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Ολυμπία Οδός

Καλωσήλθατε

Ολυμπία Οδός: Καινοτόμες
υπηρεσίες και αειφορία
στους επόμενους στόχους
Η επόμενη μέρα για την Ολυμπία Οδό
περιλαμβάνει, πρώτον, τη διαρκή βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ανάπτυξη
καινοτόμων εφαρμογών και δεύτερον, τη
συμμετοχή μας σε αειφορικά προγράμματα με
στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
Ο οδηγός είναι πάντα στο επίκεντρο της
προσοχής μας.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας
δημιουργήσαμε τις online υπηρεσίες του O-pass
ώστε όλες οι υπηρεσίες του λογαριασμού σας να
είναι διαθέσιμες όλο το 24ωρο.
Αντίστοιχα για τον καλύτερο προγραμματισμό
των ταξιδιών σας δημιουργήσαμε μια νέα
υπηρεσία πρόβλεψης κυκλοφορίας σε σημεία
του αυτοκινητόδρομου που παραδοσιακά
συγκεντρώνουν μεγάλο φόρτο στις μαζικές
εξόδους των εκδρομέων.
Στο ίδιο πλαίσιο, η εταιρία, σεβόμενη
το περιβάλλον και τους χρήστες του
αυτοκινητόδρομου, δημιούργησε τους πρώτους
«πράσινους» Σταθμούς Εξυπηρέτησης
Αυτοκινητιστών στην Ελλάδα, στους οποίους

παρέχεται ήδη και ηλεκτροφόρτιση.

Ένα βήμα πιο πέρα, αναπτύξαμε μια
πρωτοποριακή εικονική περιήγηση σε
επιλεγμένους προορισμούς κατά μήκος του
αυτοκινητόδρομου, με τεχνολογία 360 υψηλής
ευκρίνειας και λειτουργικότητας. Με τη
δημιουργία του «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Virtual Tour»,
στόχος μας είναι να συστήσουμε ξανά στο κοινό
τη Βόρεια Πελοπόννησο, ως προορισμό.
Για όλα αυτά θα διαβάσετε στο παρόν τεύχος.
Στην Ολυμπία Οδό αξιοποιούμε τις καλές
πρακτικές των εταιριών-μετόχων μας με στόχο τη
γρήγορη προσαρμογή στις τάσεις του κλάδου, ενώ
παράλληλα δημιουργούμε ισχυρούς δεσμούς με
τις τοπικές κοινωνίες με στόχο τη βέλτιστη δυνατή
αξιοποίηση της υποδομής.
Ένα εξαιρετικά σημαντικό και ωφέλιμο έργο για
την Ελλάδα είναι ταυτόχρονα και ένας υπεύθυνος
εταίρος στους στόχους της αειφορίας και της
βιωσιμότητας.
Και για μας στην Ολυμπία Οδό οι στόχοι αυτοί
είναι πρώτης προτεραιότητας.
Καλές διαδρομές

Προετοίμασε
το ταξίδι σου
Έλεγξε το αυτοκίνητο:
• Καύσιμα: Έχεις αρκετά καύσιμα; Ξέρεις
που θα ανεφοδιαστείς αν χρειαστεί;
• Λάδια: Έλεγξες τη στάθμη λαδιού;
• Νερό: Είναι γεμάτα το ψυγείο και το
δοχείο νερού των υαλοκαθαριστήρων;
• Ηλεκτρικά: Λειτουργούν τα φώτα και
τα φλας;
• Ελαστικά: Έλεγξες την κατάσταση και
την πίεση των ελαστικών;

Ενημερώσου
• Βρες στην αρχική σελίδα του
www.olympiaodos.gr πληροφορίες
για τον καιρό σε έξι προορισμούς
κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου
και πρόβλεψη κυκλοφορίας για τις
επόμενες τρεις μέρες.
• Κάθε φορά που κάνεις στάση μπορείς
να συμβουλεύεσαι τις εφαρμογές για
να σε βοηθήσουν να κερδίσεις σε
άνεση και χρόνο.
• Παρακολούθησε τις Πινακίδες
Μεταβλητών Μηνυμάτων του
αυτοκινητόδρομου. Οι άνθρωποι του
Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας
επικοινωνούν μαζί σου δίνοντας
χρήσιμες πληροφορίες για το τι θα
συναντήσεις μπροστά σου!
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Υπηρεσίες

Υπηρεσία πρόβλεψης
κυκλοφορίας στην Ολυμπία Οδό
Προσβάσιμη μέσω του www.olympiaodos.gr
Η Βόρεια Πελοπόννησος είναι ένας αγαπημένος προορισμός για
τα Σαββατοκύριακα του καλοκαιριού. Η έξοδος την Παρασκευή
και η επιστροφή την Κυριακή το απόγευμα, όμως, είναι δύσκολη,
καθώς οι τοπικοί παραθεριστές και οι ταξιδιώτες από μακρινότερους
προορισμούς καταλήγουμε όλοι στο τμήμα Κόρινθος- Ελευσίνα.
Για να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε
καλύτερα την επιστροφή μας υπάρχει
πλέον μια καινοτόμος υπηρεσία
πρόβλεψης της κυκλοφορίας, προσβάσιμη
μέσω του www.olympiaodos.gr.

Η αποτύπωση είναι γραφιστική, αφορά
και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας (προς
Πάτρα και προς Αθήνα) και σημαίνεται με
διαφορετικούς χρωματισμούς ανάλογα με
την έντασή της (χαμηλή, μέτρια, υψηλή).

Η πρόβλεψη της κυκλοφορίας αφορά
δύο σταθερά σημεία του
αυτοκινητόδρομου, τους σταθμούς
διοδίων Ελευσίνας και Ισθμού, για τις
επόμενες τρεις μέρες (72 ώρες).

Στην εφαρμογή μπορούμε επίσης να
δούμε την τρέχουσα κυκλοφορία στα
ίδια σημεία (Ελευσίνα και Ισθμό) κατά την
αναγραφόμενη ώρα. Συγκεκριμένα, στην
εφαρμογή αποτυπώνεται η πυκνότητα
της κυκλοφορίας των προηγούμενων
τελευταίων 15’ της ώρας.

nɉȧɃɅȧȲ ɃɅ

Πρόταση:

nɉȧɃɅȧȵɊ

Προγραμματίστε την
αναχώρησή σας αφού
συμβουλευτείτε την πρόβλεψη
κυκλοφορίας και την τρέχουσα
κυκλοφορία ή οργανώστε
μία στάση στους ΣΕΑ ή εκτός
αυτοκινητόδρομου για να
αξιοποιήσετε καλύτερα
το χρόνο σας κατά την
επιστροφή.

jɉ ȧþɃɅȧɃɅȧȲ ɃɅ
jȧjɀ

Κατεβάστε (δωρεάν) μια συμβατή
εφαρμογή για QR Code στο κινητό
σας, ανοίξτε την εφαρμογή και
στρέψετε την κάμερα στο QR Code.
Αυτόματα το κινητό σας αναγνωρίζει
τον κωδικό και ζητάει σύνδεση για να
προβληθεί το περιεχόμενο.

jȧȰɂɅ

Ταξίδεψε με Ασφάλεια
• Αν «σέρνεις» τρέιλερ ή τροχόσπιτο
πριν ξεκινήσεις έλεγξε την κατάστασή
του ειδικά αν ήταν σε ακινησία μεγάλο
διάστημα.
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ȷ ɀȧþɅɉ

Η εφαρμογή συνδυάζει και
επεξεργάζεται:

• Αν μεταφέρεις ποδήλατα ή άλλα φορτία
στην οροφή, βεβαιώσου ότι είναι καλά
ασφαλισμένα

• δεδομένα διελεύσεων
από τους συγκεκριμένους
σταθμούς διοδίων

• Μην οδηγείς κουρασμένος, ειδικά
νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ

• στατιστικά στοιχεία
κυκλοφορίας

• Για μεγάλες διαδρομές συνιστάται να
κάνεις μια στάση 15 λεπτών κάθε
2 ώρες

• στοιχεία ημερολογίου
(γιορτές και αργίες)

• Μη οδηγείς και μην σταματάς στην
Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης !

Τρέχουσα κυκλοφορία

• μετεωρολογικές προβλέψεις.
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O-pass

Τώρα όλες οι υπηρεσίες
του O-pass οnline!

Αποκτήστε το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS
δωρεάν και κερδίστε!

Στόχος μας είναι η διαρκής αναβάθμιση της ποιότητας
εξυπηρέτησης και ο εμπλουτισμός των υπηρεσιών μας.
Γι΄ αυτό δημιουργήσαμε τις online υπηρεσίες του O-pass,
ώστε όλες οι πληροφορίες για το συνδρομητικό σας
λογαριασμό να είναι διαθέσιμες, όλο το 24ωρο:

• Εύκολη μετακίνηση σε 5 συνεργαζόμενους αυτοκινητόδρομους

• Άμεση ενημέρωση για το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού.
• Φόρτιση του πομποδέκτη ηλεκτρονικά με χρήση κάρτας
(χρεωστική ή πιστωτική).
• Διαχείριση του λογαριασμού, 24 ώρες το 24ωρο: Προσθήκη
πομποδέκτη, τροποποίηση προσωπικών στοιχείων, δήλωση απώλειας
ή κλοπής πομποδέκτη κ.α.
• Λήψη και εκτύπωση της αναλυτικής κατάστασης των διελεύσεων
και των μηνιαίων λογαριασμών.

• Εκπτώσεις έως 60%

Εάν είστε ήδη κάτοχος
πομποδέκτη O-pass
Αποκτήστε πρόσβαση σήμερα
στις online υπηρεσίες γρήγορα
και εύκολα με τον αριθμό
λογαριασμού σας και το ΑΦΜ!

• Εύκολη και γρήγορη διέλευση από τους σταθμούς διοδίων, χωρίς καθυστέρηση
Και όλα αυτά χωρίς κανένα κόστος για εσάς, αφού σας στέλνουμε το O-pass
εντελώς δωρεάν με courier στη διεύθυνση που θα δηλώσετε.

Απλά
• καλέστε στο 22960 95555 ή
• μπείτε στο www.olympiaodos.gr στο banner O-pass και κάντε online εγγραφή ή
• επισκεφτείτε ένα από τα Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών της Ολυμπίας Οδού και
θα παραλάβετε τον πομποδέκτη επιτόπου!
Σ.Ε.Π.
Προς
Πάτρα

Ώρες & μέρες
λειτουργίας

Προς
Αθήνα

Ώρες & μέρες
λειτουργίας

Διόδια
Ελευσίνας

Δευτέρα - Παρασκευή
08.00-18.00
Σάββατο 08.00-17.00

Διόδια
Ισθμού

Δευτέρα Παρασκευή
09.00-17.00

Διόδια
Κιάτου

Δευτέρα - Παρασκευή
08.00-16.00

Διόδια
Ρίου

Δευτέρα - Παρασκευή
08.00-16.00

Η πρόσβαση είναι απλή μέσω του
www.olympiaodos.gr στο banner O-pass

Κατερίνα Νασούλη
Customer Care Oﬃcer

του οχήματος. Εντός 10 εργάσιμων
ημερών αποστέλλεται δωρεάν με courier
ο πομποδέκτης στη διεύθυνση που
δηλώσατε, μαζί με τη σύμβαση, που θα
πρέπει να την υπογράψετε για να γίνει
η ενεργοποίηση του λογαριασμού. Έχει
σημασία να δηλωθεί από την αρχή το
όνομα του προσώπου που θα παραλάβει
τον πομποδέκτη, ώστε να μην χρειαστεί
στη συνέχεια εξουσιοδότηση με γνήσιο
υπογραφής.

Εάν θέλω να παραλάβω τον
πομποδέκτη μου άμεσα;

Ποια είναι η διαδικασία για να
αποκτήσει κάποιος τον πομποδέκτη
της Ολυμπίας Οδού O-pass;
Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε
ηλεκτρονικά στο www.olympiados.gr
ή να καλέσετε στο 22960 95555 για να
μιλήσετε με συνάδελφο της Εξυπηρέτησης
Πελατών. Για την αίτηση είναι απαραίτητα
τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία

Μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας
επιτόπου σε ένα από τα τέσσερα Σημεία
Εξυπηρέτησης Πελατών (ΣΕΠ) της
Ολυμπίας Οδού. Στην περίπτωση αυτή,
σας συνιστούμε να έχετε μαζί σας τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία και να
παραλάβετε τον πομποδέκτη άμεσα.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά
που θα χρειαστώ;
Αρκεί η επίδειξη ενός εγγράφου που
να αναφέρει την διεύθυνση κατοικίας
και το ΑΦΜ σας, όπως το άνω τμήμα
του εκκαθαριστικού της εφορίας ή ένας

πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ
ή κινητής τηλεφωνίας, το Αστυνομικό
Δελτίο Ταυτότητας ή το διαβατήριό σας
και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Εάν αντιμετωπίσω κάποια
δυσκολία στη χρήση του O-pass
που πρέπει να απευθυνθώ;
Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως
Παρασκευή από τις 08.00 έως τις 18.00 για
θέματα που αφορούν το Ο-pass αλλά και
όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία
του αυτοκινητόδρομου. Εκτός αυτών των
ωρών, μπορεί κάποιος να στείλει e-mail στο
customercare@olympiaoperation.gr
ή στην ειδική φόρμα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ στο
www.olympiaodos.gr.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον ίδιο
πομποδέκτη και στους υπόλοιπους
αυτοκινητόδρομους;
Με το Ο-pass περνάμε εύκολα και
γρήγορα από όλους τους σταθμούς
διοδίων της ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ, καθώς και
της ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ, του Αυτοκινητόδρομου
ΜΟΡΕΑΣ (Κόρινθος - Καλαμάτα), του
Αυτοκινητόδρομου ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜαλιακόςΚλειδί) και της ΓΕΦΥΡΑΣ Ρίου-Αντιρρίου.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΠΡΟΛΗΨΗ

Οι πρώτοι “πράσινοι” ΣΕΑ
στον Ψαθόπυργο Αχαΐας

Απινιδωτές σε όλους τους
Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών

Οι πρώτοι «πράσινοι» Σταθμοί
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)
στη χώρα, στον Ψαθόπυργο Αχαΐας,
κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τους πιο
σύγχρονους κτιριακούς και ενεργειακούς
κανονισμούς.

Έχοντας ως γνώμονα
την ασφάλεια και υγεία
εργαζομένων, οδηγών
και διερχομένων,
εγκαταστήσαμε αυτόματους
εξωτερικούς απινιδωτές
(ΑΕΑ) σε όλους τους
Σταθμούς Εξυπηρέτησης
Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) κατά
μήκος του αυτοκινητόδρομου. Οι απινιδωτές
που επιλέχθηκαν είναι συμβατοί με εκείνους
που χρησιμοποιεί το ΕΚΑΒ, έτσι ώστε σε
κατάσταση περιστατικού να μπορεί να γίνει
άμεσα η μετάβαση από τη φορητή συσκευή
στη σταθερή του ασθενοφόρου. Οι συσκευές
βρίσκονται σε εμφανές σημείο σε κάθε σταθμό
και με την κατάλληλη διεθνή σηματοδότηση.

Το όφελος είναι η χαμηλή κατανάλωση
ενέργειας και οι χαμηλές εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Ήδη
στα πρατήρια καυσίμων η κατανάλωση
ενέργειας έχει μειωθεί κατά 45%σε
σύγκριση με ένα συμβατικό κτίριο
και κοντά στο 30% στα κτίρια των
εστιατορίων.
Οι ΣΕΑ Ψαθόπυργου προσφέρουν
επίσης, φόρτιση ηλεκτρικών
αυτοκινήτων (EV charge) και σύντομα,
εντός του 2018, θα προσφέρουν και
φυσικό αέριο κίνησης (Fysikon).

Χιλιομετρική
Θέση

Σταθμός
Μέγαρα
(δύο κατευθύνσεις)

40,5

Ζευγολατιό
(μόνο προς Αθήνα)

94

Βέλο
(δύο κατευθύνσεις)

103,6

Ακράτα
(δύο κατευθύνσεις)

152,5

Αίγιο
(δύο κατευθύνσεις)

175

Ψαθόπυργος
(δύο κατευθύνσεις)

198

Tip
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η μάχη απέναντι σε ένα αιφνίδιο καρδιολογικό θάνατο
είναι υπόθεση λίγων λεπτών και το 60% των ανακοπών αναστρέφεται με απινίδωση.

Ο απινιδωτής είναι μία συσκευή
που αναγνωρίζει τον καρδιακό ρυθμό
του ασθενούς, αποφασίζει πότε
χρειάζεται απινίδωση και χορηγεί
ηλεκτρική εκκένωση, συχνά σώζοντας
με τον τρόπο αυτό τη ζωή ενός
ασθενούς σε περίπτωση αιφνίδιου
καρδιακού επεισοδίου. Η χρήση του
δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις,
καθώς η συσκευή δίνει γραπτές και
προφορικές οδηγίες για να καθοδηγήσει
τη διαδικασία.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στους δύο ΣΕΑ:
Προς Πάτρα

Προς Αθήνα

Εστίαση: Olympus Plaza με «Ελιά
και Λάδι», Everest, Mini Market,
Βιβλιοπωλείο, WC με πρόσβαση ΑΜΕΑ

Εστίαση: Goody’s, Flocafe Espresso,
Mini Market, Βιβλιοπωλείο, WC με
πρόσβαση ΑΜΕΑ

Καύσιμα: ΕΚΟ, με βενζίνη, πετρέλαιο,
υγραέριο κίνησης, φόρτιση ηλεκτρικών
αυτοκινήτων και σύντομα Φυσικό
αέριο κίνησης (Fysikon), Quick service
οχημάτων, Mini Market

Καύσιμα: ΕΚΟ με βενζίνη, πετρέλαιο,
υγραέριο κίνησης, φόρτιση ηλεκτρικών
αυτοκινήτων και σύντομα Φυσικό
αέριο κίνησης (Fysikon), Quick service
οχημάτων, Mini Market

Download
Water sports
3.000+ Beaches
Health Centers
Marinas
Safety guide lines
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Κατανάλωση ενέργειας στα
πρατήρια καυσίμων ΣΕΑ Ψαθόπυργου

Ź
Kwh/m²
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Αppgrade
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your holidays in Greece

30.4

20
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0

Θέρμανση

ΣΕΑ προς Αθήνα

Ψύξη

πριν την εξοικονόμηση

Χρήση ζεστού
νερύ

Φωτισμός

νέες εγκαταστάσεις

www.safewatersports.gr
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Προορισμοί

Ολυμπία Οδός

ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ VIRTUAL TOUR
Εικονική περιήγηση σε 15 σημαντικούς προορισμούς
Στο www.olympiaodos.gr μπορούμε να
απολαύσουμε μια πρωτοποριακή εικονική
περιήγηση σε 15 σημεία κατά μήκος του
αυτοκινητόδρομου, με τεχνολογία 360
υψηλής ευκρίνειας και λειτουργικότητας.
Το «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ VIRTUAL TOUR»
βασίζεται σε εντυπωσιακά επίγεια και
εναέρια σφαιρικά πανοράματα. Τα επίγεια
δημιουργούν την αίσθηση του ταξιδιού
από προορισμό σε προορισμό κατά μήκος
της διαδρομής και τα εναέρια μας δίνουν
τη δυνατότητα να «κατοπτεύσουμε» τη
διαδρομή από ψηλά.
Επιλέξτε τον προορισμό που
σας ενδιαφέρει από το χάρτη και
«ταξιδέψτε» από τις Σκιρωνίδες
Πέτρες στο Ηραίο Περαχώρας και
από εκεί στη Λίμνη Στυμφαλία
ή κάντε μια μικρή βόλτα κατά
μήκος του Βουραϊκού.
Για κάθε προορισμό, υπάρχει
πληροφοριακό υλικό στα ελληνικά
και στα αγγλικά, αλλά και
φωτογραφίες.

Εύκολη και γρήγορη
πρόσβαση σε ταξιδιωτικό
περιεχόμενο
Δημιουργήσαμε την εφαρμογή
με στόχο να «συστήσουμε»
ξανά στους επισκέπτες
και τους οδηγούς τη Βόρεια
Πελοπόννησο ως προορισμό.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
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Μην με πετάξεις, ανακύκλωσέ με!

Μην με πετάξεις. Ανακύκλωσέ με!

