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Η ταξιδιωτική εμπειρία
αρχίζει App το κινητό σας
Πατρών–Πύργου
Τα 75 χιλιόμετρα που
οδηγούν την Πελοπόννησο
στο μέλλον
σ.3

Οικολογική οδήγηση
Με 8 κινήσεις μείωση της
κατανάλωσης καυσίμων
έως 40%
σ.6
Ηλεκτροκίνηση,
ανέπαφες συναλλαγές
και «Νερό από τον Αέρα»
σ.7
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Ολυμπία Οδός

ΝΈΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΌΔΡΟΜΟΣ ΠΑΤΡΏΝ–ΠΎΡΓΟΥ

Editorial

Τα 75 χιλιόμετρα που οδηγούν την
Πελοπόννησο στο μέλλον

Η εφαρμογή της Ολυμπίας Οδού, ενσωματώνοντας
ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής, σχεδιάστηκε ώστε
να κάνει κάθε διαδρομή πιο ευχάριστη και, κυρίως,
πιο ασφαλή.
Με το ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ App οι οδηγοί μπορούν
να προγραμματίζουν εύκολα και με ακρίβεια το
ταξίδι τους, αφού η εφαρμογή εξασφαλίζει άμεση
πρόσβαση σε μια σειρά από «έξυπνες» υπηρεσίες
μεταξύ των οποίων, υπολογισμό διοδίων, πρόβλεψη
κυκλοφορίας και τρέχουσα κίνηση, επιλογή
βέλτιστης διαδρομής και ηχητική αναγγελία
κρίσιμων μηνυμάτων.
Οι άνθρωποι της Ολυμπίας Οδού σας ευχόμαστε
πολλά, όμορφα και κυρίως ασφαλή ταξίδια!
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Άμεσα και έμμεσα οφέλη του έργου

Χρηματοδότηση του έργου: 35% από Κεφάλαια του
Παραχωρησιούχου (τραπεζικά δάνεια & ίδια κεφάλαια)

35%

Ένας παλαιός, επικίνδυνος οδικός άξονας δίνει τη
θέση του σε έναν άνετο και ασφαλή αυτοκινητόδρομο
που θα μειώσει κατά περίπου 40 λεπτά το ταξίδι
Πάτρα–Πύργος. Ένα δρόμο με 2 λωρίδες και ΛΕΑ
ανά κατεύθυνση, με κεντρική διαχωριστική νησίδα,
8 κόμβους, 64 άνω- κάτω διαβάσεις, 15 γέφυρες,
2 Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)
και 2 Σημεία Εξυπηρέτησης Πελατών (ΣΕΠ).

65%
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και το Ελληνικό Δημόσιο

∆ιόδια
Κάτω Αχαΐας

Όλες οι καινοτομίες που έχουμε αναπτύξει στην
Ολυμπία Οδό θα είναι διαθέσιμες από την πρώτη
μέρα λειτουργίας του νέου αυτοκινητόδρομου,
αρχής γενομένης από την χιλιομετρική χρέωση,
που πρώτοι φέραμε στην Ελλάδα.
Ο νέος αυτοκινητόδρομος θα ενισχύσει την τοπική
οικονομία και την αγροτική παραγωγή. Θα
αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν της Δυτικής
Πελοποννήσου.
Τα μοναδικά μνημεία της περιοχής αποκτούν
πλέον έναν οδικό άξονα αντάξιο της Ιστορίας
και της διεθνούς ακτινοβολίας τους.

Βελτίωση οδικής ασφάλειας
Το πολυτιμότερο όφελος ενός σύγχρονου
αυτοκινητόδρομου είναι η ασφάλεια. Η διαδρομή
Κόρινθος–Πάτρα, κάποτε ήταν ένας «εφιάλτης» για
τους οδηγούς. Από την ημέρα που ξεκίνησε το έργο
παραχώρησης το 2008 μέχρι σήμερα, τα θανατηφόρα
ατυχήματα μειώθηκαν κατά 93%. Σήμερα, τα
ελάχιστα, αλλά δυστυχώς όχι μηδενικά ατυχήματα,
οφείλονται όλα στον ανθρώπινο παράγοντα.
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Παράλληλα, η Ολυμπία Οδός συνεχίζει να
καινοτομεί και να χρησιμοποιεί την πλέον σύγχρονη
τεχνολογία για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των
χρηστών της. Μετά την εισαγωγή του Hybrid,
του συστήματος που επιτρέπει για πρώτη φορά
στην Ελλάδα τη χιλιομετρική χρέωση διοδίων,
παρέχει νέες δυνατότητες στους ταξιδιώτες του
αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα–Κόρινθος–Πάτρα,
μέσα από το ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ App.

Τα νέα 75 χιλιόμετρα σύγχρονου αυτοκινητόδρομου
θα συνδέουν την Περιμετρική Πάτρας με τη βόρεια
είσοδο της πόλης του Πύργου.

Το συνολικό κόστος κατασκευής του τμήματος
Πάτρα–Πύργος θα ανέλθει στα 331 εκατομμύρια
ευρώ και χρηματοδοτείται από ένα συνδυασμό
ιδιωτικών κεφαλαίων των μετόχων, τραπεζικών
δανείων, ευρωπαϊκών κονδυλίων και συμβολή
Ελληνικού Δημοσίου.
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Με την ένταξη της Πατρών–Πύργου στο Έργο
Παραχώρησης, η Ολυμπία Οδός γίνεται πλέον ο
τρίτος μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος στη χώρα,
με συνολικό μήκος 277 χιλιόμετρα. Τα νέα 75
χιλιόμετρα σύγχρονου αυτοκινητόδρομου θα
συνδέουν την Περιμετρική Πάτρας με τη βόρεια
είσοδο της πόλης του Πύργου. Έτσι, το τμήμα
Πατρών–Πύργου σε περίπου τρία χρόνια θα
αλλάξει κατηγορία σε επίπεδο ασφάλειας,
ταχύτητας και Οδικής εξυπηρέτησης.

Η Πατρών–Πύργου αποκαθιστά, με καθυστέρηση
πολλών δεκαετιών, τη σύνδεση της Πρωτεύουσας
με την Αρχαία Ολυμπία.

Χρηματοδότηση και κόστος

Ζώνη Χρέωσης / 46,5χλµ / 3,00€

Ένα σημαντικό γεγονός για ολόκληρη την
Πελοπόννησο είναι η έναρξη των εργασιών του
τμήματος Πάτρα–Πύργος.

Νέα δεδομένα για ολόκληρη την Πελοπόννησο
δημιουργεί η έναρξη της κατασκευής του τμήματος
Πάτρα–Πύργος με ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο
εξάμηνο του 2025.

74,8χλµ / 4,80€

Μέσα στο διάστημα αυτό συνέβησαν αρκετά
γεγονότα, σχετικά με τη δράση της Ολυμπίας
Οδού, για τα οποία θα προσπαθήσουμε να σας
ενημερώσουμε.

Αλλάζουν όλα σε οδική ασφάλεια, ταχύτητα, ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Ζώνη Χρέωσης / 28,3χλµ / 1,80€

Αγαπητοί οδηγοί–χρήστες της Ολυμπίας Οδού μετά
από σχεδόν δυόμιση πολύ δύσκολα χρόνια, εξαιτίας
της πρωτοφανούς πανδημίας που έπληξε όλον τον
πλανήτη, μπορούμε και πάλι να επικοινωνήσουμε
μαζί σας μέσω του εντύπου που κρατάτε στα χέρια
σας.
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Πηνειός

35 Γαστούνη

36 Αµαλιάδα
∆ιόδια & ΣΕΠ
Χανακίων
ΣΕΑ
Πύργου
37 Πύργος

Τεχνική Βάση
και εφεδρικό Κ∆Κ
Τροχαία

Κόµβος/ Έξοδος

Κόµβος µε Πλευρικό
Σταθµό ∆ιοδίων

Νέα χάραξη

Γέφυρα άνω
των 100µ.

Κατασκευή σε
υφιστάµενο δρόµο

Υφιστάµενη
Εθνική Οδός

Μετωπικός Σταθµός
∆ιοδίων

ΣΕΠ: Σηµείο Εξυπηρέτησης Πελατών
ΣΕΑ: Σηµείο Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών
Κ∆Κ: Κέντρο ∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας
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Χιλιόµετρα

Ολυμπία Οδός
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Ολόκληρη η Ολυμπία Oδός
με ένα κλικ στο κινητό σου
Olympia Odos App: Η εφαρμογή που ανοίγει «νέους δρόμους» για τους ταξιδιώτες
Η Ολυμπία Οδός, μετά την εισαγωγή του Hybrid,
του συστήματος που επιτρέπει για πρώτη φορά
στην Ελλάδα τη χιλιομετρική χρέωση διοδίων,
παρέχει νέες δυνατότητες στους ταξιδιώτες του
αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα–Κόρινθος–Πάτρα,
μέσα από το Olympia Odos App.

Το Olympia Odos App είναι διαθέσιμο ΔΩΡΕΑΝ
για λειτουργικά συστήματα iOS και Android.

Εικονική περιήγηση και σημεία
ενδιαφέροντος
Επιπλέον, μέσω του διαδραστικού χάρτη του Olympia Odos App, έχεις τη δυνατότητα να
εντοπίζεις εγκαίρως κομβικά σημεία στην πορεία της διαδρομής σου, όπως Σταθμούς Εξυπηρέτησης
Αυτοκινητιστών, Χώρους Στάθμευσης και Υγιεινής, Εξόδους από τον αυτοκινητόδρομο κ.ά. Παράλληλα η
εφαρμογή λειτουργεί κι ως ένας σύγχρονος ταξιδιωτικός-τουριστικός οδηγός της Βόρειας Πελοποννήσου,
δίνοντας σου την ευκαιρία για μια συναρπαστική εικονική περιήγηση σε δεκάδες επιλεγμένα αξιοθέατα.

Η εφαρμογή της Ολυμπίας Οδού, ενσωματώνοντας
ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής, σχεδιάστηκε με
γνώμονα να ενισχύσει την εμπειρία των ταξιδιωτών
στην Ολυμπία Οδό. Το Olympia Odos App
αποτελεί μια ολοκληρωμένη εφαρμογή καινοτόμων
υπηρεσιών που κάνουν κάθε διαδρομή πιο
ευχάριστη και κυρίως πιο ασφαλή.

« Έξυπνες» υπηρεσίες
Υπηρεσίες για συνδρομητές
Ειδικά εσένα, τον συνδρομητή ΟΛΥΜΠΙΑ PASS,
η εφαρμογή σε διευκολύνει ώστε:

Με το Olympia Odos App είσαι πλέον σε θέση να
προγραμματίζεις εύκολα και με ακρίβεια το ταξίδι σου,
αφού η εφαρμογή σου εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση
σε μια σειρά από «έξυπνες» υπηρεσίες όπως:
• Υπολογισμός διοδίων
• Πρόβλεψη κυκλοφορίας & Τρέχουσα
κυκλοφορία (στα διόδια Ελευσίνας και Ισθμού)

Να φορτίζεις ηλεκτρονικά τον
πομποδέκτη σου και να αιτείσαι νέο
πομποδέκτη στο λογαριασμό σου.

• Επιλογή βέλτιστης διαδρομής
• Ηχητική αναγγελία κρίσιμων μηνυμάτων
• Ηχητική αναγγελία όταν προσεγγίζεις
σταθμό διοδίων

Να παρακολουθείς
το λογαριασμό σου 24/7,
365 μέρες το χρόνο.

Να επεξεργάζεσαι τα στοιχεία
του προφίλ σου.
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Μπορείς, επίσης, να καταχωρήσεις το κινητό σου,
ώστε σε περίπτωση κλήσης του αριθμού έκτακτης
ανάγκης (1025) μέσω της εφαρμογής, ο αριθμός σου
και οι πληροφορίες της θέσης σου, πάνω στον
αυτοκινητόδρομο, να αποστέλλονται στα Κέντρα
∆ιαχείρισης Κυκλοφορίας της Ολυμπίας Οδού.
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Η οικολογική οδήγηση είναι σήμερα
περισσότερο απαραίτητη από ποτέ
Με 8 κινήσεις μείωση της κατανάλωσης καυσίμων έως 40%
Γιώργος Γιαννής, Συγκοινωνιολόγος, Καθηγητής ΕΜΠ
Η βασική ιδέα της οικολογικής οδήγησης βασίζεται στην
οδήγηση με χαμηλότερες ταχύτητες και σε χαμηλότερες
στροφές του κινητήρα, αποφεύγοντας ταυτόχρονα
τις απότομες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις. Με
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγάλη μείωση της
κατανάλωσης καυσίμων, δραστική μείωση των ρύπων
καθώς και περιορισμός της πιθανότητας ατυχήματος.

Τα οφέλη της οικολογικής οδήγησης
• Η οικολογική οδήγηση έχει ως αποτέλεσμα σημαντική
μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, που κυμαίνεται
από 15% έως και 40%, ιδιαίτερα σημαντική σήμερα
που η τιμή των καυσίμων είναι αυξημένη. Δηλαδή, με
ένα ντεπόζιτο 50 λίτρων μπορεί κανείς να διανύσει
στην πόλη από 550 έως 650 χιλιόμετρα, αντί για
450 χιλιόμετρα χωρίς οικολογική οδήγηση, ενώ
στο υπεραστικό δίκτυο η μείωση της κατανάλωσης
καυσίμου είναι ακόμη υψηλότερη.
• Η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου λόγω της
οικολογικής οδήγησης, έχει ταυτόχρονα ως αποτέλεσμα
την αντίστοιχη σημαντική μείωση των εκπομπών
ρύπων, γεγονός που είναι ιδιαίτερα θετικό για το
περιβάλλον, εντός και εκτός πόλεων.
• Η οικολογική οδήγηση έχει ως επιπλέον αποτέλεσμα
τη σημαντική μείωση της πιθανότητας ατυχήματος
λόγω των χαμηλότερων ταχυτήτων και των λιγότερων
επικίνδυνων ελιγμών επιβράδυνσης και επιτάχυνσης.
Στις πόλεις η μείωση της μέσης ταχύτητας κατά
10% οδηγεί σε μείωση κατά 30% της πιθανότητας
θανατηφόρου ατυχήματος. Εκτός πόλεων η μείωση
της πιθανότητας θανατηφόρου ατυχήματος είναι
ακόμη μεγαλύτερη.
• Η οικολογική οδήγηση έχει συχνά ως αποτέλεσμα τη
βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής, αφού όταν τα
οχήματα κινούνται με όμοιες ταχύτητες (σε φάλαγγα)
χωρίς απότομες επιταχύνσεις/επιβραδύνσεις που
δημιουργούν ουρές, η κυκλοφοριακή ικανότητα της
οδού αυξάνεται και εξυπηρετούνται περισσότερα
οχήματα ανά ώρα.
• Η οικολογική και ήρεμη οδήγηση είναι επίσης πολύ
ωφέλιμη για την υγεία του οδηγού, διότι αποφεύγεται
τόσο το στρες όσο και η κούραση της γρήγορης και
επιθετικής οδήγησης.
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Ανέπαφες συναλλαγές με POS σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου: Στις αρχές του 2020, ολοκληρώσαμε την
εγκατάσταση μηχανημάτων πληρωμής με κάρτα (POS) σε όλες τις λωρίδες Αυτόματων Μηχανημάτων Πληρωμής της Ολυμπίας
Οδού. Η Ολυμπία Οδός είναι ο μόνος αυτοκινητόδρομος, στον οποίο ο οδηγός μπορεί να πραγματοποιήσει εντελώς ανέπαφες
συναλλαγές. Την περίοδο της πανδημίας, οι συναλλαγές με POS στα Αυτόματα Μηχανήματα Πληρωμής έφτασαν έως και το 93%.

Νερό από
τον αέρα
8 Συμβουλές για οικολογική οδήγηση
1. Σεβόμαστε τα όρια ταχύτητας και οδηγούμε
με χαμηλές ταχύτητες

2. Συντονιζόμαστε με την ταχύτητα
των άλλων οχημάτων

3. Κρατάμε τις στροφές του κινητήρα
κάτω από τις 2000 στροφές

4. Αποφεύγουμε τις απότομες επιταχύνσεις,
ξεκινώντας αργά

5. Αποφεύγουμε τις απότομες επιβραδύνσεις,
προβλέποντας να φρενάρουμε εγκαίρως

6. Αποφεύγουμε τις απότομες εναλλαγές

της ταχύτητας, κρατώντας σωστές αποστάσεις
από τα άλλα οχήματα

7. Δεν πατάμε γκάζι χωρίς λόγο στις κατηφόρες
8. Παίρνουμε φόρα για να ανέβουμε τις ανηφόρες

Στον χώρο στάθμευσης στην περιοχή της Κακιάς
Σκάλας (50,8χλμ. στην κατεύθυνση προς Αθήνα)
αναπτύξαμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για την
αναβάθμιση της ταξιδιωτικής εμπειρίας, με θετικό
περιβαλλοντικό πρόσημο. Με το “Water from the
air” παρέχουμε στους ταξιδιώτες καθαρό, φρέσκο,
πόσιμο νερό, το οποίο παράγεται από την υγρασία
του αέρα. Το σύστημα είναι πλήρως αυτόνομο,
καθώς λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια, και διαθέτει
ψύκτη, για να δροσίζει το νερό τους ζεστούς
καλοκαιρινούς μήνες. Το μηχάνημα δεν προσφέρει
μπουκάλια ή ποτήρια μιας χρήσης, έτσι ώστε να
ελαχιστοποιούμε τα απόβλητα.
Σε ετήσια βάση επιτυγχάνεται:
• Παραγωγή νερού: 5.100 λίτρα
• Κατανάλωση νερού: 730 λίτρα
• Μη χρήση πλαστικού: 11.000 μπουκάλια
• Μείωση ανθρακικού αποτυπώματος:
0,84 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα
Επόμενο βήμα: Επεκτείνουμε το πρόγραμμα
σε ακόμα 10 χώρους υγιεινής και στάθμευσης.

Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)

ΜΕΓΑΡΩΝ
39,7 χλμ.

ΒΕΛΟΥ
101,9 χλμ.

ΑΙΓΙΟΥ
172,8 χλμ.

ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ
196 χλμ.

ΚΑΥΣΙΜΑ

Υγραέριο
κίνησης (LPG)

Φυσικό
αέριο (CNG)

Φόρτιση
ηλεκτρικών
αυτοκινήτων

Ηλεκτροκίνηση, υγραέριο και φυσικό
αέριο στην Ολυμπία Οδό
Από τους 11 Σ.Ε.Α. που θα συναντήσετε στην Ολυμπία
Οδό, σε 5 σημεία θα ανεφοδιαστείτε με υγραέριο
κίνησης (LPG), σε 2 σημεία με φυσικό αέριο (CNG) και
σε 3 σημεία θα φορτίσετε το ηλεκτρικό αυτοκίνητό
σας. Προχωράμε σύντομα στην εγκατάσταση
υπερταχυφορτιστών σε όλους τους Σ.Ε.Α.
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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
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ: ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. – ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 4, 15233, ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΤΗΛ.: 210 68 43 041
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΣΟΦΙΑ ΣΤΑΜΟΥ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ / ΕΚΤΥΠΩΣΗ: GRAFIMA

ΜΗ ΜΕ ΠΕΤΆΞΕΙΣ… ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΈ ΜΕ!

