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Καλοκαίρι στην Ελλάδα. 

Υποσχόμενες Παρασκευές της φυγής από το κλεινόν 
άστυ, δύσκολες Κυριακές της μαζικής επιστροφής. 
Οι άνθρωποι της Ολυμπίας Οδού 24/7 στο δρόμο για 
να φροντίσουν μέρα και νύχτα για την ασφάλειά μας. 

Μια ακόμα καινοτομία με θετικό περιβαλλοντικό 
πρόσημο, που αναβαθμίζει την οδηγική εμπειρία 
εφαρμόσαμε μέσα στον Ιούλιο πιλοτικά στη σήραγγα 
ΘΗΣΕΑΣ της Κακιάς Σκάλας. Η σήραγγα βάφτηκε 
λευκή για να ανακλά το φως καλύτερα και οι πρώτες 
μετρήσεις δείχνουν ότι η μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας μπορεί να φτάσει έως και 50%!

Επειδή όμως δεν αρκεί η καλή υποδομή, αλλά 
χρειάζεται επίσης το συντηρημένο όχημα και ο 
ξεκούραστος οδηγός για να πετύχουμε το στόχο των 
«μηδενικών ατυχημάτων», οργανώσαμε και φέτος 
ένα «PIT STOP για την Οδική Ασφάλεια» στους ΣΕΑ 
Μεγάρων με το ΙΟΑΣ. 

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου, βάλτε 
στο πρόγραμμά σας κάποια από τις δράσεις του 
Φεστιβάλ ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΑ. Η Αιγιάλεια είναι στη μέση 
της διαδρομής Αθήνα–Πάτρα και οι δράσεις ποικίλες, 
γευστικές και δωρεάν! 

Ευχή όλων μας να περάσουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι 
χωρίς έκτακτα συμβάντα, πόνο και απώλειες. Στην 
Ολυμπία Οδό υποστηρίζουμε το έργο των αρμόδιων 
κρατικών φορέων -Πυροσβεστικό Σώμα και Πολιτική 
Προστασία-  και παράλληλα στεκόμαστε στο πλευρό 
των εθελοντών δασοπυροσβεστών. 

Και εάν στερέψατε από ιδέες για προορισμούς 
στην Βόρεια Πελοπόννησο, δείτε τρισδιάστατα τις 
προτάσεις μας στο «Ολυμπία Οδός Virtual Tour» στο: 
www.olympiaodos.gr 

Αγαπημένοι μας φίλοι, ταξιδιώτες της Ολυμπίας Οδού

Η παρουσία μας στα κοινωνικά δίκτυα τον 
τελευταίο χρόνο έγινε αισθητή από εσάς. Σας 
βλέπουμε καθημερινά να αλληλεπιδράτε στα νέα 
μας, τις ιστορίες του δρόμου και τα φωτογραφικά 
στιγμιότυπα που αναρτούμε για εσάς. Σας 
ευχαριστούμε θερμά για αυτή την ανταπόκριση και 
περιμένουμε τις προτάσεις, τις ιδέες και τις εμπειρίες 
σας από το ταξίδι! 

Καλές διαδρομές! 

Η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ στο πλαίσιο της καμπάνιάς της 
για την οδική ασφάλεια «Η ζωή δεν έχει undo» 
διοργάνωσε και φέτος σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 
(Ι.Ο.Α.Σ.) “Pit Stop” στο Σταθμό Εξυπηρέτησης 
Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.) Μεγάρων την Παρασκευή 
15/7/2022. Μαζί τους ένωσαν τις δυνάμεις τους για 
την οδική ασφάλεια, η AVIN, τα FLOCAFE, η TOTAL 
Energies και η BeSafe. 

Στο πλαίσιο της κοινής δράσης οι οδηγοί 
πραγματοποίησαν δωρεάν ένα σύντομο Τεχνικό 
Έλεγχο στο όχημά τους από συνεργάτες του 
Ι.Ο.ΑΣ. και έλαβαν «Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου» 
συμβουλευτικού χαρακτήρα με τα αποτελέσματα 
και τυχόν παρατηρήσεις σε σημεία που συνδέονται 
με την οδική ασφάλεια όπως είναι τα ελαστικά, 
τα φώτα οι υαλοκαθαριστήρες κτλ. Παράλληλα, 
ενημερώθηκαν για τη  σημασία της περιοδικής 
συντήρησης του οχήματος την υποχρέωση για 
έλεγχο ΚΤΕΟ, ενώ έλαβαν χρήσιμες συμβουλές 
οδικής ασφάλειας για το ταξίδι π.χ. ορθή πρόσδεση 
επιβατών και αποσκευών, χρήση παιδικού 
καθίσματος κινητού τηλεφώνου, διαθέσιμα σημεία 
ανεφοδιασμού καυσίμου κα. 

«Pit Stop για την Οδική Ασφάλεια» 
από την Ολυμπία Οδό και το Ι.Ο.ΑΣ. 
Μια σημαντική πρωτοβουλία επειδή η ζωή δεν έχει undο… 

Editorial 

Προσομοίωση πρόσκρουσης

Στη συνολική εμπειρία ενημέρωσης, που 
προσέφερε στο PitStop το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», οι συμμετέχοντες 
μπορούσαν να δοκιμάσουν προσομοιωτές και 
βιωματικές δραστηριότητες, όπως προσομοιωτής 
πρόσκρουσης και ζυγαριά συσχέτισης βάρους – 
ταχύτητας.

Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να αφυπνίσει και να 
ενημερώσει τους οδηγούς σχετικά με τα βασικότερα 
σημεία ελέγχου του οχήματος, και την αξία της 
πρόληψης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της θερινής 
περιόδου που οι οδικές μετακινήσεις είναι πιο 
συχνές. 

15 τυχεροί κέρδισαν δώρα, όπως:  

• 5 πομποδέκτες ΟΛΥΜΠΙΑ PASS Hybrid, 
 προ-φορτισμένους με 100€ 

• 5 προπληρωμένες κάρτες AVIN των 50€ 

• 5 backpack TOTAL Energies 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού 
στο “PIT STOP για την Οδική Ασφάλεια” 
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Η Ευρωπαϊκή εμπειρία 
στην Κακιά Σκάλα
Πιλοτική εφαρμογή ανοιχτόχρωμης επικάλυψης οδοστρώματος

Αυξημένα επίπεδα οδικής ασφάλειας

Σημαντικά αποτελέσματα αναμένονται και 
στο επίπεδο οδικής ασφάλειας, όπου η πιο 
ανοιχτόχρωμη επιφάνεια οδοστρώματος αναμένεται 
να δημιουργήσει ένα πιο άνετο περιβάλλον 
οδήγησης. Για τον ίδιο λόγο θα τοποθετηθεί 
επιπλέον ανακλαστικός εξοπλισμός (μάτια γάτας) 
κάθε 10 μέτρα κατά μήκος του κρασπέδου και στις 
δύο πλευρές της σήραγγας, ενώ για να διατηρηθεί 
η αντίθεση διαγραμμίσεων στο νέο ανοιχτής 
απόχρωσης οδόστρωμα θα εφαρμοστεί ένας 
συνδυασμός μαύρου πλαισίου με διακεκομμένη 
λευκή γραμμή στο εσωτερικό του.

Τις πρώτες εβδομάδες λειτουργίας της σήραγγας 
με το νέο οδόστρωμα και προκειμένου οι οδηγοί 
να εξοικειωθούν με το νέο περιβάλλον, το όριο 
ταχύτητας θα διατηρηθεί στα 80χλμ./ ώρα.

Στη συνέχεια, όταν επιβεβαιωθεί σε αυτές 
τις συνθήκες χρώματος οδοστρώματος και 
διαγράμμισης, η καλή εμπειρία που διαπιστώθηκε 
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τότε η νέα τεχνική θα 
επεκταθεί και θα εφαρμοστεί και σε άλλες σήραγγες 
της Ολυμπίας Οδού. 

5. Εφαρμογή ειδικής διαγράμμισης 6. Τελικό «προϊόν» 1. Μετρήσεις πριν από την εφαρμογή της επίστρωσης

3. Εφαρμογή του υλικού με χρήση ειδικού μηχανήματος διάστρωσης 4. Τελικό «χτένισμα» 

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία

Πρόκειται για μια πρακτική, η οποία μέχρι σήμερα 
έχει εφαρμοστεί τόσο στην Γερμανία και την 
Αυστρία, σε σήραγγα μήκους μεγαλύτερου των 
1.000 μέτρων, όσο και ευρέως στη Γαλλία, όπου 
η εφαρμογή επιφανειακών επικαλύψεων που 
κάνουν φωτεινότερη την επιφάνεια των σηράγγων 
έχει δώσει εδώ και πολλά χρόνια εξαιρετικά 
αποτελέσματα. 

Ο θετικός περιβαλλοντικός αντίκτυπος αυτής της 
πρακτικής είναι διπλός και προκύπτει αφενός από 
τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, αφετέρου 
από την αποφυγή αντικατάστασης του 
ασφαλτοτάπητα, όπου και τα δύο μεταφράζονται 
σε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
και είναι σύμφωνα με την περιβαλλοντική πολιτική 
και τις δεσμεύσεις των μετόχων της Ολυμπίας Οδού 
(VINCI Concessions, Hoch\ef PPP Solu\ons, AVAX, 
TERNA, AKTOR) για το κλίμα και την κυκλική 
οικονομία. 

2. Ανάμειξη των συστατικών του υλικού επίστρωσης

Ένα νέο έργο εφαρμογής ανοιχτόχρωμης 
επικάλυψης του οδοστρώματος ολοκληρώθηκε 
πιλοτικά στη σήραγγα ΘΗΣΕΑΣ της Κακιάς Σκάλας 
στην κατεύθυνση προς Αθήνα.  

Στόχος είναι η αξιοποίηση των θετικών συνεπειών 
των ανακλαστικών χαρακτηριστικών των 
ανοιχτόχρωμων οδοστρωμάτων σε σχέση με τα 
σκουρόχρωμα, διατηρώντας πάντοτε τα λειτουργικά 
χαρακτηριστικά της επιφάνειας κύλισης σε υψηλά 
επίπεδα. 

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή μιας ειδικής επιφανειακής 
επίστρωσης στο οδόστρωμα μιας σήραγγας έχει 
ως αποτέλεσμα τον ελαφρύ χρωματισμό του 
υφιστάμενου ασφαλτοτάπητα και συνεπώς τη μείωση 
του απαραίτητου επιπέδου λαμπρότητας στη σήραγγα 
και της αντίστοιχης κατανάλωσης ενέργειας, με θετικό 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο στη λειτουργία της. 

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα έχει ήδη ξεπεράσει τις 
προσδοκίες μας, μιας και οι προκαταρκτικές μετρήσεις 
προμηνύουν μεγάλη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας που μπορεί να φτάσουν έως και 50%!
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Φεστιβάλ   
ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΑ 
Πρωταγωνιστές η ιστορία, ο πολιτισμός και η γαστρονομία.
Η Ολυμπία Οδός, η κεντρική αρτηρία της περιοχής, 
απλώνει τους νευρώνες της και επικοινωνεί, 
τα Τοπία και τις Γεύσεις της Αιγιάλειας, στηρίζοντας 
το Φεστιβάλ ΟΙΝΟΞΕΝΕΙΑ. 

Ο Οίνος και τα αμπελουργικά Τοπία είναι οι 
πρωταγωνιστές του Φεστιβάλ που συγκεντρώνει 
γύρω του την μεσογειακή διατροφή, την ιστορία, 
τον πολιτισμό και τη γαστρονομία της περιοχής. 

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου 
(18/8–31/8), όπως κάθε χρόνο, τα Οινοξένεια σας 
προσκαλούν σε πολλά διαφορετικά δρώμενα στη 
πόλη και στην Υπαιθρο, της Αιγιάλειας και των 
Καλαβρύτων. 

Θα έχετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε γευστικές 
δοκιμές ποιοτικών επώνυμων οίνων, σεμινάρια 
γευσιγνωσίας, μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, 
κινηματογραφικές ταινίες και εκθέσεις στο θεματικό 
πλαίσιο της γιορτής, παρουσιάσεις βιβλίων. 
Θα γευτείτε στις ανοιχτές κουζίνες και θα γνωρίσετε 
την παραγωγή και τους ανθρώπους στα ανοιχτά 
επισκέψιμα οινοποιεία. Θα βρεθείτε μέσα στους 
αμπελώνες να συμμετέχετε σε μουσικά ακούσματα, 
σε work shops, σε φυσιολατρικές δραστηριότητες 
και σε πικ-νικ. Όλες οι δράσεις είναι δωρεάν και 
μερικές απαιτούν απλά δήλωση συμμετοχής. 

Δείτε τη Βόρεια Πελοπόννησο και διαλέξτε προορισμό! 
“ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Virtual Tour” 

Στα σημεία εστίασης Οινοξένεια θα γευτείτε πιάτα 
«Οινοξένεια», όπως και τα κρασιά των μελών του 
Δικτύου, σε ειδικές τιμές για όλο το δεκαπενθήμερο! 

Θα βρείτε το πρόγραμμα των Οινοξενείων στο: 

www.diktio-poiotitas-oinoxeneia.gr 

Τηλ. επικοινωνίας: 693 709 7315 

Στο πλευρό των εθελοντικών ομάδων 
ένα ακόμα δύσκολο καλοκαίρι 

Πως θα σας φαινόταν ένα εικονικό ταξίδι σε 
15 επιλεγμένα σημεία κατά μήκος της Ολυμπίας 
Οδού, με τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας ώστε 
να βρεθείτε στη Βόρεια Πελοπόννησο και πιθανόν 
να διαλέξετε πιο εύκολα τον επόμενο... ταξιδιωτικό 
προορισμό σας. 

Μπείτε στο Ολυμπία Οδός mobile App ή στο 
www.olympiaodos.gr και βρείτε το “ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΟΔΟΣ Virtual Tour” για να δείτε εντυπωσιακά 
επίγεια και εναέρια σφαιρικά πανοράματα. Τα 
επίγεια δημιουργούν την αίσθηση του ταξιδιού από 
προορισμό σε προορισμό, κατά μήκος της διαδρομής 
και τα εναέρια δίνουν στο χρήστη 
τη δυνατότητα να «κατοπτεύσει» τη διαδρομή 
από ψηλά. 

Το καινοτόμο και πιο εντυπωσιακό στοιχείο 
είναι η δυνατότητα περιήγησης μεταξύ σημείων 
που εκτείνονται σε μήκος 200 χιλιομέτρων, γεγονός 
που επιτρέπει στο χρήστη να «ταξιδέψει», για 
παράδειγμα, από τις Σκιρωνίδες Πέτρες στη Λίμνη 
Στυμφαλία ή να κάνει ακόμη και μια μικρή βόλτα 
κατά μήκος του Βουραϊκού. 

Για κάθε προορισμό, υπάρχει πληροφοριακό υλικό 
στα ελληνικά και στα αγγλικά, αλλά και φωτογραφίες. 

Πρεσβευτής Βιώσιμης Ανάπτυξης η Ολυμπία Οδός 
Οι πρωτοβουλίες της Ολυμπίας Οδού για το 
Περιβάλλον επιβραβεύονται διαρκώς σε σημαντικές 
διοργανώσεις, όπως τα BRAVO Sustainability Awards, 
όπου διακρίθηκε για το πρόγραμμα «Βιώσιμη 
Κινητικότητα & Ενεργειακή Πρωτοπορία», 

λαμβάνοντας παράλληλα το σήμα του Πρεσβευτή 
Βιώσιμης Ανάπτυξης ως οργανισμός που υλοποιεί 
δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, την 
κοινωνική ευημερία, την οικονομική ανάπτυξη και 
την καινοτομία. 

Στο πλευρό των εθελοντών δασοπυροπροστασίας που 
επιχειρούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου για να 
προστατέψουν ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και τα δάση 
μας, βρίσκεται με κάθε δυνατό τρόπο η Ολυμπία Οδός. 
Φέτος, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου στηρίξαμε το 
έργο της Εθελοντικής Ομάδας Πυρόσβεσης–Διάσωσης 
(Ε.Ο.ΠΥ.Δ.) Βραχνέικων, της Ομάδας Εθελοντών 
Μεγαριτών ΟΕΜ, του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής 
Προστασίας Αγ. Στεφάνου (Σ.Ε.Π.Π.Α.Σ.), της Επίλεκτης 
Ομάδας Ειδικών Αποστολών Ελλάδος (ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α.) και 
του Δασαρχείου Πατρών. 

Οι εθελοντικές ομάδες δασοπυροπροστασίας βρίσκονται 
διαρκώς στην πρώτη γραμμή των δασικών πυρκαγιών, 
συνεισφέροντας καίρια στο έργο των αρμόδιων κρατικών 
φορέων, όπως το Πυροσβεστικό Σώμα και η Πολιτική 
Προστασία. 

Δύο βραβεία στα Hellenic Responsible Business Awards 2022
Το πρόγραμμα «Νερό από τον αέρα» και οι πρώτοι 
«πράσινοι» ΣΕΑ στην Ελλάδα ήταν τα θέματα για 
τα οποία η Ολυμπία Οδός απέσπασε ένα βραβείο 
Gold και ένα Silver αντίστοιχα, στα Responsible 

Business Awards, σε μια λαμπερή βραδιά στο 
Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας και του ΣΕΒ. 



ΜΗ ΜΕ ΠΕΤΑΞΕΙΣ… ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΕ ΜΕ!

Εξυπηρέτηση Πελατών
Καλέστε στο:  22960 95555  από Δευτέρα έως Παρασκευή (08.00-18.00)
ή στείλτε μήνυμα στο:  customercare@olympiaoperation.gr 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.»  ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ  
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