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Νέα υπηρεσία: δείτε το λογαριασμό σας με ένα κλικ

Φυτεύουμε 15.000 φυτά, βάζουμε χρώμα στις μετακινήσεις σας

Safemania club από την Αττική Οδό για παιδιά από 10 έως 17 ετών

Η οδική ασφάλεια μέσα από τα μάτια 300 μαθητών
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Αγαπητοί αναγνώστες,  

επιστροφή στο 

καλοκαίρι λοιπόν,  με 

τους περισσότερους 

να σκέφτονται ήδη 

διακοπές και παραλίες, 

όσο βέβαια το επιτρέπει 

η οικονομική συγκυρία. 

Στο τεύχος που 

κρατάτε στα χέρια 

σας μπορείτε να δείτε τι πιστεύουν 

τα παιδιά για το μεγάλο θέμα της 

οδικής ασφάλειας. Οι απόψεις 

που διατυπώνουν οι μαθητές είναι 

διδακτικές για όλους μας και δείχνουν, 

για μια ακόμα φορά, ότι αν ακούσουμε 

τα παιδιά μπορούμε και εμείς να 

μάθουμε πολλά από αυτά:

«Λάθος! Δεν πρόκειται για ατυχήματα, 

δεν είναι θέμα ατυχίας, είναι θέμα 

αμέλειας και ανευθυνότητας!». 

«Στη ζούγκλα της μεγαλούπολης, ο 

άνθρωπος είναι ένα πολύ απρόβλεπτο 

είδος ζώου.». «Μην …προσπερνάς τη 

ζωή.» Είναι κάποια από αυτά που λένε 

τα παιδιά μας για την οδική ασφάλεια. 

Την επόμενη φορά που θα πιάσουμε το 

τιμόνι ας τα θυμηθούμε, μπορεί να μας 

φανούν χρήσιμα. 

Φέτος το καλοκαίρι θα συμπληρωθεί 

ένας χρόνος από την καταστροφική 

πυρκαγιά στη Βορειοανατολική 

Αττική. Ένας χρόνος στο μαύρο και 

στο γκρι. Η Αττική Οδός από την 

αρχή της λειτουργίας της επιδίωξε 

με σειρά φυτεύσεων να συμβάλει 

στην προστασία του περιβάλλοντος 

της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό 15.000 

νέα φυτά βρήκαν το φυσικό τους 

περιβάλλον κοντά στην Αττική Οδό, 

με την ελπίδα να ξαναπρασινίσει η 

Αττική και οι καταστροφικές πυρκαγιές 

να ανήκουν από δω και πέρα στο 

παρελθόν. 

Αγαπητοί οδηγοί, εμείς εδώ από τα 

πόστα μας στον οδικό άξονα της 

πρωτεύουσας, σας ευχόμαστε καλό 

καλοκαίρι, με περισσότερο χαμόγελο και 

λιγότερα προβλήματα.

Αττική Οδός
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Μ
ια νέα ηλεκτρονική υπηρεσία 

έρχεται να διευκολύνει ακόμη 

περισσότερο τους συνδρομητές 

της Αττικής Οδού. Εάν λοιπόν είστε 

συνδρομητής σε κάποιο από τα 

συνδρομητικά προγράμματα της Αττικής 

Οδού μπορείτε πλέον με ένα κλικ στο  site 

της Αττικής Οδού www.aodos.gr να βλέπετε 

όλους τους μηναίους λογαριασμούς 

διελεύσεων, από την ημερομηνία εγγραφής 

σας μέχρι και σήμερα.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα οι 

συνδρομητές είχαν τη δυνατότητα να 

παίρνουν πληροφορίες για το λογαριασμό 

τους μόνο μέσω Σημείων Εξυπηρέτησης 

Συνδρομητών ή της Τηλεφωνικής  

Εξυπηρέτησης Πελατών, 210 6682222.

Νέες υπηρεσίες για 
τους συνδρομητές μας

Δείτε το 
λογαριασμό σας 
μ’ ένα κλικ

Τώρα πληρωμή/ανανέωση του 
συνδρομητικού λογαριασμού 
και μέσω ASPIS BANK

Σ
την προσπάθειά μας να κάνουμε 

ακόμη πιο εύκολη την πληρωμή/

ανανέωση του λογαριασμού 

των συνδρομητών μας, επεκτείναμε τη 

συνεργασία μας με την ASPIS BANK. Εκτός 

λοιπόν από τα καταστήματα της τράπεζας 

ALPHA BANK και προσφάτως και τα 

καταστήματα της τράπεζας Millennium bank, 
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Η 
εξυπηρέτηση των πελατών 

αποτελεί βασική προτεραιότητα 

για την Αττική Οδό και τα 

μηνύματα που λαμβάνουμε από 

τους χρήστες μας είναι θετικά, χάρη 

στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών 

που προσφέρουμε και την ευγένεια 

και προθυμία του εξειδικευμένου 

προσωπικού μας. Η Διεύθυνση Διοδίων 

και Εμπορικής Διαχείρισης της Αττικής 

Οδού μελετά συνεχώς και εφαρμόζει 

τρόπους βελτίωσης της ποιότητας των 

υπηρεσιών μας. 

Η πρόσφατη ανάδειξη του Διευθυντή 

Διοδίων και Εμπορικής Διαχείρισης, 

κου Frank Thibaut, σε Γενικό Γραμματέα 

του Δ.Σ του Ελληνικού Ινστιτούτου 

Εξυπηρέτησης Πελατών (ΕΙΕΠ) είναι 

αποτέλεσμα της εμπορικής στρατηγικής 

της Αττικής Οδού, η οποία θέτει την 

εξυπηρέτηση των πελατών της στην 

πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων 

της. 

Το Ελληνικό Iνστιτούτο Εξυπηρέτησης 

Πελατών (ΕΙΕΠ) είναι ένας μη 

κερδοσκοπ ικός  οργαν ισμός  ο 

οποίος ιδρύθηκε το 2004 με την 

υποστήρ ιξη  37  πολυεθν ικών, 

μεγάλων ελληνικών εταιριών και 

επιστημονικών φορέων που λειτουργούν 

στην Ελλάδα. Κοινή πεποίθηση των 

ιδρυτικών μελών του Ινστιτούτου είναι η 

αναγνώριση της ανάγκης να αναβαθμιστεί 

και να υποστηριχθεί ο ρόλος όσων, άμεσα 

ή έμμεσα, έρχονται σε επαφή με τον 

πελάτη. Να σημειώσουμε ότι βάσει της 

πρόσφατης έρευνας που διενεργήθηκε 

στους χρήστες του αυτοκινητόδρομου, 

η ικανοποίηση από τη συμπεριφορά 

των υπαλλήλων μας στους σταθμούς 

διοδίων, την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση  

Πελατών και τα Σημεία Εξυπηρέτησης 

Συνδρομητών αξιολογείται πολύ υψηλά 

από τους ερωτηθέντες, ενώ ο Διεθνής 

Οργανισμός IBTTA/International Bridge, 

Tunnel and Turnpike Association 

(Διεθνής Ένωση Γεφυρών, Σηράγγων 

και Αυτοκινητοδρόμων) έχει απονείμει 

επανειλημμένα στις Αττικές Διαδρομές 

διακρίσεις με Επαίνους (Certificate 

of Merit-Toll Excellence Award) για τη 

συμβολή στην πρόοδο της διαχείρισης 

αυτοκινητοδρόμων με διόδια.

μέσω των οποίων υπήρχε μέχρι σήμερα αυτή 

η δυνατότητα, τώρα η ανανέωση/πληρωμή 

του συνδρομητικού λογαριασμού μπορεί 

να γίνεται και μέσω των καταστημάτων της 

ASPIS BANK. 

Επιπλέον, η νέα υπηρεσία περιλαμβάνει 

και τη δυνατότητα χρήσης του phone & 

web banking για όσους διατηρούν και 

τραπεζικό λογαριασμό στην ASPIS BANK 

(με την ανάλογη τραπεζική χρέωση). Δείτε 

αναλυτικά τους εναλλακτικούς τρόπους 

πληρωμής/ανανέωσης του συνδρομητικού 

σας λογαριασμού: 

›› Σε όλους τους Σταθμούς Διοδίων της 

Αττικής Οδού σε λωρίδα με εισπράκτορα με 

καταβολή  μετρητών. 

›› Σε όλα τα Σημεία Εξυπηρέτησης 

Συνδρομητών της Αττικής Οδού:

• Με καταβολή μετρητών

• Με επιταγή ημέρας που θα εκδίδεται σε 

διαταγή της Αττικής Οδού Α.Ε. (μόνο για 

νομικά πρόσωπα)

• Με κάρτα VISA, MASTERCARD, AMEX, 

MAESTRO (άμεση πληρωμή ή πάγια 

εξουσιοδότηση)

• Με κατάθεση μετρητών σε οποιοδήποτε 

κατάστημα της τράπεζας  ASPIS BANK 

(με την ανάλογη τραπεζική χρέωση). 

• Μέσω ASPIS BANK web banking από 

το πεδίο «πληρωμές» (με την ανάλογη 

τραπεζική χρέωση). 

•  Μέσω ASPIS BANK phone banking (με 

την ανάλογη τραπεζική χρέωση).

• Με κατάθεση μετρητών σε οποιοδήποτε 

κατάστημα της τράπεζας Millennium bank 

(με την ανάλογη τραπεζική χρέωση).

• Με κατάθεση μετρητών σε οποιοδήποτε 

κατάστημα της τράπεζας ALPHA BANK 

(με την ανάλογη τραπεζική χρέωση).

Εφόσον ο συνδρομητής έχει λογαριασμό 

καταθέσεων στην ALPHA BANK, μπορεί 

να εξοφλεί το λογαριασμό διελεύσεών του 

με πάγια  εντολή λογαριασμού.

• Μέσω ALPHA WEB BANKING από 

το πεδίο «πληρωμές» (με την ανάλογη 

τραπεζική χρέωση).

• Μέσω ΑΤΜ της ALPHA BANK από 

το πεδίο «πληρωμές» (με την ανάλογη 

τραπεζική χρέωση).

Εμπορικό τμήμα

Η αιχμή του 
δόρατος για την 
εξυπηρέτηση
των χρήστων 
στην Αττική Οδό

�τα νέα της Αττικής Οδού
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ο Διευθυντής Διοδίων και Εμπορικής 
Διαχείρισης της Αττικής Οδού, κ.  Frank 
Thibaut,  κατά την ψηφοφορία του ΕΙΕΠ. 



Η σύγχρονη 
τεχνολογία... 

διαγράμματα και πίνακες συγκεντρωτικής ή αναλυτικής μορφής. Επιπλέον στην εφαρ-

μογή καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία των συμβάντων και γενικότερα των επεμβάσεων 

βοήθειας των Υπηρεσιών Περιπολίας  της Αττικής Οδού. 

Ορισμένοι χαρακτηριστικοί δείκτες που παρακολουθούνται με το PeMS είναι: 

• Κυκλοφοριακός φόρτος σε εισόδους-εξόδους και σε ενδιάμεσα σημεία 

   του αυτοκινητόδρομου

• Μέση ταχύτητα κίνησης σε ώρες αιχμής

• Ιστορικά στοιχεία χρόνων διαδρομής για διάφορες ώρες της ημέρας

• Τάσεις εξέλιξης και αίτια κυκλοφοριακών συμφορήσεων, ουρών και καθυστε-  

   ρήσεων 

• Χρόνοι ανταπόκρισης και διάρκεια συμβάντων αλλά και πιο εξειδικευμένα στοιχεία

   κυκλοφοριακής ανάλυσης, όπως διανυθέντα οχηματοχιλιόμετρα, συσχετίσεις

   φόρτου-ταχύτητας-πυκνότητας κυκλοφορίας, επίπεδο εξυπηρέτησης κλπ.

Το πρωτοποριακό εργαλείο PeMS είναι μία από τις εξελιγμένες τεχνολογικές εφαρμογές 

που χρησιμοποιούν οι Αττικές Διαδρομές, εταιρία λειτουργίας της Αττικής Οδού, που 

πέρυσι βραβεύθηκε από την ESRI (Environmental Systems Research Institute), κορυ-

φαία εταιρία σχεδιασμού και υλοποίησης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, για 

τη χρήση της προηγμένης τεχνολογίας GIS.

Του Παντελή Κοπελιά, Προϊστάμενου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, Αττικές Διαδρομές Α.Ε.
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Ε
να από τα βασικά αντικείμε-

να του τμήματος διαχείρισης 

κυκλοφορίας της εταιρίας 

λειτουργίας είναι η διαρκής 

παρακολούθηση, η ποσοτι-

κοποίηση, η στατιστική αξιολόγηση και 

η πρόβλεψη των τάσεων  των μεγεθών 

της κυκλοφορίας και των συμβάντων 

στον αυτοκινητόδρομο. Γι' αυτό το σκοπό 

χρησιμοποιείται μια από τις πιο σύγχρο-

νες εφαρμογές σε παγκόσμιο επίπεδο, 

το PeMS (Performance Measurment 

System). 

To PeMS δημιουργήθηκε ως εργαλείο 

παρακολούθησης και εξαγωγής δεικτών 

απόδοσης της λειτουργίας αυτοκινητο-

δρόμων στις ΗΠΑ και αναπτύχθηκε από 

το Πανεπιστήμιο του Berkeley στην Καλι-

φόρνια στις αρχές της δεκαετίας. 

Σήμερα το χρησιμοποιεί μεγάλος αριθμός 

Κέντρων Διαχείρισης Κυκλοφορίας στις ΗΠΑ, 

ενώ στην Αττική Οδό χρησιμοποιείται από το 

2004. To PeMS συλλέγει ανά 20 δευτερόλε-

πτα στοιχεία κυκλοφορίας από 600 θέσεις 

μέτρησης στον αυτοκινητόδρομο. 

Τα βασικά στοιχεία που συλλέγει είναι 

κυκλοφοριακός φόρτος (αριθμός οχημά-

των), κατηγορία οχήματος (επιβατικό ή 

φορτηγό), ταχύτητα και πυκνότητα κυκλο-

φορίας. Το PeMS αξιολογεί την ορθότητα 

των στοιχείων που συλλέγει, εκτελεί στα-

τιστικές αναλύσεις και παράγει χάρτες, 

Μέση ταχύτητα κίνησης οχημάτων στην Διαδρομή Αεροδρόμιο-Ελευσίνα τις ώρες 
πρωινής αιχμής (στοιχεία εργάσιμων ημερών Ιανουαρίου 2010)

Περισσότερο 
χρώμα στις 

μετακινήσεις

λειτουργεί
στο σύγχρονο 

αυτοκινητόδρομο

Αριθμός Οχημάτων ανά ώρα την Παρασκευή 29/1/2010. Ύψος Κηφισίας κατεύθυνση 

προς Ελευσίνα.



Η 
ζωή στην πόλη μάς κάνει 

συχνά να ξεχνάμε τι σημαί-

νει αλλαγή εποχής στη 

φύση. Κι όμως στην Αττική 

Οδό, η φύση είναι παρούσα 

όλες τις εποχές του χρόνου.

Χάρη στη φυτοτεχνική μελέτη που εφαρμό-

σθηκε κατά την κατασκευή της και τις αδι-

άκοπες και εξειδικευμένες εργασίες συντή-

ρησης πρασίνου, ο αυτοκινητόδρομος και οι 

πράσινες ζώνες του μας προσφέρουν εικό-

νες απολαυστικές και συχνά απροσδόκητες.

Και επειδή η φροντίδα για το περιβάλλον 

και την αισθητική του δρόμου δεν σταματά 

ποτέ, 15.000 νέα φυτά βρήκαν πρόσφατα το 

φυσικό τους περιβάλλον κοντά στην Αττική 

Οδό. 

Πρόκειται για 25 διαφορετικά  είδη φυτών 

που κατά την ανθοφορία τους θα στολίσουν 

το δρόμο με μοναδικά χρώματα: Κόκκινο, 

φούξια, κίτρινο- πορτοκαλί, μοβ-μπλε…

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Αττική Οδό 

κατά τη φάση κατασκευής φυτεύτηκαν 

πάνω από 1.012.000 φυτά, ενώ στη συνέ-

χεια (το 2007) πραγματοποιήθηκαν επιπλέ-

ον εκτεταμένες εργασίες φύτευσης 1.868 

δένδρων, 6.626 θάμνων και 12.210 φυτών 

εδαφοκάλυψης. Με την τελευταία φύτευση 

των 15.000 φυτών, μπορούμε να είμαστε 

περήφανοι για το χρωματιστό αποτέλεσμα 

που μας επιφυλάσσουν τα περίπου ενάμισι 

εκατομμύριο δέντρα και φυτά του αυτο-

κινητόδρομου.

Η άνοιξη μπορεί να είναι πια πίσω μας, όμως 

χάρη στη φροντίδα του πράσινου στην Αττι-

κή Οδό ξέρουμε ότι του χρόνου ο δρόμος 

θα γεμίσει και πάλι με χρώματα, κάνοντας 

τις διαδρομές μας πιο όμορφες. 

5ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Φυτεύουμε 
15.000 νέα φυτά

Περισσότερο 
χρώμα στις 

μετακινήσεις



Γ
ια να γίνουν οι σημερινοί έφη-

βοι  οι αυριανοί προσεκτικοί 

οδηγοί που θα τηρούν τους 

κανόνες της οδικής ασφάλειας 

και θα συμβάλουν στο να αλλά-

ξει η κρατούσα οδηγική συμπεριφορά που 

τόσα τροχαία ατυχήματα προκαλεί, χρει-

άζεται δουλειά. Η Αττική Οδός εργάζεται 

συστηματικά εδώ και χρόνια στον τομέα 

της εκπαίδευσης των παιδιών σε θέματα 

οδικής ασφάλειας, ενώ πρόσφατα προ-

σεγγίζει δυναμικά και τους εφήβους:

Σε συνεργασία με δημοφιλές περιοδικό 

για εφήβους, δημιούργησε το safemania 

club, με στόχο να μιλήσει στη γλώσσα 

των παιδιών και να καταφέρει μέσα 

από τη συμμετοχή σε ενδιαφέροντα 

happenings και διαγωνισμούς με δώρα 

που πραγματικά θα ενθουσιά-

σουν τα παιδιά, να τους 

περάσει τα μηνύματα 

της οδικής ασφάλειας.

Το safemania club της 

Αττικής Οδού είναι ένα  

club γεμάτο προνόμια, εκπαιδευτι-

κά σεμινάρια, δώρα και πολλές εκπλήξεις. 

Στο club μπορούν να συμμετέχουν  παιδιά 

από 10 έως 17 ετών, που από τη στιγμή που 

θα γίνουν μέλη, αποκτούν δικαίωμα σε 

μοναδικές προσφορές και πρόσβαση σε 

VIP εκδηλώσεις. H συμμετοχή στο club θα 

δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να παρακο-

λουθήσουν εκδηλώσεις 

για την οδική ασφάλεια με την παρουσία 

διάσημων αθλητών που θα απαντούν στα 

ερωτήματα των παιδιών και  θα μοιράζουν 

αυτόγραφα και δώρα.

Κι ακόμη, τα μέλη του safemania club 

θα παρακολουθήσουν happenings με 

skateboard και BMX. Τέλος, θα έχουν το 

δικαίωμα να συμμετάσχουν σε διαγωνι-

σμούς με μοναδικά δώρα, όπως συμμετοχή 

σε κατασκήνωση σε επιλεγμένα sport camp 

ή συμμετοχή σε μεγάλα αθλητικά γεγονό-

τα, όπως η πρόσφατη διοργάνωση του 

Champions League στη Μαδρίτη.

Κι αν όλα τα παραπάνω έκαναν τους 

νεαρούς μας φίλους να θέλουν να 

μάθουν περισσότερα, μπορούν να επι-

σκεφθούν την ηλεκτρονική σελίδα www.

safemaniaclub.gr, όπου θα βρουν πληρο-

φορίες και τη φόρμα εγγραφής. Εναλ-

λακτικά, μπορούν να εγγραφούν 

μέλη μέσω του ταχυδρο-

μείου (συμπληρώνοντας 

και στέλνοντας το κου-

πόνι που θα βρουν στο 

περιοδικό Sporty, σύμφωνα με 

τις οδηγίες που θα βρουν στο ίδιο το 

περιοδικό).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε 

να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 

210 60 62 555, 09:00 - 16:00

Ανακαλύψτε ένα 
συναρπαστικό 
νεανικό club 
για τα σπορ 
και την οδική 
ασφάλεια

safemania club
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Ο 
13χρονος Γιώργος Κοφί-

τσας από την Καρδίτσα 

δεν μπορεί να κρύψει τον 

ενθουσιασμό του από 

την πρόσφατη εμπειρία 

του: Είναι ο μεγάλος τυχερός του 1ου δια-

γωνισμού του safemania club που κέρδισε 

το ταξίδι στη Μαδρίτη για να παρακολου-

θήσει από κοντά τον σπουδαίο τελικό ανά-

μεσα στη Μπάγερν Μονάχου και  την Inter.  

« Ήταν τέλεια!!! Καταπληκτικά!!! Το γήπεδο 

ήταν φοβερό!», είναι η πρώτη του αντίδρα-

ση στις ερωτήσεις που του κάναμε. Ο Γιώρ-

γος μας μίλησε για όλα:

Για το safemania club. Έγινε πρόθυμα 

μέλος, γιατί τον ενδιαφέρει η οδική ασφά-

λεια και τον ενθουσίασε η προοπτική να 

κερδίσει κάποιο από τα μεγάλα δώρα που 

προσφέρει το club στους νικητές των δια-

γωνισμών του. Περιμένει με ανυπομονησία 

τον επόμενο διαγωνισμό…

Για την πιθανότητα να είναι αυτός ο 

τυχερός. Ο αδερφός του, που δεν ασχο-

λείται με το ποδόσφαιρο, ήταν μάλλον απο-

θαρρυντικός απέναντί του. «Σιγά να μην 

κερδίσεις!» , του έλεγε. Τώρα φυσικά τον 

ζηλεύει… 

Για το ταξίδι και την εμπειρία. Ο Γιώργος, 

όταν έμαθε ότι ήταν ο τυχερός του διαγω-

νισμού, ανέβαλε τις εξετάσεις για το πτυχίο 

των Αγγλικών που επρόκειτο να δώσει. Δεν 

θα έχανε με τίποτα αυτή την εμπειρία! Σε 

εμάς δήλωσε μαγεμένος από την ομορφιά 

της Μαδρίτης με τα δεκάδες σιντριβάνια και 

το τόσο πράσινο παντού, ενώ μας μίλησε με 

ενθουσιασμό για το γήπεδο, τον αγώνα και 

τον παλμό στην κερκίδα των Ιταλών φιλά-

θλων που τους περιέγραψε ως «πιο εκδη-

λωτικούς κι από εμάς τους Έλληνες!» 

Για την οδική ασφάλεια. Ο Γιώργος πρό-

σεχε πάντα στο δρόμο. Ωστόσο τώρα που 

είναι μέλος του safemania club όπως μας 

λέει, προσέχει ακόμη περισσότερο, ενώ 

πλέον χρησιμοποιεί και κράνος όταν οδη-

γεί το ποδήλατό του και παροτρύνει τους 

φίλους του να κάνουν το ίδιο.

Τ
ο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παι-

διά του δημοτικού «Κυκλοφορώ με 

ασφάλεια», που στηρίζει η Αττική 

Οδός και που υλοποιεί το ΙΟΑΣ (Ινστιτού-

το Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»), 

είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 

τα παιδιά που βρέθηκαν τέλη Απριλίου στο 

Ζάππειο αλλά και αρχές Μαΐου στο Εμπορι-

κό Κέντρο The Mall. 

Οι παιδαγωγοί/εμψυχώτριες που έχουν 

αναλάβει την εκπαίδευση καλούσαν τα 

παιδιά να συμμετάσχουν στο διαδραστικό 

πρόγραμμα που είναι ειδικά μελετημένο 

έτσι ώστε να εκπαιδεύει μέσω της διασκέ-

δασης και του παιχνιδιού.

Η εφαρμογή του προγράμματος «Κυκλο-

φορώ με ασφάλεια» αποτελεί έναν από 

τους τομείς στον οποίο δραστηριοποιείται 

η Αττική Οδός ως μέλος της  «Συμμαχίας 

για την ασφάλεια και τον πολιτισμό στο 

δρόμο», μια πρωτοβουλία του ΙΟΑΣ που 

συνασπίζει μεγάλες εταιρίες υπό την κοινή 

επιδίωξη της μείωσης των τροχαίων ατυχη-

μάτων στην Ελλάδα.  
Μαθήματα οδικής 
ασφάλειας για 
παιδιά στο Mall 
και στο Ζάππειο

Ο νικητής του 
safemania club 

στον τελικό 
του Champions 

League στη 
Μαδρίτη!
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Γ
ια τέταρτη συνεχή χρονιά, η 

Αττική Οδός και οι Αττικές 

Διαδρομές  στήριξαν την 

πρωτοβουλία της Κοινότη-

τας Πικερμίου με αφορμή τον 

εορτασμό του Αγίου Χριστοφόρου (8-9 

Μαΐου) προστάτη των οδηγών και πολι-

ούχου του Πικερμίου.

Στο διαγωνισμό σχολικής έκθεσης με 

θέμα την οδική ασφάλεια που διοργανώ-

θηκε και φέτος, η συμμετοχή ήταν πρω-

τοφανής (συνολικά πήραν μέρος 300 παι-

διά) από δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια 

δήμων της Αττικής. Από τις εκθέσεις που 

διακρίθηκαν, κληρώθηκαν τρεις μαθητές, 

που έλαβαν από την Αττική Οδό χρηματι-

κό έπαθλο 1.000 ευρώ ο καθένας. 

Τα γραπτά των παιδιών πραγματικά αιφνι-

διάζουν. Δεν είναι μόνο η ενημέρωση και 

ο ορθολογισμός που  εκπλήσσουν αλλά 

και η καταπληκτική δημιουργικότητα!

Τα παιδιά μέσα από τις εκθέσεις τους δί-

νουν οδηγίες οδικής ασφάλειας, αφηγού-

νται προσωπικές εμπειρίες από τροχαία 

ατυχήματα, γράφουν ποιήματα και συν-

θήματα, φτιάχνουν σκίτσα.

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο λένε σε εμάς 

τους μεγάλους να οδηγούμε με προσοχή:

 «Δυστυχώς η αστυνομία και η τροχαία 

δεν μπορεί να είναι παντού.

Πρέπει κάθε οδηγός να προσέχει όχι 

επειδή θα φάει πρόστιμο, αλλά επειδή 

έτσι θα σώσει μια ανθρώπινη ζωή.»

Χριστίνα Μπενετάτου Δ’ τάξη, 

2ο δημοτικό σχολείο Πικερμίου

«Να φτιαχτούν αυτοκίνητα που να μην 

παίρνουν μπρος αν ο οδηγός δεν έχει 

βάλει τη ζώνη του.»

Δάφνη-Μαρία Σωτηρίου, 

Στ́  τάξη, Νέα Γενιά Ζηρίδη

«Η πολιτεία πρέπει να φωταγωγήσει 

τους δρόμους και να διορθώσει το οδικό 

δίκτυο.» 

Βασιλική Χριστοδούλου, 

Στ́  τάξη, Νέα Γενιά Ζηρίδη

«Με την κρατική φροντίδα και την προ-

σωπική μας προσπάθεια τα ατυχήματα 

στους δρόμους θα γίνουν λιγότερα.»

Γιώργος Γκριτζάς, Στ́ τάξη, Νέα Γενιά Ζη-

ρίδη

«Πιστεύω πως όλοι μας ονειρευόμαστε 

ένα μέλλον χωρίς ατυχήματα και τραυ-

ματισμούς.»

Νικόλας Βυθούλκας-Μπιώτης, 

Στ́  τάξη, Νέα Γενιά Ζηρίδη

«Όσες φορές νομίζουμε ότι είμαστε γνώ-

Η οδική 
ασφάλεια 

μέσα 
από τα 
παιδικά 
...μάτια

�00 παιδιά 
διαγωνίστηκαν 

στην έκθεση

Τα παιδιά φαίνεται ότι μπορούν να σκέπτονται συχνά με 
περισσότερη λογική από πολλούς μεγάλους, να βλέπουν 
τον κόσμο με μια πιο “υγιή” λογική και να μας ξαφνιάζουν με 
την ωριμότητά τους. Ας ακούσουμε τα παιδιά και ας δούμε 
τον κόσμο μέσα από τα δικά τους μάτια, ίσως έχουμε να 
μάθουμε αρκετά.
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στες και ότι οι κίνδυνοι είναι για τους άλ-

λους κι όχι για μας, είμαστε σε πλάνη.»

Ιάκωβος Δημητράτος, Β' τάξη Γυμνασίου 

Π. Πεντέλης

«Για να ζήσεις πρέπει να προσέχεις και 

να σε προσέχουν.»

Ανδρέας Αγγελόπουλος, Στ’ τάξη, 

Νέα Γενιά Ζηρίδη

«Κερδίζοντας τη μάχη στο δρόμο κερδί-

ζουμε στη μάχη της ζωής!»

Στάθης Διπλάρης, Στ' τάξη, 

Νέα Γενιά Ζηρίδη

«Λάθος! Δεν πρόκειται για ατυχήματα, 

δεν είναι θέμα ατυχίας, είναι θέμα αμέ-

λειας και ανευθυνότητας!»

Ευφημία Αμπατζιάδη, Ά Λύκειο Πικερμίου

«Η οδήγηση είναι σαν ένα επιτραπέζιο. 

Ή θα νικήσεις ή θα χάσεις, είναι ένα παι-

χνίδι ζωής.»

Δημοσθένης Παντές, 2ο δημοτικό 

σχολείο Πικερμίου

«Στη ζούγκλα της μεγαλούπολης, ο άν-

θρωπος είναι ένα πολύ απρόβλεπτο εί-

δος ζώου.» 

Μιχάλης Πατσός, Α' τάξη, Γυμνάσιο Πε-

ντέλης

«Πάτα με να σε πατώ. Η Ελλάδα έχει γί-

νει « πατητήρι »!!

Παναγιώτα Καναβού, Γ' τάξη Γυμνασίου 

Π. Πεντέλης

«Ανάλαβε τις ευθύνες σου, τήρησε το 

νόμο, κάνε τη ζωή σου καλύτερη.»

Λητώ Παπαμιχαήλ,

Α' τάξη Γυμνασίου Π. Πεντέλης

«Πάρτε το επιτέλους είδηση. Πρέπει να 

αποκτήσουμε κυκλοφοριακή συνείδηση»

Παναγιώτης Ψύχας, Στ́ τάξη, Νέα Γενιά 

Ζηρίδη

«Μην τρέχεις για να μην σε τρέχουν.»

Φώτης Τσάφος, Στ́ τάξη,Νέα Γενιά Ζηρίδη

«Τα αυτοκίνητα δεν είναι αυγά για να 

τσουγγρίζουν.» 

Ναταλία Παπαγεωργίου, Στ́ τάξη, 

Νέα Γενιά Ζηρίδη

«Πάω αργά γιατί βιάζομαι.»

Σταύρος Πιερρουτσάκος, Στ́ τάξη, 

Νέα Γενιά Ζηρίδη

«Μην …προσπερνάς τη ζωή.»

Αλεξάνδρα Ευαγγελοπούλου, 

Στ́ τάξη, Νέα Γενιά Ζηρίδη

«Οδηγείτε; Έχετε δίπλωμα ευθύνης, όχι 

άδεια να σκοτώνετε.»

Θωμάς-Νικόλας Μακρέλ

Β' τάξη, ενιαίο Γυμνάσιο Λύκειο 

Πεντέλης

«Ας γίνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς 

τροχοί ζωής κι όχι τροχοί της τύχης.»

Λοΐζου Κλεοπάτρα, Ά Λύκειο Πικερμίου

«Οδηγώ με προσοχή γιατί έχει αξία η 

κάθε ζωή.»

Μάρβα Καπετανάκη, Α' τάξη, Γυμνάσιο Π. 

Πεντέλης

«Σπεύδε βραδέως.» 

Σεβαστή Αλίκη Κούνιδα, Γυμνάσιο Π. Πε-

ντέλης.

«Γίνε μέρος της λύσης.»

Κολιού Βιργινία, Γυμνάσιο Π. Πεντέλης

«Εγώ προτείνω να μην τρέχετε με πολλή 

ταχύτητα.»

Γκαμπριέλ Αμπντό,

2Οό δημοτικό  σχολείο Πικερμίου.

«Οδηγέ, δείξε τον καλύτερο εαυτό σου 

στο δρόμο. Η ανταμοιβή σου είναι πολύ-

τιμη, η ίδια η ζωή σου.»

Δημήτρης Γιώργος Καγκέλης, 3ο δημο-

τικό σχολείο Γέρακα.

«Αν θες να τρέξεις, κάνε τζόγκινγκ, όχι 

ράλι.»

Ευτυχία Δημητρέλλου, 3ο δημοτικό σχο-

λείο Γέρακα.

«Όχι άλλα θύματα από τροχαία ατυχήματα»

Ξιφαρά Χρυσάνθη, 

Γυμνάσιο Π. Πεντέλης.

«Προσοχή σε μένα τον πεζό

Γιατί ξέρεις… μ’ αρέσει να ζω.»

Τάσος Μάργαρης 

3ο Δημοτικό Σχολείο Γέρακα.

«Ομίχλη όταν έχει, χαλάζι βροχές, δεν 

βιάζομαι καθόλου μην κάνω ζημιές!»

Φωτεινή Ελένη Χατζηεμμανουηλίδη, 

3ο δημοτικό σχολείο Γέρακα.

«Οδηγέ θυμήσου, πάρε την ευθύνη για 

τη ζωή σου!»

Ανδρέας Βήχας, 3ο δημοτικό σχολείο Γέ-

ρακα.

«Τήρησε τον ΚΟΚ προσεκτικά

Πάρε τη ζωή στα σοβαρά.»

Κορίνα Σαββιδάκη, 3ο δημοτικό σχολείο 

Γέρακα.

«Όταν πιάνεις το τιμόνι, προσοχή γιατί 

σκοτώνει.»

Βασίλης Αντωνόπουλος, 3ο δημοτικό 

σχολείο Γέρακα

«Eτσι μοντέρνοι και μοιραίοι.

άλλοι πεζοί κι άλλοι τροχαίοι

βλάκες, δειλοί και άβουλοι αντάμα

Προσμένουμε ίσως κάποιο θάμα 

γέμισαν οι στροφές καντήλια

Ξερά λουλούδια και μαντίλια

Και αντί να βλέπουμε το σήμα

πάει το μυαλό σε κάποιο μνήμα.»

Αγγελική Μαυρολέων, Λύκειο Πικερμίου

«Στο χέρι σου κρατάς ζωές πολλές γι’ 

αυτό μην κάνεις πολλές μαγκιές.»

Άννα Κοντογιώργου, 3ο δημοτικό σχο-

λείο Παλλήνης.

«Oσα σου φέρνει η στιγμή δεν σου τα 

φέρνουν χρόνια. Τον κώδικα να σέβεσαι 

αν θες να ζεις αιώνια»

Τάσος Κυπράκης, 3ο δημοτικό σχολείο 

Παλλήνης

«Το τιμόνι θέλει σεβασμό, διώξε τον 

εγωισμό.»

Κατερίνα Παυλίδου, 1ο δημοτικό σχολείο 

Ραφήνας.

Διαλέξαμε να κλείσουμε με την αφοπλι-

στική γραπτή δήλωση της Μελένιας που 

δεν χρειάζεται σχόλια:

Εγώ έγραψα ό,τι ήταν να γράψω, 

όποιος θέλει, ακούει, καταλαβαίνει και 

πράττει!

Μελένια Καλαϊτζή, 2ο Δημοτικό Πικερμίου

Και μερικά ανυπόγραφα αλλά αξιοση-

μείωτα συνθήματα:

«Μην παραβιάζετε το(ν) ΚΟΚ(κινο)!!!»

«Όχι στη βία της ασφάλτου, κάτω η χούντα 

του οδηγού»

«Ο Ελλην όταν πιάνει το τιμόνι είναι σαν 

να φοράει γαλόνια αξιωματικού»

«Ατυχήματα πολλά και ο παράδεισος έχει 

ουρά!»

«Ας γίνουμε πρώτοι στη ζωή, όχι στα τρο-

χαία»

«Δίνω αίμα μόνο για εξέταση.»

«Σώσε τη ζωή σου, βάλε φρένο στο Ι.Χ. σου.»

�τα νέα της Αττικής Οδού
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



Τ
ις προάλλες, έριξα μια ματιά 

σε μια πολύ ενδιαφέρουσα 

μελέτη που δημοσίευσε 

το Ινστιτούτο Οδικής 

Α σ φ ά λ ε ι α ς  « Π ά ν ο ς 

Μυλωνάς» και αφορούσε την ευγένεια στο 

τιμόνι σε σύγκριση με τη συμπεριφορά των 

οδηγών 12 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης! 

Tα αποτελέσματά της είναι αποκαλύπτικα! 

Διαβάστε τα συμπεράσματα της έρευ-

νας για να το διαπιστώσετε και οι ίδιοι:

›› Οι Έλληνες βρίσκονται στα χαμηλότε-

ρα επίπεδα όσον αφορά την ευγένεια στο 

δρόμο, ενώ κατέχουν τα υψηλότερα ποσο-

στά επιθετικής συμπεριφοράς.

›› 3 στους 4 οδηγούς ενοχλούνται από τη 

συμπεριφορά των άλλων οδηγών και τα 

2/3 αισθάνονται ότι η επιθετικότητα στην 

οδήγηση έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. 

Επιπλέον στην πλειοψηφία τους (59%) οι 

οδηγοί έχουν οι ίδιοι υποστεί επιθετική 

συμπεριφορά τους τελευταίους 12 μήνες. 

›› Σύμφωνα με την έρευνα, η πιο συνη-

θισμένη εκδήλωση επιθετικής οδηγικής 

συμπεριφοράς είναι το επιθετικό «παίξι-

μο» των φώτων (άναμμα και σβήσιμο) σε 

ποσοστό 57%.

›› Χαρακτηριστικό όμως είναι ότι, για τους 

Έλληνες οδηγούς που υφίστανται επιθετι-

κή συμπεριφορά άλλων οδηγών, η εξύβρι-

ση αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή 

επιθετικότητας, σε ποσοστό 58%.

›› Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι οι Έλλη-

νες οδηγοί εμφανίζουν και το μεγαλύτερο 

ποσοστό αντίδρασης σε επιθετική συμπε-

ριφορά στο δρόμο, με αντίστοιχη επίθεση 

ή προσπάθεια σωματικής επίθεσης (9%), 

που είναι τα υψηλότερα που παρατηρού-

νται στην Ευρώπη.

Ωστόσο, παρ' όλα τα απογοητευτικά 

ποσοστά, ίσως διαγράφεται μια μικρή 

ελπίδα για βελτίωση:

Το 41% των οδηγών παραδέχονται ότι η 

συμπεριφορά τους στο εξωτερικό είναι πιο 

ευγενική, ενώ το 25% αυθόρμητα απάντη-

σε ότι η συμπεριφορά τους δεν αλλάζει.

Πώς μπορεί να ερμηνεύσει κανείς αυτή 

την αντίφαση; Πώς γίνεται η οδηγική 

συμπεριφορά του Έλληνα να είναι άλλη 

όταν οδηγεί στο εξωτερικό και άλλη όταν 

οδηγεί στην πατρίδα του;

Φταίει η ντροπή ή ο φόβος της Τροχαίας; 

Μήπως επομένως θα μπορούσαμε να προ-

τείνουμε λίγη περισσότερη αυστηρότη-

τα των αρμόδιων οργάνων, ισότιμα προς 

όλους, χωρίς… «τακτοποιήσεις» μέσω  

γνωριμιών ή άλλες εξαιρέσεις, η οποία θα 

μας προστάτευε από την κακή συμπεριφο-

ρά μας στο δρόμο; 

Την προηγούμενη εβδομάδα, οδηγούσα 

ένα μισθωμένο όχημα στον Περιφερειακό 

του Παρισιού, στη Γαλλία. Το όριο ταχύτη-

τας εκεί είναι στα 80 χλμ./ώρα και περιέρ-

γως, ούτε ένα όχημα δεν ξεπερνούσε αυτή 

την ταχύτητα! 

Οι απόγονοι του Αστερίξ δεν φημίζονται 

για την πειθαρχία τους, ωστόσο η αυστη-

ρότητα του συστήματος των αυτόματων 

ραντάρ έχει αποθαρρύνει κάθε θερμόαι-

μο οδηγό! Αν πιάσετε τα 81 χλμ./ώρα, θα 

καταγραφείτε από τα περισσότερα από τα 

αυτόματα ραντάρ και το πρόστιμο θα έρθει 

στο γραμματοκιβώτιό σας τη μεθεπόμενη. 

Και κανείς δεν αποφεύγει το πρόστιμο, 

ανεξάρτητα από τις γνωριμίες του.

Από τους πιο 
επιθετικούς 
οδηγούς 
στην Ευρώπη 
οι Ελληνες

Η συμπεριφορά των Ελλήνων οδηγών είναι από τις πιο 
επιθετικές στην Ευρώπη. Αυτό δείχνουν πολλές έρευνες 
που έχουν γίνει κατά καιρούς. Ποτέ όμως δεν είναι αργά 
για να βελτιωθεί η κατάσταση. Η συνειδητοποίηση του 
προβλήματος είναι μια καλή αρχή. Λίγη ευγένεια και 
χαμόγελο μπορεί να βελτιώσει τη ζωή όλων μας. Ας το 
δοκιμάσουμε.

Συμπεριφορά 
στην οδήγηση
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Όλα αυτά μας οδηγούν σε δύο συμπε-

ράσματα:

Κανείς δεν μένει στάσιμος σε αυτό τον 

κόσμο. Όλοι μας μπορούμε να αλλάξουμε 

και να προσαρμοστούμε στις συνθήκες,

Λίγη αυστηρότητα και πολιτισμός δεν μπο-

ρεί παρά μόνο καλό να κάνει.

Πρέπει να κοιτάμε και τη δική μας 

“καμπούρα”! Στους δρόμους μας, όλοι 

έχουμε ζήσει σφήνες, κορναρίσματα, 

παίξιμο φώτων, βρισιές, χειρονομίες και 

ό,τι μπορεί να βάλει ο νους! Δεν πρέπει 

κάποια στιγμή να απαλλαγούμε από τα 

«ξέρεις ποιος είμαι εγώ;».

Είναι παράξενο το πώς όλα αυτά τα ζητή-

ματα μας θυμίζουν την οικονομική κρίση!! 

Τελικά όλα συνδέονται μεταξύ τους, έτσι 

δεν είναι; Η αλαζονική συμπεριφορά μάς 

ακολουθεί σε πολλά θέματα τελικά.

Αλλά, ας επανέλθουμε στο τιμόνι. Λοιπόν, 

μαγκιά, έλλειψη πολιτισμού και υπέρμε-

τρος εγωισμός στο τιμόνι δεν είναι πια της 

μόδας. Όλα αυτά είναι «ξεπερασμένα»! 

Σήμερα θα σας πρότεινα να είστε ήρεμοι 

στο αυτοκίνητο, χαμογελαστοί και φιλικοί, 

παρά τις όποιες δυσκολίες: να είστε ευγε-

νικοί, ευχάριστοι και μετριοπαθείς προς 

τους άλλους. Εξάλλου, φαίνεται πως το 

χαμόγελο κάνει καλό στην υγεία και αυξά-

νει και τη διάρκεια ζωής.

Η αξιοπρέπεια και ο πολιτισμός είναι έννοι-

ες που εμείς αναδείξαμε, σωστά;

Τότε, λοιπόν, τι περιμένουμε για να τις ανα-

βιώσουμε;

Ευχαριστίες:

• Στην κυρία Βασιλική Δανέλλη - Μυλωνά, 

Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» για το αξιόλογο 

έργο της πάνω στην οδική ασφάλεια στην 

Ελλάδα.

ΟΙ 10 ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΕΥγΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Σημείωση: 

Η φωτογραφία της παράνομης διαφημιστικής πι-

νακίδας στο προηγούμενο τεύχος (σελ. 10) είναι 

-κατά δήλωσή του- του κου Μανώλη Ανδριωτάκη 

(www.andriotakis.wordpress.com).  Για λόγους 

δεοντολογίας, είχε απαλειφθεί το διαφημιζόμενο 

προϊόν. 

Του Jean Harito
γενικού Διευθυντή
Αττικές Διαδρομές Α.Ε.

• Συγκεντρώνομαι στην οδήγηση 
   σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού
• Παραμένω ήρεμος όταν οδηγώ,
   ειδικά όταν αντιμετωπίζω 
   επικίνδυνες καταστάσεις
• Παραχωρώ χώρο με χαμόγελο
   και ευχαριστώ με μια ευγενική
   χειρονομία
• Σέβομαι τους άλλους χρήστες του
   δρόμου
• Δεν χρησιμοποιώ επιθετικά τα
   φώτα ή την κόρνα
• Δεν παρκάρω το αυτοκίνητό μου
   σε καθορισμένες θέσεις
   αναπήρων ούτε στις διαβάσεις
   των πεζών
• Δεν πίνω και οδηγώ/Δεν οδηγώ
   όταν είμαι κουρασμένος
• Χρησιμοποιώ το bluetooth για το
   κινητό μου όταν οδηγώ
• Κάνω τακτικά έλεγχο του
   αυτοκινήτου μου και φροντίζω
   για την καλή του κατάσταση για
   την ασφάλεια όλων
 •Δεν κάνω άσκοπες μετακινήσεις
 •Επιλέγω να χρησιμοποιώ τα Μέσα
   Μαζικής Μεταφοράς 
 •Σέβομαι το περιβάλλον-σβήνω
   πάντα τη μηχανή όταν το όχημά
   μου βρίσκεται σε στάση
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Τ
ο βραβείο «Μέγας Ήλιος», 

την κορυφαία διάκριση στη  

διοργάνωση Superbrands 

2009-10, κέρδισε η εταιρία 

Αττικές Διαδρομές για το 

Superbrand «Αττική Οδός», σε τελετή 

απονομής που πραγματοποιήθηκε στο 

Μέγαρο Μουσικής. 

Η διοργάνωση αναδεικνύει και επιβραβεύει 

τους οργανισμούς (εταιρίες) που παρέχουν 

κορυφαία αγαθά και υπηρεσίες στο κοινό, 

όπως και τη συνεισφορά τους στην ελληνική 

οικονομία και κοινωνία.

Ο οργανισμός Superbrands με έδρα το 

Λονδίνο, είναι μια ανεξάρτητη αρχή αξιολό-

γησης και προβολής κορυφαίων επωνυμιών 

(brands) που αντιπροσωπεύουν προϊόντα 

και υπηρεσίες, ενώ ο ομώνυμος θεσμός υλο-

ποιείται κάθε χρόνο από το 1995 στη Μεγάλη 

Βρετανία και σε 80 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η Αττική Οδός πρώτευσε στην κατηγορία 

Μεταφορές–Τηλεπικοινωνίες (ανάμεσα σε 

75 συνυποψήφιες επωνυμίες)  μία από τις 

20 κατηγορίες του θεσμού.  Το επιστέγα-

σμα όμως της διάκρισης ήλθε με το βραβείο 

«Μέγας Ήλιος» που απονέμεται στην Κορυ-

φαία Εταιρική Επωνυμία που συγκεντρώνει 

την υψηλότερη συνολική βαθμολογία όλων, 

ανεξαρτήτως κατηγοριών.  

Η εταιρία ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ κέρδισε την 

πρωτιά για την Αττική Οδό μεταξύ 3.000 

εταιρικών επωνυμιών, ελληνικών και διε-

θνών, που είτε έχουν έδρα στην Ελλάδα είτε 

τα προϊόντα τους διατίθενται στην ελληνική 

αγορά. Η σπουδαία αυτή αναγνώριση για 

την Αττική Οδό προέκυψε από έρευνα που 

διενήργησε η εταιρία Κάπα Research στο 

ευρύ καταναλωτικό κοινό και σε 322 opinion 

leaders του επιχειρηματικού κόσμου. 

Τα κριτήρια της έρευνας ήταν: 

• Αναγνωρισιμότητα επωνυμίας και δύνα-

μη φήμης

• Αξιοπιστία και μακροχρόνια συνέπεια

• Εταιρική υπευθυνότητα

Η διάκριση αποκτά μεγάλη αξία για την Αττι-

κή Οδό, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των 

επωνυμιών έναντι των οποίων προηγήθηκε 

συνολικά είναι μεγάλα και αναγνωρισμένα 

ονόματα στην ελληνική αγορά.

Το βραβείο παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβου-

λος της εταιρίας λειτουργίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑ-

ΔΡΟΜΕΣ Α.Ε., Βασίλης Χαλκιάς, ο οποίος 

τόνισε ότι η τιμή ανήκει σε όλους τους εργα-

ζόμενους, στους ηγέτες και οραματιστές του 

Έργου και ότι η Αττική Οδός προσφέρει και 

θα συνεχίσει να προσφέρει με συνέπεια υψη-

λού επιπέδου υπηρεσίες. 

Απέδωσε την αξία και τη φήμη του ονόματος 

«Αττική Οδός» και στον ανάδοχο του έργου 

Αττική Οδός Α.Ε., στους ανθρώπους όλων 

των σχημάτων και φορέων που συνέβαλαν 

και συμβάλλουν στην άρτια κατασκευή, λει-

τουργία και συντήρηση του δρόμου. Δήλωσε 

ότι οι άνθρωποι αυτοί που με επαγγελματι-

σμό και ήθος εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο 

στον αυτοκινητόδρομο για την καλύτερη 

δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών τους, 

δηλαδή των οδηγών που έχουν κάνει την 

Αττική Οδό αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής 

τους, δεν μπορούν παρά να συγκινούνται για 

τη μεγάλη τιμή που τους έγινε.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των 

Superbrands, κ. Συμεών Τσομώκος, υπο-

γράμμισε ότι σε εποχές οικονομικά αντίξοες 

λίγες ξεχωριστές επωνυμίες κατορθώνουν 

να διατηρούν τη λάμψη τους και τη θέση 

τους, ως γνώριμοι, φωτεινοί, σταθεροί αστε-

ρισμοί στο στερέωμα της αγοράς. 

Διαγωνισμός μεταξύ
�.000 επωνυμιών

Η Αττική Οδός 
πρώτη των 
πρώτων
στα βραβεία 
Superbrands
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Η 
επιτυχημένη καμπάνια 

για την οδική ασφάλεια 

που απευθυνόταν σε 

οδηγούς αυτοκινήτου 

και μοτοσικλέτας απέ-

σπασε το 1ο βραβείο στο πλαίσιο του 

συνεδρίου CEO & CSR 2010 που διοργά-

νωσε η ETHOS MEDIA  σε συνεργασία με 

την Eurocharity. Η καμπάνια με κεντρικό 

μήνυμα «Αρκεί μια στιγμή για μια ζωή» 

είχε ως στόχο να ευαισθητοποιήσει το 

κοινό σχετικά με τη σημασία της συνε-

χούς και συνεπούς τήρησης των κανό-

νων οδικής ασφάλειας, δεδομένου ότι 

το ατύχημα μπορεί να συμβεί σε μια και 

μόνη στιγμή αμέλειας! 

Η βράβευση αυτή αποτελεί συνέχεια της 

περσινής πρωτιάς της Αττικής Οδού στο 

ίδιο συνέδριο, και πάλι για την καμπάνια 

οδικής ασφάλειας που απευθυνόταν 

στους μοτοσικλετιστές. 

Η Eurocharity είναι διεθνής Οργανισμός 

για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και 

την Πράσινη Ανάπτυξη, ενώ οι διοργα-

νώσεις CEO & CSR Money Conference 

εστιάζουν στην προώθηση της Τριπλής 

Αρχής Ωφελειών (Οικονομική Ανάπτυξη, 

Περιβάλλον, Άνθρωπος) και αφετέρου 

διερευνούν διαρκώς περισσότερο καινο-

τόμες και αειφόρες προσεγγίσεις επιχει-

ρηματικότητας.

για την 
κοινωνική 
καμπάνια 
οδικής 
ασφάλειας 
2009

Πήραμε το 
1ο βραβείο

Σ
υνέχεια στην προηγούμενη σημα-

ντική έκδοση των παλαιών χαρτών 

του Γ. Α. Κάουπερτ, η οποία υλοποι-

ήθηκε από την Αττική Οδό και τις εκδόσεις 

Μέλισσα με την επιμέλεια του καθηγητή 

της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής στο ΕΜΠ, 

Μανόλη Κορρέ, αποτελεί το νέο εκδοτικό 

γεγονός που υποστήριξε η Αττική Οδός:

Πρόκειται για τον τόμο των εκδόσε-

ων Μέλισσα «ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΙ, APXAIOI 

ΔPOMOI THΣ ATTIKHΣ» με την επιμέλεια 

και πάλι του Μανόλη Κορρέ,  που παρου-

σιάστηκε στο κοινό στο αμφιθέατρο του 

Μουσείου της Ακρόπολης. Στην εκδήλωση 

μίλησαν ο πρόεδρος του Μουσείου Ακρο-

πόλης καθηγητής Δ. Παντερμαλής, ο διευ-

θύνων σύμβουλος της «Αττική Οδός ΑΕ» 

κ. Λεωνίδας Μπόμπολας και οι αρχαιολόγοι 

και συγγραφείς Μανόλης Κορρές, Γιώργος 

Στάινχαουερ και Λήδα Κωστάκη.

H έκδοση αφορά την ιστορική τοπογραφία 

της Αττικής και ειδικότερα το αρχαίο οδικό 

δίκτυο. Ο τόμος περιέχει άρθρα δεκατεσ-

σάρων συγγραφέων, οι έρευνες των οποί-

ων καλύπτουν το μεγαλύτερο και πάντως 

το σπουδαιότερο μέρος του αρχαίου οδι-

κού δικτύου της Αττικής. 

Κείμενα σχέδια και φωτογραφίες συνθέ-

τουν μια εύχρηστη ενότητα και παρέχουν 

στον αναγνώστη, εκτός από την επιστη-

μονική τεκμηρίωση, μια ζωντανή εικόνα 

του οδικού δικτύου μέσα στο φυσικό και 

ιστορικό του πλαίσιο, το οποίο σε μεγάλο 

βαθμό συνδυάζεται με εκείνο της αρχαίας 

οικιστικής συγκρότησης. 

H οδός Mεσογείων, η Iερά οδός, η Aχαρνική 

οδός, η προς Mαραθώνα οδός, η Φαληρική 

οδός, η Πειραϊκή οδός, η οδός προς Θήβα, 

η Σφητία οδός, η προς Σούνιον οδός και 

κάποιες άλλες εξετάζονται ιδιαιτέρως.

Αρχαίοι δρόμοι 
της Αττικής

Μια νέα έκδοση 
για το αρχαίο 
οδικό δίκτυο
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Μια ακόμη 
πρωτοβουλία 
του ιατρείου 
εργασίας 
για την υγεία των 
εργαζομένων μας

Η 
διαρκής μέριμνα για την υγεία 

των εργαζομένων στην Αττική 

Οδό και τις Αττικές Διαδρομές  

αποτελεί αποστολή του Ιατρείου Εργασί-

ας, που πέρα από τα καθημερινά καθήκο-

ντα παίρνει σημαντικές πρωτοβουλίες, 

με στόχο την ενημέρωση και την πρόλη-

ψη σε ουσιαστικά θέματα υγείας. 

Έτσι, με την ευκαιρία της Ελληνικής 

εβδομάδας κατά του καρκίνου του δέρ-

ματος (3-7 Μαΐου 2010), κατά την οποία 

η πανευρωπαϊκή και η Ελληνική εταιρία 

δερματολογίας κάλεσαν του Έλληνες 

δερματολόγους σε συνεργασία, το ια-

τρείο εργασίας ενημέρωσε αναλυτικά 

και προέτρεψε όλους του εργαζομένους 

στην Αττική Οδό και τις Αττικές Διαδρο-

μές να επισκεφθούν ένα από τα συνερ-

γαζόμενα δερματολογικά ιατρεία για δω-

ρεάν δερματολογικό έλεγχο. 

Στόχος του ιατρείου εργασίας ήταν να 

κάνει σαφές για μία ακόμη φορά ότι η 

πρόληψη είναι ένας εξαιρετικά σημαντι-

κός παράγοντας για την υγεία. 

Αγαπητοί Κύριοι, 

Χθες το απόγευμα βρισκόμουν στην Ατ-

τική Οδό έχοντας μπει στον αυτοκινη-

τόδρομο από την Αγία Παρασκευή  με 

κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Χρειάστηκε 

για κάποιο λόγο να ακινητοποιήσω το 

αυτοκίνητό μου. Έχοντας αναμμένα τα 

προειδοποιητικά φώτα, σταδιακά επι-

βράδυνα έως ότου σταμάτησα πλήρως 

στη βοηθητική λωρίδα στα δεξιά το 

δρόμου. 

Πριν καν προλάβω να βγω από το αυτο-

κίνητό μου, διαπίστωσα με μεγάλη μου 

χαρά και έκπληξη ότι πίσω μου και σε 

απόσταση περίπου 20 μέτρων είχε στα-

ματήσει ένα – κατάφωτο - αυτοκίνητο της 

Αττικής Οδού προκειμένου να μου παρά-

σχει βοήθεια καθώς και να διασφαλίσει 

ασφαλή κίνηση στους άλλους οδηγούς. 

Με βάση αυτό το περιστατικό, το για 

εμένα πρωτόγνωρο για τα Ελληνικά δε-

δομένα, θα ήθελα να σας εκφράσω τα 

θερμά μου συγχαρητήρια για τις άψογες 

υπηρεσίες σας καθ' όλο το μήκος του 

αυτοκινητοδρόμου. 

Η ανταπόκριση ήταν αμεσότατη, ο οδη-

γός ευγενέστατος και πραγματικά ένιω-

σα – ίσως  από τις ελάχιστες φορές που 

νιώθει κάνεις – Πολίτης. 

Είμαι συνδρομητής σας με e-PASS από 

το 2003 και λόγω της εργασίας μου χρη-

σιμοποιώ την Αττική Oδό καθημερινά 

και μερικές φορές 3 -4 φορές την ημέ-

ρα. Μακάρι να είχαμε και άλλους δρό-

μους αυτού το επιπέδου στη χώρα μας. 

Τώρα βέβαια κάποιος θα πει «μα τότε δε 

θα ήμασταν στην Ελλάδα». 

Ίσως τελικά κάποτε να γίνει η Ελλάδα 

και αυτή ευρωπαϊκή χώρα!!!

Με την ευχή να συνεχίσετε με την ίδια 

συνέπεια να μας προσφέρετε υπηρεσί-

ες υψηλού επιπέδου…

Στάθης Κομνηνός

Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες 

της Γ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλα-

σικών Αρχαιοτήτων για την άμεση αντα-

πόκριση στο αίτημά μας και την απο-

στολή ομάδας εργαζομένων σας για τον 

καθαρισμό του αρχαιολογικού χώρου 

Ελευσίνας. Η συμβολή σας στην αποψί-

λωση του χώρου από την ανεπιθύμητη 

αυτοφυή βλάστηση ήταν σημαντική και 

συνέβαλε στην ανάδειξη των μνημείων. 

Ευελπιστούμε σε παρόμοια μελλοντική 

πρωτοβουλία.

Καλλιόπη Παπαγγελή

Αρχαιολόγος, Υπεύθυνη Ελευσίνας, Προ-

ϊσταμένη του Τμήματος Μουσείων της Γ’ 

ΕΠΚΑ

Και οι αξιέπαινες πράξεις 
συνεχίζονται…

Η εργαζόμενή μας στα 

διόδια Χρυσάνθη Αρμυ-

λάγου, καθώς αποχωρού-

σε από την εργασία της, 

βρήκε στο οδόστρωμα και 

συγκεκριμένα στην είσο-

δο προς τον σταθμό Πλακεντίας δυτικά, 

ταυτότητα και πιστωτικές κάρτες. 

Αμέσως τα παρέδωσε στην υπηρεσία 

της, που ειδοποίησε τον κάτοχο για την 

παραλαβή τους.

Συγχαρητήρια αξίζουν στη Χρυσάνθη 

που στο πρόσωπό της αντανακλά το 

ήθος των εργαζομένων μας.

Οι ευχαριστίες που μας ανταμείβουν
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Είμαι συνδρομήτρια σε ένα από τα συν-

δρομητικά προγράμματα που διαθέτει η 

εταιρία σας και θα ήθελα να ρωτήσω εάν 

οι αποδείξεις που παίρνω από τους ει-

σπράκτορες των σταθμών διοδίων όταν 

καταθέτω χρήματα στο συνδρομητικό 

μου λογαριασμό μπορούν να χρησιμο-

ποιηθούν για την εφορία ή τη φορολο-

γική μου δήλωση.

Η απάντησή μας:

Όταν γράφεστε συνδρομητής σε κάποιο 

από τα προγράμματα που διαθέτει η εται-

ρία μας, δημιουργείται ένας προσωπικός 

σας συνδρομητικός λογαριασμός στον 

οποίο καταθέτετε κάθε φορά το χρημα-

τικό ποσόν που επιθυμείτε και το οποίο  

χρησιμοποιείται για την πληρωμή των 

μελλοντικών διελεύσεων που θα κάνετε 

στην Αττική Οδό ή στους συνεργαζόμε-

νους αυτοκινητόδρομους. Το παραστατικό 

που παίρνετε όταν καταθέτετε το χρημα-

τικό ποσόν είναι απλώς ένα «αποδεικτικό 

κατάθεσης χρημάτων» στο συνδρομητικό 

σας λογαριασμό και όχι μια απόδειξη ή ένα 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που μπορεί-

τε να χρησιμοποιήσετε για φορολογικούς 

λόγους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι  

σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική 

νομοθεσία η «Υπηρεσία» παρέχεται από 

την εταιρία μας σε εσάς τη στιγμή που 

περνάτε από τους σταθμούς διοδίων της 

Αττικής Οδού και των συνεργαζόμενων 

αυτοκινητοδρόμων, και όχι τη στιγμή που 

καταθέτετε τα χρήματα.

Για το λόγο αυτό, η εταιρία μας διαθέτει σε 

μηνιαία βάση αναλυτική κατάσταση διελεύ-

σεων και πληρωμών καθώς και «Λογαρια-

σμό Διελεύσεων»  για όλες τις διελεύσεις 

που έχουν γίνει τον προηγούμενο μήνα. 

Ο «Λογαριασμός Διελεύσεων» μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί τόσο για τη δικαιολόγηση 

εξόδων για τους επαγγελματίες, όσο και 

για την  πιθανή δικαιολόγηση εξόδων στις 

προσωπικές φορολογικές δηλώσεις  των 

συνδρομητών μας, εφόσον κάτι τέτοιο 

προβλέπεται από τις φορολογικές αρχές..

Ανάλογα με το συνδρομητικό πρόγραμμα 

στο οποίο έχετε εγγραφεί και το εάν εί-

στε εταιρία, ελεύθερος επαγγελματίας ή 

φυσικό πρόσωπο,  η αναλυτική κατάσταση 

διελεύσεων και πληρωμών καθώς και ο 

«Λογαριασμός Διελεύσεων» είτε αποστέλ-

λεται κάθε μήνα ταχυδρομικά στη διεύθυν-

ση που έχετε δηλώσει είτε είναι διαθέσιμα 

για να τα παραλάβετε  από οποιοδήποτε 

σημείο εξυπηρέτησης συνδρομητών της 

Αττικής Οδού επιθυμείτε, μετά την 5η ερ-

γάσιμη ημέρα κάθε μήνα. 

Παράλληλα η εταιρία μας έχει αναπτύξει 

και διαθέτει τη νέα web υπηρεσία «Online 

Διαχείριση Λογαριασμού» μέσω της οποί-

ας είναι δυνατή  η πρόσβαση και παραλαβή 

των μηνιαίων «Λογαριασμών Διελεύσεων» 

μέσω Internet. Περισσότερες πληροφορίες 

για την υπηρεσία αυτή μπορείτε να πάρετε 

στην ιστοσελίδα: www.aodos.gr ή καλώ-

ντας την Tηλεφωνική Eξυπηρέτηση Πελα-

τών στο τηλέφωνο: 210 668 2222.

Σ
την Αττική Οδό και τις Αττικές Δια-

δρομές είμαστε περήφανοι όταν οι 

άνθρωποί μας διακρίνονται για την 

επαγγελματική τους ευσυνειδησία. Πόσω 

μάλλον όταν κάποιοι από αυτούς, πέρα 

από την καθημερινή τους επαγγελματική 

ενασχόληση, αναπτύσσουν δραστηριότη-

τες που αξίζουν να υποστηριχθούν και να 

προβληθούν. Τέτοια είναι και η περίπτωση 

του Δημήτρη Κατσούλη, εργαζόμενου στο 

Τμήμα Διοδίων και Εμπορικής Διαχείρισης 

της εταιρίας Αττικές Διαδρομές. Ο Δημή-

τρης Κατσούλης ξεκίνησε από έναν… δρό-

μο για να βρεθεί σε έναν αυτοκινητόδρομο: 

από τον κλασικό αθλητισμό (πρωταθλητής 

Ελλάδας στα 1.500, 3.000 και 12.000 μέ-

τρα τη δεκαετία του ’90, 2ος βαλκανιονί-

κης και με πολλές ευρωπαϊκές διακρίσεις) 

στην Αττική Οδό. Πολυπράγμων και πνεύ-

μα ανήσυχο, έστρεψε το ερευνητικό του 

ενδιαφέρον, μεταξύ άλλων, στην αρχαία 

Ελλάδα και συγκεκριμένα στο στρατό της 

αρχαίας Σπάρτης και την οργάνωσή του.

H «Αττικές Διαδρομές A.E.», επικροτώ-

ντας τη δημιουργική του πρωτοβουλία, 

στηρίζει την υλοποίηση της έκδοσης «Η 

δομή του στρατού των Λακεδαιμονίων», 

αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το νόημα 

της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μετα-

φράζεται σε φροντίδα για το σύνολο των 

εργαζομένων αλλά και για κάθε ατομική 

περίπτωση ξεχωριστά.  

Στηρίζουμε τους ανθρώπους μας

Μια εκδοτική προσπάθεια που αξίζει την προσοχή μας

Εσείς ρωτάτε,

εμείς απαντάμε
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