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ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ έναν πολίΌκό μηχανικό για ένα μεγάλο
οδικό έργο όπω είναι αυτό ins Ολυμπίας Οδού περιμένει

με αναφερθεί σε ιεχνικά στοιχεία να μιλήσει για
τσιμέντα υλικά έργα διάνοιξης σηράγγων αντιστηρίξεις
και άλλα τέτοια

Ευχάριστη έκπληξη λοιπόν όιαν ο Παναγιώτης Πα
πανικόλας διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού
ξεκινά μόνος του τη συζήτηση από τον τομέα οδική
ασφάλεια

Με ευαισθησία και γνώση παραθέτει στοιχεία που
είτε γνωρίζαμε και τα αγνοούσαμε υπό το Βάρος του
έργου αυτού καθαυτού είτε δεν γνωρίζαμε

Τα τελευταία αυτά που δεν ξέρουμε δείχνουν ότι
πέρα από ία τσιμέντα και την άσφαλτο πίσω από τα

φώτα της δημοσιότητας γίνεται δουλειά σημαντική και
υπεύθυνη που δεν αφήνει στην τύχη ούτε την τελευταία
λεπτομέρεια

Άνεση και ασφάλεια είναι οι δύο λέξεις με τις
οποίες ο κ Παπανικόλας προσδιορίζει το χαρακτήρα
του έργου και είναι προφανές πως αυτά είναι τα χαρακτηριστικά

που ζητάμε όλοι από ένα σύγχρονο αυτοκινητόδρομο

Πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω μας προσδιορίζει τρεις
χρονικές περιόδους του συγκεκριμένου δρόμου συνδεδεμένες

με την ασφάλεια Την πρώτη περίοδο όταν είχαμε

m φονική Κορίνθου-Πατρών τη δεύτερη περίοδο
όταν ξεκίνησαν τα έργα και τα ατυχήματα μειώθηκαν
αισθητά και την τρίτη που ξεκινά με τα εγκαίνια του αυτοκινητόδρομου

Ειδικά σε ό,τι αφορά στη δεύτερη ξεκαθαρίζει με

παρρησία ότι η όποια μείωση οφείλεται στις ιδιαίτερες
συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω των έργων και
οι οποίες δεν επέτρεπαν στους οδηγούς να αναπτύξουν
ταχύτητες μεγάλες ή να επιχειρούν επικίνδυνα προσπεράσματα

κ.τ.λ
Η Ολυμπία Οδός είχε τη δυσκολία και την ιδιαιτερότητα

να κατασκευάζεται όχι σε ένα παρθένο έδαφος

αλλά σε μια διαδρομή μια χάραξη που ήταν σε
όλη τη διάρκεια του έργου σε χρήση Αυτό είχε αποτέλεσμα

την εκτόξευση πολλές φορές της ταλαιπωρίας
των οδηγών με τις συνεχείς παρακάμψεις αλλά και

την επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας ολοκλήρωσης
του έργου

Και γιατί δεν κάνατε μια καινούργια χάραξη
Διότι θα εκτόξευε το κόστος του έργου στα ύψη

είναι η απάντηση και έτσι είναι Οι απαλλοτριώσεις
θα ήταν αβάστακτες σε ό,τι αφορά το κόστος και ίσως
και χρονοβόρες σε ό,τι άφορα σε δικαστικές διαμάχες
που τυχόν θα προέκυπταν Αλλά θα είχε και πρόσθετες

περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα ήταν σαν μια δεύτερη

ουλή πάνω σε ένα σώμα Έτσι ακολουθήσαμε
κατά βάση την παλιά χάραξη με κάποιες διαπλατύνσεις

και μόνον οι σήραγγες ήταν αυτές που βγήκαν
εκτός πεπατημένης

Ωστόσο το πιο δύσκολο κομμάτι που ήταν τα τούνελ
τελείωσαν πρώτα επισημαίνουμε

Και ναι και όχι μας απαντά Μπορεί να τελείωσαν

πρώτα διότι εκεί όσοι δούλευαν το έκαναν
σε σημεία που δεν εμπλέκονταν με την υπάρχουσα
κυκλοφορία Άρα ήταν πιο εύκολο να έχεις μια έντα
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Ρ Μ—Μι
Ο κ Παναγιώτης
Παπανικόλας
Διευθύνων
Σύμβουλος ins
Ολυμπίας Οδού
στέκεται με
ιδιαίτερη έμφαση
στο δίπτυχο άνεση
και ασφάλεια που
évas σύγχρονος
αυτοκινητόδρομος
πρέπει να καλύπτει

ση εργασίας Ομως στο τέλος τα τούνελ ήταν αυτά
που μας κρέμασαν Και τούτο διότι το τούνελ δεν
είναι μια τρύπα την οποία φωτίζεις και τελείωσε Στα

σύγχρονα τούνελ όπως αυτά της Ολυμπίας Οδού

υπάρχουν σημαντικές παράμετροι ασφαλείας που

πρέπει να ικανοποιούνται στο 100 πριν δοθούν
στην κυκλοφορία

Δεν αρκεί δηλαδή ο cparaapos και η διαγράμμιση
Όχι Η λειτουργία ενός τούνελ και μάλιστα ενός

μεγάλου τούνελ θέλει συστήματα παρακολούθησης

αυτοματισμούς και μεγάλη έμφαση στην

ασφάλεια Υπάρχουν επιπλέον σενάρια συμβάντων
που τα δοκιμάζουμε ξανά και ξανά και όχι μόνον
στα χαρτιά αλλά στην πράξη Είναι υποχρεωτικό
ότι για να πάρει το τούνελ πιστοποίηση πρέπει να

δοκιμαστούν όλα τα συστήματα Υπάρχει υπεύθυνος

ασφαλείας σηράγγων που έχει ονοματεπώνυμο
και είναι υπόλογος για οτιδήποτε πάει στραβά Ο

άνθρωπος αυτός δεν θα Βάλει την υπογραφή του
ελαφρά τη καρδία και στη συνέχεια θα κινδυνεύει
με το πρώτο ατύχημα να πάει φυλακή

Με λίγα λόγια δεν υπάρχει συμβάν που να μην έχει

προβλεφθεί να μην έχει γίνει η σχετική άσκηση γΓ αυτό
και να μην γνωρίζει το προσωπικό ms Ολυμπία Οδού
το neos θα αντιδράσει σε κάθε περίπτωση

Ωστόσο η ασφάλεια είναι κάτι που δεν βασίζεται
πάντα σε σενάρια αλλά και σε πράγματι συνθήκες

Υποκύψαμε στον πειρασμό να ρωτήσουμε τι aKpißobs

γίνεται με την αστυνόμευση του αυτοκινητόδρομου Και

αν έχουν τη δικαιοδοσία να ειδοποιούν την Τροχαία
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Συνέντευξη Παναγιώτα nanaviKôAasl

αν δουν ons κάμερΒ διαχείριση κάποιον να κινείται
επικίνδυνα

Ναι έχουμε το δικαίωμα και το κάνουμε Η συνεργασία

μα5 με την Τροχαία είναι πολύ καλή άσχετα

των προβλημάτων που υπάρχουν
Εδώ μαθαίνουμε κάτι που ομολογούμε όΐΐ δεν γνωρίζαμε

Epds ως Ολυμπία Οδός έχουμε τη συμβατική
υποχρέωση να προμηθεύουμε την Τροχαία με αυτοκίνητα

τα οποία πρέπει να αντικαθιστούμε κάθε
πέντε χρόνια Η Τροχαία έχει την υποχρέωση να τα
επανδρώσει και να τα εφοδιάζει με καύσιμα Το πρόβλημα

είναι ότι η Πολιτεία δεν έχει τον αριθμό των
στελεχών που χρειάζονται νια να επανδρωθούν αυτά
τα οχήματα Εμείς μπορούμε για παράδειγμα να διαθέσουμε

40 αυτοκίνητα όμως το υπουργείο μπορεί
να διαθέσει μόνον 25 αστυνομικούς Υπό αυτό το
πρίσμα οι άνθρωποι κάνουν όσο το δυνατό καλύτερα

τη δουλειά τους
Η αλήθεια είναι πακ η οικονομική κρίση που για

έβδομη συνεχή χρονιά μαστίζει τη χώρα δεν επιτρέπει
κάποια πράγματα τα οποία όμακ μόνον πολυτέλεια
δεν είναι

Για παράδειγμα εκτό από την Αστυνομία και η Πυροσβεστική

δήλωσε αδυναμία να διαθέσει τα απαραίτητα
κλιμάκια στο συγκριμένο αυτοκινητόδρομο

Ωστόσο εδώ φάνηκε πόσο μεγάλη ευαισθησία
υπάρχει για την οδική ασφάλεια

ΒΑΣΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

80
Γέφυρεε

204
Κάτω διαβάσειε

38
Άνω διαβάσεις

29
Σήραγγες
συνολικού

μήκους
25,601 km

400
Τεχνικά έργα
αντιστήριξης

29
Ανισόπεδοι

κόμβοι

Η Ολυμπία 06ôs αλλά και οι λοιποί αυτοκινητόδρομοι

συμφώνησαν να ξεπεράσουν os συμβατά
υποχρεώσει raus και να αναλάβουν αυτοί τη συντήρηση

και τον εξοπλισμό των κτιρίων και να βοηθήσουν
στην προμήθεια των καυσίμων όσο μπορούν πέραν ms
προμήθεια5 αυτοκινήτων cos όφειλαν από τη σύμβαση

Παράλληλα δεσμεύτηκαν εφόσον το προσωπικό ms
Πυροσβεστική5 παρέμενε το ίδιο για πέντε χρόνια να
το εκπαιδεύσουν με δικά raus έξοδα σε ειδικό κέντρο
στη Γαλλία Και αυτό διότι η επέμβαση σε ένα συμβάν
ειδικά μέσα σε σήραγγε5 ôncos η μεγάλη Παναγοπούλα
απαιτεί ιδιαίτερβ γνώσει και εξοπλισμό

Περιβάλλον και διόδια
Πειρασμό5 να ρωτήσουμε για τα διόδια Όχι τόσο για το
kôotos αυτό δεν μπορεί5 να το αλλάξει αλλά γιατί δεν
επελέγη η λύση του κλειστού αυτοκινητόδρομου Evôs

δρόμου δηλαδή όπου δεν θα σταματάμε κάθε 20 ή 30
km για να πληρώνουμε διόδια

Αυτό έχει να κάνει με την άνεση με το περιβάλλον το
σταμάτα ξεκίνα επιβαρύνει με περισσότεροι pûnous
αλλά και με το δίκαιον ms χρέωσα Σε ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο

μπαίνει από μια είσοδο παίρνει ένα
χαρτί που λέει πού ακριβάκ μπήκε5 και πληρώνει όταν
βγεΐ5 ανάλογα με τα χιλιόμετρα που έκανβ

Η απάντηση είναι oacpàs Η επιλογή των μετωπικών
διοδίων ήταν στην αρχική σύμβαση και ήταν επιλογή
της πολιτείας

Εμείς είμαστε σαφώς υπέρ της λύσης του κλειστού
αυτοκινητοδρόμου Αλλά η αρχική σύμβαση αυτό
προέβλεπε οπότε και δεν μπορούμε να την αλλάξουμε

ή να την προσπεράσουμε
Αλήθεια πού πάνε τα διόδια που πληρώνουμε
Αν τα επιμερίσουμε έχουμε το ΦΠΑ το kôotos συ

vmpnons και λειτουργία του αυτοκινητόδρομου την
αποπληρωμή των δανείων και Βέβαια τη φορολογία που

προκύπτει στο τέλθ5 του χρόνου Μάλιστα αν η είσπραξη
είναι πάνω από ένα συμφωνηθέν ποσό τότε με βάση

τη σύμβαση το ποσό αυτό μοιράζεται με το Kpàras
Η συζήτηση επιστρέφει και πάλι στην ασφάλεια

Να μην ξεχνάμε πως κάτι καινούργιο που έφεραν
οι αυτοκινητόδρομοι είναι ο τρόπος λειτουργίας
Έχουμε περιπολίες αυτοκινήτων άμεση επέμβαση με
άριστη σήμανση σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος

κ.ά κάτι που μείωσε σημαντικά τον αριθμό των
ατυχημάτων

Με την ευκαιρία να πούμε ότι στα τούνελ το θέμα
ασφάλειας είναι πρωτεύουσας σημασίας
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Όμως με λύπη διαπιστώνουμε πως ο Έλληνας
επιδεικνύει άναρχη οδηγική συμπεριφορά η οποία

μέσα σε ένα τούνελ γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη διότι

εκεί το λα Bos δεν συγχωρείται
Εμεί έχουμε προβλέψει όλες us λεπτομέρειες Για

παράδειγμα στα μικρού μήκους τούνελ έχουμε έντονο

φωτισμό παντού διότι το ανθρώπινο μάτι δεν

μπορεί να προσαρμοστεί τόσο εύκολα Αντίθετα στα

μεγάλου μήκους έχουμε έντονο φωτισμό στην είσοδο

και στην έξοδο και στο ενδιάμεσο κομμάτι ο φωτισμός

χαμηλώνει Όλα αυτά δεν είναι τυχαία έχουν

εφαρμοστεί υστέρα από μελέτες
Η αλήθεια είναι ότι οι emntcoOTis evos οδηγικού λά

6ous μέσα σε ένα ιούνελ πολλαπλασιάζεται και μπορεί
να προκαλέσει ακόμη και τραγωδίβ

Εδώ να πούμε ότι σε αντίθεση με ιη συνεργασία ins

Ολυμπία Οδού με ιην Αστυνομία και την Πυροσβεστική
δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο με το ΕΚΑΒ Ώμο είναι

παρόντεί σε όλε5 τις ασκήσει που κάνουμε και έχουν
και τη βοήθειά pas στην εκπαίδευση

Το μέλλον
Ids 31 Μαρτίου είχαμε το ορόσημο ms λειτουργία
ολοκλήρωσα Το έργο παραδόθηκε στην κυκλοφορία
με όλα τα βασικά στην εξυπηρέτηση του κοινού ôpcos

απομένουν κάποια μικρά ακόμη έργα Το έργο είναι επί

ins ouoias ολοκληρωμένο κατά 95
Οι σημαντικότερκ εκκρεμότηιε5 είναι ο Köpßos στο

Ρίο και οι διασταυρώσει με ιο σιδηροδρομικό δίκτυο
Έτσι με Βάση ένα αυστηρό χρονικό ορόσημο που

υπάρχει ιο έργο θα ολοκληρωθεί ιον Αύγουστο με

εξαίρεση ιον υπέρ-κόμβο ιου Ρίου που θα είναι éioipos
στο τέλθ5 του χρόνου Και αυτό διότι πρέπει ιαυιόχρονα
ο Köpßos και να λειτουργεί και να γίνονιαι έργα

Πέρα από αυιό εκκρεμούν ακόμη 40 km για ιην ειδική

αντιολισθητική επίστρωση
Αυιό γίνεται διόο πρέπει πρώτα ο ενδιάμεοχκ τά

nnias που έχει καλά χαρακιηριστικά πρόσφυσα να

πάρει us avoxés ιου και ύστερα να περάσει από πάνω η

τελική επίστρωση
Αυτό δεν είναι όμακ θέμα άμεσα ασφάλεια5 και οι

εργασίΒ θα γίνουν σε επίπεδο Bapiàs συντήρησα
Enions πρέπει να συνδεθούν όλα ια ιούνελ με ιη Νέα

Πέραμο όπου βρίσκεται και ιο κέντρο διαχείρισα
Να τονίσουμε ότι έχουμε δύο κέντρα ένα στη Νέα

Πέραμο κι ένα στο Ρίο ιο οποίο δεν είναι έτοιμο ακόμη

Τα δύο κέντρα μπορούν το ένα να ανιικαιαοτήσει ιο
άλλο σε περίπτωση ηροβλήμαιθ5 σιο ένα από αυτά

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
24 ûpes
το 24ωρο

365 ημέρεε
το χρόνο

1025

Τηλέφωνο
eiaaians ανάγκα

2 Topeis
διαχείρισης
Topéas 1

Ελευσίνα
Ιυπόκαστρο

Topéas 2
ϊυΠόκαστρο
ΜιντιλόγΩι

2 Κέντρα
διαχείριση

Kuxrloipopias

4 TexviKés ßaoeis
fleiTOupyias και

ouvuipnons
55 Οχήματα

nEpinonias και

επέμβαση
KaBüJS και

Μηχανήματα
Έργου και Kivnios

εξοπλισμοί
ouvrnpnons
4 Σημεία

εξυπηρειηοηε
πεΠατών
Ελευσίνα
loBpôs

Κιάτο Ρίο

480

Ατομα προσωπικό

Αντί επιλόγου
Ευχάριστη έκπληξη η ευαισθησία ιων υπευθύνων
ms Ολυμπία Οδού για ιην ασφάλεια Ακόμη πιο ελπιδοφόρο

ότι στο άμεσο μέλλον προγραμματίζονται
δράσει που έχουν να κάνουν με ιην ενημέρωση ιου
κοινού ιην ευαισθηιοποίηση ιου οδηγού αλλά και
ιην εκπαίδευσή ιου

Δική pas αίσθηση ότι πολλά έχουν αλλάξει npos ιο
καλύτερο Δεν είναι θέμα κυβερνήσεων Είναι θέμα όο
στην Ολυμπία Οδό αλλά και uious άλλοα νέοα αυ

ιοκινηιόδρομοα η ιδιαπική πρωτοβουλία ακολουθεί
πιοτά us διεθνείς προδιαγραφέ5 σέβεται ιον πολίιη

φροντίζει γι αυτόν
Στην προκειμένη περίπτωση χαίρεσαι πλέον να οδηγεί

σε μια διαδρομή όπου πριν από μερικά χρόνια την
έκανε5 με δαγκωμένη την ταυιόιηια Κι αυιό είναι ιο
πιο σημανιικό Ο
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