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Υπολογίστε πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε με το e- PASS  σελ. 8-9 

Έξι χειμερινοί προορισμοί σε απόσταση αναπνοής από την πρωτεύουσα σελ. 4-5 

Οδηγώντας οικολογικά: Κέρδος για τον πλανήτη αλλά και την τσέπη σας σελ. 6-7

τα νέα της



Η προσπάθεια για συμβολή στην οδική ασφάλεια 
δεν τελειώνει ποτέ για όλους εμάς στην Αττική Οδό.

Το τέλος κάθε χρονιάς είναι απλά μια ευκαιρία για 
απολογισμό των δράσεων που υλοποιήθηκαν και 
ένα ξεκίνημα για νέες προσπάθειες, νέες ιδέες, νέ-
ους... δρόμους στην οδική ασφάλεια.

Το φθινόπωρο του 2008 υπήρξε για εμάς πλούσιο 
σε δραστηριότητες, που είχαν ως  στόχο να ευαισθη-
τοποιήσουν και να ενημερώσουν το κοινό σε θέματα 
οδηγικής συμπεριφοράς. Για τις περισσότερες από 
αυτές σας είχαμε ενημερώσει ότι θα υλοποιηθούν, 
τώρα σας δίνουμε και τον απολογισμό τους.

➔ Ευρωπαϊκή νύχτα χωρίς ατυχήματα:
Για μία ακόμη φορά η Αττική Οδός και οι Αττικές 

Διαδρομές υποστήριξαν μια σημαντική πρωτο-
βουλία για την οδική ασφάλεια: την πανευρωπαϊκή 
νύχτα χωρίς ατυχήματα που διοργάνωσε το Ινστι-
τούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» στις 18 
Οκτωβρίου 2008.

Η πανευρωπαϊκή αυτή πρωτοβουλία που ξεκί-
νησε το 1995 με τη συμμετοχή μίας μόνο χώρας, 
σήμερα ενώνει στην κοινή προσπάθεια 20 ευρω-
παϊκές χώρες!

Έτσι, το Σαββατόβραδο της 18ης Οκτωβρίου, 
εκατοντάδες νέοι σε όλη την Ευρώπη είπαν ναι στη 
διασκέδαση και όχι στο αλκοόλ, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν στην παρέα τους ασφαλή επιστρο-
φή στο σπίτι με το αυτοκίνητο, σύμφωνα με το μή-
νυμα της βραδιάς:  

«Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει… 
Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας»...
Στην Ελλάδα, η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε 

ταυτόχρονα σε δημοφιλή κλαμπ 8 πόλεων και ση-
μείωσε μεγάλη επιτυχία.

➔ Βάλαμε τα παιδιά στη... θέση τους:
Αν πραγματικά μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των 

παιδιών μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η θέση 
τους στο αυτοκίνητο είναι πάντα πίσω και μάλιστα 
δεμένα στο ειδικό παιδικό κάθισμα. Ακόμη, θα πρέ-
πει να έχουμε φροντίσει το παιδικό κάθισμα που θα 
έχουμε προμηθευθεί να πληροί τις προδιαγραφές 
ασφαλείας, για να είμαστε σίγουροι ότι το παιδί μας 
ταξιδεύει σωστά και είναι όσο το δυνατόν πιο προ-
στατευμένο σε περίπτωση πρόσκρουσης.

Τυχεροί ακροατές του ραδιοφωνικού διαγωνι-
σμού 17 σταθμών της Αθήνας κέρδισαν συνολικά 
155 παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου ανάλογων 
προδιαγραφών, τον οποίο  διοργάνωσε η Αττική 

EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες,
Νέο έτος, νέο ξεκίνημα σχέδια και 
επιθυμίες για όλους μας.
Σε λίγο το 2008 θα αποτελεί παρελθόν 
και το 2009  θα ανατείλει γεμάτο 
προσδοκίες για υγεία, χαρά, επιτυχίες, 
ελεύθερο χρόνο, ποιότητα ζωής και ό,τι 
άλλο ονειρεύεται ο κάθε ένας από εμάς. 
Εμείς στην Αττική Οδό και αυτές τις 
γιορτινές ημέρες θα βρισκόμαστε 
εδώ για να σας εξυπηρετήσουμε και 
να διασφαλίσουμε ότι ο δρόμος θα 
λειτουργήσει απολύτως ομαλά. Θα 
είμαστε στις θέσεις μας χαρίζοντάς 
σας το πιο “γιορτινό” μας χαμόγελο και 
δίνοντάς σας τις πιο ζεστές μας ευχές.    
Βέβαια βασικοί συντελεστές για την 
ασφάλεια των μετακινήσεων είστε εσείς 
οι ίδιοι. Μέσα στο πνεύμα των ημερών 
όπου οι αντιστάσεις μειώνονται στο 
γιορτινό τραπέζι με λίγο περισσότερο 
φαγητό, περισσότερο αλκοόλ, δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι στο τιμόνι 
και κατ΄ επέκταση στη ζωή τη δική μας 
και της οικογένειάς μας δεν χωρούν 
συμψηφισμοί και ελαστικότητα. 
Όταν πίνουμε δεν οδηγούμε, γιατί το 
στιγμιαίο λάθος που μπορεί να γίνει 
πολύ εύκολα μπορεί να μην είναι 
δυνατόν να αποκατασταθεί ποτέ.
Αγαπητοί αναγνώστες, ένας ακόμα 
χρόνος που περάσαμε μαζί θα ανήκει 
σε λίγο στο παρελθόν. 
Σας ευχόμαστε το 2009 να φέρει στον 
κάθε έναν από εσάς αυτό που αναζητά, 
πολλές ασφαλείς διαδρομές  και ακόμα 
περισσότερα χαμόγελα.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

τεσσερισ δρασεισ:  δεσμευτηκαμε και τισ υλοποιησαμε 

Η χρονιά τελειώνει, αλλά 
οι προσπάθειες για την 
οδική ασφάλεια συνεχίζονται!
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Οδός σε συνεργασία με την εταιρεία Chicco, που διέθεσε τα ειδικά κα-
θίσματα. Η ενέργεια αυτή συνδυάστηκε με διανομή έντυπης έκδοσης 
του Σωματείου Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος από τα διόδια της 
Αττικής Οδού, με αφορμή την 19η Οκτωβρίου, ημέρα πρόληψης παι-
δικού ατυχήματος.

➔ Ημερίδα της Τροχαίας Αττικής Οδού:
Ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν η φετινή διοργάνωση της Ημερίδας με 

βασικό θέμα την οδική ασφάλεια η οποία πραγματοποιήθηκε με την 
υποστήριξη της  Αττικής Οδού.

Στην Ημερίδα συμμετείχαν με παρουσιάσεις εκπρόσωποι των φορέ-
ων που εμπλέκονται στο θέμα της οδικής ασφάλειας, όπως η Τροχαία, 
το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική, ενώ καίριες παρεμβάσεις έγιναν και από 
ομιλητές που εκπροσωπούσαν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 
Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δας, την ΕΣΗΕΑ και τον ΟΑΣΑ.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Αττικής 

Οδού κος Λ. Μπόμπολας.  

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η κοινή παρουσίαση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου των Αττικών Διαδρομών, κου Β. Χαλκιά και του Διοικητή 
Τροχαίας Αττικής Οδού, κου Γ. Ελευθεράκη, με θέμα τη συνεργασία με-
ταξύ Αττικών Διαδρομών και Τροχαίας Αττικής Οδού με στόχο την αντι-
μετώπιση των τροχαίων συμβάντων στον αυτοκινητόδρομο. Οι δύο 
ομιλητές παρουσίασαν αναλυτικά τα αποτελέσματα της συνεργασίας 

σε σχέση με τους ταχύτερους χρόνους ανίχνευσης και επέμβασης, αλλά 
και τον αποτελεσματικό συντονισμό με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Κοινή διαπίστωση της διοργάνωσης ήταν η ανάγκη για συνέχιση των 
προσπαθειών σε όλους τους τομείς καθώς και για ενίσχυση της πα-
ρουσίας της Τροχαίας στην Αττική Οδό αλλά και στο ευρύτερο οδικό 
δίκτυο, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

➔ Μοτοσικλετιστές:
Όλοι γνωρίζουμε τα υψηλά ποσοστά τροχαίων δυστυχημάτων στα 

οποία εμπλέκονται οδηγοί μοτοσικλέτας. Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι 
ο βαθμός επικινδυνότητας είναι αυξημένος όταν οδηγείς δίκυκλο σε 
σχέση με την οδήγηση αυτοκινήτου.

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» θέλησε να μιλήσει στους μοτοσικλετιστές 
όχι διδακτικά, αλλά επί της ουσίας. Έτσι, διένειμε στα διόδια της Αττι-
κής Οδού έντυπο οδηγό με μυστικά για την ασφαλή οδήγηση μοτοσι-
κλέτας, γραμμένο από τον ειδικό Θανάση Χούντρα.

Το έντυπο διαβάστηκε με μεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς μοτο-
σικλετιστές, ενώ λάβαμε τηλεφωνήματα και επιστολές από αρκετούς 
που θέλησαν να επικοινωνήσουν μαζί μας για συζήτηση  πάνω σε θέ-
ματα που αναφέρονταν στον οδηγό. 
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Εξι χειμερινοί προορισμοί 
σε απόσταση αναπνοής

ΑΡΑΧΟΒΑ / ΒΟΙωΤΙΑ (2 ώρες από την Αθήνα) 
Είναι το απόλυτο κοσμοπολίτικο ορεινό χωριό της Ελλάδας, ενώ 

αποτελεί τον  πιο δημοφιλή χειμερινό προορισμό. Η Αράχοβα είναι 
χτισμένη στους πρόποδες του Παρνασσού σε υψόμετρο 1.000 μ. και 
«βλέπει» στο αρχαίο  δελφικό τοπίο.
Πώς θα φτάσετε 
Οδικά με αυτοκίνητο από Αθήνα θα χρειαστεί να καλύψετε μόλις 160 
χλμ. Από τη Λιβαδειά η Αράχοβα απέχει περίπου 35χλμ.
Χρήσιμα Τηλέφωνα 
Χιονοδρομικό κέντρο: (+30) 22670 22693, 
Δήμος: (+30) 22670 31318, Αστυνομία: (+30) 22670 31333, 

Αγροτικό Ιατρείο: (+30) 22670 31300

ΤΡΙΚΑΛΑ / ΚΟΡΙΝθΙΑ (2 ώρες από την Αθήνα) 
Ένα από τα παλιότερα ορεινά παραθεριστικά κέντρα, με όλη 

την αρχοντιά που συνεπάγεται κάτι τέτοιο, τα Τρίκαλα Κορινθίας 
είναι χτισμένα σε τρεις συνοικίες (σε υψόμετρο 900 μ., 1000 μ. και 
1100 μ. αντίστοιχα). Επισκεφθείτε τους σημαντικούς ορθόδοξους 
ναούς και περιηγηθείτε στα πετρόκτιστα αρχοντικά στη συνοικία 
των Ανω Τρικάλων.
Πώς θα φτάσετε 
Aπό την Ολυμπία Οδό (Ε.Ο Αθηνών - Πατρών), λίγο μετά το Ξυλόκα-
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Τόσο μακριά από την καθημερινότητα και όμως τόσο κοντά στην πρωτεύουσα. Οι προορισμοί που σας προτείνουμε για τις 
χριστουγεννιάτικες διακοπές σας δεν απέχουν πολύ από την Αθήνα. Σας μεταφέρουν όμως σε κόσμους μαγευτικούς, που μόνο 
η ορεινή Ελλάδα μπορεί να κρύβει. Από τα πιο πολυσύχναστα χιονοδρομικά κέντρα, μέχρι περιοχές πολύ πιο παρθένες, διαλέξτε 
το δικό σας προορισμό και ανακαλύψτε την απαράμιλλη παραμυθένια ομορφιά της χειμωνιάτικης Ελλάδας. Αποφασίστε λοιπόν 
μια κοντινή απόδραση. Ετοιμάστε το αυτοκίνητό σας, πάρτε την Αττική Οδό με κατεύθυνση κάποια από τις Εθνικές Οδούς και 
αναζητήστε τη γαλήνη της ελληνικής υπαίθρου. Σε 2 - 3 ώρες θα είστε εκεί, οδηγώντας πάντα με προσοχή και τηρώντας ευλαβικά 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Καλές διακοπές.



στρο, με κατεύθυνση προς Πάτρα ο δρόμος στρίβει αριστερά και 
ακολουθώντας τις πινακίδες κατευθυνόμαστε στα Τρίκαλα, 24 χλμ. 
από το Ξυλόκαστρο.
Χρήσιμα Τηλέφωνα 
Δήμος  Ξυλοκάστρου 27430 22229

ΛΙΜΝΗ ΣΤΥΜφΑΛΙΑ / ΚΟΡΙΝθΙΑ (2 ώρες από την Αθήνα) 
Κατάφυτη από τα έλατα, δροσερή από τα νερά των ποταμών και 

των λιμνών της, προστατευμένη από τα βουνά της, η ορεινή Κορινθία 
είναι ένας τόπος με ιστορία, μύθο και απαράμιλλη ομορφιά. Η μαγευ-
τική λίμνη Στυμφαλία σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν το καταφύγιο 
των Στυμφαλίδων Ορνίθων  που εξόντωσε ο Ηρακλής.

Για να φθάσετε εδώ θα διασχίσετε πανέμορφα δάση από έλατα, θα 
συναντήσετε πηγές ποταμών αλλά και ζώα του δάσους, όπως αγριο-
γούρουνα, αλεπούδες, ζαρκάδια και άγρια άλογα.
Πώς θα φτάσετε 
Από τον αυτοκινητόδρομο ΜΟΡΕΑΣ (Ε.Ο. Κορίνθου - Τριπόλεως) 
στρίβετε στη διασταύρωση με τη Νεμέα και ακολουθείτε τις πινα-
κίδες που σας οδηγούν προς τη λίμνη της Στυμφαλίας και τις νότιες 
πλαγιές της Ζήρειας. Μπορείτε ακόμα να ακολουθήσετε την Ολυμπία 
Οδό (Ε. Ο. Αθηνών – Πατρών)  και να στρίψετε προς την ορεινή Κο-
ρινθία από το Κιάτο, το Ξυλόκαστρο ή το Δερβένι.
Χρήσιμα τηλέφωνα 
Δήμος Στυμφαλίας 27470 - 22596.

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ / ΑΧΑΪΑ (2,5 ώρες από την Αθήνα) 

Τα Καλάβρυτα είναι ο πιο δημοφιλής χειμερινός προορισμός της 
Πελοποννήσου και κρατάει δίκαια τα σκήπτρα του τουριστικού ενδια-
φέροντος, αφού αποτελούν τη βάση για το δεύτερο μεγαλύτερο χιο- 
νοδρομικό κέντρο της Χώρας και επίκεντρο μιας περιοχής με σημα-
ντικά ιστορικά μνημεία αλλά και χαρισματικό γεωφυσικό ανάγλυφο.
Πώς θα φτάσετε 
Οδικώς απέχει από την Αθήνα 216 χλμ. μέσω της Ολυμπίας Οδού 
(Ε.Ο. Αθηνών - Πατρών )
Χρήσιμα τηλέφωνα 
Αστυνομία: (+30) 2610 695000, Τουριστική Αστυνομία: (+30) 2610 
695191, Νοσοκομείο: (+30) 2610 223812, Χιονοδρομικό Κέντρο 
Καλαβρύτων: (+30) 26920 24451

ΟΡΕΙΝΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ (� ώρες από την Αθήνα) 
Πυκνά δάση από κωνοφόρα, αλλά και πλατάνια, οξιές και κα-

στανιές που χρωματίζουν το χειμωνιάτικο τοπίο, συνδυάζονται με 
βαθιές χαράδρες και ποτάμια, δημιουργώντας ένα πέπλο μοναδικού 
φυσικού κάλλους και ανέγγιχτης ομορφιάς.
Πώς θα φτάσετε 
Τα χωριά της Ορεινής Ναυπακτίας θα τα βρείτε σε μία ακτίνα 30 - 80 
χλμ. από την πόλη της Ναυπάκτου. 
Από την Ολυμπία Οδό (Ε. Ο. Αθηνών- Πατρών), αφού περάσετε τη 
νέα γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου, κατευθύνεστε προς Ναύπακτο. 

Περνάτε μέσα από την πόλη της Ναυπάκτου  και ακολουθείτε τον 
παράκτιο δρόμο προς Άμφισσα -Λιδωρίκι. 
Διανύοντας λίγα χλμ., θα δείτε σήμανση προς τα χωριά της Ορεινής 
Ναυπακτίας, Άνω Χώρα, Λιμνίτσα, Τερψιθέα, Ελατού κ.ά.
Το οδικό δίκτυο είναι ασφαλτοστρωμένο και σε πολύ καλή κατάστα-
ση και υπάρχει κατατοπιστική σήμανση.
Χρήσιμα τηλέφωνα 
Αστυνομία Ναυπάκτου: (+30) 26340 27258, Αστυνομία Άνω Χώ-
ρας: (+30) 26340 41214, Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου: (+30) 26340 
23690-4, Κέντρο Υγείας  Άνω Χώρας: (+30) 26340 41344, Λιμεναρ-
χείο Ναυπάκτου: (+30) 26340 27909. 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ / ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ (� ώρες από την Αθήνα)
Η οργιώδης βλάστηση όπου κυριαρχεί το έλατο, τα ποτάμια 

και τα ρυάκια συνθέτουν το σκηνικό στο νομό Ευρυτανίας, με το 
υγιεινό και φημισμένο κλίμα. Εκτός από το πιο τουριστικό Καρ-
πενήσι (σκι στο χιονοδρομικό κέντρο Βελουχίου, rafting, kayak, 
διαδρομές, πεζοπορίες, αναρριχήσεις και ιππασία)μπορείτε να 
μείνετε στα πανέμορφα Μικρό και Μεγάλο Χωριό ή στους ιστορι-
κούς Κορυσχάδες.
Πώς θα φτάσετε 
Οδικώς το Καρπενήσι απέχει 285 χλμ. από την Αθήνα. Το οδικό 
δίκτυο είναι ασφαλτοστρωμένο, σε πολύ καλή κατάσταση και 
υπάρχει κατατοπιστική σήμανση.
Χρήσιμα τηλέφωνα 
Αστυνομία:  (+30) 22370 89150
Νοσοκομείο: (+30) 22370 80680-3
Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου: (+30) 22370 23506
Χιονοδρομικό Κέντρο Βελουχίου: (+30) 22370 21111-2, 22002, 
23506
Δήμος: (+30) 22370 21012, 
Αστυνομία: (+30) 89160, Νοσοκομείο: (+30) 22370 80680-3.
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Οικολογική οδήγηση είναι ένας έξυπνος,  ασφαλής και αποτε-
λεσματικός τρόπος οδήγησης αυτοκινήτου, τον οποίο ακο-
λουθούν οι Ευρωπαίοι τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύοντας 

με αυτό τον τρόπο το σεβασμό τους προς το περιβάλλον, την υγεία 
τους και την... τσέπη τους. Είναι μια νέα τάση οδικής συμπεριφοράς, η 
οποία θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα γενικά για τον πλανήτη μας. Η 
βέλτιστη λύση για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) από τα 
αυτοκίνητα είναι μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει νέες 
τεχνολογίες αυτοκινήτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν 
εναλλακτικά καύσιμα, έξυπνες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλα-
γή στη συμπεριφορά οδήγησης. Η νέα αυτή συμπεριφορά οδήγησης 
ονομάζεται οικολογική οδήγηση. 

Είναι πάρα πολύ εύκολο για κάποιον να υιοθετήσει αυτή τη νέα συ-
μπεριφορά, αφού το μόνο που έχει να κάνει είναι να αφήσει πίσω 
του μερικές από τις κακές συνήθειες οδήγησής του. Για παράδειγ-
μα, κακιά συνήθεια οδήγησης είναι να οδηγούμε το αυτοκίνητό μας: 
•εκνευρισμένοι • χωρίς να έχουμε τη σωστή απόσταση από το αυ-
τοκίνητο που βρίσκεται μπροστά μας. Έτσι η συνεχής χρήση γκάζι-
φρένο έχει αποτέλεσμα την υπερκατανάλωση καυσίμου και φθορά 
του αυτοκινήτου • ασυντήρητο (λάδια, λάστιχα κλπ) • με ελαστικά 
χαμηλής πίεσης • γεμάτο από πράγματα που δεν τα χρειαζόμαστε, με 
αποτέλεσμα να μεταφέρουμε συνέχεια ένα άχρηστο φορτίο. 

Οδηγώντας οικολογικά:
ωφελήστε τον πλανήτη, αλλά και την τσέπη σας   

Από τη στιγμή που κάποιος γίνει γνώστης της έξυπνης και ασφα-
λούς οδήγησης, δεν συμβάλλει μόνο στη μείωση των ατμοσφαιρι-
κών ρύπων και της ηχορύπανσης που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η 
Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας 
μας, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η εφαρμογή της οι-
κολογικής οδήγησης μέχρι σήμερα έχει δείξει ότι μπορεί να οδηγή-
σει γρήγορα σε μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2 ). Εκτός από τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων η οικολογι-
κή οδήγηση συντελεί και στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου. 
Μπορεί το ποσό που κερδίζει ο οδηγός από τη μείωση αυτή να μην 
είναι και τόσο μεγάλο, αλλά για έναν μέσο οδηγό που διανύει περί-
που 20.000 χιλιόμετρα το χρόνο είναι ένα ετήσιο κέρδος περίπου 528 



ευρώ! Για έναν οδηγό που διανύει 40.000 χιλιόμετρα το χρόνο, η οι-
κονομία φθάνει τα 1.048 ευρώ ετησίως. Όμως οι αποταμιεύσεις της 
οικολογικής οδήγησης δεν προέρχονται μόνο από την εξοικονόμη-
ση καυσίμου αλλά και από τη μείωση των φθορών του αυτοκινήτου 
και της συντήρησής του.

Για να πάρουμε μία γεύση της προσφοράς της οικολογικής  οδήγη-
σης, στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η συμπεριφορά της κατα-
νάλωσης καυσίμου ενός αυτοκινήτου, όταν αυτό κινείται με την 1η, 2η, 
3η, 4η  ή την 5η ταχύτητα. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι εάν το αυτο-
κίνητο κινείται με ταχύτητα 40 χιλιομέτρων την ώρα με τον λεβιέ ταχυ-
τήτων να βρίσκεται στην 1η, τότε έχει μεγάλη κατανάλωση που φθάνει 
έως και 18 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Αντίθετα, εάν το αυτοκίνητο κινεί-
ται με 40 χιλιόμετρα την ώρα με το λεβιέ ταχυτήτων να βρίσκεται στην 
5η , η κατανάλωση μειώνεται τρεις φορές. Το συμπέρασμα είναι ότι θα 
πρέπει ο λεβιές ταχύτητας να βρίσκεται στη μεγαλύτερη επιτρεπτή τα-
χύτητα,  έτσι ώστε να έχουμε μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και 
κατά συνέπεια μείωση των εκπεμπόμενων ατμοσφαιρικών ρύπων κα-
θώς επίσης και της μείωσης του κόστους του καυσίμου. 

Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα  βάσει των οποίων μπο-
ρούμε να διαπιστώσουμε τα οφέλη της οικολογικής οδήγησης, 
τα οποία είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

• Μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και κατά συνέπεια προστα-
σία του περιβάλλοντος.  

• 10-25% μείωση της  κατανάλωσης του καυσίμου.
• 10-25% μείωση των ατυχημάτων.
• Μείωση της ηχορύπανσης.
• Μείωση ενεργειακού κόστους καθώς και κόστους συντήρησης 

αυτοκινήτου και ασφάλισής του.
• Βελτίωση της ψυχολογίας του οδηγού, καθώς διασφαλίζεται μια 

πιο ήρεμη οδήγηση.
Η οικολογική οδήγηση μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί τόσο από 

τους οδηγούς σύγχρονων  επιβατικών αυτοκίνητων όσο και από 
τους επαγγελματίες οδηγούς φορτηγών και λεωφορείων. 

του Στέφανου Μανιά, Καθηγητή ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

& Μηχανικών Υπολογιστών, Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος

ΟΙ 12 ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

�. Κάνετε σωστή και τακτική συντήρηση του αυτοκινή-
του σας και ιδιαίτερα των ελαστικών.  

2. Ελέγχετε την πίεση των ελαστικών τουλάχιστον μία 
φορά το μήνα.

�. Κρατάτε τη σωστή απόσταση από το αυτοκίνητο που 
βρίσκεται μπροστά σας, έτσι ώστε να μη χρησιμοποιείτε 
τα φρένα και το γκάζι πάρα πολλές φορές.  

4. Αποφύγετε τα άσκοπα ανοίγματα των παραθύρων 
στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας.

5. Αποφύγετε τη μεταφορά περιττών φορτίων, χρήση 
σχαρών οροφής και την τοποθέτηση αεροτομών.

6. Κάνετε συνετή χρήση του κλιματισμού.  
Ο κλιματισμός να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι απα-
ραίτητο και να μη ρυθμίζεται κάτω από τους 2� βαθμούς 
Κελσίου.  

7. Επιβραδύνετε ομαλά και όχι απότομα.

8. Αποφύγετε τη χρήση του αυτοκινήτου σας για 
κοντινές αποστάσεις και προτιμήστε να περπατάτε. 
Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις με το αυτοκίνη-
τό σας.   

9. Σβήστε τον κινητήρα σε σύντομες στάσεις όταν αυτές 
είναι πάνω από 2 λεπτά. Για παράδειγμα, όταν περιμένετε 
να επιβιβασθούν άλλα άτομα στο αυτοκίνητό σας. 
 
�0. Σχεδιάστε τη διαδρομή σας και αποφύγετε τις λάθος 
διαδρομές.   

��. Οδηγείτε με σταθερή ταχύτητα, χρησιμοποιώντας 
τη μεγαλύτερη δυνατή σχέση μετάδοσης (ταχύτητα).
Απoφύγετε τα  άσκοπα φρεναρίσματα  ή αλλαγές  ταχυ-
τήτων.

�2. Αλλάξτε σχέση μετάδοσης (ταχύτητα) στις 2.000 με 
2.500 στροφές.
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Μια καθημερινή ιστορία... ρουτίνας 
Μήπως είστε κι εσείς ένας από τους οδηγούς που χρησιμοποιούν 

καθημερινά την Αττική Οδό γιατί βιάζονται να φθάσουν εγκαίρως 
στη δουλειά τους;  Mήπως κάνετε το ίδιο στην επιστροφή, για να εί-
στε όσο το δυνατόν πιο νωρίς στο σπίτι σας; Σκεφτείτε: πηγαινοέρ-
χεστε προς και από τη δουλειά σας, 5 ημέρες την εβδομάδα όλο το 
χρόνο. Κι όμως έχετε αμελήσει να γίνετε συνδρομητής της Αττικής 
Οδού. Την καθημερινή αυτή διαδρομή ρουτίνας κάνουν εκατοντά-
δες εργαζόμενοι και  πολλοί  άλλοι οδηγοί  που χρησιμοποιούν συ-
χνά την Αττική Οδό, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη συνδρομητές της. 
Μήπως γιατί δεν υπολόγισαν ποτέ το συμφέρον τους;

Κέρδος μέχρι και πάνω από 450 ευρώ το χρόνο με e-PASS 
Aν λοιπόν χρησιμοποιείτε συχνά την Αττική Οδό, καιρός να μπείτε 

σε... πρόγραμμα, αποκτώντας τον ηλεκτρονικό πομποδέκτη e-PASS.
Γιατί e-PASS δεν σημαίνει μόνο γρήγορες διελεύσεις από την ειδική 

ηλεκτρονική λωρίδα στα διόδια. Σημαίνει πρώτα απ’ όλα σημαντική 
οικονομία! 

Η Αττική Οδός σχεδίασε και προσφέρει μια γκάμα συνδρομητικών 

προγραμμάτων που σας συμφέρουν!
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα ποσά που κερδίζει 

κανείς  ανάλογα με τον αριθμό των διελεύσεων που πραγματοποιεί 
από την Αττική οδό το μήνα  ή το χρόνο. Η συνηθισμένη περίπτωση 
του εργαζόμενου που χρησιμοποιεί καθημερινά την Αττική Οδό εί-
ναι εντυπωσιακή:

Εάν γίνει συνδρομητής της Αττικής Οδού, επιλέγοντας το πρόγραμ-
μα bonus, θα εξοικονομεί 486 ευρώ το χρόνο!

Υπολογίστε και διαλέξτε το δικό σας πρόγραμμα  
Eπιλέξτε από τη γκάμα συνδρομητικών προγραμμάτων που σας 

προσφέρουμε αυτό που ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας 
ανάγκες ανάλογα με τις μετακινήσεις σας στην Αττική Οδό. 

ExprEss Απευθύνεται κυρίως στους περιστασιακούς χρήστες 
της Αττικής Οδού και προσφέρει εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας 
διέλευση. Συμφέρει για έως 34 διελεύσεις το μήνα.

Bonus Απευθύνεται στους συχνούς χρήστες της Αττικής 
Οδού και προσφέρει εντελώς δωρεάν την 31η έως και την 45η 
διέλευση στον ίδιο ημερολογιακό μήνα.  Συμφέρει από 35 έως 

Υπολογίστε πόσα χρήματα μπορείτε 
να εξοικονομήσετε με το e-PASS

Aν χρησιμοποιείτε συχνά 
την Αττική Οδό, 

καιρός να μπείτε σε... πρόγραμμα, 
αποκτώντας την ηλεκτρονική συσκευή 

e-PASS



69 διελεύσεις το μήνα.
FriEndly Απευθύνεται σε πολύ συχνούς χρήστες της 

Αττικής Οδού και προσφέρει κλιμακωτή έκπτωση. Έτσι, όσο πιο 
συχνά χρησιμοποιείτε την Αττική Οδό στον ίδιο ημερολογιακό 
μήνα, τόσο περισσότερο κερδίζετε. Συμφέρει για 70 και πλέον 
διελεύσεις το μήνα.

Δωρεάν για χρήση η ηλεκτρονική συσκευή e-PASS 
Στην Αττική Οδό διαθέτουμε σε κάθε συνδρομητή μας την ηλε-

κτρονική συσκευή e-PASS χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Κι ακόμη, σε περίπτωση που κάποιος συνδρομητής επιθυμεί να 
προμηθευτεί περισσότερες από μία συσκευές για αντίστοιχο αριθ-
μό οχημάτων του, μπορεί να το κάνει επίσης χωρίς οικονομική επι-
βάρυνση.

Γρήγορες ηλεκτρονικές διελεύσεις χωρίς αναμονή 
Με το e-PASS δεν κερδίζετε μόνο χρήματα αλλά και πολύτιμο χρό-

νο, γιατί δε χρειάζεται να καθυστερείτε για αναζήτηση κερμάτων στη 
συμβατική λωρίδα με εισπράκτορα.

Το e-PASS περνάει παντού
Χάρη στη διαλειτουργικότητα που πρώτη εγκαινίασε η Αττική 

Οδός, όσοι διαθέτουν την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS της Αττικής 
Οδού μπορούν να την χρησιμοποιούν όχι μόνο στην ίδια την Αττική 
Οδό αλλά και στον αυτοκινητόδρομο Μορέας (Κόρινθος -Τρίπολη) 
και στην Ολυμπία Οδό (Ελευσίνα - Πάτρα).

228 σημεία για να γίνετε συνδρομητής
Στην Αττική Οδό, σκεφτήκαμε όχι μόνον το συμφέρον σας αλλά 

και την ευκολία σας. Έτσι, εκτός από τα 9 Σημεία Εξυπηρέτησης Συν-
δρομητών (ΣΕΣ) που λειτουργούν επί της Αττικής Οδού και τα 2 επί 
του Μορέα (Νεστάνη και Σπαθοβούνι), όπου μπορείτε να γίνετε συν-
δρομητής, συνεργαζόμαστε με τις τράπεζες Millennium bank, ASPIS 
BANK και GENIKI Bank στην Αττική, επεκτείνοντας έτσι το δίκτυο των 
σημείων εξυπηρέτησής σας:
Millennium bank 97 καταστήματα στην Αττική και 11 στην Πελο-
πόννησο.
ASPIS BANK 33 καταστήματα στην Αττική και 5 στην Πελοπόννησο.
GENIKI Bank 61 καταστήματα στην Αττική και 10 στην Πελοπόν-
νησο.

Eπιλέξτε σήμερα το σημείο που σας εξυπηρετεί και ελάτε για τη 
δική σας συνδρομή.

φέτος τις γιορτές και στο The Mall  
Η Αττική Οδός έρχεται να σας συναντήσει στο The Mall από τις 

1/12/2008 έως τις 5/1/2009, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να γίνετε 
συνδρομητής και να αποκτήσετε τον ηλεκτρονικό πομποδέκτη e-
PASS. Έτσι, μπορείτε να συνδυάσετε τα ψώνια σας για τις γιορτές 
στο The Mall με μια συμφέρουσα συνδρομή για πιο οικονομικές 

και άνετες διελεύσεις. Αναζητήστε το χριστουγεννιάτικο σπιτάκι 
της Αττικής Οδού στο level 0.

Απλή διαδικασία εγγραφής  
Η διαδικασία εγγραφής σας στην Αττική Οδό είναι απλή και 

σύντομη, γίνεται μόνο μία φορά και ισχύει για πάντα. Απλώς 
φροντίστε να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Ιδιώτες
• Αστυνομική ταυτότητα • Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας 
• Εγγραφο που να πιστοποιεί το ΑΦΜ σας (π.χ λογαριασμός ΔΕΚΟ, 
απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας κλπ).

Ελεύθεροι επαγγελματίες
Tα παραπάνω έγγραφα και ένα από τα παρακάτω που να 

πιστοποιούν την επαγγελματική σας ιδιότητα:
Βεβαίωση  έναρξης  εργασιών  φυσικού προσώπου ή 

επιτηδευματία, ή Αποδεικτικό θεώρησης βιβλίου Εσόδων/
Εξόδων, ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, ή Βεβαίωση ασφαλιστικού 
Οργανισμού.

Εταιρίες 
• Εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο σε επιστολόχαρτο 
της εταιρίας • Σφραγίδα  της  εταιρίας • Φωτοτυπίες  αδειών  
κυκλοφορίας των οχημάτων.
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ΜAθΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...
Για να μάθετε περισσότερα για τα οφέλη που έχετε ως 
συνδρομητής της Αττικής Οδού, επισκεφθείτε το  site της Αττικής 
Οδού www.aodos.gr., όπου θα βρείτε και ένα ειδικό πρόγραμμα 
για να υπολογίσετε ακριβώς το κέρδος σας από την εγγραφή σας 
σε κάποιο από τα συνδρομητικά προγράμματα.

Επίσης, μπορείτε να καλείτε την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση 
Πελατών της Αττικής Οδού στο 210 6682222

Για πληροφορίες από τις συνεργαζόμενες τράπεζες καλέστε:
• Millennium bank 801-11-5500 (από σταθερό), 210-9557500 
(από κινητό).
• ASPIS BANK 801-11-49000
• GENIKI Bank 801-11-600-300 (από σταθερό), 210-6975200 (από 
κινητό).



Με σεβασμό στο περιβάλλον 
και τον άνθρωπο

�0             Ο Δ Ι Κ Η  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α�0             Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  -  Ε Υ Χ Ε Σ

Ο παράγοντας 
άνθρωπος 
και η προστασία 
του περιβάλλοντος 
είναι δύο 
από τις προτεραιότητες 
που έχει θέσει 
η Αττική Οδός. 
Στο πλαίσιο αυτό 
έλαβε δύο 
πιστοποιήσεις 
με στόχο να ακολουθεί 
διεθνώς αποδεκτά 
πρότυπα

"ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : ISO �400� για την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ" 
Το έτος 2008 ήταν για την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ, τους εργαζόμενους και 

τη Διοίκησή της έτος περιβάλλοντος και έτος πιστοποίησης. 
Ήταν το έτος κατά τη διάρκεια του οποίου η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ διαχειρί-

στηκε τα περιβαλλοντικά θέματα με ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό 
σύστημα, το οποίο πιστοποιήθηκε κατά ISO 14001, όπως άλλωστε 
είχε ανακοινωθεί τον Απρίλιο 2008.

Με την πιστοποίηση αυτή η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ελέγχει και διαχειρί-
ζεται τα πάσης φύσεως απόβλητα που προκύπτουν από τη λει-
τουργία του αυτοκινητόδρομου και τα σημεία υποστήριξής του, 
κατά τρόπο οικολογικό και εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις των 
διεθνών προτύπων και τάσεων ανακύκλωσης και οικολογικής δι-
άθεσης των αποβλήτων. 

Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ είναι ο μοναδικός αυτοκινητόδρομος της  χώρας 
με πιστοποιητικό ISO 14001 και ένα από τα ελάχιστα περιβαλλοντικά 
πιστοποιημένα έργα παραχώρησης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Το γεγονός αυτό προκαλεί ικανοποίηση στη διοίκηση και στους 
εργαζόμενους, ενώ απαιτεί συνεχή και καθημερινή προσπάθεια πε-
ριβαλλοντικής συμπεριφοράς από όλους. Όλοι μαζί και ο καθένας 
ξεχωριστά θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του με φιλο-περι-
βαλλοντικό τρόπο και να συμμετέχει στις δράσεις και ενέργειες που 
αποφάσισε η Διοίκηση, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος 
και την ανάδειξη του αυτοκινητόδρομου σε «Αειφόρο Αυτοκινητό-
δρομο» περιβαλλοντικά ωφέλιμο, ενεργειακά αποδοτικό και κυρίως 
αναδεικνύοντάς τον σε αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο μέλλον.

Πιστοποίηση υγείας - ασφάλειας κατά OHSAS 
�800� στην ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ

 Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, με σεβασμό και ευθύνη απέναντι στους εργαζόμε-
νους, προχώρησε  κατά τη διάρκεια του έτους 2008 στην εφαρμογή 
συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας της εργασίας με βάση 
το πρότυπο OHSAS 18001.

Το Σύστημα αυτό πιστοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου από ανεξάρ-
τητο φορέα πιστοποίησης και πληροί τόσο τις απαιτήσεις του διε-
θνούς προτύπου, όσο και ευρύτερα τις κοινωνικές απαιτήσεις και τις 
απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν επίγνωση 
του «κεφαλαίου ανθρώπινο δυναμικό».

 Στο πλαίσιο εφαρμογής του πιστοποιημένου συστήματος διαχεί-
ρισης της εργασίας δίδεται έμφαση σε μέτρα όπως:

• συνεχής αξιολόγηση των κινδύνων με σκοπό την πρόληψη των 
ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών

• παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων από τους ιατρούς 
εργασίας της εταιρίας κλπ.

Η πιστοποίηση σημαίνει δέσμευση της εταιρίας για συνεχή βελτίω-
ση των επιδόσεών της σε θέματα προστασίας της εργασιακής υγείας 
και της ασφάλειας των εργαζομένων, συμβάλλοντας κατ΄ αυτό τον 
τρόπο περαιτέρω και στην προστασία και ασφάλεια των χρηστών 
της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ.

της Νίκης Σιούτα, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος
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o παράγοντας "δρόμος" είναι, μαζί 
βέβαια με τον παράγοντα "οδηγός", 

οι δύο βασικές παράμετροι για ασφα-
λείς διαδρομές. Εύχομαι λοιπόν σε όλους 
τους οδηγούς ασφαλείς διαδρομές, να 
μην ξεχνούν τη ζώνη ή το κράνος και στην 
Αττική Οδό εύχομαι να παραμείνει έτσι 
όπως είναι, δηλαδή ένας από τους καλύ-
τερους και ασφαλέστερους και καλύτερα 
κατασκευασμένους δρόμους που έχουμε. 
Μακάρι να είχαμε και άλλους τέτοιους 
δρόμους για να κινούμαστε γρήγορα, 
άνετα και με ασφάλεια.

Δύο ευχές: Μια για τους οδηγούς 
στους οποίους εύχομαι ασφαλείς 

διαδρομές πάντα με τη χρήση της ζώνης 
ασφαλείας ή του κράνους. Και άλλη μια 
για την Αττική Οδό, για την οποία εύχομαι 
να αποτελέσει παράδειγμα έτσι ώστε να 
φτιαχτούν στη χώρα μας και άλλοι τέτοιοι 
ποιοτικοί, ασφαλείς και άνετοι δρόμοι, 
που θα εξασφαλίσουν πολιτισμένες συν-
θήκες στις μετακινήσεις μας. Ευχές και 
σε όσους φροντίζουν η Αττική Οδός να 
παραμένει στην άριστη κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται.

Αττική Οδός και ασφάλεια είναι 
έννοιες απόλυτα συνυφασμένες. 

Πρόκειται για ένα δρόμο που πληροί όλες 
τις προδιαγραφές ασφάλειας αλλά και που 
παρέχει συγχρόνως υψηλές υπηρεσίες 
στους οδηγούς. Έτσι, αν και εμείς οι οδηγοί 
τηρούμε με τη σειρά μας τους κανόνες 
ασφαλείας (ζώνη, κράνος, κτλ.), μπορούμε 
να είμαστε σίγουροι για το 100% της ασφά-
λειας των μετακινήσεών μας. Εύχομαι σε 
όλους τους οδηγούς ασφαλείς και άνετες 
διαδρομές και στην Αττική Οδό να... ξεπερά-
σει στο μέλλον ακόμη και τον εαυτό της!. 

Είναι γρήγοροι αλλά και γνωστοί, είναι οπαδοί 
της ασφαλούς οδήγησης και μας στέλνουν τις ευχές τους

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ
οδηγοσ αγΩνΩν

ΛΩΡΗΣ ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ("ΕΛ-ΕΜ")

συνοδηγοσ αγΩνΩν ραλλυ
ΑΡΗΣ ΒΩΒΟΣ
οδηγοσ αγΩνΩν

Μπορεί τα ονόματά τους να είναι συνδεδεμένα με την ταχύτητα και τις διακεκριμένες επιδόσεις σε αγώνες 
αυτοκινήτων, όμως οι γνωστοί οδηγοί αγώνων που μας μίλησαν είναι θερμοί θιασώτες της ασφαλούς οδήγησης. 
Ίσως γιατί αυτοί περισσότερο από κάθε άλλον, γνωρίζουν σε βάθος τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να 
οδηγήσουν σε τροχαίο. Έχοντας διανύσει χιλιάδες χιλιόμετρα, έχοντας μελετήσει σχεδόν «επιστημονικά» την 
οδήγηση και έχοντας οδηγήσει σε δρόμους και δρόμους, αναγνωρίζουν την ποιότητα της Αττικής Οδού και 
επιθυμούν να δουν το οδικό ελληνικό δίκτυο να αναβαθμίζεται με βάση τα πρότυπα που έθεσε ο αυτοκινητόδρομος 
του Λεκανοπεδίου, ενώ προσβλέπουν σε βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς των οδηγών. 
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Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού είναι από τις βασι-
κές προτεραιότητες στην Αττική Οδό και τις Αττικές Δια-
δρομές. Είναι σημαντικό για κάθε εργαζόμενο να «κάθεται 

στο θρανίο» ξανά και ξανά, προκειμένου να είναι πάντα ενήμερος για 
τις τελευταίες εξελίξεις στο αντικείμενό του και να βελτιώνει συνεχώς 
το επίπεδο της εργασίας του. Κι όλα αυτά για να μπορεί η Αττική Οδός 
να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να το διαπιστώνετε  
καθημερινά και  εσείς που τη χρησιμοποιείτε.

Ο φετινός απολογισμός της εκπαίδευσης του προσωπικού μας είναι 
πλούσιος και οι εργαζόμενοι δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που 
τους δόθηκε η ευκαιρία να μάθουν περισσότερα..

Παλεύοντας με τις φλόγες 
Το ενδεχόμενο μιας πυρκαγιάς και η αποτελεσματική αντιμετώπισή 

της ήταν το αντικείμενο της εκπαίδευσης πυρασφάλειας που παρα-
κολούθησαν τόσο οι εργα-
ζόμενοι του Τμήματος Κυ-
κλοφορίας, όσο και αυτοί 
του Τμήματος Διοδίων.

Η εκπαίδευση περιλάμβα-
νε οδηγίες για την αντιμε-
τώπιση της έκτακτης ανά-
γκης, από τον εντοπισμό 
του προβλήματος μέχρι 

την αντιμετώπισή του, βάσει οργανωμένου σχεδίου, ενώ διδάχθη-
καν αρχές πυροπροστασίας. Αν θυμηθούμε την τελευταία πυρκαγιά 
στον Υμηττό, για την κατάσβεση της οποίας το προσωπικό μας συ-
νεργάστηκε με την Πυροσβεστική, θα αντιληφθούμε πόσο σημαντι-
κή είναι η εκπαίδευση στον τομέα αυτό.

Και η μάχη με τις φλόγες γίνεται συνέχεια πιο δύσκολη. Οι δικοί μας 
άνθρωποι τα βάζουν και πάλι με τη φωτιά, μόνο που στην προκειμέ-
νη περίπτωση τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά: o εχθρός θα πρέπει 
να αντιμετωπιστεί και να εξοντωθεί μέσα σε σήραγγα!

Ομάδα του προσωπικού μας του Τμήματος Κυκλοφορίας, συμμε-
τείχε και φέτος στην ιδιαίτερα δύσκολη εκπαίδευση πυροπροστα-
σίας και πυρόσβεσης που διδάσκεται στο κέντρο εκπαίδευσης του 
τούνελ Frejus στις Άλπεις.

Mιλώντας με αυτούς που συμμετείχαν στην εκπαίδευση, κυριο-
λεκτικά σου κόβεται η ανάσα. Οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν 
σειρά εξειδικευμένων μαθημάτων και στη συνέχεια φορώντας ειδι-
κές στολές, εκτίθενται σε πραγματικές συνθήκες φωτιάς μέσα στο 
τούνελ, οι οποίες δημιουργούνται από προσομοιωτή. Η ατμόσφαι-
ρα είναι πραγματικά εφιαλτική και χρειάζεται μεγάλο κουράγιο και 
θέληση για να μπορέσει κανείς να αντεπεξέλθει, διεκπεραιώνοντας 
σωστά την άσκηση.

Όμως όσοι γυρίζουν από το Frejus, έχουν πραγματικά έναν αέρα νι-
κητή, αφού έχουν κατορθώσει να κατατροπώσουν τη φωτιά σε τόσο 
δύσκολες συνθήκες.

είναι σημαντικό 
για κάθε εργαζόμενο 

να «κάθεται στο θρανίο» 
ξανά και ξανά, 

προκειμένου να είναι 
πάντα ενήμερος 

για τις τελευταίες εξελίξεις 
στο αντικείμενό του 

Εκπαιδεύοντας τους ανθρώπους μας



ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ 
ΕΡΓΟ- ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟ 2 ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Το 2008 ήταν για την Αττική Οδό έτος διακρίσεων και 
αναγνώρισης.
Έτσι, εκτός από το πρώτο βραβείο για τη χρήση της τε-
χνολογίας GIS από την κορυφαία εταιρία ΕSRI και από 
τις κατά ISO πιστοποιήσεις για τη διαχείριση περιβαλ-
λοντικών θεμάτων και θεμάτων υγείας και ασφάλειας 
εργασίας, ήρθε και η αναγνώριση του υψηλού επιπέδου 
λειτουργίας της Αττικής Οδού.

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ ανα-
γνωρίζει την Αττική Οδό ως έργο πρότυπο, κάτι που δια-
πιστώνει κανείς επισκεπτόμενος το site του Οργανισμού, 
το οποίο εξαίρει τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου.
Βασιζόμενο στην πληροφορία αυτή, το διεθνές Ιν-
στιτούτο Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών (Ιnstitute of 
Transportation Engineers ITE) που εδρεύει στις ΗΠΑ, 
έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την Αττική Οδό, αναγνω-
ρίζοντας δε στη συνέχεια το υψηλό επίπεδο διαχείρι-
σης της κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου,  πρότεινε 
στις Αττικές Διαδρομές τη σύναψη συμβολαίου, ώστε 
στελέχη της εταιρίας να παραδώσουν σειρά σεμιναρίων 
με θέμα τη Διαχείριση της Κυκλοφορίας.
Το ΙΤΕ, μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων, παρέχει πι-
στοποιήσεις προσόντων σε επαγγελματίες μηχανικούς. 
Η πιστοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για τη διατήρηση 
της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στις ΗΠΑ.  

Το ΙΤΕ είναι έγκριτος Οργανισμός που ιδρύθηκε το �9�0 
και αποτελεί διεθνή εκπαιδευτικό και επιστημονικό φο-
ρέα των επαγγελματιών του τομέα των μεταφορών.  
Αποστολή του είναι να προάγει την υιοθέτηση των επι-
στημονικών και τεχνολογικών αρχών στην έρευνα, στο 
σχεδιασμό, στην εφαρμογή, στη λειτουργία και στη 
διαχείριση όλων των μέσων μεταφοράς. Προωθεί την 
έρευνα και αναπτύσσει προγράμματα κοινωνικής ευαι-
σθητοποίησης. 
Το ΙΤΕ θεωρείται η πηγή των εξειδικευμένων γνώσεων 
και νέων ιδεών στον τομέα των μεταφορών μέσα από 
συνέδρια, σεμινάρια και επιστημονικά έντυπα, ενώ το 
δίκτυό του επεκτείνεται σε σχεδόν �7.000 μέλη σε πε-
ρισσότερες από 92 χώρες. 
Δεν έχουμε παρά να ευχαρηστήσουμε το ΙΤΕ για την τιμή, 
που καθιερώνει την Αττική Οδό και τις Αττικές Διαδρο-
μές ως φορείς - πρότυπα.

Ασφάλεια στην εργασία
Η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της Αττικής Οδού εκφράζεται ως 

ιδιαίτερη μέριμνα που αφορά την εξασφάλιση του υψηλότερου δυ-
νατού επιπέδου ασφαλείας των συνθηκών εργασίας. Στο πλαίσιο 
αυτό, το προσωπικό μας στο Τμήμα Κυκλοφορίας παρακολούθησε 
ειδική εκπαίδευση με αντικείμενο την ασφάλεια στην εργασία

Οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν για τους πιθανούς κινδύνους που 
ενδέχεται να ελλοχεύουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, 
και διδάχθηκαν για το πώς μπορούν να προφυλαχθούν από αυτούς. 
Στην Αττική Οδό έχουμε καταφέρει το ποσοστό των ατυχημάτων να 
εμφανίζεται εξαιρετικά μικρό σε σχέση με τις εργατοώρες του προ-
σωπικού.

Εκπαίδευση των νέων 
Είναι σημαντικό να μπορεί η γνώση και η πείρα να μεταδίδονται 

στους νέους  που προσλαμβάνονται. Έτσι, οι φετινοί νεοπροσληφθέ-
ντες στο Τμήμα Κυκλοφορίας των Αττικών Διαδρομών είχαν την ευ-
καιρία να νιώσουν και πάλι μαθητές για έναν ολόκληρο μήνα, καθώς 
παρακολούθησαν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Ο μήνας 
αυτός είναι σημαντικός, καθώς αποτελεί ουσιαστικά μια διαδικασία 
«μύησης» στις πραγματικές συνθήκες της δουλειάς. Κάθε νέος, μετά 
τη μηνιαία εκπαίδευση, έχει αποχωριστεί την ταμπέλα του άπειρου, 
και είναι έτοιμος να ριχτεί στη μάχη της καθημερινότητας στον αυ-
τοκινητόδρομο.

Τα βλέπουμε... άσπρα
Κάθε χρόνο, όταν πλησιάζει χειμώνας, είναι καιρός να θυμηθού-

με το χιόνι, που για τα παιδιά εί-
ναι χαρά, αλλά που δημιουργεί 
προβλήματα στις οδικές μετακι-
νήσεις. Γι’ αυτό φροντίζουμε να 
βρισκόμαστε σε ετοιμότητα, προ-
κειμένου να αντιμετωπίσουμε με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια 

πιθανή χιονόπτωση. Τα δύο πρώτα Σαββατοκύριακα του Δεκεμβρί-
ου, πραγματοποιούνται κάθε χρόνο ασκήσεις αποχιονισμού και τίθε-
ται σε λειτουργία όλος ο στόλος των  εκχιονιστικών μηχανημάτων.

Είμαστε όλοι managers
Η διαχείριση (το management),  είναι ένα αντικείμενο που δεν αφο-

ρά  μόνον τα ανώτατα στελέχη. Έτσι, οι εργοδηγοί του Τμήματος Κυ-
κλοφορίας παρακολούθησαν ειδικά σεμινάρια, κατά τη διάρκεια των 
οποίων διδάχθηκαν βασικές αρχές management, σε συνδυασμό με 
τη συμβολή τους στην ασφάλεια. Και δεν ήταν μόνο αυτά. Το προσω-
πικό του Εμπορικού Τμήματος εκπαιδεύτηκε σε θέματα εξυπηρέτη-
σης πελατών  και διαχείρισης παραπόνων, οι χειριστές μας στα διόδια 
καταρτίστηκαν σε προγράμματα Η/Υ, και το Τμήμα Τεχνολογίας σε 
θέματα αναβάθμισης και ασφάλειας δικτύων.

Το 2008 μπορεί να τελειώνει κάπου εδώ, όμως η εκπαίδευση στην 
Αττική Οδό και τις Αττικές Διαδρομές δεν σταματά ποτέ.
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Στο κατώφλι μίας ακόμη χρονιάς, 

είναι σημαντικό για εμάς στην Ατ-

τική Οδό και τις Αττικές Διαδρο-

μές να εισπράττουμε από εσάς 

την επιβράβευση των προσπα-

θειών μας.

Αποχαιρετώντας λοιπόν το 2008, 

κρατάμε τα καλά λόγια της κας 

Δήμητρας φωτίου που μας γρά-

φει: «Μέχρι στιγμής είστε οι κα-

λύτεροι, μακάρι όλοι οι δρόμοι να 

ήταν τόσο άνετοι και ξεκούραστοι 

όπως η Αττική Οδός. Αισθάνεσαι 

ότι βρίσκεσαι κάπου αλλού. Όχι 

στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια».

Καθώς και του κου Νικόλα  Μοι-

ρασγέτη που δηλώνει: «θα ήθελα 

να σας συγχαρώ για την άψογη 

λειτουργία της Αττικής Οδού».

Απέναντι σε όλους τους χρήστες 

μας δεσμευόμαστε ότι την και-

νούρια χρονιά θα συνεχίσουμε να 

κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να 

κρατήσουμε ψηλά τον πήχη που 

έθεσε η Αττική Οδός στον τομέα 

της λειτουργίας και συντήρησης, 

για να μπορείτε να απολαμβάνετε 

άνετες και ασφαλείς διαδρομές.

Τα καλά σας λόγια 
γράφουν τον 
επίλογο του 2008
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ΑΠΟχΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟ 2008 
ΜΕ ΝΕΕΣ ΑθΛΗΤΙΚEΣ ΝIΚΕΣ

Πρώτη στη βαθμολογία του πρωταθλήματος επιχειρήσεων φιγουράρει η ποδο-
σφαιρική ομάδα της Αττικής Οδού και των Αττικών Διαδρομών, έχοντας πετύχει 
σε 4 ματς ισάριθμες νίκες. 
Συγκεκριμένα, νίκησε τους Δικηγόρους του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ με 7-1, το κολέγιο του 
DEREE με 3-1, την ΙΒΜ με 3-0 και την ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ με 7-1, έχοντας πετύχει συνολικά 
20 γκολ και δεχτεί 3.
Η δυνατή σύνθεση της  φετινής μας ομάδας μάς δίνει νέα δυναμική και μας επιτρέπει 
να στοχεύουμε φέτος στην κατάκτηση και του πρωταθλήματος και του κυπέλλου. 
Νικηφόρα κλείνει το 2008 και για την ομάδα μας του μπάσκετ, που πέτυχε δύο συνεχείς 
νίκες στο πλαίσιο της διοργάνωσης του ΕΚΑ (Εργατικό Κέντρο Αθηνών). Την πρώτη 
συντριπτική νίκη κέρδισε απέναντι στην ομάδα της Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ), 
ενώ τη δεύτερη απέναντι στην ομάδα του ΟΣΚ (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων).

Τελικά είναι μάλλον τύχη να χάνει κανείς τα προσωπικά του αντι-
κείμενα στην Αττική Οδό.
Κι αυτό, γιατί οι άνθρωποί μας στα διόδια και στις ομάδες περι-
πολίας παραδίδουν χωρίς δεύτερη σκέψη ό,τι βρίσκουν στον 
αυτοκινητόδρομο. 
Στο τελευταίο παρόμοιο περιστατικό, ο υπάλληλος περιπολίας 
θανάσης Μπούρχας βρήκε γυναικεία τσάντα που περιείχε 

κινητό τηλέφωνο και πορτοφόλι.
Αμέσως παρέδωσε την τσάντα στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, ενώ ειδοποι-
ήθηκε η ιδιοκτήτρια για να την παραλάβει.
Στον Θανάση Μπούρχα, όπως και σε όλα τα παιδιά που δείχνουν τέτοιο επαγγελ-
ματισμό και ήθος αξίζουν συγχαρητήρια!

ΑΠΩΛΕΣθΗ ΚΑΙ... ΑΝΕΥΡΕθΗ!



Ο Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών είναι πλέον θεσμός για 
την πόλη, καθώς προσελκύει πλήθος δρομέων από όλο τον 
κόσμο.
Εμείς ως Αττικές Διαδρομές «συμμετέχουμε» κάθε φορά στη 
διοργάνωση με το δικό μας τρόπο.
Το ίδιο κάναμε και φέτος για τον 26ο Κλασικό Μαραθώνιο 
Αθηνών και τους Αγώνες Δρόμου 5 και 10 χλμ.
Συγκεκριμένα, το Σάββατο 8/11 και την Κυριακή 9/11 στις 

πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (vms) προβάλαμε  μηνύ-
ματα που ενημέρωναν τους χρήστες για το ότι οι έξοδοι στη 
Λεωφόρο Μαραθώνος θα παρέμεναν κλειστές.
Παράλληλα, οι Αττικές Διαδρομές διέθεσαν όπως κάθε 
χρόνο στον ΣΕΓΑΣ, εταιρικό κίτρινο όχημα περιπολίας για 
διευκόλυνση της διοργάνωσης που σημείωσε φέτος μεγάλη 
επιτυχία, καθώς οι δρομείς που συμμετείχαν ξεπέρασαν 
τους 10.000, ενώ σημειώθηκαν και πολύ καλές επιδόσεις.

η αττική οδός 
«έτρεξε» και φέτος 
στο Μαραθώνιο

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή σύγχρονου οδικού δικτύου και 
αυτοκινητοδρόμων αποτελούν τα τελευταία χρόνια αντικείμε-
να ενδιαφέροντος των Βαλκανικών χωρών.
Η Αττική Οδός, ως σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που κατα-
σκευάστηκε και λειτουργεί σύμφωνα με διεθνείς προδιαγρα-
φές, είναι ένας δρόμος-πρότυπο, που δέχεται συχνές επισκέ-
ψεις, προκειμένου οι γειτονικές μας χώρες να αντλήσουν τεχνο-
γνωσία.
Στο πλαίσιο αυτό, το Σεπτέμβριο επισκέφθηκε το Κέντρο Διοί-
κησης της Αττικής Οδού αποστολή του Υπουργείου Μεταφο-
ρών και Συγκοινωνιών της Βουλγαρίας.
Οι επιστήμονες περιηγήθηκαν στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλο-
φορίας, παρακολούθησαν ενημερωτική παρουσίαση και 
δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από το σύστημα διαχείρισης του 
αυτοκινητόδρομου.

ΕΡΓΟ - ΠΡOΤΥΠΟ ΓΙΑ ΝEΟΥΣ ΔΡOΜΟΥΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚAΝΙΑ
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