνουν τα Διό-

δια, τα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών, 

το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 

Πελατών, το Τηλεφωνικό Κέντρο Αμεσης 

Ειδοποίησης του τηλεφωνικού αριθμού 

1866, την υποστήριξη των on-line υπηρε-

σιών, τις ομάδες Περιπολίας και Επέμβα-

σης σε περίπτωση συμβάντος καθώς και 

το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας.

Είναι όλοι αυτοί που με προθυμία και 

χαμόγελο εξυπηρετούν τους οδηγούς 

και τους συνδρομητές μας αλλά και αυτοί 

που στο παρασκήνιο φροντίζουν να επο-

πτεύουν, να συντονίζουν και να ελέγχουν 

την εύρυθμη λειτουργία του αυτοκινητό-

δρομου, 24 ώρες το 24ωρο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το σύνολο του 

προσωπικού στην Αττική Οδό επιλέγεται 

με μεγάλη προσοχή και με βάση αξιοκρα-

τικά κριτήρια, ενώ η εκπαίδευση και η επι-

μόρφωση αποτελούν βασικό στοιχείο της 

σταδιοδρομίας των εργαζομένων μας, 

που παρακολουθούν σε τακτά διαστήματα 

ειδικά σεμινάρια στον τομέα της ειδικότη-

τάς τους. Σταθερό στόχο αποτελεί πάντα 

η βελτίωση της ποιότητας των προσφερό-

μενων υπηρεσιών προς τους πελάτες και 

χρήστες του αυτοκινητόδρομου. •

Η βραβευμένη ομάδα των Αττικών Διαδρομών.



Η Αττική Οδός και οι Αττικές Διαδρομές συμ-

μετείχαν στη διοργάνωση «Μικρόπολις, μια 

πόλη θαύμα. Εκπαιδεύοντας τους πολίτες 

του αύριο», που πραγματοποιήθηκε υπό την 

αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας στο Γκάζι, 

21-25 Σεπτεμβρίου για παιδιά 2-13 ετών.  Για 

τις ανάγκες της διοργάνωσης στήθηκε στο 

Γκάζι μια πολιτεία «θαύμα!» με πολύ ιδιαί-

τερες θεματικές Γειτονιές, που δεν θύμιζαν 

καθόλου αυτές στις οποίες ζουν σήμερα 

τα παιδιά. Η στοχευμένη και πολυδιάστατη 

εκπαιδευτική διοργάνωση συνένωσε για 

χάρη των παιδιών 20 αγαπημένους και γνω-

στούς για το έργο τους Μη Κερδοσκοπικούς 

Φορείς: Περιβαλλοντικές και Ανθρωπιστι-

κές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Πανεπι-

στήμια, Ινστιτούτα, έμπειρους Εμψυχωτές 

και ειδικούς στα Παιχνίδια Δράσης. Στις 

γειτονιές της θαυμαστής πόλης τα παιδιά 

είχαν την ευκαιρία να πάρουν μέρος σε δια-

δραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια και έτσι να 

διασκεδάσουν και ταυτόχρονα να μάθουν 

για την Προστασία του Περιβάλλοντος, τη 

Μουσική, τον Αθλητισμό, την Τεχνολογία και 

βέβαια την Οδική Ασφάλεια…

Από τη γειτονιά της Οδικής Ασφάλειας δεν 

θα μπορούσε να λείπει η Αττική Οδός που 

δραστηριοποιείται με συνέπεια στον τομέα 

της εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων. 

Τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον για το ενημε-

ρωτικό υλικό που διανεμήθηκε και που στο-

χεύει στην εκπαίδευση σε θέματα οδικής 

ασφάλειας.

Καθώς τα σημερινά παιδιά είναι οι αυριανοί 

οδηγοί, η όσο πιο έγκαιρη ευαισθητοποίηση 

και εκπαίδευση δημιουργούν τις προϋπο-

θέσεις για καλύτερη οδηγική συμπεριφορά 

και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων στη 

χώρα μας.

Όμως και οι γονείς των παιδιών είχαν την 

ευκαιρία να ενημερωθούν στη γειτονιά 

της οδικής ασφάλειας από την Αττική Οδό, 

μέσω ειδικού έντυπου υλικού σχετικά με 

την οικολογική οδήγηση και την ασφαλή 

οδήγηση μοτοσικλέτας. •
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επενδύοντας 
στα παιδιά για 
μια καλύτερη 

κοινωνία

Μικρόπολις                     

Την πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας 

«Πάνος Μυλωνάς» για την οδική ασφάλεια κατά τη διάρ-

κεια των θερινών διακοπών υποστήριξε η Αττική Οδός: 

Το ενημερωτικό έντυπο που μοιράστηκε στα διόδια της 

Αττικής Οδού και άλλων αυτοκινητοδρόμων περιελάμβανε 

χρήσιμες οδηγίες για τις ιδιαίτερες συνθήκες που επηρεά-

ζουν την οδηγική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των δια-

κοπών. Η ενέργεια είχε ως στόχο τη μείωση των τροχαίων 

ατυχημάτων που συμβαίνουν τους θερινούς μήνες στο 

επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Το τριπλό μήνυμα της ενημερωτικής καμπάνιας ήταν:

•Οδηγούμε με υπευθυνότητα και ευγένεια στον δρόμο

•Απολαμβάνουμε τις ωραίες στιγμές

•Επιστρέφουμε με ασφάλεια

Να σημειώσουμε ότι το έντυπο ήταν δίγλωσσο, δεδομένου 

ότι τους θερινούς μήνες στο εθνικό οδικό δίκτυο κυκλο-

φορούν και οι επισκέπτες από το εξωτερικό, των οποίων ο 

αριθμός φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία, ήταν μεγάλος. 

Πρωτοβουλίες για την οδική ασφάλεια

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους επόπτες των διοδίων

πραγματοποίησε πτήσεις από τον χώρο 

του φεστιβάλ.

Τις προβολές των φιλμ ΤΤ3D : Αδρεναλίνη 

στο κόκκινο" (TT3D: Closer to the edge)  και 

Tourist Trophy στο Isle of Man, παρακολού-

θησαν πολλοί φίλοι των 2 τροχών, ενώ  oι 

δύο βραδιές του φεστιβάλ έκλεισαν με live 

rock μπάντες. 

Παράλληλα με το event, πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση των μελών του MotoGrandPrix 

Club, της μεγάλης ομάδας των φίλων του 

συναρπαστικότερου αθλήματος του μηχα-

νοκίνητου κόσμου, του MotoGP.

Η Αττική Οδός και οι Αττικές Διαδρομές 

προσεγγίζουν τα τελευταία χρόνια με ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον το κοινό των μοτοσικλετι-

στών, μέσω ειδικά σχεδιασμένων ενεργειών, 

που περιλαμβάνουν καμπάνιες και διανομή 

εκπαιδευτικού υλικού.

Στόχος μας είναι να καλλιεργηθεί μια νέα 

κουλτούρα ευρωπαϊκών προδιαγραφών 

και ένα προφίλ μοτοσικλετιστή που οδη-

γεί με σύνεση,  που ξέρει να απολαμβά-

νει τις διαδρομές με το δίκυκλό του, ενώ 

ταυτόχρονα είναι βαθύς γνώστης των 

κανόνων αλλά και των μυστικών της ασφα-

λούς οδήγησης. Με τον τρόπο αυτό προ-

σβλέπουμε στη μείωση των θανατηφόρων 

τροχαίων στα οποία εμπλέκονται δίκυκλα, 

το ποσοστό των οποίων στην Αττική είναι 

πολύ υψηλό. Συγκεκριμένα, πάνω από τα 

μισά δυστυχήματα στην Αττική γίνονται με 

μοτοσικλέτα, παρόλο που οι μοτοσικλετι-

στές αποτελούν μόνο το 17% των οχημά-

των που κυκλοφορούν στον νομό. •

η Αττική Οδός και ο κόσμος της μοτοσικλέτας

Κοντά στους μοτοσικλετιστές βρέθηκαν 

και πάλι η Αττική Οδός και οι Αττικές Δια-

δρομές κατά τη διάρκεια του 1ου moto 

Weekend που διοργανώθηκε στο πλαίσιο 

του Auto Festival, στο 32οχλμ. της Ε.Ο. 

Αθηνών-Λαμίας, με τη διανομή του οδηγού 

ασφαλούς οδήγησης μοτοσικλέτας του 

ειδικού Θανάση Χούντρα.

Η πολυδιάστατη εκδήλωση, στην οποία η 

είσοδος ήταν δωρεάν, συγκέντρωσε πλή-

θος μοτοσικλετιστών και φίλων της μοτο-

σικλέτας, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 

περιηγηθούν στην έκθεση μοτοσικλετών, 

scooter και ΑΤV, και στην έκθεση αξεσουάρ 

& εξοπλισμού αναβάτη.

Στην ειδικά διαμορφωμένη κλειστή και ελεγ-

χόμενη διαδρομή μήκους 1,2 χλμ., με την 

επιμέλεια και την καθοδήγηση των εκπαι-

δευτών της Motorcycle Riding Academy – 

MOTRAC, πραγματοποιήθηκαν test rides.

Από την εκδήλωση δεν έλειψαν και οι επι-

δείξεις stunt trial, stunt quand & street 

fighter, αλλά και επίδειξη δεξιοτήτων super 

motard, ενώ ένα πολύχρωμο αερόστατο 

Στην Αττική Οδό το προσωπικό που στε-

λεχώνει τις υπηρεσίες είναι προσεκτικά 

επιλεγμένο. Εκτός όμως από τα προσόντα 

του κάθε εργαζομένου, στην εταιρεία λει-

τουργίας του αυτοκινητόδρομου, «Αττικές 

Διαδρομές Α.Ε.» δίνουμε μεγάλο βάρος 

στη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού. 

Στόχος της εταιρείας είναι η αρχική εκπαί-

δευση των υπαλλήλων μας να συμπληρώ-

νεται και να εξελίσσεται με διαρκείς θεμα-

τικές επιμορφώσεις, αποσκοπώντας πάντα 

στην καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών 

και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι επόπτες διοδίων της 

Αττικής Οδού είχαν την ευκαιρία να  παρα-

κολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο με 

θέμα τη Διαχείριση του Εργασιακού Άγχους, 

σε συνεργασία με καταξιωμένο εκπαιδευτι-

κό οργανισμό.

Οι επόπτες των διοδίων της Αττικής Οδού 

καλούνται συχνά να αντιμετωπίσουν απρό-

βλεπτες καταστάσεις κατά την καθημερινή 

τους εργασία και να διαχειριστούν διάφορα 

συμβάντα καθώς και κάθε είδους μορφή 

συμπεριφοράς εκ μέρους ορισμένων χρη-

στών της Αττικής Οδού. Οι καταστάσεις 

αυτές είναι πιθανές αιτίες πρόκλησης 

εργασιακού άγχους, κάτι που επιβαρύνει 

την ψυχολογία του εργαζομένου και δυσχε-

ραίνει την άσκηση του επαγγελματικού του 

καθήκοντος. Κατά τη διάρκεια του σεμινα-

ρίου οι επόπτες είχαν την ευκαιρία να διδα-

χθούν τεχνικές και μεθόδους πρόληψης και 

ελέγχου του άγχους που προκαλείται τόσο 

από ενδογενείς παράγοντες όπως οι εργα-

σιακές σχέσεις όσο και εξωγενείς, όπως οι 

τυχόν δυσλειτουργικές συναλλαγές με χρή-

στες του αυτοκινητόδρομου. 

Η επιμόρφωση των εργαζομένων μας απο-

τελεί αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής 

στρατηγικής για την εξυπηρέτηση του πελά-

τη, τομέα στον οποίο οι Αττικές Διαδρομές 

επέδειξαν βέλτιστη επίδοση, με αποτέλε-

σμα την πρόσφατη βράβευση της εταιρείας 

με το 1ο βραβείο στην Κατηγορία Ομάδα της 

Χρονιάς: Back Office 2011, από το Ελληνικό 

Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών. •



6 ΟΔιΚη ΑσΦΑΛειΑ
τα νέα της Αττικής Οδού 7ΟΔιΚη ΑσΦΑΛειΑ

τα νέα της Αττικής Οδού

Η οδήγηση στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης 

απαγορεύεται σε όλα τα οχήματα. Επιτρέ-

πεται μόνον στα οχήματα επείγουσας ανά-

γκης, δηλαδή το ΕΚΑΒ, την Πυροσβεστική 

και την Τροχαία.

Η στάση στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης θα 

πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οδήγηση στη ΛΕΑ
Δυστυχώς η γνώση των οδηγών για τους 

κανόνες αυτούς είναι περιορισμένη, με 

αποτέλεσμα να παρατηρούνται επικίνδυ-

νες οδηγικές συμπεριφορές όπως αυτές 

που έχουν καταγραφεί και σας παρουσιά-

ζουμε:

Περιστατικό Νο 1: Βρισκόμαστε στην Αττι-

κή Οδό. Στο VMS (πινακίδα μεταβλητού 

ηλεκτρονικού μηνύματος) προβάλλεται 

το μήνυμα «ΠΡΟΣΟΧΗ. ΑΤΥΧΗΜΑ ΜΕΣΑ 

ΣΤΗ ΣΗΡΑΓΓΑ» Οι περισσότεροι οδηγοί 

κόβουν ταχύτητα και οδηγούν προσεκτι-

κά, δεδομένου ότι έχει δημιουργηθεί λόγω 

του ατυχήματος μια σχετική ανάσχεση 

στην κυκλοφορία. Ωστόσο υπάρχουν και 

κάποιοι που… βιάζονται και θεωρούν ότι 

βρήκαν έναν έξυπνο τρόπο να προσπερά-

σουν. Χωρίς κανέναν ενδοιασμό μπαίνουν 

από δεξιά στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης 

και μάλιστα με υψηλή ταχύτητα. Οι οδηγοί 

αυτοί ίσως δεν γνωρίζουν ότι μπαίνουν 

παράνομα στη ΛΕΑ. Επίσης δεν σκέφτο-

νται ότι εφόσον υπάρχει ατύχημα εμπρός, 

αυτό σημαίνει ότι η ΛΕΑ θα πρέπει πάση 

θυσία να μείνει ανοιχτή για να μπορέσουν 

να προσεγγίσουν άμεσα και εύκολα τα 

οχήματα του ΕΚΑΒ, της Τροχαίας, πιθα-

νόν και της Πυροσβεστικής. Η παράβασή 

τους μπορεί να στοιχίσει ακόμη και τη ζωή 

συνανθρώπων τους.

Περιστατικό Νο 2: Βρισκόμαστε εκτός 

Αττικής Οδού σε τμήμα του εθνικού δικτύ-

ου που διαθέτει ΛΕΑ. Υπάρχει αρκετή 

κίνηση λόγω επιστροφής στην Αθήνα και 

τα αυτοκίνητα κινούνται με μεσαίες ταχύ-

τητες. Και πάλι κάποιοι βιάζονται και απο-

φασίζουν να προσπεράσουν από τη ΛΕΑ, 

κινούμενοι με μεγάλη ταχύτητα και αδι-

αφορώντας για το πόσο επικίνδυνο είναι 

αυτό, τόσο για τους ίδιους όσο και για τους 

υπόλοιπους οδηγούς.

Περιστατικό Νο 3:  Βρισκόμαστε και πάλι 

στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Τα αυτοκίνητα κινούνται με υψηλές ταχύ-

τητες στις 2 παράλληλες λωρίδες (δεξιά 

και αριστερή), ενώ κάποιος φοβισμένος, 

συντηρητικός ή απλά βαριεστημένος οδη-

γός επιλέγει να ταξιδεύει με πολύ χαμηλή 

ταχύτητα στη ΛΕΑ. Πιστεύει μάλιστα ότι 

αυτό που κάνει είναι πολύ ευγενικό, γιατί 

θεωρεί ότι διευκολύνει τους υπόλοιπους 

πιο γρήγορους οδηγούς να τον προσπερ-

νούν. 

Δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι με τον 

τρόπο αυτό διαταράσσει την ισορροπία 

της παράλληλης κίνησης στις δύο λωρίδες 

Η άγνοια και 
η αδιαφορία μπορεί 

να στοιχίσουν 
ακόμα και ζωές

κυκλοφορίας, και μπορεί ανά πάσα στιγμή 

να γίνει αιτία πρόκλησης ατυχήματος.

Δυστυχώς, υπάρχουν ακόμη απομεινάρια 

του εθνικού οδικού δικτύου με μία λωρίδα 

ανά κατεύθυνση, οπότε η ΛΕΑ αναγκαστι-

κά χρησιμοποιείται ως κανονική λωρίδα 

κυκλοφορίας από όσους οδηγούς κινού-

νται με πιο χαμηλές ταχύτητες. Θέλου-

με να πιστεύουμε ότι στο άμεσο μέλλον, 

μέσω της ολοκλήρωσης των νέων οδικών 

έργων, η κατάσταση αυτή θα αποτελέσει 

παρελθόν.

 Στάση στη ΛΕΑ
Η χρήση της ΛΕΑ από τα ΙΧ επιτρέπεται 

μόνο για στάση και μόνο στις 3 παρακάτω 

περιπτώσεις:

•Αν το αυτοκίνητό σας έχει πάθει βλάβη 

οπότε και αναγκαστικά θα πρέπει να ακι-

νητοποιηθεί μέχρι την έλευση της οδικής 

βοήθειας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέ-

πει να σταθείτε με τα αλάρμ αναμμένα και 

τους τροχούς στραμμένους προς τα δεξιά. 

Στη συνέχεια βγείτε με προσοχή από το 

όχημά σας, ανοίγοντας την πόρτα από 

τη μεριά που βρίσκεται η προστατευτική 

μπάρα στην άκρη του δρόμου και σταθείτε 

πίσω από αυτή.

•Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (εάν π.χ. 

αισθανθείτε εσείς ή κάποιος συνεπιβάτης 

σας αδιαθεσία). 

•Αν σας σταματήσει η Τροχαία, οπότε και 

είστε υποχρεωμένοι να σταματήσετε ακο-

λουθώντας τις οδηγίες τους.

Σε κάθε άλλη περίπτωση απαγορεύεται η 

στάση στη ΛΕΑ. Έτσι, είναι επικίνδυνο και 

παράνομο να σταματάτε για να φωτογρα-

φίσετε π.χ. το ωραίο ηλιοβασίλεμα από τη 

Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού, 

να μιλήσετε στο κινητό, να επιδοθείτε σε 

τρυφερό τετ α τετ γιατί το σημείο σάς ενέ-

πνευσε κ.λ.π. 

Εξαιρετικά επικίνδυνο είναι επίσης να περ-

πατάτε πάνω στη ΛΕΑ.

Τέλος, μη σταματάτε ποτέ να βοηθήσετε 

κάποιο άλλο όχημα που είναι ήδη σταμα-

τημένο στη ΛΕΑ. Είναι πολύ επικίνδυνο 

για όλους.  Αφήστε τους επαγγελματίες να 

επέμβουν. •

Είναι λοιπόν σημαντικό να γνω-

ρίζουν όλοι ότι η οδήγηση και η 

χωρίς λόγο στάση στη ΛΕΑ είναι 

επικίνδυνες για τον οδηγό, τους 

συνεπιβάτες και το όχημα. Θα 

πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι 

βάσει μετρήσεων, μία στις δέκα 

συγκρούσεις προκαλούνται από 

αυτοκίνητα σταματημένα στη 

Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης!!

εσείς, τι 
γνωρίζετε για 

τη Λωρίδα 
Έκτακτης 
Ανάγκης;

ΛΩΡΙΔΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ (ΛΕΑ).  Πρόκειται για αυτήν τη μικρή διαγραμμισμένη με λευκό λωρίδα που διαθέτουν οι αυτο-

κινητόδρομοι στη δεξιά τους άκρη και σε όλο τους το μήκος, ενώ ΛΕΑ διαθέτει και το εθνικό οδικό δίκτυο. Παρότι η σημασία της 

είναι τεράστια σε περιπτώσεις ατυχημάτων και άλλων εκτάκτων συνθηκών, πολλοί οδηγοί είτε δεν γνωρίζουν είτε αδιαφορούν 

για  τους κανόνες κίνησης και στάσης στη ΛΕΑ. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι:
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Ανοίγουμε δρόμο στη δημιουργικότητα 
και τη φαντασία των παιδιών

Η οδική ασφάλεια και το 
safemania club πάνε... σχολείο.  

Πρόκειται για έναν μεγάλο διαγωνισμό 

εικαστικής δημιουργίας που ξεκίνησε τον 

Ιούνιο του 2011 και θα συνεχιστεί μέχρι και 

το τέλος της φετινής χρονιάς. Εκτός από το 

περιοδικό sporty, σε συνεργασία με το οποίο 

η Αττική Οδός δημιούργησε το safemania 

club, και όπου οι αναγνώστες έβρισκαν όλο 

το καλοκαίρι κάθε σχετική πληροφορία, ο 

διαγωνισμός πήγε… σχολείο.

Την πρώτη ημέρα της σχολικής χρονιάς, στις 

12 Σεπτεμβρίου, το safemania club στήθηκε 

έξω από 52 συνολικά σχολεία σε 12 περιο-

χές (Άνω Λιόσια, Καματερό, Πετρούπολη, 

Ίλιον, Περιστέρι, Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλ-

λό, Νίκαια, Κερατσίνι, Πέραμα, Αιγάλεω) και 

μοίρασε έντυπα στους μαθητές. Τα έντυπα 

δημιουργήθηκαν ειδικά για να μιλήσουν στα 

παιδιά στη δική τους γλώσσα και με στόχο 

να τα ευαισθητοποιήσουν σε θέματα οδικής 

πραγματοποιούμε και το ίδιο συμβαίνει και 

με αυτή που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Για μία ακόμη φορά το safemania club της 

Αττικής Οδού δίνει την ευκαιρία στα μέλη 

του να εκφραστούν και να κάνουν βίωμά 

τους την οδική ασφάλεια.

Η εκπαίδευση των παιδιών είναι ο μεγαλύ-

τερος σύμμαχος στα θέματα της οδικής 

ασφάλειας και μία από την προτεραιότητες 

που έχει θέσει η Αττική Οδός από την αρχή 

της λειτουργίας της. Τα παιδιά μάς εκπλήσ-

σουν ευχάριστα σε κάθε δραστηριότητα που 

Γιώργος Βλάχος

Γιώργος Δημουλάς

Μουτσόπουλος Παναγιώτης

Μπροκούμης Ηλίας

Μάριος Τζήκας

Τσαγκαράκης Εμμανουήλ

Θεοφανίδη Χαραλαμπία

Νατσιόπουλος Θανάσης

Αποστολάς Κωνσταντίνος

Τασοπούλου Θεοδώρα

Σπύρος Χανδρινός

Καλέρη Δάφνη

ασφάλειας που αφορούν την ηλικία τους. 

Εφηβικές ιστορίες

Οι μικρές ιστορίες που αφηγούνται τα έντυ-

πα με ήρωες εφήβους που κινούνται στην 

πόλη, άλλοι μιλώντας στο κινητό, άλλοι με 

το skate, άλλοι ακούγοντας μουσική, είναι η 

αφορμή για να τους κάνει να αναρωτηθούν 

αν συχνά η συμπεριφορά τους στη σύγχρο-

νη πόλη/δρόμο είναι επικίνδυνη. Τα παιδιά 

καλούνται να εμπνευστούν από τις ιστορίες 

που περιγράφονται και να δημιουργήσουν 

με όποιο εικαστικό μέσο επιλέξουν (ζωγρα-

φική, κολάζ σκίτσο…).

Μέχρι τώρα η συμμετοχή μάς έχει κυριο-

λεκτικά εκπλήξει, ενώ τα έργα των παιδιών 

φανερώνουν ταλέντο και δημιουργικότητα.

Οι νικητές του διαγωνισμού κερδίζουν δώρα 

όπως PSP GO, Τιμονιέρα Logitech G27, Nerf 

dart tag κά.

Και το safemania club της Αττικής Οδού 

δεν σταματά εδώ.  Εκτός από τον διαγωνι-

σμό εικαστικών, διοργάνωσε την 1η Οκτω-

βρίου ακόμη ένα συναρπαστικό event: 100 

μέλη του club, ύστερα από κλήρωση, πήραν 

μέρος σε ένα μεγάλο kart event που έγινε 

στην πίστα kartland στην Παλλήνη και που 

έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά να μάθουν 

τους κανόνες της αγωνιστικής οδήγησης 

και να πάρουν μέρος στην κλήρωση για να 

κερδίσουν μια βόλτα με Ferrari! •
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Μοτοσικλέτα: 
Αντιμετωπίζοντας 

τον αιφνιδιασμό 

του φθινοπώρου

Απλές συμβουλές 
για τις απότομες 
αλλαγές στις 
καιρικές συνθήκες

Το φθινόπωρο για τους μοτοσικλετιστές 

είναι μια εποχή γεμάτη... αλλαγές. 

Ο καιρός που είναι ακόμα καλοκαιρινός 

και προσφέρεται για ταξίδι αλλάζει αιφνι-

διαστικά και  μπορεί να φέρει μια ξαφνική 

μπόρα, ενώ η άπνοια να μετατραπεί σε 

δυνατό άνεμο.

Η μοτοσικλέτα, καθώς ισορροπεί σε 2 

τροχούς, γίνεται σαφώς πιο ευάλωτη σε 

σχέση με ένα αυτοκίνητο, όταν καλείται 

να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αλλαγή 

στις συνθήκες του δρόμου ή του περιβάλ-

λοντος. Επίσης, αφήνοντας εκτεθειμένο 

τον αναβάτη της, κάνει και τη δική του ζωή 

πιο δύσκολη.

Πρωτοβρόχια
Μια ήπια βροχή αντιμετωπίζεται σχετικά 

εύκολα. Αρκεί να έχετε πάντα μαζί σας τον 

εξοπλισμό σας σε αδιάβροχα και φυσικά να 

προσέχετε με την ταχύτητα και τα φρενα-

ρίσματα. Ειδικά μέσα στην πόλη, τώρα το 

φθινόπωρο που οι δρόμοι δεν έχουν ακόμη 

ξεπλυθεί από τις επικαλύψεις των καυσα-

ερίων, οι πρώτες βροχές δημιουργούν ένα 

αδιόρατο, λεπτό ολισθηρό «φιλμ» που 

κάνει το φρενάρισμα εξαιρετικά επικίνδυ-

νο. Εάν ο μοτοσικλετιστής δεν προσέχει, 

μια πτώση είναι πιθανή ακόμη και με ελά-

χιστα χιλιόμετρα σε μια στροφή. Προσοχή 

ακόμη και μετά τη βροχή, σε σημεία όπου 

μπορεί να έχουν μείνει στα πλαϊνά του 

δρόμου λιμνάζοντα νερά, τα οποία μπο-

ρεί να προκαλέσουν στους τροχούς σας 

υδρολίσθηση.

Χαμηλές ταχύτητες λοιπόν, μισοανοιγμέ-

νη ζελατίνα και ελαφρύ φρένο.

Καταιγίδα
Μια καταιγίδα συνήθως δεν διαρκεί πολύ, 

και αργά ή γρήγορα θα σας αναγκάσει 

να σταματήσετε. Γι΄αυτό αν σας πιάσει 

μπόρα, μην το πολυσκέφτεστε. Δράστε 

αμέσως. Διαλέξτε μια γέφυρα να προφυ-

λαχτείτε από κάτω, μείνετε όσο πιο άκρη 

στα πλαϊνά του δρόμου με αναμμένα τα 

φλας και κάντε απλώς υπομονή, περιμένο-

ντας να κοπάσει. Αποφύγετε τις υπόγειες 

γέφυρες, αλλά αν δεν υπάρχει άλλη λύση, 

μείνετε μακριά από το βαθύτερο σημείο 

τους, εκεί όπου μαζεύεται το περισσό-

τερο νερό. Αν η βροχή «κόψει» χωρίς 

να σταματήσει εντελώς και βιάζεστε να 

συνεχίσετε, φορέστε τα αδιάβροχά σας 

και να είστε σε ετοιμότητα για μια πιθανή 

επόμενη μπόρα.

Αέρας
Ο αέρας είναι από μόνος του ένα δύσκολο 

σενάριο για τη μοτοσικλέτα. Όσο μεγα-

λύτερη και βαρύτερη μοτοσικλέτα τόσο 

μικρότερο είναι και το πρόβλημα. Όσο 

ελαφρύτερη και με μεγαλύτερες επιφάνει-

ες τόσο τα προβλήματα μεγεθύνονται. Τα 

θέματα που μας αφορούν είναι πού εμφα-

νίζονται ισχυρά ρεύματα και πώς αντιμε-

τωπίζονται.

Αν φυσά ισχυρός άνεμος, επικρατούν συν-

θήκες κατά τις οποίες θα πρέπει να περιμέ-

νουμε ακραίες επιθέσεις.

Όσο βρισκόμαστε δίπλα σε κάποιο άλλο 

όχημα και όσο μεγαλύτερο είναι αυτό, 

(φορτηγό, πούλμαν κ.λπ.) τόσο ο αέρας 

αλλάζει, όχι μόνο ένταση αλλά και κατεύ-

θυνση. Τόσο η ένταση όσο και η κατεύθυν-

ση αλλάζουν ξανά μόλις προσπεράσουμε 

το όχημα. 

Η πλαγιά ενός βουνού δίπλα στον δρόμο 

μπορεί να κόβει προσωρινά την ένταση του 

αέρα. Κάτι τέτοιο όμως για εμάς πρέπει να 

σημαίνει απλώς ότι αργά ή γρήγορα η πλα-

γιά δεν θα υπάρχει πια και το ισχυρό ρεύμα 

αέρα θα μας «επιτεθεί».

Στην κορυφή ενός λόφου ή, πιο πρακτικά, 

εκεί όπου σταματά η ανηφόρα και ξεκινά ο 

δρόμος να κατηφορίζει, συχνά κρύβονται 

εκπλήξεις. 

Τα τούνελ διασχίζουν βουνά. Αυτό σημαί-

νει ότι στην είσοδο του τούνελ μπορεί 

να μη φυσά, ενώ στην έξοδο να επικρα-

τεί ισχυρός άνεμος. Σε κάθε περίπτωση, 

προσπαθούμε παρατηρώντας γύρω μας 

να συλλέξουμε πληροφορίες για το πόσο 

φυσά. Γερμένα δέντρα, σκουπίδια που 

πετάνε, σύννεφα σκόνης μπορούν να μας 

πληροφορήσουν εγκαίρως.

Ο αέρας επηρεάζει τη μοτοσικλέτα στην 

κίνησή της. Όχι όμως όσο νομίζουμε, κρί-

νοντας από την εμπειρία μας.

Ο αέρας θα φέρει τη μοτοσικλέτα σε κλίση, 

παρότι αυτή θα συνεχίσει να κινείται σε 

ευθεία πορεία. Νομίζουμε επίσης ότι μια 

ριπή θα μετατοπίσει και τη θέση της στον 

δρόμο, απλά γιατί μας έχει συμβεί στο 

παρελθόν. 

Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετι-

κή: O δυνατός αέρας θα κάνει όντως τη 

μοτοσικλέτα να κινείται υπό κλίση. Όμως 

δεν θα τη μετατοπίσει. Αυτό το προκαλού-

με εμείς, στην προσπάθειά μας να κρατη-

θούμε (το σώμα μας) πάνω στη μοτοσικλέ-

τα, οπότε και τραβάμε το τιμόνι της.

Αντιμετώπιση
Μόλις αισθανθούμε τον αέρα να μας 

χτυπά, σφίγγουμε τα πόδια μας πάνω στη 

μοτοσικλέτα και χαλαρώνουμε τα χέρια 

μας στο τιμόνι. Ανοίγοντας ταυτόχρονα 

το γκάζι, βοηθάμε τη μοτοσικλέτα να στα-

θεροποιηθεί.

Σε κάθε περίπτωση, το φρένο και το σφί-

ξιμο του τιμονιού  (οι ενστικτώδεις αντι-

δράσεις μας, δηλαδή) είναι ό,τι χειρότερο 

μπορούμε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή.

Σε πρώτη ευκαιρία κατεβάζουμε μία 

σχέση στο κιβώτιο, ώστε το άνοιγμα του 

γκαζιού να μην αυξάνει την ταχύτητά μας, 

αλλά να υπάρχει επαρκής δύναμη στον 

πίσω τροχό.

Το σκύψιμο του σώματος βοηθά να μειω-

θεί η επιφάνεια που είναι εκτεθειμένη στον 

αέρα.

Τέλος, προσοχή στον αέρα όταν βρισκόμα-

στε σε στάση. Ισορροπούμε καλά κρατώ-

ντας τη μοτοσικλέτα ίσια με τα δύο χέρια 

στο τιμόνι και στηριζόμαστε σταθερά στα 

δύο πόδια, γιατί μια δυνατή ριπή μπορεί να 

οδηγήσει ακόμη και σε πτώση! •
του Θανάση Χούντρα, 

διευθυντή Σχολής Ασφαλούς 

Οδήγησης Μοτοσικλέτας MOTRAC 

www.motorcycleridingacademy.com

μέλος ΔΣ της Make Roads Safe Hellas

www.makeroadssafehellas.gr



Τα ελαστικά παίζουν πολύ σημαντικό 

ρόλο στις μετακινήσεις, αφού παρέχουν 

την απαραίτητη επιφάνεια κίνησης στα 

οχήματά μας και το μόνο σημείο επαφής 

με το έδαφος. Οι αποδόσεις ενός οχήμα-

τος δεν θα ήταν ποτέ εφικτές χωρίς τα 

κατάλληλα ελαστικά. Αν και απλά στην 

εμφάνιση, τα ελαστικά είναι πολύ εξε-

λιγμένα προϊόντα και η κατασκευή τους 

περιλαμβάνει μια περίπλοκη μείξη υλικών 

και διαδικασιών κατασκευής, που έχει 

ως αποτέλεσμα την παραγωγή χιλιάδων 

διαφορετικών προϊόντων που χρησιμο-

ποιούνται για τον εξοπλισμό οχημάτων, 

από  ποδήλατα μέχρι τεράστιους εκσκα-

φείς. Πάνω από 100 διαφορετικές πρώτες 

ύλες χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς 

τρόπους, δίνοντας διαφορετικά χαρακτη-

ριστικά πρόσφυσης, θορύβου, ενεργειακής 

απόδοσης, κόστους κ.ά. στα ελαστικά, ενώ 

η τεχνολογία τους βελτιώνεται συνεχώς, 

ώστε να προσφέρουν απόλυτη άνεση και 

τέλειο κράτημα στον δρόμο, με την ελάχι-

στη δυνατή φθορά. 

Όλα σχεδόν τα σύγχρονα οχήματα είναι 

εφοδιασμένα με ελαστικά χωρίς σαμπρέλα, 

τα ονομαζόμενα tubeless, τεχνική η οποία 

επιτυγχάνει την απόλυτη στεγανότητα του 

ελαστικού, μέσω της τέλειας εφαρμογής 

του στη ζάντα. Σε αντίθεση με το ομόλο-

γό του με σαμπρέλα, το ελαστικό tubeless 

δεν θερμαίνεται εσωτερι-

κά, αφού δεν υπάρχει 

τριβή μεταξύ  της 

σαμπρέλας και του 

καουτσούκ και 

αποφεύγεται έτσι 

κάθε κίνδυνος διά-

σπασης του ελα-

στικού. Ένα άλλο 

πλεονέκτημα του 

tubeless είναι ότι το 

ελαστικό ξεφουσκώ-

νει αργά σε περίπτωση 

διάτρησης, πράγμα επίσης 

σημαντικό για τη μείωση του 

αριθμού των τροχαίων ατυχημάτων. 

Η σωστή πίεση του ελαστικού αποτελεί 

ουσιαστικό παράγοντα για την ασφάλεια 

και τη διάρκεια ζωής του ελαστικού και 

πρέπει να ελέγχεται μηνιαίως, κατά προ-

τίμηση όταν τα ελαστικά είναι κρύα (σε 

περίπτωση που η μέτρηση γίνει όταν τα 

ελαστικά είναι ακόμα ζεστά, θα πρέπει να 

προστίθενται 0,3 bar στην ενδεδειγμένη 

πίεση). Η σωστή πίεση στα ελαστικά παί-

ζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ασφαλή 

και οικονομική οδήγηση, καθώς ελαστι-

κά φουσκωμένα περισσότερο από ό,τι 

χρειάζεται μειώνουν την επιφάνεια πρό-

σφυσης του πέλματος στο οδόστρωμα, 

ενώ ελαστικά φουσκωμένα λιγότερο από 

ό,τι χρειάζεται οδηγούν στη μεγαλύτερη 

κατανάλωση καυσίμου, λόγω μεγαλύτε-

ρης επιφάνειας πρόσφυσης και περισσό-

τερης τριβής με το οδόστρωμα. 

Εκτός όμως από τον ρόλο που παίζουν 

τα ελαστικά στην ασφαλέστερη και οικο-

νομικότερη οδήγηση, είναι σημαντικό 

να αναφέρουμε και τις επιπτώσεις των 

ελαστικών στη δημόσια υγεία. Κατά τη 

χρήση των ελαστικών και την τριβή τους 

στο έδαφος απελευθερώνονται πολύ 

μικρά σωματίδια ελαστικού.  Η διαδικα-

σία γίνεται εντονότερη όταν τα ελαστικά 

Πάνω από 100 διαφορετικές πρώτες ύλες 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους 

προσοχή στα ελαστικά 
του αυτοκινήτου, για ασφάλεια, 
οικονομία και… υγεία!
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δεν είναι επαρκώς φουσκωμένα ή όταν 

είναι ιδιαίτερα φθαρμένα (είτε λόγω του 

τρόπου οδήγησής μας είτε επειδή έχουν 

υπερβεί τη διάρκεια ζωής τους – περίπου 

40.000 χλμ). Τα μικρά αυτά σωματίδια 

ελαστικού (μικροσωματίδια) διασπεί-

ρονται στο περιβάλλον και μπορεί με 

διάφορους τρόπους να εισέλθουν στον 

ανθρώπινο οργανισμό.

Για να μελετηθούν οι επιπτώσεις των 

σωματιδίων που προκύπτουν από τη 

φθορά των ελαστικών και του οδοστρώ-

ματος στην υγεία και το περιβάλλον, το 

2006, μεγάλες εταιρείες ελαστικών δημι-

ούργησαν μια συμμαχία (στο πλαίσιο του 

World Business Council for Sustainable 

Development), με την ονομασία Tire 

Industry Project (TIP). 

Όσον αφορά το περιβάλλον, τα προ-

καταρκτικά αποτελέσματα του 6ετούς 

ερευνητικού προγράμματος δείχνουν 

ότι τα σωματίδια αυτά δεν έχουν επιπτώ-

σεις στην τοξικότητα των υδάτων ή του 

υπεδάφους, όταν εισέρχονται σε αυτά. 

Σχετικά με την επίδραση των σωματιδί-

ων αυτών στη δημόσια υγεία, οι έρευνες 

δείχνουν ότι συντελούν στην αύξηση 

της συγκέντρωσης αλουμινίου και ψευ-

δαργύρου στους πνεύμονες, ωστόσο η 

αύξηση αυτή είναι πολύ μικρή και δεν 

είναι ανησυχητική, αφού δεν συνοδεύε-

ται από αύξηση τοξικότητας.

Μένει να διερευνηθεί περαιτέρω η αλλη-

λεπίδραση των μικροσωματιδίων με άλλα 

αέρια σωματίδια που συνδέονται με λοι-

μώξεις του αναπνευστικού συστήματος, 

για να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη 

εικόνα σχετικά με τις γενικότερες επι-

πτώσεις στην υγεία. Γενικότερος στόχος 

της σημαντικής αυτής συμμαχίας είναι 

να εντοπιστούν οι κίνδυνοι, ακόμη και 

αν είναι μικροί - όπως φαίνεται -  και να 

γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στη σύν-

θεση και στον τρόπο κατασκευής των 

ελαστικών.

Έτσι, να θυμάστε ότι σωστά φουσκωμένα 

και καλά συντηρημένα ελαστικά συντε-

λούν στην ασφάλειά σας, την οικονομία 

σας, αλλά και την υγεία όλων μας. •

               



Εσείς τι θα κάνατε αν σας έβαζαν σε ρόλο ελεγκτή της τήρησης 

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας; Θα ήσασταν αυστηροί ή θα 

κάνατε τα στραβά μάτια;

Κι όμως, πόσες φορές δεν αγανακτούμε με την παράνομη οδη-

γική συμπεριφορά που βλέπουμε στους δρόμους ή με τα παρά-

των παιδιών, που τόνω-

σαν την αυτοπεποίθη-

ση των παικτών μας και 

πανηγύρισαν μαζί τους 

τη μεγάλη νίκη.

Η συγκρότηση και η 

προπόνηση της νικη-

φόρας ομάδας οφείλει 

πολλά σε όλους τους 

συντελεστές ,όπως 

στον προπονητή Β. Με-

ρεντίτη, τον ακούραστο 

υποστηρικτή Κ. Ακριδά, 

αλλά και στη διοίκηση 

της εταιρείας, που πα-

ρέχει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους 

να αθλούνται και να διασκεδάζουν.    

Το δεύτερο πρωτάθλημα της Ε.Σ.Ε.Α. 

( Ένωση Σωματείων Εργασιακού Αθλητι-

σμού) με την επωνυμία Corporate Soccer 

Championship, στο οποίο συμμετέχουν 

ομάδες επιχειρήσεων, ξεκινά αναβαθμισμέ-

νο στις 15 Οκτωβρίου,  μας βρίσκει πλέον 

καταξιωμένους στον χώρο του εργασιακού 

αθλητισμού και είναι η επόμενη πρόκληση 

για την ποδοσφαιρική μας ομάδα. •

Συνέχεια στην εκδοτική δραστηριότητα με 

την υποστήριξη της Αττικής  Οδού αποτε-

λεί το έργο «Οι πρώτοι χάρτες της πόλεως 

των Αθηνών» με την επιμέλεια του Μα-

νόλη Κορρέ. Οι χάρτες του Fauvel (1785), 

των Κλεάνθη και Schaubert (1831-32), του 

Weiler (1834), του Stauffert (1836), και 

της «Επιτροπής του 1847»  αναπαράγο-

νται για πρώτη φορά σε φυσικό μέγεθος 

και υψηλή πιστότητα και έτσι, τα πολυτι-

μότερα χαρτογραφικά τεκμήρια της ιστο-

ρίας της πόλης μας γίνονται προσιτά στο 

ευρύ κοινό.

Το  λεύκωμα επιπλέον περιέχει πλήθος 

πληροφοριών, από  το κόστος της χαρτο-

γράφησης της πόλης, την ονοματοθεσία 

των νέων οδών, το υδρευτικό σύστημα 

των Αθηνών, μέχρι τα σπίτια της πόλης 

και την ανέγερση των τότε ανακτόρων, 

της σημερινής Βουλής…

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

πληροφορίες όπως αυτή για την προ-

έλευση του ονόματος της Πλάκας: Οι 

Ελληνοαρβανίτες μισθοφόροι των Βενε-

τών ήσαν γνωστοί ως Βαγκάριοι. Όταν 

έμειναν χωρίς μίσθωση, οι Τούρκοι, 

προκειμένου να έχουν την ησυχία τους, 

τους έδωσαν κτήματα και σπίτια για να 

ζήσουν, εγκατέστησαν δε κάποιες από 

τις καλύτερες οικογένειες στην Αθήνα. 

Στη γλώσσα τους η παλιά πόλη ονομά-

στηκε Πλιακ, Αθήνα, ενώ στη γλώσσα 

όλων των Ελλήνων οι Βαγκάριοι έμειναν 

ως Γκαγκαρέοι. 

Η έκδοση δεν ενδιαφέρει μόνον τον επι-

στήμονα, τον ερευνητή ή τον φανατικό 

λάτρη της πρωτεύουσας, αλλά αφορά 

ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό που 

θέλει να γνωρίσει επί της ουσίας την 

ιστορία της πόλης των Αθηνών, για τον 

λόγο αυτό το λεύκωμα διατίθεται στα 

μεγάλα βιβλιοπωλεία. •
Ευχαριστήρια και σχόλια για τις υπηρεσίες μας

Οι πρώτοι χάρτες των Αθηνών 
Μια ενδιαφέρουσα έκδοση από την Αττική Οδό
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Ούτε μία
ούτε δύο! 
Τρεις χρονιές 
στην κορυφή!

Ομάδα ποδοσφαίρου 
Αττικών Διαδρομών

Πολίτες σε ρόλο τροχονόμου!
Με μεγάλη ικανοποίηση λαμβάνουμε κάθε φορά ευχαρι-

στήριες επιστολές για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε 

στην Αττική Οδό, ενώ συχνά κάποιος συνδρομητής μας ή 

απλός οδηγός εκφράζει ευχαριστίες για κάποιον συγκε-

κριμένο υπάλληλό μας που τον εξυπηρέτησε.

Τέτοια είναι και η περίπτωση της κ. Π. Μπίθα που επικοι-

νώνησε ηλεκτρονικά μαζί μας για να εξάρει την ιδιαίτερη 

ευγένεια και αποτελεσματική εξυπηρέτηση που της προ-

σέφερε υπάλληλός μας στο Κέντρο Εξυ-

πηρέτησης πελατών. Η ευσυνείδητη 

και πρόθυμη υπάλληλος  είναι η Ζωή 

Σταυρουλάκη, η οποία αποδεικνύει 

στην πράξη ότι οι Αττικές Διαδρομές 

δικαίως βραβεύτηκαν με το 1o βραβείο 

στην Κατηγορία Ομάδα της Χρονιάς: 

Back Office 2011 από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτη-

σης Πελατών, ενώ η κ. Μπίθα προσθέτει την προσωπική 

της μαρτυρία στο αποτέλεσμα της πρόσφατης έρευνας 

των Invision/Metron Analysis, που δείχνει ότι η ικανοποίηση 

από την εξυπηρέτηση στην Αττική Οδό ξεπερνά το 90%.

Ευχαριστίες και σχόλια μας στέλνει και ο κ. Δ. Λυκογιάν-

νης, ο οποίος ως μοτοσικλετιστής βρήκε ιδιαίτερα χρήσιμο 

τον οδηγό ασφαλούς οδήγησης για μοτοσικλέτες που έχει 

διανείμει η Αττική Οδός και που περιλαμβάνει μυστικά και 

συμβουλές από τον ειδικό Θ. Χούντρα. Ο κ. Λυκογιάννης 

επιπλέον υποδεικνύει την ανάγκη αναλυτικής αναφοράς σε 

συνθήκες κίνησης της μοτοσικλέτας μέσα στην πόλη. 

Η Αττική Οδός, πάντα στο πλευρό των δικυκλιστών, ετοι-

μάζει μία νέα ειδική έκδοση/οδηγό που θα αποτελέσει τη 

συνέχεια του πρώτου οδηγού και που ευελπιστούμε ότι θα 

έχει την ίδια και μεγαλύτερη απήχηση στο κοινό των δικυ-

κλιστών. 

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aodos.gr, στην ενότητα 

«Αττική Οδός και οδική ασφάλεια», μπορεί κάθε ενδιαφερό-

μενος να βρει πληροφορίες για την ασφαλή οδήγηση μοτοσι-

κλέτας, όπως και τον οδηγό του Θ. Χούντρα σε μορφή pdf. 

Όταν καταφέρνεις να κερδίζεις πρωτά-

θλημα και Κύπελλο, είναι σημαντικό. Όταν 

αυτό συμβαίνει για τρίτη συνεχή χρονιά, 

αποδεικνύει ότι δεν είναι τυχαίο, αλλά 

αποτέλεσμα της καλής οργάνωσης, της 

σκληρής δουλειάς και του ενδιαφέροντος 

που δείχνουν οι συντελεστές (προπο-

νητής και παίκτες) για την επίτευξη του 

εντυπωσιακού αποτελέσματος. 

Αυτό έχει πετύχει η ποδοσφαιρική ομάδα 

των Αττικών Διαδρομών στο Ειδικό Πρω-

τάθλημα στο οποίο συμμετέχουν ομάδες 

ιδιωτικών εταιρειών.

Φέτος, οι επιτυχίες διαδέχονταν η μία την 

άλλη, με αποκορύφωμα τον τελικό του 

Κυπέλλου με αντίπαλη την ομάδα της BIC. 

Ο αγώνας ήταν μια πραγματική γιορτή, 

καθώς έγινε ένα παιχνίδι αμφίρροπο, που 

τελικά κρίθηκε στην παράταση με τελικό 

σκορ 3-1 υπέρ των Αττικών Διαδρομών (1-1 

στην κανονική του διάρκεια). Αξιοσημείω-

τη η παρουσία πολλών φιλάθλων, ιδιαίτερα 

νομα παρκαρισμένα οχήματα… Πόσες φορές δεν ευχηθήκαμε να 

είχαμε ένα μπλοκάκι και να κόβαμε κλήσεις σε κάθε ασυνείδητο 

οδηγό…

Σε κάποιες πόλεις του εξωτερικού το κράτος αποφάσισε να 

εμπλέξει τους πολίτες στην αστυνόμευση της σωστής οδικής 

συμπεριφοράς, δίνοντάς τους ενεργό ρόλο. Έτσι δημιούργησαν 

τον κατάλληλο μηχανισμό, μέσω του οποίου ο πολίτης μπορεί να 

καταγγέλλει την παράνομη οδηγική συμπεριφορά κάποιου άλ-

λου.

Όλα αυτά συμβαίνουν στο Wellington της  Νέας Ζηλανδίας, σε 

κάποιες πόλεις της Αυστραλίας, στo Los Angeles, στον Καναδά, 

στην Ιρλανδία και στο Sussex της Βρετανίας.

Στη Βρετανία επίσης έχει δημιουργηθεί μια εθελοντική πρωτο-

βουλία όπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση betterdrivingplease.

com μπορεί κανείς να κάνει ηλεκτρονικά την καταγγελία του… •




