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Νέο ωράριο λειτουργίας 
των Σημείων Εξυπηρέτησης 
Συνδρομητών (ΣΕΣ)  
της Αττικής Οδού

2 Tα Νέα της Αττικής Οδού 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών και
συνδρομητών της Αττικής Οδού, από τις 24 Απρι-
λίου 2017, το ωράριο λειτουργίας των Σημείων
Εξυπηρέτησης Συνδρομητών (ΣΕΣ) της Αττικής
Οδού έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-18:00 (αντί για 09:00-
17:00)
Σάββατο 09:00-15:00 
Το ωράριο λειτουργίας των ΣΕΣ στον Μορέα παραμένει το
ίδιο.
Σας υπενθυμίζουμε ότι στα ΣΕΣ ο πελάτης ή συνδρομητής
της Αττικής Οδού μπορεί να ενημερωθεί και να εξυπηρετη-
θεί μεταξύ άλλων:

Πληρωμή διοδίων
Εκπτώσεις και συνδρομητικά προγράμματα
Κατάσταση συνδρομητικού λογαριασμού
Εγγραφές συνδρομητών*
Ανανέωση λογαριασμού
Μεταβολή στοιχείων συνδρομητή
Τροποποίηση συνδρομητικού προγράμματος
Διακοπή του συνδρομητικού προγράμματος
Αντικατάσταση συσκευής e-PASS ή και Κάρτας Λογαρια-
σμού
Δήλωση απώλειας συσκευής e-PASS ή Κάρτας λογαρια-
σμού
Υποβολή ευχαριστηρίων ή παραπόνων για τις υπηρεσίες
μας

*Εγγραφές και πληροφορίες για το Συνδρομητικό Πρό-
γραμμα Business πραγματοποιούνται μόνο στα Κεντρικά
Γραφεία στην Παιανία (Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00)

 
   
 

   
   

 
   

  
   

 

Αγαπητοί αναγνώστες,
Βρισκόμαστε ήδη στην καρδιά του καλο-
καιριού και η Αττική Οδός είναι πάντα
εδώ, προσφέροντας ασφάλεια και εξυπη-
ρέτηση στους οδηγούς για τις καθημερι-
νές διαδρομές αλλά και για τις μικρές ή
μεγαλύτερες αποδράσεις στους καλοκαι-
ρινούς προορισμούς. 

Στο τεύχος αυτό σας προτείνουμε μικρές
εκδρομές που είναι εύκολο να πραγματο-
ποιήσετε χρησιμοποιώντας τον αυτοκινη-
τόδρομο. Κάνοντας μια άνετη και
σύντομη διαδρομή, θα βρεθείτε σε
όμορφα και αξιόλογα σημεία της Αττικής.
Κι ακόμη, στο τεύχος αυτό θα ενημερω-
θείτε για τις νέες βραβεύσεις της εται-
ρείας λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου,
«Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» καθώς και για
τις δράσεις Κοινωνικής Υπευθυνότητας
της εταιρείας που αφορούν το περιβάλ-
λον και την προσφορά στην κοινωνία
μέσω του προγράμματος επισκευής σχο-
λικών κτιρίων και φυσικά του προγράμ-
ματος εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας για
εφήβους «Μάτια ανοιχτά στο δρόμο!».

Δεν λείπουν βεβαίως και τα πολλά ευχα-
ριστήρια που λαμβάνουμε για την εξυπη-
ρέτηση και τις υπηρεσίες που
προσφέρουν οι άνθρωποί μας.

Σας ευχόμαστε καλό καλοκαίρι και καλές
διαδρομές!

editorial

ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.”
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2017
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ: 
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΖΑΒΡΑΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΡΩΞΑΝΗ ΚΑΛΤΑΚΗ

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΤΚ 19002
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ, ΤΗΛ.: 210 6682200
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Ενημερωτικό Έντυπο της Αττικής Οδού  3

Διάκριση 
για τις δράσεις 

οδικής ασφάλειας

Έπαινος CRI Pass 
από το Ινστιτούτο 

Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης για τις "Αττικές

Διαδρομές"

Η "Αττικές Διαδρομές
Α.Ε." μεταξύ των 

Superbrands 2016

Για την «Ευαισθητοποίηση σε θέματα οδικής ασφάλειας» διακρίθηκε
η εταιρεία Αττικές Διαδρομές Α.Ε. στη διοργάνωση Annual Sustainabi-
lity Summit 2017 που διοργανώθηκε από το ΜΒΑ International του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας
(Centre for Sustainability and Excellence - CSE). 
Στην εκδήλωση με τίτλο “Sustainability: The New Business Enabler” συμμε-
τείχαν διακεκριμένοι ομιλητές και δεκάδες στελέχη Επιχειρήσεων, καθηγητές
και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Ο Νίκος Αυλώνας, συντονιστής του ετήσιου
Summit, δήλωσε ότι ‘’απώτερος στόχος του ετήσιου αυτού συνεδρίου είναι
να υπάρχει καλύτερη σύνδεση, ανταλλαγή απόψεων και ευκαιρίες συνεργα-
σίας μεταξύ μεταπτυχιακών φοιτητών, ακαδημαϊκών και στελεχών επιχειρή-
σεων σε ένα σημαντικό θέμα για το παρόν και το μέλλον, όπως αυτό της
Εταιρικής Υπευθυνότητας και Αειφορίας’’.
Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» εδώ και χρόνια υλοποιεί δράσεις στοχευμένες
στην προαγωγή της οδικής ασφάλειας βάσει στρατηγικής, ενταγμένης στο
ευρύτερο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, που παίζει καταλυτικό
ρόλο τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για την κοινωνία και το περι-
βάλλον, και μάλιστα υπό ιδιαίτερα δυσχερείς οικονομικές συνθήκες. 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η εταιρεία λειτουργίας της Αττικής
Οδού, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» βραβεύτηκε με τον Έπαινο CRI
PASS, από το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 
Το βραβείο δόθηκε μετά από αξιολόγηση της εταιρείας σε 4 βασικούς το-
μείς: 1) Κοινωνία 2) Περιβάλλον 3) Εργαζόμενοι 4) Αγορά. Αυτό ση-
μαίνει ότι η εταιρεία υλοποίησε τις περισσότερες δεσμεύσεις που είχε
αναλάβει στους προαναφερθέντες τομείς.
Η διοργάνωση επιβραβεύει εταιρείες που διακρίνονται για τις υψηλές επιδό-
σεις τους σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εφαρμόζοντας υπεύθυ-
νες πρακτικές ΕΚΕ, σύμφωνα με τον CR Index, τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής
Ευθύνης και το CRI Pass, το πρώτο εργαλείο που «εισάγει» κυρίως τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης.     
Στην επίσημη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για 9η συνεχή χρονιά,  πα-
ρευρέθησαν περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι από την ελληνική και διε-
θνή επιχειρηματική κοινότητα, εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων, καθώς και
εκπρόσωποι των ΜΜΕ σε μία βραδιά αφιερωμένη στις υπεύθυνες, κοινω-
νικά και περιβαλλοντικά, δράσεις των κορυφαίων της ΕΚΕ.

Η εταιρεία «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» βραβεύθηκε στη διεθνή διοργά-
νωση Superbrands που αξιολογεί και προβάλλει κορυφαίες επωνυμίες. 
Η εταιρεία διακρίθηκε στην κατηγορία «Μεταφορές» μετά από έρευνα, που
υλοποιήθηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα
και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα, στα Corporate Super-
brands Greece 2016 αναδείχτηκαν 273 κορυφαίες εταιρείες, μετά από ψη-
φοφορία της Κριτικής Επιτροπής εμπειρογνωμόνων όσο και από το
καταναλωτικό κοινό, που βαθμολόγησε τις εταιρείες κατά τη διενέργεια
Έρευνας Κοινής Γνώμης που διεξήγαγε η εταιρεία ερευνών Marc. Σημειώνε-
ται ότι τα κριτήρια για τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής και του κοινού
ήταν η αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας και η δύναμη της φήμης, η αξιοπι-
στία και η μακροχρόνια συνέπεια και η εταιρική υπευθυνότητα στους άξονες
αγορά, εργασιακές σχέσεις, κοινωνία και περιβάλλον.
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4 Tα Νέα της Αττικής Οδού 

Η Αττική Οδός 
μαθαίνει στους εφήβους 

να έχουν «Μάτια 
Ανοιχτά στο Δρόμο!» 

Νέα έγκριση για τη νέα Ακαδημαϊκή 
χρονιά έδωσε το Υπουργείο Παιδείας 
στο βραβευμένο από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή πρόγραμμα «Μάτια Ανοιχτά 
στο Δρόμο!», με το οποίο η Αττική 

Οδός έχει μπει στα γυμνάσια και 
λύκεια της Αττικής ήδη από το 2014.
Το πρόγραμμα που ξεκίνησε από την 

Αττική, από φέτος «ταξιδεύει» 
και στην επαρχία! 

Κάνοντας πράξη την απόλυτη πεποίθηση ότι μόνον η εκπαίδευση από
τη νεαρή ακόμη ηλικία μπορεί να καλλιεργήσει «κουλτούρα οδικής
ασφάλειας» και να προετοιμάσει τους συνειδητοποιημένους οδηγούς
του αύριο, η Αττική οδός δημιούργησε το εκπαιδευτικό αυτό πρό-
γραμμα που απευθύνεται σε μαθητές λυκείου και γυμνασίου. Είναι η
ηλικία κατά την οποία οι έφηβοι κάνουν τις πρώτες απόπειρες να οδη-
γήσουν δίκυκλο, ενώ πολλοί από αυτούς οδηγούν κανονικά χωρίς δί-
πλωμα. 
Το πρόγραμμα στην πρώτη του φάση υλοποίησης περιλάμβανε βιωμα-
τική εκπαίδευση με ειδικά σχεδιασμένο σεμινάριο που παρουσίαζε στα
σχολεία ο ειδικός σε θέματα ασφαλούς οδήγησης, Θανάσης Χού-
ντρας. Το σεμινάριο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι ελκυστικό για
το δύσκολο κοινό αυτής της ηλικίας και έχει πάρει την έγκριση του
Υπουργείου Παιδείας. Τα παιδιά συμπληρώνουν ειδικό ερωτηματολό-
για πριν και μετά το σεμινάριο, έτσι ώστε να διαπιστωθεί η αποτελε-
σματικότητά του. 
Η ανταπόκριση των σχολείων υπήρξε εξαιρετικά θετική, καθώς κατά
την τρέχουσα σχολική χρονικά δημιουργήθηκε μια μεγάλη λίστα ανα-
μονής σχολείων που δήλωσαν συμμετοχή. 
Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν μετρήσιμα αποτελέσματα σχετικά με
την αποτελεσματικότητα των εκπαιδεύσεων, βάσει ερωτηματολογίων
που συμπληρώνουν τα παιδιά πριν και μετά το σεμινάριο.

Τώρα και στα σχολεία της επαρχίας!
Το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε, με στόχο τα σχολεία της επαρχίας τα
οποία δεν μπορούν να συμμετέχουν στο σεμινάριο. Προκειμένου οι
έφηβοι της επαρχίας να έρθουν σε επαφή με τα μηνύματα οδικής
ασφάλειας, δημιουργήθηκε μια εκπαιδευτική ταινία που με τρόπο έξυ-
πνο και δημιουργικό απευθύνεται στους μαθητές των σχολείων σε
κάθε γωνιά της Ελλάδας. H ταινία και το εκπαιδευτικό υλικό αποστέλ-
λεται στα ενδιαφερόμενα σχολεία της επαρχίας.

Διαδικτυακή εκπαίδευση
Όλη η γνώση του προγράμματος θα βρίσκεται πλέον και στο διαδί-
κτυο (www.matiaanoixtastodromo.gr). Οι καθηγητές των σχολείων
που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση οι μαθητές τους στο σύνολο του
υλικού του προγράμματος (εκπαιδευτική ταινία, ερωτηματολόγια, έν-
τυπα κλπ) θα ζητούν και θα λαμβάνουν κωδικό πρόσβασης.
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Ενημερωτικό Έντυπο της Αττικής Οδού  5

Συνεχίζεται με επιτυχία 
το πρόγραμμα 

ανακαίνισης 
σχολικών κτιρίων 

Σχεδόν ένα χρόνο συμπληρώνει το
Πρόγραμμα Ανακαίνισης προβλημα-

τικών σχολικών κτιρίων που 
υλοποιεί η Αττική Οδός και 

η εταιρεία λειτουργίας «Αττικές
Διαδρομές» με την εθελοντική 

προσφορά εργασίας από το ίδιο το
προσωπικό της και που συνεχίζεται 

με μεγάλη επιτυχία. 

Η εταιρεία ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό διαπιστώνοντας προ-
βλήματα υποδομής σε σχολεία τα οποία επισκεπτόταν με τη βιω-
ματική εκπαίδευση οδικής ασφάλειας «Αττικούλης». Η πιλοτική
εφαρμογή του προγράμματος ξεκίνησε με το 2ο Νηπιαγωγείο στον
όμορο Δήμο των Σπάτων και η επιτυχία και η ανταπόκριση ήταν τέ-
τοια που αποφασίστηκε να συνεχιστεί. 
Μέχρι σήμερα έχουν γίνει εργασίες ανακαίνισης σε 6 σχολικά κτίρια:

2ο Νηπιαγωγείο Σπάτων 
28ο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών 
9ο 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 
2ο & 3ο Νηπιαγωγεία Χολαργού 
22ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών 
2ο 10/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού ΕΑΕΠ 

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε σχολείο κάλυπταν συ-
γκεκριμένες ανάγκες κάθε φορά και αφορούσαν διάστρωση και εξο-
πλισμό προαύλιων χώρων άθλησης και παιχνιδιού, ράμπες, φρεάτια,
βάψιμο, ηχομονώσεις, ηλεκτρολογικές εργασίες και πολλά άλλα. 
Το πρόγραμμα ανακαίνισης των σχολικών κτιρίων εντάσσεται σε ένα
ευρύτερο πλέγμα δράσεων που πραγματοποιεί η εταιρεία στο πλαίσιο
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Προτεραιότητα των δράσεων
αποτελεί η οδική ασφάλεια, ωστόσο η ευρύτερη προσφορά στην κοι-
νωνία δεν είναι κάτι νέο για τις Αττικές Διαδρομές και την Αττική Οδό,
καθώς όλα τα χρόνια της λειτουργίας της δραστηριοποιείται και σε
αυτό τον τομέα. Αναλυτική πληροφόρηση για τις δράσεις Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας μπορεί κανείς να αναζητήσει στον
Ετήσιο Απολογισμό ΕΚΕ των Αττικών Διαδρομών στην ιστοσελίδα της
εταιρείας www.aodos.gr.

9ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας 

πριν

μετά

28ο Δημοτικό σχολείο Αχαρνών 

πριν

μετά
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6 Tα Νέα της Αττικής Οδού 

Μειώνοντας την 
ενεργειακή κατανάλωση 

στην Αττική Οδό
Η Αττική Οδός σε μόνιμη βάση μεριμνά για τη βέλτιστη ενεργειακή
διαχείριση σε όλες τις λειτουργικές της δραστηριότητες που απαι-

τούν κατανάλωση ενέργειας.  

Οι δραστηριότητες με τις μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις είναι:
Η κίνηση του στόλου οχημάτων της Λειτουργίας και Συντήρησης του αυτοκινητόδρο-
μου, που απαιτεί κατανάλωση καυσίμου (βενζίνης και diesel).
Ο κλιματισμός (ψύξη και θέρμανση) των κτιρίων, που απαιτεί κατανάλωση, είτε καυσί-
μου (diesel), είτε ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο οδοφωτισμός (φωτισμός ανοιχτού δρόμου, σκεπαστών και σηράγγων) του αυτοκι-
νητόδρομου, που απαιτεί κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Αττική οδός διαθέτει συστήματα οργανωμένης παρακολούθησης όλων των παρα-
πάνω καταναλώσεων, έχοντας μάλιστα εγκαταστήσει και μόνιμο σύστημα υπολογισμού
και καταγραφής του ανθρακικού αποτυπώματός τους. Επίσης διαθέτει αυτόματα συστή-
ματα βέλτιστης ενεργειακής διαχείρισης (BMS, SCADA) για τα ανωτέρω συστήματα κλι-
ματισμού και οδοφωτισμού.

Οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε σχέση με τις παραπάνω δραστηριότητες, οι
οποίες έχουν αποδώσει απτά και σημαντικά αποτελέσματα κατά τα τελευταία έτη λει-
τουργίας του αυτοκινητόδρομου, είναι οι ακόλουθες:

Για την κίνηση του στόλου οχημάτων εφαρμόστηκε από 4ετίας μία στρατηγική με άξο-
νες: α) την εκπαίδευση των χειριστών σε πρακτικές «eco-driving», β) την αναπροσαρ-
μογή/βελτιστοποίηση του πλαισίου περιπολιών των οχημάτων οδικής ασφάλειας, γ)
τον εκσυγχρονισμό του στόλου οχημάτων με την παράλληλη αντικατάσταση των βενζι-
νοκίνητων οχημάτων με πετρελαιοκίνητα. Η παραπάνω στρατηγική απέφερε μία μείωση
της μέσης ετήσιας κατανάλωσης καυσίμων της τάξεως του 28% από την εκκίνηση της
εφαρμογής της μέχρι σήμερα.

Για τον κλιματισμό των κτιρίων, από 4ετίας επελέγη η υποκατάσταση των λεβήτων
κεντρικής θέρμανσης που καταναλώνουν diesel με αντλίες θερμότητας που κατανα-
λώνουν ηλεκτρική ενέργεια. Η υποκατάσταση αυτή οδήγησε σε μείωση της μέσης
ετήσιας κατανάλωσης diesel κατά 85%, ενώ απέφερε και μείωση του ανθρακικού
αποτυπώματος της μέσης ετήσιας συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης για τον κλι-
ματισμό της τάξεως του 30%. Η απόσβεση της επένδυσης της δράσης αυτής εκτιμά-
ται ότι απαίτησε περί τα 3 έτη.

Για τον οδοφωτισμό πραγματοποιήθηκε το 2010 ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού
του συστήματος αυτοματισμού του οδοφωτισμού (SCADA), με τον οποίο βελτιστοποι-
ήθηκε η ρύθμιση των εκάστοτε κατάλληλων επιπέδων φωτισμού στον αυτοκινητό-
δρομο. 

Οι δραστηριότητες με τις μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις είναι:
Η κίνηση του στόλου οχημάτων της Λειτουργίας και Συντήρησης του αυτοκινητόδρο-
μου, που απαιτεί κατανάλωση καυσίμου (βενζίνης και diesel).
Ο κλιματισμός (ψύξη και θέρμανση) των κτιρίων, που απαιτεί κατανάλωση, είτε καυσί-
μου (diesel), είτε ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο οδοφωτισμός (φωτισμός ανοιχτού δρόμου, σκεπαστών και σηράγγων) του αυτοκι-
νητόδρομου, που απαιτεί κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Αττική οδός διαθέτει συστήματα οργανωμένης παρακολούθησης όλων των παρα-
πάνω καταναλώσεων, έχοντας μάλιστα εγκαταστήσει και μόνιμο σύστημα υπολογισμού
και καταγραφής του ανθρακικού αποτυπώματός τους. Επίσης διαθέτει αυτόματα συστή-
ματα βέλτιστης ενεργειακής διαχείρισης (BMS, SCADA) για τα ανωτέρω συστήματα κλι-
ματισμού και οδοφωτισμού.

Οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε σχέση με τις παραπάνω δραστηριότητες, οι
οποίες έχουν αποδώσει απτά και σημαντικά αποτελέσματα κατά τα τελευταία έτη λει-
τουργίας του αυτοκινητόδρομου, είναι οι ακόλουθες:

Για την κίνηση του στόλου οχημάτων εφαρμόστηκε από 4ετίας μία στρατηγική με άξο-
νες: α) την εκπαίδευση των χειριστών σε πρακτικές «eco-driving», β) την αναπροσαρ-
μογή/βελτιστοποίηση του πλαισίου περιπολιών των οχημάτων οδικής ασφάλειας, γ)
τον εκσυγχρονισμό του στόλου οχημάτων με την παράλληλη αντικατάσταση των βενζι-
νοκίνητων οχημάτων με πετρελαιοκίνητα. Η παραπάνω στρατηγική απέφερε μία μείωση
της μέσης ετήσιας κατανάλωσης καυσίμων της τάξεως του 28% από την εκκίνηση της
εφαρμογής της μέχρι σήμερα.

Για τον κλιματισμό των κτιρίων, από 4ετίας επελέγη η υποκατάσταση των λεβήτων
κεντρικής θέρμανσης που καταναλώνουν diesel με αντλίες θερμότητας που κατανα-
λώνουν ηλεκτρική ενέργεια. Η υποκατάσταση αυτή οδήγησε σε μείωση της μέσης
ετήσιας κατανάλωσης diesel κατά 85%, ενώ απέφερε και μείωση του ανθρακικού
αποτυπώματος της μέσης ετήσιας συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης για τον κλι-
ματισμό της τάξεως του 30%. Η απόσβεση της επένδυσης της δράσης αυτής εκτιμά-
ται ότι απαίτησε περί τα 3 έτη.

Για τον οδοφωτισμό πραγματοποιήθηκε το 2010 ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού
του συστήματος αυτοματισμού του οδοφωτισμού (SCADA), με τον οποίο βελτιστοποι-
ήθηκε η ρύθμιση των εκάστοτε κατάλληλων επιπέδων φωτισμού στον αυτοκινητό-
δρομο. 

NTAO 20,5x28.qxp_Layout 1  24/7/17  13:15  Page 6



Ενημερωτικό Έντυπο της Αττικής Οδού  7

Καμπάνια ενημέρωσης
του κοινού για την ανα-
γκαιότητα ανακύκλω-

σης των μπαταριών 
αυτοκινήτων από την 

Αττική Οδό και το 
Green Mission

Στην Ελλάδα ανακυκλώνεται μόνο το
50% των χρησιμοποιημένων μπαταριών

μολύβδου που είναι ιδιαίτερα τοξικές 
για το περιβάλλον! 

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, 5 Ιουνίου 2017, η
Αττική Οδός και η εταιρεία λειτουργίας «Αττικές Διαδρομές ΑΕ»
στήριξαν την πρωτοβουλία του Green Mission για ενημέρωση του
κοινού σχετικά με την ανακύκλωση των μπαταριών αυτοκινήτων
Σε όλους τους σταθμούς διοδίων της Αττικής Οδού διανεμήθηκε το
έντυπο του Green Mission με βασικό μήνυμα «Δύο μπαταρίες αυτο-
κινήτου αρκούν για να ρυπάνουν το νερό της οικογένειάς σου για
ένα χρόνο!». Το έντυπο περιείχε εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες
για την τοξικότητα των μπαταριών αυτοκινήτου, που αν απορρι-
φθούν στο περιβάλλον ρυπαίνουν το νερό, κάνοντάς το επικίνδυνο
για κατανάλωση, και προέτρεπε το κοινό να ενημερωθεί αναλυτικά
για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να ανακυκλώσει
την παλιά μπαταρία αυτοκινήτου του. 
Η ανακύκλωση των τοξικών αποβλήτων μπαταριών μολύβδου-
οξέως είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα στην Ελλάδα, καθώς μόνο το
50% των χρησιμοποιημένων μπαταριών μολύβδου συλλέγεται και
ανακυκλώνεται, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη
φτάνει το 95%. Παράλληλα δε, ένα μεγάλο ποσοστό της χρησιμο-
ποιημένης μπαταρίας διακινείται προς ανακύκλωση με μη νόμιμο
τρόπο, με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην Ελληνική οι-
κονομία, όσο και στο περιβάλλον της χώρας μας.
H «Αττική Οδός Α.Ε.» και οι «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», υποστηρίζουν
το Green Mission, μια πρωτοβουλία για την προώθηση της ανακύ-
κλωσης μπαταριών μολύβδου-οξέως, ενώ το μεγάλο πρόγραμμα
ανακύκλωσης που εφαρμόζουν περιλαμβάνει και μεγάλες ποσότητες
συσσωρευτών μολύβδου/Οξέος (4 τόνοι το προηγούμενο έτος).
H πρωτοβουλία του Green Mission στοχεύει στην ευαισθητοποίηση
και ενημέρωση 14.000 Ελληνικών επιχειρήσεων που παράγουν
ή/και διαχειρίζονται σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αποβλήτων
αλλά και του ευρύτερου κοινού.
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8 Tα Νέα της Αττικής Οδού 

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» 
στην πρώτη γραμμή της έρευνας

Η προστασία των κρισίμων υποδομών ευρείας κλίμα-
κας είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και την
ευημερία της κοινωνίας.

Η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης της Αττικής Οδού
«Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συμμετέχει στο πρωτοποριακό
ερευνητικό πρόγραμμα ZONeSEC, που είναι ενταγμένο στο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Η2020 και σχεδιάστηκε για την πα-
ρακολούθηση ζωνών ευρείας κλίμακας (widezones) και τον
άμεσο εντοπισμό κακόβουλων και παράνομων ενεργειών.
Στόχος της συμμετοχής αυτής είναι η διαφύλαξη της ασφά-
λειας των εγκαταστάσεων, των υποδομών, των χρηστών αλλά
και των εργαζομένων της Αττικής Οδού.
Το ερευνητικό πρόγραμμα ZONeSEC, στοχεύει στην κάλυψη
των αναγκών της επιτήρησης ζωνών ευρείας κλίμακας, όπως
ενεργειακά δίκτυα, αγωγοί και υποδομές μεταφορών, ορίζο-
ντας ένα νέο πανευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο θα εκτείνεται
πέρα από μια απλή τεχνική πρόταση. Καθοδηγούμενο από την
ανάγκη μιας ενιαίας και ολιστικής προσέγγισης, το ZONeSEC
επαναπροσδιορίζει το θέμα της ασφάλειας των ζωνών ευ-
ρείας κλίμακας, λαμβάνοντας υπόψη ζητήματα όπως το κό-
στος, η πολυπλοκότητα, η τρωτότητα, η κοινωνική αποδοχή
και η ηθική. 
Το ερευνητικό πρόγραμμα ZONeSEC χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαι-
σίου και στοχεύει στο να καλύψει τις ανάγκες επιτήρησης των
ζωνών ευρείας κλίμακας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνο-
λικά 19 συνεργάτες από 9 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των
οποίων και οι Αττικές Διαδρομές. Στο πρόγραμμα γίνεται
έρευνα και ανάπτυξη λογισμικών, συστημάτων, αισθητήρων
αλλά και της γενικότερης φιλοσοφίας πάνω στο θέμα της επι-
τήρησης κρίσιμων υποδομών. Για τον έλεγχο και την επίδειξη
των συστημάτων αυτών, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις
εγκαταστάσεις της Αττικής Οδού η δεύτερη πιλοτική δοκιμή
του προγράμματος στο διάστημα 14-16 Δεκεμβρίου 2016.
Η πιλοτική δοκιμή ενσωμάτωσης που πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα υπήρξε ο ακρογωνιαίος λίθος του συνόλου του ερευ-
νητικού προγράμματος του ZONeSEC. H επιτυχία της υπο-
γραμμίζει την αξία της πλατφόρμας του ZONeSEC και
επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της τεχνικής πρότασης του προ-
γράμματος. Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής δοκιμής:

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε υπό δοκιμή η αρχιτεκτονική του
συστήματος.

Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο επικοινωνίας, το οποίο επιτρέ-
πει την επέκταση των υποσυστημάτων ασφάλειας στις
ζώνες ευρείας κλίμακας.
Ενσωματώθηκαν σχεδόν όλα τα σχεδιαζόμενα υποσυστή-
ματα ασφαλείας.
Δοκιμάστηκε και παρουσιάστηκε η λειτουργία των συστημά-
των στη βάση ενός ρεαλιστικού σεναρίου.

Το αποτέλεσμα της πιλοτικής δοκιμής ήταν επιτυχές, με πε-
ρισσότερο από 90% των στόχων να επιτυγχάνονται. Η
αξιολόγηση από τους τελικούς χρήστες ήταν γενικά πολύ θε-
τική, με τα αποτελέσματα να προσεγγίζουν σε μεγάλο βαθμό
την τελική τεχνική λύση που προτείνει το ZONeSEC για την
προστασία των ζωνών ευρείας κλίμακας.
Οι τοποθεσίες όπου εκτυλίχθηκε το σενάριο της δεύτερης πι-
λοτικής δοκιμής ήταν:

Το τεχνικό κτίριο στη σήραγγα Βριλησσίων, όπου εγκατα-
στάθηκε το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού.
Το Κέντρο Ελέγχου και Συντήρησης των Αττικών Διαδρο-
μών, όπου εγκαταστάθηκαν μερικά από τα υπό εξέλιξη συ-
στήματα.

Το σενάριο της πιλοτικής δοκιμής περιελάμβανε ένα συνδυα-
σμό από δολιοφθορές και κυβερνοεπιθέσεις στις εγκαταστά-
σεις των Αττικών Διαδρομών πάνω από τη σήραγγα των
Βριλησσίων. Η πιλοτική δοκιμή ενσωμάτωσης κρίθηκε επιτυ-
χής τόσο από την πλευρά των τεχνικών συνεργατών, όσο και
από αυτή των τελικών χρηστών.
Το σενάριο μπορούσε να ρέει χωρίς διακοπές και τροποποι-
ήσεις για το μεγαλύτερο μέρος του. Παράλληλα, έγινε επιτυ-
χής ενσωμάτωση των δυνατοτήτων και των υποσυστημάτων
και στη συνέχεια ακολούθησε η επίδειξή τους στους συνεργά-
τες. Η απόδοση των επιδειχθέντων συστημάτων του
ZONeSEC ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των χρηστών και
στις απαιτήσεις πραγματικού χρόνου, ενώ η αρχιτεκτονική του
ZONeSEC και το μοντέλο επικοινωνίας δοκιμάστηκαν και πι-
στοποιήθηκαν.
Οι Αττικές Διαδρομές συμμετέχουν τα τελευταία χρόνια σε
ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, προκειμέ-
νου να παρακολουθούν τις εξελίξεις σε τομείς όπως η οδική
ασφάλεια, η διαχείριση συμβάντων στον αυτοκινητόδρομο, η
ενημέρωση των οδηγών, κλπ. με απώτερο στόχο τη βελτίωση
των προσφερόμενων υπηρεσιών στους συγκεκριμένους το-
μείς. 
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Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται τεχνολογίες διασύνδεσης οχημάτων
με το ίντερνετ, με άλλα οχήματα ή με την οδική υποδομή. Τα οχή-
ματα που είναι εξοπλισμένα με τέτοιες τεχνολογίες και συστήματα
ονομάζονται έξυπνα δικτυωμένα οχήματα (connected cars), ενώ
επίσης ήδη αναπτύσσονται τα λεγόμενα αυτοματοποιημένα οχή-
ματα (automated cars), τα οποία μπορούν να λαμβάνουν πρωτο-
βουλία, όπως γκάζι, φρένο ή αλλαγή κατεύθυνσης για την αποφυγή
ατυχήματος. Μετά από την πλήρη εξέλιξη της τεχνολογίας αυτής,
τα οχήματα δεν θα χρειάζονται ανθρώπινη παρέμβαση για να κα-
τευθυνθούν και να σταθμεύσουν και πλέον θα αποτελούν  αυτό-
νομα οχήματα (autonomous vehicles). 
Ήδη, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές εφαρμογές που 

εντάσσονται στις προαναφερθείσες τεχνολογίες. Πολλά από τα νέα
οχήματα είναι συνδεδεμένα στο διαδίκτυο, με εφαρμογές από την
αναπαραγωγή μουσικής έως και την υποβοήθηση πλοήγησης στον
επιθυμητό τόπο και στην εύρεση πλησιέστερου σταθμού ανεφοδια-
σμού ή χώρου στάθμευσης. Παράλληλα η Toyota είναι η πρώτη
εταιρεία που εισήγαγε ολοκληρωμένο σύστημα διασύνδεσης των
νέων οχημάτων της με την οδική υποδομή στην Ιαπωνία. Οι οδηγοί
προειδοποιούνται από τα οχήματα για πιθανή παράβαση ερυθρού
σηματοδότη, όταν κινούνται με μεγάλη ταχύτητα προς αυτόν. Ταυ-
τόχρονα στο ταμπλό του οχήματος υπάρχει αντίστροφη μέτρηση 
για την πράσινη ένδειξη του σηματοδότη, διευκολύνοντας τον
οδηγό. Τέλος, υπάρχουν και άλλες λειτουργίες, όπως υποβοήθηση
δεξιάς στροφής, επικοινωνία με το προπορευόμενο όχημα, αλλά 
και ειδοποίηση για όχημα έκτακτης ανάγκης πλησίον του οχήματος.

Τα πλεονεκτήματα από αυτά τα συστήματα αναμένεται να είναι
πολύ σημαντικά. Η ασφάλεια θα αυξηθεί, καθώς αυτή τη στιγμή ο
άνθρωπος ευθύνεται για το 95% των οδικών τροχαίων ατυχημά-
των. Τα οχήματα θα επικοινωνούν μεταξύ τους και άρα θα χρει-
άζονται πολύ μικρότερες αποστάσεις ασφαλείας, με αποτέλεσμα
την αύξηση της χωρητικότητας του δρόμου και τη μείωση της κυ-
κλοφοριακής συμφόρησης, ενώ οι οδηγοί θα βρίσκουν ευκολότερα
θέση στάθμευσης μειώνοντας ακόμα περισσότερο τη συμφόρηση.
Επίσης, τα οχήματα θα είναι σε θέση να γνωρίζουν πού υπάρχει
ατύχημα, συμφόρηση ή έργα στην οδό και να αλλάζουν κατεύ-
θυνση. Αποτέλεσμα όλων αυτών θα είναι η μείωση νεκρών και
τραυματιών και η μείωση κατανάλωσης καυσίμων και έκλυσης
ρύπων. 

Από την άλλη πλευρά όμως εγείρονται ανησυχίες από την εφαρ-
μογή των τεχνολογιών αυτών. Αρχικά υπάρχει ο κίνδυνος τα αυτό-
νομα οχήματα να υποστούν κυβερνοεπίθεση με συνέπειες από το
να κλαπούν προσωπικά δεδομένα των επιβατών έως και να χρησι-
μοποιηθούν τα οχήματα για τρομοκρατική επίθεση. Επίσης κρίσιμη
παράμετρος είναι η ανθρώπινη ψυχολογία. Είναι πιθανό οι οδηγοί,
από την πλήρη εμπιστοσύνη στα αυτόματα οχήματα, να μην έχουν
στραμμένη την προσοχή τους στο όχημα και να μην λαμβάνουν τον
έλεγχο του οχήματος, όταν υπάρχει κίνδυνος. Ακόμη, υπάρχει κίνδυ-
νος να παραλείπουν τους κανόνες ασφαλείας (π.χ. ζώνη ασφα-
λείας), εξαιτίας της βεβαιότητας για την ασφάλεια των συστημάτων.
Τέλος, σημαντική πρόκληση.είναι η απώλεια θέσεων εργασίας,
λόγω μείωσης της ανάγκης για επαγγελματίες οδηγούς, για τεχνι-
κούς στα συνεργεία κ.α. 

Όπως βλέπουμε οι νέες τεχνολογίες στα οχήματα θα εξυπηρετή-
σουν τους πολίτες, και θα κάνουν τις καθημερινές μετακινήσεις μας
πιο γρήγορες, άνετες και ασφαλείς. Φυσικά, όπως γίνεται σχεδόν
πάντα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, θα υπάρξουν και επιπτώσεις,
οι οποίες όμως αν αναγνωριστούν νωρίς, μπορούν να περιοριστούν.
Στα πλαίσια αυτά, οι αυτοκινητόδρομοι προετοιμάζονται για την
έλευση των έξυπνων δικτυωμένων και αυτόνομων οχημάτων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Αττικών Διαδρομών και πρόεδρος
της HELLASTRON κ. Βασίλης Χαλκιάς ήταν συντονιστής στο πάνελ
ημερίδας που διοργανώθηκε από την Plant και την Boussias Com-
munications με τίτλο “Connected Cars Conference”. Το πάνελ που
συντόνισε ο κ. Χαλκιάς είχε ως θέμα τη συνύπαρξη των connected
οχημάτων με τους αυτοκινητόδρομους και σε αυτό υπήρξαν ομιλη-
τές τόσο από εταιρείες που ειδικεύονται στις μεταφορές και τις νέες
τεχνολογίες, όσο και άτομα από τον πανεπιστημιακό και ερευνητικό
χώρο, ενώ επίσης συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας της ASECAP
(Ένωση Ευρωπαϊκών Αυτοκινητόδρομων) Καλλίστρατος Διονέλης.
Το γενικό συμπέρασμα που προέκυψε από την ημερίδα είναι ότι ήδη
επενδύονται σημαντικά ποσά στην έρευνα και ανάπτυξη των νέων
τεχνολογιών, ώστε η εφαρμογή τους να είναι θέμα χρόνου. Θα πρέ-
πει λοιπόν όλοι οι εμπλεκόμενοι -το κράτος, ο ιδιωτικός τομέας και
οι φορείς λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων- να παρακολουθούν
τις εξελίξεις και να συντονιστούν για την εύρυθμη ενσωμάτωση
των νέων οχημάτων στους αυτοκινητόδρομους. 

Έρχονται οι νέες τεχνολογίες στα οχήματα!Έρχονται οι νέες τεχνολογίες στα οχήματα!
Οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχα-

νίες και αρκετά ερευνητικά ινστι-
τούτα αναπτύσσουν νέες

τεχνολογίες στα οχήματα, κάτι
που στο μέλλον εκτιμάται ότι θα
κάνει την οδήγηση τελείως δια-

φορετική, έως και περιττή! 

Οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχα-
νίες και αρκετά ερευνητικά ινστι-

τούτα αναπτύσσουν νέες
τεχνολογίες στα οχήματα, κάτι

που στο μέλλον εκτιμάται ότι θα
κάνει την οδήγηση τελείως δια-

φορετική, έως και περιττή! 
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10 Tα Νέα της Αττικής Οδού 

Νέα καμπάνια 
της Αττικής Οδού 
για τις υπηρεσίες 

και τις δράσεις 
κοινωνικής ευθύνης

Η καμπάνια περιλαμβάνει
έντυπες καταχωρίσεις και

αφίσες που προβάλλουν τρία
βασικά θέματα:

Την 24ωρη εποπτεία του
δρόμου και την άμεση

παροχή οδικής βοήθειας
Την αποτελεσματική 

εξυπηρέτηση
Τα προγράμματα ευαισθη-

τοποίησης παιδιών και
εφήβων σε θέματα οδικής

ασφάλειας.

{  
  

   
  

Ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος όπως η Αττική Οδός, που λειτουργεί συμφώνα
με διεθνείς προδιαγραφές, είναι ένας ζωντανός μηχανισμός σε διαρκή κίνηση. 
Αυτό ακριβώς αναδεικνύει η νέα εταιρική καμπάνια που «τρέχει» ήδη σε ημερήσιο
και περιοδικό τύπο. 

Οι χρήστες της Αττικής Οδού επιλέγουν τον αυτοκινητόδρομο όχι μόνο για την
σύγχρονη και ασφαλή οδική υποδομή αλλά και γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε ενδε-
χόμενο, αν χρειαστούν οδική βοήθεια, αυτή θα είναι άμεση και αποτελεσματική.
Και αυτό χάρη στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας που με κάμερες παρακολου-
θεί το δρόμο, σε συνδυασμό με τις ομάδες περιπολίας, τα κίτρινα αυτοκίνητα, που
κυκλοφορούν 24 ώρες το 24ωρο για να εντοπίσουν συμβάντα. Σε συνεργασία με
τις ομάδες επέμβασης, σπεύδουν να βοηθήσουν κάθε οδηγό που αντιμετωπίζει
πρόβλημα στο δρόμο, από μια απλή βλάβη μέχρι ένα τροχαίο ατύχημα. 

Η ευγένεια και η αποτελεσματικότητα της εξυπηρέτησης που προσφέρουν οι άν-
θρωποι της Αττικής Οδού στα διόδια, την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών και
τα Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών είναι κάτι που όλοι όσοι την έχουν εισπρά-
ξει τη γνωρίζουν. Ο βαθμός ικανοποίησης από την εξυπηρέτηση κάθε χρόνο στην
έρευνα που πραγματοποιούμε σημειώνει υψηλότατα νούμερα που ξεπερνούν το
90%!

Ωστόσο στην Αττική Οδό δεν αρκούμαστε στη βέλτιστη λειτουργία του αυτοκινη-
τόδρομου. Έχουμε ενσωματώσει σε αυτή την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την
κάνουμε πράξη με πολυεπίπεδες δράσεις για την Κοινωνία, το Περιβάλλον και τον
Εργαζόμενο.
Ειδικότερα, στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς έχουμε δώσει απόλυτη προτε-
ραιότητα στην προαγωγή της οδικής ασφάλειας, με επίκεντρο το κοινό των παι-
διών και των εφήβων. 
Τα προγράμματά μας υλοποιούνται στα σχολεία της Αττικής και της επαρχίας και
προετοιμάζουν από σήμερα τους οδηγούς του αύριο. 

Οι καταχωρίσεις της καμπάνιας ενημερώνουν το ευρύ κοινό και υπενθυμίζουν ότι η
Αττική Οδός δεν είναι μόνο ένας ασφαλής αυτοκινητόδρομος που προσφέρει άνετη
και σύντομη πρόσβαση σε προορισμούς, αλλά ότι επιπλέον η εταιρεία λειτουργίας
«Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» εργάζεται 365 ημέρες το χρόνο μέρα και νύχτα για την
ασφάλεια των οδηγών, έχοντας ανεβάσει τον πήχη στην ποιότητα εξυπηρέτησης
στην Ελλάδα, και υλοποιώντας στρατηγικά σχεδιασμένες δράσεις για μια νέα
«κουλτούρα οδικής ασφάλειας» με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων
στους δρόμους της χώρας μας. 
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Η Bosch Eλλάδας, προκειμένου να αναδείξει και να στηρίξει την καλύτερη
φοιτητική σχεδιαστική ομάδα, διοργάνωσε διαγωνισμό στον οποίο διακρίθηκε
η ομάδα ART του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ο διαγωνισμός
αυτός δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις ελληνικές ομάδες φοιτητών Πολυτεχνι-
κών σχολών να παρουσιάσουν το Επιχειρησιακό τους πλάνο, προκειμένου να
διεκδικήσουν επί ίσοις όροις, τόσο την οικονομική, όσο και την τεχνική και
συμβουλευτική υποστήριξη της Bosch εν όψει κάθε νέας αγωνιστικής χρονιάς. 

Έτσι, για το 2017, η ομάδα Formula Student του Αριστοτέλειου Πανεπιστή-
μιου Θεσσαλονίκης “ART” και η Bosch Eλλάδας θα συνεργαστούν, διεκδικών-
τας μέγιστες επιδόσεις και διακρίσεις που θα τοποθετήσουν την ελληνική
ομάδα ακόμη υψηλότερα στη παγκόσμια κατάταξη. Mέσω αυτής συνεργασίας,
η Bosch προσβλέπει στην ενίσχυση της ανάπτυξης της αναλυτικής επιστημονι-
κής σκέψης και της καινοτομίας και στην εξάσκηση των φοιτητών σε όσα
έχουν διδαχθεί σε θεωρητικό επίπεδο.

Η “ART” που αποτελείται εξ ολοκλήρου από φοιτητές κυρίως Μηχανολόγους
Μηχανικούς ξεκίνησε το 2006. Τα τελευταία 9 χρόνια έχει προσθέσει στο ιστο-
ρικό της την κατασκευή 5 αγωνιστικών μονοθέσιων και αριθμεί πολλές επιτυ-
χημένες συμμετοχές και διακρίσεις σε αγώνες της Formula SAE. Η ομάδα
ανανεώνεται κάθε χρόνο με νέα μέλη, τα οποία καθοδηγούνται και επιβλέπον-
ται από τα παλαιότερα. Φέτος, πραγματοποιήθηκε η όγδοη ανανέωσή της,
συνθέτοντας την ART17 που θα κατασκευάσει ένα αναβαθμισμένο και πολλά
υποσχόμενο μονοθέσιο που θα παρουσιαστεί στη διεθνή διοργάνωση Formula
Student.

Να σημειώσουμε ότι η διοργάνωση Formula Student (FS) είναι ο πιο αναγνω-
ρισμένος εκπαιδευτικός διαγωνισμός στον τομέα του μηχανοκίνητου αθλητι-
σμού. Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Μηχανολόγων
Μηχανικών με έδρα το Λονδίνο και πάνω από 11.000 μέλη σε περισσότερες
από 140 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση
της καινοτομίας και η ενίσχυση των νέων μηχανικών, ενώ οι συμμετοχές προέρ-
χονται από πανεπιστημιακές ομάδες από όλο τον κόσμο, που καλούνται να σχε-
διάσουν ένα μονοθέσιο αγωνιστικό αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων στα σχετικά
στατικά και δυναμικά τεστ.

Ενημερωτικό Έντυπο της Αττικής Οδού  11

Συνεργασία Bosch
Eλλάδας και “ART”, 

της ομάδας Formula 
Student του Α.Π.Θ.

Η τεχνολογία των οχημάτων δεν στα-
ματά τα εξελίσσεται, ενώ σημαντική
ώθηση στην εξέλιξη αυτή δίνουν και

ομάδες φοιτητών που χρησιμοποιούν
τις επιστημονικές τους γνώσεις, τον

ενθουσιασμό και τη δημιουργικότητά
τους,  αλλά και την αγάπη για τον μη-
χανοκίνητο αθλητισμό, για να σχεδιά-

σουν μονοθέσια αγωνιστικά που
παίρνουν μέρος στη διεθνή διοργά-

νωση Formula Student.
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Μικρές αποδράσεις, μ  
Η ομορφιά της φύσης και η ιστορία είναι      

Πάρτε την Αττική Οδό και βρεθείτε σύντομα και άνετα       

Χαϊδάρι-Βοτανικός Κήπος
Αν πιστεύετε ότι για να κάνετε μια βόλτα σε έναν απέ-
ραντο ανθισμένο κήπο θα πρέπει να ταξιδέψετε στην Ευ-
ρώπη, κάνετε λάθος! Σχεδόν 2.000 στρέμματα απίστευτης
ομορφιάς σας περιμένουν στον «Βοτανικό κήπο Ιουλίας
και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους» στο Χαϊδάρι, μια ανάσα
από το κέντρο της Αθήνας.

2.500 είδη φυτών από όλο τον κόσμο έχουν φυτευτεί εδώ,
σε θεματικές περιοχές, που δεν θα συναντήσετε σε κανένα
άλλο βοτανικό κήπο στον κόσμο. Ο κήπος φιλοξενεί είδη
φυτών που αναφέρονται από την αρχαία ελληνική μυθο-
λογία μέχρι και την Παλαιά Διαθήκη:
Λιμνούλες με γιγάντια νούφαρα, ίριδες και νερόκρινα,
ιστορικά φυτά όπως ο Νάρθηκας (Ferula communis), στον
βλαστό του οποίου ο Προμηθέας έκρυψε την φωτιά και τη
μετέφερε κρυφά από τους θεούς στους ανθρώπους, η
Άκανθος (Acanthus spp.) από τα φύλλα της οποία λέγεται
ότι προήλθε η έμπνευση για τα κιονόκρανα κορινθιακού
ρυθμού. Επίσης καλλιεργείται το κώνειο (Conium macula-
tum) με το οποίο θανατώθηκε ο φιλόσοφος Σωκράτης, το
Παλιούρι (Paliurus aculeatus) από το οποίο είχε φτιαχτεί
το ακάνθινο στεφάνι του Χριστού και ο Κρίνος (Lilium can-
didum), που σύμφωνα με την χριστιανική παράδοση η Πα-
ναγία πήρε από τον θεόσταλτο άγγελο. 

Κι ακόμα, φυτά τροπικά, δάσος με μπαμπού, περισσότερες
από 100 ποικιλίες αρωματικής τριανταφυλλιάς, φαρμακευ-
τικά φυτά αλλά και 25 λιμνούλες, εκατοντάδες μονοπάτια,
παγκάκια, χώροι αναψυχής για υπαίθριες συναθροίσεις.

Ιδανικός κήπος όχι μόνο για περίπατο, αλλά και για πικ νικ
και για τρέξιμο!

Πρόσβαση: Από την Αττική Οδό προς Ελευσίνα, και
έξοδο από την Περιφερειακή Αιγάλεω.

Ιπποκράτειος Πολιτεία-Λίμνη Μπε-
λέτσι
Δεν χρειάζεται να πάτε στις Άλπεις για να απολαύσετε
αυτό το τοπίο! Ελάτε στην Ιπποκράτειο Πολιτεία και στη
λίμνη Μπελέτσι που έχει έκταση 5.000 τ.μ. και βάθος
που φτάνει σε κάποια σημεία τα 5μ. Η λίμνη λέγεται 
από πολλούς και «Κιθάρα» λόγω του σχήματός της. 

Κύκνοι, πάπιες και πλήθος αποδημητικών πουλιών έχουν
μετατρέψει τη λίμνη σε πραγματικό βιότοπο και ο επι-
σκέπτης έχει την ευκαιρία να θαυμάσει τη βιοποικιλό-
τητα και να απολαύσει την αισθητική του τοπίου.
Η περιοχή είναι διαμορφωμένη έτσι, με παγκάκια και
παιδικές χαρές, ώστε να μπορούν όλοι να απολαμβά-
νουν το τοπίο και οι μικρότεροι να απασχολούνται παί-
ζοντας. Για τους λάτρεις της πεζοπορίας που θα
επισκεφτούν τη λίμνη υπάρχουν πολλά μονοπάτια που
προσφέρονται για πεζοπορία και ποδηλασία.

Πρόσβαση: Από Αττική Οδό προς Λαμία και στη
συνέχεια έξοδος προς Βαρυμπόμπη προς Ιπποκρά-
τειο Πολιτεία. 
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 ς, μεγάλες εκπλήξεις!
       είναι πολύ πιο κοντά από όσο πιστεύουμε.

        άνετα σε υπέροχες και ιστορικές περιοχές της Αττικής:

Ελευσίνα-Χώρος αρχαίων μυστηρίων και
Μουσείο
Στην Αρχαιότητα εδώ λατρευόταν η Δήμητρα και τελούνταν
τα περίφημα Ελευσίνεια Μυστήρια. Η πομπή των ιερέων και
των πιστών περπατούσε όλη την Ιερά Οδό που κατέληγε
στον ιερό τόπο. 

Η βόλτα στην Ελευσίνα είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να πε-
ριηγηθείτε στον εκτεταμένο αρχαιολογικό χώρο όπου θα
δείτε την ιερή αυλή με τους βωμούς για τις θυσίες, τα με-
γάλα και τα μικρά προπύλαια, το τελεστήριο και το άδυτο
της μυστηριακής λατρείας αλλά και το σπήλαιο όπου σύμ-
φωνα με το μύθο εμφανίστηκε ο Πλούτωνας, ο θεός του
κάτω κόσμου και όπου στην αρχαιότητα έκαναν αναπαρά-
σταση της εμφάνισης της Περσεφόνης από τον Άδη.

Ανηφορίστε στη συνέχεια στο αρχαιολογικό Μουσείο και
σταθείτε στον προαύλιο χώρο για να κοιτάξετε τη θέα.
Πίσω από τα αρχαία αγάλματα στο βάθος του ορίζοντα δε-
σπόζει η βιομηχανική Ελευσίνα με τα φουγάρα της. Μια α-
ντίθεση μοναδική!
Αφού επισκεφθείτε τον αρχαιολογικό χώρο, κάντε τη βόλτα
σας γύρω από αυτόν,  όπου θα βρείτε συμπαθητικά ταβερ-
νάκια με θαλασσινά.

Πρόσβαση: Από την Αττική Οδό προς Ελευσίνα 

Λαύριο-Τεχνολογικό Πολιτιστικό
Πάρκο
Όχι, δεν είμαστε στις Κάννες! Αυτό το φοινικό-
δασος βρίσκεται στο Λαύριο, όπου δεν έρχεται
κανείς μόνο για να πάρει το πλοίο της γραμμής.
Η ιστορία της πόλης όπου κάποτε κυριαρχούσε
η Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου είναι
παντού παρούσα. Έδρα της εταιρείας ήταν το
Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, ένα
αξεπέραστο μνημείο έκτασης 250 στρεμμάτων
που πλέον ανήκει στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο. 

Περπατώντας στο χώρο συναντά κανείς εντυ-
πωσιακά κτίσματα του παλιού εργοστασίου, με
τις καφετιές αποχρώσεις, τις τριγωνικές στέγες,
τους ξύλινους ορθοστάτες, και φθάνει στο
Bιοτεχνικό-Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο
με εκθέματα της βιομηχανικής ιστορίας μας. Το
μουσείο διοργανώνει εκπαιδευτικά εργαστήρια
και προγράμματα και συνεργάζεται με σχολεία
και πανεπιστημιακά ιδρύματα ενώ προσφέρει
πολύπλευρη βιωματική εκπαίδευση και ψυχα-
γωγία σε ενήλικες, νέους και παιδιά.  
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14 Tα Νέα της Αττικής Οδού 

Πρωταθλήτρια η ομάδα ποδοσφαίρου 
των Αττικών Διαδρομών!

Για ακόμη μια χρονιά η ποδοσφαιρική ομάδα της Εταιρείας
μας, η οποία συμμετέχει στο εργασιακό πρωτάθλημα της
Ε.Σ.Ε.Α. πραγματοποίησε εντυπωσιακή πορεία κατακτώ-
ντας το πρωτάθλημα, έχοντας σε 24 αγώνες μόνο μία
ήττα και δύο ισοπαλίες, πετυχαίνοντας 109 γκολ (1η επί-
θεση) και δεχόμενοι 20 γκολ (καλύτερη άμυνα). 
Επίσης είχε τον 1ο σκόρερ του πρωταθλήματος με 42
γκολ και τον καλύτερο τερματοφύλακα!

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους εργαζόμενους που
συμμετέχουν αφιερώνοντας κομμάτι από τον προσωπικό
τους χρόνο και από τις οικογένειές τους, παρόλο που πολ-
λοί από αυτούς δουλεύουν σε βάρδιες και είναι ακόμη πιο
δύσκολη η συμμετοχή τους στους αγώνες.

Η Εταιρεία στηρίζει, μεταξύ των άλλων, ηθικά και υλικά τις
αθλητικές δράσεις των εργαζομένων.

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» στηρίζει εδώ και χρόνια διοργανώσεις αγώ-
νων δρόμου, διαθέτοντας υπηρεσιακά οχήματα και αναλαμβάνοντας τη
σήμανση των διαδρομών, σε μια προσπάθεια να συμβάλει στην προ-
ώθηση της άθλησης που προάγει την υγεία για μια καλύτερη ποιότητα
ζωής. 
Έτσι και φέτος στήριξε τον Αγώνα Δρόμου Υγείας Αθήνας 20 χλμ., μια
διοργάνωση που συμπλήρωσε τα 40 της χρόνια, όπως και τον 5ο Αγώνα
Δρόμου Ρεματιάς Χαλανδρίου που περιλάμβανε αγώνες 10 χιλιομέτρων,
5 χιλιομέτρων και Παιδικό Αγώνα 1.000 μέτρων. Η «Αττικές Διαδρομές
Α.Ε.» διέθεσε εταιρικό βαν καθώς και κώνους για την οριοθέτηση των
διαδρομών. 

Εκτός όμως από τη στήριξη αθλητικών διοργανώσεων δρόμου, η εταιρεία
από πέρυσι συμμετέχει στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, καλύπτοντας
το κόστος συμμετοχής εργαζομένων της που τρέχουν με τα εταιρικά χρώ-
ματα.
Κι ακόμη, η ποδοσφαιρική ομάδα της εταιρείας που μέχρι σήμερα μόνο
νίκες έχει να επιδείξει, συνεχίζει την ανοδική της πορεία.

Στηρίζουμε τον αθλητισμό
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Ευχαριστίες και συγχαρητήρια για τις υπηρεσίες μας

Καθημερινά είναι τα ευχαριστώ για την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών, ενώ κάποιοι ευχα-
ριστούν ονομαστικά κάποιον υπάλληλο που τους εξυπηρέτησε όπως: «Ευχαριστώ πολύ τόσο
την εταιρεία Αττικές Διαδρομές για την εξυπηρέτηση που μου παρείχε, όσο και την κα Χρυ-
σούλα Φρέρη προσωπικά για την άψογη επαγγελματική συμπεριφορά της». Και για Χριστίνα
Παπασπηλιωτοπούλου «Σας ευχαριστώ για την καλη συνεργασία που έχουμε, εκτιμώ την
προσπάθειά σας για τη διεκπεραίωση του αιτήματός μου».

«Επειδή απέκτησα εξαιρετικά θετική εντύπωση από την άμεση εξυπηρέτηση μέσω e-mail, ενη-
μερώστε με πού μπορώ να στείλω ευχαριστίες για τις υπαλλήλους που με εξυπηρέτησαν, Ευ-
πραξία Πέγιου και Ελεάννα Σάλη».

H κα Σ. Σουρμπάτη που εργάζεται σε τομέα που έχει άμεση σχέση με την Εξυπηρέτηση Πελατών
μας έγραψε για την εισπράκτορα Κατερίνα Μιχαηλίδου «Πώς κάνεις customer service με
τρεις λέξεις;;; Χαμογελάς κοιτώντας τον οδηγό και λες «καλησπέρα» (χωρίς να βιάζεσαι). Παίρ-
νεις τα χρήματα και με το ίδιο αυθεντικό χαμόγελο που ο άλλος το νιώθει λες… «Στο καλό να
πάτε, ευχαριστώ πολύ!» Κάθε φορά αυτή η υπάλληλος με ξαφνιάζει ευχάριστα!»

Ο Προϊστάμενος Διοδίων & Εμπορικής Διαχείρισης, Νίκος Μόσχος, έλαβε μήνυμα στο οποίο ο
χρήστης ευχαριστεί από καρδιάς τον υπάλληλό μας στο Τμήμα Διοδίων, Αριστείδη Καρασίμο,
που βρήκε και παρέδωσε το χαμένο του πορτοφόλι αναφέροντας:“… Η ενέργεία του αυτή τιμά
ιδιαίτερα τον κύριο Καρασίμο, εσάς ως άμεσο προϊστάμενό του, αλλά και την εταιρεία "Αττική
Οδός" γενικότερα!»

H κα Ι. Κανέλλου εκφράζει τις ευχαριστίες της προς τον Υπάλληλο περιπολίας Δημήτρη Ντα-
λιάνη που της πρόσφερε βοήθεια στην Αττική Οδό γράφοντας «…τον αντιμετώπισα λίγο-πολύ
σαν Άγγελο Κυρίου που ήρθε εξ ουρανού! Θα προσεύχομαι στο εξής για όλους εσάς που εργά-
ζεστε όμορφα και μας βοηθάτε.»

Oι άνθρωποί μας συχνά προσφέρουν πολλά περισσότερα από όσα καθορίζει το επαγγελματικό
καθήκον. Τέτοια είναι και η περίπτωση των εποπτών διοδίων, Ευσταθίας Φωτιάδη και Αγγε-
λικής Μηλιώνη, που συνέτρεξαν τον κο Μ. Βαρβέρη ο οποίος έπαθε κρίση υπογλυκαιμίας,
προσφέροντάς του αμέσως ζάχαρη και νερό και καλώντας το ΕΚΑΒ, και ο οποίος στην επιστολη
του εκφράζει την ευγνωμοσύνη του.

Στην Αττική Οδό οι ομάδες περιπολίας πολλές φορές καλούνται να μαζέψουν ζώα που μπορεί
να έχουν μπει στον αυτοκινητόδρομο. Αυτή τη φορά έτυχε το σκυλάκι που μάζεψαν και μετέφε-
ραν στο Αττικό Νοσοκομείο ζώων να έχει ιδιοκτήτη, που ευχαρίστησε θερμά το προσωπικό μας
για τη φροντίδα που προσφέραμε στο κατοικίδιό του. 

Στην Αττική Οδό ό,τι χάνεται έχει πολλές πιθανότητες να βρεθεί. Και αυτό χάρη στο ήθος που
χαρακτηρίζει τους ανθρώπους μας στις ομάδες περιπολίας και στα διόδια.
Οδηγός που έχασε το iphone της, χρησιμοποίησε την εφαρμογή find my iphone για να το εντο-
πίσει, μας έστειλε το στίγμα στο χάρτη και εμείς πήγαμε στο σημείο, όπου πράγματι βρέθηκε και
παραδόθηκε η συσκευή. 
Xάρη στην εισπράκτορα Καίτη Τσιάγκα και τους επόπτες Αλέξανδρο Καρμά και Δημήτρη
Χουλιάρα, ένα χαμένο κινητό βρέθηκε και παραδόθηκε άμεσα στον ιδιοκτήτη του.

Για την ευγένεια και την αποτελεσματική βοήθεια ευχαριστεί η κα Π. Μελαχροινού τον υπάλ-
ληλο περιπολίας Νίκο Ρόδη, αναφέροντας «συγχαρητήρια για την επιλογή τον ανθρώπων που
βγάζεται έξω στους δρόμους!!»

Τον υπάλληλο περιπολίας Δημήτρη Κόλλια ευχαριστεί για την άμεση οδική βοήθεια η κα Μ.Χ.
Διαμαντοπούλου.

  

NTAO 20,5x28.qxp_Layout 1  24/7/17  13:16  Page 15



NTAO 20,5x28.qxp_Layout 1  24/7/17  13:16  Page 16


