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Καλό Πάσχα!



Αγαπητοί 

αναγνώστες,

Πιστοί στο ραντεβού 

μας, προσπαθούμε και 

στο νέο τεύχος της 

Αττικής Οδού που κρα-

τάτε στα χέρια σας να 

σας παρέχουμε χρήσι-

μες πληροφορίες για 

τη χρήση του οδικού άξονα που επι-

λέγετε για τις καθημερινές σας μετα-

κινήσεις, καθώς και ενημέρωση σχε-

τικά με θέματα οδικής ασφάλειας, που 

βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή 

της θεματολογίας που επιλέγουμε.

Πλέον το γνωστό σας e-PASS “σας 

ταξιδεύει” με ταχύτητα και άνεση και 

σε άλλους οδικούς άξονες στην Πελο-

πόννησο. Εξάλλου αυτές τις ημέρες 

του Πάσχα δεν θα είναι λίγοι αυτοί 

που θα αποδράσουν από την Αθήνα 

αναζητώντας τις ομορφιές της υπαί-

θρου. Ο αυτοκινητόδρομος «Μορέας» 

(Εθνική οδός Κορίνθου-Τρίπολης-

Μεγαλόπολης) λειτουργεί ήδη σε 

μήκος 113 χιλιομέτρων, μέχρι τον 

κόμβο Παραδεισίων (Μεγαλόπολη), 

ενώ η κατασκευή συνεχίζεται απρό-

σκοπτα με στόχο ο δρόμος να φθάσει 

σύντομα στην Καλαμάτα και μελλοντι-

κά στη Σπάρτη.

Οι αποστάσεις... μειώνονται και σύντο-

μα το ταξίδι από Αθήνα προς Καλαμά-

τα θα διαρκεί λιγότερο κατά 40 λεπτά 

και από Αθήνα προς Σπάρτη κατά 20 

λεπτά!

Επίσης στις σελίδες του περιοδικού 

μας θα βρείτε χρηστικές πληροφορίες 

για την κίνησή σας εντός της Αττικής 

Οδού. Συγκεκριμένα θα βρείτε έναν 

αναλυτικό πίνακα που σας βοηθά να 

διαλέξετε την έξοδο στην οποία θα 

πρέπει να βγείτε με βάση την κατεύ-

θυνση στην οποία κινείστε στην Αττι-

κή Οδό και τον προορισμό στον οποίο 

θέλετε να φθάσετε. 

Σας ευχόμαστε Καλό Πάσχα 

Οι άνθρωποι της Αττικής Οδού
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2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
τα νέα της Αττικής Οδού

Μ
ε επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή 

πραγματοποιήθηκε στις αρχές 

Φεβρουαρίου η Εθνική Εβδομά-

δα Εξυπηρέτησης Πελατών που διοργάνω-

σε το Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης 

Πελατών(ΕΙΕΠ). Μέρος των εργασιών του 

Συνεδρίου φιλοξενήθηκε στο κτίριο Διοίκη-

σης της Αττικής Οδού. Κατά τη διάρκεια της 

εβδομάδας παρουσιάστηκαν και συζητή-

θηκαν ενδιαφέροντα και επίκαιρα θέματα, 

όπως καινοτόμες πρακτικές στην Εξυπηρέ-

τηση Πελατών, η ενσωμάτωση της πράσι-

νης ανάπτυξης στη στρατηγική εξυπηρέτη-

σης του Πελάτη, το ηλεκτρονικό επιχειρείν 

κ.ά.  Πραγματοποιήθηκαν επίσης χρήσι-

μες επισκέψεις, όπως στο Call Center του 

Αεροδρομίου και στη Βιοϊατρική Αθηνών. 

Τα διαφορετικά επαγγελματικά αντικείμενα 

κάθε εταιρίας που συμμετείχε έδωσαν την 

ευκαιρία να αναπτυχθεί γόνιμος διάλογος 

γύρω από την κοινή επιδίωξη που είναι ο 

ικανοποιημένος πελάτης. Να θυμίσουμε ότι 

το ΕΙΕΠ απένειμε στην  εταιρία λειτουργίας 

της Αττικής Οδού «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» 

το 1ο βραβείο Back Office για το 2011, 

γεγονός που επιβραβεύει τις προσπάθειες 

της εταιρίας για υψηλού επιπέδου υπηρεσί-

ες προς τους οδηγούς και συνδρομητές της 

Αττικής Οδού. 

Το Ελληνικό Iνστιτούτο Εξυπηρέτησης 

Πελατών (ΕΙΕΠ) είναι ένας μη κερδοσκο-

πικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το 

2004 με την υποστήριξη 37 πολυεθνικών, 

μεγάλων ελληνικών εταιριών και επιστη-

μονικών φορέων που λειτουργούν στην 

Ελλάδα. Κοινή πεποίθηση των ιδρυτικών 

μελών του Ινστιτούτου είναι η αναγνώριση 

της ανάγκης να αναβαθμιστεί και να υπο-

στηριχθεί ο ρόλος όσων, άμεσα ή έμμεσα, 

έρχονται σε επαφή με τον πελάτη. 

Καινοτόμες 
πρακτικές

 Εθνική 
Εβδομάδα 

Εξυπηρέτησης 
Πελατών



3τα νέα της Αττικής Οδού
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ν
εανική ορμή, περιφρόνηση του 

κινδύνου, κατανάλωση αλκοόλ 

αλλά και αίσθηση υπεροχής είναι 

κάποιοι από τους παράγοντες που ευθύνο-

νται για την εμπλοκή οδηγών νεαρής ηλι-

κίας σε θανατηφόρα τροχαία. Το Ευρωπα-

ϊκό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας κατέ-

γραψε την τελευταία δεκαετία 140.000 

θανατηφόρα τροχαία στους ευρωπαϊκούς 

δρόμους με θύματα νέους ηλικίας από 15 

έως 30 ετών.  Η ηλικιακή αυτή ομάδα αντι-

προσωπεύει το 20% του πληθυσμού της 

Ευρώπης, αλλά ταυτόχρονα το 30% του 

συνόλου των θανατηφόρων τροχαίων. 

Η θνησιμότητα των νέων εξαιτίας τρο-

χαίου είναι 69% υψηλότερη από ό,τι το 

αντίστοιχο ποσοστό ενηλίκων. Συγκρίνο-

ντας άνδρες και γυναίκες, διαπιστώνουμε 

ότι το 81% των νέων που σκοτώνονται 

στους ευρωπαϊκούς δρόμους είναι νεα-

ροί άνδρες. Χώρες όπως η Πορτογαλία, η 

Λιθουανία και η Ισπανία κατόρθωσαν να 

μειώσουν τα ποσοστά των τροχαίων με 

θύματα νέους, ενώ πρόοδο στον τομέα 

αυτό σημείωσαν η Σουηδία, η Ολλανδία και 

η Ελβετία.  Ωστόσο θα πρέπει να καταβλη-

θεί μεγάλη προσπάθεια αν οι ευρωπαϊκές 

χώρες θέλουν να πετύχουν το στόχο που 

έχουν θέσει για σημαντική μείωση των τρο-

χαίων δυστυχημάτων μέχρι το 2020. Είναι 

επομένως εύλογο, η εκπαίδευση για την 

οδική ασφάλεια να ξεκινά από την παιδική 

ηλικία, έτσι ώστε όταν το παιδί φθάσει σε 

ηλικία που θα του επιτρέπεται από το νόμο 

η οδήγηση, να έχει αφομοιώσει ήδη τους 

κανόνες οδικής ασφάλειας.

Δ
ημιουργία ιδιωτικής πρωτοβουλίας, το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου αποτε-

λεί μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση επίσκεψης για όσους αγαπούν τους 

4 τροχούς. Ο γνωστός επιχειρηματίας και παλαίμαχος οδηγός αγώνων ταχύτη-

τας Θεόδωρος Χαραγκιώνης ξεκίνησε τη συλλογή αυτοκινήτων από προσωπικό ενδια-

φέρον, με πρώτα αποκτήματα Maserati Mistral, Rolls Royce Wraith, δύο Jaguar τύπου Ε 

δύο Lancia Appia Zagato, δύο Austin Healey 3.000 και τρία Dino εκ των οποίων το ένα 

Ferrari.  Η προσωπική συλλογή συνέχισε να εμπλουτίζεται διαρκώς και έτσι γεννήθηκε η 

ιδέα του μουσείου.  Το εντυπωσιακό μεταμοντέρνο βιοκλιματικό κτίριο που στεγάζει το 

Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ Εθνικού Αρχαιολογικού 

Μουσείου και του σταθμού ΗΣΑΠ «Βικτώρια».  

Με συνολική δομημένη επιφάνεια σήμερα 30.000 τ.μ. από τα οποία το 50% είναι parking 

και χώροι υποστήριξης, οι κυρίως χώροι του μουσείου,  που ξεπερνούν τα 5.000 τ.μ. , 

εκτός από εκθεσιακό χώρο για 111 οχήματα, περιλαμβάνουν ένα σύγχρονο αμφιθέατρο με 

εκθεσιακό χώρο στο φουαγιέ, προσομοιωτές και ειδική αίθουσα για εκπαίδευση παιδιών 

σε θέματα οδικής ασφάλειας αλλά και νέων σε αγωνιστική οδήγηση, χώρο εκδηλώσεων, 

café και πωλητήριο. Ο επισκέπτης του μουσείου μπορεί να δει εδώ μοντέλα κάθε ηλικίας, 

σε μια συλλογή που σήμερα πλησιάζει τα 300 αυτοκίνητα.

Οι ώρες λειτουργίας του Μουσείου είναι Τρίτη έως Σάββατο 12:00 - 21:00 

και Κυριακή 11:00 - 18:00

Διεύθυνση:  3ης Σεπτεμβρίου, Ιουλιανού 33 - 35 & Πατησίων

Η συναρπαστική ιστορία του 
αυτοκινήτου σε ένα αθηναϊκό μουσείο

Γιατί 
κινδυνεύουν από 

θανατηφόρο  
τροχαίο 

περισσότερο οι 
άντρες 

Ερευνα 
για τους νέους



H 
ηλεκτρονική συσκευή e-PASS 

της Αττικής Οδού έχει κερδίσει 

τις προτιμήσεις των οδηγών 

χάρη στην οικονομία και την άνεση που 

τους εξασφαλίζει. Για την περαιτέρω διευ-

κόλυνση των συνδρομητών της, η Αττική 

Οδός έχει υλοποιήσει ένα πρόγραμμα δια-

λειτουργικότητας το οποίο επιτρέπει τη 

χρήση του πομποδέκτη e-PASS σε περισ-

σότερους από έναν αυτοκινητόδρομους.

Έτσι, αξιοποιώντας το e-PASS της Αττι-

κής Οδού και στον αυτοκινητόδρομο 

Μορέας (Εθνική οδός Κορίνθου-Τρίπολης-

Μεγαλόπολης), μπορείτε να οδηγήσετε 

με μεγαλύτερη άνεση και ασφάλεια προς 

κάποιον από τους ενδιαφέροντες και όμορ-

φους προορισμούς της Πελοποννήσου.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι το σημα-

ντικό αυτό οδικό έργο λειτουργεί ήδη σε 

μήκος 113 χιλιομέτρων, μέχρι τον κόμβο 

Παραδεισίων (Μεγαλόπολη), ενώ η κατα-

σκευή συνεχίζεται απρόσκοπτα με στόχο 

ο δρόμος να φθάσει σύντομα στην Καλα-

μάτα και μελλοντικά στη Σπάρτη.

Έχει υπολογιστεί ότι χάρη στον άρτιο 

σχεδιασμό του συγκεκριμένου αυτοκινη-

τόδρομου σύμφωνα με υψηλές διεθνείς 

προδιαγραφές, με την ολοκλήρωση της 

σύνδεσης με την Καλαμάτα και τη Σπάρ-

τη, οι χρόνοι διαδρομής θα μειωθούν 

εντυπωσιακά: Το ταξίδι από Αθήνα προς 

Καλαμάτα κατά 40 λεπτά και από Αθήνα 

προς Σπάρτη κατά 20 λεπτά!

Ο βασικός σχεδιασμός περιλαμβάνει 2 

λωρίδες και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά 

κατεύθυνση, με κεντρική διαχωριστική 

νησίδα, για τη μεγιστοποίηση της οδικής 

ασφάλειας των οδηγών, ενώ οι σήραγγες 

είναι εξοπλισμένες με σύγχρονα συστή-

ματα σήμανσης, φωτισμού, εξαερισμού 

και πυρόσβεσης.

Οι συνδρομητές της Αττικής Οδού που 

έχουν την εμπειρία της ποιοτικής εξυπη-

ρέτησης που προσφέρει η Αττική Οδός, 

θα βρουν στον Μορέα αντίστοιχες υπη-

ρεσίες. Οι διελεύσεις από τους σταθμούς 

διοδίων γίνονται εύκολα και γρήγορα με 

τη χρήση του e-PASS, ενώ οι άνθρωποι 

του Μορέα είναι σε επιφυλακή σε 24ωρη 

βάση για την άμεση επέμβαση σε κάθε 

πιθανό πρόβλημα.
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 Ταξιδεύοντας 
με το 

e-PASS στην 
Πελοπόννησο

Αυτοκινητόδρομος
Μορέας



Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι ο Μορέας διαθέτει τον ίδιο τηλεφωνι-

κό αριθμό έκτακτης ανάγκης με την Αττι-

κή Οδό, τον τετραψήφιο 1866, για κλήση 

από κινητό τηλέφωνο σε όλο το μήκος 

του αυτοκινητόδρομου.

Έτσι, ο συνδυασμός της εξοικονόμησης 

χρόνου με την ασφαλή μετακίνηση καθι-

στούν τον αυτοκινητόδρομο Μορέα ιδα-

νική επιλογή για τον οδηγό που ταξιδεύει 

για αναψυχή ή μετακινείται για επαγγελ-

ματικούς λόγους.

Οι όμορφοι και ιστορικοί προορισμοί της 

Πελοποννήσου γίνονται ακόμη πιο ελκυ-

στικοί χάρη στο ασφαλές και σύντομο 

ταξίδι που εξασφαλίζει ο νέος αυτοκινη-

τόδρομος, ο οποίος, όταν ολοκληρωθεί, 

θα κάνει ακόμη πιο εύκολη την πρόσβαση 

προς τη Μεσσηνία και τη Λακωνία.

Σημειώστε ότι στο ταξίδι σας στην Πελο-

πόννησο μπορείτε να κάνετε μια στάση 

για ανεφοδιασμό και ξεκούραση στους 

ολοκαίνουργιους Σταθμούς Εξυπηρέτη-

σης Αυτοκινητιστών του αυτοκινητόδρο-

μου, στο Σπαθοβούνι (95,5 χλμ – και στα 

δύο ρεύματα κυκλοφορίας), στο Αρτε-

μίσιο/Αλέα (139,9 χλμ. – στο ρεύμα προς 

Καλαμάτα) και στη Νεστάνη (149,4 χλμ. 

– στο ρεύμα προς Αθήνα).
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Ο
ι Έλληνες οδηγοί δεν εμπι-

στεύονται τα σήματα με τα 

όρια ταχύτητας στο ευρύτε-

ρο οδικό δίκτυο της χώρας. Στην ουσία 

δεν τα «πιστεύουν». Συχνά έχουν δίκιο. 

Ξεχασμένα σήματα, ακυρωμένα από τις 

πραγματικές συνθήκες, κάνουν τους 

οδηγούς απλώς να τα αγνοούν. Ωστόσο 

στις σύγχρονες εθνικές οδούς και τους 

αυτοκινητόδρομους τα πράγματα είναι 

διαφορετικά.

Ειδικά στην Αττική Οδό, οι οδηγοί αυτο-

κινήτων αλλά πολύ περισσότερο οι οδηγοί 

μοτοσικλέτας θα πρέπει να τηρούν ευλα-

βικά τα όρια. Η τήρηση αυτή είναι βασι-

κή και απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ασφαλή έξοδο από τον αυτοκινητόδρομο, 

δεδομένου ότι η έξοδος απαιτεί σταδιακή 

μείωση της υψηλής ταχύτητας. Ο ειδικός 

σε θέματα ασφαλούς οδήγησης μοτοσι-

κλέτας Θανάσης Χούντρας εξηγεί:

«Τα όρια ταχύτητας στην Αττική οδό 

είναι μελετημένα, δεν είναι τυχαία. 

Δείτε γιατί...

Κατά την είσοδό μας και την κίνηση σε 

έναν ασφαλή αυτοκινητόδρομο, ο εγκέ-

φαλος μπαίνει αυτόματα σε ένα διαφο-

ρετικό πρόγραμμα από εκείνο της ασφυ-

κτικής αστικής μετακίνησης ή μιας άγνω-

στης ορεινής διαδρομής.

Στον αυτοκινητόδρομο δεν μας απασχολεί 

ο έλεγχος των φαναριών, αφού δεν υπάρ-

χουν ούτε έχουμε το νου μας για τρακτέρ 

που πιθανόν κάνουν αναστροφή... Αυτή η 

αποφόρτιση από μια σειρά «υποχρεώσε-

ων» ενόσω οδηγούμε είναι θετική γιατί 

μειώνει το στρες του οδηγού, εγκυμονεί, 

όμως, και τους δικούς της κινδύνους. 

Ποιά είναι τα ιδιαίτερα εκείνα σημεία που 

πρέπει να προσέχουμε καθ’ όλη τη διάρ-

κεια της κίνησής μας σε έναν περιαστικό 

αυτοκινητόδρομο όπως η Αττική Οδός; 

Λίγα, ωστόσο πολύ σημαντικά:

1. Κινούμαστε με υψηλότερες ταχύτητες. 

Αυτό δεν είναι κακό, καθώς οι προδια-

γραφές ενός αυτοκινητόδρομου όπως η 

Αττική Οδός μπορούν να υποδεχθούν 

υψηλότερες ταχύτητες από το υπόλοιπο 

οδικό δίκτυο. Το σημαντικό πρόβλημα 

που προκύπτει είναι ότι στην Ελλάδα οι 

οδηγοί έχουν συνηθίσει να αδιαφορούν 

για τα όρια ταχύτητας, επηρεασμένοι από 

το φαινόμενο που έχουμε παρατηρήσει 

στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο, της ύπαρξης 

πινακίδων που ορίζουν ταχύτητες εξω-

πραγματικά έως επικίνδυνα χαμηλές. Το 

αποτέλεσμα είναι οι οδηγοί να αδιαφο-

ρούν και μαζί με αυτές και για όλες τις 

υπόλοιπες που έχουν κάποιο σαφή λόγο 

να ζητούν τη μείωση της ταχύτητας, όπως 

στην Αττική Οδό... Και φτάνουμε στο επό-

μενο, επίμαχο, σημείο προσοχής:

2. Οι έξοδοι από τον Αυτοκινητόδρομο 

6 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
τα νέα της Αττικής Οδού

Τηρώντας 
τα όρια ταχύτητας 

στην Αττική Οδό

Τα σίγουρα 
βήματα 

για ασφαλή 
έξοδο από τον 

αυτοκινητόδρομο

 Ξεχασμένα σήματα, ακυρω-
μένα από τις πραγματικές 
συνθήκες, κάνουν τους οδη-
γούς απλώς να τα αγνοούν
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τα νέα της Αττικής Οδού

δεν τυγχάνουν της ιδιαίτερης προσοχής 

που απαιτείται. Ο σκοπός της Αττικής 

Οδού είναι η γρήγορη πρόσβαση σε διά-

φορα σημεία μιας τεράστιας πόλης όπως 

είναι η Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι οι έξοδοι 

από την Αττική Οδό είναι συχνές, συχνό-

τερες από οποιονδήποτε Εθνικό Δρόμο. 

Στα 30’ που απαιτούνται για να διανυ-

θεί η απόσταση από την Ελευσίνα μέχρι 

το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, ο οδηγός 

συναντά 18 εξόδους, κάποιες δε σε από-

σταση λιγότερη από ένα λεπτό! Όμως ο 

συνδυασμός της προηγούμενης παραδο-

χής (υψηλότερες ταχύτητες) με το πλή-

θος των εξόδων μπορεί να δημιουργήσει 

ένα επικίνδυνο μείγμα για την ασφάλειά 

μας. Για την ασφαλέστερη μετακίνησή 

μας, λοιπόν, θα πρέπει από τη στιγμή 

που θα εισέλθουμε στην Αττική Οδό:

• Να παρακολουθούμε και να σεβόμαστε 

τα όρια ταχύτητας. Θα προσέξουμε ότι 

λίγο πριν από τις εξόδους το όριο των 120 

μειώνεται στα 100 ή και λιγότερων χ/ω. 

Ο λόγος είναι ότι αμέσως μετά την έξοδο 

ακολουθεί η είσοδος οχημάτων στην 

Αττική Οδό, τα οποία βρίσκονται ακόμη 

σε φάση επιτάχυνσης, καθώς μόλις απο-

μακρύνθηκαν από τον σταθμό των διοδί-

ων. Τα όρια έχουν μελετηθεί έτσι ώστε 

να δίνουν το περιθώριο στα οχήματα που 

εισέρχονται να αναπτύξουν την ίδια ταχύ-

τητα με τα οχήματα που θα συναντήσουν 

να κινούνται ήδη στην Αττική Οδό.

Στις εξόδους υπάρχουν δύο περιπτώσεις: 

Να συνεχίζουμε την πορεία μας ή να εξερ-

χόμαστε από την Αττική Οδό.

• Εάν συνεχίζουμε θα πρέπει να βρισκό-

μαστε στη σωστή λωρίδα (όχι στις λωρίδες 

που οδηγούν στην έξοδο) και αν κινούμα-

στε στη δεξιά θα πρέπει να εντείνουμε 

την προσοχή μας, καθώς θα υπάρχουν 

αυτοκίνητα που ακολουθούν ή προτίθε-

νται να ακολουθήσουν την έξοδο.

• Εάν βγαίνουμε, θα πρέπει εγκαίρως να 

έχουμε πάρει τη θέση μας στη σωστή 

λωρίδα και να έχουμε ήδη ανάψει τα 

φλας.

Το αργότερο όταν περνάμε κάτω από τη 

σήμανση των 500 μέτρων πριν από την 

έξοδο, θα πρέπει να βρισκόμαστε στη 

δεξιά λωρίδα. Εάν αποφασίσουμε τελευ-

ταία στιγμή την έξοδό μας και πρέπει να 

διασχίσουμε δύο ή τρεις λωρίδες για να 

προλάβουμε, δημιουργούμε τις προϋ-

ποθέσεις για ένα σοβαρό ατύχημα. Σε 

συνθήκες μάλιστα όπου όλα τα οχήματα 

κινούνται με υψηλές ταχύτητες και τα 

περιθώρια αντίδρασης των οδηγών είναι 

εξαιρετικά περιορισμένα.

Εάν μπορούμε να θυμηθούμε περιπτώ-

σεις όπου τα παραπάνω συνέβησαν σε 

εμάς, εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα ότι 

ανάλογο λάθος μπορεί να κάνει οποιοσ-

δήποτε οδηγός. Που σημαίνει ότι πρέπει 

να εντείνουμε την προσοχή μας όταν 

πλησιάζουμε κάποια έξοδο, είτε έχουμε 

πρόθεση να βγούμε είτε όχι.

Ενόσω πορευόμαστε στην έξοδο, έχοντας 

αφήσει πίσω μας την Αττική Οδό θα πρέ-

πει πολύ γρήγορα να «βγούμε» από το 

«πρόγραμμα οδήγησης στην Αττική Οδό» 

και να επαναφέρουμε εκείνο του «υπόλοι-

που οδικού δικτύου».

Η ταχύτητά μας θα πρέπει να έχει μειωθεί 

πριν μπούμε στο διάδρομο της εξόδου. 

Ειδικά στις περιπτώσεις όπου η έξοδος 

συνδυάζεται με κλειστή στροφή, απλά 

δεν συνειδητοποιούμε τον λόγο που πρέ-

πει να γίνει αυτό: Ο εγκέφαλος έχει συνη-

θίσει, έχει προσαρμοστεί στην κίνηση 

με 100-120 χ/ω και δεν έχει την ανάλογη 

αίσθηση ότι κινείται με αυτά τα χιλιόμε-

τρα. Φτάνοντας στην έξοδο με αυτή την 

ταχύτητα, δεν αισθάνεται ότι τρέχει, όμως 

όταν βρεθεί με αυτή την ταχύτητα στην 

αερογέφυρα της εξόδου, ίσως να είναι 

ήδη αργά. Που σημαίνει βέβαια ότι έχει 

αγνοήσει την πινακίδα που ορίζει το νέο, 

χαμηλότερο όριο ταχύτητας για τον διά-

δρομο της εξόδου...»

Θανάσης Χούντρας,

Διευθυντής Σχολής Ασφαλούς 

Οδήγησης Μοτοσικλέτας

www.MotorcycleRidingAcademy.com

Μέλος ΔΣ της Make Roads Safe Hellas

www.MakeRoadsSafeHellas.gr



ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΚΙΝΟΥΜΑΙ 
ΠΡΟΣ

ΕΞΟΔΟΣ Η ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΥ

E 1 ΘΗΒΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ - ΘΗΒΑ - ΜΑΝΔΡΑ

Α,Ε 2 ΜΑΓΟΥΛΑ -  ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ

Α,Ε 4 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ - ΦΥΛΗ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  

Α,Ε 5 ΠΕΡΙΦ. ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΗΣ - Α. ΛΙΟΣΙΑ - ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ - Λ. ΝΑΤΟ

Α,Ε 6 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - Λ. ΦΥΛΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΦΥΛΗ - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Α,Ε 7 Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΧΑΡΝΕΣ - ΠΑΡΝΗΘΑ - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Α 8Α ΛΑΜΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ - ΛΑΜΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Α 8Β ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ε 8 ΛΑΜΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΛΑΜΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Α,Ε 9 Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - Ν.ΙΩΝΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Α 10 Λ.ΚΥΜΗΣ - ΟΛ.ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΥΚΗ

Ε 10Α ΟΔΟΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΥΚΗ

Ε 10Β Λ.ΚΥΜΗΣ - ΟΛ.ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΥΚΗ

Α,Ε 11 Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΟΛ.ΣΤΑΔΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Α,Ε 12 Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ε 13 Λ. Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΓΕΡΑΚΑΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Α 13 ΠΕΡΙΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ - Λ. Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΓΕΡΑΚΑΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Α 14 ΑΝΘΟΥΣΑ - ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑ - ΓΕΡΑΚΑΣ

Α,Ε 15 Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗ - ΡΑΦΗΝΑ - Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Α 16Ρ ΡΑΦΗΝΑ ΠΑΛΛΗΝΗ - ΡΑΦΗΝΑ - ΠΙΚΕΡΜΙ

Ε 16Κ ΠΕΡΙΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ - ΑΘΗΝΑ 

Α,Ε 17 ΚΑΝΤΖΑ ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ

Α,Ε 18 ΟΔΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑ - ΣΠΑΤΑ

Α 20 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Α 20 ΚΟΡΩΠΙ ΚΟΡΩΠΙ - Λ. ΒΑΡΗΣ

Α Κ1 ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΚΟΡΩΠΙ

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΔΠΛΑ)

Ν 5 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΟΔΔΥ 

Ν 5Α ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ - Λ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ - Λ.ΝΑΤΟ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Ζ 5Α Λ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Λ. ΝΑΤΟ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Ζ 5 Α. ΛΙΟΣΙΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ - 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΛΑΜΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΗΣ - Α. ΛΙΟΣΙΑ – ΛΑΜΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (ΔΠΛΥ)

Μ,Κ Υ2 ΠΑΠΑΓΟΥ - ΟΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Μ Υ4 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - 
Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

Β 13 Λ. Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΟΔΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ

ΠΛ. ΚΕΝΕΝΤΥ - ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΓΕΡΑΚΑΣ

Β 12 Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ρ,Χ Υ6 Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛ. ΝΕΡΑ - Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ

Ρ Υ7/Μ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Ρ,Χ Υ8 ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗ - Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Χ Υ7/Ε ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Χ Υ4 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΟΔΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - Λ . ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Κ Υ3 ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ

8 τα νέα της Αττικής Οδού

ΣΗΜΑΝΣΗ

Π
αρόλο που η Αττική Οδός κλείνει 

φέτος δέκα χρόνια από τότε που 

τέθηκε σε λειτουργία το πρώτο τμήμα 

του αυτοκινητόδρομου, υπάρχουν ακόμη 

περιστατικά οδηγών που κάνουν κάποια λάθη. 

Το πιο συνηθισμένο είναι η λάθος έξοδος, με 

αποτέλεσμα να χάνονται αλλά και να πρέπει να 

καταβάλουν ξανά αντίτιμο στα διόδια, εφόσον 

ξαναμπαίνουν στην Αττική οδό.

Με αφορμή λοιπόν τα λάθη αυτά, εφιστού-

με την προσοχή στη σήμανση. Συγκεκρι-

μένα, πριν από κάθε έξοδο υπάρχουν 

πλευρικές και κεντρικές πινακίδες προ-

αναγγελίας, όπου δηλώνεται ο αριθμός 

της εξόδου και ο προορισμός ή ο οδικός 

άξονας που συνδέεται άμεσα με τον αυτο-

κινητόδρομο στη συγκεκριμένη έξοδο.  

Αυτό που σας συμβουλεύουμε είναι, κάθε 

φορά που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε 

την Αττική Οδό, να σχεδιάζετε εκ των προ-

τέρων τη διαδρομή σας κι έτσι να γνωρίζε-

τε την έξοδο από την οποία θα βγείτε.

Στη ηλεκτρονική διεύθυνση της Αττικής 

Οδού, www.aodos.gr, μπορείτε να κάνετε 

κλικ στην ενότητα χάρτες κόμβων (από 

τη homepage) και να έχετε τη συνολική 

εικόνα των εξόδων, ενώ κάνοντας κλικ 

στην ενότητα «οδηγίες κίνησης στους 

κόμβους» βλέπετε αναλυτικά σε χάρτη 

πώς πρέπει να κινηθείτε. Τέλος, για πλη-

ροφορίες για την κίνηση που επικρα-

τεί στον αυτοκινητόδρομο μπορείτε να 

καλείτε 24 ώρες το 24ωρο από σταθερό 

ή κινητό τηλέφωνο το 1866, τον αριθμό 

έκτακτης ανάγκης της Αττικής Οδού. Να 

θυμάστε πάντα ότι η σήμανση στην Αττι-

κή Οδό είναι σχεδιασμένη βάσει διεθνών 

προδιαγραφών και ότι θα πρέπει να μάθε-

τε να τη συμβουλεύεστε με προσοχή. Εδώ 

θα βρείτε έναν αναλυτικό πίνακα που σας 

βοηθά να διαλέξετε την έξοδο στην οποία 

θα πρέπει να βγείτε με βάση την κατεύθυν-

ση στην οποία κινείστε και τον προορισμό 

στον οποίο θέλετε να φθάσετε. 

Για να βρίσκετε πάντα τη σωστή 
έξοδο στην Αττική Οδό

Η σήμανση των 
εξόδων στον 

αυτοκινητόδρομο

ΚΟΨΤΕ ΤΗ ΔΙΠΛΑΝΗ ΣΕΛΙΔΑ



ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΚΙΝΟΥΜΑΙ 
ΠΡΟΣ

ΕΞΟΔΟΣ Η ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΞΟΔΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΥ

E 1 ΘΗΒΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ - ΘΗΒΑ - ΜΑΝΔΡΑ

Α,Ε 2 ΜΑΓΟΥΛΑ -  ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΓΟΥΛΑ

Α,Ε 4 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ - ΦΥΛΗ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  

Α,Ε 5 ΠΕΡΙΦ. ΑΙΓΑΛΕΩ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΗΣ - Α. ΛΙΟΣΙΑ - ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ - Λ. ΝΑΤΟ

Α,Ε 6 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - Λ. ΦΥΛΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΦΥΛΗ - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΚΑΜΑΤΕΡΟ

Α,Ε 7 Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΧΑΡΝΕΣ - ΠΑΡΝΗΘΑ - ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Α 8Α ΛΑΜΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ - ΛΑΜΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Α 8Β ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ε 8 ΛΑΜΙΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΛΑΜΙΑ - ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Α,Ε 9 Λ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ - Ν.ΙΩΝΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Α 10 Λ.ΚΥΜΗΣ - ΟΛ.ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΥΚΗ

Ε 10Α ΟΔΟΣ ΠΛΑΠΟΥΤΑ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΥΚΗ

Ε 10Β Λ.ΚΥΜΗΣ - ΟΛ.ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΠΕΥΚΗ

Α,Ε 11 Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΟΛ.ΣΤΑΔΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ - ΑΘΗΝΑ

Α,Ε 12 Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ε 13 Λ. Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΓΕΡΑΚΑΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Α 13 ΠΕΡΙΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ - Λ. Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΓΕΡΑΚΑΣ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Α 14 ΑΝΘΟΥΣΑ - ΓΕΡΑΚΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑ - ΓΕΡΑΚΑΣ

Α,Ε 15 Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ - Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΠΑΛΛΗΝΗ - ΡΑΦΗΝΑ - Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Α 16Ρ ΡΑΦΗΝΑ ΠΑΛΛΗΝΗ - ΡΑΦΗΝΑ - ΠΙΚΕΡΜΙ

Ε 16Κ ΠΕΡΙΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ - ΑΘΗΝΑ 

Α,Ε 17 ΚΑΝΤΖΑ ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ

Α,Ε 18 ΟΔΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ ΠΑΙΑΝΙΑ - ΣΠΑΤΑ

Α 20 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Α 20 ΚΟΡΩΠΙ ΚΟΡΩΠΙ - Λ. ΒΑΡΗΣ

Α Κ1 ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΚΟΡΩΠΙ

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΔΠΛΑ)

Ν 5 ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΟΔΔΥ 

Ν 5Α ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ - Λ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ - Λ.ΝΑΤΟ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Ζ 5Α Λ.ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Λ. ΝΑΤΟ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Ζ 5 Α. ΛΙΟΣΙΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ - 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΛΑΜΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΗΣ - Α. ΛΙΟΣΙΑ – ΛΑΜΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (ΔΠΛΥ)

Μ,Κ Υ2 ΠΑΠΑΓΟΥ - ΟΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Μ Υ4 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - 
Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 

Β 13 Λ. Δ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΟΔΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ

ΠΛ. ΚΕΝΕΝΤΥ - ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΓΕΡΑΚΑΣ

Β 12 Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ρ,Χ Υ6 Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ - ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ ΓΛ. ΝΕΡΑ - Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ

Ρ Υ7/Μ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Ρ,Χ Υ8 ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΑΛΛΗΝΗ - Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Χ Υ7/Ε ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑ - Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ - ΕΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Χ Υ4 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΟΔΟΣ ΓΡΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - Λ . ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Κ Υ3 ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Α  ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ, | Ε  ΠΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ | Μ  ΠΕΡΙΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ ΠΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑ(από Κατεχάκη έως Αγ. Παρασκευή) | Κ  ΠΕΡΙΦ. 
ΥΜΗΤΤΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΧΑΚΗ(από Αγ. Παρασκευή έως Κατεχάκη) | Β  ΠΕΡΙΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΠΟ ΥΜΗΤΤΟ ΠΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | Υ  ΠΕΡΙΦ. 
ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΠΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΠΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟ | Ρ  ΠΕΡΙΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ ΠΡΟΣ ΡΑΦΗΝΑ (από Αγ. Παρασκευή έως Ραφήνα) | Χ  ΠΕΡΙΦ. ΥΜΗΤΤΟΥ 
ΠΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟ (από Ραφήνα έως Αγ. Παρασκευή) | Ν  ΠΕΡΙΦ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΡΟΣ Λ. ΝΑΤΟ (κάθοδος) | Ζ  ΠΕΡΙΦ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΡΟΣ ΖΟΦΡΙΑ (άνοδος)



10 τα νέα της Αττικής Οδού
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ζ
ωτικής σημασίας τόσο για τη βιω-

σιμότητα του οχήματός σας όσο 

και για την ασφάλεια των επι-

βατών του αποδεικνύεται ο προληπτικός 

έλεγχος και η φροντίδα των κρυστάλλων.

Η σημασία της ακεραιότητας των κρυ-

στάλλων μπορεί να μη διαφαίνεται αρχι-

κά, αλλά είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε 

πως αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομ-

μάτι της ασφάλειάς μας και το 30% της 

συνολικής αντοχής του αυτοκινήτου. 

Η καλή κατάσταση και ποιότητα των κρυ-

στάλλων διασφαλίζουν όχι μόνο πως ο 

αερόσακος θα ανοίξει σωστά σε περίπτω-

ση ατυχήματος, αλλά και ότι θα συμβάλει 

στη διατήρηση της κατάστασης του οχή-

ματος. 

Επομένως, καλό είναι να γνωρίζουμε πώς 

να ελέγχουμε τα κρύσταλλά μας για τυ-

χόν ζημιές ή για πιθανά λάθη στην τοπο-

θέτηση σε περίπτωση αντικατάστασης.

Πολύ βασικό είναι να ξέρουμε πως τα 

ραγίσματα στα τζάμια του αυτοκινήτου 

μας δεν εμφανίζονται απ’ τη μια στιγμή 

στην άλλη. Τις περισσότερες φορές έχει 

προηγηθεί κάποιο μικρότερο χτύπημα 

που είτε δεν προσέχουμε λόγω μεγέθους 

είτε απλά το αγνοούμε θεωρώντας το 

ασήμαντο. Σε περίπτωση, όμως, που το 

κρύσταλλο δεχτεί κάποιο τράνταγμα από 

λακκούβα ή έστω μια ξαφνική αλλαγή 

θερμοκρασίας, μπορεί να ραγίσει και να 

χρειάζεται αντικατάσταση. 

Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε 

να αποφύγουμε να φθάσουμε έως εδώ, 

είναι να ελέγχουμε συχνά το παρμπρίζ για 

τυχόν μικρά χτυπήματα. Σε περίπτωση 

που εντοπίσουμε κάτι τέτοιο, μπορούμε 

να σιγουρευτούμε ότι όντως είναι ζημιά, 

ξύνοντας την επιφάνειά της. Αν δημιουρ-

γηθεί αυλάκι, σημαίνει πως όντως το κρύ-

σταλλο χρειάζεται επισκευή.

Για τα πλαϊνά και πίσω τζάμια δυστυχώς 

δεν ισχύει το ίδιο, καθώς αν χτυπηθούν, 

ραγίζουν και αμέσως σπάνε σε θρύψαλα 

για λόγους ασφαλείας. Αρα, είναι αναπό-

φευκτη πλέον η αντικατάσταση.

Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και αν τα κρύσταλ-

Τα κρύσταλλα αποτελούν 
ένα πολύ σημαντικό 
κομμάτι της ασφάλειάς μας 
και το 30% της συνολικής 
αντοχής του αυτοκινήτου

Απαραίτητη 
η πρόληψη

Ο έλεγχος σώζει 
τη ζωή των 
κρυστάλλων 
του αυτοκινήτου
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λα του αυτοκινήτου σας πρέπει τελικά να 

αντικατασταθούν, είναι σημαντικό να εξα-

σφαλίσετε ότι αυτό θα γίνει με το σωστό 

τρόπο. Εφόσον, λοιπόν, ξεκινήσετε μια 

έρευνα αγοράς για το ποιον θα εμπιστευ-

τείτε να κάνει την επισκευή ή την αντι-

κατάσταση του κρυστάλλου, πρέπει να 

είστε σίγουροι για το αν τηρούνται όλοι οι 

κανόνες ασφαλείας.

Επίσης, ελέγξτε εκ των προτέρων όλο το 

όχημά σας για πιθανά προβλήματα ή χτυ-

πήματα, ώστε να μπορείτε,  μετά την ολο-

κλήρωση των εργασιών αντικατάστασης 

κρυστάλλων, να αντιληφθείτε αν προκλή-

θηκε κάποια επιπλέον μικροζημιά. 

Οι τεχνίτες που θα πραγματοποιήσουν 

την εργασία είναι υποχρεωμένοι να φο-

ρούν ειδικά γάντια, τα οποία δεν θα προ-

καλέσουν οποιαδήποτε νέα ή περαιτέρω 

ζημιά στα κρύσταλλα. Ταυτόχρονα, τα 

ειδικά γάντια εξασφαλίζουν ότι τα τζά-

μια δεν θα έρθουν σε επαφή με γυμνό 

χέρι, καθώς, σε αυτή την περίπτωση, τα 

υλικά που θα χρησιμοποιηθούν κατά την 

επικόλληση και τοποθέτησή τους, δεν θα 

εφαρμοστούν όπως πρέπει. 

Επιπλέον, είναι απαραίτητα τα ειδικά προ-

στατευτικά γυαλιά, για να προστατεύονται 

και οι ίδιοι οι τεχνίτες από τυχόν ατύχη-

μα. Τέλος, βεβαιωθείτε ότι τα κρύσταλλα, 

τα προϊόντα που θα τοποθετηθούν και τα 

εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στο 

αυτοκίνητό σας είναι γνήσια και πιστοποι-

ημένα, ώστε να εξασφαλίσετε όχι μόνο 

την ποιότητα της εργασίας, αλλά και τη 

δική σας ασφάλεια.

Παράλληλα, μετά την αντικατάσταση, 

όσον αφορά τα μπροστινά παρμπρίζ, μπο-

ρείτε να ελέγξετε τα εξής: 

• Αν το διακοσμητικό λάστιχο γύρω απ’ 

το κρύσταλλο, έρχεται σε ομοιόμορφη και 

σωστή επαφή με το αμάξωμα. 

• Παίρνοντας ως μέτρο σύγκρισης τις 2 

πλαϊνές κολώνες του αυτοκινήτου, αν η 

μαύρη σκιά γύρω απ’ το παρμπρίζ (με-

ταξοτυπία) απέχει ισομερώς απ’ τη μέση 

του. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί απ’ το εσω-

τερικό του αυτοκινήτου και πρέπει να συ-

γκριθούν σημεία που είναι στο ίδιο ύψος. 

• Αν η μάσκα του αυτοκινήτου, που βρί-

σκεται μέσα στο καπό, εφάπτεται σωστά 

στο αμάξωμα.

Για τα πίσω παρμπρίζ, μπορείτε να δεί-

τε τα ακόλουθα:

• Όπως και στο μπροστινό, έτσι και στο 

οπίσθιο, μπορείτε να ελέγξετε αν η μαύ-

ρη σκιά απέχει ισομερώς από τη μέση του 

κρυστάλλου.

• Επειδή είναι θερμαινόμενα, ελέγξτε αν 

οι αντιστάσεις λειτουργούν κανονικά. Για 

να το κάνετε αυτό, μπορείτε να τις θέσετε 

σε λειτουργία για 3 λεπτά και, αγγίζοντάς 

τις, να καταλάβετε αν θερμαίνονται.

• Εάν το διακοσμητικό ελαστικό γύρω απ’ 

το παρμπρίζ εφάπτεται ομοιόμορφα.

Τέλος, μπορείτε να δείτε αν η τοποθέ-

τηση των πλαϊνών κρυστάλλων έχει γί-

νει σωστά ελέγχοντας:

• αν εφάπτεται το τζάμι σωστά στο τελά-

ρο, όταν είναι κλειστό, και

• αν ανεβαίνει και κατεβαίνει χωρίς δυ-

σκολία και χωρίς να ζορίζεται ο γρύλος ή 

ο μηχανισμός.

Συνεπώς, το να ελέγχουμε εμείς οι ίδιοι 

τα κρύσταλλα του αυτοκινήτου μας είναι 

πολύ πιο εύκολο απ’ ό,τι ίσως να φαινό-

ταν. Αυτό που πρέπει αρχικά να κάνουμε 

είναι να καταλάβουμε τη σημασία τους 

και, παράλληλα, να είμαστε σίγουροι ότι 

εμπιστευόμαστε την επισκευή ή την αντι-

κατάστασή τους στους κατάλληλους αν-

θρώπους. Το να αποφύγουμε το ράγισμα 

και την απαραίτητη –μετά- αντικατάσταση 

ενός τζαμιού είναι πολύ σημαντικό, κα-

θώς με αυτό τον τρόπο δεν γλιτώνουμε 

μόνο χρήματα και ταλαιπωρία, αλλά μερι-

μνούμε και για τη δική μας ασφάλεια, που 

είναι ακόμα πιο ουσιαστική.



Η 
συνεργασία του Ινστιτούτου Οδι-

κής Ασφάλειας «Πάνος Μυλω-

νάς» (ΙΟΑΣ) με τον Σύλλογο 

Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) συνε-

χίζεται με επιτυχία, καθώς οι δύο φορείς 

συνδιοργάνωσαν και φέτος την Εβδομάδα 

Οδικής Ασφάλειας. Για ακόμη μια φορά, 

υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας ήταν 

η Αττική Οδός και η εταιρία λειτουργίας 

Αττικές Διαδρομές.

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφά-

λειας, πραγματοποιήθηκαν δράσεις από το 

Σάββατο 17 Μαρτίου έως και την Πέμπτη 22 

Μαρτίου.

Η Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας ήταν μια 

ακόμη ευκαιρία για ευαισθητοποίηση του 

κοινού και μία ακόμη προσπάθεια για τη 

δημιουργία μιας νέας κουλτούρας οδικής 

ασφάλειας στη χώρα μας.

Η Πέμπτη 22 Μαρτίου ήταν η Ευρωπαϊκή 

Ημέρα Ευγένειας στον Δρόμο. Πρόκειται 

για πανευρωπαϊκό θεσμό που ξεκίνησε στη 

Γαλλία το 2001, βασισμένος στη διαπίστω-

ση ότι τα περισσότερα τροχαία συμβάντα 

οφείλονται στην επιθετική συμπεριφορά. 

Η διαπίστωση αυτή υποδηλώνει σαφώς 

την ανάγκη να μάθουμε να μοιραζόμαστε 

δίκαια τους δημόσιους χώρους. Δυστυχώς 

στην Ελλάδα, η επιθετική συμπεριφορά στο 

δρόμο είναι κάτι που όλοι έχουμε αντιμετω-

πίσει, ενώ σίγουρα έχουμε με τη σειρά μας 

φερθεί επιθετικά σε κάποια στιγμή εκνευρι-

σμού και βιασύνης.

Βάσει έρευνας, ο Έλληνας οδηγός χαρα-

κτηρίζεται από επιθετική συμπεριφορά 

σε μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ό,τι ο μέσος 

Ευρωπαίος οδηγός. 

Εάν θέλουμε λοιπόν να μειώ-

σουμε τον κίνδυνο εμπλοκής 

μας σε τροχαίο αλλά και να 

κερδίσουμε περισσότερη ψυχική ηρεμία, 

θα πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά στο 

δρόμο. Ο δρόμος δεν είναι αρένα επιθετικής 

συμπεριφοράς, ούτε οι υπόλοιποι οδηγοί 

αντίπαλοί μας. Μπορούμε να συνυπάρξουμε 

αρμονικά, υιοθετώντας πολιτισμένη οδική 

συμπεριφορά, με αλληλοσεβασμό και φιλι-

κή διάθεση. Η οδική ασφάλεια, η δική μας και 

των συνανθρώπων μας, είναι στο χέρι μας.

Η ευγένεια 
στην οδήγηση
Ας αρχίσουμε από σήμερα να εφαρμόζου-

με τους απλούς κανόνες οδικής ευγένει-

ας, για μεγαλύτερη ασφάλεια στο δρόμο, 

ποιότητα στις οδικές μας μετακινήσεις 

και περιορισμό των τροχαίων ατυ-

χημάτων:

• Παραμένω ήρεμος και ψύχραι-

μος καθ' όλη τη διάρκεια που 
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Η μείωση των 
τροχαίων μας 
αφορά όλους

Εβδομάδα 
οδικής ασφάλειας
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κινούμαι στο δρόμο.

• Παραμένω ευγενικός και διαλλακτικός, 

ακόμη και όταν με προσβάλλουν.

• Σέβομαι τους υπόλοιπους οδηγούς, 

τηρώντας την προτεραιότητα και τις απο-

στάσεις και ειδοποιώντας με φλας και 

αλάρμ για την επόμενη κίνησή μου.

• Δεν χρησιμοποιώ άσκοπα και επιθετικά 

την κόρνα και τα φώτα.

• Παρκάρω μόνο στα προκαθορισμένα 

σημεία και σε καμιά περίπτωση στο πεζο-

δρόμιο, σε διάβαση πεζών ή σε ράμπα για 

ΑΜΕΑ.

Το 13άρι... της οδικής ασφάλει-
ας στον αυτοκινητόδρομο
Ο σεβασμός των άλλων είναι ακόμη πιο 

σημαντικός για τη μετακίνηση στον αυτο-

κινητόδρομο, καθώς οι ταχύτητες που ανα-

πτύσσονται είναι μεγαλύτερες από αυτές 

μέσα στην πόλη.  Το ΙΟΑΣ και ο ΣΕΣ, σε 

συνεργασία με την Αττική Οδό αλλά και 

με όλες τις εταιρίες διαχείρισης των αυτο-

κινητόδρομων της χώρας, επιχειρώντας 

να ευαισθητοποιήσουν τους οδηγούς και 

καλώντας τους να γίνουν θιασώτες της 

οδικής ασφάλειας, απευθύνθηκαν στους 

χρήστες των αυτοκινητοδρόμων, διοργα-

νώνοντας διανομή ειδικών εκπαιδευτικών 

εντύπων από τα διόδια όλης της χώρας, 

που περιέχουν τους κανόνες ασφαλούς 

μετακίνησης στους αυτοκινητόδρομους:

1. Τηρώ τα όρια ταχύτητας στον αυτοκινη-

τόδρομο. Στις μεγάλες ταχύτητες, ο χρόνος 

αντίδρασης είναι μικρός γι’ αυτό και η αυστη-

ρή τήρηση των ορίων είναι σημαντική.

2. Δεν πιέζω οδηγώντας επιθετικά (ανα-

βοσβήνοντας τα φώτα, βγάζοντας αριστε-

ρό φλας) τυχόν προπορευόμενα οχήματα, 

όταν κινούμαι με μεγάλη ταχύτητα στην 

αριστερή  λωρίδα.

3. Δίνω μεγάλη προσοχή στη σήμανση, 

τόσο στη μόνιμη όσο και στην έκτακτη 

(ηλεκτρονική) που πιθανόν να προειδοποι-

εί για έργα ή κάποιο συμβάν.

4. Τηρώ τη σωστή απόσταση από το 

εμπρός αυτοκίνητο, που αντιστοιχεί σε 2 

δευτερόλεπτα μέχρι να περάσω από το ίδιο 

σταθερό σημείο από το οποίο πέρασε το 

μπροστινό μου όχημα. 

Για ταχύτητα 60 χλμ./ώρα αφήνω χώρο 4 

αυτοκινήτων από το προπορευόμενο 

όχημα, για 90 χλμ./ ώρα αφήνω χώρο 6 

αυτοκινήτων και για 120 χλμ./ώρα αφήνω 

χώρο 8 αυτοκινήτων.

5. Κινητό τηλέφωνο, έντονοι διάλογοι 

με επιβάτες, φαγητό, ρύθμιση ήχου αποτε-

λούν παράγοντες απόσπασης προσοχής.

6. Δεν οδηγώ ποτέ στη Λωρίδα Έκτα-

κτης Ανάγκης (ΛΕΑ), που προορίζεται για 

την κίνηση οχημάτων άμεσης επέμβασης, 

ούτε σταματώ χωρίς λόγο σε αυτή.

7. Αποφεύγω την αριστερή λωρίδα, εάν 

δεν προτίθεμαι να προσπεράσω.

8. Σε περίπτωση έργων, μειώνω ταχύ-

τητα με μεγάλη προσοχή και σεβασμό για 

το προσωπικό που εργάζεται πάνω στο 

δρόμο.

9. Αν μεταφέρω φορτίο, φροντίζω να 

είναι δεμένο με ασφάλεια στο όχημά μου. 

Μια πιθανή πτώση του φορτίου μπορεί να 

προκαλέσει σοβαρό τροχαίο.

10. Ελέγχω συχνά τους καθρέφτες μου 

για επερχόμενα δίκυκλα.

11. Συγκρατώ τον τετραψήφιο αριθμό 

έκτακτης ανάγκης και καλώ για βοήθεια 

όταν τη χρειάζομαι ο ίδιος ή αντιληφθώ 

κάποιον που έχει ανάγκη.

12. Είμαι προσεκτικός στις σήραγγες, 

ανάβω υποχρεωτικά τα φώτα μου και δεν 

κάνω άσκοπες προσπεράσεις.

13.  Έχω πάντα μαζί μου το τρίγωνο, 

φαρμακείο και αλυσίδες (το χειμώνα).

Ας μην ξεχνάμε:

• Η επιθετική οδήγηση μπορεί να μας 

εμπλέξει σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

• Η ήπια οδήγηση μειώνει την κατανάλωση 

βενζίνης και τη φθορά του οχήματός μας.

• Η ευγένεια στο δρόμο μάς απαλλάσσει 

από άγχος και εκνευρισμό.
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Η ποδοσφαιρική ομάδα της εταιρίας 

λειτουργίας της Αττικής Οδού, Ατ-

τικές Διαδρομές Α.Ε., δεν μπορεί να λεί-

πει και φέτος από το  πρωτάθλημα της 

Ένωσης Σωματείων Εργασιακού Αθλητι-

σμού. Παρόλο που στην αρχή της συμμε-

τοχής η τύχη δεν την ευνόησε, ωστόσο 

στη συνέχεια οι στροφές ανέβηκαν και 

το αποτέλεσμα ήταν ένα εντυπωσιακό 

σερί από νικηφόρους αγώνες. 

Έτσι, κατάφερε να καλύψει το χαμένο 

έδαφος και να βρεθεί στη  δεύτερη θέση 

της βαθμολογίας με 42 βαθμούς έναντι 

43 της προπορευόμενης BIC, έχοντας την 

καλύτερη επίθεση, πετυχαίνοντας σε 18 

αγώνες 76 γκολ. Συγχαρητήρια αξίζουν σε 

όλους τους εργαζόμενους αθλητές για την 

τόσο δυναμική  συμμετοχή τους καθώς και 

στον προπονητή τους Τριαντάφυλλο  Κοκ-

κινασίδη για το κοουτσάρισμά του.

Στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευ-

θύνης, η Αττική Οδός και οι Αττικές Δι-

αδρομές έχουν θεσπίσει στη μνήμη του 

Δημήτρη Παπαμιχαήλ, εκ των πρωτεργα-

τών της δημιουργίας της Αττικής Οδού, 

την ομώνυμη υποτροφία για τα παιδιά 

των εργαζομένων μας που εισάγονται 

στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Φέτος, η υπο-

τροφία ύψους 15.000 ευρώ απονεμήθη-

κε στην Δήμητρα Τιτοπούλου, κόρη του 

εργαζόμενου ως Επόπτη Διοδίων Κων/

νου Τιτόπουλου. Η Δήμητρα εισήχθη στη 

Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών/Τμήμα Θεα-

τρικών Σπουδών με 18.416 μόρια, βαθμο-

λογία που ήταν η υψηλότερη ανάμεσα σε 

άλλα υποψήφια παιδιά εργαζομένων μας.

Η επιβράβευση του εργαζόμενου αποτε-

λεί για την Αττική Οδό βασικό πυλώνα 

της υλοποίησης των αρχών της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης.

Υποτροφία 
«Δημήτρης 

Παπαμιχαήλ»

Με στόχο την κορυφή
Ομάδα ποδοσφαίρου Αττικών Διαδρομών

Ο ι Αττικές Διαδρομές δεν έλειψαν 

από τον 35ο Αγώνα Δρόμου Υγεί-

ας (20 χλμ. Αθήνας και 2 χλμ. για παι-

διά) που διοργάνωσε στις 11 Μαρτίου 

2012 ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αθη-

νών, διαθέτοντας και τοποθετώντας 

τους απαραίτητους κώνους για την 

ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα στον 

Άγιο Κοσμά. 

Παρ’ όλες τις αντίξοες καιρικές συν-

θήκες (δυνατός αέρας, χαμηλές θερ-

μοκρασίες, πρόγνωση για βροχή) 

περισσότεροι από 1.200 άνδρες και 

γυναίκες δρομείς ζωντάνεψαν τη 

μουντή και μελαγχολική παραλιακή 

λεωφόρο δίνοντας ενέργεια, χρώμα 

και ρυθμό.

Όσοι ενδιαφέρονται για τις διοργα-

νώσεις του Συλλόγου Δρομέων για 

την Υγεία, μπορούν να επισκεφθούν 

την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.

sdiathens.gr

35ος Αγώνας 
Δρόμου Υγείας 
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Οι άνθρωποι της Αττικής Οδού 
βρίσκονται πάντα δίπλα σας 

Πολλά τα ευχαριστήρια που 
λάβαμε πρόσφατα και που 
μας δικαιώνουν για την 
επιλογή του προσωπικού 
μας. Στην Αττική Οδό, οι 
άνθρωποί μας αποδεικνύουν 
ότι ο επαγγελματισμός, η 
ευγένεια και η υπευθυνό-
τητα δεν πλήττονται από 
την κρίση. Συγχαρητήρια 
αξίζουν σε όλους και στον 
καθένα χωριστά. 

Κύριοι,

Με την παρούσα μου επιθυμώ να 

σας συγχαρώ για την ασφάλεια που 

παρέχετε στην Αττική Οδό. Κινού-

μενος με τη σύζυγό μου με δίκυκλη 

μηχανή προς Ελευσίνα άρχισε 

ραγδαία βροχή. Σταμάτησα κάτω 

από γέφυρα για να φορέσουμε τον 

κατάλληλο για βροχή εξοπλισμό. 

Σε ελάχιστο χρόνο βρέθηκε πίσω 

μας το όχημα ασφαλείας που με 

τα φώτα του να αναβοσβήνουν 

μας προφύλαξε από τα διερχόμενα 

αυτοκίνητα, μέχρι να φορέσουμε 

τα απαραίτητα και να φύγουμε. Τα 

συγχαρητήριά μου στη Διοίκηση και 

το προσωπικό της Αττικής Οδού.                                

Με εκτίμηση, 

Γιάννης Τσιγαρίδης, Καπανδρίτι 

Θα ήθελα να εκφρά-

σω τις ευχαριστίες 

μου στους υπαλ-

λήλους του τηλε-

φωνικού κέντρου 

καθώς και στους 

τεχνικούς της οδικής βοήθειας της 

Αττικής Οδού και συγκεκριμένα 

στον κ. Δ. Αλεξάνδρου, για την 

άμεση βοήθεια που μου παρείχε 

για την αποκατάσταση του τεχνικού 

προβλήματος του αυτοκινήτου μου 

κοντά στην έξοδο για Παλλήνη.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνα Βασιλακοπούλου

Θα ήθελα να δώσω 

συγχαρητήρια και 

να ευχαριστήσω τις 

υπαλλήλους σας 

Πλαβούκου Ιωάννα 

και Μητροπούλου 

Αναστασία για την 

άμεση και εξαιρετι-

κά αποτελεσματική 

εξυπηρέτηση προς την εταιρία που 

εκπροσωπώ. Τα συγχαρητήριά μου 

για την επιλογή των υπαλλήλων 

σας.

Λουκάς Τινασκίδης

Είμαι συνδρομήτρια 

της Αττικής Οδού 

εδώ και χρόνια. 

Σήμερα, πήγα στο 

σημείο εξυπηρέτη-

σης πελατών ΣΕΑ 

Ανατολικά (κοντά στον Alpha) και 

έτυχα εξαιρετικής εξυπηρέτησης 

από μία νεαρή κυρία που εργαζό-

ταν εκεί, με το όνομα Χρυσούλα 

Φρέρη. Θα ήθελα να σας συγχα-

ρώ για την επιλογή σας, καθώς 

διαπίστωσα ότι πρόκειται για μια 

εργαζομένη που σέβεται τη δου-

λειά της, είναι υπόδειγμα προθυμί-

ας και ευγένειας, ενώ ταυτόχρονα 

είναι γρήγορη χωρίς να κάνει 

λάθη. Σε μια εποχή που η εργασία 

είναι πολύτιμο αγαθό, πιστεύω 

ότι τέτοια παραδείγματα πρέπει 

να αναφέρονται ως παραδείγματα 

προς μίμηση.

 Και πάλι συγχαρητήρια κι εύχομαι 

τα καλύτερα για την κα Φρέρη.

Με εκτίμηση, Ελένη Δημητρίου

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 

ειλικρινά επειδή χθες οι υπάλληλοί 

σας με βοήθησαν ουσιαστικά στην 

προσπάθειά μου να περισυλλέξω 

με ασφάλεια τα προσωπικά μου 

έγγραφα και το πορτοφόλι μου που 

μου είχαν πέσει στην έξοδο 9 της 

Αττικής Οδού. Χάρη στη βοήθειά 

σας κατάφερα να βρω τα περισσό-

τερα από αυτά που είχα χάσει.

Βαθύτατα ευγνώμων, Σωτήριος 

Κυριατζής

Οι υπάλληλοί μας 

που με προθυμία 

βοήθησαν τον κο 

Κυριατζή είναι ο 

Νίκος Χαρμανίδης 

και ο Ανδρέας Χρι-

στόπουλος. Αξίζει 

να σημειώσουμε 

ότι ο Νίκος  Χαρμα-

νίδης διακρίνεται 

για 2η φορά για 

αξιέπαινη συμπεριφορά, καθώς 

πριν από ένα χρόνο είχε παραδώ-

σει στον ιδιοκτήτη του το κινητό 

του τηλέφωνο που είχε βρει στον 

αυτοκινητόδρομο.




