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54 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜

Η ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ υπήρξε αναµφίβολα για όλους εµάς, εταιρίες,
στελέχη και προσωπικό, µια τεράστια πρόκληση. Ήταν και
συνεχίζει να είναι, ένα όχηµα εκσυγχρονισµού που µας τραβά µε
δύναµη στο µέλλον.   

Ένα τόσο σύνθετο, πολύµορφο και πολυεπίπεδο έργο, κατάφερε
µε την υλοποίησή του να µεταβάλλει τα ελληνικά δεδοµένα στις
µεταφορές, να δώσει νέα διάσταση στην οδική ασφάλεια και να
ανεβάσει ψηλά τον πήχη των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

> >¶ÚfiÏÔÁÔ˜
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76 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜

To fiÚ·Ì¿ Ì·˜ 
Όραµα και αποστολή µας είναι να παρέχουµε υψηλού
επιπέδου, καινοτόµες υπηρεσίες, µε στόχο τη δηµιουργία
πιστών, ικανοποιηµένων και σωστά πληροφορηµένων
χρηστών που θα χρησιµοποιούν µε άνεση και ασφάλεια την
Αττική Οδό.  

> >∆Ô fiÚ·Ì¿ Ì·˜
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98 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜

ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜
‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·
¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ… 

ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜
‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·
¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ… 

ήταν

είναι

για τους περισσότερους ένα άπιαστο όνειρο. Ένας δρόµος
σύγχρονος, άνετος, ασφαλής, µε συνεχή και απρόσκοπτη ροή,
που παρακάµπτοντας το κέντρο της Αθήνας θα ένωνε τις
αποµακρυσµένες περιοχές της Αττικής και θα αποσυµφόριζε
την κυκλοφορία. 

µια πραγµατικότητα. Ένας αυτοκινητόδροµος µήκους 65 χλµ. που
προσφέρει ταχύτερη πρόσβαση σε περιοχές που µέχρι χθες
ήταν απρόσιτες, είτε απαιτούσαν ώρες για να τις προσεγγίσει
κανείς. Ένας οδικός άξονας που ενώνει 30 δήµους του
λεκανοπεδίου και εξυπηρετεί κάθε χρόνο εκατοµµύρια
ανθρώπους.  

για τους περισσότερους ένα άπιαστο όνειρο. Ένας δρόµος
σύγχρονος, άνετος, ασφαλής, µε συνεχή και απρόσκοπτη ροή,
που παρακάµπτοντας το κέντρο της Αθήνας θα ένωνε τις
αποµακρυσµένες περιοχές της Αττικής και θα αποσυµφόριζε
την κυκλοφορία. 

µια πραγµατικότητα. Ένας αυτοκινητόδροµος µήκους 65 χλµ. που
προσφέρει ταχύτερη πρόσβαση σε περιοχές που µέχρι χθες
ήταν απρόσιτες, είτε απαιτούσαν ώρες για να τις προσεγγίσει
κανείς. Ένας οδικός άξονας που ενώνει 30 δήµους του
λεκανοπεδίου και εξυπηρετεί κάθε χρόνο εκατοµµύρια
ανθρώπους.  

ήταν

είναι

> >∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1
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∏ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘
Συνολικό µήκος 65,20 χλµ.
∆ίκτυο βοηθητικών/παράπλευρων οδών 150 χλµ.
Ανισόπεδοι κόµβοι σε λειτουργία 29
Οδικές γέφυρες - Άνω διαβάσεις 100
Οδικές γέφυρες - Κάτω διαβάσεις 25
Γέφυρες σιδηροδροµικών γραµµών 38
Γέφυρες ρεµάτων 21
Πεζογέφυρες (άνω διαβάσεις) 12
Σήραγγες και πλήρως υπογειοποιηµένα τµήµατα Cut & Cover 56
Συνολικό µήκος σηράγγων και Cut & Cover 15,36 χλµ.
Μήκος Αντιπληµµυρικών έργων 66,7 χλµ.
Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών - Σ.Ε.Α. 4
Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης 1
Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών - Σ.Ε.Σ. 9
Σταθµοί ∆ιοδίων 38
Συνολικές λωρίδες διοδίων 193 
Ηλεκτρονικές λωρίδες διοδίων 54
Λωρίδες διοδίων µε εισπράκτορα 139

µ·ÛÈÎ¿ ÔÊ¤ÏË
Τα οφέλη που προέκυψαν τόσο από την κατασκευή όσο και από τη λειτουργία της Αττικής Οδού είναι
πολλά και σηµαντικά αφού ο αυτοκινητόδροµος: 

∆ηµιουργεί το βασικό κορµό διασύνδεσης όλων των µεταφορικών µέσων και υποδοµών της Αττικής:
οδικών, εναέριων, σταθερής τροχιάς (Μετρό, Τραµ, Σιδηρόδροµος, Προαστιακός κ.α.) και λιµανιών.

Μειώνει σηµαντικά τον κυκλοφοριακό φόρτο της πρωτεύουσας αφού  υπολογίζεται ότι  έχει
απορροφήσει σηµαντικό ποσοστό της συνολικής καθηµερινής διαµπερούς κίνησης των οχηµάτων στο
Λεκανοπέδιο. 

Συντελεί στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού του Νοµού
Αττικής.

Βοηθά στη στρατηγική αναδιάρθρωση των δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών. 

Συµβάλλει στην οικιστική και επιχειρηµατική ανάπτυξη των αποµακρυσµένων περιοχών του Νοµού. 

∫fiÛÙÔ˜ ŒÚÁÔ˘ Î·È ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË 
Στις αρχές της δεκαετίας του '90, το Ελληνικό ∆ηµόσιο προκήρυξε διεθνή διαγωνισµό για την ανάθεση της
υλοποίησης του έργου της Αττικής Οδού, µε τη µέθοδο της παραχώρησης µε συγχρηµατοδότηση. Στο
διαγωνισµό, µειοδότης αναδείχθηκε ο ελληνικός όµιλος µε την επωνυµία Αττική Οδός που έδωσε τελικά και
το όνοµά του στο νέο αυτοκινητόδροµο.
Το έργο της Αττικής Οδού ολοκληρώθηκε έγκαιρα και χωρίς υπερβάσεις στο κόστος κατασκευής του, το
οποίο ανήλθε στα 1,3 δισ. ευρώ περίπου, δηλαδή ακριβώς στο ποσό που αναφερόταν στην προσφορά της
Αττικής Οδού για το κατ’ αποκοπή αντικείµενο. Το κόστος αυτό χρηµατοδοτήθηκε κατά 32% µε το ποσό
των 420 εκατ. ευρώ από το Eλληνικό ∆ηµόσιο, µε συµµετοχή και πόρων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
Η Ανάδοχος εταιρία Παραχώρησης «Αττική Οδός Α.Ε.» κάλυψε µε ίδια και δανειακά κεφάλαια, το υπόλοιπο
68% συνεισφέροντας το ποσό των 880 εκατ. ευρώ.

11

KÂÊ¿Ï·ÈÔ 1
Η Αττική Οδός είναι ένα πρωτοποριακό έργο που κατασκευάσθηκε µε τη µέθοδο της
Σύµβασης Παραχώρησης και αποτελεί το µεγαλύτερο συγχρηµατοδοτούµενο οδικό
έργο της Ελλάδας και ένα από τα µεγαλύτερα της Ευρώπης. Ανήκει στην πρώτη γενιά
των συγχρηµατοδοτούµενων έργων που δηµοπρατήθηκαν στην Ελλάδα τη δεκαετία
του ‘90 και επί της ουσίας άνοιξε το δρόµο και έθεσε τις βάσεις για το µέλλον των
επιτυχηµένων συµβάσεων παραχώρησης, τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στην
ευρωπαϊκή. 
Η Αττική Οδός είναι ένας από τους µεγαλύτερους περιφερειακούς δακτυλίους στην
Ευρώπη. Πρόκειται για έναν αστικού - περιαστικού τύπου αυτοκινητόδροµο, µε 3
λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και µια λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Στο µέσον
της, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, κινείται ο προαστιακός σιδηρόδροµος. Αποτελεί
έργο υποδοµής µοναδικό, ακόµα και για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, αφού επί της ουσίας
είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδροµος µε διόδια, µέσα σε µια µητροπολιτική
πρωτεύουσα µε έντονη κυκλοφοριακή συµφόρηση. 

Ο αυτοκινητόδροµος της Αττικής Οδού αποτελεί το συνδετικό κρίκο του οδικού
άξονα ΠΑΘΕ (Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι) αφού συνδέει την Εθνική Οδό
Αθηνών-Λαµίας µε την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, παρακάµπτοντας το κέντρο της
Αθήνας. Ως κλειστός αυτοκινητόδροµος,διαθέτει πλήρη έλεγχο των προσβάσεων και
αποτελείται από δύο κάθετα διασταυρούµενα µεταξύ τους τµήµατα: 

Την Ελεύθερη Λεωφόρο Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων (Ε.Λ.Ε-Σ-Σ), µήκους περίπου
52 χλµ. και

Τη ∆υτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υµηττού (∆.Π.Λ.Υ), µήκους περίπου 13 χλµ.

10 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜

§›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ·
ÙËÓ ∞ÙÙÈÎ‹ √‰fi

> >∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1
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Ã¿ÚÙË˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘

°Ú·ÌÌÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÎfiÌ‚ˆÓ

Τα δάνεια που έλαβε η εταιρία Παραχώρησης καλύφθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από Εµπορικές Τράπεζες, ενώ οι
µέτοχοι της Αττικής Οδού εξασφάλισαν εγγυήσεις για το σύνολο των
δανείων από Όµιλο ∆ιεθνών Τραπεζών, για όλη τη διάρκεια της
κατασκευαστικής περιόδου.

ºÔÚÂ›˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË˜ 
Ελληνικό ∆ηµόσιο 

Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

Ανάδοχος εταιρία Αττική Οδός Α.Ε. 

Όµιλος Εµπορικών Τραπεζών 

ºÔÚÂ›˜ ÀÏÔÔ›ËÛË˜  
Η «ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε.» είναι η εταιρία Παραχώρησης του έργου, που
ανέλαβε µέσω Σύµβασης µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο, τη µελέτη, κατασκευή,
χρηµατοδότηση,λειτουργία και συντήρηση του αυτοκινητοδρόµου. 

Η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ» είναι ο φορέας κατασκευής του
έργου, µια κοινοπραξία αµιγώς ελληνική που συνένωσε τις µεγαλύτερες
εργοληπτικές επιχειρήσεις της χώρας µας. 

Η «ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ Α.Ε.» είναι η εταιρία που έχει αναλάβει τη
λειτουργία και  συντήρηση του έργου της Αττικής Οδού. Στις Αττικές
∆ιαδροµές συµµετέχουν όλα τα µέλη της Κοινοπραξίας Κατασκευής µαζί
µε µια εξειδικευµένη γαλλική εταιρία παροχής τεχνογνωσίας στη
λειτουργία αυτοκινητοδρόµων.  

Η Ε.Υ.∆.Ε./ΣΕ.ΡΑ είναι η Ειδική Υπηρεσία του  Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. που
άσκησε την επίβλεψη της κατασκευής του έργου και που παρακολουθεί
τη λειτουργία του δρόµου για λογαριασµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου 

1312 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜> >∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1
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1514 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜

ŸÙ·Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÚfiÙ˘·
ŸÙ·Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ÚfiÙ˘·

έένναα  σσχχέέδδιιοο  εεππίί  χχάάρρττοουυ..  ΈΈννααςς    δδρρόόµµοοςς  µµεε  οοµµααλλήή  ρροοήή  πποουυ  θθαα
ππααρρεείίχχεε  αασσφφάάλλεειιαα,,  άάννεεσσηη  κκααιι  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  σσεε  κκάάθθεε  χχρρήήσσττηη..
ΈΈννααςς  δδρρόόµµοοςς  πποουυ  θθαα  λλεειιττοουυρργγοούύσσεε  χχωωρρίίςς  τταα  κκααθθηηµµεερριιννάά
εεµµππόόδδιιαα  πποουυ  υυππάάρρχχοουυνν  σσττοουυςς  άάλλλλοουυςς  δδρρόόµµοουυςς  ττοουυ
λλεεκκααννοοππεεδδίίοουυ,,  εελλααχχιισσττοοπποοιιώώννττααςς  ττιιςς  κκααθθυυσσττεερρήήσσεειιςς,,  ττοο
χχααµµέέννοο  χχρρόόννοο  κκααιι  ττοο  σσττρρεεςς..    

ηη  ΑΑττττιικκήή  ΟΟδδόόςς..  ΟΟ  οοδδιικκόόςς  άάξξοοννααςς  πποουυ  άάλλλλααξξεε  ττηηνν  εεµµππεειι--ρρίίαα
ττηηςς  οοδδήήγγηησσηηςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  ΣΣήήµµεερραα,,  µµεελλέέττεεςς  έέχχοουυνν  δδεείίξξεειι
όόττιι  οο  οοδδηηγγόόςς  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείί  ττηηνν  ΑΑττττιικκήή  ΟΟδδόό  εεξξοοιικκοοννοοµµεείί,,
κκααττάά  µµέέσσοο  όόρροο,,  µµίίαα  ώώρραα  ααππόό  ττοονν  πποολλύύττιιµµοο  χχρρόόννοο  ττοουυ
ηηµµεερρηησσίίωωςς  εεννώώ  οο  ααυυττοοκκιιννηηττόόδδρροοµµοοςς  σσυυγγκκααττααλλέέγγεεττααιι  σσττοουυςς
αασσφφααλλέέσσττεερροουυςς  οοδδιικκοούύςς  άάξξοοννεεςς  σσεε  ππααγγκκόόσσµµιιοο  εεππίίππεεδδοο..  

έένναα  σσχχέέδδιιοο  εεππίί  χχάάρρττοουυ..  ΈΈννααςς    δδρρόόµµοοςς  µµεε  οοµµααλλήή  ρροοήή  πποουυ  θθαα
ππααρρεείίχχεε  αασσφφάάλλεειιαα,,  άάννεεσσηη  κκααιι  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  σσεε  κκάάθθεε  χχρρήήσσττηη..
ΈΈννααςς  δδρρόόµµοοςς  πποουυ  θθαα  λλεειιττοουυρργγοούύσσεε  χχωωρρίίςς  τταα  κκααθθηηµµεερριιννάά
εεµµππόόδδιιαα  πποουυ  υυππάάρρχχοουυνν  σσττοουυςς  άάλλλλοουυςς  δδρρόόµµοουυςς  ττοουυ
λλεεκκααννοοππεεδδίίοουυ,,  εελλααχχιισσττοοπποοιιώώννττααςς  ττιιςς  κκααθθυυσσττεερρήήσσεειιςς,,  ττοο
χχααµµέέννοο  χχρρόόννοο  κκααιι  ττοο  σσττρρεεςς..    

ηη  ΑΑττττιικκήή  ΟΟδδόόςς..  ΟΟ  οοδδιικκόόςς  άάξξοοννααςς  πποουυ  άάλλλλααξξεε  ττηηνν  εεµµππεειιρρίίαα
ττηηςς  οοδδήήγγηησσηηςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  ΣΣήήµµεερραα,,  µµεελλέέττεεςς  έέχχοουυνν  δδεείίξξεειι
όόττιι  οο  οοδδηηγγόόςς  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείί  ττηηνν  ΑΑττττιικκήή  ΟΟδδόό  εεξξοοιικκοοννοοµµεείί,,
κκααττάά  µµέέσσοο  όόρροο,,  µµίίαα  ώώρραα  ααππόό  ττοονν  πποολλύύττιιµµοο  χχρρόόννοο  ττοουυ
ηηµµεερρηησσίίωωςς  εεννώώ  οο  ααυυττοοκκιιννηηττόόδδρροοµµοοςς  σσυυγγκκααττααλλέέγγεεττααιι  σσττοουυςς
αασσφφααλλέέσσττεερροουυςς  οοδδιικκοούύςς  άάξξοοννεεςς  σσεε  ππααγγκκόόσσµµιιοο  εεππίίππεεδδοο..  

ήταν

είναι

ήταν

είναι
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KÂÊ¿Ï·ÈÔ 2
Η εταιρία «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1999 και έχει την ευθύνη για τη
λειτουργία και τη συντήρηση  της Αττικής Οδού. 
Κύριος στόχος των Αττικών ∆ιαδροµών είναι η συνεχής, αδιάλειπτη και οµαλή
λειτουργία του αυτοκινητοδρόµου (24 ώρες το 24ωρο, 365 µέρες το χρόνο) σε
συνδυασµό µε την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους χρήστες.   
Σήµερα, στη λειτουργία του δρόµου απασχολούνται περίπου 1.200 εργαζόµενοι των
παρακάτω ειδικοτήτων: 

Μηχανικοί, Συγκοινωνιολόγοι και άλλοι επιστήµονες που κατευθύνουν και
υποστηρίζουν το γενικό διοικητικό έργο της εταιρίας. 

Προσωπικό διαχείρισης της κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόµου.

Προσωπικό διοδίων και εξυπηρέτησης πελατών.  

Στην καθηµερινή δραστηριότητα των Αττικών ∆ιαδροµών περιλαµβάνονται: 

Η διαχείριση της κυκλοφορίας και η ασφάλεια των χρηστών.

Η συντήρηση του έργου (προληπτική και διορθωτική).

Η διαµόρφωση προτάσεων βελτίωσης ή και επέκτασης. 

Η συλλογή διοδίων. 

Ο εντοπισµός, η επέµβαση και τελικώς η αντιµετώπιση των διαφόρων συµβάντων.

Η διαχείριση και η συνεχής καταγραφή των αναγκών των χρηστών µε την
ταυτόχρονη αξιολόγηση και ικανοποίησή τους στο µέτρο του δυνατού. 

Ο σχεδιασµός της πολιτικής διοδίων και η διαχείριση των διαφόρων συνδροµητικών -
εµπορικών πακέτων πληρωµής διοδίων.

Η επικοινωνία µε τους χρήστες και το ευρύτερο κοινό. 

∏ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 
ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ √‰Ô‡
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™ÙfiÏÔ˜ √¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ªË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ
Για τη λειτουργία και συντήρηση της Αττικής Οδού καθώς και για την παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών οδικής βοήθειας στους χρήστες, οι Αττικές ∆ιαδροµές έχουν
προχωρήσει στη δηµιουργία ενός ευρύτατου στόλου ειδικών οχηµάτων και
µηχανηµάτων ενώ συνεργάζονται καθηµερινώς και µε εξειδικευµένους υπεργολάβους.      

√¯‹Ì·Ù· 
30 οχήµατα τύπου Van, για επέµβαση σε συµβάντα και εκτέλεση εργασιών
συντήρησης. Τα οχήµατα είναι πλήρως εξοπλισµένα µε όλο τον απαραίτητο
εξοπλισµό (κώνοι, πινακίδες σήµανσης κλπ.) για την εξασφάλιση του µέγιστου
δυνατού βαθµού οδικής ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών επί του
αυτοκινητοδρόµου, ενώ φέρουν και πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων.

15 οχήµατα τύπου mini van για τη συντήρηση του ηλεκτροµηχανολογικού
εξοπλισµού της Αττικής Οδού.    

3 µικροί γερανοί για παροχή οδικής βοήθειας σε χρήστες. Οι γερανοί είναι πλήρως
εξοπλισµένοι µε κώνους, πινακίδες σήµανσης κλπ., ενώ φέρουν και πινακίδες
µεταβλητών µηνυµάτων.

5 οχήµατα τύπου pick up 4X4 για µεταφορά υλικών.

10 επιβατικά οχήµατα τύπου jeep 4X4 για µεταφορά προσώπων και υλικών.

30 επιβατικά οχήµατα µε τα χαρακτηριστικά της εταιρίας για υπηρεσιακή χρήση
από το προσωπικό.

1 λεωφορείο 18 θέσεων για µεταφορά προσωπικού.

4 µοτοσικλέτες για επεµβάσεις σε συµβάντα, σε περιπτώσεις που η προσέγγιση µε
άλλο όχηµα είναι δυσχερής, λόγω ενδεχόµενης κυκλοφοριακής συµφόρησης.

ªË¯·Ó‹Ì·Ù· ¤ÚÁÔ˘ 
4 πολυµηχανήµατα τύπου Unimog για τον καθαρισµό του οδοστρώµατος, των
σταθµών διοδίων και των σηράγγων, τα οποία λειτουργούν µε την προσθήκη του
κατάλληλου εξοπλισµού (λεπίδα, αλατοδιανοµέας) και ως εκχιονιστικά. 

6 φορτηγά για µεταφορά υλικών τα οποία λειτουργούν µε την προσθήκη του
κατάλληλου εξοπλισµού (λεπίδα, αλατοδιανοµέας) και ως εκχιονιστικά. 

3 σάρωθρα (σκούπες) εξοπλισµένα µε βούρτσες, αναρροφητήρα και πλυστικό
πιστόλι για εργασίες καθαρισµών οδοστρώµατος και άντλησης τυχόν λιµναζόντων
υδάτων.

2 καλαθοφόρα για εκπόνηση εργασιών σε ύψος από το οδόστρωµα. 

3 φορτωτές για φόρτωση και µεταφορά υλικών. 

1918 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜> >∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2
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¢È·¯Â›ÚÈÛË ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ™˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ 
ÙÔ˘ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘
Στη διαχείριση της κυκλοφορίας και στη συντήρηση του αυτοκινητοδρόµου απασχολούνται περίπου 150
άτοµα που έχουν ως κύριο µέληµά τους:

Τον έλεγχο και την παρακολούθηση της κυκλοφορίας. 

Τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών και προγραµµατισµένων γεγονότων.

Την επιθεώρηση, τη συντήρηση και τις επισκευές που απαιτούνται για να διατηρείται ο
αυτοκινητόδροµος σε άριστη κατάσταση.

Τη συντήρηση των οχηµάτων και των εγκαταστάσεων.

Τις εργασίες ρουτίνας όπως τον καθαρισµό του δρόµου. 

Η καρδιά της διαχείρισης της κυκλοφορίας «χτυπά» στο Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας (Κ.∆.Κ.), που
βρίσκεται στην Παιανία και λειτουργεί όλο το 24ωρο. 
Με τη συνεχή παρουσία ειδικευµένων στελεχών και εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας, το Κ.∆.Κ. επιβλέπει
διαρκώς τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν σε όλο το µήκος του αυτοκινητοδρόµου ενώ
ενηµερώνεται και ενηµερώνει άµεσα τα λοιπά αρµόδια τµήµατα ή / και τους φορείς για την εµφάνιση τυχόν
προβληµάτων. 

Σύµµαχοί του σε αυτό το έργο είναι: 

Οι περίπολοι που κινούνται σε όλο το µήκος της Αττικής Οδού, 24 ώρες το 24ωρο, έτσι ώστε να
εντοπίζουν οποιοδήποτε περιστατικό και να επεµβαίνουν άµεσα παρέχοντας δωρεάν βοήθεια.

Ο ειδικός τετραψήφιος αριθµός, 1866, που µπορούν να καλέσουν οι χρήστες της Αττικής Οδού από το
κινητό τους.     

Τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, που βρίσκονται ανά δύο χιλιόµετρα στον αυτοκινητόδροµο.

Ο τεχνολογικά προηγµένος εξοπλισµός όπως οι κάµερες κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (Closed
Circuit TV - CCTV) και oι αισθητήρες οδοστρώµατος.

Πέραν της διαχείρισης της κυκλοφορίας, εξαιρετικά κρίσιµος σε ένα τόσο µεγάλο έργο είναι και ο
παράγοντας συντήρηση. Στην Αττική Οδό, οι εργασίες συντήρησης αποτελούν βασικό και αναπόσπαστο
κοµµάτι της καθηµερινότητας και κατανέµονται σε  δύο βασικές κατηγορίες:

Προληπτική συντήρηση, µε τακτικές επιθεωρήσεις και τακτικές εργασίες.

∆ιορθωτική συντήρηση, µε έκτακτες επιθεωρήσεις και ενέργειες αποκατάστασης. 

§ÔÈfi˜ ÎÈÓËÙfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ 
3 trailer κινητής φωτεινής σήµανσης για περιπτώσεις προσωρινού αποκλεισµού
λωρίδων της Αττικής Οδού, λόγω εργασιών ή συµβάντος.

2 κινητές πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων (Variable Message Signs - VMS), µε
δυνατότητα µεταφοράς µε trailer και τοποθέτησης σε οποιοδήποτε σηµείο της
Αττικής Οδού.

√‰ÈÎ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·
Για την παροχή δωρεάν οδικής βοήθειας στους χρήστες της Αττικής Οδού, οι Αττικές
∆ιαδροµές συνεργάζονται και µε εταιρίες Οδικής Βοήθειας οι οποίες παρέχουν σε
24ωρη βάση δωρεάν τις υπηρεσίες τους, διαθέτοντας κατ’ ελάχιστο:

4 οχήµατα οδικής βοήθειας ελαφρών οχηµάτων (κάτω των 2,5 τόνων).

1 όχηµα οδικής βοήθειας βαρέων οχηµάτων.
Σηµειώνεται ότι τα παραπάνω οχήµατα αποτελούν την ελάχιστη δύναµη oδικής
βοήθειας στην Αττική Οδό και ο αριθµός τους αυξάνεται αν χρειαστεί (πχ.αυξηµένος
αριθµός συµβάντων σε ώρες αιχµής, απεγκλωβισµός οχηµάτων σε περίπτωση
χιονόπτωσης κλπ.). 

∞Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi˜
Πέραν των δικών της εκχιονιστικών µηχανηµάτων που περιγράφηκαν παραπάνω, σε
περίπτωση χιονόπτωσης χρησιµοποιούνται από τις Αττικές ∆ιαδροµές και τα
παρακάτω µηχανήµατα αποχιονισµού, τα οποία παρέχονται από υπεργολάβο:

5 φορτηγά εξοπλισµένα µε λεπίδα και αλατοδιανοµέα.

3 φορτωτές άλατος.   
Η διάθεση επιπλέον εκχιονιστικών µηχανηµάτων (Grader, JCB, φορτηγά, NISSAN 4X4
κλπ.) παρέχεται άµεσα, αν αυτό απαιτηθεί. 
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√È ∆Â¯ÓÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÀÔ‰ÔÌ¤˜
Το Traffic Management System - T.M.S. είναι ο «τεχνολογικός» συνεργάτης των
ανθρώπων του Κ.∆.Κ. που σε συνδυασµό µε τον υπόλοιπο σύγχρονο εξοπλισµό του
αυτοκινητοδρόµου, προσφέρει στο προσωπικό των Αττικών ∆ιαδροµών διαρκή
ενηµέρωση για τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν κατά µήκος του
αυτοκινητοδρόµου.
Τα τεχνολογικά συστήµατα που χρησιµοποιεί το Κ.∆.Κ. χωρίζονται σε δυο κατηγορίες:

™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ó›¯ÓÂ˘ÛË˜ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ
Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει όλες εκείνες τις υποδοµές που δίνουν στο Κ.∆.Κ. τη
δυνατότητα να γνωρίζει, ανά πάσα στιγµή, τι συµβαίνει στον αυτοκινητόδροµο.

Αισθητήρες (επαγωγικοί βρόγχοι) που είναι τοποθετηµένοι ανά 500 µέτρα κάτω
από την άσφαλτο στον ανοιχτό αυτοκινητόδροµο και ανά 60 µέτρα στις σήραγγες,
παρέχοντας πληροφορίες σχετικά µε το πλήθος, την ταχύτητα ροής και την
πυκνότητα των οχηµάτων. Με τον τρόπο αυτό, εντοπίζονται άµεσα τυχόν
προβλήµατα στην οµαλή ροή της κυκλοφορίας και ενεργοποιείται αυτόµατα η
διαδικασία επέµβασης.

Κάµερες κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (Closed Circuit TV - C.C.T.V) που
βρίσκονται κατά µήκος της Αττικής Οδού και έχουν τη δυνατότητα να
περιστρέφονται από µακριά, µεταδίδοντας την πλήρη εικόνα των συνθηκών
κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρόµου στις οθόνες του Κέντρου Ελέγχου (Control
Room).

Μετεωρολογικοί σταθµοί που είναι τοποθετηµένοι σε διάφορα σηµεία της Αττικής
Οδού και προσφέρουν πληροφόρηση για τυχόν µεταβολές των µετεωρολογικών
συνθηκών που ενδέχεται να επιφέρουν επιδείνωση των καιρικών φαινοµένων, έτσι
ώστε όλες οι µονάδες να είναι σε επιφυλακή.

Σταθµοί µέτρησης θορύβου και ατµοσφαιρικής ρύπανσης για τη µέτρηση και τον
έλεγχο των µεγεθών αυτών.

™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË˜ ÛÂ Û˘Ì‚¿ÓÙ·
Το Κ.∆.Κ. λόγω των πληροφοριών που διαθέτει, είναι σε θέση να ενεργοποιεί άµεσα τις
διαδικασίες που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του
αυτοκινητοδρόµου.
Ειδικότερα, το Κ.∆.Κ.:

Επικοινωνεί διαρκώς µε τις µονάδες περιπολίας που κινούνται κατά µήκος του
αυτοκινητοδρόµου και έχουν ως βασική αποστολή τον εντοπισµό έκτακτων
περιστατικών και την άµεση επέµβαση - αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Ενηµερώνει τους οδηγούς για προβλήµατα που µπορεί να συναντήσουν στη
διαδροµή τους, µέσω των ηλεκτρονικών πινακίδων µεταβλητού µηνύµατος που
βρίσκονται στις εισόδους αλλά και κατά µήκος του αυτοκινητοδρόµου.

Ειδοποιεί τις Μονάδες Περισυλλογής Οχηµάτων που λειτουργούν µε µέριµνα της
Express Service, καθώς και την Οδική Βοήθεια Βαρέων Οχηµάτων (Ο.Β.Β.Ο.). Οι
δύο αυτές µονάδες επεµβαίνουν, όποτε υπάρχει ακινητοποιηµένο όχηµα,
µεταφέροντάς το, χωρίς καµία χρέωση, στην πλησιέστερη έξοδο. Με αυτόν τον

25∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 24 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜

τρόπο, εξυπηρετούνται άµεσα οι οδηγοί των ακινητοποιηµένων οχηµάτων και ελαχιστοποιούνται οι
συνέπειες στην κυκλοφοριακή ροή του αυτοκινητοδρόµου.

Ειδοποιεί, ανάλογα µε την περίπτωση, το αρµόδιο Τµήµα Τροχαίας, το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική
Υπηρεσία, η επέµβαση των οποίων συµβάλλει σηµαντικά στην ασφαλή λειτουργία του
αυτοκινητοδρόµου.

Συντονίζει τις εργασίες που πραγµατοποιούν καθηµερινά οι οµάδες συντήρησης-επέµβασης, µε στόχο
τη διατήρηση του αυτοκινητοδρόµου σε καλή κατάσταση και την αποτροπή ενδεχόµενων κινδύνων.

√ ÏfiÁÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜

∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ

217 κάµερες κλειστού κυκλώµατος τηλεόρασης (Closed Circuit TV - CCTV).
15 πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων κατά µήκος της Αττικής Οδού (Mainline Variable Message
Signs - MVMS).
57 πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων που καλύπτουν όλες τις προσβάσεις στην Αττική Οδό
(Access Variable Message Signs - AVMS).
61 πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων σε όλους τους σταθµούς διοδίων (Toll Variable Message
Signs - Toll VMS).
586 συστοιχίες αισθητήρων (τοποθετηµένοι ανά 500µ. στον ανοιχτό αυτοκινητόδροµο και ανά
60µ. στις σήραγγες) για την καταγραφή του κυκλοφοριακού φόρτου και των ταχυτήτων (Vehicle
Detection System - VDS).
540 πινακίδες ελέγχου λωρίδας (Lane Control Signs - LCS).
366 πινακίδες µεταβλητών ορίων ταχύτητας (Variable Speed Limit Signs - VSLS).
44 συσκευές ανίχνευσης υπέρβασης επιτρεπόµενου ύψους οχηµάτων στις εισόδους (Over
Height Vehicle Detection - OHVD).
3 µετεωρολογικοί σταθµοί για τη µέτρηση µεγεθών όπως: θερµοκρασία, άνεµος, υγρασία, πίεση
αέρος.
Περιβαλλοντικοί σταθµοί µε µετάδοση µετρήσεων σε πραγµατικό χρόνο, µέσω συστήµατος
Scada (8 σταθερές θέσεις για την ατµοσφαιρική ρύπανση, 8 σταθερές θέσεις για την
ηχορύπανση, 1 κινητή µονάδα µέτρησης θορύβου για την πραγµατοποίηση 200 µετρήσεων
ετησίως σε προκαθορισµένα σηµεία).
Τηλεφωνική Γραµµή Έκτακτης Ανάγκης, 1866.
Συστήµατα επικοινωνίας TETRA.
Στήµατα επικοινωνίας TETRA.

∂ÍÔÏÈÛÌfi˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ∫.¢.∫.

1 οθόνη 80 ιντσών.
40 οθόνες 21 ιντσών.
7 σταθµοί εργασίας µε πρόσβαση στα συστήµατα του αυτοκινητοδρόµου.

> >
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∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛË˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ™˘ÓÙ‹ÚËÛË˜
ÙÔ˘ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfiÌÔ˘

Το Κ.∆.Κ. έχει ήδη συµπληρώσει 5 χρόνια λειτουργίας και στο διάστηµα αυτό
προσέφερε τις υπηρεσίες του σε περισσότερους από 100.000 οδηγούς.

∂¤Ì‚·ÛË ÛÂ Û˘Ì‚¿ÓÙ·
Το 2006 το προσωπικό των Αττικών ∆ιαδροµών διαχειρίστηκε 26.811 περιστατικά,
δηλαδή 73 περιστατικά, κατά µέσο όρο, την ηµέρα.
Η µέση διάρκεια αποτελεσµατικής αντιµετώπισης αυτών των περιστατικών δε
ξεπέρασε τα 15 λεπτά ενώ όπως φαίνεται και στο διάγραµµα που ακολουθεί, στις
περισσότερες των περιπτώσεων τα διάφορα περιστατικά αφορούσαν βλάβες
οχηµάτων (καύσιµα, ελαστικό, µηχανική βλάβη).

27∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 26 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜> >

∫·Ù·ÓÔÌ‹ Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2006
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¢È·¯Â›ÚÈÛË ¢ÈÔ‰›ˆÓ Î·È ™˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ
Στην είσπραξη των διοδίων και τη διαχείριση των εµπορικών προγραµµάτων απασχολούνται 650 περίπου
εργαζόµενοι µε κύριο αντικείµενο:

Τη συλλογή διοδίων.

Τη διαχείριση της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πελατών της εταιρίας.

Το σχεδιασµό της εµπορικής πολιτικής και της πολιτικής διοδίων.

Τη διαχείριση των συνδροµητικών προγραµµάτων της Αττικής Οδού.

Η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει το προσωπικό των διοδίων της Αττικής Οδού, αναγνωρίστηκε
και από το διεθνή οργανισµό IBTTA (International Bridge,Tunnel and Turnpike Association) που απένειµε
στις Αττικές ∆ιαδροµές έπαινο (Certificate of Merit -Toll Excellence Award) για τη συµβολή τους στην
πρόοδο της διαχείρισης αυτοκινητοδρόµων µε διόδια.

∆ËÏÂÊˆÓÈÎ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ ¤ÎÙ·ÎÙË˜ ·Ó¿ÁÎË˜ - 1866
Το τηλεφωνικό κέντρο του αριθµού έκτακτης ανάγκης - 1866, δέχεται περίπου 230
κλήσεις ηµερησίως, από τους χρήστες της Αττικής Οδού, που είτε χρειάζονται
βοήθεια, είτε αναφέρουν προβλήµατα που εντοπίζουν στο δρόµο ή ζητούν
πληροφόρηση για κόµβους εισόδων - εξόδων, πλησιέστερη διαδροµή κτλ. Το 65% του
συνόλου των κλήσεων που δέχεται η γραµµή έκτακτης ανάγκης, εξυπηρετείται µέσα
στα πρώτα 4 δευτερόλεπτα, αφού κύριος στόχος είναι η άµεση αντιµετώπιση κάθε
ζητήµατος.
Το 2006 το «1866» δέχθηκε περίπου 95.000 κλήσεις που, όπως φαίνεται και στο
παρακάτω διάγραµµα, σε ποσοστό άνω του 50% αφορούσαν πληροφορίες για τις
κυκλοφοριακές συνθήκες.

29∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 28 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜>

«1866» ∫·Ù·ÓÔÌ‹ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2006 ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ

>
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∆Ô ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔ‰›Ô˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ Î¿ıÂ fi¯ËÌ·::

KKααττ.. ΕΕννδδεειικκττιικκήή    ΑΑππεειικκόόννιισσηη ΠΠεερριιγγρρααφφήή  κκααττηηγγοορρίίααςς  οοχχήήµµααττοοςς  
((σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηη  ΣΣύύµµββαασσηη  
ΠΠααρρααχχώώρρηησσηηςς  //  ννόόµµοοςς  22444455//9966))

11 Μοτοποδήλατα και δίκυκλες 
µοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα.

22 Επιβατικά (Ι.Χ.) ιδίας χρήσης, 
περιλαµβανοµένων επιβατικών µε 
µικρό trailer και σχάρα. Το ύψος τους 
πρέπει να είναι  µικρότερο του 1,30µ.
ανεξάρτητα από τον αν είναι ενός, δύο 
ή τριών αξόνων. 

33 Ελαφρά εµπορικά οχήµατα, µε ύψος 
µικρότερο του 1,30µ. επάνω από τον 
πρώτο άξονα και συνολικό ύψος 
µικρότερο των 2,70µ.

44 Αυτοκίνητα µε τροχόσπιτα, µε ύψος 
µικρότερο του 1,30µ. επάνω από τον 
πρώτο άξονα και συνολικό ύψος 
µικρότερο του 2,70µ. τα οποία 
διαθέτουν τρεις το πολύ άξονες 
καθώς και λεωφορεία (κάτω των 15 
θέσεων).

55 Μικρά και µεσαία φορτηγά, συνολικού 
ύψους µεγαλύτερου των 2,70µ. µε 2 ή 
3 άξονες και µεγάλα λεωφορεία (άνω 
των 15 θέσεων).

66 Μεγάλα φορτηγά µε ή χωρίς 
ρυµουλκούµενο, συνολικού ύψους 
µεγαλύτερου των 2,70µ. τα οποία 
διαθέτουν 4 άξονες και πάνω.

31∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 30 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜> >

¢È¿Ù·ÍË ‰ÈÔ‰›ˆÓ - ∆ÚfiÔ˜ ¯Ú¤ˆÛË˜
Στην Αττική Οδό όλοι οι σταθµοί διοδίων (συµπεριλαµβανοµένων και τεσσάρων
µετωπικών στα 4 άκρα του έργου), έχουν τοποθετηθεί στις εισόδους του
αυτοκινητοδρόµου, σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους. Έτσι, οι οδηγοί πληρώνουν διόδια
µόνο µία φορά, κατά την είσοδό τους στο δρόµο. Το σύστηµα διοδίων που εφαρµόζεται,
είναι ανοιχτού τύπου µε ενιαία χρέωση για όλες τις διαδροµές. Με αυτόν τον τρόπο,
αποτρέπονται οι µικρού µήκους µετακινήσεις και ο αυτοκινητόδροµος απορροφά µεγάλο
µέρος της διαµπερούς κυκλοφορίας των οχηµάτων, επιτελώντας έτσι το σκοπό που
καθόρισαν οι αρµόδιοι φορείς του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. πριν την κατασκευή του.
Συνολικά, υπάρχουν 38 σταθµοί διοδίων µε 193 λωρίδες.

§ˆÚ›‰Â˜ ÃˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ™‡ÓÔÏÔ ÏˆÚ›‰ˆÓ
Με εισπράκτορα 300 οχήµατα / ώρα 139

e-PASS 800-1.000 oχήµατα / ώρα 54
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∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¤˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ 
Η διαρκής αύξηση των συνδροµητών της Αττικής Οδού είχε ως αποτέλεσµα και την αύξηση των
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στα τέλη του 2006, η Αττική Οδός µε τις περισσότερες από 192.000 ηλεκτρονικές
συσκευές e-PASS που είχε διαθέσει στους συνδροµητές της, άνοιξε νέους δρόµους στην χρήση του
πρωτοποριακού όσο και εξυπηρετικού αυτού µέσου. Όπως φαίνεται και στο διάγραµµα που ακολουθεί,
καθόλη τη διάρκεια του 2006, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές κινούνταν σταθερά άνω του 37% φθάνοντας
ακόµη και το 40,4%. 

∆ÚfiÔÈ ÏËÚˆÌ‹˜ - ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ ‰Èfi‰È· 
Η Αττική Οδός, προχώρησε πρώτη στην Ελλάδα στην εισαγωγή πρωτοποριακών
συστηµάτων που εξασφαλίζουν στους χρήστες του αυτοκινητοδρόµου, γρήγορες,
οικονοµικές και άνετες µετακινήσεις. 
Ειδικότερα, µε «όχηµα» την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS, η εταιρία παρέχει στους
χρήστες τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν για τις διελεύσεις τους τις οµώνυµες
αποκλειστικές λωρίδες, αποφεύγοντας όλη τη διαδικασία πληρωµής µε µετρητά. Έτσι,
κερδίζουν σηµαντικό χρόνο αλλά και σηµαντικές εκπτώσεις. 
Ηλεκτρονική συσκευή e-PASS µπορούν να αποκτήσουν οι οδηγοί των οχηµάτων
κατηγορίας 2, 3, και 4 µε την εγγραφή τους σε ένα από τα συνδροµητικά προγράµµατα
της Αττικής Οδού. 

™˘Ó‰ÚÔÌËÙÈÎ¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·
Τα προγράµµατα που προσφέρει η Αττική Οδός, διαφοροποιούνται ανάλογα µε το
βαθµό χρήσης του αυτοκινητοδρόµου και είναι τα εξής:

BBoonnuuss Προσφέρεται σε όλους τους χρήστες που τα οχήµατά τους ανήκουν
στις κατηγορίες 2, 3 και 4. Με το Bonus oι πρώτες 30 διελεύσεις
χρεώνονται πλήρως, ενώ η 31η µέχρι και η 45η του µήνα παρέχονται
δωρεάν. 

FFrriieennddllyy Αφορά όλες τις κατηγορίες οχηµάτων και παρέχει κλιµακωτά
αυξανόµενη έκπτωση µέσα στο µήνα, ανάλογα µε τον αριθµό
διελεύσεων. 

BBuussiinneessss Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν στόλους οχηµάτων
(περισσότερα από 10 οχήµατα). Προσφέρει  την ίδια βαθµιαία
αυξανόµενη έκπτωση µε το πακέτο Friendly και παρέχει, µε την
καταβολή εγγύησης, τη δυνατότητα µεταπληρωµής.

EExxpprreessss Προσφέρεται σε όλους τους χρήστες που τα οχήµατά τους ανήκουν
στις κατηγορίες 2, 3 και 4 και παρέχει σταθερή έκπτωση σε όλες τις
διελεύσεις. 

MMoottoo  Αφορά µόνο τις µοτοσικλέτες και προσφέρει σταθερή έκπτωση σε
όλες τις διελεύσεις. 

∂Í¤ÏÈÍË Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 
Ο σωστός σχεδιασµός των συνδροµητικών προγραµµάτων της Αττικής Οδού και η
τιµολογιακή πολιτική που έχει υιοθετήσει, κέρδισαν εξ αρχής το ενδιαφέρον των
χρηστών του αυτοκινητοδρόµου. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα, από την
πρώτη ηµέρα λειτουργίας της Αττικής Οδού ως και σήµερα, η συνδροµητική βάση της
εταιρίας έχει υιοθετήσει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Στα τέλη του 2006, η Αττική
Οδός είχε διανείµει 192.337 ηλεκτρονικές συσκευές e-PASS σε 154.211 συνδροµητές.

33∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 32 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜> >

∂Í¤ÏÈÍË Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ ∞ÙÙÈÎ‹˜ √‰Ô‡ 

∂Í¤ÏÈÍË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2006 
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35 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 34> >

2 merit kefalaio greek:Layout 1  2/13/08  11:15 AM  Page 34



Mάλιστα, σε ορισµένους σταθµούς διοδίων, στις ώρες αιχµής, οι ηλεκτρονικές
συναλλαγές ξεπερνούσαν ακόµα και το 50% των συνολικών συναλλαγών. Για
παράδειγµα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα, στο σταθµό διοδίων
Πεντέλης, µε κατεύθυνση προς Ελευσίνα, µεταξύ 7 και 8 η ώρα το πρωί, η ηλεκτρονική
µέθοδος πληρωµής κάλυπτε έως και το 60% των συνολικών συναλλαγών. 

Σήµερα η  Αττική Οδός εξυπηρετεί το σύνολο των µετακινήσεων του Νοµού Αττικής
και είναι εµφανές από το χάρτη που ακολουθεί, ότι οι συνδροµητές του
αυτοκινητοδρόµου προέρχονται από όλες τις περιοχές του Νοµού Αττικής.
Παράλληλα, σηµαντικός είναι και ο αριθµός των διελεύσεων που πραγµατοποιούν οι
συνδροµητές ανά µήνα.

37∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 36 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜>

øÚÈ·›Ô˜ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi˜ ÊfiÚÙÔ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ¶ÂÓÙ¤ÏË˜ ¢˘ÙÈÎ¿ ÁÈ· ÙÔ 2006

™˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ e-PASS ÛÙÔ ÓÔÌfi ∞ÙÙÈÎ‹˜ (·Ó¿ 1.000 Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜-2006)

ª¤ÛË ÌËÓÈ·›· ¯Ú‹ÛË e-PASS ÛÙÔ ÓÔÌfi ∞ÙÙÈÎ‹˜ (·Ó¿ ‰‹ÌÔ -2006) 

>
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∏ ∞ÙÙÈÎ‹ √‰fi˜ ·Ó¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™‡ÛÙËÌ· ¢È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜
∆ËÏÂ‰ÈÔ‰›ˆÓ 
Η Αττική Οδός παραµένοντας στην πρώτη γραµµή των εξελίξεων στο χώρο των µεταφορών, είναι έτοιµη
να καλύψει πλήρως και άµεσα τις προϋποθέσεις - προκλήσεις που θέτει η οδηγία 2004/52/EC του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού  Συµβουλίου για τη διαλειτουργικότητα των συστηµάτων
τηλεδιοδίων στην Κοινότητα.  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται µε γοργούς ρυθµούς προς την υιοθέτηση ενός πανευρωπαϊκού διαλειτουργικού
συστήµατος που θα επιτρέπει στους οδηγούς που κινούνται εντός των ορίων της Κοινότητας, να
πραγµατοποιούν τις διελεύσεις τους από τους σταθµούς διοδίων όλων των ευρωπαϊκών αυτοκινητοδρόµων,
µε τη χρήση της ηλεκτρονικής συσκευής που θα έχουν προµηθευτεί ως συνδροµητές οποιουδήποτε
αυτοκινητοδρόµου της χώρας τους. Η οδηγία 2004/52/EC ορίζει σαφώς, την υποχρέωση να παρέχεται µία
νέου είδους υπηρεσία µε την ονοµασία Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Τηλεδιοδίων (European Electronic Toll Service
- E.E.T.S.) που θα παρέχει διαλειτουργικότητα σε τεχνικό, συµβατικό και διαδικαστικό επίπεδο. 
Η Αττική Οδός, από τεχνολογικής πλευράς, είναι 100% έτοιµη, αφού ο ηλεκτρονικός ποµποδέκτης e-PASS
που προσφέρει στους συνδροµητές της, χρησιµοποιεί τη µικροκυµατική τεχνολογία των 5,8 GHz που είναι
απόλυτα συµβατή µε τα πρότυπα που έθεσε η ευρωπαϊκή οδηγία.  Σε διαδικαστικό επίπεδο δε, το
Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης ∆ιοδίων και Κυκλοφορίας (Integrated Traffic Toll Management System
- I.T.T.M.S.) της Αττικής Οδού είναι σε θέση να υποστηρίξει τη δηµιουργία οποιασδήποτε νέας εφαρµογής
ενώ και το προσωπικό της εταιρίας διαθέτει την εµπειρία και την τεχνογνωσία που απαιτείται ώστε να
χειριστεί άµεσα και αποτελεσµατικά κάθε αλλαγή. Πέραν των παραπάνω, η Αττική Οδός έχει θέσει ως
στρατηγικό της στόχο την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών διασφαλίζοντας, σύµφωνα και µε τις
προϋποθέσεις που θέτει η οδηγία 2004/52/EC, ότι σε κάθε σταθµό διοδίων του αυτοκινητοδρόµου
παρέχεται στους χρήστες η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωµής. Eπίσης έχει ήδη    προχωρήσει στις αλλαγές
που χρειάζονται για να είναι δυνατή η διαλειτουργικότητα του συστήµατος διοδίων που διαθέτει, µε τα
αντίστοιχα συστήµατα άλλων αυτοκινητοδρόµων. 

∂Í˘ËÚ¤ÙËÛË Î·È ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ¯ÚËÛÙÒÓ 
Η ουσιαστική και αποτελεσµατική επικοινωνία µε τους χρήστες του αυτοκινητοδρόµου είναι εξαιρετικά
σηµαντική για την Αττική Οδό. Μόνο µε αυτόν τον τρόπο, γνωρίζει και κατανοεί η εταιρία τις ανάγκες και τις
απαιτήσεις των χρηστών και προχωρά στην ανάλογη διαµόρφωση της στρατηγικής της. Εφαρµόζοντας στην
πράξη την πελατοκεντρική της φιλοσοφία, η Αττική Οδός έχει δηµιουργήσει εννέα Σηµεία Εξυπηρέτησης
Συνδροµητών, εξειδικευµένο τµήµα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, ιστοσελίδα µε χρήσιµες πληροφορίες
που ανανεώνεται διαρκώς, ενώ κάθε τρεις µήνες αποστέλλει σε όλους τους συνδροµητές και διανέµει δωρεάν
στους σταθµούς των διοδίων το ενηµερωτικό έντυπο «Τα Νέα της Αττικής Οδού». Παράλληλα, η Αττική Οδός
µε στόχο τη διευκόλυνση των χρηστών του αυτοκινητοδρόµου, προχώρησε σε συνεργασία µε τη Millennium
bank (πρώην NovaBank) στην επέκταση του δικτύου διανοµής της ηλεκτρονικής συσκευής  e-PASS. Με αυτόν
τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόµενο να εγγραφεί συνδροµητής στην Αττική Οδό µέσω
των υποκαταστηµάτων της τράπεζας. Το ενδιαφέρον τους έχουν εκδηλώσει ήδη και άλλα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα. 

Επιπλέον, η χρησιµότητα της Αττικής Οδού επιβεβαιώνεται και από το ότι οι χρήστες -
συνδροµητές προέρχονται από όλους σχεδόν τους νοµούς της χώρας µας και
πραγµατοποιούν αξιοσηµείωτο αριθµό διελεύσεων ανά µήνα.

39∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 38 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜> >

™˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ e-PASS ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ó¿ ÓÔÌfi (·Ó¿ 10.000 Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜-ÂÍ·ÈÚÂ›Ù·È Ô ÓÔÌfi˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜-2006) 

ª¤ÛË ÌËÓÈ·›· ¯Ú‹ÛË e-PASS ·Ó¿ ÓÔÌfi ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ (2006)
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41 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜

™ËÌÂ›· ∂Í˘ËÚ¤ÙËÛË˜ ™˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ (™.∂.™.)
Τα εννέα Σηµεία Εξυπηρέτησης Συνδροµητών (Σ.Ε.Σ.) της Αττικής Οδού καλύπτουν
γεωγραφικά όλο το µήκος του αυτοκινητοδρόµου, δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε χρήστη να
τα επισκεφθεί µε ευκολία, ανεξάρτητα από τη διαδροµή που ακολουθεί.  Οι υπάλληλοι των
Σ.Ε.Σ. ενηµερώνουν τους χρήστες, τόσο για τα συνδροµητικά προγράµµατα όσο και  για όλα
τα θέµατα που αφορούν στον αυτοκινητόδροµο και είναι ενδεικτικό ότι καθηµερινά
εξυπηρετούν, κατά µέσο όρο, 50 διαφορετικές κατηγορίες αιτηµάτων. Το προσωπικό των
Σ.Ε.Σ. δίνει καθηµερινά, τον καλύτερό του εαυτό για να εξυπηρετήσει τους συνδροµητές και
τους χρήστες της Αττικής Οδού και όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα, αυτή η
προσπάθεια αναγνωρίζεται αφού το 96,9%  των χρηστών δηλώνει πολύ - αρκετά
ικανοποιηµένο από την εξυπηρέτηση που λαµβάνει. 

∆ËÏÂÊˆÓÈÎ‹ ∂Í˘ËÚ¤ÙËÛË ¶ÂÏ·ÙÒÓ (∆.∂.¶.)
Η Αττική Οδός διαθέτει τµήµα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών (Τ.Ε.Π.) που
απαντά στον αριθµό 210.668.2222. Το Τ.Ε.Π. εξυπηρετεί καθηµερινά περισσότερες από
500 κλήσεις από τις οποίες προκύπτουν περίπου 900 θέµατα ενώ συµβάλλει και στην
αντιµετώπιση έκτακτων περιστατικών, συνεργαζόµενο µε το Κ.∆.Κ. Η υψηλή
αποτελεσµατικότητα της υπηρεσίας - άνω του 97%- έχει κερδίσει τις προτιµήσεις των
χρηστών που επιλέγουν, όλο και σε µεγαλύτερο ποσοστό, να απευθύνονται στην
τηλεφωνική εξυπηρέτηση για το σύνολο των ερωτηµάτων τους. Είναι ενδεικτικό ότι το
2006 το Τ.Ε.Π. δέχθηκε 96.141 κλήσεις που εξυπηρετήθηκαν κατά µέσο όρο σε 2 λεπτά
και 6 δευτερόλεπτα, ενώ πραγµατοποίησε 64.667 εξερχόµενες κλήσεις. Μάλιστα, για το
ίδιο διάστηµα και σύµφωνα µε το διάγραµµα που ακολουθεί, ο βαθµός ικανοποίησης
των χρηστών από την εξυπηρέτηση και τη συµπεριφορά των υπαλλήλων του Τ.Ε.Π.
ξεπέρασε το 85%.

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 40>

µ·ıÌfi˜ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ 
ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙ· ™.∂.™. ÁÈ· ÙÔ 2006
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™Ù·ıÌÔ›  ∂Í˘ËÚ¤ÙËÛË˜ ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ (™.∂.∞.)
Στη διάθεση των οδηγών, 24 ώρες το 24ωρο, βρίσκονται τέσσερις σταθµοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών,
δύο στον Ασπρόπυργο και δύο στην Παλλήνη. Οι σταθµοί αυτοί διαθέτουν:

Πρατήρια υγρών καυσίµων.

Συνεργεία αυτοκινήτων.

Snack bar για γρήγορα γεύµατα.

Σταθµούς οδικής βοήθειας.

Ξενοδοχείο 4 αστέρων (Holiday Inn Attica).

Κτίρια γραφείων.

Καταστήµατα - mini market.

ATM.

∂Ù·ÈÚÈÎ‹ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·
Στην ιστοσελίδα της εταιρίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aodos.gr,
περιλαµβάνονται πλήθος ενηµερωτικών και χρηστικών πληροφοριών. Πέραν των
αναφορών στο έργο της Αττικής Οδού, ο χρήστης µπορεί µέσω της ιστοσελίδας να
ενηµερωθεί για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στον αυτοκινητόδροµο, να λάβει
οδηγίες κίνησης στους κόµβους, να διαλέξει  το συνδροµητικό πρόγραµµα που τον
συµφέρει αλλά και να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά µε την Αττική Οδό. 

∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô
Κάθε τρεις µήνες η Αττική Οδός εκδίδει το ενηµερωτικό έντυπο  «Τα Νέα της Αττικής
Οδού» το οποίο περιλαµβάνει ποικίλα θέµατα και φιλοξενεί άρθρα µε χρήσιµες
πληροφορίες για το έργο.

43∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 42 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜> >

µ·ıÌfi˜ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË Î·È ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ 
ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙË˜ ÙËÏÂÊˆÓÈÎ‹˜ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË˜ ÁÈ· ÙÔ 2006
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45∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 44 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜> >

ηη  κκυυρριιόόττεερρηη  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  γγιιαα  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  ΟΟδδοούύ..
ΗΗ  ππααρροοχχήή  ττωωνν  υυψψηηλλόόττεερρωωνν  δδυυννααττώώνν  εεππιιππέέδδωωνν  οοδδιικκήήςς  αασσφφάάλλεειιααςς  σσττοουυςς
οοδδηηγγοούύςς..  ΣΣεε  µµιιαα  χχώώρραα,,  όόπποουυ  ττοο  σσύύσσττηηµµαα  οοδδιικκήήςς  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ήήτταανν  κκααιι  εείίννααιι
ααππόό  τταα  ππλλέέοονν  αανναασσφφααλλήή  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  ηη  εελλααχχιισσττοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  κκιιννδδύύννοουυ  σσεε  κκάάθθεε
δδιιααδδρροοµµήή  έέππρρεεππεε  νναα  εεππιιττεευυχχθθεείί  µµεε  κκάάθθεε  ττρρόόπποο..  

έέννααςς  ααππόό  ττοουυςς  αασσφφααλλέέσσττεερροουυςς  ααυυττοοκκιιννηηττοοδδρρόόµµοουυςς  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ..  ΗΗ  ΑΑττττιικκήή
ΟΟδδόόςς  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  σσήήµµεερραα  χχααµµηηλλόότταατταα  πποοσσοοσσττάά  σσοοββααρρώώνν  ττρροοχχααίίωωνν
ααττυυχχηηµµάάττωωνν  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  τταα  οοχχηηµµααττοοχχιιλλιιόόµµεεττρραα  πποουυ  οοδδηηγγοούύννττααιι  κκααιι  εεφφααρρµµόόζζεειι
τταα  ππιιοο  εεξξεελλιιγγµµέένναα  σσυυσσττήήµµαατταα,,  όόχχιι  µµόόννοο  γγιιαα  ττηηνν  άάµµεεσσηη  ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  κκάάθθεε
κκιιννδδύύννοουυ,,  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόλληηψψήή  ττοουυ..  ΗΗ  ΑΑττττιικκήή  ΟΟδδόόςς,,  ααννέέττρρεεψψεε  τταα  εελλλληηννιικκάά
δδεεδδοοµµέένναα  ππααρρέέχχοοννττααςς  υυψψηηλλοούύ  εεππιιππέέδδοουυ  υυππηηρρεεσσίίεεςς  οοδδιικκήήςς  αασσφφάάλλεειιααςς  κκααιι
κκέέρρδδιισσεε  ττηη  δδιιεεθθννήή  κκααττααξξίίωωσσηη  µµεε  ττηη  ββρράάββεευυσσηη  ττωωνν  ΑΑττττιικκώώνν  ∆∆ιιααδδρροοµµώώνν  ααππόό  ττηη
∆∆ιιεεθθννήή  ΟΟδδιικκήή  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίαα  ((ΙΙnntteerrnnaattiioonnaall  RRooaadd  FFeeddeerraattiioonn -- IIRRFF))  µµεε  ττοο  11οο
EEυυρρωωππααϊϊκκόό  ΒΒρρααββεείίοο  ΟΟδδιικκήήςς  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς  γγιιαα  ττοο  22000055..  

ηη  κκυυρριιόόττεερρηη  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  γγιιαα  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  κκααιι  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  ΟΟδδοούύ..
ΗΗ  ππααρροοχχήή  ττωωνν  υυψψηηλλόόττεερρωωνν  δδυυννααττώώνν  εεππιιππέέδδωωνν  οοδδιικκήήςς  αασσφφάάλλεειιααςς  σσττοουυςς
οοδδηηγγοούύςς..  ΣΣεε  µµιιαα  χχώώρραα,,  όόπποουυ  ττοο  σσύύσσττηηµµαα  οοδδιικκήήςς  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  ήήτταανν  κκααιι  εείίννααιι
ααππόό  τταα  ππλλέέοονν  αανναασσφφααλλήή  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  ηη  εελλααχχιισσττοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  κκιιννδδύύννοουυ  σσεε  κκάάθθεε
δδιιααδδρροοµµήή  έέππρρεεππεε  νναα  εεππιιττεευυχχθθεείί  µµεε  κκάάθθεε  ττρρόόπποο..  

έέννααςς  ααππόό  ττοουυςς  αασσφφααλλέέσσττεερροουυςς  ααυυττοοκκιιννηηττοοδδρρόόµµοουυςς  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ..  ΗΗ  ΑΑττττιικκήή
ΟΟδδόόςς  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  σσήήµµεερραα  χχααµµηηλλόότταατταα  πποοσσοοσσττάά  σσοοββααρρώώνν  ττρροοχχααίίωωνν
ααττυυχχηηµµάάττωωνν  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  τταα  οοχχηηµµααττοοχχιιλλιιόόµµεεττρραα  πποουυ  οοδδηηγγοούύννττααιι  κκααιι  εεφφααρρµµόόζζεειι
τταα  ππιιοο  εεξξεελλιιγγµµέένναα  σσυυσσττήήµµαατταα,,  όόχχιι  µµόόννοο  γγιιαα  ττηηνν  άάµµεεσσηη  ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  κκάάθθεε
κκιιννδδύύννοουυ,,  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόλληηψψήή  ττοουυ..  ΗΗ  ΑΑττττιικκήή  ΟΟδδόόςς,,  ααννέέττρρεεψψεε  τταα  εελλλληηννιικκάά
δδεεδδοοµµέένναα  ππααρρέέχχοοννττααςς  υυψψηηλλοούύ  εεππιιππέέδδοουυ  υυππηηρρεεσσίίεεςς  οοδδιικκήήςς  αασσφφάάλλεειιααςς  κκααιι
κκέέρρδδιισσεε  ττηη  δδιιεεθθννήή  κκααττααξξίίωωσσηη  µµεε  ττηη  ββρράάββεευυσσηη  ττωωνν  ΑΑττττιικκώώνν  ∆∆ιιααδδρροοµµώώνν  ααππόό  ττηη
∆∆ιιεεθθννήή  ΟΟδδιικκήή  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίαα  ((ΙΙnntteerrnnaattiioonnaall  RRooaadd  FFeeddeerraattiioonn -- IIRRFF))  µµεε  ττοο  11οο
EEυυρρωωππααϊϊκκόό  ΒΒρρααββεείίοο  ΟΟδδιικκήήςς  ΑΑσσφφάάλλεειιααςς  γγιιαα  ττοο  22000055..  

ήταν

είναιείναι

ήτανŸÙ·Ó Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Á›ÓÂÙ·È
ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜
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KÂÊ¿Ï·ÈÔ 3
Η Αττική Οδός είναι εξοπλισµένη µε την καλύτερη ποιότητα αντιολισθητικού τάπητα ενώ
σε όλο το µήκος της υπάρχει πλήρης περίφραξη. Η διέλευση των πεζών γίνεται µόνο από
τις καθορισµένες υπέργειες και υπόγειες διαβάσεις ενώ µέσω ειδικών ανιχνευτών που
έχουν τοποθετηθεί στο οδόστρωµα, είναι δυνατή η παρακολούθηση συµβάντων που
επηρεάζουν την οµαλή λειτουργία του αυτοκινητοδρόµου (π.χ. διακοπή της ροής στην
κίνηση των οχηµάτων).Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στον επαρκή και αποτελεσµατικό
φωτισµό ενώ στις εισόδους και κατά µήκος της Αττικής Οδού έχουν τοποθετηθεί
ηλεκτρονικές πινακίδες µεταβλητού µηνύµατος που ενηµερώνουν τους οδηγούς για τις
συνθήκες που επικρατούν στον αυτοκινητόδροµο. 

¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ  
Η διατήρηση της ασφάλειας των χρηστών.

Η άµεση επέµβαση και διαχείριση των συµβάντων.  

Η συντήρηση του αυτοκινητοδρόµου ώστε, στο µέτρο του δυνατού, να είναι και να
παραµένει ασφαλής.

∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÈ˜ Û‹Ú·ÁÁÂ˜  
Οι σήραγγες σε κάθε αυτοκινητόδροµο αποτελούν ιδιαίτερο κοµµάτι, τόσο
κατασκευαστικά όσο και λειτουργικά. Ειδικά, όταν διέρχονται από αστικές περιοχές
διαθέτουν και ορισµένα χαρακτηριστικά όπως περιορισµένο χώρο ή δυσκολίες στην
πραγµατοποίηση ελιγµών, που αυξάνουν την πολυπλοκότητα του παράγοντα ασφάλεια.  

47∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 46 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜>

∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙËÓ
∫·Ù·ÛÎÂ˘‹ Î·È
ÛÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 

Στην «Αττικές ∆ιαδροµές Α.Ε.»
απονεµήθηκε το 1ο Eυρωπαϊκό 
Βραβείο Οδικής Ασφάλειας για 
το 2005, από τη ∆ιεθνή Οδική
Οµοσπονδία (International Road
Federation-ΙRF). 

>
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Η Αττική Οδός διαθέτει 56 σήραγγες και πλήρως υπογειοποιηµένα τµήµατα (Cut &
Cover), συνολικού µήκους 15,36 χλµ. που διέρχονται κυρίως από αστικές περιοχές. 
Για τη διασφάλιση των µετακινήσεων των χρηστών σε αυτά τα τµήµατα, η Αττική Οδός
έχει υιοθετήσει µια σειρά από ιδιαίτερους κανονισµούς και διαδικασίες µε στόχο
αφενός µεν τη µεγιστοποίηση της πρόληψης αφετέρου δε, την ταχύτερη ανίχνευση και
αποτελεσµατικότερη διαχείριση των συµβάντων. Ενδεικτικά αναφέρονται: η δηµιουργία
σχεδίων δράσης σε συνεργασία, πάντα, µε τις αρµόδιες κρατικές αρχές, η συχνή
εξάσκηση του προσωπικού µε ασκήσεις και προσοµοίωση συµβάντων και η συνεχής
αναβάθµιση και συντήρηση όλων των συστηµάτων και του εξοπλισµού. 

√ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÛËÚ¿ÁÁˆÓ
Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (Emergency Road Telephones - ERT) - ανά 50µ. και σε
εισόδους/εξόδους.

Κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης Closed Circuit TV (CCTV) - ανά 125µ. και σε
εισόδους/ εξόδους.

Αισθητήρες (επαγωγικοί βρόγχοι) µέτρησης κυκλοφορίας - ανά 60µ.

Σηµατοδότες ελέγχου λωρίδας (Lane Control Signs - LCS) - ανά 150µ. Eνδείξεις
πράσινου βέλους /κόκκινου «Χ», διπλής όψης, στο εσωτερικό των σηράγγων.

Πινακίδες µεταβλητού ορίου ταχύτητας (Variable Speed Limit Signs - VSLS) - ανά
150µ.

Έλεγχος υπέρβασης επιτρεπόµενου ύψους οχηµάτων (Over Height Vehicle
Detection - OHVD) σε όλες τις εισόδους (5µ.).

Π.Σ. - πυροσβεστικά σηµεία εξοπλισµένα µε δύο πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης
και τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης (Emergency Road Telephones - ERT), ανά 50µ.
αριστερά.   

Π.Φ. - πυροσβεστική φωλιά εξοπλισµένη µε µάνικα πυρόσβεσης, αφρογεννήτρια
και δύο πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης, ανά 50 µ. δεξιά. 

∆ίκτυο πυρόσβεσης.

Ανεµιστήρες εξαερισµού.

Ανιχνευτές µονοξειδίου άνθρακα (CO) και ορατότητας.

Ειδικά Φωτόµετρα.

Πλήρης Φωτισµός.

¢È·¯Â›ÚÈÛË Û˘Ì‚¿ÓÙˆÓ
Ένας αυτοκινητόδροµος είναι ένας ζωντανός οργανισµός. Κάθε µέρα και κάθε στιγµή η
κίνηση, οι συνθήκες και τα δεδοµένα αλλάζουν. Στην περίπτωση της Αττικής Οδού, η
διαχείριση των συµβάντων γίνεται ακόµη πιο δύσκολη υπόθεση, αν λάβει κανείς υπόψη
και τον αστικό χαρακτήρα του έργου. 
Η διαχείριση των συµβάντων είναι ευθύνη των Αττικών ∆ιαδροµών. Στις αρµοδιότητες
της εταιρίας περιλαµβάνονται: 

4948 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜

11.. Η συνεχής εποπτεία του δικτύου και η άµεση ανίχνευση των συµβάντων µε τεχνολογικό εξοπλισµό και
προσωπικό, σε 24ωρη βάση.

22.. Η κινητοποίηση και ειδοποίηση των αρµοδίων αρχών και η υποβοήθηση του έργου τους.
33.. Η λήψη των πρώτων µέτρων προστασίας στον τόπο του συµβάντος.
44.. Η άµεση επίλυση, µε ίδια µέσα, απλών καθηµερινών συµβάντων, πριν αυτά εξελιχθούν σε κυκλοφοριακά

προβλήµατα (κατά µέσο όρο αντιµετωπίζονται καθηµερινά 70-80 τέτοια συµβάντα).
55.. Η διάθεση ανθρώπινων και υλικών πόρων καθώς και εξειδικευµένης τεχνικής υποστήριξης για ειδικούς

τύπους περιστατικών (µηχανήµατα, εκχιονιστικά, γερανοί, κ.α.).
66.. Ο κεντρικός συντονισµός και η πληροφόρηση όλων των εµπλεκοµένων, µέσω του Κέντρου ∆ιαχείρισης

Κυκλοφορίας (Κ.∆.Κ.), που λειτουργεί και ως πυρήνας συλλογής και διάχυσης πληροφοριών.

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 > >
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™˘ÓÂ¯‹˜ ∂Î·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡

Σε ετήσια βάση το προσωπικό των περιπόλων και των οµάδων ανταπόκρισης
εκπαιδεύεται σε θέµατα:

Πρώτων βοηθειών για τραυµατισµούς.

Υποστήριξης Πυροσβεστικού Σώµατος και χρήσης εξοπλισµού αποτροπής
πυρκαγιάς.

Ασφάλειας των σηράγγων.

Βασικής Κυκλοφοριακής Τεχνικής.

Αξίζει να σηµειώσουµε εδώ, ότι ειδικά σε ότι αφορά το κρίσιµο ζήτηµα της ασφάλειας
εντός των σηράγγων, το προσωπικό των Αττικών ∆ιαδροµών παρακολουθεί, σε τακτά
χρονικά διαστήµατα, ειδικά σεµινάρια σε εκπαιδευτικά κέντρα που χρησιµοποιούν
προσοµοιωτές αναπαραγωγής πραγµατικών συνθηκών. Με αυτόν τον τρόπο, τα
στελέχη των Αττικών ∆ιαδροµών εξοικειώνονται µε την αντιµετώπιση επειγόντων
περιστατικών σε σήραγγα, ώστε να είναι σε θέση να συνδράµουν στην προσπάθεια των
αρµόδιων Κρατικών Αρχών σε περίπτωση που χρειαστεί.

ΕΕκκππααιιδδεευυττιικκάά  σσεεµµιιννάάρριιαα  σσττοο  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  κκέέννττρροο  ττηηςς  σσήήρρααγγγγααςς  ττοουυ  FFrreejjuuss  ((ΓΓααλλλλίίαα))..  

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 50

¶ÚfiÏË„Ë Î·È ∂ÓËÌ¤ÚˆÛË

Η Αττική Οδός, είναι ένθερµος υποστηρικτής όλων των ενεργειών που αφορούν στην οδική ασφάλεια και
στη βελτίωση των οδικών συνθηκών. Όραµά της, είναι να συµβάλλει, όσο το δυνατόν περισσότερο, στην
εξάλειψη των τροχαίων ατυχηµάτων στη χώρα µας. Συνεπώς, ένας από τους βασικούς της στόχους είναι η
ενηµέρωση των πολιτών και η εκπαίδευσή τους σε ζητήµατα οδικής ασφάλειας και συµπεριφοράς.  
Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη των ατυχηµάτων και για το σκοπό αυτό υλοποιεί διάφορες
ενέργειες ενηµέρωσης των χρηστών του αυτοκινητοδρόµου όπως: 

11.. Εκποµπή µηνυµάτων σωστής οδηγικής συµπεριφοράς από τις πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων, που
βρίσκονται κατά µήκος του αυτοκινητοδρόµου. 

22.. Προετοιµασία και διανοµή, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα,  ενηµερωτικού υλικού γύρω από τα θέµατα
ασφάλειας κατά την οδήγηση. 

33.. Προτροπές µε τη µορφή µηνυµάτων που τυπώνονται στην πίσω όψη των αποδείξεων των διοδίων.
44.. Καταχώρηση µηνυµάτων ασφάλειας, καθώς και ειδικών άρθρων µε χρήσιµες συµβουλές τόσο στο

περιοδικό «Τα Νέα της Αττικής Οδού» όσο στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.aodos.gr).
55.. Υποστήριξη εκπαιδευτικών και ενηµερωτικών πρωτοβουλιών σχετικών µε την οδική ασφάλεια.
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Επιπλέον, η Αττική Οδός αποδεικνύει εµπράκτως το ενδιαφέρον της και για την οδική
εκπαίδευση και ενηµέρωση των µελλοντικών χρηστών των µεγάλων οδικών αξόνων της
χώρας µας. Έµπειροι συγκοινωνιολόγοι της Αττικής Οδού και των Αττικών ∆ιαδροµών,
επισκέπτονται τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας µας και ενηµερώνουν τους
µαθητές  για τις βασικές αρχές της ασφαλούς οδικής συµπεριφοράς ενώ µια
πρωτότυπη θεατρική παράσταση,που γράφτηκε αποκλειστικά για την Αττική Οδό, δίνει
τη δυνατότητα σε παιδιά δηµοτικού να γνωρίσουν, διασκεδάζοντας, τόσο τα σήµατα του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας όσο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός µεγάλου
αυτοκινητοδρόµου.

¢Â›ÎÙÂ˜ ∞fi‰ÔÛË˜ 

ÃÚfiÓÔÈ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË˜
Ο µέσος όρος του χρόνου ανταπόκρισης των Αττικών ∆ιαδροµών στα περιστατικά
ήταν για το 2006, 5 λεπτά ανά συµβάν. Ο χρόνος αυτός είναι κατά πολύ χαµηλότερος,
τόσο της συµβατικής υποχρέωσης που έχει αναλάβει η εταιρία, όσο και του χρόνου
ανταπόκρισης όλων των άλλων αρµοδίων κρατικών αρχών που επεµβαίνουν στην
Αττική Οδό, όπως φαίνεται και στο διάγραµµα που ακολουθεί. 

53∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 AÙÙÈÎ‹ √‰fi˜> >
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IÎ·ÓÔÔ›ËÛË ¯ÚËÛÙÒÓ
Η ποιότητα της υποδοµής και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ασφάλειας, επιβεβαιώνονται και
εκτιµούνται από τους χρήστες του αυτοκινητοδρόµου.
Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι σε ποσοστό 94,1% οι χρήστες είναι ικανοποιηµένοι από το επίπεδο της
ασφάλειας που τους παρέχει η Αττική Οδός. 

√‰ÈÎ‹ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· 
Η Αττική Οδός παρουσιάζει τους χαµηλότερους δείκτες ατυχηµάτων, από οποιονδήποτε
παρόµοιο αυτοκινητόδροµο στην Ελλάδα ενώ συγκαταλέγεται στη λίστα µε τους
ασφαλέστερους οδικούς άξονες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, που απεικονίζονται και στο διάγραµµα που ακολουθεί,
το ποσοστό δυστυχηµάτων της Αττικής Οδού είναι 3 µε 4 φορές χαµηλότερο από αυτό
των αντίστοιχων αυτοκινητοδρόµων της χώρας µας ενώ κινείται σε καλύτερα επίπεδα από
το ποσοστό των ευρωπαϊκών οδικών αξόνων. 
Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι το 2006 στην Αττική Οδό καταγράφηκαν 1086 ατυχήµατα, εκ
των οποίων τα 1022 αφορούσαν σε συγκρούσεις µε υλικές ζηµιές µόνο. 
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ŸÙ·Ó Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ 
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Â˘ı‡ÓË 

ŸÙ·Ó Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·
Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ 
ÎÔÈÓˆÓÈÎ‹ Â˘ı‡ÓË 

έένναα  έέρργγοο  δδύύσσκκοολλοο..  ΈΈννααςς  οοδδιικκόόςς  άάξξοοννααςς  πποουυ  έέππρρεεππεε  νναα  δδιιαασσχχίίσσεειι
ππυυκκννοοκκααττοοιικκηηµµέέννεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  µµεε  έέννττοοννοο  ααρρχχααιιοολλοογγιικκόό  ππααρρεελλθθόόνν..  
ΒΒαασσιικκήή  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιττυυχχήή  κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  ήήτταανν  οο  σσεεββαασσµµόόςς
κκααιι  ηη  ππλλήήρρηηςς  εεννααρρµµόόννιισσηη  µµεε  ττοο  φφυυσσιικκόό  κκααιι  οοιικκιισσττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν..  

έένναα  έέρργγοο  πποουυ  ππρροοσσττααττεεύύεειι  κκααιι  ααννααδδεειικκννύύεειι    ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  κκααιι  ττηηνν
πποολλιιττιισσµµιικκήή  κκλληηρροοννοοµµιιάά  ττοουυ  ΛΛεεκκααννοοππεεδδίίοουυ..  ΗΗ  ΑΑττττιικκήή  ΟΟδδόόςς  σσυυµµ--
ββάάλλλλεειι  σσττηη  µµεείίωωσσηη  ττηηςς  ααττµµοοσσφφααιιρριικκήήςς  ρρύύππααννσσηηςς,,  σσυυννττεελλεείί  σσττηηνν
ααννττιιππλληηµµµµυυρριικκήή  θθωωρράάκκιισσηη  ττοουυ  ΝΝοοµµοούύ  κκααιι  ααννααββααθθµµίίζζεειι  ττιιςς  ππεερριιοοχχέέςς
πποουυ  δδιιαασσχχίίζζεειι  µµεε  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ννέέωωνν  χχώώρρωωνν  ααννααψψυυχχήήςς,,  ππρραασσίίννοουυ  κκααιι
πποολλιιττιισσµµοούύ..  

έένναα  έέρργγοο  δδύύσσκκοολλοο..  ΈΈννααςς  οοδδιικκόόςς  άάξξοοννααςς  πποουυ  έέππρρεεππεε  νναα  δδιιαασσχχίίσσεειι
ππυυκκννοοκκααττοοιικκηηµµέέννεεςς  ππεερριιοοχχέέςς  µµεε  έέννττοοννοο  ααρρχχααιιοολλοογγιικκόό  ππααρρεελλθθόόνν..  
ΒΒαασσιικκήή  ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιττυυχχήή  κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  ήήτταανν  οο  σσεεββαασσµµόόςς
κκααιι  ηη  ππλλήήρρηηςς  εεννααρρµµόόννιισσηη  µµεε  ττοο  φφυυσσιικκόό  κκααιι  οοιικκιισσττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν..  

έένναα  έέρργγοο  πποουυ  ππρροοσσττααττεεύύεειι  κκααιι  ααννααδδεειικκννύύεειι    ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  κκααιι  ττηηνν
πποολλιιττιισσµµιικκήή  κκλληηρροοννοοµµιιάά  ττοουυ  ΛΛεεκκααννοοππεεδδίίοουυ..  ΗΗ  ΑΑττττιικκήή  ΟΟδδόόςς  σσυυµµ--
ββάάλλλλεειι  σσττηη  µµεείίωωσσηη  ττηηςς  ααττµµοοσσφφααιιρριικκήήςς  ρρύύππααννσσηηςς,,  σσυυννττεελλεείί  σσττηηνν
ααννττιιππλληηµµµµυυρριικκήή  θθωωρράάκκιισσηη  ττοουυ  ΝΝοοµµοούύ  κκααιι  ααννααββααθθµµίίζζεειι  ττιιςς  ππεερριιοοχχέέςς
πποουυ  δδιιαασσχχίίζζεειι  µµεε  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ννέέωωνν  χχώώρρωωνν  ααννααψψυυχχήήςς,,  ππρραασσίίννοουυ  κκααιι
πποολλιιττιισσµµοούύ..  

ήτανήταν

είναιείναι
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∞ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎ‹ ıˆÚ¿ÎÈÛË
Η Αττική Οδός διασχίζει τις τρεις µεγάλες υδρογραφικές λεκάνες της Αττικής - το Θριάσιο Πεδίο, το
λεκανοπέδιο της Αθήνας και τα Μεσόγεια - και διακόπτει την επιφανειακή απορροή των ορεινών όγκων της
Πάρνηθας, της Πεντέλης και του Υµηττού προς την θάλασσα. Για την ασφαλή κυκλοφορία των οχηµάτων
αλλά και τη βελτίωση της ροής των οµβρίων υδάτων στο λεκανοπέδιο, ήταν απαραίτητη η κατασκευή
παράλληλων αποχετευτικών - αντιπληµµυρικών έργων που συλλέγουν την επιφανειακή απορροή, τη
µεταφέρουν στα εγκάρσια έργα και την καθοδηγούν στους θαλάσσιους αποδέκτες.
Η µορφολογία των περιοχών µε τους ελάχιστους πλέον εναποµείναντες φυσικούς αποδέκτες, η ραγδαία
επιδείνωση των χρήσεων γης και οι κάθε είδους ανθρώπινες παρεµβάσεις επέβαλαν την κατασκευή
σηµαντικών και εκτεταµένων αντιπληµµυρικών έργων, στα πλαίσια υλοποίησης της Αττικής Οδού. Τα έργα
αυτά αποτελούν το ενδιάµεσο τµήµα (λόγω γεωγραφικής θέσης) του συνολικού και ενιαίου σχεδιασµού
αντιπληµµυρικών έργων για την Αττική και συµβάλλουν στην αντιπληµµυρική της προστασία, χωρίς φυσικά
να αποτελούν από µόνα τους την ασπίδα που απαιτεί η αντιπληµµυρική θωράκιση της πρωτεύουσας.

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜
Το έργο της Αττικής Οδού απασχόλησε άµεσα, κατά τη διάρκεια κατασκευής, περίπου 5.000 εργαζόµενους
διαφόρων ειδικοτήτων, από απλούς εργατοτεχνίτες έως ανώτατα τεχνικά και διοικητικά στελέχη. Σύµφωνα
µε µελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοιου µεγέθους έργα, ο αριθµός των έµµεσα απασχολούµενων στη
βιοµηχανία δοµικών υλικών, στο εµπόριο και στις υπηρεσίες διπλασιάζεται. Συνεπώς σε ό,τι αφορά την
Αττική Οδό, µπορούµε να µιλάµε για ένα έµµεσα απασχολούµενο δυναµικό 10.000 ανθρώπων, εκ των οποίων
περίπου 700 ήταν συνεργάτες στην παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών (Μελετητές, Ερευνητές, Νοµικοί,
Τεχνικοί Σύµβουλοι, Οικονοµικοί Σύµβουλοι, Ασφαλιστές, Στελέχη Τραπεζών, Σύµβουλοι Επικοινωνίας, Στελέχη
Εταιριών Προβολής).

KÂÊ¿Ï·ÈÔ 4
Η Αττική Οδός είναι ένα έργο ζωτικής σηµασίας για την Αττική, ένα έργο πνοής, το
οποίο διευκολύνει τις µεταφορές και τις µετακινήσεις, βοηθά στην ισόρροπη
ανάπτυξη της Αττικής και συντελεί σηµαντικά στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων της. 
Η πρωτόγνωρη, για τα ελληνικά δεδοµένα, οδηγική εµπειρία, η έντονη αίσθηση
ασφάλειας και η πρωτοφανής σιγουριά στον υπολογισµό του χρόνου µετακίνησης
συνδυάζονται µε οφέλη όπως: η οικονοµία σε φθορές και καύσιµα, ο περιορισµός της
ρύπανσης του περιβάλλοντος, η δηµιουργία νέων χώρων αναψυχής, πρασίνου και
πολιτισµού.  

∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Î·˘Û›ÌˆÓ
Σύµφωνα µε µελέτες, στοιχεία και εκτιµήσεις αρµοδίων φορέων, υπάρχει σηµαντική
εξοικονόµηση χρηµάτων από τη χρήση της Αττικής Οδού λόγω της χαµηλότερης
κατανάλωσης καυσίµων. Σε σύγκριση µε το υπάρχον υπερφορτωµένο αστικό οδικό
δίκτυο, ένα αυτοκίνητο µέσου κυβισµού (1400 κ.ε.) καταναλώνει 60% λιγότερη βενζίνη
όταν χρησιµοποιεί την Αττική Οδό (αφού στο αστικό δίκτυο κινείται µε µέση ταχύτητα
κοντά στα 20 χλµ./ ώρα ενώ στην Αττική Οδό µε µέση ταχύτητα µεγαλύτερη από 70
χλµ. /ώρα). 

Επιπλέον, η Αττική Οδός βοηθά στη µείωση της φθοράς του αυτοκινήτου και συνεπώς
στη µείωση του κόστους συντήρησής του. Εντός του αυτοκινητοδρόµου, το όχηµα
κυκλοφορεί µε τις ενδεδειγµένες ταχύτητες και σε περιβάλλον χωρίς λακκούβες,
τριγµούς ή νερά ενώ και η ποιότητα της ασφάλτου προστατεύει συστήµατα όπως οι
αναρτήσεις, τα ελαστικά κ.ά.
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Με την περάτωση των εργασιών κατασκευής και τη λειτουργία του έργου,
δηµιουργήθηκαν περίπου 1.200 νέες θέσεις, µόνιµης εργασίας. 

ºÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ 

ªÂ›ˆÛË Ú‡·ÓÛË˜ - Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË˜
Ένας από τους στρατηγικούς στόχους της Αττικής Οδού, αφορά στη γενικότερη
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό, δε θα
µπορούσε να παραβλεφθεί ο σεβασµός στο περιβάλλον και η συµµετοχή στη µείωση
κάθε είδους ρύπων στο ήδη ταλαιπωρηµένο λεκανοπέδιο της Αττικής. 
Με την αποφόρτιση του κεντρικού άξονα κυκλοφορίας της Αττικής, η σηµαντική
µείωση των αερίων ρύπων και των θορύβων στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας
ήταν και είναι αυταπόδεικτη. 
Ειδικά για τη µείωση των θορύβων, η Αττική Οδός έχει µελετήσει και εφαρµόζει
σηµαντικά αντιθορυβικά µέτρα, σε συνάρτηση µε την εδαφική διαµόρφωση και τις
ανάγκες κάθε περιοχής. Συγκεκριµένα, έχουν εγκατασταθεί ηχοπετάσµατα συνολικής
έκτασης αρκετών χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων καθώς και ακουστικές ζώνες,
προκηπίων και αναχωµάτων µε ειδικές φυτεύσεις. 
Για τη διαρκή παρακολούθηση των τιµών του επιπέδου των ρύπων και του θορύβου, σε
καίρια σηµεία επί της Αττικής Οδού, λειτουργούν 8 αυτόµατοι σταθµοί µέτρησης
θορύβου και 8 αυτόµατοι σταθµοί µέτρησης ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 

æ˘¯·ÁˆÁÈÎ¿ ¿ÚÎ· 
Η Αττική Οδός αξιοποίησε, µε τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις
ανισόπεδες διαβάσεις και τα "σκεπαστά" του αυτοκινητοδρόµου, δηµιουργώντας χώρους
άθλησης και αναψυχής οι οποίοι βελτιώνουν την όψη της πόλης, δίνουν ανάσα ζωής
στους κατοίκους και αποτελούν γέφυρες κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας.
Με αυτόν τον τρόπο, ο αυτοκινητόδροµος  εντάσσεται αρµονικά στο οικιστικό και
φυσικό περιβάλλον. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το σκεπαστό Ηρακλείου το οποίο έχει δοθεί
προς χρήση από το 1999 και περιλαµβάνει: 1 γήπεδο ποδοσφαίρου µε κερκίδες, 2 γήπεδα
τένις, παιδική χαρά, αναψυκτήριο, χώρους πρασίνου, αποθήκες και διάφορους
βοηθητικούς χώρους.
Παρόµοιες εγκαταστάσεις έχουν ήδη υλοποιηθεί στη Λ. Τατοΐου στη Μεταµόρφωση
Αττικής (γήπεδο tennis, παιδική χαρά, µικρό θέατρο, χώροι πρασίνου) και στο Ζεφύρι
ενώ αντίστοιχοι χώροι δηµιουργήθηκαν στη Λ. Πεντέλης στα Βριλήσσια και στην οδό
Παναγούλη στην Αγ. Παρασκευή (πλησίον του κόµβου ∆ουκίσσης Πλακεντίας).
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∞ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË Ï·ÙÔÌÂ›ˆÓ - ∞Ó·‰·ÛÒÛÂÈ˜
Η Αττική Οδός εκµεταλλευόµενη τη µεγάλη παραγωγή προϊόντων εκσκαφής από τα
επιµέρους εργοτάξια και σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Αθήνας και τη ∆ιεύθυνση
Αναδασώσεων Αττικής, ξεκίνησε µια προσπάθεια αποκατάστασης, (µορφολογικής και
περιβαλλοντικής) των διαταραγµένων ανάγλυφων των παλιών λατοµικών χώρων. Τελικός
στόχος ήταν η αναδάσωσή τους και η δηµιουργία προϋποθέσεων ίδρυσης χώρων
αναψυχής, πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητισµού.
Παραδείγµατα αυτής της προσπάθειας, αποτελούν οι αποκαταστάσεις των λατοµικών
χώρων των Γλυκών Νερών, του Λατοµείου Ζωΐτσα, της Πεντέλης, κ.α. Η µελέτη που
έγινε για τα συγκεκριµένα λατοµεία αποσκοπεί στην ολοκλήρωση των εργασιών
µορφολογικής και βλαστητικής αποκατάστασης των χώρων, µε στόχο την αισθητική και
περιβαλλοντική αναβάθµιση των τοπίων και του οικοσυστήµατος της ευρύτερης
περιοχής. 
Με την εποπτεία του Οργανισµού Αθήνας και των ∆ασικών Υπηρεσιών, αξιοποιήθηκαν
πάνω από 15.000.000 κυβικά των εκσκαφών και αναπλάσθηκαν τα παλιά λατοµεία -
"χαβούζες" της Αττικής. Έτσι, εκεί που υπήρχε "φαιό νταµάρι" εµφανίζονται σήµερα
πράσινοι λόφοι, από την Πεντέλη µέχρι την Πετρούπολη και το Καµατερό, από τα
Λιόσια και τον Ασπρόπυργο µέχρι τα Μεσόγεια. Αξίζει να τονισθεί, ότι µετά το πέρας
της αποκατάστασης των λατοµικών χώρων δηµιουργούνται χώροι υπερτοπικού
πρασίνου προς όφελος των κατοίκων των περιοχών αυτών. Στους χώρους αυτούς η
τοπική αυτοδιοίκηση δηµιουργεί χώρους περιπάτου και αναψυχής, χώρους για
πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και αθλητικές εγκαταστάσεις.

∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎ¿ Â˘Ú‹Ì·Ù·
Η Αττική Οδός κατασκευάστηκε µε γνώµονα το σεβασµό, την προστασία και την
ανάδειξη της πολιτισµικής κληρονοµιάς της χώρας µας. Μέσω ενδελεχούς έρευνας,
µελέτης και καταγραφής πλήθους αρχαιολογικών ευρηµάτων και συλλογής πολύτιµων
επιστηµονικών στοιχείων για τους αρχαίους δήµους και δρόµους της Αττικής, η
κατασκευή του αυτοκινητοδρόµου αποκάλυψε ακόµα ένα τµήµα της ιστορίας µας. 
Η µεγαλύτερη ανασκαφή που έγινε ποτέ στο Λεκανοπέδιο, πραγµατοποιήθηκε στο
πλαίσιο κατασκευής της Αττικής Οδού και έφερε την Αττική πιο κοντά στην ιστορία
της. Περίπου 200 ειδικευµένοι αρχαιολόγοι, συντηρητές και τεχνίτες εργάστηκαν, σε
όλες τις πτυχές του έργου, µε σκοπό  τη διερεύνηση, τον εντοπισµό, την καταγραφή
και την ανάδειξη των στοιχείων της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. Οι άνθρωποι αυτοί
αξιολόγησαν τη σηµαντικότητα των ευρηµάτων, τα οργάνωσαν και επέβλεψαν τις
εργασίες που χρειάστηκαν για να έλθουν στην επιφάνεια.
Οι ανασκαφές, που πάντα προηγούνται των χωµατουργικών εργασιών, αποκάλυψαν
υλικό από όλες τις εποχές, από τη νεολιθική περίοδο µέχρι τη σύγχρονη εποχή.
Εκτεταµένες ανασκαφές έγιναν σε τριάντα έξι (36) συνολικά θέσεις, από τον
Ασπρόπυργο µέχρι την είσοδο του αεροδροµίου Ελ. Βενιζέλος, ενώ εννέα (9) από
αυτές διαµορφώθηκαν ως θέσεις προβολής και ανάδειξης των ευρηµάτων.
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Υπενθυµίζεται ότι η κατασκευή του δρόµου ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2004, παρόλο που από το
∆εκέµβριο του 2003 ήταν εφικτή η πλήρης εξυπηρέτηση όλων των διαδροµών, καίτοι µεγαλύτερες για
κάποια τµήµατα.    

KÂÊ¿Ï·ÈÔ 5
Το 2006, οι διελεύσεις των οχηµάτων σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά,
παρουσίασαν µέση αύξηση της τάξεως του 8,4%. Ειδικότερα, πραγµατοποιήθηκαν
περισσότερες από 98 εκατ. διελεύσεις που αντιστοιχούν σε µέσο όρο 270.000
ηµερήσιων διελεύσεων. Ο µήνας µε τις περισσότερες διελεύσεις ήταν ο Ιούλιος µε
µέσο ηµερήσιο όρο άνω των 288.500 διελεύσεων. 
Συνολικά το 2006, τα εισερχόµενα οχήµατα διήνυσαν 1,51 δισ. χιλιόµετρα, ενώ ο
υψηλότερος κυκλοφοριακός φόρτος παρατηρήθηκε στο τµήµα µεταξύ των κόµβων
Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας (Μεταµόρφωσης) και ∆. Πλακεντίας. Στον πίνακα και τα
διαγράµµατα που ακολουθούν, δίνεται συνοπτικά η εικόνα της συνολικής κίνησης στην
Αττική Οδό το 2006. 
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™ÙÔÈ¯Â›· 
∫›ÓËÛË˜  

ΕΕττήήσσιιαα  ΑΑύύξξηησσηη  ΕΕιισσόόδδωωνν  ΟΟχχηηµµάάττωωνν  22000055//22000066 88,,44%%

∆∆ιιααννυυόόµµεεννηη  ΑΑππόόσστταασσηη  22000066  ((ooχχηηµµααττοοχχιιλλιιόόµµεεττρραα))

Μέση ηµέρα έτους                                                                      4.145.750

Σύνολο 2006                                                                         1.513.200.000

ΜΜέέσσηη  ∆∆ιιααννυυόόµµεεννηη  ΑΑππόόσστταασσηη  22000066                                                                                          1155,,33  χχλλµµ..

ΤΤµµήήµµαα  µµεε  ττοο  µµεεγγααλλύύττεερροο  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκόό  φφόόρρττοο  ((ααννάά  κκααττεεύύθθυυννσσηη))  γγιιαα  ττοο  22000066
ΜΜεεττααµµόόρρφφωωσσηη  ((ΑΑ//ΚΚ  88))  ––  ∆∆..  ΠΠλλαακκεεννττίίααςς  ((ΑΑ//ΚΚ  1133))
Μέση Ηµερήσια                         Εργάσιµη ηµέρα                              78.000
Κυκλοφορία                   
(oχήµατα/ώρα)                           Σαββατοκύριακα - Αργίες                 55.000
Κυκλοφοριακός φόρτος          
σε Ώρες Αιχµής
(Τυπική εργάσιµη ηµέρα
µεταξύ 07:00-09:00)

5.800-6.200 οχ./ώρα/κατεύθυνση

™˘ÁÎÚÈÙÈÎ‹ ÂÍ¤ÏÈÍË ÌËÓÈ·›·˜ Î›ÓËÛË˜
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Κατά τη διάρκεια της ηµέρας παρατηρείται αυξηµένη κίνηση µεταξύ 8:00 - 9:00.∏ÌÂÚ‹ÛÈ· Î·È ˆÚÈ·›· ‰È·Î‡Ì·ÓÛË
Η κίνηση στον αυτοκινητόδροµο τις καθηµερινές, είναι σαφώς υψηλότερη από αυτήν
των Σαββατοκύριακων. Η ηµέρα µε την υψηλότερη κίνηση είναι η Παρασκευή.
Ειδικότερα, τις Παρασκευές η κίνηση αποτελεί το 108% του µέσου όρου κίνησης των
καθηµερινών. 
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E›ÏÔÁÔ˜
Με όχηµα το ανθρώπινο δυναµικό και τις υποδοµές µας, προχωράµε µε συνέπεια προς το µέλλον,
φιλοδοξώντας  η Αττική Οδός να αποτελεί και τα επόµενα χρόνια, το βασικό συνδετικό κρίκο ενός
ολοκληρωµένου - ενοποιηµένου οδικού δικτύου στο νοµό Αττικής. 

Επενδύουµε διαρκώς στη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών και στην εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων
διοίκησης, για να δηµιουργήσουµε ένα δυναµικό και αξιόπιστο πλαίσιο λειτουργίας.

Κινούµαστε πάντα µε σεβασµό και ευθύνη προς τους χρήστες µας, προσπαθώντας    να ανταποκριθούµε
στις ανάγκες τους για ποιότητα, ασφάλεια και άνεση στις καθηµερινές τους µετακινήσεις.

Αναπτύσσουµε καινοτόµες υπηρεσίες, παραµένοντας στην πρώτη γραµµή των τεχνολογικών εξελίξεων. 

Συµµετέχουµε ενεργά σε πρωτοποριακούς διεθνείς οργανισµούς, απολαµβάνοντας ιδιαίτερης αναγνώρισης. 

Επενδύουµε συνεχώς στην εκπαίδευση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού µας, που κατέχει
καθοριστικό ρόλο στη διαµόρφωση της πορείας µας. 

Στρατηγικός προορισµός µας, η εξέλιξη της Αττικής Οδού σε υπόδειγµα ποιότητας, ασφάλειας και
εξυπηρέτησης στο χώρο των µεταφορών, µε κύριο κριτή µας, όλους εσάς, τους χρήστες της Αττικής Οδού. 

ŸÊÂÏÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜ √‰Ô‡ 
Σύµφωνα µε έρευνα των Invision /Metron Analysis, το 64,2% των χρηστών της Αττικής
οδού «κερδίζει» 16 έως 30 λεπτά, κατά µέσο όρο, σε κάθε µετακίνηση.
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