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…η κατασκευή και λειτουργία 
αυτοκινητοδρόμων μήκους 

μεγαλύτερου των δύο χιλιάδων 
χιλιομέτρων, δημιουργώντας ένα 

σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον 
για τις οδικές μετακινήσεις. 

Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα στη χώρα μας κατά 
την διάρκεια των τελευταίων 20 ετών είναι…. 



Μέλη της Ένωσης 

Έργο 
Μήκος σε 

Λειτουργίας 
(χλμ) 

Αττική Οδός 70 

Γέφυρα 3,5 

Εγνατία Οδός 887,2 

Νέα Οδός 366,1 

Μορέας 205 

Αυτοκινητόδρομος 
Αιγαίου 

262,6 

Ολυμπία Οδός 202,3 

Κεντρική Οδός 136,5 

Σύνολο 2.133,1 



Η Ελλάδα πριν και μετά  

την ολοκλήρωση των  

Έργων των Αυτοκινητοδρόμων  

και της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου. 



 

  

 

 

 

 

 

 

Αττική Οδός 
Περιφερειακός 

της Αθήνας 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Το 1889 ο Χαρίλαος Τρικούπης Πρωθυπουργός της Ελλάδας μιλώντας 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αναφέρθηκε στην ανάγκη  

σύνδεσης του Ρίο με το Αντίρριο.  
Ένα όραμα που έγινε πραγματικότητα το 2004 ! 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ηγουμενίτσα – Κήποι & Κάθετοι Άξονες 
(Μέτσοβο, Κατάρα) 



 

 

 

Μεταμόρφωση - Σκάρφεια 
(Άγιος Κωνσταντίνος) 



 

  

 

 

 

Ιόνια Οδός 
Αντίρριο-Ιωάννινα 
(Αντίρριο-Μεσολόγγι)  



 

  

 

 

 

 

 

 

 Κόρινθος – Τρίπολη – 
Καλαμάτα / Σπάρτη 
(Τρίπολη-Καλαμάτα) 



 

  

 

 

 

 

 

 

Μαλιακός – Κλειδί  
(Πλαταμώνας) 



Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα 
(Κιάτο – 109 χλμ) 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΘΕ: Σκάρφεια – Ράχες  &  
Κεντρικής Ελλάδος Ε65: ΠΑΘΕ -Εγνατία 

(Πέταλο Μαλιακού - Στυλίδα) 



(*1): ∑ (Μέση Ημερήσια Κυκλοφορία Έτους κάθε αυτοκινητόδρομου x Μήκος του Αυτοκινητοδρόμου σε 
λειτουργία) / Συνολικό  Μήκος Δικτύου HELLASTRON σε Λειτουργία. 



Συνεχής βελτίωση 
παρεχόμενων υπηρεσιών 

στους χρήστες 

Προώθηση οδικής 
ασφάλειας 

Διαλειτουργικότητα 
στους οδικούς άξονες 

Ανάπτυξη και ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας σε 

λειτουργία και 
συντήρηση 

αυτοκινητοδρόμων 

Εισαγωγή και προώθηση 
νέων τεχνολογικών 

εφαρμογών και 
συστημάτων 

Εκσυγχρονισμός οδικού 
δικτύου και ένταξη στα 

διευρωπαϊκά δίκτυα 

Στόχοι 
HELLASTRON 



Διαχειρίζονται περισσότερα από 
90.000 συμβάντα το χρόνο. 

Περισσότερα από 20 Κέντρα 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας που 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση  

365 ημέρες το χρόνο. 

Το δίκτυο που έχει κατασκευαστεί  
και λειτουργεί, διαθέτει: 

Περισσότερα από 100 περίπολα Οδικής 
ασφάλειας που καλύπτουν το σύνολο του 
δικτύου και λειτουργούν σε 24ωρη βάση  

365 ημέρες το χρόνο. 

Ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης στα συμβάντα είναι 
μικρότερος των 6 λεπτών στο Αστικό κομμάτι, και 

μικρότερος των 13 λεπτών σε όλα τα άλλα τμήματα. 



Η συνεισφορά της "HELLASTRON" στην Οδική Ασφάλεια  
Συνεχής προσπάθεια για την ενημέρωση των οδηγών και την αλλαγή  
των «Επικίνδυνων Συνηθειών» τους. 

Περισσότερες από 350  
Μεγάλης έκτασης Καμπάνιες 

Οδικής Ασφάλειας  
από τα μέλη της. 



…Επόμενα βήματα 

• Ενιαίος τηλεφωνικός 
αριθμός έκτακτης 
ανάγκης 

 
 
 
• Ενιαία ραδιοφωνική 

συχνότητα για 
έκτακτα συμβάντα 

• Ενιαίο κέντρο 
διαχείρισης 
κυκλοφορίας 
 
 
 

• Εθνικό σύστημα 
πληροφόρησης 
χρηστών  

89.3 
FM 



…Επόμενα βήματα 

Νέο Σύστημα Δορυφορικών Διοδίων / Αναγνώρισης αριθμού Κυκλοφορίας  

• Αναλογική Χρέωση, 

• Ενσωμάτωση του νέου συστήματος διοδίων στο υφιστάμενο σύστημα διοδίων, για την 
ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα ελεύθερης ροής, 

• Υποστήριξη της ανάπτυξης του περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση  θεμάτων που 
σχετίζονται με την λειτουργία του συστήματος (ταυτοποίηση ελληνικών και ξένων 
οχημάτων, αστυνόμευση, επιβεβαίωση στοιχείων κυκλοφορίας,  εισπραξιμότητα 
συστήματος, κλπ.), 

• Συνεισφορά στη δημιουργία του απαιτούμενου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του 
συστήματος (ανάκτηση διοδίων, διαχείριση παραβάσεων, κατανομή εσόδων, εγγυήσεις 
εσόδων, κλπ.), 

• Υλοποίηση των απαιτούμενων συμβατικών αλλαγών και προσαρμογών για την 
ενσωμάτωση των νέων δεδομένων που θέτει το νέο σύστημα διοδίων ελεύθερης ροής, 

• Σταδιακή μετάβαση από το υφιστάμενο σύστημα στο νέο. 

 



Ενδεικτική λειτουργία νέου συστήματος διοδίων-Φάση 1η  

Στους Σταθμούς Διοδίων υπάρχει ειδική λωρίδα για τους χρήστες του νέου συστήματος. 
(Ανοικτές μπάρες) 



Τμήμα του Σταθμού Διοδίων έχει καθαιρεθεί και στη θέση του λειτουργούν ειδικές 
λωρίδες ελεύθερης ροής για τους χρήστες του νέου συστήματος. 

Ενδεικτική λειτουργία νέου συστήματος διοδίων-Φάση 2η  



Ενδεικτική λειτουργία νέου συστήματος διοδίων-Φάση 3η  

Όλος ο Σταθμός  Διοδίων έχει καθαιρεθεί και στη θέση του λειτουργούν ειδικές λωρίδες 
ελεύθερης ροής για όλους τους χρήστες. 



Η μέχρι σήμερα εμπειρία των μελών μας  

από την λειτουργία διοδίων  

είναι όχι μόνο χρήσιμη 

αλλά και αναγκαία για την σταδιακή μετάβαση  

στην εφαρμογή του νέου συστήματος διοδίων… 
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Ευχαριστώ ! 


