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Καλωσήλθατε

Ένα βήμα πριν
την ολοκλήρωση
Το 2017 είναι η χρονιά ολοκλήρωσης του
αυτοκινητόδρομου. Ήδη μέσα στην Άνοιξη
λειτουργεί ο δρόμος σε όλο το μήκος του και
μέχρι το Φθινόπωρο τα τελευταία σημεία –
διεπαφή με σιδηρόδρομο, αρχαιολογία και μια
μικρή απαλλοτρίωση- θα έχουν τεθεί σε πλήρη
λειτουργία.
Η δέσμευσή μας ήταν από την αρχή μία:
Να παραδίνουμε σε λειτουργία κάθε τμήμα
του έργου που είναι δυνατό να λειτουργεί
αυτόνομα, προκειμένου να ανακουφίζουμε τους
οδηγούς από την κουραστική οδήγηση σε μία
λωρίδα. Αυτό πράξαμε το προηγούμενο διάστημα
και αυτό συνεχίζουμε να πράττουμε.
Η Κορίνθου –Πατρών ήταν ένα μεγάλο
στοίχημα λόγω του τρόπου που επιλέχθηκε
να κατασκευαστεί: ταυτόχρονη ανάπτυξη
όλων των εργοταξίων σε μήκος 120χλμ. με
ταυτόχρονη λειτουργία του δρόμου! Και αυτός
ο συνδυασμός σε μια στενή λωρίδα γης μεταξύ
στεριάς και θάλασσας που είναι επίσης ιδιαιτέρως
σεισμογενής…

Ολυμπία Οδός

Σε κυκλοφορία οι σήραγγες
Μαύρων Λιθαριών
Την Άσκηση Μεγάλης Κλίμακας στα Μαύρα Λιθάρια είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά 22 μαθητές του ΕΠΑΛ
Ξυλοκάστρου λίγο πριν τεθεί σε λειτουργία η σήραγγα που
εξυπηρετεί το ρεύμα προς Αθήνα στο τέλος Φεβρουαρίου.
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Σημεία – ορόσημα
της κατασκευής

Με το νέο δίκτυο αυτοκινητόδρομων
που αποκτά η χώρα μας όλοι θα πρέπει να
εκπαιδευτούμε στην οδήγηση σε σήραγγες, που
είναι μια νέα πραγματικότητα. Για όλα αυτά θα
μιλήσουμε το επόμενο διάστημα.
Τώρα προέχει η απόδοση στην κυκλοφορία των
τελευταίων τμημάτων του αυτοκινητόδρομου.
Καλό μήνα και καλές διαδρομές!

Κατεδάφιση
τελευταίας
γέφυρας
Η τελευταία παλαιά γέφυρα της
Κορίνθου –Πατρών «έπεσε» το
βράδυ της Δευτέρας 16/1/2017,
απαιτώντας μια τελευταία εκτροπή
της κυκλοφορίας στην Παλαιά
Εθνική Οδό. Η ιδιαιτερότητα της
συγκεκριμένης κατεδάφισης ήταν
ότι τα μηχανήματα μπορούσαν
να επιχειρήσουν μόνο από τη
μία πλευρά της γέφυρας, καθώς
από τη δυτική πλευρά έχει ήδη
κατασκευαστεί η νέα Άνω διάβαση.

Στην Άσκηση εκτός από τις ομάδες επέμβασης της Ολυμπίας
Οδού πήραν μέρος η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Τροχαία
Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας και το ΕΚΑΒ.
Η επαφή της εκπαιδευτικής κοινότητας και του τεχνικού κόσμου
αποδίδει πολλαπλά οφέλη για όλους. Πέρα από τον προφανή
στόχο του επαγγελματικού προσανατολισμού και τις παραστάσεις
που αποκτούν τα παιδιά πάνω σε ένα άκρως διεπιστημονικό
κλάδο, όπως είναι αυτός των κατασκευών, υπάρχει κάτι ακόμα
πολύ σημαντικό:
Τα σημερινά έργα κατασκευής είναι οι αυριανοί αυτοκινητόδρομοι,
στους οποίους αυτοί οι μαθητές θα είναι οδηγοί. Αποκτούμε
οδηγική συνείδηση όταν έχουμε περπατήσει, περιεργαστεί από
κοντά και κατανοήσει όλα τα συστήματα ενός αυτοκινητόδρομου.

Όσο η εικόνα του δρόμου με τους κώνους
απομακρύνεται από τη μνήμη μας και
στη θέση του ξεπροβάλει ένας σύγχρονος
αυτοκινητόδρομος με δύο λωρίδες και ΛΕΑ,
κεντρική διαχωριστική νησίδα και 29 ανισόπεδους
κόμβους, τόσο η ανάγκη να θυμόμαστε τους
τρεις παράγοντες που συνιστούν ασφάλεια στην
μετακίνηση γίνεται επιτακτικότερη:
Δρόμος- όχημα- οδηγός. Δεν αρκεί ο καλός
δρόμος για την ασφάλειά μας, χρειάζεται επίσης,
καλοσυντηρημένο όχημα και νηφάλιος οδηγός!

Κατασκευή

«Έπεσαν» και τα παλαιά διόδια Ρίου
Ένα συμβολικό σημείο της Κορίνθου –
Πατρών ήταν τα διόδια του Ρίου,
τα οποία από τις 10.2.2017 έχουν
μετατοπιστεί 3χλμ. στην κατεύθυνση
προς Αθήνα. Η κατεδάφιση των παλαιών
διοδίων ολοκληρώθηκε σε μια νύχτα
και ξεκίνησαν άμεσα οι εργασίες
διαπλάτυνσης και ανακατασκευής του
δρόμου στο σημείο αυτό.
Ο χώρος των παλαιών διοδίων θα
αποτελεί πλέον την είσοδο στον υπερκόμβο Ρίου που με τις πολλαπλές
ράμπες εισόδου –εξόδου που
κατασκευάζονται θα εξυπηρετεί οκτώ
διαφορετικές κινήσεις.
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Ολυμπία Οδός

Οι μαθητές της Αχαΐας πρώτοι στις Σήραγγες
Παναγοπούλας & τον Κόμβο Ρίου
360 μαθητές από 9 σχολεία της Πάτρας
διέσχισαν πρώτοι από όλους τους
επόμενους ταξιδιώτες τις σήραγγες
της Παναγοπούλας, στο πλαίσιο του
προγράμματος περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης που ξεκίνησε πέρσι την Άνοιξη.
Η εκπαιδευτική επίσκεψη, που ήταν
ένα ταξίδι μέσα από το παρελθόν, το
παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου,

ξεκίνησε από τα σχολεία όπου οι
μαθητές των Περιβαλλοντικών Ομάδων
ενημερώθηκαν μέσα από οπτικοακουστικό
υλικό για το έργο της “ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ”.
Στη συνέχεια οι μαθητές ξεναγήθηκαν
στο έργο από το προσωπικό της
Ολυμπίας οδού και ενημερώθηκαν
τόσο για τις προδιαγραφές κατασκευής
του αυτοκινητόδρομου όσο και για την
ασφαλή οδήγηση μέσα στις σήραγγες.

Νέος ιστότοπος της Ολυμπίας Οδού
www.olympiaodos.gr
Η Ολυμπία Οδός στο πλαίσιο της αναβάθμισης της επικοινωνίας της με τους πολίτες
και τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου προχώρησε στον εκσυγχρονισμό του διαδικτυακού
της τόπου www.olympiaodos.gr.
Ο νέος ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να είναι “responsive”,
δηλαδή συμβατός με όλες τις οθόνες επιτραπέζιων Η/Υ, tablets,
mobiles (smartphones) σε οριζόντια και κάθετη χρήση, έτσι ώστε
η πλοήγηση στον ιστότοπο να είναι εύχρηστη και φιλική για το
χρήστη.
Στις καινοτομίες του νέου διαδικτυακού τόπου περιλαμβάνονται:
• Ο Διαδραστικός χάρτης με όλες τις χρήσιμες πληροφορίες
για τους οδηγούς όπως κόμβοι/έξοδοι, ΣΕΑ (Σταθμοί
Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών), διόδια, πάρκινγκ/ W.C.,
αλλά και αποτυπωμένες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και
εικόνες εργασιών ανά τμήμα του αυτοκινητόδρομου.

Patras IQ

Η Ολυμπία Οδός στηρίζει μια φιλόδοξη προσπάθεια
Η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας (Patras IQ ),
στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας
της ερευνητικής κοινότητας με τον επιχειρηματικό
τομέα και περιλαμβάνει:
• Προϊόντα καινοτόμων ιδεών
• Καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με προϊόντα
που προέκυψαν από την συνεργασία με
πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς
• Πρόγραμμα εκδηλώσεων σε θέματα καινοτομίας
και επιχειρηματικότητας που συμμετέχουν ομιλητές
και φορείς και από τους δύο τομείς.

Νέα
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• Τα hot button στην κεντρική σελίδα του ιστότοπου για
γρήγορη αναζήτηση τεσσάρων βασικών κατηγοριών:
Πρόοδος Εργασιών, Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις, O-pass,
Διαδραστικός Χάρτης.
Στο www.olympiaodos.gr θα βρείτε πληροφορίες για το Έργο
και την κατασκευή του, τις υπηρεσίες του αυτοκινητόδρομου και
συμβουλές οδικής ασφάλειας, Νέα- Ανακοινώσεις - Εκδόσεις,
αλλά και πάρα πολλά video και φωτογραφίες.
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Let’s do it Greece!

Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017
η Ελλάδα γίνεται Ομορφότερη!
Η Ολυμπία Οδός
Εθνικός Υποστηρικτής της
Μεγαλύτερης Εθελοντικής
Εκστρατείας καθαρισμού
της χώρας!
Την Κυριακή 2 Απριλίου 2017 χιλιάδες
εθελοντές συντονίζονται ταυτόχρονα σε
κάθε γωνιά της Ελλάδας, με σκοπό να
διαδώσουν το μήνυμα της συνεργασίας
και του εθελοντισμού σε όλη τη χώρα.
Στόχος είναι, μέσα σε μία ημέρα, οι
χιλιάδες πολίτες που μοιράζονται το όραμα
μιας καθαρής Ελλάδας, να συντονιστούν
σε ολόκληρη τη χώρα, πραγματοποιώντας
οργανωμένες εθελοντικές δράσεις
καθαρισμού, εξωραϊσμού και αισθητικής
αναβάθμισης, ξεπερνώντας τον αριθμό
ρεκόρ των 100.000 εθελοντών, από
3.000 ομάδες, σε πάνω από 1.000
σημεία δράσης πανελλαδικά.

Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε το 2012 από
νέα παιδιά που αγάπησαν τον εθελοντισμό
μέσα από το σχολείο. Νέους που
ονειρεύονται να ενώσουν όλη την Ελλάδα
για έναν κοινό σκοπό, αναδεικνύοντας
το καλό πρόσωπο της πατρίδας μας.
Το πρόσωπο των ανθρώπων που
προσπαθούν και προσφέρουν καθημερινά
στον τόπο τους, το πρόσωπο των
εθελοντών που συνεργάζονται σε κοινή
προσπάθεια, το πρόσωπο της χαράς, της
συμμετοχής και της δημιουργικότητας.
Οι δηλώσεις συμμετοχής φορέων, ομάδων
και εθελοντών έχουν ήδη ξεκινήσει στο
www.letsdoitgreece.org.

Η Ολυμπία Οδός το Σάββατο
1/4/2017 και την Κυριακή
2/4/2017 θα μοιράσει πάνω
από 50.000 βιοδιασπώμενες
σακούλες σκουπιδιών,
μεταφέροντας το μήνυμα
της εθελοντικής εκστρατείας
σε όλους τους χρήστες του
αυτοκινητόδρομου.

Για ποιο λόγο 100.000 άνθρωποι
θα επέλεγαν να δώσουν λίγο από
τον χρόνο τους για να ομορφύνουν
την περιοχή τους;
Δες και εσύ τον κόσμο μέσα από
τα μάτια ενός Εθελοντή στο κανάλι
του Let’s Do It Greece στο YouTube
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Ολυμπία Οδός

Το κανάλι της Ολυμπίας Οδού
πέρασε τα 850,000 views
Η εικόνα σε συνδυασμό με σύντομες περιγραφές από τους
Πρωταγωνιστές του έργου μας -είτε είναι άνθρωποι των εργοταξίων,
είτε συνοδοιπόροι μας στις κοινωνίες γύρω από τον αυτοκινητόδρομο
- είναι ο πιο άμεσος τρόπος επικοινωνίας μας.
Στο κανάλι της Ολυμπίας Οδού στο You Tube μπορείτε να δείτε
περισσότερα από 70 διαφορετικά video για την κατασκευή, τη
λειτουργία του δρόμου, αλλά και δράσεις που υλοποιήσαμε μαζί για
το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την οδική ασφάλεια.
Μέσα στον Φεβρουάριο 2017 ξεπεράσαμε τους 1500 subscribers,
ενώ το video για τις σήραγγες της Παναγοπούλας παραμένει μακράν
το πιο αγαπημένο video με πάνω από 136.000 views!
Σας ευχαριστούμε για τη θερμή ανταπόκρισή σας!

Μείνετε συντονισμένοι στο
https://www.youtube.com/user/olympiaodos

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!

Περιμένουμε τα σχόλια και τις ιδέες σας για θέματα
που θέλετε να δείτε στο info@olympiaodos.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
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Μην με πετάξεις. Ανακύκλωσέ με!

