
Safety Pit 
Stop
Ο 17ος Στόχος Βιώσιμης 

Ανάπτυξης στην 

πράξη!



Να συστηθούμε…

Έχουμε αναλάβει τη μελέτη, το 

σχεδιασμό, την κατασκευή, τη 

λειτουργία, την εκμετάλλευση και τη 

συντήρηση του έργου Παραχώρησης 

«Ιόνια Οδός»
Ως θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η 

Νέα Οδός συνδυάζει απόλυτη γνώση της 

ελληνικής πραγματικότητας με 

τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση.



Να συστηθούμε…



Να συστηθούμε…



Να συστηθούμε…



Πυλώνες Στρατηγικής Ε.Υ
 Κεντρικό ρόλο στη στρατηγική και την καθημερινή λειτουργία μας, κατέχουν η κοινωνική υπευθυνότητα και 

η προαγωγή της αειφορίας.

 Στόχος μας είναι να είμαστε ένας ενεργός, κοινωνικά υπεύθυνος πολίτης που συμβάλλει τα μέγιστα στο 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

 Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις τοπικές κοινωνίες των όμορων περιοχών και επιδιώκουμε με στοχευόμενες 

δράσεις και υπευθυνότητα να συνεισφέρουμε σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Πάντα με πράξεις! 



Βασικός Πυλώνας Ε.Υ



Μέριμνα για την οδική ασφάλεια
με Υπηρεσίες Υψηλού Επιπέδου 









Safety Pit Stop



Η ανάγκη

 Με την οικονομική κρίση να μαστίζει τη

χώρα μας για 10 σχεδόν έτη, ο έλεγχος

και η τακτική συντήρηση των οχημάτων

που κυκλοφορούν στους ελληνικούς

δρόμους, έχει περάσει σε δεύτερη

προτεραιότητα για πολλούς από τους

οδηγούς.

 Παράλληλα από τα στοιχεία της τροχαίας

αυτοκινητοδρόμων που ερευνά τα αίτια

των συμβάντων με πρόσκρουση στον

αυτοκινητόδρομο, ως μια από τις κύριες

γενεσιουργούς αιτίες, αναγνωρίζεται η

πλημμελής αλλαγή των ελαστικών, πέραν

του ενδεδειγμένου χρόνου ζωής τους.



Η ανάγκη

 Τα περιστατικά ακινητοποίησης

που σημειώνονται από μηχανική

βλάβη στο οδικό δίκτυο που

διαχειρίζεται η Νέα Οδός τα 4

τελευταία χρόνια αυξάνονται

σημαντικά:

2016 2017 2018 2019

12.340 19.092 22.458 23.171



Η ιδέα γίνεται πράξη 

 Την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15

Ιουνίου 2019, κατά την έξοδο του

τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, σε έναν

ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο Σταθμό

Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων «Σείριος»,

στη Μαλακάσα…



Η ιδέα γίνεται πράξη 



 Όπου ήταν αναγκαίο, οι τεχνικοί

προχωρούσαν σε συμπλήρωση υγρών,

λαδιών και αέρα, καθώς και

αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων

εντελώς δωρεάν.

Η ιδέα γίνεται πράξη 



Το όφελος

Από την εν λόγω σύμπραξη

προέκυψε διπλό όφελος:

Σε πρακτικό επίπεδο

O τεχνικός έλεγχος θα επιβεβαίωνε

ή θα βελτίωνε την τεχνική αρτιότητα

του κάθε οχήματος που συμμετείχε.



Το όφελος

Σε επίπεδο ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης

Ο κάθε συμμετέχων λάμβανε ένα αναλυτικό 

report για το είδος του ελέγχου που 

διενεργήθηκε, τις παρεμβάσεις που 

πραγματοποιήθηκαν, αλλά και ενημέρωση για 

τυχόν σημαντικά ευρήματα που μπορεί να μην 

ήταν δυνατόν να επιδιορθωθούν επί τόπου (π.χ

αυξημένη φθορά ελαστικών) ώστε να τα λάβει 

υπόψη και με τις κατάλληλες παραινέσεις να 

μεταβάλλει την οδηγική του συμπεριφορά, 

μέχρι να δρομολογήσει την αποκατάστασή τους. 



 Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, οι

οδηγοί έπαιρναν δώρο και μια

τσάντα με ένα φαρμακείο πρώτων

βοηθειών για το αυτοκίνητο και ένα

καπέλο jockey.

Take away safety gift



Συνεργασία στην πράξη! 



Γεράσιμος Μονοκρούσος

Head of PR, Marketing & CSR

gmonokrousos@neaodos.gr

www.neaodos.gr


