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Στοιχεία και αριθμοί
●

Η Ολυμπία Οδός είναι ένα από τα μεγαλύτερα
και πιο απαιτητικά έργα σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή,
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

●

Πρόκειται για ένα έργο παραχώρησης
διάρκειας 30 χρόνων, το οποίο περιλαμβάνει
τη χρηματοδότηση, λειτουργία, κατασκευή και
συντήρηση 365 χλμ. αυτοκινητόδρομου από
την Ελευσίνα στην Κόρινθο, την Πάτρα, τον
Πύργο και την Τσακώνα Μεσσηνίας.

●

Το κατασκευαστικό αντικείμενο περιλαμβάνει
284 χλμ. νέου αυτοκινητοδρόμου (ΚόρινθοςΠάτρα και Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα) και
σημαντικές παρεμβάσεις και βελτιώσεις σε 81
χλμ. υφιστάμενων τμημάτων αυτοκινητοδρόμου
(Ελευσίνα-Κόρινθος και Ευρεία Παράκαμψη
Πάτρας).

Στο 2ο τεύχος των νέων της Ολυμπίας Οδού
θα βρείτε αναλυτικά στοιχεία για τις εργασίες
συντήρησης που πραγματοποιούνται από τον
Αύγουστο του 2008 με στόχο τη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας και την επίλυση χρόνιων
προβλημάτων.
Οι εργασίες κατασκευής των νέων τμημάτων
αυτοκινητόδρομου της Κορίνθου-Πατρών
βρίσκονται σε εξέλιξη σε τέσσερα μέτωπα με
την κατασκευή των πρώτων νέων σηράγγων
στο Δερβένι, τα Μαύρα Λιθάρια, την Ακράτα
και τον Πλάτανο.
Η άνοιξη φέρνει το νέο ηλεκτρονικό σύστημα
της Ολυμπίας Οδού, το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, το
οποίο θα κάνει ακόμα πιο άνετες και εύκολες
τις διελεύσεις των οδηγών που χρησιμοποιούν
το δίκτυο Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα για τις
μετακινήσεις τους.
Η Ολυμπία Οδός με προτεραιότητα την οδική
ασφάλεια υποστηρίζει τη σημαντική πρωτοβουλία
του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» για την οδική ασφάλεια μέσω του
προγράμματος «Δρόμοι στο μέλλον… Συμμαχία
για την ασφάλεια και τον πολιτισμό στο δρόμο».

●

●

Η έναρξη της σύμβασης παραχώρησης του
έργου από το ελληνικό κράτος προς την
κοινοπραξία ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. υπογράφηκε
στις 4 Αυγούστου 2008.
Η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου θα
ολοκληρωθεί σε 6 χρόνια.

Γνωρίζετε ότι...
PASS
▶ ΟΛΥΜΠΙΑ
Μπορείτε να περνάτε από τις ηλεκτρονικές
λωρίδες της Ολυμπίας Οδού εύκολα και άνετα
χωρίς να χάνετε χρόνο ή να ψάχνετε για χρήματα
και να ανανεώνετε το λογαριασμό σας ακόμη
και στις λωρίδες με εισπράκτορα; Επίσης, από
τις ίδιες λωρίδες του ΟΛΥΜΠΙΑ PASS μπορείτε
να περνάτε και όσοι διαθέτετε την ηλεκτρονική
συσκευή e-pass της Αττικής Οδού. Καλέστε
την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση (22960-95555)
για περισσότερες πληροφορίες.

Οι άνθρωποι της λειτουργίας βρίσκονται
καθημερινά σε 24ωρη βάση κοντά σας για να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να βοηθήσουν
όπου χρειασθεί.
Σας ευχαριστούμε για τη δική σας συμβολή στην
ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού έργου και σας
ευχόμαστε Καλό Πάσχα και καλές διαδρομές.
Η ομάδα της Ολυμπίας Οδού

▶
ONLINE Ενημέρωση
Μπορείτε να λαμβάνετε με e-mail τα τελευταία
νέα για την Ολυμπία Οδό, αν γραφτείτε στο
mailing list μας; Επισκεφθείτε τον ιστότοπο
www.olympiaodos.gr


ΟΛΥΜΠΙΑ PASS:
εύκολα και άνετα
Την Πέμπτη 9 Απριλίου 2009 τέθηκε σε εφαρμογή το νέο
σύστημα Ηλεκτρονικών Διοδίων της Ολυμπίας Οδού ΟΛΥΜΠΙΑ PASS - που στοχεύει στη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους οδηγούς-χρήστες
του οδικού δικτύου Ελευσίνας-Κορίνθου-Πατρών.
Η νέα υπηρεσία θα κάνει πιο άνετη
και εύκολη τη διέλευση από τους
σταθμούς διοδίων. Για το σκοπό
αυτό εξοπλίστηκαν ειδικά από δύο
ηλεκτρονικές λωρίδες οι σταθμοί
διοδίων Ελευσίνας και Ισθμού και
από μία οι σταθμοί Ζευγολατιού και
Ρίου, οι οποίες χρησιμοποιούνται
μόνο από Ι.Χ. (ή οχήματα με ύψος
μικρότερο των 2,20μ.).
Με το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, τον
ηλεκτρονικό πομποδέκτη της
Ολυμπίας Οδού, ο οδηγός μπορεί
να περάσει τα διόδια εύκολα χωρίς
να χάνει χρόνο ακολουθώντας τη
συνήθη διαδικασία πληρωμής με
μετρητά. Λειτουργεί με έναν μικρό
πομποδέκτη ο οποίος τοποθετείται
στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου.
Περνώντας από την ειδική λωρίδα
τηλεδιοδίου (κίτρινο χρώμα με
μαύρα βέλη στο οδόστρωμα και
ειδική σήμανση στο στέγαστρο του
σταθμού διοδίων), ο πομποδέκτης
αναγνωρίζεται από την κεραία του
συστήματος και η διέλευσή του
καταγράφεται αφαιρώντας το αντίτιμο
των διοδίων αυτόματα από το
λογαριασμό του συνδρομητή.
Οι πομποδέκτες του ΟΛΥΜΠΙΑ PASS
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και
στις χειροκίνητες λωρίδες τόσο για τη
χρέωση της συγκεκριμένης διέλευσης
όσο και για τη φόρτιση/ανανέωση
του λογαριασμού. Η ανανέωση του
λογαριασμού του ΟΛΥΜΠΙΑ PASS
μπορεί να γίνεται επίσης και στα 3
Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών.

Στο προσεχές διάστημα θα
δημιουργηθούν ειδικές ηλεκτρονικές
λωρίδες και για τα λεωφορεία και
φορτηγά. Προς το παρόν τα οχήματα
αυτά μπορούν να χρησιμοποιούν τον
πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS μόνο
στις λωρίδες με εισπράκτορα.
Διαλειτουργικότητα
Το ΟΛΥΜΠΙΑ PASS μπορείτε να
το χρησιμοποιήσετε μόνο στους
σταθμούς διοδίων της Ολυμπίας
Οδού. Ωστόσο, προωθούμε τη
συνεργασία μας με άλλες αντίστοιχες
εταιρίες αυτοκινητοδρόμων
ώστε σύντομα να επεκταθεί
η δυνατότητα χρήσης του και
σε άλλους δρόμους. Αξίζει να
σημειωθεί ότι στην κατεύθυνση
αυτή, της διαλειτουργικότητας,
ήδη οι ηλεκτρονικές λωρίδες
ΟΛΥΜΠΙΑ PASS δέχονται και
αναγνωρίζουν τους πομποδέκτες
της Αττικής Οδού e-pass.
3 Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών
Οι οδηγοί μπορούν να προμηθευτούν
την ειδική ηλεκτρονική συσκευή
ΟΛΥΜΠΙΑ PASS στα 3 Σημεία
Εξυπηρέτησης Πελατών (ΣΕΠ) της
Ολυμπίας Οδού που βρίσκονται στους
σταθμούς διοδίων Ελευσίνας στο 29ο
χλμ. (στην κατεύθυνση προς Πάτρα),
Ισθμού στο 77ο χλμ. (κατεύθυνση
προς Αθήνα) και Ρίου στο 204ο χλμ.
(κατεύθυνση προς Αθήνα).
Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα δικαιολογητικά που
είναι απαραίτητα για την εγγραφή
σας καθώς και οποιαδήποτε
άλλη πληροφορία σχετικά με το
ΟΛΥΜΠΙΑ PASS στην Τηλεφωνική
Εξυπηρέτηση στο 22960-95555.


Ολυμπία Οδός

Τεύχος 02 | Άνοιξη 2009

ΕΡΓΑ

ΕΡΓΑ+

Τα έργα σε εξέλιξη
Από τον Αύγουστο 2008 έχει ενεργοποιηθεί ένας σημαντικός
τεχνικός μηχανισμός για τη συντήρηση και την αποκατάσταση
χρόνιων προβλημάτων στα υφιστάμενα τμήματα της
Ελευσίνας-Κορίνθου και της Κορίνθου-Πατρών, καθώς και
για την κατασκευή των νέων τμημάτων αυτοκινητόδρομου
Κορίνθου-Πατρών και Πατρών-Πύργου-Τσακώνας (Μεσσηνίας).
Οι εργασίες ελαφριάς και βαριάς
συντήρησης επί των υφισταμένων
τμημάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη
και στοχεύουν στη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας περιλαμβάνουν:
Αντικατάσταση κατεστραμμένων
και βελτίωση υφισταμένων
στηθαίων ασφαλείας,
Βελτίωση αντιολισθητικής
ικανότητας οδοστρωμάτων,
Τοπικές επισκευές
οδοστρώματος,
Εργασίες διαγράμμισης,
Βελτίωση ορατότητας και
αύξηση ωφελίμου του πλάτους
της οδού με τον καθαρισμό/
κλάδεμα θάμνων και δέντρων
παραπλεύρως της οδού,


Οι πρώτες 4 νέες σήραγγες της Κορίνθου-Πατρών

Καθαρισμός και αντικατάσταση
φθαρμένων πινακίδων,
Αλλαγή ανακλαστήρων
στηθαίων ασφαλείας,
Επιδιόρθωση οδοφωτισμού
στο τμήμα Ελευσίνα-Κόρινθος
και στο τμήμα Κόρινθος-Πάτρα,
Καθαρισμός των ερεισμάτων
από φυτά, χώματα και
απορρίμματα και διάνοιξη των
ρείθρων απορροής υδάτων.
Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη
στα τμήματα Κορίνθου-Πατρών και
Πατρών-Πύργου οι γεωτεχνικές και οι
τοπογραφικές έρευνες.
Έγινε αξιολόγηση των υφισταμένων
γεφυρών στο τμήμα ΕλευσίναςΚορίνθου και ξεκίνησε η
ανακατασκευή της Γέφυρας Πάχης.

Η κατασκευή των νέων τμημάτων
αυτοκινητόδρομου της ΚορίνθουΠατρών έχει ξεκινήσει σε τέσσερα
μέτωπα για την κατασκευή των
πρώτων τεσσάρων νέων σηράγγων.
Το έργο κατά την ολοκλήρωση της
κατασκευής θα έχει σύνολο 19 νέες
σήραγγες συνολικού μήκους 18,5
χλμ. Η μεγαλύτερη σήραγγα θα έχει
μήκος περίπου 4χλμ. στην περιοχή
της Παναγοπούλας κοντά στον
Ψαθόπυργο Αχαΐας.
Σήραγγα Δερβενίου
(Αλλεπάλληλα τμήματα σήραγγας με
μεταξύ τους γέφυρα μήκους 620μ. +
610μ., κατεύθυνση προς Αθήνα)
Έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός
και η αποψίλωση του εδάφους της
εισόδου της σήραγγας.
Εκτελούνται εργασίες διάνοιξης των
οδών προσέγγισης προς το ανατολικό
μέτωπο της πρώτης σήραγγας,
ενώ ξεκινά άμεσα η εκσκαφή για το
μέτωπο αυτής.

Σήραγγα Μαύρων Λιθαριών
(Δίδυμη σήραγγα μήκους 1180μ.
η κατεύθυνση προς Αθήνα, 1140μ.
η κατεύθυνση προς Πάτρα)
Έχει ξεκινήσει η εκσκαφή του
μετώπου της σήραγγας και βρίσκονται
σε εξέλιξη οι εργασίες αντιστήριξης
του μετώπου εκσκαφής.
Σήραγγα Ακράτας
(Αλλεπάλληλα τμήματα σήραγγας με
μεταξύ τους γέφυρα μήκους 240μ. +
780μ., κατεύθυνση προς Αθήνα)
Έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός και η
αποψίλωση του εδάφους της εισόδου
της σήραγγας. Έχουν εκτελεστεί
όλες οι εργασίες κατασκευής
των πασσάλων αντιστήριξης του
ανατολικού μετώπου της εκσκαφής
και ολοκληρώνεται η πλάκα κάλυψης
ώστε να αρχίσει η υπόγεια εκσκαφή
κάτω από αυτή.
Έχει επίσης ξεκινήσει η εκσκαφή και
τοποθετήθηκε ο κεφαλόδεσμος στο
ανατολικό μέτωπο της σήραγγας.

Σήραγγα Πλατάνου
(Δίδυμη σήραγγα μήκους 1630μ.
η κατεύθυνση προς Αθήνα, 1570μ.
η κατεύθυνση προς Πάτρα)
Έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός
και η αποψίλωση του εδάφους
της εισόδου της σήραγγας.
Πραγματοποιούνται χωματουργικές
εργασίες για τη διαμόρφωση του
περιβάλλοντα χώρου. Τέλος,
έχει τοποθετηθεί η πρώτη σειρά
δοκών προπορείας της διάνοιξης
της σήραγγας, ενώ έχει ξεκινήσει
η υπόγεια εκσκαφή και η προσωρινή
στήριξη και στα δύο μέτωπα της
σήραγγας.

Ολοκληρώθηκαν οι βασικές
Εργοταξιακές Εγκαταστάσεις
στο τμήμα Κορίνθου-Πατρών
στις ακόλουθες περιοχές: Κιάτο,
Ξυλόκαστρο, Ακράτα, Ανατολικό
Αίγιο, Δρέπανο.



Ολυμπία Οδός

Τεύχος 02 | Άνοιξη 2009

Το προσωπικό λειτουργίας
της Ολυμπίας Οδού δίπλα σας
Από τις 6 Αυγούστου 2008 το προσωπικό της Εταιρείας
Λειτουργίας της Ολυμπίας Οδού βρίσκεται πλάι στον οδηγό
επί 24ωρου βάσεως για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας
και την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών.
Οι ομάδες περιπολίας και
επέμβασης κυκλοφορούν κατά
μήκος του δρόμου για την ανίχνευση
περιστατικών, την ασφαλή
αντιμετώπισή τους με κατάλληλα
μέσα σήμανσης και ασφαλείας
και την ταχεία αποκατάσταση της
κυκλοφορίας, καθώς και για τη
μεταφορά πληροφοριών στα
Κέντρα Διαχείρισης Κυκλοφορίας
στην Κακιά Σκάλα και την Παράκαμψη
Πάτρας, τα οποία συντονίζουν τις
περαιτέρω ενέργειές τους στο
δρόμο και αναλαμβάνουν την
ενημέρωση-ειδοποίηση πρόσθετων
εσωτερικών ή εξωτερικών δυνάμεων
εφόσον απαιτηθούν.
Από τις 6 Αυγούστου 2008
μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2009,
έχει παρασχεθεί βοήθεια με τη
συνδρομή του εξειδικευμένου
προσωπικού και οχημάτων της
λειτουργίας τουλάχιστον σε 12.500
συμβάντα. Καθημερινά κατά μέσο
όρο διανύονται 11.000 χλμ. για
περιπολίες, συντήρηση, εποπτεία και
επεμβάσεις, ενώ αντιμετωπίζονται
περισσότερα από 55 περιστατικά.
Η εταιρεία λειτουργίας πραγματοποιεί
επίσης τακτικές εργασίες
ελαφριάς συντήρησης, όπως
αντικατάσταση κατεστραμμένων
στηθαίων ασφαλείας, προσωρινή
αποκατάσταση λακκουβών με ψυχρή
άσφαλτο, εργασίες συντήρησης
και εργασίες καθαριότητας και
αποκομιδής απορριμμάτων.
Στα πλαίσια της προληπτικής
χειμερινής συντήρησης η
εταιρεία πραγματοποίησε μια
σειρά εργασιών (καταγραφές
θερμοκρασίας οδοστρώματος,
προετοιμασία φορτηγών για ρίψη


άλατος, περιπολίες για προληπτική
ρίψη άλατος, κλπ). Ενώ, στις 19
Δεκεμβρίου 2008 και στις 22
Ιανουαρίου 2009 πραγματοποιήθηκαν
δύο εκτεταμένες μεγάλης κλίμακας
Ασκήσεις Χειμερινής Συντήρησης
με στόχο την άρτια προετοιμασία
και τη διατήρηση σε ετοιμότητα εν
όψει των ενδεχόμενων σχετικών
καιρικών φαινομένων.
Τον Φεβρουάριο 2009,
πραγματοποιήθηκε άσκησησεμινάριο με τη συμμετοχή του 1ου
Πυροσβεστικού Σταθμού Πατρών
και μερικώς κλιμακίου της ΕΜΑΚ
στην Πάτρα, με θέμα «ΣήραγγεςΠροσβάσεις-Εξοπλισμός
Ανίχνευσης & Πυρόσβεσης» και
στόχο την άρτια προετοιμασία και την
ετοιμότητα σε περίπτωση κινδύνου.
Για την ταχύτερη εξυπηρέτηση
των οδηγών, ιδιαίτερα τις ήμερες
υψηλής κυκλοφορίας, προστέθηκαν
τον Δεκέμβριο 2008, δύο λωρίδες
διοδίων στην Ελευσίνα και τρεις στον
Ισθμό, εκ των οποίων η μία σε κάθε
σταθμό είναι ηλεκτρονική.
Επίσης, από την 1η Δεκεμβρίου 2008
τέθηκαν σε λειτουργία λωρίδες
e-pass τις οποίες μπορούν να
χρησιμοποιούν οι συνδρομητές της
Αττικής Οδού και αφορούν οχήματα
μόνο της κατηγορίας 2 (οχήματα με
ή χωρίς ρυμουλκούμενο και ύψος
έως 2,20μ.).

Η δική σας άποψη
«Ανιδιοτελώς και με προθυμία»
Χθες το απόγευμα στο ύψος των
διοδίων της Ελευσίνας με έπιασε
λάστιχο και έτυχα της άμεσης
βοήθειας της υπηρεσίας φροντίδας
της οδού. Αισθάνομαι λοιπόν την
ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά την
εταιρεία σας καθώς και τον υπάλληλό
σας, ο οποίος ανιδιοτελώς και με
προθυμία με βοήθησε ουσιαστικά
να αντικαταστήσω το λάστιχο του
αυτοκινήτου μου. Ευχαριστώ θερμά.
Γιάννης
31 Δεκεμβρίου 2008
«Με παραδειγματικό
επαγγελματισμό»
Πριν λίγες ημέρες είχα ένα πρόβλημα
με το αυτοκίνητό μου κατά την
επιστροφή μου από το Λουτράκι,
λίγο πριν τα διόδια της Κορίνθου.
Σε ελάχιστο χρονικό διάστημα,
από την αναγκαστική στάση του
αυτοκινήτου μου, κατέφτασε το όχημα
εξυπηρέτησης της Ολυμπίας Οδού.
Θέλω να ευχαριστήσω τον υπάλληλό
σας, ο οποίος με παραδειγματικό
επαγγελματισμό, αλλά και με
ταχύτητα με βοήθησε στον εντοπισμό
του τεχνικού προβλήματος του
αυτοκινήτου μου, αλλά και στην
επιδιόρθωσή του. Θα ήθελα να
προσθέσω την αναπάντεχη ευγενική
άρνησή του στην προσπάθειά
μου να προσφέρω κάποιο μικρό
χρηματικό ποσό, γεγονός που
με εξέπληξε θετικά. Ως ελάχιστο
δείγμα ευχαριστιών στον υπάλληλο,
αποστέλλω αυτό το γράμμα.
Κωνσταντίνος
4 Ιανουαρίου 2009

«Ευχαριστίες»
Σκοπός της επιστολής αυτής είναι
να σας ευχαριστήσω σχετικά με ένα
συμβάν που έγινε στις 24/12/2008.
Λίγο πριν τον κόμβο Κιάτου όπου είχα
σταθμεύσει, έχασα ένα προσωπικό
αντικείμενο (πορτοφόλι-τσαντάκι).
Αφού ήρθα σε επαφή με την Τροχαία
Κιάτου, μου είπαν να απευθυνθώ στο
Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου όπου
και μου παρέδωσαν το πορτοφόλιτσαντάκι μου. Σε ερώτησή μου ποιος
το βρήκε, μου είπαν ο υπάλληλος της
Ολυμπίας Οδού. Γι’ αυτό το λόγο θα
ήθελα αν είναι εύκολο να έρθω σε
επικοινωνία με τον υπάλληλό σας να
τον ευχαριστήσω προσωπικά.
Τάσος
12 Ιανουαρίου 2009
«Ευχαριστίες»
Είμαστε κάποιοι από τους πολλούς
που έτυχαν της εξυπηρέτησης από
το προσωπικό της εταιρείας σας και
συγκεκριμένα από τον υπάλληλό
σας το Σάββατο 10/1/2009 και
γύρω στις 11:30 με 12:00 στην
Εθνική Οδό Αθήνας-Κορίνθου στην
τοποθεσία Κακιά Σκάλα. Θέλουμε
να ευχαριστήσουμε την εταιρεία σας
αλλά και τον συγκεκριμένο υπάλληλο
προσωπικά για την βοήθειά του στην
αντικατάσταση του σκασμένου μας
λάστιχου.
Δημήτρης, Καίτη
11 Ιανουαρίου 2009

«Διευκόλυνση κυκλοφορίας»
Με μεγάλη ικανοποίηση αντίκρισα
την Παρασκευή 16/01/2009,
περνώντας μετά από διάστημα άνω
του ενός μηνός, ειδικά συνεργεία να
καθαρίζουν τις άκρες του δρόμου
στον άξονα Κορίνθου-Πατρών.
Είμαι οδηγός μεγάλου φορτηγού
με επικαθήμενο και μέχρι τώρα
αντιμετώπιζα σοβαρό πρόβλημα
κατά την κίνησή μου σε αυτό το
κομμάτι του δρόμου. Λόγω του
στενού οδοστρώματος όσοι οδηγούν
μεγάλα και βαριά οχήματα κινούνται
στο δεξιό μέρος του δρόμου για να
διευκολύνεται η κυκλοφορία των Ι.Χ.
επιβατηγών αυτοκινήτων. Προσωπικά
έχω αντιμετωπίσει επανειλημμένως
ζημιές στο δεξιό καθρέπτη του
οχήματός μου εξ’ αιτίας του ότι τα
κλαδιά των δέντρων και θάμνων
που βρίσκονται στις δύο άκρες του
δρόμου και δεν κλαδεύονταν ποτέ
να εισέρχονται στην πορεία του
οχήματός μου. Με την παρούσα
θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για
την πρόνοια που λαμβάνετε στο
συγκεκριμένο ζήτημα και η οποία
εκτός της αποφυγής τέτοιων ζημιών,
έχει επίσης σαν αποτέλεσμα να
μεγαλώνει λίγο ακόμη το ωφέλιμο
πλάτος αυτού του δρόμου. Ελπίζω
αυτές οι εργασίες να συνεχισθούν
έως ότου καθαρισθεί το σύνολο της
συγκεκριμένης διαδρομής.
Γιώργος
16 Ιανουαρίου 2009

Η Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
(Τηλ.: 22960-95555) βρίσκεται πάντα
στη διάθεσή σας και απαντά στα
ερωτήματά σας και καταγράφει τις
υποδείξεις σας.
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Δρόμοι στο μέλλον…
Συμμαχία για την ασφάλεια
και τον πολιτισμό στο δρόμο

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»,
συνεχίζοντας με συνέπεια την
προσπάθειά του για την εδραίωση
υπεύθυνης νοοτροπίας στους
Έλληνες οδηγούς, παρουσίασε τη
νέα πρωτοβουλία του «Δρόμοι
στο Μέλλον… Συμμαχία για την
ασφάλεια και τον πολιτισμό στο
δρόμο». Η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
συνεργάζεται με το Ι.Ο.ΑΣ. και
υποστηρίζει τις δράσεις του για την
προώθηση της οδικής ασφάλειας.
Στη δημιουργία αυτού του κοινού
φορέα συμμαχούν οι εταιρείες
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.,
COSMOTE, DIAGEO Hellas και
GENESIS Pharma, ενώνοντας τη
φωνή τους και συστρατεύοντας τις
δυνάμεις τους με δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς για ένα καλύτερο,
πιο υπεύθυνο και ασφαλέστερο
μέλλον στους δρόμους της
Ελλάδας. Η συμμαχία υποστηρίζεται
από το Σύλλογο Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων, το European
Transport Safety Council (ETSC)
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών,
του ΥΠΕΧΩΔΕ, του Υπουργείου
Υγείας και του Δήμου Αθηναίων.
Υποστηρικτές και αγγελιοφόροι του
μηνύματος της Συμμαχίας για την
Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο
δρόμο είναι οι νέοι αυτοκινητόδρομοι,
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.,
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.


Κοινός στόχος όλων των μελών
της συμμαχίας είναι η υποστήριξη
και προώθηση δραστηριοτήτων
σε θέματα τα οποία προάγουν την
οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή
αγωγή, τη μελέτη, έρευνα, ενημέρωση
και εκπαίδευση των πολιτών,
αποσκοπώντας στην πρόληψη και
μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Την εκδήλωση άνοιξε η κα. Βάσω
Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος
του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
και συντονιστής των φορέων
της συμμαχίας, εκφράζοντας την
ικανοποίησή της για τη θετική
ανταπόκριση και συμμετοχή που
έλαβε αυτή η πρωτοβουλία,
σημειώνοντας:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΙΟΔΙΩΝ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (29ο χλμ)
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΑ
ΙΣΘΜΟΣ
ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΙΟΔΙΩΝ
ΙΣΘΜΟΥ (77ο χλμ)
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΡΙΟ
ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΔΙΟΔΙΩΝ
ΡΙΟΥ (204ο χλμ)
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ

Τηλεφωνική
Εξυπηρέτηση

22960 95555

«Η Οδική Ασφάλεια και η πολιτισμένη
συμπεριφορά στο δρόμο αποτελούν
συντελεστή ανάπτυξης και ευημερίας
αλλά και στοιχείο πολιτισμού
της κοινωνίας και μιας χώρας
γενικότερα. Η ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση των πολιτών, αλλά και η
ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων
του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
αποτελούν καθοριστικό παράγοντα
για να πάψει επιτέλους η χώρα μας να
έχει τη θλιβερή πρωτιά σε θανάτους
από τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη.
Η συνεισφορά των εταιρειών που
δεσμεύονται και συμμετέχουν στη
Συμμαχία σε καμία περίπτωση δεν
αποτελεί φιλανθρωπική δράση,
αλλά σκοπό και έργο ευθύνης.
Στόχος μας είναι ν’ αλλάξουμε την
εικόνα στους δρόμους μας και θα το
προσπαθήσουμε μ’ όλες τις δυνάμεις
ελπίζοντας να το βιώσουν οι πολίτες.»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ
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