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O 
σύγχρονος αυτοκινητόδρομος 

Μορέας έφθασε πρόσφατα 

μέχρι την Καλαμάτα, και η δια-

δρομή Αθήνα - Καλαμάτα γίνεται πλέον σε 

μόλις 2 ώρες και λίγα λεπτά, ενώ σύντομα, 

με την παράδοση του τμήματος Παραδεί-

σια - Τσακώνα, ο χρόνος διαδρομής θα 

μειωθεί ακόμα περισσότερο. Σημαντική 

εξοικονόμηση χρόνου υπάρχει επίσης και 

στις διαδρομές Κόρινθος - Καλαμάτα και 

Τρίπολη – Καλαμάτα.

Έτσι, η Νότια Πελοπόννησος έρχεται τώρα 

πιο κοντά για τους συνδρομητές της Αττι-

κής Οδού και κατόχους της ηλεκτρονικής 

συσκευής e-PASS. 

Οι ομορφιές της Πελοποννήσου στη Μεσ-

σηνία, τη Μάνη και τη Νότια Ηλεία είναι 

πλέον πιο προσιτές μέσω του νέου αυτο-

κινητόδρομου, και μια μονοήμερη ή και 

διήμερη εκδρομή σε κάποια από αυτές τις 

περιοχές μπορεί να μπει εύκολα στο πρό-

γραμμα του Σαββατοκύριακου. 

Η Πελοπόννησος είναι ένας τόπος προι-

κισμένος με μεσογειακή ομορφιά και 

αμμώδεις παραλίες. Τα φυσικά χαρίσματα 

συμπληρώνουν οι παραδοσιακοί οικισμοί 

και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αρχαιολο-

γικά αξιοθέατα. Κι ακόμη τα προϊόντα της 

εύφορης γης όπως το γνήσιο λάδι αλλά 

και η τόσο νόστιμη τοπική κουζίνα, είναι 

κίνητρα για να αποδράσει κανείς στην 

Πελοπόννησο. 

Υπάρχουν ακόμη και εκείνοι που ταξιδεύ-

ουν στις περιοχές αυτές για επαγγελμα-

τικούς λόγους. Ό,τι κι αν είναι αυτό που 

καλεί για ένα ταξίδι ή μια εκδρομή στην 

Πελοπόννησο, τώρα η διαδρομή γίνεται 

πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια 

χάρη στον αυτοκινητόδρομο Μορέας, ένα 

έργο που ολοκληρώνεται βάσει χρονοδια-

γράμματος και αλλάζει το χάρτη των οδι-

κών μετακινήσεων στην Πελοπόννησο.

Το ταξίδι σε έναν αυτοκινητόδρομο σύγ-

χρονων υποδομών συνδυάζει την άνεση 

αλλά και την οδική ασφάλεια, στην οποία 

συμβάλλει η 24ωρη παρουσία των ομά-

δων περιπολίας της εταιρίας λειτουργίας 

του Μορέα.

Επίσης, οι δύο νέοι Σταθμοί Εξυπηρέτη-

σης Αυτοκινητιστών στη Μεσσηνία, σε 

συνδυασμό με τους προϋπάρχοντες στο 

Σπαθοβούνι Κορινθίας, τη Νεστάνη Αρκα-

δίας και την «Αλέα» στο Αρτεμίσιο, κάνουν 

το ταξίδι ακόμη πιο απολαυστικό. 

Αγαπητοί 
αναγνώστες,

Πάντα στην πρώτη 
γραμμή του ενδιαφέ-
ροντος της Αττικής 
Οδού είναι τα θέματα 
της οδικής ασφάλειας 
και κυρίως η εκπαίδευ-
ση και η προστασία των 
παιδιών. Η προβολή 

των θεμάτων αυτών αποτελεί βασική 
επιλογή για όλους εμάς από την έναρξη 
της λειτουργίας της Αττικής Οδού και 
είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσου-
με την προσπάθεια αυτή.
Στην καρδιά του φθινοπώρου πλέον 
με τα σχολεία να έχουν ανοίξει εδώ 
και καιρό, οι μετακινήσεις των παιδιών 
θα πρέπει να γίνονται με τη μέγιστη 
δυνατή ασφάλεια.  Η προσπάθεια αυτή 
ξεκινάει από τους γονείς που θα πρέπει 
να εφαρμόζουν ευλαβικά τους κανόνες 
ασφαλούς μετακίνησης των παιδιών σε 
όλες τις ηλικίες και να εκπαιδεύουν τα 
παιδιά εγκαίρως από τις πιο μικρές ηλι-
κίες σε θέματα οδικής ασφάλειας. 
Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας 
θα βρείτε πρακτικές οδηγίες για την 
ασφάλεια των παιδιών στο δρόμο όταν 
κυκλοφορούν ως πεζοί, οδηγώντας 
ποδήλατο ή όταν είναι συνεπιβάτες 
στο αυτοκίνητο. Στο πλαίσιο αυτό συνε-
χίζονται οι δράσεις που πραγματοποιεί 
ή συμμετέχει η Αττική Οδός με στόχο 
την εκπαίδευση των νέων σε θέματα 
οδικής ασφάλειας. 
Σε αυτές τις δύσκολες εποχές που δια-
νύουμε η Αττική Οδός προσπαθεί όχι 
μόνο να διατηρήσει αλλά και να βελτι-
ώσει τα υψηλά επίπεδα εξυπηρέτησης 
που παρέχει στους οδηγούς που την 
εμπιστεύονται. Αποδεικνύεται ότι από 
τους βασικότερους παράγοντες που 
εξασφαλίζουν υψηλής ποιότητας υπη-
ρεσίες είναι οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι 
που σας εξυπηρετούν κάθε ημέρα όλο 
το 24ωρο. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από 
το μεγάλο αριθμό επιστολών που λαμβά-
νουμε από εσάς και στη συντριπτική τους 
πλειονότητα περιλαμβάνουν ευχαριστίες 
για τους ανθρώπους της Αττικής Οδού. 
Συνεχίζουμε την προσπάθεια με αρω-
γούς όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε 
καθημερινά.

Αττική Οδός. 
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ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

Η 
«Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», εταιρία 

λειτουργίας της Αττικής Οδού, που 

έχει μέχρι σήμερα κερδίσει πολυά-

ριθμες εθνικές και διεθνείς διακρίσεις, είναι 

υποψήφια για ένα ακόμη βραβείο: Πρόκειται 

για την Ευρωπαϊκή Διοργάνωση «European 

Business Awards», που έχει θεσπιστεί με 

στόχο να επιβραβεύει και να προωθεί τις εται-

ρίες και τις επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν για 

την εξαιρετική επίδοσή τους μέσω της εφαρ-

μογής βέλτιστων πρακτικών και πρωτοπορια-

κών συστημάτων στην ευρωπαϊκή αγορά. Ο 

θεσμός, που έχει ήδη 6ετή ιστορία, έχει κερ-

δίσει διεθνή αναγνώριση και αποτελεί μοχλό 

ανάπτυξης για την Ευρωπαϊκή επιχειρηματι-

κότητα, ευνοώντας την ανταγωνιστικότητα, 

καθώς αναδεικνύει περιπτώσεις επιχειρημα-

τικής επιτυχίας που λειτουργούν ως γνώμο-

νας και παράδειγμα για την αγορά. 

Η εταιρία Αττικές Διαδρομές, χάρη στην επι-

τυχημένη μέχρι σήμερα πορεία της, επελέγη 

από τους διοργανωτές ως υποψήφια από την 

Ελλάδα. Η εταιρία, με τις πρωτοπόρες μεθό-

δους που εφαρμόζει για τη λειτουργία του 

αυτοκινητόδρομου, διαγωνίζεται στην κατη-

γορία που αφορά την εξυπηρέτηση πελατών, 

έναν τομέα στον οποίο η «Αττικές Διαδρομές 

Α.Ε.» απολαμβάνει ευρεία αναγνώριση τόσο εκ 

μέρους των χρηστών της Αττικής Οδού (όπως 

δείχνουν οι ετήσιες έρευνες) όσο και από το 

Ελληνικό Ινστιτούτο Εξυπηρέτησης Πελατών 

(ΕΙΕΠ), το οποίο έχει βραβεύσει την εταιρία για 

την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει. 

Η συμμετοχή της εταιρίας στην έγκριτη διορ-

γάνωση «European Business Awards» είναι 

ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση της διαρ-

κούς αναζήτησης για το καλύτερο, πρακτική 

που εφαρμόζει η εταιρία για την εξυπηρέτηση 

του χρήστη των υπηρεσιών της, δηλαδή του 

πελάτη της. Την επιτροπή που θα κρίνει τις 

υποψηφιότητες απαρτίζουν καταξιωμένες 

προσωπικότητες διαφορετικών εθνικοτήτων 

από το διεθνή χώρο του επιχειρείν.  Για πρώτη 

φορά φέτος, η διοργάνωση περιλαμβάνει και 

τη διαδικασία ψηφοφορίας από το κοινό, 

που έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει 

την παρουσίαση video της κάθε εταιρίας και 

να επιλέξει με την ψήφο του την «Αττικές 

Διαδρομές Α.Ε.»  μέσω της ιστοσελίδας  της 

διοργάνωσης www.businessawardseurope.

com/entries/detail/Greece/4775         

Απόδραση στη Μεσσηνία με το e-PASS 
και τον αυτοκινητόδρομο Μορέας

Διεκδικώντας βραβείο 
στα European Business Awards 2012

Σ
το πλαίσιο της συνεχούς προσπάθει-

ας για την καλύτερη και πιο γρήγορη 

εξυπηρέτηση των συνδρομητών 

της, που σήμερα υπερβαίνουν τις 400.000, 

η Αττική Οδός και η εταιρία λειτουργίας Αττι-

κές Διαδρομές Α.Ε. προχώρησαν σε μία ακόμη 

συνεργασία,  με την εταιρία  Shell. Χάρη στη 

νέα συνεργασία, οι συνδρομητές και κάτοχοι 

της ηλεκτρονικής συσκευής e-PASS της Αττι-

κής Οδού, έχουν τη δυνατότητα να ανανεώ-

νουν το συνδρομητικό τους λογαριασμό με 

μετρητά και  σε περισσότερα από 100 πρατή-

ρια με το σήμα  της Shell στην Αττική και την 

Πελοπόννησο.   Έτσι, μπορεί κανείς κάνοντας 

μια στάση και μόνο σε ένα από τα πρατήρια 

της Shell, να γεμίσει όχι μόνο το ρεζερβουάρ 

του αυτοκινήτου του αλλά και το e-PASS. Το 

μόνο που  χρειάζεται είναι να έχει μαζί του 

την ηλεκτρονική συσκευή, την οποία προ-

σκομίζει στο ταμείο του πρατηρίου, και τα 

χρήματα που επιθυμεί  να βάλει στο λογαρια-

σμό του. Η συνεργασία με τα πρατήρια με το 

σήμα  της Shell προστίθεται στις υπάρχουσες   

συνεργασίες για την ανανέωση του συνδρο-

μητικού λογαριασμού χωρίς να χρειάζεται 

να επισκεφθεί ο συνδρομητής κάποιο από 

τα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών της 

Αττικής Οδού. Επιπλέον τρόποι ανανέωσης 

λογαριασμού προσφέρονται  στα Σημεία Εξυ-

πηρέτησης της Αττικής Οδού με μετρητά, 

πιστωτική κάρτα, πάγια εντολή κάρτας ή επι-

ταγή, αλλά και στις συνεργαζόμενες τράπε-

ζες ALPHA BANK, GENIKI Bank, Millennium 

Bank, Ταχυδρομικο Ταμιευτήριο και Τράπεζα 

Κύπρου (κάθε πιστωτικό ίδρυμα προσφέρει 

διαφορετικές δυνατότητες ανανέωσης, που 

περιλαμβάνουν ταμείο, web banking, phone 

banking, ATM, πάγια εντολή λογαριασμού ή 

κάρτας της τράπεζας). Περισσότερες πλη-

ροφορίες αναζητήστε στο www.aodos.gr 

ή στην Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών 

της Αττικής Οδού στο 210 6682222.

Νέα συνεργασία με τη Shell 
για ανανέωση του συνδρομητικού 
λογαριασμούΑθήνα-Καλαμάτα 

σε 2 ώρες και λίγα λεπτά!
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Τ
ο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μετα-

φορών έχει ξεκινήσει εδώ και 

ένα χρόνο την υλοποίηση ενός 

προγράμματος που αφορά την οδική 

ασφάλεια των ποδηλατών, στο πλαίσιο 

της μείωσης των τροχαίων στους Ευρω-

παϊκούς δρόμους. Το 2008 στην Ευρω-

παϊκή Ένωση καταγράφηκαν 2.394 

θάνατοι οδηγών ποδηλάτου μετά από 

εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα. Το πρό-

γραμμα υποστηρίζεται οικονομικά από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ΄αρχάς 

καταγράφει την κατάσταση που επικρα-

τεί στα κράτη μέλη, κατατάσσοντας τις 

χώρες σε σχέση με το ποσοστό οδικής 

ασφάλειας για τους ποδηλάτες. 

Στη συνέχεια πρόκειται να συνταχθεί  

ένας οδηγός ασφαλούς οδήγησης ποδη-

λάτου που θα απευθύνεται σε όλους 

τους πολίτες των κρατών μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα θα 

συμπεριλάβει περιοδεία στην Ευρώπη 

και διοργάνωση συναντήσεων και δια-

λέξεων σε φοιτητές  σε συνδυασμό με 

τη διανομή του οδηγού. 

Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν έχουν 

την ευκαιρία να σχεδιάσουν και να υλο-

ποιήσουν τα δικά τους προγράμματα 

ασφαλούς οδήγησης ποδηλάτου στις 

κοινότητές τους. Από τις προτάσεις των 

φοιτητών θα επιλεγούν οι 10 καλύτερες. 

20 φοιτητές θα προσκληθούν να συμ-

μετάσχουν σε εκπαιδευτικό camp στις 

Βρυξέλλες, όπου θα εκπαιδευτούν από 

ειδικούς με διεθνή αναγνώριση και στη 

συνέχεια θα έχουν την υποστήριξη του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για  την υλο-

ποίηση της ιδέας τους.

Και ενώ στην Ευρώπη συμβαίνουν αυτά, 

στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια οι 

ποδηλάτες κάνουν όλο και πιο αισθητή 

την παρουσία τους στους δρόμους της 

πρωτεύουσας, διεκδικώντας -συχνά με 

ακτιβισμό- το δικαίωμά τους στην ασφα-

λή μετακίνηση.  

Δυστυχώς, στο Νομό Αττικής έχουν 

καταγραφεί από το 2008 έως και το 

2011 12 θανατηφόρα τροχαία με θύμα 

οδηγούς ποδηλάτου, ενώ έχουν σημει-

ωθεί 285 τραυματισμοί.  

Σε μια πόλη όπου οι υποδομές σχεδιά-

σθηκαν χωρίς πρόβλεψη για ποδηλατο-

δρόμους, όπως συμβαίνει στις μεγάλες 

ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η ζωή για τους 

ποδηλάτες είναι πολύ δύσκολη,  ενώ δεν 

υπάρχουν σαφείς και ξεκάθαροι κανόνες 

για την κυκλοφορία τους. Η τελευταία 

διάταξη του υπουργείου που επιτρέπει 

την κίνηση των ποδηλάτων στις λεωφο-

ρειολωρίδες αποτέλεσε αντικείμενο αντι-

κρουόμενων απόψεων, και πολλά γρά-

φτηκαν στα σχετικά sites και blogs για το 

θέμα. Ένα ακόμη βήμα στην κατεύθυνση 

της θεσμοθέτησης κάποιων κανόνων για 

την κυκλοφορία των ποδηλάτων ήταν η 

απόφαση του υπουργείου να επιτρέπεται 

η μεταφορά ποδηλάτων στο τελευταίο 

βαγόνι του μετρό, ένα μέτρο που ξεκίνη-

σε πιλοτικά και πλέον ισχύει για όλα τα 

δρομολόγια. 

Η μετακίνηση με ποδήλατο, παρ’ όλες τις 

δυσκολίες, μοιάζει να κερδίζει όλο και 

περισσότερους οπαδούς στην πρωτεύ-

ουσα. Νέα μοντέλα εμφανίζονται στην 

αγορά, όπως το ηλεκτρικό ποδήλατο, 

που διευκολύνει τις μετακινήσεις στην 

πόλη αλλά και την εξοχή, είναι αθόρυβο, 

ελαφρύ, οικονομικό και δεν εκπέμπει 

ρύπους. Μάλιστα, στην αγορά έχουν 

κάνει την εμφάνισή τους και ηλεκτρικά 

ποδήλατα ελληνικής κατασκευής. 

Οι ποδηλάτες διεκδικούν μεγαλύτερη οδική ασφάλεια

Η 
Αττική Οδός και οι σύγχρονες 

οδικές υποδομές του εθνικού 

δικτύου διαθέτουν στη δεξιά 

πλευρά του οδοστρώματος Λωρίδα  Έκτα-

κτης Ανάγκης (ΛΕΑ), τη στενή διαγραμ-

μισμένη με λευκό χρώμα λωρίδα. Για την 

τόσο σημαντική αυτή λωρίδα ισχύουν 

αυστηροί κανόνες για κίνηση και στάση, 

τους οποίους δυστυχώς κατά πλειοψηφία 

οι οδηγοί αγνοούν ή παραβιάζουν. Ξεκινώ-

ντας μία ακόμη προσπάθεια ενημέρωσης, 

επισημαίνουμε κάτι που θα πρέπει όλοι να 

γνωρίζουμε: μία στις δέκα συγκρούσεις 

προκαλούνται ανάμεσα σε οχήματα που 

κινούνται παράνομα στη ΛΕΑ και αυτο-

κίνητα σταματημένα σε αυτή! Η εγκλη-

ματική τακτική της οδήγησης στη ΛΕΑ, 

εκτός από το ότι εμποδίζει την απρόσκο-

πτη κίνηση των οχημάτων έκτακτης ανά-

γκης, είναι εύλογο ότι μπορεί να οδηγήσει 

σε σύγκρουση, εάν υπάρχει σταθμευμένο 

όχημα. Δυστυχώς, πολλοί οδηγοί αδιαφο-

ρούν, ενώ παράλληλα υπάρχουν και οδηγοί 

που σταματούν άσκοπα στη ΛΕΑ, χωρίς να 

σκεφτούν ότι είναι εκτεθειμένοι σε οχήμα-

τα που την παραβιάζουν. Στην Αττική Οδό, 

τα οχήματα που σταματούν στη ΛΕΑ φθά-

νουν τα 35.000 το χρόνο, δηλαδή περίπου 

τα 100 την ημέρα. Από αυτά σχεδόν τα 

μισά σταματούν στη ΛΕΑ χωρίς να υπάρ-

χει «έκτακτη ανάγκη». (Το κάνουν συνή-

θως οι οδηγοί για να μιλήσουν στο κινητό, 

να ψάξουν κάτι εντός οχήματος, κλπ.) Ας 

δούμε λοιπόν τι πρέπει να γνωρίζουμε για 

τη ΛΕΑ: 

Πότε σταματάμε στη ΛΕΑ 
Μόνο στις 3 παρακάτω περιπτώσεις

•Αν το αυτοκίνητό μας έχει πάθει βλάβη

•Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (αν 

π.χ. αισθανθούμε αδιαθεσία)

•Αν μας σταματήσει η Τροχαία

- Πώς σταματάμε στη ΛΕΑ σε περίπτω-

ση βλάβης

- Μόλις αντιληφθούμε ότι το αυτοκίνητό 

μας έχει κάποιο πρόβλημα, βγαίνουμε από 

τον αυτοκινητόδρομο στην πλησιέστερη 

έξοδο και αφού σταματήσουμε με ασφά-

λεια, καλούμε την οδική βοήθεια. 

- Αν πρέπει να σταματήσουμε αμέσως, 

μπαίνουμε στη ΛΕΑ έχοντας ανάψει τα 

αλάρμ και σταματάμε με τις ρόδες στραμ-

μένες δεξιά και αφήνουμε αναμμένα τα 

αλάρμ. Παρκάρουμε όσο πιο δεξιά μπορού-

με στη ΛΕΑ και όσο το δυνατόν πιο κοντά 

σε μια από τις συσκευές επείγουσας ειδο-

ποίησης (αν υπάρχουν).

Προσοχή!! Δεν μένουμε ποτέ μέσα στο 

αυτοκίνητο, βγαίνουμε από την πόρτα του 

συνοδηγού περνάμε τα στηθαία ασφαλεί-

ας και στεκόμαστε πίσω από αυτά.  

- Δεν επιχειρούμε ποτέ να επισκευάσουμε 

οι ίδιοι τη βλάβη.

- Τοποθετούμε  προειδοποιητικό τρίγωνο 

πριν το ΙΧ μας.

Με λίγα λόγια: όσο πιο γρήγορα απομα-

κρυνθούμε από τη ΛΕΑ τόσο πιο ασφα-

λείς είμαστε. 

Καλώντας σε βοήθεια

Χρησιμοποιούμε είτε το κινητό μας τηλέ-

φωνο για να καλέσουμε την υπηρεσία του 

αυτοκινητόδρομου είτε την πλησιέστερη 

συσκευή επείγουσας ειδοποίησης. Για την 

Αττική Οδό καλούμε από το κινητό μας το 

1866. Αναφέρουμε με σαφήνεια πού βρι-

σκόμαστε (στην Αττική Οδό, αναζητούμε 

την πράσινη πλευρική μικρή πινακίδα και 

αναφέρουμε τα στοιχεία που αναγράφει, 

έτσι ώστε να μας εντοπίσουν άμεσα). 

Περιμένοντας τη βοήθεια

Βεβαιωνόμαστε ότι όλοι οι επιβάτες του 

σταματημένου οχήματος έχουν βγει από 

αυτό και περιμένουν έξω από  το στηθαίο. 

Βοηθούμε ακόμη και τα ηλικιωμένα άτομα, 

παρ’ όλη τη δυσκολία που ίσως έχουν, να 

βγουν από το όχημα. Τα κατοικίδια θα πρέ-

πει να παραμείνουν μέσα στο αυτοκίνητο. 

-Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Αν έχουμε εμπλακεί σε σύγκρουση, μετα-

κινούμε, εάν είναι δυνατόν, το όχημά μας 

Οι οδηγοί αγνοούν και 
παραβιάζουν βασικούς 
κανόνες προκαλώντας 
ατυχήματα

Μάθετε τα 
πάντα για 
τους κινδύνους 
κίνησης και 
στάθμευσης 
στη ΛΕΑ

στη ΛΕΑ και ακολουθούμε τις παραπάνω 

οδηγίες για να καλέσουμε σε βοήθεια.

-Αν μας σταματήσει η Τροχαία

Ανάβουμε αμέσως το φλας και τα αλάρμ και 

σταματάμε στο σημείο που μας υποδεικνύ-

εται. 

Με εξαίρεση τις παραπάνω 3 περιπτώσεις, 

δεν σταματάμε ποτέ στη ΛΕΑ για να μελε-

τήσουμε π.χ. έναν οδική χάρτη, να θαυμά-

σουμε τη θέα, να μιλήσουμε στο τηλέφω-

νο κλπ. Επίσης δεν σταματάμε ποτέ για 

να βοηθήσουμε σταματημένο όχημα στη 

ΛΕΑ. Αφήνουμε τους επαγγελματίες να 

επέμβουν!

Σε ποιους επιτρέπεται να οδηγούν 
στη ΛΕΑ
ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική, Τροχαία. Μόνο 

αυτά τα οχήματα επείγουσας ανάγκης 

επιτρέπεται να κινούνται στη ΛΕΑ, ώστε 

σε περίπτωση ατυχήματος να μπορούν 

να σπεύδουν άμεσα ανεξάρτητα από 

τον κυκλοφοριακό φόρτο των άλλων 

λωρίδων. Η παραβίαση της απαγόρευ-

σης αυτής παρακωλύει την κίνηση των 

οχημάτων έκτακτης ανάγκης, με τραγικά 

αποτελέσματα σε περίπτωση π.χ. τροχαί-

ου ατυχήματος με τραυματίες! 

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Εκδήλωση για τους 
μελλοντικούς οδηγούς

Η Αττική Οδός 
υποστηρικτής 
στη γειτονιά 
οδικής 
ασφάλειας

Η 
Αττική Οδός ήταν και πάλι παρού-

σα ως υποστηρικτής στη γειτονιά 

οδικής ασφάλειας της επιτυχη-

μένης εκπαιδευτικής διοργάνωσης «Μικρό-

πολις, μια πόλη θαύμα», σχεδιασμένης για 

τους πολίτες του αύριο, που πραγματοποιή-

θηκε 20-23 Σεπτεμβρίου στο Γκάζι, υπό την 

αιγίδα του υπουργείου Παιδείας.  Η διοργά-

νωση με κεντρικό μήνυμα «ΕΝΑΣ ΟΜΟΡ-

ΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟΣ» συνένωσε 

και πάλι τους πιο γνωστούς φορείς -Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, Πανεπιστήμια, 

Ινστιτούτα και Δημοτικούς Φορείς- για χάρη 

των παιδιών!

Στην ανανεωμένη και εμπλουτισμένη 

«Μικρόπολις» η Αττική Οδός έδωσε το 

«παρών» στη γειτονιά της οδικής ασφάλει-

ας, με τη διαδραστική θεατρική παράστα-

ση «Ο Αττικούλης, η Αχδενπροσεξούλα 

και ο μαγικός καθρέφτης» της Ειρήνης Φ. 

Κουτσαύτη σε σκηνοθεσία Μαίρης Ιγγλέση. 

Το ευρηματικό παραμύθι ξετυλίχθηκε στη 

γειτονιά της οδικής ασφάλειας με τη συμ-

μετοχή παιδιών από 3 έως 12 ετών αλλά 

και γονιών, με στόχο την καλλιέργεια της 

κυκλοφοριακής αγωγής στα παιδιά. Τα παι-

διά έπαιξαν ρόλους, χόρεψαν, τραγούδη-

σαν και ήρθαν μέσω του θεατρικού παιχνι-

διού σε επαφή με τους κανόνες της οδικής 

ασφάλειας.  

Συγκάτοικος στην ίδια γειτονιά και το ΙΟΑΣ 

(Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος 

Μυλωνάς) με το εκπαιδευτικό πρόγραμ-

μα για παιδιά Δημοτικού «Κυκλοφορώ με 

Ασφάλεια» που υλοποιείται με την υπο-

στήριξη της Αττικής Οδού. Οι ειδικοί εμψυ-

χωτές προσέγγισαν τα παιδιά μέσω του βιω-

ματικού παιχνιδιού, και με τον τρόπο αυτό 

οι κανόνες της οδικής ασφάλειας έγιναν 

ένα μάθημα/παιχνίδι.

Η «Μικρόπολις» πραγματοποίησε και φέτος 

όσα υποσχέθηκε: Παιχνίδι, χρώματα, μου-

σική, φαντασία και θετική ενέργεια έφτια-

ξαν το πολύχρωμο μωσαϊκό μιας πρότυπης 

παιδικής πόλης 22,000 τ.μ. φτιαγμένης 

από: ειδικά σχεδιασμένες πολιτιστικές δια-

δρομές, νέες περιοχές εφευρετικότητας, 

μυστηρίου, δράσης και εξερεύνησης, ποι-

κίλες εγκαταστάσεις υπαίθριων εκπαιδευτι-

κών και αθλητικών παιχνιδιών, σπάνια δάση 

ζωγραφικών έργων και κατασκευών, πολυά-

Η 
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφά-

λειας είναι μια πανευρωπαϊκή συμ-

μετοχική πλατφόρμα στην οποία 

μετέχουν επιχειρήσεις, σύλλογοι, οργανισμοί 

και δημόσιες αρχές. Τα μέλη, που σήμερα είναι 

περισσότερα από 2.000, με τη συμμετοχή και 

την υπογραφή τους, δεσμεύονται ότι ανα-

λαμβάνουν να πραγματοποιήσουν δράσεις 

με στόχο την προαγωγή της οδικής ασφά-

λειας. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής 

Ασφάλειας ξεκίνησε την υλοποίηση μεγά-

λης καμπάνιας «30.000 lives to save», με 

αφορμή και σε αντιστάθμισμα για την απώλεια 

30.000 Ευρωπαίων συμπολιτών μας από τρο-

χαίο ατύχημα. Ο αριθμός αυτός των νεκρών 

ισοδυναμεί με τους νεκρούς από 737 αεροπο-

ρικά δυστυχήματα. Ο οργανισμός επισημαίνει 

ότι το τροχαίο ατύχημα είναι η πρώτη αιτία 

θανάτου για τους εφήβους, ενώ για κάθε 

θανατηφόρο τροχαίο στους ευρωπαϊκούς 

δρόμους υπολογίζονται παράλληλα 4 μόνι-

μες αναπηρίες, 8 σοβαροί τραυματισμοί και 

50 ελαφρύτεροι τραυματισμοί. Η πρωτο-

βουλία «30.000 lives to save» υλοποιείται 

στο facebook, μέσω του οποίου καλούμαστε 

όλοι να στηρίξουμε την καμπάνια. Με την υπο-

γραφή του ο κάθε πολίτης δεσμεύεται για την 

ευαισθητοποίηση στο θέμα της μείωσης των 

τροχαίων δυστυχημάτων, εφαρμόζοντας στην 

πράξη τους κανόνες της οδικής ασφάλειας. Το 

αισιόδοξο μήνυμα είναι ότι χάρη στην ευρω-

παϊκή στρατηγική για την οδική ασφάλεια 

την τελευταία δεκαετία έχουν σωθεί 78.000 

ανθρώπινες ζωές, καθώς τα θανατηφόρα τρο-

χαία μειώθηκαν κατά 43% (η πραγματικότητα 

στην Ελλάδα δυστυχώς δεν ακολουθεί τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο).  Ας στηρίξουμε με την 

υπογραφή μας την προσπάθεια στο http://

erscharter.eu/node/23252

Μεγάλη καμπάνια 
της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας 

ριθμες ψυχαγωγικές, εικαστικές και βιωμα-

τικές δραστηριότητες, εργαστήρια τέχνης, 

παραμυθιού και πολιτισμού, ευφάνταστες 

νησίδες γνώσης και δημιουργίας. Οι μικροί 

επισκέπτες από 6 έως 13 χρόνων που κατέ-

κλυσαν το χώρο της Τεχνόπολης είχαν την 

ευκαιρία να μάθουν και να ευαισθητοποιη-

θούν παίζοντας και διασκεδάζοντας με την 

καρδιά τους. Στο χώρο είχαν στηθεί εκτός 

από τη γειτονιά της οδικής ασφάλειας 11 

ακόμη συναρπαστικές θεματικές γειτονιές, 

σε καθεμία από τις οποίες υπήρχε οργανωμέ-

νη ψυχαγωγία, δράσεις και ομαδικά παιχνίδια. 

Σχεδιασμένες για την εκπαίδευση των αυρια-

νών ενεργών πολιτών, αλλά και για γονείς που 

θέλησαν  να γίνουν για λίγο παιδιά, οι ευρη-

ματικές και θεματικά εμπνευσμένες Γειτονιές 

και Γωνιές της «Μικρόπολις» δημιούργησαν 

ένα μοναδικό «οικοσύστημα» εμπειριών!

Τ ο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», με 

αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς, πραγματοποίησε ενημερωτι-
κή καμπάνια, επισημαίνοντας στους 
γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όλους 
τους οδηγούς και χρήστες δρόμου τους 
βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας 
που πρέπει να τηρούνται για την ασφά-
λεια των παιδιών.  Με βάση στοιχεία του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) 
τα παιδιά και οι νέοι είναι οι κατ’ εξο-
χήν ευάλωτοι χρήστες δρόμου, καθώς 
τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν 
παγκοσμίως τη 2η αιτία θανάτου για 
τις ηλικίες 5-14 ετών και την 1η αιτία 

θανάτου για τις ηλικίες 15 – 29!
Παράλληλα, συνεχίζεται η συνεργασία 
του ΙΟΑΣ με την Αττική Οδό για την  υλο-
ποίηση του εκπαιδευτικού βιωματικού 
προγράμματος που τελεί υπό την έγκρι-
ση του υπουργείου Παιδείας και του Παι-
δαγωγικού Ινστιτούτου: «Κυκλοφορώ με 
Ασφάλεια». Το πρόγραμμα εφαρμόζεται 
σε σχολεία όλης της Ελλάδας μετά από 
αιτήματα γονέων, δασκάλων, εθελο-
ντών και φορέων και σε αυτό συμμε-
τέχουν εκπαιδευμένοι «Εμψυχωτές» 
που μέσα από το εκπαιδευτικό παιχνίδι 
εξοικειώνουν με εύκολο και κατανοητό 
τρόπο τα παιδιά με έννοιες σχετικές με 
την Οδική Ασφάλεια.

Ενημέρωση από το ΙΟΑΣ 
για ασφαλείς μετακινήσεις των παιδιών
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Από το σπίτι 
στο σχολείο με ασφάλεια
Η σχολική χρονιά άρχισε και μαζί της ξεκί-

νησαν και οι συχνές μετακινήσεις των 

παιδιών. Σχολείο, σπίτι, φροντιστήριο, 

αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριό-

τητες, ξένες γλώσσες… Το παιδί θα βρεθεί 

στο δρόμο ως πεζός (μαζί μας αν είναι 

μικρότερο ή μόνο του αν είναι μεγαλύτε-

ρο), στο αυτοκίνητο ως συνεπιβάτης, θα 

οδηγήσει ποδήλατο ή θα βγει στο δρόμο 

με το skate. Δυστυχώς, σημαντικό ποσο-

στό των νεκρών από τροχαία ατυχήματα 

στην Ελλάδα είναι πεζοί και κυρίως παι-

διά και έφηβοι. Είναι λοιπόν καθήκον των 

γονιών να του μάθουν να εφαρμόζει τους 

κανόνες της οδικής ασφάλειας σε κάθε του 

μετακίνηση.

Ας δούμε λοιπόν ποιος είναι ο ρόλος των 

γονιών:

Το παιδί πέζος
1-4 ετών

›Το παιδί περπατά κρατώντας πάντα το 

χέρι σας, ενώ φροντίζετε να βαδίζει στην 

εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου. Ενώ 

βαδίζετε, του εξηγείτε τις κινήσεις σας 

(γιατί σταματάμε, τι προσέχουμε κλπ). 

›Διασχίζετε το δρόμο μόνο από τις διαβά-

σεις ή από το ασφαλέστερο σημείο.

›Μην περνάτε ανάμεσα σε σταματημένα 

αυτοκίνητα (κάποιο δίκυκλο μπορεί να 

έρχεται με ταχύτητα).

›Μη σέρνετε το παιδί από το χέρι πίσω σας, 

χωρίς να βλέπετε τι κάνει.

›Πάντα να δίνετε το καλό παράδειγμα, 

γιατί το παιδί θα σας μιμηθεί.

5-6 ετών

›Κρατάτε το παιδί από το χέρι όταν διασχί-

ζετε το δρόμο. 

›Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία όταν βρεί-

τε απόμερο και ήσυχο δρόμο να του δείξε-

τε πώς περνάμε απέναντι. 

›Αρχίστε να του μαθαίνετε τα βασικά 

σήματα κυκλοφορίας. 

›Ακολουθείτε την ίδια διαδρομή από το 

σπίτι στο σχολείο. 

›Ενημερωθείτε για τα εκπαιδευτικά προ-

γράμματα οδικής ασφάλειας και φροντίστε 

να τα παρακολουθήσει το παιδί σας. 

7-9 ετών

Είναι στιγμή να αφήσετε λίγο-λίγο το παιδί 

να εξασκείται, ενώ είστε εκεί και το ελέγ-

χετε στο πέρασμα ενός ήσυχου δρόμου. 

Κάντε το ξανά και ξανά έως ότου βεβαιω-

θείτε ότι το παιδί είναι σε θέση να κινηθεί 

μόνο του. Όταν οδηγείτε και το παιδί είναι 

συνεπιβάτης, επισημαίνετε πιθανές λάθος 

ενέργειες που γίνονται στο δρόμο, έτσι 

ώστε να αποκτά αντίληψη του κινδύνου.

Μετά την ηλικία των 9 ετών, τα παιδιά 

σωστά εκπαιδευμένα μπορούν να κυκλο-

φορούν μόνα τους ή και να διασχίζουν 

γνωστούς και όχι πολυσύχναστους δρό-

μους ή πολυσύχναστους δρόμους με καλή 

σηματοδότηση. Υποδείξτε του να φοράει 

ανοιχτόχρωμα ρούχα, διαλέξτε παπούτσια 

και σχολική τσάντα με ανακλαστικά στοι-

χεία, προσθέστε ανακλαστικά αυτοκόλλη-

τα στην τσάντα του.  Μετά την ηλικία των 

12 ετών, τα παιδιά πλέον διαθέτουν τις 

δυνατότητες να συμπεριφέρονται στους 

δρόμους σωστά, όπως και οι ενήλικες. 

Το παιδί ποδηλάτης
Το παιδί θα πρέπει να κατανοήσει ότι ως 

ποδηλάτης πρέπει να συμπεριφέρεται 

όπως ο οδηγός αυτοκινήτου. Χρήσιμο είναι 

οι γονείς να συνοδεύσουν τα παιδιά τους 

στις πρώτες τους βόλτες, οδηγώντας και 

εκείνοι ποδήλατο, εκπαιδεύοντας στην 

πράξη. Τα μέτρα που θα του εξασφαλίσουν 

ικανοποιητική προστασία είναι: 

›Καλή εκπαίδευση. 

›Αριστη γνώση των σημάτων και των βασι-

κών κανόνων οδικής κυκλοφορίας. 

›Χρήση των κατάλληλων προστατευτικών 

(κράνος και επιγονατίδες). 

›Χρήση ρούχων με έντονο χρώμα ή ανα-

κλαστικά. 

›Ωριμότητα. 

›Αυξημένο αίσθημα ευθύνης. 

›Φροντίδα για την καλή συντήρηση και 

τακτικός έλεγχος του ποδηλάτου. 

›Αποφυγή κυκλοφορίας σε πολυσύχνα-

στους δρόμους. 

›Χρήση πάντοτε της δεξιάς λωρίδας στο 

δρόμο .

Παρ' όλα αυτά, οι γονείς θα πρέπει, ειδι-

κότερα σε μικρότερες ηλικίες, να επιτη-

ρούν τα παιδιά τους την ώρα που κάνουν 

ποδήλατο, καθώς δεν μπορεί να αγνοηθεί 

η παρορμητικότητα και η περιφρόνηση του 

κινδύνου, που είναι χαρακτηριστικά της 

παιδικής ηλικίας και της εφηβείας.

Έφηβοι
Η εφηβεία είναι μια περίοδος δοκιμών, 

εντάσεων και συχνά ακραίων και ριψοκίν-

δυνων συμπεριφορών. Στο πλαίσιο αυτό, 

οι έφηβοι στις μετακινήσεις τους είναι 

αφηρημένοι, περιφρονούν τον κίνδυνο και 

νιώθουν άφθαρτοι. Στην Ευρώπη καταγρά-

φονται κάθε χρόνο χιλιάδες νεκροί έφηβοι 

και νέοι 15-24 ετών σε τροχαία δυστυχήμα-

τα, ενώ τα τροχαία δυστυχήματα είναι η 

κύρια αιτία θανάτου για παιδιά ηλικίας 12 

- 16 ετών.  Τα αγόρια ξεπερνούν τα κορί-

τσια σε θνησιμότητα από τροχαίο. 

Η εκπαίδευση στην οδική ασφάλεια θα 

πρέπει να συνεχιστεί με μεγάλη συνέπεια 

και επιμονή και σε αυτή την ηλικία, τόσο 

από το σχολείο όσο και από την οικογένεια 

και οι έφηβοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Απαιτείται μεγάλη προσοχή όταν κυκλο-

φορούν στο δρόμο μιλώντας στο κινητό, ή 

ακούγοντας μουσική από ακουστικά,  γιατί 

η προσοχή τους είναι αποσπασμένη.

Όταν βαδίζουν σε παρέες με γέλια και 

φωνές, είναι επιρρεπείς σε τροχαίο 

ατύχημα. Η οδήγηση δικύκλου  χωρίς 

δίπλωμα και χωρίς κράνος μπορεί να 

οδηγήσει σε θανατηφόρο τροχαίο. Η 

χρήση αλκοόλ ή απαγορευμένων ουσι-

ών οδηγεί σε παράνομες και επικίνδυνες 

συμπεριφορές και μπορεί να έχει συνέ-

πεια τροχαίο δυστύχημα.

Εάν κυκλοφορούν με skate board, θα πρέ-

πει να το παίρνουν στα χέρια προκειμένου 

να περάσουν μια διάβαση, ενώ δεν πρέπει 

να περνούν με μεγάλη ταχύτητα δίπλα 

σε ανύποπτους πεζούς στο πεζοδρόμιο, 

που από φόβο μπορεί να πέσουν και να 

τραυματιστούν. Οι παράτολμες οδηγικές 

τακτικές με το ποδήλατο (οδήγηση στο 

αντίθετο ρεύμα, σούζες και κόντρες κλπ.) 

μπορεί να τους στοιχίσουν τη ζωή. Ποτέ 

δεν πρέπει να δέχονται να επιστρέψουν 

από τη νυχτερινή τους έξοδο με το αυτοκί-

νητο κάποιου που έχει πιει αλκοόλ. Δεν θα 

πρέπει επ’ ουδενί να ντρέπονται να δηλώ-

νουν την απαρέσκειά τους σε επικίνδυνες 

συμπεριφορές φίλων και γνωστών, από το 

φόβο ότι θα θεωρηθούν «ξενέρωτοι».

Οι γονείς, από την πλευρά τους:

Θα πρέπει να ενημερώνουν για τα τροχαία 

ατυχήματα με θύματα νέους ώστε τα παιδιά 

να νιώσουν ότι θα μπορούσαν ίσως να είναι 

στη θέση των θυμάτων. Στο Διαδίκτυο μπο-

ρούν οι γονείς να αναζητήσουν τις διεθνείς 

εκστρατείες για την οδική ασφάλεια, που 

με τρόπο άμεσο και ωμό δείχνουν όλη την 

τραγική πραγματικότητα του θανατηφόρου 

τροχαίου. Έρευνες δείχνουν ότι ο έφηβος 

μόνον με τέτοιες σοκαριστικές εικόνες μπο-

ρεί να πτοηθεί σχετικά με την επικίνδυνη 

συμπεριφορά στο δρόμο. Η ενηλικίωση και 

η δυνατότητα έκδοσης διπλώματος οδή-

γησης αυτοκινήτου συχνά δεν συμβαδίζει 

και με την ωριμότητα του 18χρονου. To ίδιο 

ισχύει και για την ηλικία των 16 ετών, που 

ορίζει ο ΚΟΚ για την απόκτηση διπλώματος 

οδήγησης δικύκλου μικρού κυβισμού. Κάθε 

παιδί είναι διαφορετικό και είναι ευθύνη 

των γονιών να εκτιμήσουν την ωριμότη-

τα του παιδιού, όταν έρθει η στιγμή  να το 

ενθαρρύνουν να αποκτήσει άμεσα δίπλωμα 

οδήγησης.

Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς θα πρέπει οι 

ίδιοι να υιοθετούν με συνέπεια μια σωστή 

οδηγική συμπεριφορά. Μόνο εάν οι ίδιοι 

ακολουθούν τους κανόνες, θα δικαιούνται 

να μιλούν στο παιδί για την τήρησή τους. 

Νέα σχολική χρονιά, 
νέο ξεκίνημα για 
ασφαλείς διαδρομές

Εκπαιδεύοντας 
τα παιδιά στην 
οδική ασφάλεια
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Μ
ε το δείκτη των θανατηφόρων 

τροχαίων στους δρόμους να 

δείχνει κατά πλειονότητά τους 

οδηγούς δικύκλου, πολλές από τις δράσεις 

και της ενέργειες τις Αττικής Οδού στρέ-

φονται με συνέπεια στην ενημέρωση του 

ιδιαίτερου αυτού κοινού. Πρόσφατα υλοποι-

ήσαμε καμπάνια που περιλάμβανε έντυπη 

καταχώριση και viral video (δείτε το στο 

www.aodos.gr) τονίζοντας πόσο σημαντική 

είναι η αμυντική οδήγηση και ο απαραίτη-

τος εξοπλισμός για τους μοτοσικλετιστές. 

Βασικά στοιχεία για ασφαλή οδήγηση μοτο-

σικλέτας είναι τα εξής: 

Βλέπω και προ-βλέπω. 

Εκπαιδεύοντας το βλέμμα

Στην ερώτηση «ποια είναι η πιο σημαντική 

παράμετρος κατά την οδήγηση της μοτοσι-

κλέτας», η απάντηση είναι απλή και μάλλον 

όχι και τόσο αναμενόμενη:

Το «πού κοιτάμε»!  Και αυτό, γιατί τη συλ-

λογή πληροφοριών από το περιβάλλον την 

κάνουν κατ’ αρχάς τα μάτια μας και από εκεί 

ξεκινούν όλα τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα 

είναι ότι συχνά τα μάτια μας δεν οδηγού-

νται εκεί που συνειδητά θέλουμε, αλλά σε 

περιοχές όπου τα οδηγεί η ανασφάλεια και 

ο φόβος. Το βλέμμα μας έτσι περιορίζεται 

σε μια μικρή απόσταση μόλις λίγα μέτρα 

εμπρός μας, με αποτέλεσμα, αν συμβεί 

κάτι, να μην έχουμε το χρόνο να αντιδρά-

σουμε. Στόχος μας είναι να οδηγήσουμε 

το βλέμμα μας σε τέτοια απόσταση (με την 

έννοια του χρόνου, όχι των μέτρων), ώστε 

να έχουμε τη δυνατότητα προγραμματισμού 

της οδήγησής μας και κυρίως της έγκαιρης 

αντίδρασης.

Ένας γενικός κανόνας λέει ότι το βλέμμα 

μας πρέπει να επεξεργάζεται το χώρο στον 

οποίο θα βρεθούμε στα επόμενα 2-3 δευτε-

ρόλεπτα, και όχι το δρόμο λίγα μέτρα μπρο-

στά από τον τροχό της μοτοσικλέτας μας. 

Παρατηρώντας τις συνθήκες, απομακρύνου-

με το σημαντικό κίνδυνο ξαφνιάσματος που 

συχνά οδηγεί σε εσφαλμένες αντιδράσεις. 

Τα άλλα οχήματα 

Τα οχήματα πολλές φορές «μιλάνε», στέλ-

νουν μηνύματα. Οφείλουμε να τα λαμβά-

νουμε. Παρακολουθούμε τους καθρέφτες 

των αυτοκινήτων: Αν ο οδηγός κρατά κινητό 

σημαίνει ότι έχει χάσει την επαφή με το περι-

Μοτοσικλέτα: 
Μυστικά 
για ασφαλή 
οδήγηση

Η πρόβλεψη σώζει

βάλλον και δεν μπορεί να αντιληφθεί οχή-

ματα γύρω του, πόσω μάλλον εμάς. Είμαστε 

ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς είναι πιθανό να 

αλλάξει λωρίδα ή ακόμη και να στρίψει ή να 

σταματήσει απότομα χωρίς προειδοποίηση. 

Αντίθετα, αν βλέπουμε τα μάτια του, τότε 

πιθανώς μας βλέπει κι εκείνος. Η ταχύτητα 

των αυτοκινήτων υποδηλώνει πολλά. Όταν 

ένα όχημα:

α) Ακολουθεί τη ροή της κίνησης: Είναι 

θεωρητικά ακίνδυνο ή έστω προβλέψιμο, 

όσο δεν υπάρχει χώρος για να αλλάξει 

απροειδοποίητα λωρίδα.

β) Κινείται πιο γρήγορα από την κίνηση, 

κάνοντας σφήνες: Επικίνδυνη περίπτωση, 

φροντίζουμε να μείνουμε μακριά του ή να 

προσπεράσουμε από απόσταση ασφαλείας.

γ) Κινείται πολύ αργά: Πιο επικίνδυνη περί-

πτωση, καθώς είναι πολύ πιθανό να ψάχνει 

κάτι και να σταματήσει απότομα ή να κάνει 

ελιγμό.

δ) Είναι σταματημένο στην άκρη του δρόμου

Πραγματική νάρκη! Ελέγχουμε αν υπάρχει 

οδηγός στο τιμόνι, που ίσως ετοιμάζεται να 

κάνει αναστροφή, να ξεκινήσει (ακόμη και 

χωρίς φλας) μπαίνοντας εμπρός μας. Αν 

κοιτά τη ροή της κυκλοφορίας προσηλωμέ-

νος στους καθρέφτες, είναι πολύ πιθανό να 

μην αντιληφθεί το δίκυκλο.  Μπορεί επίσης 

και να ανοίξει απροειδοποίητα την πόρτα 

προς το δρόμο, με πολύ δυσάρεστες για 

εμάς συνέπειες.

Η θέση των τροχών προειδοποιεί

Ένα φαινομενικά παρκαρισμένο αυτοκί-

νητο με τους τροχούς στραμμένους προς 

το ρεύμα στο οποίο κινούμαστε, υπάρ-

χει κίνδυνος να ξεκινήσει χωρίς φλας 

ανά πάσα στιγμή. Αντίστοιχα, σε πυκνή 

κυκλοφορία, όπου ενδεχομένως κινού-

μαστε στο διάδρομο ανάμεσα στα ακινη-

τοποιημένα οχήματα, ελέγχουμε διαρ-

κώς τη θέση των τροχών τους. Αν ένα 

όχημα έχει στραμμένους τους τροχούς 

προς το μέρος μας, μόλις κυλήσει πάλι η 

κίνηση θα βρεθεί εμπρός μας. Ακόμη κι 

αν δεν καταφέρει να αλλάξει λωρίδα, θα 

μας κλείσει το διάδρομο.

Πού κοιτάμε: «Το προωθημένο βλέμμα»

Σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, συνήθως 

το βλέμμα μας «εγκλωβίζεται» στο όχημα 

που κινείται ακριβώς εμπρός μας, κάτι που  

μας αφήνει χωρίς επαρκή πληροφόρηση για 

τις μελλοντικές κινήσεις του.

Έχουμε ωστόσο τη δυνατότητα να προ-

βλέψουμε την κίνηση των άλλων οχημά-

των, παρατηρώντας τα όσα συμβαίνουν 

μπροστά από αυτό. Θα μπορούσαμε να 

ονομάσουμε τον οπτικό αυτό έλεγχο 

«προωθημένο βλέμμα».

Συνήθως τα οχήματα που κινούνται με 

κάποια ταχύτητα και ροή στον αυτοκινη-

τόδρομο δεν αλλάζουν απροειδοποίητα ή 

ξαφνικά λωρίδα. Κάποια αιτία υπάρχει.

Ένα όχημα που κινείται αργά, θα αναγκά-

σει το προπορευόμενο (από εμάς) όχημα 

να αλλάξει λωρίδα. Ομοίως αν πραγ-

ματοποιείται κάποια άλλη προσπέραση 

μερικά μέτρα πιο μπροστά ή αν υπάρχει 

κάποιο σταματημένο όχημα με αλάρμ (ή 

χωρίς) ή αν κώνοι ή άλλη σήμανση περι-

ορίζει τις λωρίδες και ο δρόμος στενεύει 

λόγω έργων. Η ύπαρξη ενός ραντάρ της 

τροχαίας θα κάνει τους οδηγούς, μόλις 

το αντιληφθούν, να μειώσουν απότομα 

ταχύτητα.

Όσο περισσότερη πληροφόρηση πάρουμε 

από χώρους στους οποίους πρόκειται να 

βρεθούμε στα επόμενα 7-10 δευτερόλε-

πτα, τόσο πιο ήρεμοι θα παραμείνουμε και 

κατά συνέπεια πιο ασφαλείς. 

Στην πόλη ισχύουν τα ίδια, μόνο που το 

βλέμμα έχει πολύ πιο απαιτητική αποστο-

λή. Τα δεδομένα είναι περισσότερα όπως 

και οι ζώνες που θα πρέπει να ελέγξου-

με. Εκτός από το δρόμο, τις διασταυρώ-

σεις και τα οχήματα, το μάτι θα πρέπει να 

ελέγχει και τα πεζοδρόμια, τις διαβάσεις, 

τις στάσεις των λεωφορείων, τα ταξί, τις 

οπτικά «νεκρές ζώνες» που δημιουργούν 

μεγάλα οχήματα.

Θανάσης Χούντρας,  
Διευθυντής Σχολής Ασφαλούς Οδήγη-
σης Μοτοσικλέτας  MOTRAC
www.MotorcycleRidingAcademy.com 
Μέλος ΔΣ της Make Roads Safe Hellas
www.MakeRoadsSafeHellas.gr
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Η 
περιβαλλοντική διαχείριση για 

την οποία η Αττική Οδός έχει 

βραβευθεί, εφαρμόζεται εκτός 

από τον αυτοκινητόδρομο και στους 

χώρους των γραφείων της εταιρίας. Για 

την εφαρμογή μέτρων μείωσης της κατα-

νάλωσης ενέργειας, απαραίτητο είναι να 

παρακολουθούνται και να μετρώνται με 

ακρίβεια οι ενεργειακές καταναλώσεις. 

Η εξειδικευμένη στον τομέα της ενερ-

γειακής διαχείρισης εταιρία με την οποία 

συνεργάζεται η Αττική Οδός εγκατέστησε 

και παραμετροποίησε ένα ολοκληρωμένο 

σύστημα συνεχούς παρακολούθησης και 

καταγραφής των ηλεκτρικών καταναλώ-

σεων. Έτσι, μέσω τεχνολογίας web, μπο-

ρούμε να αντλούμε σε πραγματικό χρόνο 

πληροφορίες ενεργειακών καταναλώσεων 

σε μορφή διαγραμμάτων ή/και εξειδικευ-

μένων αναφορών.  

Παράλληλα, τηρείται το ιστορικό κατανα-

λώσεων, με βάση το οποίο μπορούμε να 

ανακτήσουμε χρήσιμα συμπεράσματα για 

τις καταναλώσεις που έχουν γίνει στα εκά-

στοτε σημεία ενδιαφέροντος. 

Με τον τρόπο αυτό έχουμε τη δυνατότη-

τα να αξιολογήσουμε μέτρα εξοικονόμη-

σης ενέργειας που εφαρμόζονται και να 

εντοπίσουμε σημεία της εγκατάστασης 

που επιδέχονται περαιτέρω εξοικονό-

μηση. Ήδη το σύστημα λειτουργεί τους 

τελευταίους 6 μήνες συγκεντρώνοντας 

σημαντικά στοιχεία του ενεργειακού 

προφίλ των κεντρικών γραφείων της 

Αττικής Οδού. Το σύστημα Διαχείρισης 

& Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΕΜ, ένα 

ελληνικό πρωτοποριακό προϊόν, βασί-

ζεται σε ένα δίκτυο έξυπνων μετρητών 

ενέργειας (Smart Meters), οι πληροφορίες 

των οποίων συλλέγονται από καταγραφι-

κά μηχανήματα (concentrators), τα οποία 

μεταδίδουν μέσω WiFi, Ethernet ή/και 

GPRS τις μετρήσεις στους cloud διασυν-

δεδεμένους αρμόδιους χρήστες.  

Η συνεχής και συνεπής μέτρηση των κατα-

ναλώσεων στα γραφεία συμπληρώνει τις 

μετρήσεις που αφορούν τις καταναλώσεις 

στον αυτοκινητόδρομο και οι οποίες αθροι-

στικά συνιστούν το ενεργειακό αποτύπωμα 

της εταιρίας, βάσει του οποίου καταρτίζε-

ται η συνολική πολιτική της μείωσης. 

Σ
την Αττική Οδό υλοποιούμε από 

το 2009 πρόγραμμα μέτρησης 

και μείωσης του ανθρακικού απο-

τυπώματος της λειτουργίας του αυτοκι-

νητόδρομου και των εγκαταστάσεων 

της εταιρίας, προκειμένου να μειωθούν, 

με τη λήψη κατάλληλων μέτρων, οι επι-

πτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Για την 

προσπάθεια αυτή, το Κέντρο Αειφορίας  

(CSE) απένειμε το 2011, στη διοργάνωση 

myclimate, διάκριση στην εταιρία λει-

τουργίας της Αττικής Οδού, Αττικές Δια-

δρομές Α.Ε.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 

ένας από τους τομείς στον οποίο έχουν 

γίνει ουσιαστικά βήματα μείωσης με 

σημαντικά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε η πλέον σύγ-

χρονη τεχνολογία στη ρύθμιση του φωτι-

σμού των σηράγγων και ανοιχτού δρόμου, 

που οδηγεί αφενός στην εξοικονόμη-

ση ηλεκτρικής ενέργειας, αφετέρου σε 

ακόμα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για 

τους οδηγούς του αυτοκινητόδρομου.

Χάρη στη νέα τεχνολογία φωτισμού των 

σηράγγων, βάσει σύγχρονων φωτομέ-

τρων (βιντεοφωτομέτρων) που έχουν 

τοποθετηθεί πριν από τις εισόδους τους, 

επιτυγχάνεται η βέλτιστη αυξομείωση 

του φωτισμού εντός των σηράγγων σε 

συνάρτηση με τη λαμπρότητα του εξωτε-

ρικού περιβάλλοντος για την ομαλή προ-

σαρμογή της όρασης του εισερχόμενου 

οδηγού. Παράλληλα, φωτόμετρα εγκατα-

στάθηκαν και στον ανοιχτό αυτοκινητό-

δρομο, που μετρούν τη φωτεινότητα του 

περιβάλλοντος, με ρύθμιση αφής – σβέ-

σης σε συγκεκριμένες τιμές. Η ολοκλήρω-

ση των εργασιών εγκατάστασης των νέων 

φωτομέτρων ολοκληρώθηκε μέσα στο 

2ο εξάμηνο του 2010. Οι μετρήσεις του 

2011 έδειξαν ότι εξασφαλίστηκε σημαντι-

κή μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας, η οποία στα τμήματα  όπου 

υπάρχουν πολλές σήραγγες υπερέβη το 

20%, συντελώντας έτσι στη συνολική 

μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος 

του δρόμου.

Τα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Αττική Οδό 

και τα αποτελέσματα της εφαρμογής 

τους παρουσιάστηκαν από τον Προϊστά-

μενο Συντήρησης Η&Η/Μ της Αττικές 

Διαδρομές Α.Ε. κ. Λευτέρη Ζαμπέτα, στο 

πρόσφατο ENERGY FORUM 2012 που 

διοργανώθηκε από την εταιρεία  Ether 

Energy, με θέμα την αξιοποίηση των Ανα-

νεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την εξοικο-

νόμηση ενέργειας και τη βελτιστοποίηση 

της ενεργειακής διαχείρισης γενικότερα. 

Περιβαλλοντική 
μέριμνα

Πώς μειώσαμε 
την κατανάλωση 
ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Υψηλή τεχνολογία για την προστασία του περιβάλλοντος 

Τ
ο θέμα της διαχείρισης των απο-

βλήτων από τη λειτουργία των 

εταιριών και της ανακύκλωσης, 

απασχόλησε τις εργασίες του συνε-

δρίου “Corporate Waste & Recycling 

Conference”, το οποίο πραγματοποι-

ήθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματι-

κής Αλλαγής, και με την υποστήριξη 

του  Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλω-

σης (E.O.AN.). Στο συνέδριο παρουσιά-

στηκαν και αναλύθηκαν ζητήματα που 

απασχολούν τη διαχείριση αποβλήτων 

που παράγει μια επιχείρηση, όπως περι-

ορισμό, επαναχρησιμοποίηση, ανακύ-

κλωση και ανάκτηση αποβλήτων ουσι-

ών, διαχείριση/ επεξεργασία διάφορων 

τύπων αποβλήτων, καθώς και ενεργεια-

κή αξιοποίηση αποβλήτων. 

Δεδομένου ότι τα απόβλητα είναι άρρη-

κτα συνδεδεμένα με το περιβάλλον και 

το φαινόμενο του θερμοκηπίου, από το 

συνέδριο δεν θα μπορούσε να λείψει και 

η αναφορά και παρουσίαση γύρω από 

θέματα που αφορούν στο ανθρακικό 

αποτύπωμα μια εταιρίας και των δραστη-

ριοτήτων της. Εκ μέρους της εταιρίας 

λειτουργίας της Αττικής Οδού, Αττικές 

Διαδρομές Α.Ε., ο Διευθυντής Στρατη-

γικής και Οργάνωσης κ. Δημήτρης Μαν-

δαλώζης παρουσίασε τις προσπάθειες 

της εταιρίας για τον υπολογισμό και τη 

μείωση του ανθρακικού της αποτυπώ-

ματος από το 2009, μέσα από τις οποίες 

οι Αττικές Διαδρομές μπόρεσαν να εντο-

πίσουν τις δραστηριότητες που συμβάλ-

λουν περισσότερο στην εκπομπή αερί-

ων ρύπων του θερμοκηπίου, να θέσουν 

στόχους και να επιφέρουν ουσιαστικές 

μειώσεις. Ενέργειες που πραγματοποι-

ήθηκαν από το 2010 σε θέματα που 

αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικού 

ρεύματος και καυσίμων οδήγησαν στη 

μείωση του αποτυπώματος της εται-

ρίας κατά 10% για το 2011 σε σχέση με 

το 2009, ενώ η εταιρία θα συνεχίσει να 

θέτει στόχους και να κάνει προσπάθειες 

για τη μείωση των εκπομπών αυτού του 

τύπου. Ακόμη και ο τρόπος διαχείρισης 

των αποβλήτων της εταιρίας μπορεί να 

συνεισφέρει στη μείωση του ανθρακι-

κού της αποτυπώματος, η δε διερεύνη-

ση αυτού του τομέα αποτελεί στόχο της 

εταιρίας για τα επόμενα έτη. 

Συνέδριο “Corporate Waste & Recycling Conference”

Μεγάλο πρόγραμμα ανακύκλωσης στην Αττική Οδό 
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Ι
διαίτερη ικανοποίηση είναι για εμάς τα 

ευχαριστήρια ηλεκτρονικά μηνύματα 

τα οποία στέλνουν οι χρήστες μας στο 

Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελα-

τών, που εκτός των τηλεφωνικών κλήσεων, 

διεκπεραιώνει και τα αιτήματα συνδρο-

μητών και χρηστών που στέλνονται μέσω 

mail. Στα μηνύματα αυτά μας ευχαριστούν 

για την άμεση και γρήγορη ανταπόκριση και 

απάντησή μας. Χαρακτηριστικά, η κα Ανα-

στασία Τσαλικίδου, όπως και πολλοί άλλοι 

μας στέλνει μέσω mail τις ευχαριστίες της: 

 «Χίλια ευχαριστώ και συγχαρητήρια για 

την άμεση ανταπόκρισή σας.

"Νεωτερισμός" για τα δεδομένα ο χρόνος 

σας, καλή συνέχεια»

Και ο κος Παπαζω-

γονόπουλος μας 

γράφει, συγχαίρο-

ντας την υπάλληλο 

κα Αθανασίου (η 

υπογράμμιση είναι 

δική του): 

«Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις 

υπηρεσίες σας τις οποίες μου τις παρείχα-

τε καθ' οδόν  κι αυτό δείχνει την διάθεση 

από την εταιρεία σας να δίνετε στους πε-

λάτες σας  την καλύτερη δυνατή εξυπηρέ-

τηση. Φυσικά δεν μπορώ να μην αναφέρω 

την κα Αθανασίου που με κατεύθυνε και 

μου βρήκε λύση έστω και καθ' οδόν -ΑΥΤΟ 

ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!»

Οι εργαζόμενοι στο Τμήμα Τηλεφωνικής 

Εξυπηρέτησης Πελατών της Αττικής Οδού, 

που απαντά στο 210 6682222 και ηλε-

κτρονικά στη διεύθυνση customercare@

attikesdiadromes.gr δίνουν καθημερινά 

λύση και απαντήσεις σε 900 περίπου θέ-

ματα. Μέσα στο 2011, οι εκπρόσωποι του 

Τμήματος διεκπεραίωσαν 10.500 αιτήματα 

μέσω mail, ενώ απάντησαν σε 150.000 τη-

λεφωνικές κλήσεις, πάντα με αποτελεσμα-

τικότητα και ευγένεια, ενώ η ταχύτητα της 

ανταπόκρισης είναι τέτοια που παίρνει 

συγχαρητήρια!

Ανασυγκρότηση 
για τις αθλητικές μας ομάδες

Σ
την Αττική Οδό εργαζόμαστε 24 

ώρες το 24ωρο για την ασφάλεια 

των οδηγών. Ωστόσο συχνά η 

καθημερινότητα στον αυτοκινητόδρομο 

μας επιφυλάσσει εκπλήξεις.

Η είσοδος κάποιου αδέσποτου σκυλιού 

(από τις εξόδους της Αττικής Οδού) είναι 

κάτι που κινητοποιεί τις ομάδες περιπο-

λίας, που έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση 

για την ασφαλή απομάκρυνση του ζώου. 

Πρόσφατα πήραμε τα εύσημα από τη 

γνωστή τηλεπαρουσιάστρια Ελεονώρα 

Μελέτη για ένα ανάλογο περιστατικό.  Να 

τι έγραψε στο blog της: 

«Η Αττική Οδός αγαπάει τα ζώα

Κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται 

δημόσια! Ειδικά όταν πρόκειται για κάτι 

καλό, κάτι σπουδαίο που δείχνει ότι η 

χώρα μας έχει ελπίδες να εξελιχθεί σε 

πολλά επίπεδα.

Ξημερώματα Κυριακής και κινούμαι 

στην Αττική Οδό. Στους φωτεινούς πί-

νακες ανακοινώσεων περνάει συνέχεια 

ένα προειδοποιητικό μήνυμα που ενη-

μερώνει τους οδηγούς ότι λίγο πιο κάτω 

υπάρχει κινούμενο ζώο και πρέπει να εί-

ναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Προχωρώ με προσοχή και όντως λίγο 

πιο κάτω βλέπω ένα ζώο, σκύλο για την 

ακρίβεια και μάλιστα ράτσας, κυνηγε-

τικό, να περιπλανιέται μέσα στη μέση 

του δρόμου, κυριολεκτικά χαμένο. Κιν-

δύνευε από τα αυτοκίνητα και μάλιστα 

πολύ. Στην άκρη του δρόμου, δύο αυτο-

κίνητα της Αττικής Οδού σταματημένα, 

με δύο άνδρες να κουνούν κόκκινες ση-

μαίες προκειμένου να κόψουν ταχύτητα 

τα αυτοκίνητα. Με επιμονή και υπομονή, 

4 το πρωί, κατέβαλαν τις προσπάθειές 

τους για να σώσουν το ζώο... Δεν ξέρω τι 

έγινε τελικά, αλλά όλα αυτά συνέβησαν 

σε μία χώρα που δεν φημίζεται για την 

ζωοφιλική της παιδεία. Και πραγματικά 

ένιωσα πολύ όμορφα γι αυτό. Όπως και 

μία άλλη φορά που είχα καλέσει την Ατ-

τική Οδό για να τους ενημερώσω για ένα 

εγκλωβισμένο γατάκι στη νησίδα της 

Οδού. Οι εργαζόμενοι στο τηλεφωνικό 

κέντρο γνώριζαν ήδη το περιστατικό και 

είχαν φροντίσει να κινητοποιηθούν.

Μπράβο στους εργαζόμενους της Ατ-

τικής Οδού που σέβονται κάθε μορφή 

ζωής. Και αυτή των οδηγών που κινδυ-

νεύουν από τα τρομαγμένα ζώα, αλλά 

και των ζώων που ζουν και εκείνα τον 

δικό τους εφιάλτη.

Αυτό που είδα τα ξημερώματα της Κυ-

ριακής με έκανε να πιστέψω πως στην 

Ελλάδα στον τομέα αυτό  έχουμε αναλα-

μπές που μας κάνουν να νιώθουμε έστω 

και για λίγο Ευρωπαίοι.»

Πρόσφατα όμως 

είχαμε ακόμη 

μια απρόσμενη 

επισκέπτρια, και 

μάλιστα στην 

αριστερή λωρίδα 

του αυτοκινητό-

δρομου. Μια μι-

κρή κουκουβάγια, 

ποιος ξέρει πώς τα κατάφερε και χάθηκε 

στην πορεία της και κατέληξε να κάθεται 

ήσυχα στο οδόστρωμα. Οι ομάδες περιπο-

λίας την εντόπισαν και την περισυνέλεξαν 

με ασφάλεια. Στη συνέχεια ενημέρωσαν 

το Σύλλογο Προστασίας και Περίθαλψης 

Άγριας Ζωής, ANIMA, με τον οποίο συνερ-

γαζόμαστε, που έστειλε εκπρόσωπο για 

να την  παραλάβει. Η εξέταση δεν έδειξε 

κάποιο τραυματισμό ή άλλο πρόβλημα, 

οπότε η μικρή κουκουβάγια ξαναγύρισε 

γρήγορα σώα στο φυσικό της περιβάλλον.

Ε
ν όψει των επιχειρησιακών πρω-

ταθλημάτων που ξεκινούν με την 

έναρξη της νέας σεζόν, οι ομάδες 

των Αττικών Διαδρομών τόσο στο ποδό-

σφαιρο όσο και στο μπάσκετ, προπονού-

νται εντατικά για μία ακόμα συμμετοχή. Τα 

τελευταία χρόνια οι αθλητικές ομάδες τις 

οποίες απαρτίζουν εργαζόμενοι στην εται-

ρία λειτουργίας της Αττικής Οδού, Αττικές 

Διαδρομές, συμμετέχουν ανελλιπώς στα 

πρωταθλήματα του ΕΚΑ (μπάσκετ) και της 

ΕΣΕΑ (ποδόσφαιρο) και έχουν διακριθεί για 

τις εξαιρετικές επιδόσεις τους. Οι αθλητικές 

δραστηριότητες οργανώνονται στο πλαίσιο 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της 

εταιρίας και της υλοποίησης μια στρατη-

γικής μέριμνας για τον εργαζόμενο για το 

συνδυάσμο της Εργασίας με την Άθληση. 

Φιλοζωική 
πολιτική και 
διαχείριση 
κυκλοφορίας

Τ
α συγχαρητήρια, όταν έρχονται από 

έναν επαγγελματία που διαθέτει 

τις ιδιαίτερες εκείνες γνώσεις για 

να εκτιμήσει τις λεπτομέρειες στην καίρια 

παρέμβαση, έχουν για μας ιδιαίτερο βάρος. 

Τέτοια περίπτωση είναι και η επιστολή που 

λάβαμε από τον κο Γεώργιο Κουτλάκη, πρώ-

ην αρχιπλοίαρχο του Ελληνικού Ναυτικού, 

που δέχθηκε την οδική βοήθεια του υπαλλή-

λου περιπολίας Παναγιώτη Κόνιαρη, για το 

όχημά του που ακινητοποιήθηκε στην Αττική 

Οδό. Μας ευχαριστεί για την 

«άψογη συμπεριφορά και το 

καλό προσωπικό που έχετε 

σε όλη την διαδρομή της Αττι-

κής Οδού», όπως γράφει. Και 

συνεχίζει: «Συγχαρητήρια που εκπαιδεύετε 

το προσωπικό άλλα και που διατηρείτε αυτό 

το επίπεδο. Η ταχεία εξυπηρέτηση με έκανε 

να νομίζω ότι δεν βρίσκομαι στην Ελλάδα».

Η κα Κωνσταντίνα Μουτσουρούφη συγχαίρει 

για τον επαγγελματισμό και την 

ευγένεια τον υπάλληλο περιπο-

λίας Ιωάννη Ντόκο.

«…Ο κ. Ντόκος αφού φρόντισε 

για την ασφάλειά μας με ειδική 

σήμανση, με προθυμία και ευγένεια αντικατέ-

στησε το ελαστικό, ενώ η κλήση της υπηρεσί-

ας της οδικής μου βοήθειας θα με καθυστε-

ρούσε και θα με ανάγκαζε σε μεγάλη αναμονή 

και ενδεχομένως κινδύνους, καθότι σας θυμί-

ζω ότι ήμουν μόνη μου και η ώρα ήταν 4.30 τα 

ξημερώματα. Ο επαγγελματισμός και η απο-

τελεσματικότητα του υπαλλήλου σας συνέ-

βαλαν τα μέγιστα στο αίσθημα ασφάλειας 

κατά το ταξίδι μου εντός της Αττικής Οδού. 

Θεωρώ ότι οι ευχαριστίες είναι επιβεβλη-

μένες γιατί για εμένα λύθηκε ένα μεγάλο 

πρόβλημα, ενώ ο κ. Ντόκος μου έδωσε με 

απροθυμία το όνομά του, λέγοντας μου ότι 

κάνει απλώς τη δουλειά του. Το να κάνεις 

απλώς τη δουλειά σου δεν είναι κάτι απλό 

και δεδομένο, ιδίως όταν έχει ως αποτέλε-

σμα την ικανοποίηση του πελάτη. Εκτίμησα 

με διαφορετικό τρόπο το αντίτιμο των διο-

δίων για τις υπηρεσίες που μου προσφέ-

ρονται. Σας ευχαριστώ και πάλι.»

Ήθος και εντιμότητα
Για μία ακόμη φορά, χάρη στο ήθος ενός εργαζομένου μας, βρέθηκε στο σταθμό διοδίων στη Μεταμόρφωση και παραδόθηκε 
στον κάτοχό του ένα χαμένο πορτοφόλι. Συγχαρητήρια αξίζουν στον υπάλληλο του Τμήματος Διοδίων Βασίλη Ρέμμα, που έδειξε 
εντιμότητα και επαγγελματισμό. 

Τα μηνύματα 
των χρηστών

Συγχαρητήρια 
από οδηγούς

Άμεση 
ανταπόκριση 
από το Τμήμα 
Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης 

Ταχύτητα και 
επαγγελματισμός
από τις ομάδες 
περιπολίας




