
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ –   AVENUE

Η ονομασία του προγράμματος AVENUE προέρχεται από τα αρχικά:

Actions for Vulnerable, Elderly, Novice drivers and road Users in Europe –
for traffic safety (AVENUE) και είναι 1ο στην αξιολόγηση από την ειδική ομάδα
αξιολογητών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσεων για
την ασφάλεια και τον πολιτισμό στους δρόμους (2010 – 2013).

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης  για  την  Οδική  Ασφάλεια,  μέσω  διαδραστικών  προγραμμάτων,
θεωρητικής & πρακτικής εκπαίδευσης,  ευαισθητοποίησης και  πληροφόρησης του
κοινού με στόχο τη μείωση των δυστυχημάτων μέσω της δημιουργίας Κέντρων
Αναφοράς  για  την  Oδική  Ασφάλεια  για  την  ενημέρωση  των  πολιτών  και  την
υλοποίηση δράσεων.

Κεντρικοί πυλώνες του έργου :
1. Κέντρα αναφοράς οδικής ασφάλειας -  NESTs* - (Ευρωπαϊκά, Εθνικά,
Τοπικά,  Κινητή μονάδα)
2. Δράσεις  ευαισθητοποίησης,  εκπαίδευσης  και  κινητοποίησης  των
πολιτών 
3. Ανάπτυξη  και  αξιοποίηση  επιστημονικών  δεδομένων  και  αναλύσεων
οδικής συμπεριφοράς 
4. Διάδοση καλών πρακτικών οδικής ασφάλειας στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 

 4 Κέντρα Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια στην Ευρώπη: NESTs - Networks
&  Education  for  Safety  in  Traffic  -  Δίκτυα  Φορέων  &  Εκπαίδευση  για  την
Κυκλοφοριακή Αγωγή και Ασφάλεια σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό, Τοπικό επίπεδο καθώς
και μία κινητή μονάδα.

 Τα κέντρα NEST γνωστοποιούν και υλοποιούν έργο προς την κατεύθυνση της
οδικής  ασφάλειας  το  οποίο  έχει  ήδη παραχθεί  από προηγούμενα ευρωπαϊκά
έργα, ενώ ταυτόχρονα είναι ή καρδιά της αλληλεπίδρασης φορέων, πολιτών και
δράσεων.

 Χρησιμοποιώντας  τα  NESTs σαν  βάση,  το  έργο  οργανώνει  δράσεις  για
πολίτες, με έμφαση σε ευπαθείς χρήστες των δρόμων, παιδιά, ηλικιωμένους και
νέους  οδηγούς,  μέσω  της  δημιουργίας  προγραμμάτων  εκπαίδευσης,
αλληλεπίδρασης  και  καμπάνιας  υψηλής  ποιότητας  και  εκδηλώσεων  για  να
επηρεάσει τη συμπεριφορά βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα.  Ενεργή
εμπλοκή  και  συνεργασία  εμπειρογνωμόνων  για  την οδική  ασφάλεια  και
εθελοντών  διασφαλίζουν την  ποιότητα  και  αποτελεσματικότητα  των
παρεμβάσεων.

 Οι οδηγίες, αξιολόγηση και διάχυση των αποτελεσμάτων θα οδηγήσουν σε
βέλτιστη εθνική αλλά και πανευρωπαϊκή εφαρμογή των δράσεων.



Το AVENUE είναι πολυεθνικό έργο στο οποίο συμμετέχουν Ελλάδα (συντονιστής),
Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πολωνία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία,
με διεθνή προβολή.

Η  υλοποίηση  του  προγράμματος  χρηματοδοτείται  με  30%  συνεισφορά  από  την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Ενέργειας) και με τη χορηγία
της Diageo Hellas (διεθνής εταιρεία παραγωγής και διάθεσης αλκοολούχων ποτών)
και την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος».




