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Καλές γιορτές και καλές διαδρομές!

Κατασκευή:
Πριν – Μετά
σελ. 2-3

Υπηρεσίες
Αυτοκινητόδρομου
σελ. 4

Τηλεφωνική Κάλυψη
στις Σήραγγες
σελ. 5

Προορισμοί
σελ. 7

www.olympiaodos.gr
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Καλωσήλθατε

Μια νέα εποχή
Η Ολυμπία Οδός είναι πλέον ένας σύγχρονος
και άνετος αυτοκινητόδρομος 201,5χλμ.
Οι χιλιάδες οδηγοί και ταξιδιώτες –όλοι εσείςαλλά και οι τοπικές κοινωνίες κατά μήκος του
δρόμου δέχτηκαν με ανακούφιση το πέρασμα
σε μια νέα εποχή ασφάλειας και άνεσης στις
μετακινήσεις.
Άμεσος στόχος της επόμενης περιόδου είναι
να σας γνωρίσουμε τον αυτοκινητόδρομο,
τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις του.
Στο τεύχος αυτό παρουσιάζουμε τις
υπηρεσίες μας, τους Σταθμούς Εξυπηρέτησης
Αυτοκινητιστών, τα καταστήματα και τις υπηρεσίες
που παρέχει κάθε σταθμός, έτσι ώστε να είναι το
ταξίδι σας πιο εύκολο.
Ο τομέας της οδικής ασφάλειας είναι
πρώτη προτεραιότητά μας. Ξεκινήσαμε μια
ενημερωτική καμπάνια για την ασφάλεια στους
αυτοκινητόδρομους με πρώτο θέμα την οδήγηση
σε σήραγγες. Ενόψει των Χριστουγέννων
δημιουργήσαμε το δεύτερο βίντεο με θέμα την
οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο. Όλα τα βίντεο
της καμπάνιας μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι μας
στο YouTube.
Μπροστά μας ανοίγεται μια νέα προοπτική,
αυτή των συνεργειών, που έχει στόχο την
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της υποδομής.
Στην Ολυμπία Οδό φιλοδοξούμε
ο αυτοκινητόδρομος να γίνει σημείο αναφοράς
για την ανάπτυξη που έχει ανάγκη όλη
η βόρεια Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα.
Στην κατεύθυνση αυτή αναλαμβάνουμε
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης μας.
Ο πολιτιστικός τουρισμός, το περιβάλλον,
η εκπαίδευση και η καινοτομία είναι μερικοί
από τους τομείς στους οποίους έχουμε εστιάσει
το ενδιαφέρον μας.
Μια νέα εποχή ανοίγεται για
όλους μας. Είναι το επόμενο
στοίχημα, το οποίο μπορούμε
να κερδίσουμε όλοι μαζί με
φαντασία, υπομονή και
δέσμευση στις συνέργειες!

Καλή Χρονιά!

Κατασκευή

Κατασκευή

Πριν-Μετά

Κατεδάφιση
τελευταίας
γέφυρας

Η ολοκληρωμένη Ολυμπία Οδός αποτελείται πλέον από:

• 29 ανισόπεδους κόμβους

• 29 σήραγγες συνολικού μήκους 25,6 χλμ

• Tον υπερ-Κόμβο του Ρίου, που εξυπηρετεί 8
διαφορετικές κατευθύνσεις και αποτελείται από 3
άνω και 6 κάτω διαβάσεις, 2 γεφυρώσεις του ποταμού
Σέλεμνου και πολλαπλές ράμπες εισόδου-εξόδου

• 322 γέφυρες και διαβάσεις και συγκεκριμένα
80 γέφυρες, 38 άνω και 204 κάτω διαβάσεις
• Περισσότερα από 400 τεχνικά έργα αντιστήριξης
μόνο στην Κορίνθου – Πατρών

• 6 Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών
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Λειτουργία

Ολυμπία Οδός

Τηλεφωνική κάλυψη
στις σήραγγες

Οι Υπηρεσίες του
νέου Αυτοκινητόδρομου!

Ολοκληρώθηκαν πρόσφατα οι εργασίες
αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας μέσα στις σήραγγες
του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου – Πατρών.

H Ολυμπία Οδός είναι ένας νέος,
σύγχρονος και ασφαλής αυτοκινητόδρομος
με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών
24 ώρες την μέρα, 365 μέρες το χρόνο.

Ο εξοπλισμός που τοποθετήθηκε καλύπτει με σήμα κινητής
τηλεφωνίας τεχνολογίας 2G-3G-4G τις σήραγγες της Ολυμπίας
Οδού, αλλά και τα τμήματα του αυτοκινητόδρομου που βρίσκονται
ανάμεσα σε σήραγγες, έτσι ώστε το σήμα κινητής τηλεφωνίας να
παραμένει σταθερό σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου.
Η Ολυμπία Οδός συνεργάστηκε για το έργο αυτό και με τις τρεις
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με σκοπό την
κάλυψη όλων των χρηστών του δρόμου.

Μια στάση
στα ΣΕΑ –
Μια στιγμή
ξεκούρασης
στο ταξίδι

• 1025 Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης
• 2 Τομείς Διαχείρισης (Τομέας 1: Ελευσίνα – Ξυλόκαστρο,
Τομέας 2: Ξυλόκαστρο – Μιντιλόγλι)
• 2 Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας
• 4 Τεχνικές Βάσεις Λειτουργίας και Συντήρησης
(Μέγαρα, Κιάτο, Ακράτα, Ευρεία Παράκαμψη Πατρών)
• 55 Οχήματα Περιπολίας και Επέμβασης, καθώς και Μηχανήματα
Έργου και Κινητός Εξοπλισμός Συντήρησης

Έρχεται!
Σύντομα σε λειτουργία
οι νέοι ΣΕΑ στον Ψαθόπυργο!
Δύο νέοι ΣΕΑ στον Ψαθόπυργο θα είναι πολύ
σύντομα στη διάθεσή όλων των ταξιδιωτών,
προσφέροντας υπηρεσίες από επώνυμα brands:

Κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού είναι
στη διάθεση των οδηγών πέντε Σταθμοί
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών που
προσφέρουν τη δυνατότητα ανεφοδιασμού
σε καύσιμα, διαφοροποιημένες επιλογές
εστίασης και άλλες υπηρεσίες.

• 4 σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών (Ελευσίνα, Ισθμός, Κιάτο, Ρίο)
• 480 άτομα προσωπικό

Προτεραιότητά μας
η ασφάλεια

Λειτουργία
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Εξυπηρέτηση Πελατών
2296095555

Με κατεύθυνση προς την Πάτρα, τα
Olympus Plaza με τα Everest, Ελιά & Λάδι,
Easy Market, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα ο
νέος ΣΕΑ Goody’s Burger House & Flocafe
Espresso Room, θα καλύπτουν τις ανάγκες
όλων όσων κινούνται στον αυτοκινητόδρομο!

Mini
Market

Πρόσβαση
ΑΜΕΑ

ΣΕΑ

Χλμ.

Μεγάρων

40,5

Βιβλιοπωλείο
Fun Park

Κορίνθου
(μόνο προς
Αθήνα)

94,0

Μαγειρευτό
φαγητό

Κιάτου

103,6

Mini Fun Park

Ακράτας

152,5

Εφημερίδες,
Πώληση
τοπικών
προϊόντων

Αιγίου

175

Πώληση
τοπικών
προϊόντων

Καύσιφα

Υγραέριο

Εστίαση

ATM

ΑΛΛΟ
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Οι δράσεις μας

Ολυμπία Οδός

«Η ζωή δεν έχει undo» – Ένα βιωματικό
εργαστήριο ασφαλούς οδήγησης από
την Ολυμπία Οδό και το ΙΟΑΣ

Τοπία και
γεύσεις της
Αιγιάλειας!

Στο πλαίσιο του TEDxPatras 2017,
διοργανώθηκαν εργαστήρια που
έδιναν την ευκαιρία στους
συμμετέχοντες να βιώσουν ιδιαίτερες
στιγμές – «Στιγμές», άλλωστε ήταν
και ο τίτλος του φετινού TEDxPatras.
Ένα τέτοιο πολυθεματικό εργαστήριο
ήταν αυτό που διοργάνωσαν από
κοινού η Ολυμπία Οδός και το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς» και αφορούσε
την οδηγική συμπεριφορά.

Με την υποστήριξη
της Ολυμπίας Οδού
Τα ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΑ είναι ένας
καινοτόμος θεσμός, μια πολυήμερη
πολιτιστική και γαστρονομική
διαδρομή στα τοπία και τις γεύσεις
της Αιγιάλειας, στον πλούτο της
αμπελουργικής παράδοσης, τον
πολιτισμό και τη φιλοξενία της
περιοχής, με μια πλειάδα εκδηλώσεων
υψηλής αισθητικής αξίας και
γαστρονομικές εμπειρίες.
Ο θεσμός ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΑ
υλοποιήθηκε φέτος για 4η συνεχή
χρονιά, στοχεύοντας να αναδείξει
μια από τις σημαντικότερες
αμπελουργικά περιοχές της χώρας,
σε μια μοναδική συνέργεια μεταξύ
οίνου, γαστρονομίας, πολιτισμού
και ψυχαγωγίας.

Η Χριστουγεννιάτικη
«Πολυφωνική»
μαγεία στην Πάτρα!
Το Χριστουγεννιάτικο Κοντσέρτο της
«Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας»
πραγματοποιήθηκε για ακόμα μία
χρονιά στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό
Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών,
το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου και
την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου.
Μουσική, χορός, χριστουγεννιάτικες
μελωδίες και πολλές εκπλήξεις που
προετοιμάστηκαν πυρετωδώς από
τους 350 εθελοντές.

Οι μονάδες προσομοίωσης οδικών
ατυχημάτων του Ι.Ο.ΑΣ. ταξίδεψαν ως
την Πάτρα και τοποθετήθηκαν στους
χώρους του Royal Theater, προκειμένου
οι θεατές του TEDxPatras να ζήσουν μια
συγκλονιστική εμπειρία. Το εργαστήριo
είχε τίτλο «Η ζωή δεν έχουν undo» και
ήταν επισκέψιμο καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκδήλωσης, το Σάββατο 14 Οκτωβρίου.
Την προηγούμενη ημέρα, Παρασκευή
13 Οκτωβρίου, δόθηκε η ευκαιρία
συμμετοχής στους προσομοιωτές
πρόσκρουσης, ανατροπής και στο
διάδρομο μέθης, σε όλους τους ομιλητές
του TEDxPatras, στα μέλη της ομάδας
διοργάνωσης της εκδήλωσης και σε
εκπροσώπους των τοπικών Μ.Μ.Ε.
Η εμπειρία αποδείχτηκε πολύ δυνατή.
Με το πέρας του διημέρου περισσότεροι
από 400 άνθρωποι έζησαν τις στιγμές που
δεν πρέπει να ζήσουμε για να… ζήσουμε.

Μια παράσταση
για ΜΑΧΗΤΕΣ
Για πέμπτη συνεχή χρονιά ο Σύλλογος
Γονέων Ατόμων με Νοητική Υστέρηση
«ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ» διοργάνωσε στις 9
Δεκεμβρίου στις 20.00 στην αίθουσα
Συνεδριακού του Πανεπιστημίου
Πατρών μουσικοχοροθεατρική
παράσταση, στην οποία συμμετείχαν
νέοι του Συλλόγου και μουσικά και
χορευτικά σχήματα της πόλης. Άξονας
της παράστασης ήταν ο σεβασμός στη
διαφορετικότητα, αξία που προωθούν
οι «Μαχητές» με τη δράση τους.

Προορισμοί
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Χιονοδρομικό
Κέντρο Καλαβρύτων
Στον άξονα της Ολυμπίας Οδού
βρίσκεται το δεύτερο μεγαλύτερο
χιονοδρομικό της χώρας, αυτό των
Καλαβρύτων, το οποίο αποτελεί έναν
από τους δημοφιλέστερους χειμερινούς
προορισμούς.
Ο λόγος απλός: Με την ολοκλήρωση
της Ολυμπίας Οδού είναι πλέον το
Χιονοδρομικό με τη γρηγορότερη,
ευκολότερη και ασφαλέστερη πρόσβαση
από την Αθήνα, καθώς το 75% της
διαδρομής είναι σε αυτοκινητόδρομο
(σύνολο απόστασης ΑθήναςΧιονοδρομικού: 195χλμ.).
Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
σε υψόμετρο 1.730 - 2.340 μ. στη

βορειοδυτική πλευρά του Χελμού, 14
χλμ. από την πανέμορφη ομώνυμη πόλη.

Υποδομές για όλους

Εδώ, μας περιμένουν 14 πίστες
συνολικού μήκους 25 χλμ., οκτώ
αναβατήρες για ατελείωτες εμπειρίες
στο χιόνι, ενώ παρέχεται και δυνατότητα
νυχτερινού σκι και snowboard για τους
πιο περιπετειώδεις. Εναλλακτικά, μπορεί
κάποιος να επιλέξει βόλτες με snowmobiles ή έλκηθρα, φωτογραφίες και
χιονοπόλεμο ή ακόμα να ζεσταθεί με ένα
ρόφημα και να απολαύσει τη θέα σε ένα
από τα δύο διαθέσιμα σαλέ.

Το Χιονοδρομικό διαθέτει υποδομές
για επισκέπτες, αθλητές και παιδιά,
καλύπτοντας έτσι όλες τις ανάγκες.
Ειδικά για τα παιδιά πέραν της
δυνατότητας εκμάθησης ski ή snowboard
στις οργανωμένες σχολές, υπάρχει η
δυνατότητα ενοικίασης ελκήθρου για
ενασχόληση με το βουνό, καθώς και
διαμορφωμένος παιδότοτος έξω από το
Chalet «1750», όπου τα παιδιά μπορούν
να απασχολούνται και να εξοικειώνονται
με το Χιονοδρομικό Κέντρο.

Βρείτε πληροφορίες στο website
www.kalavrita-ski.gr
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Δράσεις

Ολυμπία Οδός

Μάνδρα Αττικής: Στήριξη στους πληγέντες
Η τραγωδία στην Μάνδρα Αττικής
άφησε πίσω της πόνο για την
απώλεια συνανθρώπων μας,
αλλά και μια κατεστραμμένη πόλη
βυθισμένη σε τόνους λάσπης.
Μια από τις πιο άμεσες ανάγκες
των κατοίκων –μετά φυσικά τη
σίτιση και τη φιλοξενία όσων τα
σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώςείναι και η αποκατάσταση της
λειτουργικότητας της πόλης με την
απομάκρυνση των μπάζων και τον
καθαρισμό σπιτιών και δρόμων.
Οι άνθρωποι της Ολυμπίας Οδού ήταν
ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν
από την πρώτη στιγμή να βοηθήσουν
σε αυτή την ανάγκη διαθέτοντας
προσωπική εργασία και μηχανήματα
σε συνεργασία και υπό το συντονισμό
της Δήμου Μάνδρας. Για το σκοπό
αυτό χρησιμοποιήθηκαν JCB και
φορτηγά, ενώ ειδικά για τον καθαρισμό
των στενών χρήσιμα αποδείχτηκαν
τα μικρότερα BobCats. Παράλληλα
η εταιρία προχώρησε στην παροχή
δύο αυτοκινήτων για την μερική
κάλυψη των αναγκών του Δήμου και
άλλων εξειδικευμένων υλικών για την
αποκατάσταση υποδομών της πόλης.
Αυτό που καταλάβαμε πολύ γρήγορα
μέσα στα στενά της Μάνδρας, είναι
ότι εξίσου σημαντική με την υλική
προσφορά είναι και η ηθική των
ανθρώπων που πέρασαν μια τόσο βαριά
καταστροφή. Κι εμείς αισθανόμαστε
ότι οι κάτοικοι της Μάνδρας είναι
κυριολεκτικά δικοί μας άνθρωποι, αφού
ζουν και δραστηριοποιούνται σε μια
περιοχή που απέχει λίγη ώρα από τον
αυτοκινητόδρομο.
Εκφράζουμε την οδύνη μας για τις
ανθρώπινες απώλειες και ευχόμαστε
να μην ζήσουμε ποτέ πάλι μια τέτοια
αδιανόητη τραγωδία.
Καλή δύναμη σε όλους.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ: ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 4, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΤΗΛ: 210 68 43 041
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΜΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΚΕΛΛΥ ΚΟΖΥΡΑΚΗ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΙΡΙΣ ΑΕΒΕ.

Μην με πετάξεις, ανακύκλωσέ με!

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
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Μην με πετάξεις. Ανακύκλωσέ με!

