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Κατεβήκαμε στα κλαμπ της παραλιακής, ανεβήκαμε σε μηχανές 
και μοιράζουμε παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου… για την οδική ασφάλεια   σελ. 2-3

Με το e-PASS περνάτε τώρα άνετα στα διόδια των εθνικών οδών 
Κορίνθου – Τριπόλεως και Αθηνών – Πατρών          σελ. 7 

Eρευνα σε 
9 χιλιαδεσ οδηγουσ: 
Το 99% ικανοποιημένο από 
τη συμπεριφορά των υπαλλήλων.
Το 95% αισθάνεται ασφάλεια
όταν οδηγεί στην Αττική Οδό.    
σελ. 8-��



Φθινόπωρο και η πόλη έχει μπει και πάλι στους 
συνήθεις ρυθμούς της.  Στους δρόμους η κυκλο-
φορία ξανά στους γνωστούς «γεμάτους» ρυθμούς 
της και εμείς στην Αττική Οδό συνεχίζουμε στο 
θέμα της οδικής ασφάλειας με καμπάνια που σχε-
διάστηκε για να απευθυνθεί σε τρία διαφορετικά 
εξειδικευμένα κοινά.

➔ νέοι, οδήγηση και αλκοόλ
Οι νέοι αποτελούν ένα ιδιαίτερο κοινό, στο οποίο 

όταν απευθύνεται μια καμπάνια οδικής ασφάλει-
ας, οφείλει να συνυπολογίζει τις ιδιαιτερότητες της 
ηλικίας. Έτσι, η Αττικές Διαδρομές Α.Ε. και η Αττι-
κή Οδός συνεργάστηκαν με το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», που διοργάνωσε για 
μία ακόμη φορά την Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυ-
χήματα, στις 13 Σεπτεμβρίου. 

Αυτή τη νύχτα, αγόρια και κορίτσια, εθελοντές του 
ΙΟΑΣ, κατέβηκαν στα δημοφιλή  κλαμπ  «Ακρωτήρι», 
«Vive mar» και «Εν Πλω» και προέτρεπαν τις παρέες 
να επιλέξουν αυτόν που δεν θα πιει κατά τη διάρκεια 
της βραδιάς, έτσι ώστε να αναλάβει την οδήγηση 
στην επιστροφή. Όσοι δέχτηκαν  να αναλάβουν το 
δύσκολο αλλά πολύτιμο αυτό ρόλο, φόρεσαν  στον 
καρπό τους ένα ειδικό βραχιολάκι και κατά την έξο-
δό τους από το κλαμπ, υποβλήθηκαν σε αλκοτέστ. 
Όσοι διαπιστώθηκε ότι είχαν κρατήσει  την υπόσχε-
σή τους, κέρδισαν δώρα σχεδιασμένα ειδικά για την 
περίσταση.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι έχουν προηγηθεί κι άλλες 
τέτοιες «νύχτες» στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία, 
ενώ η συμμετοχή των νέων υπήρξε εντυπωσιακή. Πα-
ράλληλα, στο ραδιόφωνο ακούστηκαν ραδιοφωνικά 
μηνύματα που αφορούσαν το αλκοόλ και την οδήγη-
ση και απευθύνονταν στο νεανικό κοινό.

➔ Μοτοσικλετιστές
Οι μοτοσικλετιστές είναι ένα κοινό στο οποίο στρέ-

φει ιδιαίτερα την προσοχή της η «Αττική Οδός». Τα 
αυξημένα ποσοστά των τροχαίων στα οποία χά-
νουν τη ζωή τους οδηγοί δικύκλων, καθώς και η 
διαπίστωση ότι πολλοί μοτοσικλετιστές αντιμετω-
πίζουν την Αττική Οδό σαν «πίστα για αγώνες», με 
τραγικά συχνά αποτελέσματα, μας «επέβαλαν» την 
υλοποίηση ενός συνόλου ενεργειών που στοχεύει 
στο ειδικό αυτό κοινό.

Έτσι, στα διόδια της Αττικής Οδού  πραγματοποι-
ήθηκε διανομή εντύπου που ενημερώνει τους δι-
κυκλιστές για τα ανησυχητικά ποσοστά, ενώ τονίζει 
ότι ειδικά στην Αττική Οδό τα όρια ταχύτητας είναι 
απόλυτα ρεαλιστικά, και η υπέρβασή τους εμπεριέ-
χει πραγματικό κίνδυνο. 

Και επειδή, όπως προαναφέραμε, οι μοτοσικλετι-
στές είναι ένα κοινό για το οποίο στην Αττική Οδό 
υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον, επιμεληθήκαμε 
την έκδοση ενός οδηγού ασφαλούς οδήγησης, που 
έγραψε ο ειδικός σε θέματα μοτοσικλέτας, Θανά-
σης Χούντρας. Το βιβλιαράκι, που διανέμεται στα 

EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,
Πέρασαν κιόλας επτάμισι χρόνια από 
τότε που το πρώτο αυτοκίνητο μπήκε 
στην Αττική Οδό και πάνω από τέσσερα 
χρόνια από την παράδοση ολόκληρου 
του οδικού άξονα. 
Κάθε χρόνο η Αττική Οδός επιχειρεί 
να πιάσει το σφυγμό των ανθρώπων 
που τη χρησιμοποιούν. Να μάθει, 
μέσα από τους ίδιους τους χρήστες 
του δρόμου, πόσο έχει ενταχθεί στην 
καθημερινότητά τους, πόσο ασφαλείς 
αισθάνονται όταν οδηγούν σε αυτή, 
πόσο είναι ικανοποιημένοι από τις 
υπηρεσίες που παρέχονται και τι 
πρέπει να γίνει για να αναβαθμίσει τις 
υπηρεσίες αυτές.
Τα ευρήματα της τελευταίας έρευνας 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμα  για όλους 
εμάς. Η συντριπτική πλειονότητα των 
οδηγών που χρησιμοποιούν το δρόμο 
δηλώνει ότι αισθάνεται ασφάλεια, ότι 
κερδίζει χρόνο και ότι δυνατό μας 
«χαρτί» παραμένει ο κόσμος μας με την 
ευγένεια και την αποτελεσματικότητα 
που τον διακρίνει.
Η αλήθεια είναι ότι μέσα στα χρόνια 
που πέρασαν τα καλά σας λόγια και 
η εμπιστοσύνη σας ήταν για μας 
μεγάλη ανταμοιβή. Ηταν η κινητήρια 
δύναμη να αναζητήσουμε καινούρια 
πράγματα που θα μας κάνουν ακόμα 
πιο χρήσιμους στην καθημερινότητά 
σας. Ετσι τώρα με το e-PASS της 
Αττικής Οδού πηγαίνετε και σε νέους 
δρόμους, στις εθνικές οδούς Κορίνθου 
– Τριπόλεως και Αθηνών – Πατρών.
Καλό Φθινόπωρο.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Κατεβήκαμε
στα  κλαμπ 

της παραλιακής, 
ανεβήκαμε 

σε μηχανές
και χαρίζουμε 

παιδικά
καθίσματα

αυτοκινήτου...
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ -
ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

Σε μια χώρα όπου το σύστημα οδικής κυκλο-
φορίας είναι από τα λιγότερο ασφαλή στην Ευ-
ρώπη οι πρωτοβουλίες που έχουν σαν στόχο 
την οδική ασφάλεια είναι αναγκαίες.

Στο πλαίσιο αυτό η Αττική Οδός έχει θέσει 
σαν ένα βασικό στόχο τόσο τη διοργάνωση, 
όσο και την ενίσχυση τέτοιου είδους δρά-
σεων. Στις 16 Οκτωβρίου στο Divani Caravel 
Hotel πραγματοποιείται Ημερίδα της Τροχαί-
ας Αττικής Οδού με θέμα την Οδική Ασφάλεια, 
με τη στήριξη της Αττικής Οδού και των Αττι-
κών Διαδρομών. Η δράση αυτή επιβεβαιώνει 
για μια ακόμη φορά την άριστη συνεργασία 
μεταξύ της Τροχαίας και της Αττικής Οδού, με 

βασικό στόχο τη μεί-
ωση των τροχαίων 
ατυχημάτων. Στην 
ημερίδα θα παρα-
στούν Κυβερνητικοί  
Εκπρόσωποι, ο Αρ-
χηγός της Ελληνι-
κής Αστυνομίας, 
της Πυροσβεστι-

κής, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
του ΕΚΑΒ, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινω-
νιολόγων και άλλοι φορείς.

Στόχος της ημερίδας είναι η χάραξη κοινής 
πολιτικής όλων των εμπλεκόμενων φορέων 
στο θέμα της οδικής ασφάλειας.

διόδια της Αττικής Οδού, είναι ένας εύχρηστος οδηγός που περιέχει μικρά και μεγάλα μυ-
στικά για την ασφαλέστερη οδήγηση της μοτοσικλέτας και που μπορεί να φανεί πραγμα-
τικά χρήσιμος ακόμη και στον πιο έμπειρο οδηγό. 

Στο ραδιόφωνο, «παίζουν» την ίδια περίοδο ραδιοφωνικά σποτς με στόχο την ευαισθητο-
ποίηση των οδηγών δικύκλων σχετικά με τη χρήση του κράνους και τις υψηλές ταχύτητες.

➔ Παιδί στο αυτοκίνητο
Τέλος, ξεχωριστή ενέργεια οργανώθηκε με στόχο τους γονείς οδηγούς Ι.Χ. και με θέμα 

«παιδί στο αυτοκίνητο».
Με αφορμή την ημέρα πρόληψης παιδικού ατυχήματος, 19 Οκτωβρίου, θα διανεμηθεί 

στα διόδια της Αττικής Οδού ο οδηγός  του Σωματείου Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύμα-
τος, που γράφτηκε ειδικά για τα παιδιά και περιέχει απλές συμβουλές για να κυκλοφορούν 
με ασφάλεια, είτε στο αυτοκίνητο, είτε με το ποδήλατό τους, είτε με τα πόδια.

Παράλληλα, σε συνεργασία με την εταιρεία Chicco, η «Αττικές Διαδρομές» Α.Ε. θα μοι-
ράσει 100 παιδικά καθισματάκια αυτοκινήτου σε 100 τυχερούς που θα πάρουν μέρος σε 
ραδιοφωνικό διαγωνισμό, ενώ αντίστοιχο ραδιοφωνικό σποτ για τη χρήση παιδικού καθί-
σματος θα είναι στον αέρα τις ημέρες εκείνες. Η εκπαίδευση σε θέματα οδικής ασφάλειας 
αποτελεί σημαντικό τομέα δράσης για την Αττικές Διαδρομές  Α.Ε. και την Αττική Οδό, 
που δεν σταματούν να υλοποιούν ενέργειες, προκειμένου να συμβάλουν στο να διαμορ-
φωθεί μια νέα πραγματικότητα στον τομέα της οδικής ασφάλειας.
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Eχοντας εργαστεί μερικές δεκαετίες στον τομέα της εκμετάλ-
λευσης των αυτοκινητοδρόμων με διόδια, ακούω να λέγεται 
ότι σύντομα θα μπορούμε να διασχίζουμε την Ευρώπη με 

έναν μόνο πομποδέκτη για την πληρωμή των διοδίων των αυτοκινη-
τοδρόμων. «Ένα μόνο συμβόλαιο ανά πελάτη, μία μόνο συσκευή ανά 
όχημα» είναι ο στόχος που ορίστηκε στην οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αλλά δεν μπορούμε παρά να διαπιστώσουμε ότι η υπάρ-
χουσα κατάσταση του σχεδίου διαλειτουργικότητας των ηλεκτρονι-
κών διοδίων απέχει πάρα πολύ από το στόχο.

Μια πρώτη πολύ απλή εξήγηση σχετίζεται με τον όγκο του επιχει-
ρηματικού μοντέλου και με το γεγονός ότι όσο θα υπάρχει η εναλ-
λακτική λύση της χειροκίνητης πληρωμής στους σταθμούς διοδίων, 
η βιομηχανία των ηλεκτρονικών διοδίων δεν θα κινητοποιηθεί προ-
κειμένου να επιβληθεί ως το μοναδικό σύστημα πληρωμής. Ωστόσο 
υπάρχουν και άλλοι λόγοι, πολιτισμικοί και εθνικοί...

Τα πρώτα συστήματα τηλεδιοδίων εμφανίστηκαν στην Ευρώπη το 
1986 στην πόλη Μπέργκεν της Νορβηγίας και έπειτα στο Τροντχάιμ 

σε αστικό περιβάλλον διοδίων. Το 1989 η Autostrada, Εθνική Εται-
ρεία αυτοκινητοδρόμων της Ιταλίας, παρουσιάζει το Telepass, το 
οποίο θα εγκατασταθεί σταδιακά στο εθνικό τους οδικό δίκτυο και 
έπειτα σε όλους τους ιταλικούς αυτοκινητόδρομους. Εκείνη την επο-
χή το Telepass αποτελεί ένα ιδιόκτητο σύστημα, ανεπτυγμένο και κα-
τασκευασμένο εξ ολοκλήρου από την Autostrada. Τη δεκαετία 1990 
στη Γαλλία σιγά σιγά κάθε ανάδοχος εταιρεία αυτοκινητοδρόμων με 
διόδια εγκαθιστά συστήματα τηλεδιοδίων κατασκευασμένα από δι-
άφορες βιομηχανίες, ασύμβατα το ένα με το άλλο. Στην Πορτογαλία 
το σύστημα Via Verde τέθηκε σε εφαρμογή από την εθνική εταιρεία 
Brisa από το 1991. Η Πορτογαλία γίνεται έτσι η πρώτη χώρα που απο-
κτά ένα μοναδικό σύστημα τηλεδιοδίων που καλύπτει όλο το οδικό 
της δίκτυο με διόδια. Προς το τέλος της δεκαετίας 1990 η Νότια Ευ-
ρώπη που έχει επιλέξει ένα σύστημα οδικής Παραχώρησης (Γαλλία, 
Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία μεταξύ άλλων), καθώς επίσης και οι 
Σκανδιναβοί, σκέφτονται το ενδεχόμενο να ορίσουν ένα ευρωπαϊκό 
σχέδιο διαλειτουργικότητας.

Του Jean HARITO / Γενικού Διευθυντή στις Αττικές Διαδρομές

Το σχEδιο για Την «Eξυπνη» ΤεχνολογIα Του μEλλονΤοσ 

Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη 
με έναν μόνο πομποδέκτη

Τα κινητά τηλέφωνα 
και οι πιστωτικές 

κάρτες έχουν 
διαλειτουργικότητα 

σε όλο τον κόσμο. 
Ομως ακόμα δεν 
έχουμε ένα κοινό 

σύστημα τηλεδιοδίων 
στην Ευρώπη.
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Όλες αυτές οι χώρες χρησιμοποιούν την τεχνολογία DSRC 
(Dedicated Short Range Communication) με μία συσκευή που επι-
κοινωνεί με μια κεραία εγκατεστημένη στη λωρίδα διοδίων. Στη Γαλ-
λία η κατάσταση αυτή κατέληξε στο να δημιουργείται πρακτικό πρό-
βλημα για τους αυτοκινητιστές, που έπρεπε να γεμίζουν το παρμπρίζ 
του οχήματός τους με διάφορους πομποδέκτες, αν ήθελαν να γίνουν 
συνδρομητές σε αυτοκινητόδρομους που βρίσκονταν σε διαφορετι-
κές περιοχές της χώρας τους.  

οι πρώτες δυσκολίες
Προς το τέλος της δεκαετίας '90, η Ιταλία η οποία είχε αναπτύξει τις 

πρώτες εκδόσεις του Telepass και οι γαλλικές εταιρείες, η καθεμιά με 
το δικό της σύστημα, αντιτίθενται στις επιτροπές για τους ευρωπα-
ϊκούς αυτοκινητόδρομους. Το Telepass είναι ένα πολύ καλό σύστη-
μα και θα μπορούσε να γίνει «ευρωπαϊκό», ωστόσο είναι σύστημα 
αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Autostrada, ανεπτυγμένο από αυτήν, 
και αυτό είναι κάτι που οι άλλοι Ευρωπαίοι δεν το θέλουν! Όχι στην 
αποκλειστικότητα σε αυτό τον τομέα, υποστηρίζουν! Οι εταιρείες 
των αυτοκινητοδρόμων πρέπει να έχουν την ελεύθερη βούληση να 
επιλέγουν την αγορά εξοπλισμού τηλεδιοδίων σύμφωνα με τα δικά 
τους κριτήρια. Το Telepass παρουσιάζει ακόμα ένα πρόβλημα που το 
εμποδίζει να γίνει ευρωπαϊκό: δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις προδι-
αγραφές που έχουν ορίσει οι Ευρωπαίοι.

Το 1996, παράλληλα με τις διαμάχες των Ευρωπαίων που δεν έχουν 
τελειωμό, η Γαλλία προωθεί το δικό της εθνικό πρόγραμμα υπό την 
ονομασία TIS (Télépéage Inter-Société), που τίθεται σε λειτουργία το 
2000 και επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα όλων των συστημάτων 
που έχουν δημιουργηθεί από τις υπάρχουσες βιομηχανίες σ’ αυτή 
την ευρωπαϊκή αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές σέβονται τους 
κανόνες του TIS. Αυτό είναι το πρώτο διαλειτουργικό μη ιδιόκτητο 
σύστημα που αναπτύχθηκε μέχρι σήμερα στην Ευρώπη. Εν συνεχεία 
θα ονομαστεί πρόγραμμα Libert-T. 

Η Ισπανία θα εμπνευστεί από το TIS για να δημιουργήσει το Via-T, το 
ισπανικό διαλειτουργικό σύστημα. Οι Σκανδιναβοί ανέπτυξαν επίσης 
το δικό τους σύστημα με το όνομα NORITS.

η άφιξη του GSM/GPRS 
Μετά το 2000, εφόσον στην Ευρώπη προχωρά πολύ αργά η υποβο-

λή στους κανόνες του DSRC μικροκύματος CEN(TC278) @ 5,80Ghz, η 
Γερμανία που έως τότε δεν είχε διόδια, αποφασίζει να εγκαταστήσει 
ένα σύστημα διοδίων για τα υπέρβαρα οχήματα που ξεπερνούν τους 
12 τόνους. Με βάση την υπάρχουσα υποδομή της, η Γερμανία προ-
σανατολίζεται προς μια πιο σύγχρονη τεχνολογία τηλεδιοδίων, βα-
σισμένη στον εντοπισμό μέσω δορυφόρου και συνδεδεμένη με τις 
επικοινωνίες κινητής τηλεφωνίας (κανονισμός για το GSM/GPRS). 

Η δορυφορική αυτή λύση κάνει την εγκατάσταση της συσκευής 
στα υπέρβαρα οχήματα υποχρεωτική. Η μνήμη της συσκευής δια-
θέτει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής χαρτογράφησης, που της επιτρέ-
πει να αναγνωρίζει πότε το όχημα βρίσκεται σε αυτοκινητόδρομο 

διοδίων. Το σύστημα είναι συνδεδεμένο με μια κεντρική βάση, που 
καταγράφει έτσι τους ιδιοκτήτες των φορτηγών.

Και στην ελλάδα τι γίνεται; 
Στην Ελλάδα το τηλεδιόδιο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον 

Ιούνιο του 2002 από την Αττική Οδό. Το σύστημα e-PASS λειτουργεί 
με DSRC και εναρμονίζεται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Μο-
ναδική πρωτοπορία της Αττικής Οδού αποτελεί η εμπορική πολιτι-
κή της να προσφέρει δωρεάν τον ηλεκτρονικό πομποδέκτη στους 
συνδρομητές της!

Στη συνέχεια, το εθνικό σύστημα που διοικείται από το ΤΕΟ, πα-
ρουσίασε το ΤΕΟ-pass, επίσης σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κα-
νονισμούς αλλά εμπορικά όχι διαλειτουργικό με το e-PASS. Με την 
πρόσφατη ιδιωτικοποίηση του εθνικού μας οδικού δικτύου, οι νέοι 
ανάδοχοι (ο Μορέας και πιο πρόσφατα η Ολυμπία Οδός) έχουν προ-
βλέψει τη δυνατότητα να διαβάζεται στις λωρίδες των διοδίων τους 
ο πομποδέκτης e-PASS. Αυτή η λύση θα παραμείνει σε λειτουργία 
μέχρις ότου οι νέοι ανάδοχοι να εγκαταστήσουν μελλοντικά το δικό 
τους σύστημα τηλεδιοδίων που θα πρέπει να είναι διαλειτουργικό 
στην Ελλάδα. Μια ειδική επιτροπή έχει αναλάβει να ορίσει τις αρχές 
και τα θεμέλια της διαλειτουργικότητας των τηλεδιοδίων στην Ελλά-
δα. Στο άμεσο μέλλον το e-PASS θα σας παρέχει τη δυνατότητα να 
ταξιδεύετε σε όλους τους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους που θα 
έχουν συμφωνητικό συνεργασίας με την Αττική Οδό.

20�0-20�2: δύο δυνατότητες επιλογής στην ίδια συσκευή 
Σε αυτό το πλαίσιο πληθώρας συστημάτων διοδίων, τεχνολογιών 

και πολιτισμών, η ευρωπαϊκή κοινότητα δυσκολεύεται να ορίσει συ-
γκεκριμένους κανόνες. Η κατάσταση άμεσης ανάγκης όσον αφορά 
το σύστημα τηλεδιοδίων, στην οποία βρίσκονται οι χώρες της Κε-
ντρικής Ευρώπης (Τσεχία, Σλοβενία, Ουγγαρία κ.τλ.) που προήλθαν 
από το πρώην ανατολικό μπλοκ και επιθυμούν επίσης να εγκαταστή-
σουν τηλεδιόδια στους αυτοκινητόδρομούς τους, δεν διευκολύνει 
καθόλου την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και σήμερα κάθε χώρα ανα-
πτύσσει το δικό της σύστημα τηλεδιοδίων, βασισμένο είτε στο DSRC, 
είτε στη δορυφορική λύση.

Σε μια πρώτη φάση, η εναρμόνιση των ευρωπαϊκών συστημάτων 
δε θα ευνοεί καμιά από αυτές τις δύο τεχνολογίες που θα ενσωματω-
θούν εξ ολοκλήρου σε μία και μόνο συσκευή. Ανάλογα με τη χώρα 
ή τις γεωγραφικές ζώνες θα χρησιμοποιείται εναλλάξ η μία ή η άλλη 
τεχνολογία, με τρόπο κατανοητό για τους χρήστες. Με αυτό το σύ-
στημα ο χρήστης θα ξέρει πού βρίσκεται και ποια τεχνολογία χρη-
σιμοποιεί. 

Η συσκευή θα γίνεται ολοένα και πιο έξυπνη, μέχρις ότου να εν-
σωματωθούν σταδιακά σ’αυτήν όλες οι τεχνικές ιδιαιτερότητες που 
χρησιμοποιεί κάθε χώρα. Ελπίζουμε μόνο αυτή η μαγική συσκευή 
να μην κοστίζει πολύ ακριβά για τους οδηγούς που επιθυμούν να 
ταξιδεύουν με «ένα μόνο συμβόλαιο και μία μόνο συσκευή» στη με-
γάλη Ευρώπη μας! 
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Με το e-PASS στα διόδια                    των εθνικών οδών 
Κορίνθου - Τριπόλεως και                 Αθηνών - Πατρών

Το e-PASS  σας πάει τώρα σε «νέους δρόμους»
Το e-PASS  της Αττικής Οδού θα σας πάει σύντομα και στην Εθνική 

Οδό Αθηνών - Πατρών.
Η διαλειτουργικότητα  που πρώτη η Αττική Οδός εγκαινίασε στην 

Ελλάδα με τον αυτοκινητόδρομο Μορέας (Εθνική Οδό Κορίνθου - 
Τριπόλεως)  πρόκειται σύντομα να επεκταθεί και στην Ολυμπία Οδό 
(στην Εθνική Οδό Ελευσίνας - Κορίνθου - Πάτρας). Στόχος η ακόμη 
μεγαλύτερη ευκολία και εξυπηρέτηση των συνδρομητών μας και σε 
άλλους αυτοκινητόδρομους πλην της Αττικής Οδού.                  

Διαλειτουργικότητα είναι η χρήση ενός μόνο πομποδέκτη και ενός 
λογαριασμού και για άλλους αυτοκινητόδρομους που λειτουργούν 
με διόδια. Η δυνατότητα αυτή κάνει τις διελεύσεις των οδηγών πιο 
άνετες και γρήγορες. 

Μια ακόμα διεθνής διάκριση για την Αττική Οδό και τις Ατ-
τικές Διαδρομές. Το νέο βραβείο αφορά τον τομέα της τε-
χνολογίας και αποδεικνύει ότι βρισκόμαστε πάντα στην 

πρώτη γραμμή των εξελίξεων.  
Στην ετήσια διεθνή διοργάνωσή της, που έγινε τον Αύγουστο στο 

Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, η ESRI, η κορυφαία εταιρεία σχεδιασμού και υλο-
ποίησης των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Geographic 
Information Systems - GIS), απένειμε στις Αττικές Διαδρομές Βραβείο 
για την εφαρμογή και ανάπτυξη της τεχνολογίας GIS.

Η επιλογή των Αττικών Διαδρομών έγινε ανάμεσα σε 100.000 εται-
ρείες από όλο τον κόσμο, λαμβάνο-
ντας υπόψη την υπάρχουσα εμπειρία, 
τα έργα και την εγκατεστημένη υπο-
δομή GIS.

Άλλες εταιρείες που βραβεύθηκαν 
στο τομέα των μεταφορών ήταν η 
Εθνική Υπηρεσία Οδικών Μεταφορών 
της Σιγκαπούρης, ο Κρατικός Φορέας 
Αεροδρομίων και Αερομεταφορών 
της Ισπανίας, το Εργαστήριο Ελέγχου 
και Ασφάλειας Σιδηροδρόμων του 

Πανεπιστημίου Beijing Jiaotong της Κίνας, ο Εθνικός Φορέας Αυτοκι-
νητοδρόμων του Ισραήλ, η Εθνική Υπηρεσία Μεταφορών της Νότιας 
Αφρικής, ο Οργανισμός Μεταφορών της πόλης του Παρισιού (RATP) 
και η Eταιρεία Μεταφορών Kowloon του Χονγκ Κονγκ.

H τεχνολογία GIS, η οποία ενσωματώνει κάθε είδους γεωγραφική 
πληροφορία, βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς τομείς, όπως η προστα-
σία των δασών από τις φωτιές, οι διευθετήσεις συνόρων μεταξύ κρα-
τών, ο κυκλοφοριακός σχεδιασμός που αφορά οχήματα  επέμβασης, 
η καταγραφή των κλιματικών αλλαγών....

Η τεχνολογία GIS αποτελεί ήδη από το 2002 βασική παράμετρο της 
πληροφοριακής υποδομής των Αττικών Διαδρομών, υποδομής που 
αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Terra ΕΠΕ. Tο σύστη-
μα GIS αποτελεί κομμάτι ενός ευρύτερου δικτύου συστημάτων, από 
το οποίο αντλεί ποικίλα δεδομένα, τα οποία αναλύει και εικονοποιεί, 
προκειμένου να αξιοποιηθούν για την εύρυθμη λειτουργία και συ-
ντήρηση του αυτοκινητόδρομου. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται για την καταγραφή της κυκλοφορί-
ας στο δρόμο, τη διαχείριση των συμβάντων, τις υπηρεσίες ασφάλει-
ας και συντήρησης του αυτοκινητόδρομου, καθώς και στην ανάλυση 
της συνδρομητικής βάσης των χρηστών e-PASS για την καλύτερη 
αξιοποίηση και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πρώτο βραβείο 
τεχνολογικής πρωτοπορίας 
ανάμεσα σε 100.000 εταιρείες

Πού μπορείτε να προμηθευτείτε και να ανανεώσετε το e-PASS σας
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Με το e-PASS στα διόδια                    των εθνικών οδών 
Κορίνθου - Τριπόλεως και                 Αθηνών - Πατρών

Έτσι, σύντομα, όσοι διαθέτουν την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS, θα 
μπορούν να τη χρησιμοποιούν όχι μόνο στην Αττική Οδό και στον αυ-
τοκινητόδρομο Μορέας, αλλά και στις ηλεκτρονικές λωρίδες της Ολυ-
μπίας Οδού (Ελευσίνα - Κορίνθος - Πάτρα) αρχικά στα 
διόδια Ελευσίνας και Ισθμού, ενώ σε επόμενη φάση θα 
ακολουθήσουν και τα διόδια Ζευγολατιού και Ρίου.

ειδική σήμανση e-PASS
Οι ηλεκτρονικές λωρίδες στην Ελευσίνα  και τον 

Ισθμό  φέρουν τη χαρακτηριστική σήμανση: 
που είναι ίδια με αυτή των ηλεκτρονικών λωρίδων της 
Αττικής Οδού και του ΜΟΡΕΑ,  και βρίσκονται αριστε-
ρά στους σταθμούς διοδίων.

Πρακτικές οδηγίες για άνετες διαδρομές
• Η ανανέωση του συνδρομητικού σας λογαριασμού μπορεί να γίνεται:
➔ στα ΣΕΣ επί της Αττικής Οδού
➔ στα διόδια της Αττικής Οδού

➔ στα 2 ΣΕΣ επί του αυτοκινητόδρομου Μορέας   
    (Διόδια Νεστάνης & Σπαθοβουνίου) 
Προσοχή! H ανανέωση του συνδρομητικού σας λο-
γαριασμού δεν μπορεί να γίνεται στους εισπράκτο-
ρες των διοδίων του Μορέα ή της Ολυμπίας Οδού, 
γι’ αυτό βεβαιωθείτε ότι ο συνδρομητικός σας λογα-
ριασμός έχει επαρκές υπόλοιπο, πριν περάσετε ηλε-
κτρονικά  από τα παραπάνω διόδια. 
• Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος της ηλε-
κτρονικής λωρίδας e-PASS στα διόδια του Μορέα ή 
της Ολυμπίας Οδού, οι διελεύσεις σας μπορούν να 
πραγματοποιούνται μόνο με την καταβολή μετρη-
τών στις λωρίδες με εισπράκτορα. Στην περίπτωση 
αυτή δεν μπορείτε να  «πληρώσετε» το αντίτιμο του 
διοδίου δίνοντας στον εισπράκτορα  τον πομποδέ-
κτη σας. 
• Οι χρεώσεις των ηλεκτρονικών σας διελεύσεων 
στον Μορέα και στην Ολυμπία Οδό θα γίνονται 
βάσει του τιμοκαταλόγου διοδίων της αντίστοιχης 
εταιρείας.
• Οι διελεύσεις που πραγματοποιείτε στα διόδια του 
Μορέα και της Ολυμπίας Οδού δεν προσμετρώνται 
στις διελεύσεις που πραγματοποιείτε στην Αττική 
Οδό (άρα δεν επηρεάζουν τις εκπτώσεις στην Ατ-
τική Οδό που σας εξασφαλίζει το συνδρομητικό 
πακέτο που έχετε επιλέξει). Ο λογαριασμός των διε-
λεύσεών σας που αποστέλλεται από την Αττική Οδό 
μέσω ταχυδρομείου θα αναφέρει στο εξής ξεχωρι-
στά τις διελεύσεις που έχετε τυχόν πραγματοποιή-
σει σε καθέναν ξεχωριστά από τους τρεις αυτοκινη-
τόδρομους στους οποίους ισχύει το e-PASS (Aττική 
Οδός, Μορέας, Ολυμπία Οδός).

• Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε το Τμήμα Τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης Πελατών 2�0 6682222  
Ώρες λειτουργίας δευτέρα – σάββατο 08:00-�9:00 

επισκεφτείτε τα ΣΕΣ της Αττικής Οδού 
Ώρες λειτουργίας δευτέρα – σάββατο 07:00-�9:00
επισκευτειτε τα ΣΕΣ Νεστάνης & Σπαθοβουνίου 
Ώρες λειτουργίας 
δευτέρα – σάββατο 09:00 – �7:00, 
Κυριακή �0:00 – �8:00. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.aodos.gr

Πού μπορείτε να προμηθευτείτε και να ανανεώσετε το e-PASS σας



Eρευνα της InVision και Metron Analysis σε οδηγούς 

Το 95% αισθάνεται ασφάλεια 
όταν οδηγεί στην Αττική Οδό

Τέσσερα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της Αττικής Οδού και 
οι οδηγοί συνεχίζουν να δίνουν «ψήφο εμπιστοσύνης» στο 
βασικό οδικό άξονα της πρωτεύουσας. Αυτό δείχνει μεγά-

λη έρευνα της εταιρείας InVision Συμβουλευτική σε συνεργασία με 
την Metron Analysis, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα. 

Όπως φαίνεται από τα ευρήματα της έρευνας, η Αττική Οδός ανα-
δεικνύεται όλο και περισσότερο στο βασικότερο άξονα μετακίνη-
σης των κατοίκων του λεκανοπεδίου, ενώ παράλληλα δημιουργεί 
νέα υψηλά πρότυπα υπηρεσιών και εξυπηρέτησης στον τομέα των 
μεταφορών. Στα πλαίσια της έρευνας ερωτήθηκαν 9.049 χρήστες της 
Αττικής Οδού, εκ των οποίων το 82% ήταν άντρες και το 18% γυναί-
κες.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 79% των ερωτη-
θέντων κερδίζει 16-45 λεπτά της ώρας για κάθε διαδρομή που πραγ-
ματοποιεί μέσω της Αττικής Οδού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για 
κάποιον που χρησιμοποιεί την Αττική Οδό για να πάει και να γυρίσει 
από το χώρο εργασίας του, το συνολικό όφελος χρόνου ξεπερνάει τις 
20 ώρες το μήνα, χρόνος που απελευθερώνεται για να χρησιμοποιη-
θεί σε ψυχαγωγία, οικογενειακή χαλάρωση ή οπουδήποτε αλλού.

Ο παράγοντας «ασφάλεια» κατά την οδήγηση στην Αττική Οδό, 
παρά το ότι αφορά αρμοδιότητες της Τροχαίας είναι ένας από τους 
κοινωνικούς στόχους της εταιρείας λειτουργίας «Αττικές Διαδρομές 
Α.Ε.»,  που για το λόγο αυτό πραγματοποιεί σειρά ενεργειών εκπαί-
δευσης, διασφάλισης, πρόληψης και ενημέρωσης των χρηστών-
οδηγών σε θέματα οδικής ασφάλειας. 

Είναι εντυπωσιακό ότι το 96,4% των ερωτώμενων χρηστών δηλώ-
νουν ότι αισθάνονται πολύ ή αρκετά ασφαλείς όταν οδηγούν στην 
Αττική Οδό. Από το υπόλοιπο 3,6%, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι 
η συμπεριφορά των άλλων οδηγών είναι ο κύριος τομέας που χρή-
ζει άμεσης βελτίωσης για την επίτευξη ακόμα υψηλότερου επιπέδου 
ασφάλειας στον αυτοκινητόδρομο. 

Η μέση διανυόμενη απόσταση μέσα στην Αττική Οδό είναι περίπου 
16 χιλιόμετρα, κάτι που επιβεβαιώνει ότι ο αυτοκινητόδρομος έχει 
πετύχει το στόχο του για την αποτελεσματική  διασύνδεση μακρι-
νών περιοχών – Δήμων του λεκανοπεδίου από τις οποίες διέρχεται 
και όχι μόνο.

Η συνεχής παρουσία (24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομά-
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To 95% των οδηγών δηλώνει ότι αισθάνεται πολλή/αρκετή ασφάλεια όταν οδηγεί στο δρόμο.
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Ενημέρωση για την αντιμετώπιση έκτακτων
καταστάσεων και μαθήματα πρώτων βοηθειών

Ενημέρωση σχετικά με το πώς να οδηγείτε
με ασφάλεια σε ένα σύγχρονο 
αυτοκινητόδρομο όπως η Α.Ο.

Ενημέρωση για γενικούς κανόνες
ασφαλούς οδήγησης

Ενημέρωση σχετικά με το πώς 
να διατηρήσετε ασφαλές το όχημά σας

Τίποτα από τα παραπάνω

2006
2007
2008

Ποιες από τις ενέργειες ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια
θεωρούν οι οδηγοί τις πιο ενδιαφέρουσες

δα) των κίτρινων οχημάτων, των ειδικών 
περιπόλων της Αττικής Οδού, για την αντι-
μετώπιση κάθε συμβάντος είναι πλέον ανα-
γνωρίσιμη από το 77,0% των χρηστών του 
αυτοκινητόδρομου, ενώ από αυτούς που 
έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες των 
περιπόλων,  το  89,3% δηλώνουν πολύ/αρ-
κετά ικανοποιημένοι από το επίπεδο των 
προσφερόμενων υπηρεσιών.  

Η επιτυχία της Αττικής Οδού βασίζεται σε 
μεγάλο βαθμό στους εργαζομένους της. 

Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας είναι 
ο ολοένα αυξανόμενος με το πέρασμα του 
χρόνου «βαθμός ικανοποίησης» των χρη-
στών του αυτοκινητόδρομου από τη συ-
μπεριφορά των υπαλλήλων των διοδίων. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευ-
νας, το 99,0% των χρηστών της Αττικής 
Οδού δηλώνουν πολύ/αρκετά ικανοποιη-
μένοι από την συμπεριφορά των υπαλλή-
λων, κάτι που πολύ σπάνια συναντάται σε 
άλλους αυτοκινητόδρομους  στην Ευρώπη 
ή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στα ίδια υψηλά επίπεδα κινείται και ο βαθ-
μός ικανοποίησης των χρηστών της Αττικής 
Οδού από τη συμπεριφορά και το βαθμό 
εξυπηρέτησης των στελεχών της υπηρεσί-
ας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών. 
Το 94,9% όσων έχουν κάνει χρήση αυτής 
της υπηρεσίας δηλώνουν πολύ/αρκετά 
ικανοποιημένοι από τη συμπεριφορά των 
υπαλλήλων και το επίπεδο εξυπηρέτησης  
του οποίου ήταν αποδέκτες.

Με το πέρασμα του χρόνου, ο «ηλε-
κτρονικός» τρόπος πληρωμής που χρησι-
μοποίησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα  
η Αττική Οδός έχει γίνει κομμάτι της καθη-
μερινής ζωής ενός μεγάλου αριθμού χρη-
στών της, αφού το 44,0% των καθημερινών 
συνολικών διελεύσεων πραγματοποιείται 
με τη χρήση του ηλεκτρονικού πομποδέ-
κτη e-PASS.

 Η χρησιμότητα και η ευκολία χρήσης των 
ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αποτυπώ-
νεται και στην άποψη του 90% των χρηστών 
της Αττικής Οδού ότι η χρήση του ηλεκτρο-
νικού πομποδέκτη e-PASS για την πληρωμή 
διοδίων στο σύνολο των Εθνικών Οδών της 
χώρας μας είναι πολύ/αρκετά σημαντική.
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Η επικίνδυνη οδηγική
συμπεριφορά των άλλων οδηγών

Ο βαθμός αστυνόμευσης

Η συχνή ύπαρξη εισόδων-εξόδων

Ο φωτισμός

Σήμανση

Οι συνθήκες στις σήραγγες

Οδόστρωμα

Αλλο

ΔΓ/Δεν έχω άποψη

Ποιοι λόγοι δημιουργούν ανασφάλεια

H συμπεριφορά των άλλων οδηγών παραμένει ο βασικός λόγος που μειώνει το αίσθημα ασφάλειας.

Η εκπαίδευση των παιδιών θεωρείται η πιο σημαντική από τις ενέργειες που υλοποιεί η Αττική Οδός.
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λόγοι

Αλλοι προσωπικοί Κοινωνικά-αναψυχή

76,7%
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7,3%

6,8%
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Nαι, γνωρίζει
(σωστή απάντηση

για το χρώμα)

Nαι, γνωρίζει
(λάθος απάντηση

για το χρώμα)

Οχι, δε γνωρίζει
το χρώμα

ΕΡ.: Γνωρίζετε τις υπηρεσίες περιπόλων, τι χρώμα έχουν τα αυτοκίνητα;

Οχι, δε γνωρίζει
την υπηρεσία

ΔΑ

η διασύνδεση των περιοχών 

του λεκανοπεδίου με πυκνό και 

μεγάλο αριθμό κόμβων 

ήταν από τους βασικούς λόγους 

που υπαγόρευσαν τη δημιουργία 

της Αττικής Οδού. 

Σύμφωνα με τις δικές σας απαντήσεις, 

η μέση διανυόμενη απόσταση ανά διαδρομή 

είναι περίπου 16 χιλιόμετρα, κάτι που 

επιβεβαιώνει ότι ο αυτοκινητόδρομος 

έχει πετύχει το στόχο του. 

�0             E Ρ Ε Υ Ν Α

σε δρόμο των εργαζομένων αναδεικνύεται 

η Αττική Οδός. Όπως δείχνουν οι απαντήσεις 

των οδηγών, το 66,7 % των χρηστών μας 

χρησιμοποιούν την Αττική Οδό για να πάνε 

ή να γυρίσουν από το χώρο εργασίας τους 

ή για άλλον επαγγελματικό λόγο, ενώ το υπόλοιπο 

33,3% χρησιμοποιούν την Αττική Οδό για 

μετακινήσεις που αφορούν αναψυχή, κοινωνικές 

υποχρεώσεις ή άλλους προσωπικούς τους λόγους. 

αίσθημα ασφάλειας δίνει στους οδηγούς 

η συνεχής παρουσία (24ώρες την ημέρα, 

7 ημέρες την εβδομάδα ) των κίτρινων οχημάτων, 

των ειδικών περιπόλων της Αττικής Οδού, 

για την αντιμετώπιση κάθε συμβάντος. Το 77,0% 

των χρηστών γνωρίζει τις υπηρεσίες και θυμάται 

και το χρώμα των αυτοκινήτων, ενώ ένα 6% 

γνωρίζει τις υπηρεσίες, αν και δεν θυμάται 

το χρώμα των αυτοκινήτων περιπολίας. 
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Το 94,9% δηλώνουν πολύ/αρκετά ικανοποιημένοι
από τη χρήση της υπηρεσίας τηλεφωνικής εξυπηρέτησης
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ισχυρό «χαρτί» για την Αττική Οδό παραμένουν 

οι εργαζόμενοί της. Ο συνεχώς  αυξανόμενος 

με το πέρασμα του χρόνου «βαθμός ικανοποίησης» 

των χρηστών του αυτοκινητόδρομου από 

τη συμπεριφορά των υπαλλήλων των διοδίων 

αποτελεί την καλύτερη απόδειξη. Σπάνιο ποσοστό 

σε ολόκληρο τον κόσμο το 99% ικανοποιημένων 

χρηστών από τη συμπεριφορά των υπαλλήλων. 

Το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών 

από τις ομάδες οδικής βοήθειας παραμένει 

σε υψηλά επίπεδα, όπως δηλώνουν οι ίδιοι 

οι οδηγοί. Από αυτούς που έχουν χρησιμοποιήσει 

τις υπηρεσίες οδικής βοήθειας, το  89,3% 

δηλώνουν πολύ/αρκετά ικανοποιημένοι 

από το επίπεδο των υπηρεσιών 

που τους προσφέρθηκαν. 

Τον πήχη ψηλά έχουν θέσει και τα στελέχη 

της υπηρεσίας Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 

Πελατών, τα οποία απαντούν στο τηλέφωνο 

210-668 2222 και έχουν ως στόχο 

την ολοκληρωμένη και άμεση εξυπηρέτηση 

των χρηστών του αυτοκινητόδρομου. 

Το 94,9% όσων έχουν κάνει χρήση 

αυτής της υπηρεσίας δηλώνουν 

πολύ/αρκετά ικανοποιημένοι από τη συμπεριφορά 

των υπαλλήλων και το επίπεδο εξυπηρέτησης.
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Δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο τεύχος ένα ερωτηματολόγιο με 
σκοπό να διαπιστώσουμε πόσα πράγματα σχετικά με την οδήγηση μο-
τοσικλέτας δεν γνωρίζουμε. Ή πόσες από τις ενέργειες που κάνουμε 
όταν οδηγούμε μοτοσικλέτα δεν συνειδητοποιούμε ότι τις κάνουμε. 

Σε κάποιες από τις ερωτήσεις οι σωστές απαντήσεις ηχούν «παρά-
δοξες», και μετά τη δημοσίευση του τεστ, λάβαμε αρκετές επιστολές 
από αναγνώστες μας που ζητούσαν διευκρινίσεις.

Το θέμα είναι φλέγον, καθώς εγείρονται προφανή ερωτήματα. 
Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τι κάνουμε; Ή πόσο επικίνδυ-
νο είναι αν δεν γνωρίζουμε τι κάνουμε όταν οδηγούμε και έχουμε την 
εντύπωση για το αντίθετο;

Θα δώσουμε σήμερα κάποιες απαντήσεις σχετικά με τα επίμαχα 
σημεία του τεστ, ώστε να διαπιστώσουμε όλοι πόσο αυτό που νομί-
ζουμε ότι κάνουμε απέχει από αυτό που πραγματικά κάνουμε.

«Κινείστε με 20 χ.α.ω. και στρίβετε ελαφρά το τιμόνι προς τα 
αριστερά. Πού θα κατευθυνθεί η μοτοσικλέτα» έλεγε η 1η ερώ-
τηση και η 2η το ίδιο, με 60 χ.α.ω. όμως αυτή τη φορά. 

Η απάντηση και στις δύο περιπτώσεις είναι ότι η μοτοσικλέτα θα πάει 
δεξιά. Ακούγεται παράδοξο, όμως αυτό συμβαίνει. Ας δούμε γιατί. 

Η μοτοσικλέτα και κάθε δίκυκλο (ποδήλατο, πατίνι κ.λπ.) για να στρί-
ψει πρέπει να πάρει κλίση. Για να πάρει κλίση, υπάρχει ένας τρόπος, αυ-
τός που περιγράψαμε: να στρίψουμε ελαφρά το τιμόνι προς την αντί-
θετη κατεύθυνση. Αυτό κάνουμε ήδη όλοι από τη στιγμή που βγάλαμε 
τις βοηθητικές ρόδες από το παιδικό μας ποδηλατάκι, μέχρι την οδή-
γηση μοτοσικλέτας 1300 κ.εκ… Απλά δεν το συνειδητοποιούμε. 

εξήγηση: Σε ένα αυτοκίνητο, όταν στρίβουμε το τιμόνι αριστερά, 
προς τα πού γέρνει το αυτοκίνητο και σώμα μας; Δεξιά. Αν «κόψουμε» 
το αυτοκίνητο στη μέση και στρίψουμε αριστερά το τιμόνι, προς τα 

πού θα πάρει κλίση; Δεξιά. Αυτός είναι ο απλοϊκός τρόπος για να κα-
ταλάβει κανείς τι συμβαίνει. Τεχνικά, αυτό που συμβαίνει, είναι καθα-
ρά θέμα αδράνειας. Στην ευθεία, τα ίχνη των τροχών και η προβολή 
του κέντρου βάρους (ΚΒ) του συστήματος μοτοσικλέτα -αναβάτης, 
βρίσκονται στην ίδια ευθεία, γι’ αυτό και ισορροπεί το σύστημα. Ο 
εμπρός τροχός, μόλις στρίψουμε το τιμόνι, φεύγει από την ευθεία 
αυτή, μετατοπίζοντας το ίχνος προς τα αριστερά (όταν στρίψουμε 
αριστερά το τιμόνι). Η μοτοσικλέτα, και πιο συγκεκριμένα το ΚΒ, έχει 
την τάση να συνεχίσει ευθεία πορεία (αρχή διατήρησης της κινητικής 
ενέργειας). Με τα ίχνη των τροχών όμως να μη βρίσκονται πια στην 
ίδια ευθεία, η αδράνεια αυτή του ΚΒ, «τραβά» τη μοτοσικλέτα να κινη-
θεί σε πορεία άλλη από αυτή που ορίζουν εκείνη τη στιγμή οι θέσεις 
των τροχών. Το αποτέλεσμα είναι η μοτοσικλέτα να «εκτρέπεται», να 
παίρνει κλίση, για όσο διάστημα εμείς έχουμε το τιμόνι στραμμένο 
προς την άλλη κατεύθυνση. Όταν η μοτοσικλέτα πάρει την επιθυ-
μητή κλίση για να διαγράψει τη στροφή, σταματάμε να πιέζουμε το 
τιμόνι και, λόγω κατασκευής πια και γεωμετρικών χαρακτηριστικών, 
ο τροχός έρχεται και στρίβει προς το εσωτερικό της στροφής. Ουσι-
αστικά τοποθετεί την προβολή του ΚΒ και πάλι ανάμεσα στα ίχνη των 
τροχών, ώστε να ισορροπεί και να διαγράψει τη στροφή.

δοκιμή: Είναι τρομακτικό να συνειδητοποιεί κανείς ακόμη και έπει-
τα από 30 χρόνια οδήγησης, τι είναι αυτό που κάνει στην πραγματι-
κότητα για να στρίψει τη μοτοσικλέτα του. Ποτέ δεν είναι αργά όμως. 
Κάντε μια δοκιμή μόνοι σας με οποιοδήποτε δίτροχο, μοτοσικλέτα, 
ποδήλατο, ακόμη και με ένα παιδικό ποδηλατάκι. 

Κινηθείτε με 10 χ.α.ω., όσο χρειάζεται για να μπορείτε να ισορρο-
πείτε σε ευθεία πορεία. Στρίψτε αριστερά το τιμόνι και διαπιστώστε 
προς τα πού κινείται το όχημα. Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται 
για να πιστέψετε στα μάτια σας…

διευκρινίζοντας τις φαινομενικά 
«παράδοξες» απαντήσεις 
στο τεστ του τεύχους 17

Πόσο έτοιμοι είστε 
να ανεβείτε 
στη μηχανή σας;
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ΓιαΤι εIΜασΤε περHφανοι 
Για Τουσ ανθρΩπουσ Μασ
Τρία περιστατικά απώλειας και ανεύρεσης χρημάτων εί-
χαμε τους τελευταίους μήνες στην αττική οδό. Το προ-
σωπικό μας στα Τμήματα διοδίων και Κυκλοφορίας απέ-
δειξαν και πάλι ότι γι’ αυτούς καθήκον δεν σημαίνει μό-
νον επαγγελματική συνέπεια αλλά και ανθρωπιά.

συγκεκριμένα, στις �9 αυγού-
στου ο Τομεάρχης διοδίων αν-
δρέας ανδρεόπουλος μαζί με 
τον εισπράκτορα χαράλαμπο 

ανυφαντή, παρέδωσαν στην αστυνομία Παλλήνης ένα 
πορτοφόλι με χρηματικό ποσό που ο εισπράκτορας είχε 
βρει στα διόδια της Παλλήνης.

συγχαρητήρια αξίζουν και στην εισπράκτο-
ρα ιωάννα στάθη και τους εισπράκτορες 
του σταθμού Κατεχάκη, που βρήκαν και πα-
ρέδωσαν τσάντα με έγγραφα, πιστωτικές 

κάρτες και χρήματα στον ιδιοκτήτη τους. οι ευχαριστίες 
του ιδιοκτήτη αποτελούν την καλύτερη επιβράβευση.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωπικό ελέγχου των 
διοδίων της Κατεχάκη για την άψογη συμπεριφορά τους 
απέναντί μου και ειδικότερα να ευχαριστήσω και δημόσια 
την κυρία Ιωάννα Στάθη, dealer των διοδίων, γιατί την Πα-
ρασκευή 22 Αυγούστου βρήκε και παρέδωσε το τσαντάκι 
μου (με χρήσιμα έγγραφα, πιστωτικές κάρτες και χρήμα-
τα), που μου είχε πέσει χωρίς να το αντιληφθώ στο σταθμό 
Κατεχάκη. Τηλέμαχος Ντιμπ»

Όμως και το Τμήμα Κυκλοφορίας έχει  αντίστοιχα συμβά-
ντα. Το πιο πρόσφατο περιστατι-
κό συνέβη στις � σεπτεμβρίου, 
και αφορά μία ακόμη ανεύρεση. 
ο επικεφαλής βάρδιας γιώργος 

ντουνούκος βρήκε στο δρόμο πορτοφόλι το οποίο πε-
ριείχε χρήματα και προσωπικά έγγραφα. ο επικεφαλής 
βάρδιας επικοινώνησε άμεσα με την κάτοχο του πορτο-
φολιού κα Καπίρη και έστειλε το πορτοφόλι στον υπεύ-
θυνο του Κέντρου διαχείρισης Κυκλοφορίας, Θεόδωρο  
Μιχάλογλου. Το βράδυ της ίδιας ημέρας η κα Καπίρη πέ-
ρασε από το Κέντρο διαχείρισης Κυκλοφορίας  και παρέ-
λαβε το πορτοφόλι, ευχαριστώντας θερμά τόσο την εται-
ρεία, όσο και όσους ενεπλάκησαν προσωπικά.

αυτο-διόρθωση της πορείας
Αρκετές από τις επόμενες ερωτήσεις είχαν κοινό θέμα: Ποιος μπο-

ρεί να επαναφέρει πιο αποτελεσματικά την ισορροπία σε μια μοτο-
σικλέτα όταν αυτή έχει διαταραχτεί; Ο οδηγός ή η ίδια η μοτοσικλέτα 
(αξιοποιώντας τα γεωμετρικά της χαρακτηριστικά); Η απάντηση είναι 
πάντα υπέρ της μοτοσικλέτας. Συχνά καλείται να αντιμετωπίσει την 
κατάσταση που εμείς ως οδηγοί προκαλούμε και δυσχεραίνουμε δι-
αρκώς, επιμένοντας να κρατάμε σφικτά το τιμόνι. 

Σε έναν ιδανικό κόσμο, η μόνη επίδραση που θα δεχόταν η μοτο-
σικλέτα από τον οδηγό της θα ήταν το στρίψιμο στο τιμόνι για να αλ-
λάζει κατεύθυνση και το άνοιγμα του γκαζιού για να προχωρά. Κάθε 
άλλη επίδραση μόνο προβλήματα δημιουργεί, με κυρίαρχο το σφί-
ξιμο του τιμονιού.  

εξήγηση: Όσο το τιμόνι είναι χαλαρό ανάμεσα στα χέρια μας, η μο-
τοσικλέτα διορθώνει διαρκώς την πορεία της με μικροκινήσεις του 
τροχού που δεν γίνονται αντιληπτές από τον οδηγό. Όταν σφίξουμε 
τα χέρια μας, οι διορθώσεις αυτές απλά δεν γίνονται και η μοτοσικλέ-
τα αρχίζει να ταλαντώνεται. Εμείς νομίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα, 
σφίγγουμε περισσότερο τα χέρια μας νομίζοντας ότι έτσι θα το διορ-
θώσουμε, οπότε η κατάσταση επιδεινώνεται, σε βαθμό που μπορεί 
να οδηγήσει ακόμη και σε πτώση.

Στην πραγματικότητα, είναι αδύνατον να τιθασεύσουμε την ορμή 
μιας μοτοσικλέτας 300 κιλών με τον αναβάτη της που κινούνται με 100 
χ.α.ω. Η μοτοσικλέτα βάσει του σχεδιασμού της μπορεί να αντιμετωπί-
σει ακόμη και έντονη στιγμιαία απώλεια ευστάθειας - ο οδηγός όχι. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα των οδηγών μοτοσικλέτας είναι με μία 
λέξη η άγνοια. Ακόμη και σπουδαίοι οδηγοί αγώνων δεν γνωρίζουν 
ποιες είναι ακριβώς οι κινήσεις που κάνουν, και οδηγούν με το ένστι-
κτο. Ο εγκέφαλος έχει δημιουργήσει ένα κατάλληλο «πρόγραμμα», 
που εμπλουτίζεται διαρκώς όσο μεγαλώνει η εμπειρία του οδηγού. 

Η κρίσιμη στιγμή όμως έρχεται όταν οι συνθήκες απαρτίζονται από 
δεδομένα άγνωστα στο ως τότε πρόγραμμα του εγκεφάλου. Τότε ο 
οδηγός καταβάλλεται από πανικό και οι αντιδράσεις του είναι απο-
λύτως καταστροφικές για την εξέλιξη. Εκεί που πρέπει να χαλαρώσει 
τα χέρια του, τα σφίγγει, εκεί που πρέπει να ανοίξει ελαφρά το γκάζι, 
το κλείνει, κι ακόμη χειρότερα πατά και φρένο. 

Όλα αυτά είναι θέματα που καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο 
με εκπαίδευση. Σε κάποιες χώρες του εξωτερικού τα προγράμμα-
τα περιλαμβάνουν τέτοιου είδους εκπαίδευση, όχι μόνο χειρισμού, 
όπως συμβαίνει στην Ελλάδα. Στον τομέα αυτό η Νορβηγία δείχνει το 
δρόμο, διαχωρίζοντας επίσημα την εκπαίδευση χειρισμού και οδή-
γησης μοτοσικλέτας και τις αντίστοιχες εξετάσεις για τους υποψήφι-
ους οδηγούς μοτοσικλέτας. 

Θανάσης χούντρας
Διευθυντής του Ελληνικού Παραρτήματος 
της Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης Μοτοσικλέτας 
California Superbike School - CSS (www.superbikeschool.gr), 
μέλους της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας
Εκδότης του περιοδικού μοτοσικλέτας "0-300"



οι υπάλληλοί μας στα διόδια και 

στις ομάδες περιπολίας αντιμετω-

πίζουν συχνά πολλά απρόοπτα.

Πρόσφατο παράξενο συμβάν 

ήταν η συνάντηση υπαλλήλου πε-

ριπολίας με… αλεπουδίτσα κοντά 

στα διόδια Παπάγου.

ο υπάλληλος με τη βοήθεια της 

επόπτριας των διοδίων φρόντι-

σαν το ζώο και ειδοποίησαν το 

σύλλογο Προστασίας Άγριας 

Ζωής, εθελοντής του οποίου το 

παρέλαβε, ενημερώνοντας ότι 

μετά την περίθαλψη του ζώου και 

την υποβολή του σε ιατρικές εξε-

τάσεις θα το επέστρεφε στο φυσι-

κό του περιβάλλον.

να σημειώσουμε ότι κατά την 

κατασκευή της αττικής οδού, οι 

φυτεύσεις των σκεπαστών cut & 

cover, ειδικά στην περιοχή της δυ-

τικής Περιφερειακής λεωφόρου 

υμηττού έγιναν με τρόπο που να 

μην παρεμποδίζεται η διέλευση 

της τοπικής πανίδας.

Η φιλοσοφία που καθορίζει τη λειτουργία της Αττικής Οδού και των Αττικών Διαδρο-
μών ενθαρρύνει τον εθελοντισμό.
Ειδικότερα, χάρη στο Ιατρείο εργασίας, στην Αττική Οδό έχει καθιερωθεί πλέον η εθε-
λοντική αιμοδοσία, που πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο στις εγκαταστάσεις του 
Κέντρου Διοίκησης της Αττικής Οδού.
Έτσι, την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2008, πραγματοποιήθηκε η 10η εθελοντική αιμοδοσία 
στην οποία η συμμετοχή των εργαζομένων μας υπήρξε πραγματικά εντυπωσιακή.
Είναι ενθαρρυντικό να διαπιστώνουμε κάθε φορά τη διάθεση για ανθρωπιστική προ-
σφορά που διακρίνει τους εργαζόμενους στην Αττική Οδό και τις Αττικές Διαδρομές.

10η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΜΙΑ ΑΠΡΟΣΜΕΝΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
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ΜΕ ΣΤoΧΟ ΝeΕΣ ΝiΚΕΣ
Νέα αθλητική σεζόν για τις ομάδες μας ποδοσφαίρου και μπάσκετ, που προετοιμά-
ζονται για τη νέα χρονιά, συμμετέχοντας σε φιλικά παιχνίδια.
Οι επίσημοι αγώνες πρόκειται να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο και ευελπιστούμε φέτος 
να φέρουμε περισσότερα κύπελλα.
Η μέχρι σήμερα νικηφόρα πορεία της ποδοσφαιρικής μας ομάδας μας και η πρό-
σφατη ανάδειξή της σε κυπελλούχο στη διοργάνωση Commercial League 2007-
2008, μας κάνει να πιστεύουμε ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Ήδη η ποδοσφαι-
ρική μας ομάδα έπαιξε το πρώτο φιλικό προετοιμασίας με το Καζίνο Λουτρακίου 
και νίκησε 7-6. 
Το πρωτάθλημα Commercial League έχει πλέον γίνει θεσμός, και φέτος προβλέπε-
ται συναρπαστικό, γιατί όλο και περισσότερες ομάδες μεγάλων εταιρειών δηλώ-
νουν τη συμμετοχή τους.
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Eνας χρόνος συνεργασίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού» 
για  το Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα Ειδοποίησης 

των Πολιτών σε περίπτωση εξαφάνισης παιδιών (Amber 
Alert),  συμπληρώνεται φέτος για την Αττική Οδό.
Το Amber Alert δημιουργήθηκε το 1996 με αφορμή την 
τραγική κατάληξη της απαγωγής της 9χρονης Amber 
Hagerman στο Texas. Στην Ελλάδα την εγκατάσταση και 
υλοποίηση του προγράμματος Amber Alert έχει αναλάβει η 
οργάνωση το «Χαμόγελο του Παιδιού» με στόχο την άμεση 
και έγκυρη ενημέρωση της κοινής γνώμης για την εξαφά-
νιση κάποιου παιδιού. Στην  περίπτωση αυτή, στην Αττική 
Οδό, το μήνυμα και τα στοιχεία που αφορούν το παιδί προ-
βάλλονται στις πινακίδες ηλεκτρονικών μηνυμάτων (vms) 

που βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο, έτσι ώστε να μπο-
ρέσουν να το δουν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες.
Η χρήση των ηλεκτρονικών πινακίδων για να προβληθούν 
τέτοια μηνύματα γίνεται κατ’ εξαίρεση, και ειδικά για να εξυ-
πηρετηθεί η έκτακτη ανάγκη της ανεύρεσης ενός χαμένου 
παιδιού, δεδομένου ότι οι πινακίδες αυτές προορίζονται 
για την ενημέρωση των χρηστών του αυτοκινητόδρομου 
σχετικά με την κυκλοφορία και οτιδήποτε έκτακτο μπορεί 
να έχει συμβεί στο δρόμο.
Η μέχρι σήμερα ανταπόκριση των χρηστών της Αττικής Οδού 
κάθε φορά που προβάλλεται κάποιο μήνυμα Amber Alert, απο-
δεικνύει ότι το κοινό είναι ιδιαίτερα πρόθυμο να συμβάλει στην 
τόσο σημαντική αυτή συλλογική προσπάθεια.

Τα σημερινά παιδιά είναι οι αυριανοί οδηγοί, και η δημιουργία οδικής 
συνείδησης σε μικρή ηλικία μπορεί να προδιαγράψει ένα καλύτερο 
μέλλον για την οδική ασφάλεια. Με τη φιλοσοφία αυτή η Αττική Οδός 
και οι Αττικές Διαδρομές στηρίζουν και φέτος στην αρχή της σχολικής 
χρονιάς το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής «Μαθαίνω και κυκλο-
φορώ», που διοργανώνουν τα εκπαιδευτήρια «Νέα Γενιά Ζηρίδη».
Η Ημερίδα πραγματοποιείται στις 5 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις 
των εκπαιδευτηρίων και αποτελεί πόλο έλξης για τους μικρούς μας 
φίλους. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία 
να πάρουν μέρος σε εκπαιδευτικές, ενημερωτικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες που αφορούν την οδική συμπεριφορά και ασφά-
λεια, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς και πάνω απ’ όλα να διασκε-
δάσουν, γιατί το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο έτσι ώστε η 
μάθηση να γίνεται παιχνίδι.

συνεΡγασια Τησ αΤΤιΚησ οδου 
με Το «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» 
για Το  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AMBER ALERT

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
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