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Διευρύνεται το δίκτυο που μπορείτε να προμηθευτείτε το e-PASS σελ. 2 

Οδική ασφάλεια: Ας ακούσουμε τα παιδιά, ίσως ξέρουν καλύτερα σελ. 4-5

Σας ξεναγούμε στους ανθισμένους κήπους της Αττικής Οδού σελ. 8-9 

Έρευνα σε 8000 οδηγούς: Η Αττική Οδός είναι ο δρόμος των εργαζομένων σελ. 10-13

τα νέα της

Kαλό Kαλοκαίρι!



EDITORIAL
Αγαπητοί αναγνώστες

Ενώ βρισκόμασταν στην καρδιά της 
Άνοιξης, σε μία από τις καθημερινές 
μας μετακινήσεις διαμέσου της 
Αττικής Οδού, παρατηρήσαμε 
πιο προσεκτικά το καταπράσινο 
τοπίο που έχει δημιουργηθεί στα 
περισσότερα σημεία του οδικού 
άξονα. Τους “κήπους” αυτούς με 
εκατοντάδες είδη φυτών που 
αγνοούμε όλοι μας στην ταχύτητα 
και το άγχος των καθημερινών 
μας μετακινήσεων θελήσαμε να 
μοιραστούμε μαζί σας στο τεύχος 
που κρατάτε στα χέρια σας. Οι 
εικόνες που θα δείτε στις επόμενες 
σελίδες είναι δίπλα μας καθημερινά. 
Την επόμενη φορά κόψτε λίγο 
ταχύτητα, πάντα με πολλή προσοχή, 
και απολαύστε το θέαμα.
Εξάλλου η προσοχή στην οδήγηση 
είναι πάντα ο πρώτος κανόνας. Και 
όταν εμείς τον ξεχνάμε υπάρχουν 
κάποιοι δίπλα μας να μας τον 
υπενθυμίζουν με τον πιο σοβαρό 
τρόπο. Είναι τα παιδιά, που δείχνουν 
ωριμότητα πολύ μεγαλύτερη από 
τους περισσότερους ενήλικες 
οδηγούς. Ακούστε τα, διαβάστε 
αυτά που λένε στις εκθέσεις τους για 
την οδική ασφάλεια και θυμηθείτε 
τα λόγια τους την επόμενη φορά που 
θα πιάσετε το τιμόνι. Η νέα γενιά έχει 
να μας διδάξει πολλά και χρήσιμα, με 
πρώτο την αγάπη για τη ζωή.

Καλό Καλοκαίρι 

Αττική Οδός.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Διευρύνεται το δίκτυο προμήθειας 
του e-PASS της Αττικής Οδού              
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Νέα συνεργασία με την auteco, σε νέα σημεία του Praktiker

Η οικογένεια των συνδρομητών της Αττικής Οδού μεγαλώνει με ταχείς ρυθμούς, αφού όλο και περισσότεροι οδηγοί 
σπεύδουν να αποκτήσουν την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS της Αττικής Οδού, θέλοντας να κάνουν τις διελεύσεις τους 
στον αυτοκινητόδρομο πιο άνετες και οικονομικές. Επιπλέον, η δυνατότητα που τους προσφέρει η διαλειτουργικότητα, 
να περνούν με το e-PASS και στις ηλεκτρονικές λωρίδες της Ολυμπίας Οδού (Εθνική Οδός Κορίνθου-Πατρών) και 
του Μορέα (Εθνική Οδός Κορίνθου-Τριπόλεως), είναι ένα επιπλέον προνόμιο που λειτουργεί υπέρ της απόφασης να 
προτιμήσει κανείς τις ηλεκτρονικές διελεύσεις με e-PASS αντί για τις διελεύσεις σε λωρίδες με εισπράκτορα.

• ΣυνεργαΣια Με τo Praktiker

Η δυνατότητα απόκτησης e-PASS σε επιπλέον 
σημεία πώλησης χάρη στη συνεργασία της 
Αττικής Οδού με Τράπεζες και Εμπορικές 
Επιχειρήσεις όπως το Praktiker, συμβάλλει 
θετικά στην εύκολη προμήθειά του από τους 
υποψήφιους συνδρομητές. Μέσα σε 2,5 μόλις 
μήνες της συνεργασίας μας που ξεκίνησε πιλοτικά 
με το Praktiker (σε 2 μόνον καταστήματα) καλωσο-
ρίσαμε 1.757 νέους συνδρομητές. Η συνεργασία 
συνεχίζεται πλέον σε μόνιμη βάση στα 5 
καταστήματα της Αττικής και τα 2 καταστήματα 
της Πελοποννήσου (Καλαμάτα και Πάτρα).

Ελληνικό: Αγ. Παρασκευής & Τιτάνων 2
Αιγάλεω:  Ιερά Οδός 339
Μεταμόρφωση: Τατοΐου 14
Ταύρος: Πειραιώς 176
Μάνδρα: 23ο χλμ. Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-
Κορίνθου
Καλαμάτα: 7o χλμ. Καλαμάτα-Τρίπολη
Πάτρα: Ακτή Δυμαίων 56-58
Οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων 
Praktiker είναι: Δευτέρα - Παρασκευή: 08.30 
– 21.00, Σάββατο: 08.00 – 20.00

• ΣυνεργαΣια Με την auteco
Επίσης από την 1η Ιουνίου 2009 εγκαινιάσαμε 
μια νέα συνεργασία με την auteco, ιδιωτική 
εταιρία ΚΤΕΟ, που προσφέρει αξιόπιστες 
υπηρεσίες ελέγχου οχημάτων και διαθέτει 2 
Κέντρα Τεχνικής Εξυπηρέτησης Οχημάτων: 
Στην Αθήνα στη Λεωφόρο Αθηνών 107 
(παλαιά Λεωφ. Καβάλας) και στον Πειραιά 
στη Λεωφόρο Κηφισού 88 (Έξοδος από οδό 
Πειραιώς προς Λαμία). Οι ώρες λειτουργίας 
της auteco είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 07:00 
– 20:00, Σάββατο 07:00 – 17:00.
Mε τη νέα αυτή συνεργασία, προστίθενται 
δύο νέα σημεία στο δίκτυο διάθεσης της 

ηλεκτρονικής συσκευής e-PASS στην Αθήνα 
και την Πελοπόννησο, που ήδη περιλαμβάνει  
τα 11 Σημεία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών 
της Αττικής Οδού και  του αυτοκινητόδρομου 
Μορέας, 222 καταστήματα των τραπεζών, 
ASPIS BANK, GENIKI Bank και Millennium bank, 
καθώς και τα 7 καταστήματα του Praktiker.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
με την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Συνδρομητών 
της Αττικής Οδού στο 210 6682 222 ή με την 
auteco στο  210 - 34 07 700.

TΟ e-PASS ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
Επιτυχημένη αποδεικνύεται η συνεργασία 
της Αττικής Οδού με την Ολυμπία Οδό και 
τον Μορέα, βάσει της οποίας οι οδηγοί που 
διαθέτουν την ηλεκτρονική συσκευή e-PASS 
μπορούν να τη χρησιμοποιούν και στις 
αντίστοιχες ηλεκτρονικές λωρίδες των δύο 
αυτοκινητοδρόμων της Πελοποννήσου. 
Συγκεκριμένα, τους δύο πρώτους μήνες της 
Άνοιξης (Μάρτιος και Απρίλιος) πραγματο-
ποιήθηκαν 391.647 διελεύσεις με e-PASS στα 
διόδια της Ολυμπίας Οδού και 122.039 στα διόδια 
του Μορέα. Είναι πράγματι μεγάλη ευκολία για 
τους οδηγούς να κάνουν το ταξίδι Αθήνα-Πάτρα 
ή Αθήνα-Τρίπολη περνώντας εύκολα και άνετα 
από τις ηλεκτρονικές λωρίδες στα διόδια που 
συναντούν κατά μήκος της διαδρομής, χωρίς 
να χρειάζεται να σταματήσουν σε λωρίδα με 
εισπράκτορα.
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Νέα συνεργασία με την auteco, σε νέα σημεία του Praktiker Εκπαιδεύοντας 
7.500 παιδιά 
στην οδική
ασφάλεια

Το πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με ασφάλεια" 
που υλοποιούν η Αττική Οδός και οι Αττικές Διαδρομές 
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) 
στοχεύει στην εκπαίδευση των αυριανών οδηγών, 
διαμορφώνοντας από την παιδική ηλικία 
σωστή οδηγική συνείδηση.

Αττική Οδός και η "Αττικές Διαδρομές Α.Ε." δεν παύ-
ουν να επενδύουν στην εκπαίδευση των παιδιών στην 
οδική ασφάλεια, γιατί τα παιδιά είναι οι αυριανοί πολί-
τες καί οδηγοί και σε αυτά στηρίζουμε τις ελπίδες μας 

για ένα καλύτερο μέλλον με λιγότερα ατυχήματα στο δρόμο.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής στην πρωτοβουλία «Δρόμοι στο Μέλ-
λον-Συμμαχία για την ασφάλεια και τον πολιτισμό στο δρόμο», του 
Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς», η Αττι-
κή Οδός και  η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» υποστηρίζουν το μεγάλο 
και φιλόδοξο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑ», που  στοχεύει στην εκπαίδευση παιδιών ηλικίας από 6 έως 9 
ετών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής.
Το πρόγραμμα σχεδιάσθηκε με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία από 
επιστήμονες συγκοινωνιολόγους και παιδαγωγούς και βασίζεται 
στην αρχή της βιωματικής μάθησης. Έχει αποδειχθεί ότι το βίωμα 
είναι ο πιο σίγουρος και αποτελεσματικός τρόπος για την ουσια-
στική κατάκτηση της γνώσης που γίνεται κτήμα του παιδιού. Έτσι, 
μέσα στη σχολική τάξη, ο ειδικός εμψυχωτής κατευθύνει τα παιδιά 
να συμμετάσχουν στο θεατρικό παιχνίδι που τα εξοικειώνει με κα-

ταστάσεις που αντιμετωπίζουν στο δρόμοι είτε ως πεζοί, είτε ως 
επιβάτες είτε οδηγώντας ποδήλατο. 
Σκοπός είναι να αποκτήσουν τα παιδιά κυκλοφοριακή συνείδηση, 
ώστε να μπορούν να προστατεύουν τον εαυτό τους στο δρόμο και 
να «διδάξουν» τους μεγάλους. 
Στο πρόγραμμα που ξεκίνησε πιλοτικά πέρυσι, έχουν συμμετάσχει 
μέχρι σήμερα πάνω από 3.000 παιδιά, ενώ στόχος είναι μέχρι το τέ-
λος της χρονιάς να το  παρακολουθήσουν 7.500 παιδιά.
Ταυτόχρονα το πρόγραμμα προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει ομά-
δες ενηλίκων (δασκάλους και γονείς), οι οποίοι έχουν τον πρωταρ-
χικό ρόλο στην προστασία και εκπαίδευση των παιδιών σε σχέση 
με την κυκλοφοριακή αγωγή και την ασφάλειά τους στο δρόμο και 
μέσα στο αυτοκίνητο.  
Με το πρόγραμμα αυτό η Αττική Οδός και η «Αττικές Διαδρομές 
Α.Ε.» συμμετέχουν στη «Συμμαχία για την ασφάλεια και τον πολιτι-
σμό στο δρόμο». Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του ΙΟΑΣ, για τη 
συνένωση δυνάμεων με στόχο την προαγωγή της οδικής ασφάλει-
ας στη χώρα μας, στην οποία συμμετέχουν επίσης οι εταιρίες ΓΕΦΥ-
ΡΑ Α.Ε., DIAGEO, COSMOTE και PHARMA GENESIS.

Η



Αυτό που πάντα εντυπωσιάζει όλους εμάς τους ανθρώπους της 
Αττικής Οδού είναι η ωριμότητα με την οποία αντιμετωπίζει η 
νέα γενιά τα θέματα της ασφαλούς οδήγησης. Τελικά έχουμε 
πολλά να μάθουμε από τα παιδιά.
Για τρίτη συνεχή χρονιά, στηρίξαμε τις εκδηλώσεις για την οδική 
ασφάλεια που πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο Πικερμίου με 
αφορμή τον εορτασμό του Αγίου Χριστοφόρου (8-9 Μαΐου), 
προστάτη των οδηγών και πολιούχου του Πικερμίου. Οι εκδηλώσεις 
περιλάμβαναν την προσφορά από την Αττική Οδό εικόνων του 
Αγίου Χριστοφόρου, καθώς και την οργάνωση του 2ου μέρους 
της πανηγυρικής θεατρικής παράστασης «Ο Αττικούλης και η 
Αχδενπροσεξούλα, stop στα τροχαία ατυχήματα» για τους μαθητές 
των σχολείων του Δήμου. Παράλληλα, με πρωτοβουλία του Δήμου 
Πικερμίου, διοργανώθηκε και φέτος διαγωνισμός σχολικής έκθεσης 
με θέμα την οδική ασφάλεια, στον οποίο έλαβαν μέρος 88 παιδιά 
δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου από δήμους της Αττικής. Από 
τις εκθέσεις που διακρίθηκαν, κληρώθηκαν τρεις μαθητές που 
έλαβαν από την Αττική Οδό χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ ο 
καθένας. 
Είναι εντυπωσιακή η ευαισθησία, η ευστοχία και η ωριμότητα 

που διακρίνεται στις παρατηρήσεις των παιδιών για την οδική 
ασφάλεια. Τα αποσπάσματα από τις σχολικές εκθέσεις που 
ακολουθούν το αποδεικνύουν:
«Συχνά ακούμε τη γνωστή σε όλους μας φράση «Στην Ελλάδα 
ζούμε» η οποία μας παραπέμπει στην αποδοχή της λανθασμένης 
συμπεριφοράς των οδηγών στους δρόμους. Τι συμβαίνει όμως 
όταν παύουμε πλέον να… ζούμε;».
Μαριάννα Μάνεση (μαθήτρια Λυκείου, Ελληνογερμανική 
Αγωγή Παλλήνης).

«Το Υπουργείο Παιδείας θα ήταν καλό να βάλει στο σχολικό 
πρόγραμμα μάθημα οδικής αγωγής».
Τάνια Γαλάνη (μαθήτρια Λυκείου, Ελληνογερμανική Αγωγή 
Παλλήνης).

«Κάθε μέρα βλέπουμε γύρω μας δρόμους-νεκροταφεία 
γεμάτους από έξαλλους «νεκρούς» που καβγαδίζουν για την 
προτεραιότητα στο θάνατο».
Σκουρτέλης Δημήτρης, (μαθητής Λυκείου, Ελληνογερμανική 
Αγωγή Παλλήνης).

Ας ακούσουμε 
τα παιδιά,  

μπορεί να ξέρουν 
καλύτερα

Μαθήματα οδικής ασφάλειας
από μαθητές
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Σειρά πρωτοβουλιών για την οδική ασφάλεια 
έχουν κάθε χρόνο τη συνδρομή της Αττικής Οδού 

και των Αττικών Διαδρομών στο πλαίσιο της 
στρατηγικής που έχουν υιοθετήσει 
από την αρχή της λειτουργίας τους.



«Πρέπει όλοι μας να απαιτούμε αποτελεσματικά συστήματα 
εκπαίδευσης των οδηγών».
Κορδορούμπα Ελένη-Αννα (μαθήτρια 2ου Γυμνασίου Παλλήνης)

«Χρησιμοποιήστε τα οχήματα ως μέσα ασφαλούς μεταφοράς, 
όχι ως μέσα αυτοπροβολής και επίδειξης».
Λυδία Τράντα (Μαθήτρια Γενικού Λυκείου Πικερμίου)

«Η σωστή εκπαίδευση συνεπάγεται μείωση των τροχαίων, μιας 
και οι νέοι είναι πιο επιρρεπείς στα ατυχήματα».
Σινιοράκης Μανώλης (μαθητής Γενικού Λυκείου Πικερμίου)

«Η οικογένεια και το σχολείο πρέπει να προσπαθήσουν να 
δημιουργήσουν υπεύθυνα άτομα για τον εαυτό τους και τους 
συνανθρώπους τους».
Καλογιαννάκη Χριστίνα, Γυμνάσιο Πικερμίου

«Σαν μικρό παιδί αυτής της χώρας δεν μπορώ να αλλάξω πολλά 
μέσω του γραπτού μου.  Μπορώ όμως να προβληματίσω».
Δημήτρης Κοκκόλης (μαθητής Στ’ 1ου Δημοτικού Πικερμίου)

«Αν μάθαινε από νωρίς πως η ζωή περιμένει κι αυτοί που βιάζονται 
χάνουν το νόημά της και τέλος την ίδια τη ζωή τους...».
Μανταλένα Μπουχάγιαρ, (μαθήτρια Γ’ Δημοτικού Σχολείου 
Ανατολής)

«Το αυτοκίνητο του μπαμπά μου καταστράφηκε, ενώ ο ίδιος είχε 
μόνο λίγες μελανιές, γιατί φορούσε ζώνη ασφαλείας. Λίγους μήνες 
αργότερα παντρεύτηκε τη μητέρα μου κι έτσι γεννήθηκα εγώ και 
ο αδελφός μου. Υπάρχω εξαιτίας μιας ζώνης ασφαλείας».
Ηλίας Πιοτόπουλος, (μαθητής Γ’ τάξης Δημοτικού Σχολείου 
Ανατολής) 

«Οι αιτίες για τα τροχαία είναι πολλές, όπως όταν περνάς 
με το σκέιτμπορντ  ανάμεσα στους γέρους ή ανάμεσα στα 
σταματημένα αμάξια».
Λεωνίδας Αλυγιζάκης (μαθητής Στ’ Δημοτικού Σχολείου 
Πικερμίου)

Τα μηνύματα που παίρνουμε από τα παιδιά είναι ελπιδοφόρα. 
Η επόμενη γενιά θα κάνει τη διαφορά. Ας ακούσουμε την 
καταπληκτική δέσμευση της δεκάχρονης Γεωργίας: 

«Εγώ που είμαι η νέα γενιά ορκίζομαι ότι θα οδηγώ σωστά».
Γεωργία Αντζουλάτου (μαθήτρια Δ΄ Δημοτικού, 
Ελληνογερμανική Αγωγή).

Εκπαιδευτική θεατρική 
παράσταση για 3η χρονιά
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«Πρέπει να βρούμε νέους τρόπους
να πούμε σ’ όλους τους ανθρώπους
πως νεύρα, άγχος και φωνές
δε λύνουν τις διαφορές!
Στοπ στις κόρνες, στις κραυγές
στοπ στις ασήμαντες αφορμές.
στοπ στων φρένων τον τριγμό
Στοπ στον άδικο χαμό!»…

τραγουδούν οι πρωταγωνιστές της θεατρικής παράστασης «Ο 
Αττικούλης και η Αχδενπροσεξούλα, STOP στα τροχαία ατυ-
χήματα, Νο 2». Και μαζί τους τραγουδά και το κοινό, οι μικροί 
μαθητές των δημοτικών σχολείων που παρακολουθούν αλλά 
και συμμετέχουν στην παράσταση.
Το έργο που ανεβαίνει για τρίτη χρονιά με την υποστήριξη 
της Αττικής Οδού, γραμμένο από την Ειρήνη Κουτσάφτη σε 
σκηνοθεσία Μαίρης Ιγγλέση, βασίζεται στις αρχές του διαδρα-
στικού θεάτρου, δίνοντας τη δυνατότητα στους θεατές μέσω 
του θεατρικού παιχνιδιού να βιώσουν και να αφομοιώσουν τα 
εκπαιδευτικά μηνύματα οδικής ασφάλειας, διαμορφώνοντας 
από νωρίς σωστή κυκλοφοριακή συνείδηση.
Μάγισσες και ήρωες από το παρελθόν μπλέκουν σε μια συναρ-
παστική περιπέτεια, με αποστολή να βρουν λύση στα σύγχρο-
να κυκλοφορικά προβλήματα και το πετυχαίνουν.
Την παράσταση έχουν παρακολουθήσει  μέχρι σήμερα 26.000 
παιδιά, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ξεχωριστά την παράσταση 
που δόθηκε στο Ειδικό Σχολείο του Δήμου Ζεφυρίου, κατά τη 
διάρκεια της οποίας τα 50 παιδιά που την παρακολούθησαν 
συμμετείχαν με συγκινητικό ενδιαφέρον και ενθουσιασμό.
Η παράσταση περιόδευσε φέτος και στους Δήμους Λυκόβρυ-
σης, Γαλατσίου, Νέας Σμύρνης, Πικερμίου και Μενιδίου και συ-
νεχίζει να περιοδεύει και σε άλλους Δήμους της Αττικής.
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Δεν λείπουν από τα Τμήματα Διοδίων και Κυκλοφορίας τα 
περιστατικά ανεύρεσης χαμένων αντικειμένων, συχνά πολύτιμων. 
Με το γνωστό τους ήθος, οι άνθρωποί μας παραδίδουν αμέσως ό,τι 
βρήκαν και γίνονται αποδέκτες θερμών ευχαριστιών.

Ιδιαίτερα θερμή είναι η εκτενής ευχαριστήρια 
επιστολή που υπογράφει ο κος Ρόμπερτ Μάρτιν, 
Διευθύνων Σύμβουλος Εισαγωγικής Εταιρίας, στον 
οποίο παραδόθηκε από τον υπεύθυνο περιπολίας 
Βασίλη Γλάρο, η χαμένη του τσάντα που είχαν 
βρει η εισπράκτορας Διοδίων Άννα 
Ορφανού και η επόπτρια Διοδίων 
Δέσποινα Δημητριάδου, και η οποία 
περιείχε ό,τι ο ίδιος χαρακτηριστικά 
αναφέρει «όλη του τη ζωή» (χρήματα, πιστωτικές, 
προσωπικά έγγραφα…). 

Και προσθέτει: «Μέσα στην ατυχία μου, στάθηκα τελικά περισσότερο 
από τυχερός…  γιατί απλά αυτό συνέβη στην Αττική Οδό… και όχι 
αλλού…».

Και συνεχίζει:
Θα πρέπει να είστε υπερήφανοι που έχετε τέτοιους ανθρώπους 
εντεταγμένους στην εταιρία σας, οι οποίοι αρνήθηκαν την επίμονη 
προσφορά μου για τα πρέποντα (και νόμιμα) «εύρετρα», λέγοντας 
απλά ότι «κάνουν τη δουλειά τους»… ακόμη και να μου πουν τα επίθετά 
τους, από σεμνότητα και μόνο. Μπράβο και πάλι μπράβο τους… Άννα, 
Δέσποινα και Βασίλη, είστε «άνθρωποι» με κεφαλαίο «Α», και «Αττική 
Οδός», είστε άξιοι εκτελεστές του έργου σας, σας ευχαριστώ για την 
οργάνωσή σας που είναι ένα από τα πολύ λίγα που «δουλεύουν» σε 
αυτό το οδικό δίκτυο που κινούμεθα καθημερινά, και σας αξίζουν 
συγχαρητήρια!».
 

Και το περιστατικό αυτό ανεύρεσης δεν ήταν το μόνο:
Στο σταθμό διοδίων στο Ρουπάκι η εισπράκτορας 
Πολυξένη Παναγιωτάκη βρήκε 270 Ευρώ, εξωτερικά 
της λωρίδας στην οποία  εργαζόταν  και τα οποία 
παραδόθηκαν στον χρήστη, ο οποίος  έστειλε 
συγχαρητήρια επιστολή.  
Στο σταθμό διοδίων Παλλήνης, ο εισπράκτορας 

Εμμανουήλ Μεϊμάρης βρήκε τσάντα που περιείχε 
διάφορα έγγραφα και η οποία 
παραδόθηκε στην κάτοχο. 
Στο σταθμό διοδίων Κύμης, ο 
επόπτης Αντώνιος Κυριαζής 
βρήκε κινητό τηλέφωνο, το 

οποίο παραδόθηκε στον κάτοχο.
Το ήθος βεβαίως δεν είναι κάτι που επιδεικνύεται μόνο κατά τις 

ώρες της εργασίας. 
Το απέδειξε ο εργαζόμενος ως φύλακας στις 
Αττικές Διαδρομές, Νίκος Δρούλιας, που βρήκε 
σε ATM τράπεζας 80 ευρώ, τα οποία είχε ξεχάσει 
προηγούμενος πελάτης και τα οποία αμέσως 
παρέδωσε στην Τράπεζα για να αποδοθούν στον 

δικαιούχο τους. Ο Διευθυντής του καταστήματος της Τράπεζας 
απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή, στην οποία εξαίρει την 
ευσυνειδησία του υπαλλήλου των Αττικών Διαδρομών. 

Καθημερινές ιστορίες

Ιδού γιατί είμαστε περήφανοι για τους συνεργάτες μας στην Αττική Οδό

εντιμότητας και ήθους

Η εταιρία λειτουργίας της Αττικής Οδού, «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», 
τιμήθηκε με το 1ο βραβείο για την καμπάνια ενημέρωσης και ευ-
αισθητοποίησης των μοτοσικλετιστών σχετικά με θέματα ασφα-
λούς οδήγησης. Η ενέργεια η οποία βραβεύθηκε αφορούσε την 
έκδοση από την Αττική Οδό και τις Αττικές Διαδρομές του οδηγού  
με μυστικά ασφαλούς οδήγησης για μοτοσικλέτες του Θανάση 
Χούντρα, Διευθυντή της Διεθνούς Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης 
Μοτοσικλέτας, California Superbike School. O οδηγός διανεμήθη-
κε από τα διόδια της Αττικής Οδού και είχε μεγάλη απήχηση στο 
κοινό των δικυκλιστών.
Η βράβευση της «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» έγινε στο πλαίσιο του 
Συνεδρίου «CEO & CSR 2009» Money Conference,  που διοργα-
νώθηκε στο Intercontinental σε συνεργασία με την EuroCharity 
και αποτελεί επιβράβευση των αδιάκοπων προσπαθειών της Ατ-
τικής Οδού να συμβάλει κατά το δυνατόν στη διαμόρφωση σω-
στής οδηγικής συμπεριφοράς, με στόχο τη μείωση των θανατη-
φόρων τροχαίων στη χώρα μας.

Πρώτο βραβείο για την 
καμπάνια οδικής ασφάλειας

Βασίλης Γλάρος

Αννα Ορφανού

Δέσποινα
Δημητριάδου

Πολυξένη 
Παναγιωτάκη

Εμμανουήλ Μεϊμάρης

Νίκος Δρούλιας

Αντώνιος Κυριαζής



Οι Παλαιοί Χάρτες της Αττικής του Κάουπερτ
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ημαντική συμβολή στην ιστορική μελέτη των οδι-
κών δικτύων της Αττικής αποτελεί η επανέκδοση 
των χαρτών του Γιόχαν Άγκουστ Κάουπερτ, η οποία 
υλοποιήθηκε από την Αττική Οδό,  με την επιμέλεια 
του καθηγητή της Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής στο 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Μανόλη Κορρέ.
  Η έκδοση αποτελεί σταθμό για τον επιστημονικό χώρο της μελέ-
της του αρχαίου οδικού δικτύου, καθώς ο Κάουπερτ δημιούργησε 
το χαρτογραφικό υπόβαθρο της Αττικής.
  Πρόκειται για τους πρώτους χάρτες που κατέγραψαν την Αττική 
με ακρίβεια και πολλές λεπτομέρειες για το φυσικό πλούτο, την οί-
κηση, τις καλλιέργειες, τα ορατά κατά την εποχή αρχαία κατάλοι-
πα και ίχνη και φυσικά το οδικό δίκτυο. Για τη χαρτογράφηση, που 
έγινε από το 1875 έως το 1894 βάσει παραγγελίας του Γερμανικού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αθήνας,  ο Κάουπερτ ηγήθηκε μιας 
ομάδας άριστων επιστημόνων της Τοπογραφικής Υπηρεσίας του 
πρωσικού στρατού.
  Η συλλεκτική έκδοση παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στο 
Μουσείο Μπενάκη, όπου παρέστησαν ο διευθυντής του Γερμανι-
κού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Βολφ Νιμάιερ και πολλοί εκπρόσω-
ποι του ακαδημαϊκού χώρου, ενώ εισηγήσεις έκαναν εκ μέρους της 
Αττικής Οδού ο κος Λεωνίδας Μπόμπολας, από τον ακαδημαϊκό 
χώρο οι  καθηγητές Δημήτρης Παντερμαλής και Μανόλης Κορρές 
και από τον εκδοτικό οίκο «Μέλισσα» η κα Αννυ Ραγιά.
Ο κος Παντερμαλής τόνισε τη σημασία του έργου του Κάουπερτ, 
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ένα τέτοιο έργο που γνώρισε την πα-
γκόσμια καταξίωση γίνεται κάθε 100 χρόνια!»
  Η έκδοση των 28 χαρτών συμπληρώνεται από συνοδευτικό τόμο, 
έργο του επιμελητή Μανόλη Κορρέ, που περιγράφει την περιπέτεια 
της επιστημονικής χαρτογραφίας και τις δυσκολίες της σχεδίασης 
των χαρτών σε μια εποχή που δεν υπήρχαν τα σημερινά τεχνολογι-
κά μέσα και το αποτέλεσμα εξαρτιόταν αποκλειστικά από τη δεξι-
ότητα του χαρτογράφου.
  Αντίτυπα της έκδοσης πρόκειται να σταλούν από την Αττική Οδό 
σε βιβλιοθήκες, σχολές και ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 
έτσι ώστε το πολύτιμο υλικό να γίνει προσβάσιμο στους μελετητές 
και στο ευρύ κοινό γενικότερα.
  Η εκδοτική αυτή ενέργεια έρχεται, σε συνέχεια της έκδοσης του 

αρχαιολογικού λευκώματος «Αττικής Οδού Περιήγηση» την οποία 
είχε κάνει η Αττική Οδός το 2006, να επιβεβαιώσει τη συνέπεια της 
μέριμνας της Αττικής Οδού για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, που ξεκίνησε από τη μεγάλη αρχαιολογική ανασκαφή 
που πραγματοποιήθηκε κατά  την κατασκευή του αυτοκινητόδρο-
μου και η οποία έφερε στο φως πλήθος σημαντικών αρχαιολογικών 
ευρημάτων.
  Στην κατεύθυνση αυτή, με στόχο τη συμβολή στον πολιτισμό και 
την επιστημονική έρευνα, η Αττική Οδός σχεδιάζει να συνεχίσει την 
προσπάθεια, συμπληρώνοντας την επανέκδοση των χαρτών του 
Κάουπερτ με την έκδοση της μελέτης «Αρχαίοι Δρόμοι της Αττι-
κής», μια συσχέτιση του αποτυπωμένου στους Χάρτες οδικού δι-
κτύου με το σημερινό οδικό δίκτυο, και πάλι υπό την επιμέλεια του 
Μανόλη Κορρέ.

Σ

Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Αττική Οδός προάγει τον πολιτισμό και τη διαφύλαξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Μετά τη μεγάλη ανασκαφή που πραγματοποιήθηκε κατά την κατασκευή του 
αυτοκινητόδρομου και την απόδοση των σημαντικών ευρημάτων στην αρχαιολογική αρχή, επόμενο βήμα στην 
κατεύθυνση αυτή αποτελεί η επανέκδοση των παλαιών χαρτών της Αττικής του Κάουπερτ.

Ένα εκδοτικό γεγονός με τη συμβολή της Αττικής ΟδούΚαθημερινές ιστορίες
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οιος είναι αυτός που δεν αγάπησε τους κήπους; 
Κήπους μικρούς όσο η αυλή γύρω από ένα αγροτόσπιτο, 
κήπους αχανείς όπως αυτοί των ευρωπαϊκών παλατιών, 
αγγλικούς κήπους, γαλλικούς κήπους, κήπους δημόσιους 
και κήπους ιδιωτικούς, κήπους ζεν και κήπους... 

κρεμαστούς, όπως μας παραδίδει ο μύθος.
Εμείς στην Αττική Οδό έχουμε τους δικούς μας κήπους, που 

ομορφαίνουν τις διαδρομές όλων μας. Η αρχική φιλοδοξία για έναν 
πράσινο αυτοκινητόδρομο καλλιεργήθηκε με συνέπεια και μας 
αντάμειψε με ολάνθιστα πρανή, καταπράσινες ζώνες, μικρά λιβάδια, 
κατάφυτες διαχωριστικές λωρίδες, που προδίδουν φροντίδα για το 
περιβάλλον και μας προσφέρουν την ικανοποίηση να μοιραζόμαστε 
την αισθητική απόλαυση με όλους εσάς που οδηγείτε στον "πράσινο" 
αυτοκινητόδρομο, βλέποντας τις εποχές να αλλάζουν το τοπίο.

Π

Θα υπάγω εις τους κήπους...
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

Περιοχή: γλυκά Νερά
Φυτά: πικροδάφνες

Περιοχή: Μπαλάνα
Φυτά: κυανόφιλη, ακακία

Περιοχή: Κορωπί
Φυτά: τεύκρια, κουτσουπιές

Περιοχή: Έξοδος Κηφισίας 
Φυτά: λαντάνα, κυδωνίαστρα, βρυχυχίτωνες
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Περιοχή: γλυκά Νερά
Φυτά: προύνοι, λεβάντες, κυδωνίαστρα

Περιοχή: Διόδια Παλλήνης
Φυτά: λεβαντίνη,  ροβίνια, ψευδακακία

Περιοχή: Κόμβος Εθνικής Οδού
Φυτά: πικροδάφνες, ελιές

Περιοχή: Άνω Λιόσια
Φυτά: βιβούρνα, πεύκα

Περιοχή: Κόμβος Αεροδρομίου
Φυτά: σπάρτα, πεύκα, διμορφοθήκες

Περιοχή: Είσοδος Μαραθώνος
Φυτά: καλλιστήμονες, ρουβίνες, ψευδακακίες



Αττική Οδός είναι τελικά ο δρόμος που 
χρησιμοποιούν οι Αθηναίοι για την εργασία τους. 
Αυτό επιβεβαιώνει η έρευνα που διενήργησαν οι 
Metron Analysis και  Invision σε δείγμα περίπου 

8.000 οδηγών. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το 2009, εν μέσω της 

οικονομικής κρίσης που κάνει όλους πιο συντηρητικούς στα έξοδα, 
οι μετακινήσεις μέσω Αττικής Οδού για επαγγελματικούς λόγους 
έχουν φθάσει στο 73% των συνολικών μετακινήσεων από  66,7% 
πέρυσι, ενώ έχουν  μειωθεί στο 27% από 33,3% οι μετακινήσεις για 
κοινωνικούς λόγους, αναψυχή κ.λπ.

Οι ίδιοι οι οδηγοί θεωρούν ότι με την Αττική Οδό κερδίζουν 
πολύτιμο χρόνο, με το 80%-85% των οδηγών να θεωρεί ότι κερδίζει 
πάνω από 16 λεπτά. Όσο για τις διαδρομές η μέση διανυόμενη 
απόσταση είναι σχεδόν 16 χιλιόμετρα ανά διαδρομή.

Σε πολύ υψηλό επίπεδο παραμένει η ικανοποίηση των χρηστών 

του δρόμου από το προσωπικό μας, γεγονός που αποτελεί για 
μας ένα στοίχημα, να συνεχίσουμε να παρέχουμε ανάλογες 
και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες. Σε όλες τις κατηγορίες του 
προσωπικού η ικανοποίηση των οδηγών ξεπερνάει το 91%.

Η Αττική Οδός παραμένει ένας από τους πλέον ασφαλείς 
αυτοκινητοδρόμους και αυτό δεν είναι δική μας διαπίστωση 
αλλά η δική σας άποψη. Το 92,7% των οδηγών δηλώνει ότι 
αισθάνεται πολλή ή αρκετή ασφάλεια όταν οδηγεί στον οδικό 
άξονα της Πρωτεύουσας. 

Ιδιαίτερα σημαντική για εμάς είναι η άποψή σας σχετικά με 
τις ενέργειες που κάνουμε για την οδική ασφάλεια. Στην πρώτη 
γραμμή θέτουν οι οδηγοί, όπως άλλωστε και η Αττική Οδός, τις 
ενέργειες  για εκπαίδευση παιδιών και νέων σε σχολεία. Ακολουθεί 
η ενημέρωση για αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων και 
μαθήματα πρώτων βοηθειών και η ενημέρωση για το πώς να 
οδηγείτε με ασφάλεια σε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο.

Η
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Οι απόψεις των οδηγών για την ασφάλεια και την ταχύτητα στις μετακινήσεις

Η Αττική Οδός 
παραμένει ο δρόμος 
των εργαζομένων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, 

το 73% των οδηγών χρησιμοποιούν την 

Αττική Οδό για να πάνε ή να γυρίσουν 

από το χώρο εργασίας τους ή για άλλο 

επαγγελματικό λόγο, ενώ το υπόλοιπο 

27% χρησιμοποιούν την Αττική Οδό για 

μετακινήσεις που αφορούν αναψυχή, 

κοινωνικές υποχρεώσεις ή άλλους 

προσωπικούς τους λόγους.
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Το 50% περίπου των οδηγών της Αττικής 

Οδού διανύουν αποστάσεις επί του 

αυτοκινητόδρομου μεγαλύτερες των 15 

χιλιομέτρων, κάτι που ανταποκρίνεται 

στο σχεδιασμό των πυκνών κόμβων 

με ταυτόχρονη αποτροπή των μικρού 

μήκους μετακινήσεων.

Περίπου το 80-85% των οδηγών κερδίζει 

πάνω από 16 λεπτά της ώρας για κάθε 

διαδρομή που πραγματοποιεί μέσω της 

Αττικής Οδού. 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 24 ώρες το μήνα.

Σχεδόν το 93% των οδηγών  του 

αυτοκινητόδρομου δηλώνουν ότι 

αισθάνονται πολύ ή αρκετά ασφαλείς όταν 

οδηγούν στην Αττική Οδό. Το ποσοστό 

των οδηγών που αισθάνονται ασφάλεια 

όταν οδηγούν στην Αττική Οδό 

παραμένει υψηλό.
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Οι δείκτες ικανοποίησης των 

χρηστών του αυτοκινητόδρομου 

από τη συμπεριφορά και την 

εξυπηρέτηση των υπαλλήλων της 

Αττικής Οδού διαμορφώνονται 

σε  υψηλά επίπεδα. Το 97% των 

οδηγών στον αυτοκινητόδρομο 

αισθάνονται ικανοποιημένοι από τους 

εισπράκτορες, το 92% από τις ομάδες 

Οδικής Βοήθειας (περίπολα),το 98% 

από τους υπαλλήλους των Σημείων 

Εξυπηρέτησης Συνδρομητών και 

το 91% από τους υπαλλήλους της 

Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης.

Το 99% των οδηγών της Αττικής Οδού 

αναγνωρίζουν τη σημαντική προσπάθεια 

που γίνεται από το προσωπικό και τα 

στελέχη της εταιρίας λειτουργίας για 

τη διατήρηση της καθαριότητας του 

αυτοκινητόδρομου. Επίσης πάνω από 

το 96% των οδηγών αναγνωρίζει το 

αποτέλεσμα της προσπάθειας για τη 

διατήρηση της υψηλής ποιότητας του 

οδοστρώματος, κάτι που συμβάλλει 

ουσιαστικά στην ασφάλεια οδήγησης που 

προσφέρει η Αττική Οδός.

Οι οδηγοί της Αττικής Οδού αξιολογούν 

και επιλέγουν το είδος των ενεργειών 

που υλοποιεί η Αττική Οδός για θέματα 

οδικής ασφάλειας και αντιμετώπισης 

έκτακτων αναγκών.

Στην πρώτη θέση τοποθετούν την 

εκπαίδευση παιδιών σε σχολεία, γυμνάσια 

και λύκεια.
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Εκπαίδευση παιδιών σε σχολεία γυμνάσια και 
λύκεια για θέματα οδικής ασφάλειας 

Ενημέρωση για την αντιμετώπιση έκτακτων 
καταστάσεων και μαθήματα πρώτων βοηθειών

Ενημέρωση σχετικά με το πώς να οδηγείτε με ασφάλεια 
σε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο όπως η Α.Ο. 

Ενημέρωση για γενικούς κανόνες 
ασφαλούς οδήγησης

Ενημέρωση σχετικά με το πώς να 
διατηρήσετε ασφαλές το όχημά σας

Τίποτα από τα παραπάνω (αυθ)
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Ο «ηλεκτρονικός» τρόπος πληρωμής 

με το e-Pass που χρησιμοποίησε για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα η Αττική Οδός 

χαίρει σημαντικής αποδοχής, κάτι που 

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι μέχρι 

σήμερα έχουν εγγραφεί περισσότεροι 

από 271.000 συνδρομητές και ο αριθμός 

των πομποδεκτών που έχουν δοθεί για 

χρήση ξεπερνάει τις 329.000. Στο πλαίσιο 

της διαλειτουργικότητας, το e-PASS 

χρησιμοποιείται στην Ολυμπία Οδό και 

στον αυτοκινητόδρομο «Μορέας».

Το 2008 και στις αρχές του 2009, 

φαίνεται ότι η κίνηση στην Αττική Οδό 

σταθεροποιείται. 

Τα προηγούμενα χρόνια, 

όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, 

υπάρχει αυξητική τάση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία  λειτουργίας, 

το μισό περίπου του συνόλου των 

οχημάτων που κινούνται στην Αττική Οδό 

εισέρχονται από πέντε 

βασικούς σταθμούς διοδίων 

του αυτοκινητόδρομου που είναι: 

Μεταμόρφωση Ανατολικά, Κορωπί, 

Κατεχάκη, Ρουπάκι και Κηφισίας Δυτικά.

20,0%

450000
425000
400000
375000
350000
325000
300000
275000
250000
225000
200000
175000
150000
125000
100000
75000
50000
25000

0

1
/1

/0
1

1
/1

/0
2

1
/1

/0
3

1
/1

/0
4

1
/1

/0
5

1
/1

/0
6

1
/1

/0
7

1
/1

/0
8

1
/1

/0
9

Μ
ΕΤ

ΑΜ
ΟΡ

Φ
ΩΣ

Η 
Α.

ΚΑ
ΤΕ

ΧΑ
ΚΗ

ΚΟ
ΡΩ

ΠΙ
 Δ

.

ΡΟ
ΥΠ

ΑΚ
Ι

ΚΗ
Φ

ΙΣ
ΙΑ

Σ 
Α.

ΠΑ
ΛΛ

ΗΝ
Η 

ΝΟ
ΤΙ

Α

ΚΗ
Φ

ΙΣ
ΙΑ

Σ 
Δ.

Φ
ΥΛ

ΗΣ
 Α

Ν.

ΚΥ
Μ

ΗΣ
 Α

.

Μ
ΕΤ

ΑΜ
ΟΡ

Φ
ΩΣ

Η 
Δ.

ΠΕ
ΝΤ

ΕΛ
ΗΣ

 Δ
.

ΚΥ
Μ

ΗΣ
 Δ

.

ΔΗ
Μ

ΟΚ
ΡΑ

ΤΙ
ΑΣ

 Α
.

ΔΟ
ΥΚ

. Π
ΛΑ

ΚΕ
ΝΤ

ΙΑ
Σ 

Δ.

ΑΙ
ΓΑ

ΛΕ
Ω 

ΑΝ
.

ΠΑ
ΙΑ

ΝΙ
Α 

Δ.

ΠΕ
ΝΤ

ΕΛ
ΗΣ

 Α
.

Μ
ΑΡ

ΑΘ
ΩΝ

ΟΣ
 Δ

.

ΗΡ
ΑΚ

ΛΕ
ΙΟ

 Α
.

ΚΑ
ΝΤ

ΖΑ
 Δ

.

ΑΣ
ΠΡ

ΟΠ
ΥΡ

ΓΟ
Σ 

Α.

ΔΗ
Μ

ΟΚ
ΡΙ

ΤΟ
Σ 

Β.

ΠΑ
ΠΑ

ΓΟ
Σ 

Β.

ΑΓ
. Π

ΑΡ
ΑΣ

ΚΕ
ΥΗ

 Ν
.

ΑΝ
ΘΟ

ΥΣ
Α 

ΔΥ
Τ.

Μ
ΑΡ

ΑΘ
ΩΝ

ΟΣ
 Α

.

ΗΡ
ΑΚ

ΛΕ
ΙΟ

 Δ
.

ΔΟ
ΥΚ

. Π
ΛΑ

ΚΕ
ΝΤ

ΙΑ
Σ 

Ν.

ΔΟ
ΥΚ

. Π
ΛΑ

ΚΕ
ΝΤ

ΙΑ
Σ Α

Ν.

ΓΛ
ΥΚ

Α 
ΝΕ

ΡΑ
 Ν

.

Φ
ΥΛ

ΗΣ
 Δ

.

ΔΗ
Μ

ΟΚ
ΡΑ

ΤΙ
ΑΣ

 Δ
.

ΑΓ
. Π

ΑΡ
ΑΣ

ΚΕ
ΥΗ

 Β
.

ΚΑ
ΝΤ

ΖΑ
 Α

.

ΓΛ
ΥΚ

Α 
ΝΕ

ΡΑ
 Β

.

ΠΑ
ΙΑ

ΝΙ
Α 

Α.

ΑΙ
ΓΑ

ΛΕ
Ω 

ΔΥ
Τ.

ΑΣ
ΠΡ

ΟΠ
ΥΡ

ΓΟ
Σ 

Δ.

ΠΑ
ΠΑ

ΓΟ
Σ 

Ν.

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%



Στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινω-
νικής Ευθύνης, οι Αττικές Διαδρο-
μές, αντί εταιρικών δώρων το 2008, 
προχώρησαν στην αγορά ενός μι-
κρού οχήματος, προκειμένου να 
το παραχωρήσουν ως δωρεά στο 
ΕΚΑΒ.

Μετά την ολοκλήρωση των απα-
ραίτητων διαδικασιών, η επίσημη 
παράδοση του οχήματος στον Πρό-
εδρο του ΕΚΑΒ, κο Νικόλαο Παπαευ-
σταθίου, έγινε το Μάιο από τον Δι-
ευθύνοντα Σύμβουλο των Αττικών 
Διαδρομών, κο Βασίλη Χαλκιά.
Το μικρό ευέλικτο όχημα πόλης προ-
ορίζεται για χρήση από το ΕΚΑΒ 
σε περιπτώσεις ανάγκης για άμεση 
επέμβαση και παροχή πρώτων βοη-
θειών.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνερ-
γασίας της Αττικής Οδού με το Τμή-
μα Τροχαίας Αττικής Οδού αλλά και 
με την Τροχαία Αττικής, η εταιρία 
διέθεσε στην Τροχαία Αγίας Παρα-
σκευής 5 οχήματα προερχόμενα 
από το στόλο της Τροχαίας Αττικής 
Οδού.

Διάθεση οχημάτων στο ΕΚΑΒ 
αλλά και στην Τροχαία 
Αγίας Παρασκευής

Οι αθλητικές δραστηριότητες των ομάδων 
ποδοσφαίρου και μπάσκετ, για την περίοδο 
2008-2009, ολοκληρώθηκαν με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. Η ομάδα μπάσκετ της εταιρίας 

μας, με την καθοδήγηση του Ν. Πετρίδη, κατέ-
κτησε αήττητη το πρωτάθλημα μπάσκετ που 
διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.
Επίσης, στις 16 Ιουνίου η ποδοσφαιρική μας 
ομάδα έκλεισε τη χρονιά κατακτώντας μετά το 
πρωτάθλημα και το κύπελλο των επιχειρήσεων, 
νικώντας στον τελικό την πολύ καλή ομάδα της 
Motor Oil με σκορ 3-0. Ήταν ένας συναρπαστι-
κός αγώνας, όπου μετά το 0-0 του Α’  ημιχρόνου, 

η ομάδα μας ανέβασε στροφές στο Β’ ημίχρονο 
και με γκολ των Μπακοστέργιου (1) και Τσούλια 
(2) κατέκτησε το κύπελλο.
Τον αγώνα τίμησαν με την παρουσία τους ο Δ/
νων Σύμβουλος κ. Β. Χαλκιάς και ο Δ/ντής Ασφα-
λείας κ. Π. Τσιμπίδης, καθώς επίσης και αρκετοί 
εργαζόμενοι, που πανηγύρισαν  όλοι μαζί την 
επιτυχία της ομάδας μας. Στο πρωτάθλημα η 
ομάδα μας τερμάτισε πρώτη με 66 βαθμούς, 
αφήνοντας στη δεύτερη θέση την  ομάδα των 
Δικηγόρων ‘’ΣΟΛΩΝ‘’ με διαφορά 6 βαθμών, 
έχοντας την καλύτερη επίθεση με 128 γκολ 
και την καλύτερη άμυνα με 26 γκολ. Επίσης οι 
2 πρώτοι σκόρερ ήταν δικοί μας παίχτες ο Χρ. 
Παρθένης με 34 γκολ και ο Γ. Κοντόπουλος με 
19 γκολ.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον προπονη-
τή και δημιουργό της ομάδος αυτής  Θ. Αυγέρη 
καθώς επίσης και σε όλους τους παίχτες και 
συντελεστές αυτής της μεγάλης επιτυχίας, της 
κατάκτησης του νταμπλ.

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
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Τα πήραμε όλα 
και συνεχίζουμε
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αντισύλληψης, στις 30 Μαρτί-
ου 2009, το Ιατρείο Εργασίας της Εταιρίας “Αττικές Διαδρομές Α.Ε.” 
πραγματοποίησε ενδοεταιρική εκστρατεία με στόχο την ευαισθη-
τοποίηση των εργαζόμενων στο ευαίσθητο και κρίσιμο θέμα της 
αντισύλληψης.
Η χώρα μας δυστυχώς, εξακολουθεί να κατέχει μία από τις υψη-
λότερες θέσεις στη συχνότητα αμβλώσεων, καθώς το ταμπού της 
αντισύλληψης, παρά την επαρκή πληροφόρηση, παραμένει. Με 
τον τρόπο αυτόν μειώνεται, με τα χρόνια, η αναπαραγωγική ικα-
νότητα των νεαρών ζευγαριών, καθώς δύο στις δέκα γυναίκες κα-
ταφεύγουν σε άμβλωση, επέμβαση η οποία βάζει σε κίνδυνο όχι 
μόνον την αναπαραγωγική ικανότητα και την ψυχική τους υγεία, 
αλλά και την ίδια τους τη ζωή. 

Οι Επισκέπτριες Υγείας της Εταιρίας, μοίρασαν ενημερωτικά έντυ-
πα και συζήτησαν με τους εργαζόμενους, ευαισθητοποιώντας τους 
για μια στάση ζωής χωρίς ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και αμβλώ-
σεις. Το Ιατρείο συνεργάστηκε με γνωστές εταιρίες προφυλακτι-
κών ( AGAIN, DUO, LIFE ), οι οποίες χορήγησαν σημαντική ποσότη-
τα από τα προϊόντα τους, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην 
ευαισθητοποίηση των εργαζομένων μας. Τα ενημερωτικά έντυπα 
του Ιατρείου  μοιράστηκαν ταυτόχρονα με φυλλάδια που διέθεσε 
ο Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού “Η Αγκαλιά”. 
Το Πρόγραμμα αυτό, Αγωγής Υγείας (ένα από τα πολλά προγράμ-
ματα που εκπονεί το Ιατρείο Εργασίας) είχε εξαιρετική επιτυχία και 
μεγάλη απήχηση ανάμεσα στους εργαζομένους μας, η πλειονότη-
τα των οποίων ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25 – 45 ετών.

Μια πρωτοβουλία  ενημέρωσης του προσωπικού
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