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Αγαπητοί 
αναγνώστες,

Η εμπιστοσύνη που 
δείχνουν  οι οδηγοί 
στην Αττική Οδό 
ανανεώνεται κάθε 
χρόνο, όπως δεί-
χνουν τα αποτελέ-
σματα της ετήσιας 
έρευνας που διε-

νέργησαν και φέτος οι εταιρείες 
Invision και Μetron Analysis. 
Διαβάστε τα αναλυτικά αποτελέ-
σματα της μεγάλης έρευνας που 
έγινε σε χιλιάδες οδηγούς και 
συνδρομητές της Αττικής Οδού.  
Από το εορταστικό τεύχος των 
«Νέων της Αττικής Οδού» δεν 
θα μπορούσαν να λείπουν οι 
ξεχωριστές προτάσεις για τη δι-
ασκέδασή σας, που θα δώσουν 
χαρά σε όλη την οικογένεια και θα 
κάνουν ακόμη πιο λαμπερές τις 
μέρες των γιορτών. Εμείς στην 
Αττική Οδό δεν ξεχνούμε ποτέ 
την οδική ασφάλεια. Είναι καθή-
κον για όλους μας να δώσουμε το 
παράδειγμα στα παιδιά μας, με τη 
δική μας οδική συμπεριφορά, για 
να μπορέσουν και αυτά να κρατη-
θούν ασφαλή σε κάθε τους μετα-
κίνηση. Παράλληλα, σε σχολεία 
της Αττικής υλοποιείται και φέτος 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 
Αττικής Οδού «Μάτια ανοιχτά στο 
δρόμο!» που απευθύνεται σε έφη-
βους μαθητές Γυμνασίου και Λυ-
κείου. Η λίστα αναμονής για την 
παρακολούθηση του σεμιναρίου 
μεγαλώνει διαρκώς, κάτι που απο-
δεικνύει τη μεγάλη του επιτυχία. 
Ενημερωθείτε ακόμη για τη σημα-
ντική δράση Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης της Αττικής Οδού, χάρη 
στην οποία κυριολεκτικά «μετα-
μορφώθηκε» ένα νηπιαγωγείο, 
μια δράση η οποία υλοποιήθηκε 
όχι μόνο με την οικονομική συμ-
βολή της εταιρείας, αλλά και με 
την πρόθυμη εθελοντική εργασία 
ανθρώπων της εταιρείας λειτουρ-
γίας, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.».

Σας ευχόμαστε Καλές Γιορτές
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Δ
ιακοπές σημαίνει εποχή για 

ταξίδια, ενώ για όσους είναι 

συνδρομητές της Αττικής Οδού 

και διαθέτουν την ηλεκτρονική συσκευή 

e-PASS, οι μετακινήσεις μπορούν να είναι 

ακόμη πιο εύκολες! Και αυτό γιατί χάρη 

στη διαλειτουργικότητα, οι συνδρομητές 

μας μπορούν να περνούν με το  e-PASS 

όχι μόνο από τις  ηλεκτρονικές λωρίδες 

της Αττικής Οδού αλλά και στις ηλεκτρο-

νικές λωρίδες στην Ολυμπία Οδό (Ελευσί-

να-Κόρινθος-Πάτρα), στον Μορέα (Κόριν-

θος-Τρίπολη-Καλαμάτα-Σπάρτη), στη 

Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και στον Αυτοκι-

νητόδρομο Αιγαίου (Μαλιακός-Κλειδί).

Οι συνδρομητές μας που ταξιδεύουν στον 

αυτοκινητόδρομο Μορέας (Κόρινθος-

Τρίπολη-Καλαμάτα-Σπάρτη) πλέον έχουν 

τη δυνατότητα να κάνουν χρήση και του 

Περιφερειακού της Καλαμάτας, ο οποίος 

παραδόθηκε πρόσφατα στην κυκλοφο-

ρία. Με την παράδοση του Περιφερειακού 

Καλαμάτας, ο αυτοκινητόδρομος Μορέας 

είναι πλέον ολοκληρωμένος. 

Οι συνδρομητές μας που ταξιδεύουν στην 

κεντρική και βόρεια Ελλάδα θα πρέπει να 

γνωρίζουν ότι οι αυτοκινητόδρομοι Νέα 

Οδός και Κεντρική Οδός που μεσολαβούν 

μέχρι την είσοδο στον διαλειτουργικό 

αυτοκινητόδρομο Αιγαίου δεν συνεργά-

ζονται στο δίκτυο διαλειτουργικότητας, κι 

έτσι δεν είναι δυνατή η χρήση του e-PASS 

στις ηλεκτρονικές λωρίδες τους λωρίδες. 

Χάρη στη διαλειτουργικότητα, μπορείτε 

να προγραμματίσετε ένα άνετο ταξίδι 

προς την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα 

ή προς την Πελοπόννησο χωρίς καθυ-

στερήσεις στα διόδια. Απλά, φροντίστε 

ο συνδρομητικός σας λογαριασμός έχει 

επαρκές υπόλοιπο.  

Για να δείτε το υπόλοιπό σας  πριν ή και 

κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας μπο-

ρείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή 

για smartphone και tablet «my e-PASS 

mobile app». Επιτόπου ανανέωση του 

λογαριασμού σας μπορείτε να κάνετε με 

ένα απλό τηλεφώνημα στο 2106682222 

(Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών της 

Αττικής Οδού) μέσω της τραπεζικής σας 

κάρτας.  Ένας άλλος εύκολος τρόπος ανα-

νέωσης είναι να συνδυάσετε το «γέμι-

σμα» του e-PASS με τον ανεφοδιασμό 

σας σε καύσιμα σε κάποιο από τα συνερ-

γαζόμενα πρατήρια Shell, ΕΚΟ και BP. 

Οι ώρες λειτουργίας του ΤΕΠ (Τηλεφω-

νική Εξυπηρέτηση Πελατών της Αττικής 

Οδού) είναι ΔΕΥΤΕΡΑ-ΣΑΒΒΑΤΟ  08:00-

19:00. 

'Ανετες μετακινήσεις για τους συνδρομητές μας

Ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα 
με το e-PASS
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Η 
ATTIKH ΟΔΟΣ και η εται-

ρεία λειτουργίας «ΑΤΤΙΚΕΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.»,  στο-

χεύοντας στην παροχή νέων υπη-

ρεσιών προς τους χρήστες τους, 

διευρύνουν τη συνεργασία  με την 

INTERAMERICAN.

 Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017 η 

νέα διευρυμένη συνεργασία δίνει 

τη δυνατότητα στους χρήστες της 

Αττικής Οδού που θα ασφαλίσουν 

το όχημά τους στην Αnytime, να 

κερδίσουν δωρεάν διελεύσεις στην 

Αττική Οδό. 

Ειδικότερα:

• αν είστε συνδρομητής της Αττικής 

Οδού, κερδίζετε στο e-PASS σας 

Πώς μπορείτε να κερδίσετε δωρεάν 
διελεύσεις στην Αττική Οδό

διελεύσεις αξίας €20 κάθε χρόνο, 

για 2 χρόνια.

• αν δεν έχετε  e-PASS, κερδί-

ζετε έως και 6 κουπόνια δωρεάν 

διελεύσεων στην Αττική Οδό. Η 

συγκεκριμένη προσφορά ισχύει για 

κάθε νέα ασφάλιση Ι.Χ. οχήματος: 

επιβατικού, δικύκλου, φορτηγού 

αγροτικού και φορτηγού μέχρι 3,5 

τόνους, με τη χρήση του αντίστοι-

χου κωδικού προσφοράς κατά την 

έκδοση του συμβολαίου. Η μέχρι 

σήμερα συνεργασία της εταιρείας 

«ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» και της 

INTERAMERICAN, που χρονολογεί-

ται από το 2015, αφορά την παρο-

χή δωρεάν οδικής βοήθειας στους 

χρήστες της Αττικής Οδού εντός 

του αυτοκινητόδρομου. Η συνερ-

γασία αυτή έχει υπάρξει ιδιαίτερα 

αποτελεσματική ως προς την άμεση 

εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων 

και τη διασφάλιση της ομαλής 

κυκλοφορίας στην Αττική Οδό. Από 

την έναρξη της συνεργασίας μέχρι 

σήμερα έχει παρασχεθεί οδική 

βοήθεια από την INTERAMERICAN 

σε  πάνω από 19.000 οχήματα.  Για 

να ασφαλιστείτε και να κερδίσετε 

τις δωρεάν διελεύσεις στην Αττική 

οδό, επισκεφθείτε τώρα τη σελίδα 

www.anytime.gr και ακολουθήστε 

την απλή διαδικασία ή τηλεφωνήστε 

στην Anytime στο  801 11 30000.
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• Μπορεί ο εγκέφαλος να εκπαιδευτεί να 

αντιδρά γρηγορότερα σε περίπτωση κιν-

δύνου στο δρόμο; 

• Πόσο επηρεάζει ένα ποτήρι βότκα τα 

αντανακλαστικά σου;

• Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να μετα-

μορφωθεί σε ελέφαντα μέσα σε ένα 

όχημα;

Τις απαντήσεις σε αυτές και πολλές άλλες 

ερωτήσεις οδικής ασφάλειας δίνει το πρό-

γραμμα της Αττικής Οδού «Μάτια ανοιχτά 

στο δρόμο!» που δημιουργήθηκε το 2014. 

Το πρόγραμμα, που έχει πάρει  την έγκριση 

του Υπουργείου Παιδείας, απευθύνεται σε 

μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου και υλοποι-

είται κατ’ αρχάς με εκπαιδευτικό διαδραστι-

κό σεμινάριο στις σχολικές τάξεις γυμνασί-

ων και λυκείων της Αττικής.

Στόχος του προγράμματος είναι η ευαι-

σθητοποίηση των εφήβων στους βασικούς 

κανόνες οδικής ασφάλειας αλλά και σε 

θέματα που αφορούν στη σωστή χρήση 

της μοτοσικλέτας (είτε ως οδηγός, είτε ως 

συνεπιβάτης).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό 

Η  Ύλη του σεμιναρίου περιλαμβάνει 

τις παρακάτω ενότητες:

• Πώς Γίνονται τα Ατυχήματα

   /Ποιος ευθύνεται

• Πώς αντιδρούμε σε ένα συμβάν

• Χρόνος αντίδρασης

• Απόσταση ακινητοποίησης

• Πώς μπορούμε να επέμβουμε

• Υπολογισμός απόστασης ασφαλείας

• Βασικές Γνώσεις Οδικής Ασφάλειας

• Ζώνη ασφαλείας

• Αλκοόλ και οδήγηση

• Απόσπαση προσοχής

• Ταχύτητα

• Ασφάλεια στη Μοτοσικλέτα

• Κράνος

• Ταχύτητα

• Εξοπλισμός

• Ορατότητα

• Συμβουλές οδήγησης με μοτοσικλέτα

σεμινάριο, ερωτηματολόγια, εκπαιδευτι-

κά έντυπα και διαδικτυακή εφαρμογή.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο

 Υλοποιείται στις σχολικές τάξεις, με ειση-

γητή τον ειδικό σε θέματα ασφαλούς οδή-

γησης μοτοσικλέτας, Θανάση Χούντρα. Ο 

εισηγητής, εκτός από ειδικός στον χώρο της 

οδικής ασφάλειας και της μοτοσικλέτας, 

είναι ένα πρόσωπο με μεγάλη δημοτικότη-

τα στις ηλικίες στις οποίες απευθυνόμαστε, 

ώστε να αποτελέσει μοντέλο–πρότυπο για 

τα παιδιά.

Ο Σχεδιασμός

Το σεμινάριο, που έχει δημιουργηθεί υπό 

την εποπτεία ψυχολόγων ειδικών στην 

εφηβική ηλικία, χρησιμοποιεί τεχνικές 

διάδρασης, ώστε να ενθαρρύνεται η συμ-

μετοχή των μαθητών, ενώ η προβολή σποτ  

οδικής ασφάλειας από όλο τον κόσμο συμ-

βάλλει στο να κρατηθεί αμείωτο το ενδια-

φέρον των παιδιών.

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολου-

θήσουν μαθητές της Β,-Γ, Γυμνασίου και 

«Μάτια ανοιχτά  
στο δρόμο!»

Πρόγραμμα 
οδικής 
ασφάλειας 
για εφήβους
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Α,-Β,-Γ, Λυκείου. Το κάθε σεμινάριο μπο-

ρεί να πραγματοποιηθεί είτε σε ειδικά 

διαμορφωμένες αίθουσες–πολυχώρους 

σχολείων (που επιτρέπουν τη χρήση 

πολυμέσων - τοίχος προβολής, ηχητι-

κή εγκατάσταση), είτε σε αντίστοιχους 

Δημοτικούς Χώρους, για ακροατήριο 

250 – 300 ατόμων.

Ερωτηματολόγια

Τα παιδιά συμπληρώνουν ένα ερωτημα-

τολόγιο πριν από την παρακολούθηση 

του σεμιναρίου. Το ίδιο ερωτηματολόγιο 

συμπληρώνουν και μετά τη λήξη του.  

Έτσι, βλέπουν και τα ίδια την εκπαιδευ-

τική επίδραση που είχε το σεμινάριο στις 

γνώσεις τους. Τα ερωτηματολόγια χρησι-

μεύουν για στατιστική επεξεργασία.

Εκπαιδευτικά έντυπα

Στα παιδιά που παρακολουθούν το σεμι-

νάριο διανέμεται έντυπο με τα βασικά 

σημεία της εκπαίδευσης που παρακο-

λούθησαν και έντυπο με συμβουλές οδι-

κής ασφάλειας για μοτοσικλετιστές.

Διαδικτυακή Εφαρμογή 

Το πρόγραμμα συμπληρώνει μία ειδική 

διαδραστική εφαρμογή και εκπαιδευ-

τική ταινία, την οποία θα μπορούν οι 

καθηγητές, κυρίως της επαρχίας, να 

παρακολουθήσουν μαζί με τους μαθη-

τές τους, ενώ θα αποστέλλεται και το 

αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό (ερωτη-

ματολόγια, έντυπα). Το υλικό  θα στέλ-

νεται  στα γυμνάσια και λύκεια των απο-

μακρυσμένων περιοχών της χώρας, για 

να καλύψει το κενό εκπαίδευσης που 

υπάρχει στις ευαίσθητες αυτές ηλικια-

κές ομάδες, στις περιοχές αυτές. 

Η μέχρι σήμερα επιτυχία του προγράμ-

ματος έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλω-

ση πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος από τα 

σχολεία που επιθυμούν να παρακολου-

θήσουν οι μαθητές τους το σεμινάριο.  

Χαρακτηριστικά, από την έναρξη της 

φετινής σχολικής χρονιάς, περίπου 50 

σχολεία έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδι-

αφέρον τους. 

Για εμάς είναι χαρά να λαμβάνουμε ευχα-

ριστήριες επιστολές όπως αυτή από τον 

διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ Αχαρνών, που 

αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η Διεύθυνση, ο Σύλλογος Καθηγητών 

και οι μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων της 

σχολικής μας μονάδας, ευχαριστούμε 

θερμά την Εταιρεία σας για την πραγμα-

τοποίηση του σεμιναρίου: "Μάτια ανοι-

χτά στο δρόμο!". Η “ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ” προ-

σέφερε την ευκαιρία στους μαθητές μας 

να αποκτήσουν μια άλλη γνώση σχετικά 

με την οδηγική τους συμπεριφορά, την 

οποία σε αρκετές περιπτώσεις αγνοού-

σαν πλήρως.  

Ευχόμαστε ολόψυχα στην “ΑΤΤΙΚΗ 

ΟΔΟ”, στον κο Χούντρα και στους συνερ-

γάτες του να έχετε δύναμη και σθένος 

στο εξαιρετικά λεπτό, κοινωνικό και 

παιδαγωγικό έργο το οποίο επιτελείτε. 

Τέλος, θα θέλαμε να υπογραμμίσου-

με ότι τέτοιες ενέργειες από ιδιωτικές 

εταιρείες, οι οποίες επιτελούν έργο «on 

the field», συμβάλλουν τα μέγιστα στην 

κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη εκπαί-

δευση των μαθητών στα κατεπείγοντα 

θέματα της οδικής ασφάλειας». 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορεί κανείς να βρει στην 
ηλεκτρονική σελίδα της Αττικής Οδού www.aodos.gr στην ενότητα Αττική Οδός 

και Οδική Ασφάλεια/Προγράμματα για παιδιά και εφήβους.
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ΜΠΑΛΕΤΟ 
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

«Η Βασίλισσα του Χιονιού»

Μπαλέτο για όλη την οικογένεια, βασι-

σμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Χανς 

Κρίστιαν Άντερσεν σε παραγωγή του 

Μπαλέτου της Εθνικής Όπερας του 

Κιέβου με την υπέροχη μουσική των 

Tchaikovsky, Lyadov, Rubinstein, Grieg 

και Massenet και τους χορευτές της 

Εθνικής Όπερας του Κιέβου. 

Η συγκινητική περιπέτεια δύο αγαπημέ-

νων φίλων, της Γκέρντα και του Κάι  σ' 

έναν κόσμο φανταστικό, παγωμένο και 

απόμακρο, όπου κυριαρχεί η γοητευτι-

κή Βασίλισσα του Χιονιού που σαγηνεύ-

ει τους ανθρώπους με την ομορφιά της, 

έχοντας για όπλο ένα μαγικό καθρέφτη. 

Πώς θα βρει η μικρή Γκέρντα τον αγα-

πημένο της φίλο που έπεσε στα δίχτυα 

της διαβόητης Βασίλισσας και χάθηκε 

από τη ζωή της; Με ποιο τρόπο θα τον 

αφυπνίσει και θα ζεστάνει ξανά την 

παγωμένη του καρδιά;

Ημερομηνίες/ Ώρες έναρξης:

17, 18, 21, 23, 26, 28 Δεκεμβρίου 

2016/16:00, 18 Δεκεμβρίου 2016/12:00

17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 Δεκεμ-

βρίου 2016/20:00

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη

Τηλ. Εισιτηρίων: 210 7282333

ΘΕΑΤΡΟ BADMINTON 

«Καρυοθραύστης»

Χριστούγεννα χωρίς Καρυοθραύστη 

δεν γίνονται! Το αγαπημένο παραμύθι 

της Κλάρας που ταξιδεύει στη μαγική 

χώρα του χιονιού και των ζαχαρωτών 

παρέα με τον Καρυοθραύστη που θα  

μεταμορφωθεί σε έναν γοητευτικό 

πρίγκιπα, έρχεται αυτή τη φορά από 

τη Ρωσία. Το Bolshoi Ballet Academy 

παρουσιάζει το διάσημο έργο με την 

υπέροχη μουσική του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊ-

κόφσκι, με τους χορευτές της φημισμέ-

νης Ακαδημίας Μπαλέτου Μπολσόι και 

τους σολίστ του Θεάτρου Μπολσόι. 

Ημερομηνίες: 19-27 Δεκεμβρίου

τηλ: 13855 και (+30) 210 88 40 600

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ 
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

«Κάθε ευχή και ένα τραγούδι!»

Με την παιδική και νεανική χορωδία 

ROSARTE

Τα παιδιά της παιδικής και νεανικής 

χορωδίας ROSARTE τραγουδούν για τα 

Χριστούγεννα

και στέλνουν το δικό τους μήνυμα αγά-

πης με Κάλαντα, γιορτινά τραγούδια και 

ευχές από όλον τον κόσμο!

Παιδική και Νεανική Χορωδία Rosarte

Μουσική διεύθυνση: Ρόζη Μαστροσάββα

Ημερομηνίες/ Ώρες έναρξης: 21 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016/20:30

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Βασ. Σοφίας & 

Κόκκαλη

Τηλ.Εισιτηρίων: 210 7282333

Προτάσεις για λαμπερές γιορτές στην Αθήνα
Χαρίστε στον εαυτό σας και την οικογένειά σας την απόλαυση μιας γιορτινής 
παράστασης, διαλέγοντας από τις προτάσεις που διαλέξαμε και σας παρουσιάζουμε 
για μια μοναδική γιορταστική ατμόσφαιρα. 
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ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

«Ο Καραγκιόζης  στο εργαστήρι του 

Αϊ Βασίλη» 

Θίασος Σκιών του Ηλία Καρελλά

Μια χριστουγεννιάτικη μουσική κωμω-

δία σκιών.

Ο Χρήστος Θηβαίος με την ξεχωρι-

στή φωνή και την πολυετή μουσική 

του παρουσία συναντά τους ιδιαίτε-

ρους String Demons σε μια ακόμη 

παράσταση, όπου η παράδοση συναντά 

το σήμερα. 

Τα φετινά Χριστούγεννα ο Καραγκιόζης 

και η παρέα του ονειρεύονται να συνα-

ντήσουν τον Αϊ-Βασίλη, να τρυπώσουν 

στο εργαστήρι του και να αποκτήσουν 

τα πολυπόθητα δώρα. Όλοι οι γνωστοί 

τύποι του θεάτρου σκιών καταφθάνουν 

στην παράγκα με εορταστική διάθεση 

και τραγούδια.

Ημερομηνίες/ Ώρες έναρξης: 

17,18,23,25,26,27,28,29,30 Δεκεμβρίου 

2016/17:00

18, 26 Δεκεμβρίου 2016/ 14:30

ΧΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΦΑΛΗΡΟΥ 

«Πίτερ Παν»

Η αφρόκρεμα των Ρώσων χορευτών 

στον πάγο, έρχεται στη χώρα μας!

Το Κλειστό του Παλαιού Φαλήρου 

υποδέχεται τον Πίτερ Παν, την Τίνκερ 

Μπελ, τον Κάπτεν Χουκ και όλους τους 

υπέροχους χαρακτήρες που έπλασε η 

φαντασία του συγγραφέα Τζ. Μ. Μπάρι! 

Από τις καμινάδες του Λονδίνου και 

το σπίτι της οικογένειας Ντάρλινγκ ως 

το πειρατικό του Κάπτεν Χουκ και τον 

καταυλισμό της Τάιγκερ Λίλι…. ένα μαγι-

κό ταξίδι με προορισμό τη Χώρα του 

Ποτέ..

Απο τις 9 μέχρι καί τις 18 Δεκεμβρίου 

2016 μια πελώρια παγοπίστα 800 τμ!!! 

θα καλύψει την αρένα του Taekwondo, 

σε μία εντυπωσιακή παράσταση όπου οι 

Ρώσοι χορευτές, που θεωρούνται από 

τους σπουδαιότερους, στον πάγο θα 

συνδυάσουν καλλιτεχνικό πατινάζ, μπα-

λέτο, ακροβατικά τσίρκου και παντομί-

μα! Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Ημερομηνίες: 9/12-18/12/2016

Εισιτήρια: 2111010099, https://www.viva.

gr καταστήματα Public, Seven Spots, 

media markt 

ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
Τη φετινή χρονιά, το Αίθριο θα έχει τη 

χαρά να φιλοξενήσει για πρώτη φορά 

ένα πλήρως οργανωμένο παγοδρόμιο 

για την ψυχαγωγία και την άθληση 

των μικρών και μεγάλων φίλων του, το 

οποίο θα λειτουργεί όλο τον Δεκέμβριο 

και μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου στο 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών!

Εξειδικευμένο προσωπικό θα βρίσκεται 

συνεχώς στην παγοπίστα, φροντίζο-

ντας για την ασφάλεια των επισκεπτών 

και μαθαίνοντάς τους τις βασικές 

τεχνικές του πατινάζ. Επίσης, έμπειροι 

προπονητές θα είναι στη διάθεση όσων 

ενδιαφέρονται να κάνουν ιδιαίτερα 

μαθήματα καλλιτεχνικού πατινάζ. Η 

παγοπίστα έκτασης 375 τ.μ. καλύπτε-

ται πλήρως από ειδικό στέγαστρο, έτσι 

ώστε οι επισκέπτες να πατινάρουν υπό 

όλες τις καιρικές συνθήκες. Στο χώρο 

πλησίον του παγοδρομίου, γονείς και 

συνοδοί θα έχουν την δυνατότητα να 

παρακολουθούν τους πατινέρ απολαμ-

βάνοντας ένα ρόφημα, ένα ποτό ή ένα 

σνακ σε ένα ζεστό περιβάλλον .
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Κοινή δράση  
εταιρείας - εργαζομένων

Μεταμορφώσαμε 
ένα σχολικό 
κτίριο στα Σπάτα

Σ
την εποχή της οικονομικής κρί-

σης, η συντήρηση των κτιρια-

κών υποδομών των δημόσιων 

σχολείων είναι μια δύσκολη υπόθεση. 

Με τη σκέψη αυτή και θέλοντας να συν-

δράμουν, η  εταιρεία  "Αττική Οδος Α.Ε." 

και η εταιρεία λειτουργίας "Αττικές Δια-

δρομές Α.Ε." αποφάσισαν να ξεκινήσουν 

πιλοτικά τη συντήρηση του πρώτου σχο-

λείου. 

Η απόφαση αυτή ελήφθη στο πλαίσιο της 

υλοποίησης δράσεων Εταιρικής Κοινωνι-

κής Ευθύνης και με στόχο την επέκταση 

της ευρύτερης κοινωνικής προσφοράς 

της εταιρείας και φυσικά με τη συμμετο-

χή των εργαζομένων της. 

Κατόπιν έρευνας, αποφασίστηκε να προ-

χωρήσει σε επισκευή σχολείων όμορων 

στην Αττική Οδό Δήμων, τα οποία είχαν 

ιδιαίτερα προβλήματα στην κτιριακή 

τους υποδομή. 

Η πρώτη επισκευή πραγματοποιήθηκε 

πιλοτικά στο 2ο ολοήμερο Νηπιαγω-

γείο Σπάτων, το οποίο αντιμετώπιζε 

πολλά προβλήματα, που καθιστούσαν 

την υποδομή επικίνδυνη για τα παιδιά, 

τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. 

Συμπτωματικά δε, στο σχολείο αυτό φοι-

τούσε και το παιδί υπαλλήλου της εται-

ρείας μας με κινητικά προβλήματα, για 

το οποίο προγραμματίστηκε και η κατα-

σκευή ειδικής ράμπας πρόσβασης. 

Σε επιστολή της η προϊσταμένη του 

νηπιαγωγείου ανέφερε αναλυτικά τα 

προβλήματα της υποδομής, όπως η 

έλλειψη σήμανσης, τα ανοιχτά φρεάτια 

έξω από το σχολείο και η κατεστραμμένη 

παιδική χαρά.

Η εταιρεία ανέλαβε το κόστος των υλι-

κών, ενώ οι ειδικοί τεχνίτες, άνθρωποι της 

εταιρείας, ανέλαβαν εθελοντικά να πραγ-

ματοποιήσουν τις απαραίτητες εργασίες. 

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν μέσα σε ένα 

χρονικό διάστημα 2 μηνών και σε πρώτη 

φάση έγινε η  κάλυψη των επικίνδυνων 

φρεατίων και  αποκαταστάθηκε η περί-

φραξη περιμετρικά του σχολείου. 

Στη συνέχεια, οι άνθρωποί μας έπιασαν 

δουλειά στην παραμελημένη και επικίν-

δυνη παιδική χαρά που σήμερα παρουσι-

άζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα και 

έχει ήδη υποδεχτεί με ασφάλεια τα παι-

χνίδια των παιδιών στο διάλειμμα. 

Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου δεν 

έκρυψε τον ενθουσιασμό της ήδη από 

την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των 

εργασιών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέ-

ρει στην επιστολή της: «Μόλις σήμερα 

τελειώσανε τα βαψίματα περιμετρικά 

του σχολείου μας!!!! Έδειξε ολοκαίνουργιο, 

καθαρό !!!!! Τελικά είναι γεγονός, ότι ΣΥΜ-

ΒΑΙΝΟΥΝ ΘΑΥΜΑΤΑ γύρω μας, και κυρίως, 

πολύ κοντά μας, ας είμαστε στην άλλη 

άκρη του χωριού Σπάτα!...».

Το πιλοτικό πρόγραμμα θα αξιολογηθεί για 

τη συνέχισή του και σε άλλα σχολεία. Προ-

κειμένου η συνδρομή της εταιρείας να είναι 

περισσότερο στοχευμένη, έχει ζητηθεί 

από τους εργαζόμενους να μας αναφέρουν 

τυχόν προβλήματα υποδομής στα δημόσια 

σχολεία όπου φοιτούν τα παιδιά τους, ώστε 

να προγραμματιστούν οι επόμενες ανάλο-

γες παρεμβάσεις εκ μέρους της εταιρείας. 

Η καλύτερη ανταμοιβή για όλους όσοι 

είχαν την ιδέα και εκείνους που την έκαναν 

πράξη είναι οι θερμότατες ευχαριστίες που 

λάβαμε.

Η επιστολή

«Εκ μέρους του 2ου Νηπιαγωγείου Σπά-

των και της προέδρου της Σχολικής Επι-
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τροπής της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος κας Μαρί-

ας Ζήση. Θέλουμε να σας εκφράσουμε 

τις ευχαριστίες μας για την ΑΜΕΣΗ και 

ΠΟΛΥΤΙΜΗ προσφορά σας στην αναμόρ-

φωση της αυλής του μικρού μας νηπια-

γωγείου!  Όσοι μαθητές δεν άντεξαν να 

περιμένουν τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου, 

την πρώτη μέρα του σχολείου, πέρα-

σαν ήδη και κατενθουσιάστηκαν με το 

ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΡΓΟ που μας προσφέρατε 

τόσο ΑΠΛΟΧΕΡΑ και ΑΟΡΑΤΑ!

Ανυπομονούμε να σας εκφράσουμε από 

κοντά το ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ και σας 

περιμένουμε στις 12 Σεπτεμβρίου στον 

Αγιασμό μας στην ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΑΣ ΑΥΛΗ, 

για να σας αγκαλιάσουμε και να εκφρά-

σουμε και δημόσια αυτό που δεν χωράει 

σε 20 γραμμές.

Με εκτίμηση 

Η πρόεδρος της Σχ. Επιτροπής Δήμου 

Σπάτων-Αρτέμιδος Μαρία Ζήση

Η προϊσταμένη Ευρυδίκη Αηδονοπού-

λου». Iδιαίτερη μνεία γίνεται στις ευχα-

ριστήριες επιστολές για τη συμβολή 

των εργαζομένων μας:

«Η παρουσία του κου Νίκου  Πετρίδη 

ήταν ανελλιπής στη διάρκεια του έργου 

και παράλληλα η κα Ιωάννα Μπούλου 

ήταν σε διαρκή επικοινωνία μαζί μας σε 

όλο το διάστημα της συνεργασίας. Χωρίς 

τη συμβολή τους δεν θα ήταν εφικτή η 

ολοκλήρωση της εργασίας». 

Οι άνθρωποί μας που δούλεψαν εθελοντικά (από αριστερά): Νίκος Πετρίδης, Μιχάλης Τζεβελέκος, Κυριάκος Κερασουνλής, Σωτήρης 
Λαλώτης, Άρης Μάρκου, Γιάννης Μπαρουχάς, Ιωάννα Μπούλου



10 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
τα νέα της Αττικής Οδού

Από μικροί στην οδική 
ασφάλεια

Για ασφαλείς 
σχολικές 
μετακινήσεις 

Η 
σχολική χρονιά έχει ήδη προχω-

ρήσει και χιλιάδες μαθητές όλων 

των ηλικιών παίρνουν κάθε μέρα 

το δρόμο για το σχολείο με τα πόδια, με 

αυτοκίνητο, με σχολικό, με κάποιο μέσο 

μαζικής μεταφοράς, με ποδήλατο… Με 

όποιο τρόπο κι αν γίνεται η μετακίνηση 

του παιδιού προς και από το σχολείο, θα 

πρέπει να είναι ασφαλής.

Με τη βοήθεια του ΙΟΑΣ και της «Συμμαχί-

ας για την ασφάλεια και τον πολιτισμό στο 

δρόμο», σας θυμίζουμε κάποιους βασι-

κούς κανόνες οδικής ασφάλειας ειδικά για 

τα παιδιά του Δημοτικού:

Για τα μικρότερα παιδιά κάθε διαδρομή 

από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί 

σημαντική μαθησιακή εμπειρία και μάθημα 

κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω της καθη-

μερινής πρακτικής, τα παιδιά εξοικειώνο-

νται με το οδικό περιβάλλον, μαθαίνουν τα 

σήματα κυκλοφορίας και το σεβασμό προς 

τους άλλoυς χρήστες του δρόμου. 

Οι γονείς μπορούν να αξιοποιήσουν κάθε 

ευκαιρία για να εξασκηθούν με το παιδί 

τους στους Κανόνες Οδικής Ασφάλειας. 

Θυμηθείτε: 

Η συμπεριφορά σας αποτελεί πρότυπο για 

τα παιδιά σας. Συμπεριφερθείτε με ευγέ-

νεια και υπομονή είτε ως πεζοί είτε ως 

οδηγοί για να γίνετε οι καλύτεροι δάσκα-

λοι κυκλοφοριακής αγωγής!!! 

Συνοδεύετε τα παιδιά στο σχολείο, του-

λάχιστον μέχρι την ηλικία των 12 ετών. 

Ενθαρρύνετέ τα να παρατηρούν τα οχήμα-

τα, τη σήμανση και να στέκονται πάντα σε 

ασφαλές σημείο στο πεζοδρόμιο. Κρατάτε 

τα μικρότερα παιδιά από το χέρι και δείξτε 

τους 5 βασικούς κανόνες: 

1. Σκέφτομαι... Βρίσκω ένα ασφαλές 

σημείο στο πεζοδρόμιο. Επιλέγω τους 

δρόμους που έχουν διάβαση πεζών. 

2. Στέκομαι ένα βήμα πριν από την άκρη 

του πεζοδρομίου. 

3. Κοιτάζω αριστερά-δεξιά και ξανά αρι-

στερά το δρόμο για να βεβαιωθώ ότι δεν 

περνάει κάποιο όχημα. 

4. Περιμένω στον "Σταμάτη" και περνώ με 

τον "Γρηγόρη".  

5. Διασχίζω προσεκτικά το δρόμο, δεν 

τρέχω ούτε αργοπορώ! 

Όραση 

Η όραση των παιδιών δεν έχει αναπτυ-

χθεί πλήρως πριν από τα 16 τους χρόνια. 

Έχουν αδύναμη περιφερειακή όραση και 

αργή εστίαση των ματιών, ιδίως μέχρι τα 

8 τους χρόνια. 

Ακοή 

Στα μικρά παιδιά η ακοή δεν έχει αναπτυ-

χθεί πλήρως. Δεν είναι σε θέση να εντοπί-

σουν την κατεύθυνση των ήχων με ακρί-

βεια και να ακούσουν το πλήρες φάσμα 

των ήχων. 

Διάπλαση 

Τα παιδιά είναι μικρότερα σε διάπλαση από 

ό,τι οι ενήλικες, έτσι δεν γίνονται άμεσα 

ορατά από τους οδηγούς, όταν βρίσκονται 

μπροστά από σταθμευμένα αυτοκίνητα, 

εμπόδια κ.ά. 

Φίλοι και πρότυπα  

Τα παιδιά αντιγράφουν τους φίλους τους, 

έτσι μερικές φορές συμπεριφέρονται με 

μη ασφαλή τρόπο, όπως σπρώξιμο, ριψο-

κίνδυνα κόλπα με ποδήλατα κ.λπ. Καθώς 

μεγαλώνουν αυτή η συμπεριφορά μπορεί 

να οδηγήσει στη διαμόρφωση επιθετικού 

χαρακτήρα και μη σωστή αντίληψη του 

κινδύνου.  

• Συζητήστε με το παιδί τους κινδύνους 

που ενδεχομένως αντιμετωπίζει στο 

οδικό περιβάλλον. 

•  Εξασκηθείτε μαζί με το παιδί σας για την 

ασφαλή μετακίνηση από και προς το σχο-

λείο. Βεβαιωθείτε πρώτα στο σπίτι ότι το 

παιδί έχει κατανοήσει πλήρως τους κανό-

νες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

• Αναζητήστε μαζί με το παιδί την πιο 

ασφαλή διαδρομή για το σχολείο. Κινηθεί-

τε σε δρόμους που έχουν διάβαση πεζών, 

φανάρι και ειδική σήμανση. Αποφύγετε, 

όπου είναι εφικτό, τους μεγάλους και 

πολυσύχναστους δρόμους. 

• Φορέστε ανοιχτόχρωμα ρούχα και τσά-

ντες με ανακλαστικά στοιχεία κατά τη 

μετακίνησή σας κυρίως τις απογευματινές 

και βραδινές ώρες. 

•  Κρατήστε τα παιδιά πάντα από την εσω-

τερική πλευρά του πεζοδρομίου. 

• Επιβραβεύστε την καλή συμπεριφορά, 

την υπευθυνότητα, την ευγένεια και την 

προσοχή στο δρόμο. Τα παιδιά που επιβρα-

βεύονται εμφανίζουν πιο συχνά την επι-

θυμητή συμπεριφορά από τα παιδιά που 

τιμωρούνται. 

Συμβουλές για τη μετακίνηση των 

μαθητών με αυτοκίνητο 

 Για τις μετακινήσεις σας από και προς 

το σχολείο, προτιμήστε το περπάτημα ή 

τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πέραν του 

ότι είναι πιο οικολογικά μέσα, είναι και 

πιο ασφαλή. Αν χρησιμοποιήσετε αυτο-

κίνητο για την ασφαλή μεταφορά του 

παιδιού σας, πρέπει να κάθεται πάντα 

πίσω, στο ειδικό κάθισμα, μέχρι την 

ηλικία των 12 ετών. Μετά από αυτή την 

ηλικία, συνήθως ξεπερνούν το κρίσιμο 

ύψος των  1,35 – 1,40 μ. που απαιτείται 

για να χρησιμοποιούν τις ζώνες ασφα-

λείας χωρίς ειδικό κάθισμα. 

• Να αντιμετωπίζετε με ψυχραιμία και 

ευγένεια τις προκλήσεις στο δρόμο. 

Eίναι αρετές που θέλουμε να έχουν τα 
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παιδιά μας. Έρευνες μάς δείχνουν ότι η 

οδηγική συμπεριφορά των γονιών έχει 

ισχυρή επίδραση στη μετέπειτα οδηγική 

συμπεριφορά των παιδιών. 

• Ως οδηγοί να σέβεστε όλους τους χρή-

στες του δρόμου. Αποφύγετε να κλείνε-

τε τις διαβάσεις πεζών, τις εισόδους σε 

κτίρια και σχολεία και μην παρκάρετε 

πάνω στα πεζοδρόμια, καθώς και στις 

ράμπες διάβασης ΑμεΑ. 

• Τα παιδιά συχνά δυσκολεύονται να 

αναγνωρίσουν τους κινδύνους στο οδικό 

περιβάλλον. Συζητήστε μαζί τους, παίξ-

τε, καθοδηγήστε τα, προστατέψτε τα. 

Συμβουλές για τους μικρούς μας 

φίλους 

Στο σχολείο καθημερινά συναντάς 

τους φίλους σου, τους δασκάλους σου, 

παίζεις, μαθαίνες, αποκτάς πολύτιμες 

γνώσεις και νέες εμπειρίες. Η διαδρομή 

από και προς το σχολείο όμως μπορεί να 

κρύβει ορισμένους κινδύνους, γι’ αυτό 

και πρέπει να είσαι προσεκτικός. 

Διάβασε τα παρακάτω και θα είσαι πανέ-

τοιμος/η για μια ευχάριστη και ασφαλή 

μετακίνηση! 

Προετοιμάζομαι 

• Προτιμώ ανοιχτόχρωμα ρούχα (λευκά, 

κίτρινα κτλ.) και στολίζω την τσάντα μου 

με ανακλαστικά, για να με βλέπουν οι άλλοι 

οδηγοί όταν διασχίζω το δρόμο. 

• Συμβουλεύομαι τους γονείς και τους 

δασκάλους μου, και όχι τους συνομήλικούς 

μου, για θέματα όπως η ασφάλειά μου. 

• Προτιμώ να μετακινούμαι με τα πόδια και 

τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο σχολείο. 

• Αποφεύγω να χρησιμοποιώ το ποδήλατο 

και το προτιμώ για τις βόλτες μου στο πάρκο 

μαζί με τους γονείς μου. 

Στο αυτοκίνητο 

•  Κάθομαι πάντα στο πίσω μέρος του αυτο-

κινήτου, στο ειδικό κάθισμα για παιδιά, και 

παραμένω δεμένος μέχρι το τέλος της δια-

δρομής. 

• Παραμένω ήσυχος/η σε όλη τη διαδρομή, 

για να μην αποσπώ την προσοχή του οδη-

γού. 

Στα μέσα μαζικής μεταφοράς 

• Στο τρένο και το λεωφορείο προτιμώ να 

κάθομαι. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, στέκο-

μαι μακριά από την πόρτα και κρατιέμαι από 

τις ειδικές λαβές. 

• Είμαι προσεκτικός, όταν ανεβαίνω ή κατε-

βαίνω από το λεωφορείο. 

Στο δρόμο 

Θυμάμαι πάντα τους 5 βασικούς κανόνες 

για να διασχίσω το δρόμο: 

1. Σκέφτομαι... Βρίσκω ένα ασφαλές σημείο 

στο πεζοδρόμιο. Επιλέγω τους δρόμους 

που έχουν διάβαση πεζών. 

2. Στέκομαι πριν από την κίτρινη γραμμή 

του πεζοδρομίου και, αν δεν υπάρχει, ένα 

βήμα πριν από την άκρη του πεζοδρομίου. 

3. Κοιτάζω αριστερά, δεξιά και ξανά αριστε-

ρά το δρόμο για να βεβαιωθώ ότι δεν περνά-

ει κάποιο αυτοκίνητο ή άλλο όχημα. 

4. Περιμένω όταν το φανάρι για τους πεζούς 

είναι κόκκινο και προχωρώ όταν αυτό γίνει 

πράσινο και δεν έρχεται κάποιο όχημα. 

5. Διασχίζω προσεκτικά το δρόμο, δεν 

τρέχω ούτε αργοπορώ! 
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Έρευνα σε 
3.500 οδηγούς 
και 1.000 
συνδρομητές

Ασφάλεια, όφελος 
χρόνου και εξυπηρέτηση 
κάνουν τους οδηγούς 
να προτιμούν 
την Αττική Οδό

Ο
λοκληρώθηκε με επιτυχία το 

ετήσιο ερευνητικό πρόγραμμα  

που υλοποιεί η εταιρεία λειτουρ-

γίας της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρο-

μές Α.Ε.» σε συνεργασία με τις εταιρίες  

InVision Συμβουλευτική Α.Ε και Metron 

Analysis Α.Ε. Στόχος του προγράμματος 

είναι ο προσδιορισμός των βασικών χαρα-

κτηριστικών των μετακινήσεων που εξυπη-

ρετεί ο αυτοκινητόδρομος, αλλά κυρίως η 

καταγραφή της άποψης και η αξιολόγηση 

από τους χρήστες των υπηρεσιών και προ-

ϊόντων που προσφέρει η Αττική Οδός. Στο 

πλαίσιο αυτό έγιναν πάνω από τρεις χιλιά-

δες τετρακόσιες προσωπικές συνεντεύξεις 

σε χρήστες του αυτοκινητόδρομου που 

χρησιμοποιούν τις λωρίδες με εισπράκτο-

ρα, και χίλιες τηλεφωνικές συνεντεύξεις 

στους συνδρομητές του e-Pass που χρη-

σιμοποιούν τις αυτόματες ηλεκτρονικές 

λωρίδες στους σταθμούς διοδίων της Αττι-

κής Οδού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, επι-

βεβαιώνεται το γεγονός ότι η Αττική Οδός 

είναι  τελικά ο δρόμος που χρησιμοποιούν 

οι Αθηναίοι για την εργασία τους, μιας και  

το 67% των χρηστών τον χρησιμοποιούν 

για να πάνε και να γυρίσουν από το χώρο 

εργασίας τους ή για άλλους επαγγελματι-

κούς λόγους.

Το 86% των χρηστών δηλώνει ότι κερδί-

ζει πάνω από 16 λεπτά της ώρας για κάθε 

διαδρομή που πραγματοποιεί μέσω της 

Αττικής Οδού, ενώ το μέσο όφελος χρό-

νου υπολογίζεται σε 29 λεπτά ανά διαδρο-

μή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για κάποιον 

που χρησιμοποιεί την Αττική Οδό για να 

πάει και να γυρίσει από το χώρο εργασίας 

του, το συνολικό όφελος χρόνου ξεπερνάει 

τις 14 ώρες το μήνα! 

Επίσης το 50% περίπου των χρηστών δια-

νύουν αποστάσεις επί του αυτοκινητοδρό-

μου μεγαλύτερες των 15 χιλιομέτρων, με τη 

μέση απόσταση ανά διαδρομή να υπολογί-

ζεται σε 17 χιλιόμετρα. 

Σε πολύ υψηλό επίπεδο παραμένει η ικα-

νοποίηση των χρηστών του δρόμου από το 

προσωπικό μας, κάτι  που αποτελεί για μας 

ένα μεγάλο στοίχημα για να συνεχίσουμε 

να παρέχουμε ανάλογες και ακόμα καλύ-

τερες υπηρεσίες παρά τα όποια κοινωνι-

κοοικονομικά προβλήματα αντιμετωπίζει 

σήμερα η χώρα μας. Το ποσοστό ικανοποί-

ησης των οδηγών για όλες τις κατηγορίες 

του προσωπικού ξεπερνάει το 94% και σε 

ορισμένες περιπτώσεις το 99%.

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, η Αττική Οδός 

παραμένει ένας από τους πλέον ασφαλείς 

αυτοκινητοδρόμους και αυτό δεν είναι δική 

μας διαπίστωση αλλά η άποψη των χρη-

στών της, όπως αυτή έχει καταγραφεί, μιας 

και το 97,9% δηλώνουν ότι αισθάνονται 

πολύ ή  αρκετά ασφαλείς όταν οδηγούν 
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στην Αττική Οδό. Όμως σημαντική είναι 

και η επισήμανση της συντριπτικής πλειο-

ψηφίας των χρηστών (ποσοστό 96%) ότι η 

ύπαρξη ενός  ενιαίου αριθμού κλήσης σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα ήταν ιδι-

αίτερα σημαντική. Ο αντίστοιχος αριθμός 

στην Αττική Οδό είναι το 1024.

Ένας από τους βασικούς άξονες των ενημε-

ρωτικών προσπαθειών της εταιρείας μας 

παραμένει και η ενημέρωση των χρηστών 

του αυτοκινητοδρόμου για τη χρησιμότη-

τα της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης και το 

πότε τη χρησιμοποιούμε. Στο πλαίσιο αυτό, 

η έρευνα έδειξε ότι το 81% των χρηστών 

γνωρίζει ότι την Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης 

πρέπει να τη χρησιμοποιούμε μόνο σε περι-

πτώσεις πραγματικής ανάγκης (Βλάβη οχή-

ματος, ατύχημα, κλπ.) αφού αυτή χρησιμο-

ποιείται για την πρόσβαση των υπηρεσιών 

αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών όπως 

Ασθενοφόρο, Πυροσβεστική υπηρεσία, κ.α. 

Βέβαια οι προσπάθειές μας θα συνεχιστούν 

ώστε αυτό το ποσοστό να αγγίξει το 100%.

Παράλληλα το 98% των χρηστών της Αττι-

κής Οδού δηλώνουν πολύ ή αρκετά ικανο-

ποιημένοι από το αποτέλεσμα της προσπά-

θειας που γίνεται από το προσωπικό και τα 

στελέχη της εταιρείας λειτουργίας για τη 

διατήρηση της καθαριότητας του αυτοκι-

νητοδρόμου, και το 95% από την ποιότητα 

του οδοστρώματος κάτι που συμβάλλει 

ουσιαστικά στην ασφάλεια οδήγησης που 

προσφέρει η Αττική Οδός.  Την ίδια στιγμή, 

το 79%  των χρηστών του αυτοκινητόδρο-

μου αξιολογεί θετικά τη φροντίδα και την 

επάρκεια του πρασίνου που χρησιμοποιή-

θηκε στον αυτοκινητόδρομο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας στο σύνολό 

τους επιβραβεύουν την προσπάθεια του 

ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας λει-

τουργίας (Αττικές Διαδρομές),  και για το 

λόγο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 

εσάς τους χρήστες της Αττικής Οδού, που 

χάρη  στην αξιολόγηση που κάνετε και στις 

προτάσεις βελτίωσης που καταθέτετε στο 

πλαίσιο των ερευνών αυτών, μας βοηθά-

τε να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες που σας 

προσφέρουμε. 
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Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία λειτουρ-

γίας της Αττικής Οδού, «Αττικές 

Διαδρομές Α.Ε.» αποτελούν μια μεγάλη 

οικογένεια, ενώ για την ίδια την εταιρεία 

είναι το πιο σημαντικό «κεφάλαιο», καθώς 

η ατομική πρόοδος του καθενός και οι αρ-

μονικές εργασιακές σχέσεις αντανακλούν 

και στην εταιρική ανάπτυξη και στο υγιές 

εργασιακό κλίμα.

Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από την εκπαίδευ-

ση, τις παροχές και τα κίνητρα προς τους 

εργαζόμενους, η εταιρεία έχει εδώ και χρό-

νια ενθαρρύνει την αθλητική δραστηριότη-

τα των εργαζομένων. 

Έτσι, το 2003 δημιουργήθηκε η ποδο-

σφαιρική ομάδα των Αττικών Διαδρομών, 

και αμέσως άρχισε να συμμετέχει σε τοπι-

κά τουρνουά 8χ8 στα γήπεδα του ROTSA 

CLUB στα Σπάτα κατακτώντας στο 1ο τουρ-

νουά τη 2η θέση και στο 2ο την 1η θέση. 

Στη συνέχεια η ομάδα οργανώθηκε καλύ-

τερα με την προσθήκη και νέων παικτών, οι 

Μία ακόμη πρωτοβουλία ανέλαβε 

το Ιατρείο Εργασίας των Αττικών 

Διαδρομών, ενημερώνοντας τις εργαζό-

μενες για τη δυνατότητα δωρεάν υπε-

ρηχογραφικού ελέγχου των μαστών και 

συμβουλευτική από τους γιατρούς της 

Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας μα-

στού. Η διήμερη εκδήλωση της Ελληνικής 

Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού με θέμα 

«Ενημέρωση και πρόληψη για τον Καρκί-

νο του Μαστού» πραγματοποιήθηκε  στο 

Πολεμικό Μουσείο και ήταν ανοιχτή στο 

κοινό. Σε ειδικά διαμορφωμένους σε ια-

τρεία χώρους, οι ιατροί της Ε.Χ.Ε.Μ (ακτι-

νοδιαγνώστες και χειρουργοί μαστού) 

διενέργησαν δωρεάν υπερηχογραφικό 

έλεγχο μαστών και συμβουλευτική προς 

  Το Iατρείο Eργασίας της εταιρείας για την πρόληψη 
το καρκίνου του μαστού

οποίοι προέρχονταν από το νέο εργατικό 

δυναμικό της εταιρείας, που προχωρούσε 

σε νέες προσλήψεις λόγω των αυξημένων 

αναγκών σε προσωπικό. Αποφασίστηκε 

τότε η συμμετοχή της ομάδας σε οργανω-

μένο εργασιακό πρωτάθλημα σε γήπεδα 

11χ11, ούτως ώστε να μπορούν να συμμε-

τέχουν και να αγωνίζονται όλοι οι εργα-

13 χρόνια νίκες για την ποδοσφαιρική μας ομάδα 

τις ενδιαφερόμενες.

H πρωτοβουλία του Ιατρείου Εργασίας 

συνδυάστηκε με τη δράση που  πραγ-

ματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 

εταιρείας μας με μεγάλη συμμετοχή των 

γυναικών από το προσωπικό μας, και που 

περιλάμβανε αναλυτική ενημέρωσή από 

μέλη και γιατρούς της οργάνωσης «Άλμα 

Ζωής» καθώς και βιωματικές ομιλίες που 

αφορούσαν προσωπικές ιστορίες γυναι-

κών που πολέμησαν και νίκησαν τον καρ-

κίνο του μαστού.

Είναι η δεύτερη φορά που πραγματοποι-

είται η ενημέρωση αυτή με πρωτοβου-

λία του Ιατρείου Εργασίας της εταιρείας 

μας.

ζόμενοι. Με την αμέριστη ηθική και υλική 

συμπαράσταση της Διοίκησης, η ομάδα 

προσέλαβε και προπονητή, οργανώθηκε 

ακόμη καλύτερα, με αποτέλεσμα μέχρι 

και σήμερα, παρότι δεν έχει εμπλουτιστεί 

με νέους σε ηλικία παίχτες, να παραμένει 

ασυναγώνιστη και να κατακτά κάθε χρόνο 

τίτλους.
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Ευχαριστίες και συγχαρητήρια

Η Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών 

της Αττικής Οδού είναι ένα πολύ ζωντανό 

Τμήμα που έρχεται σε καθημερινή επαφή 

με τους πελάτες και συνδρομητές μας, 

απαντώντας στις τηλεφωνικές κλήσεις 

και τα μηνύματα που στέλνονται με ηλε-

κτρονικό ταχυδρομείο.

Η ευγενική και αποτελεσματική εξυπη-

ρέτηση που προσφέρουν οι υπάλληλοι 

του Τμήματος αναγνωρίζεται από τους 

πελάτες μας, οι οποίοι μας στέλνουν συ-

χνά ευχαριστήρια ηλεκτρονικά μηνύματα 

όπως αυτά:

«Σας ευχαριστώ πολύ για την αμεσότητά 

σας».

«Ευχαριστώ, είστε πολύ εξυπηρετικοί!»

«Σας ευχαριστώ πολύ που είστε δίπλα 

μας».

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την άμε-

ση ανταπόκριση. Είναι πολύ ευχάριστο ο 

πελάτης να έχει άμεση και σωστή αντα-

πόκριση στα αιτήματά του».

«Είστε απίθανοι. Σας ευχαριστώ πολύ!» 

«Σας ευχαριστώ για την άμεση ανταπό-

κριση. Μακάρι όλες οι υπηρεσίες να ήταν 

τόσο αποτελεσματικές όσο η ΑΤΤΙΚΗ 

ΟΔΟΣ!»

Κάποιοι, μάλιστα, στέλνουν 

ονομαστικές ευχαριστίες, 

όπως η κα Φ. Παπαδάκου:

«Καλημέρα σας. Στέλνω 

αυτό το e-mail γιατί θα 

ήθελα να κάνω επαινετικά σχόλια για την 

υπάλληλό σας Αθανασίου Σοφία, η οποία 

κατά την τηλεφωνική μας συνομιλία σή-

μερα ήταν πολύ ευγενική, κατατοπιστική 

και πρόθυμη, και το σημαντικότερο ήταν 

ότι κατάλαβε και έλυσε το πρόβλημά μου 

άμεσα με την καλύτερη δυνατή λύση».

Τον υπάλληλό μας των ομάδων επέμβα-

σης Δημήτρη Τουμπακάρη 

συγχαίρει με επιστολή του 

ο κος Β. Λουζιώτης:

«Κύριοι, πριν από λίγες 

ημέρες, καθώς επέστρεφα 

στην Αθήνα από το αεροδρόμιο, η μηχανή 

ξαφνικά έσβησε στο χιλιόμετρο 45, λίγο 

πριν από τα διόδια. 

Πήρα τηλέφωνο και η οδική σας βοήθεια 

ήρθε γρήγορα. Ο οδηγός ήταν άψογος. 

Ευγενικός, σίγουρος για ό,τι έκανε, ειδο-

ποίησε το γερανό αφού η βλάβη (αντλία 

βενζίνης) δεν μπορούσε να επισκευαστεί. 

Και ο γερανός ήρθε γρήγορα, κάνοντας 

έτσι μία δυσάρεστη κατάσταση πολύ πιο 

υποφερτή. Συγχαρητήρια σε όλους».

Κάποιες φορές οι ευχαριστίες εκφράζο-

νται και με μικρά δώρα όπως στην περί-

πτωση της κας Μ. Πονηράκη, που είχε 

πέσει θύμα κλοπής. Οι άνθρωποι του 

Τμήματος Κυκλοφορίας βρήκαν την κλεμ-

μένη τσάντα στον αυτοκινητόδρομο και 

την απέστειλαν στην κα Πονηράκη, στην 

Αλόννησο όπου και μένει. Για να μας ευ-

χαριστήσει, μας έστειλε νησιώτικα αμυ-

γδαλωτά και μια όμορφη ευχαριστήρια 

κάρτα. 

Τα social media βοήθησαν να εντοπίσου-

με τον ιδιοκτήτη ενός σπασμένου κινη-

τού που βρέθηκε στον αυτοκινητόδρομο. 

Μέσω του facebook ταυτοποιήσαμε όνο-

μα και φωτογραφίες που βρέθηκαν στην 

κάρτα μνήμης, στείλαμε μήνυμα και όλα 

πήραν το δρόμο τους…

Ένας από τους τομείς δραστηριοποίη-

σης της Αττικής Οδού στο πλαίσιο της 

κοινωνικής προσφοράς είναι και η στήριξη 

πολιτιστικών γεγονότων που ξεχωρίζουν. 

Έτσι, υποστήριξε το διεθνές κινηματογρα-

φικό φεστιβάλ «Νύχτες Πρεμιέρας» σε 

διοργάνωση του περιοδικού «Σινεμά» (21 

Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου). Το φεστιβάλ, 

που ξεκίνησε πριν από 22 χρόνια, έχει κα-

ταξιωθεί ως θεσμός και συγκεντρώνει εν-

διαφέρουσες συμμετοχές από τη διεθνή 

και ελληνική κινηματογραφική παραγωγή. 

Σύμφωνα με έρευνα του περιοδικού «Σι-

νεμά», οι ταινίες που προβάλλονται έχουν 

ένα κοινό περίπου 50.000 κινηματογραφό-

φιλων, οι οποίοι θέλουν να ενημερώνονται 

για όλες τις τάσεις του παγκόσμιου σινεμά 

και να βλέπουν πρώτοι τις μεγάλες ταινίες 

που πρόκειται να γίνουν επιτυχίες τους 

επόμενους μήνες. Σκοπός του Φεστιβάλ 

είναι να προσφέρει στο ελληνικό κοινό τη 

δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τον ανε-

ξάρτητο αμερικανικό, ευρωπαϊκό αλλά και 

παγκόσμιο κινηματογράφο.

Η Αττική Οδός στο διεθνές κινηματογραφικό 

φεστιβάλ «ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ»




