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Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείαςέκθεση για την κατάσταση της
Οδικής ασφάλειας το 2013
Με
απόφαση
της
Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ, η Δεκαετία
Δράσης
για
την
οδική
ασφάλεια(2011-2020) είναι μια
ιστορική ευκαιρία για τις χώρες για
να
σταματήσουν
και
να
αναστρέψουν την τάση, η οποία –
χωρίς δράση – έχει προβλεφθεί ότι
θα οδηγήσει στην απώλεια περίπου
1,9
εκατομμύριων
ανθρώπων
στους δρόμους, κάθε χρόνο, μέχρι
το 2020. Ξεκίνησε στις 11 Μαΐου
2011 από κυβερνήσεις σε όλο τον
κόσμο. Μόνο 28 χώρες, που
καλύπτουν το 7% του παγκόσμιου
πληθυσμού, έχουν ολοκληρωμένη
νομοθεσία για την οδική ασφάλεια
σε σχέση με τους πέντε βασικούς
παράγοντες κινδύνου: αλκοόλ και
οδήγηση, υπερβολική ταχύτητα,
χρήση
κράνους
για
τους
μοτοσυκλετιστές, χρήση ζώνης
ασφαλείας για τους επιβάτες
οχημάτων και χρήση παιδικών
καθισμάτων.
Οι νομοθετικές αλλαγές πρέπει να
επιταχυνθούν εάν θέλουμε οι
νεκροί από τροχαίες συγκρούσεις
να μειωθούν, σύμφωνα με την
παγκόσμια
έκθεση
για
την
κατάσταση σχετικά με την οδική
ασφάλεια του ΠΟΥ, ο οποίος
στηρίζει τηδεκαετία δράσης για την
οδική ασφάλεια. Το 2010, υπήρχαν
1,24 εκατομμύρια θάνατοι σε όλο
τον κόσμο από τροχαία, περίπου ο
ίδιος αριθμός με το 2007. Η έκθεση
δείχνει ότι ενώ 88 κράτη μέλη
είχαν τη δυνατότητα να μειώσουν
τον αριθμό των θανατηφόρων
τροχαίων
δυστυχημάτων,
ο
αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 87
χώρες.
Σημείο κλειδί για τη μείωση των
θανατηφόρων τροχαίων είναι η
εθνική νομοθεσία η οποία θα
συμπεριλαμβάνει νόμους που θα
καλύπτουν τους πέντε βασικούς
παράγοντες
κινδύνου
που
αναφέρθηκαν
παραπάνω.
Δείτε αναλυτικά την έκθεση εδώ

Με μια ματιά:
O04,11/02/2013: Εκπαίδευση του
προσωπικού της εταιρείας Unilever με τη
χρήση τουεξοπλισμού της Κινητής
Μονάδας Οδικής Ασφάλειας (mobileNest)
O05/02/2013: Εκπαιδευτικό

Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε
μαθητές του 6ου νηπιαγωγείου Παλλήνης
O05/02/2013: Εκπαιδευτική ομιλία-

παρουσίαση σε μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ
Περάματος, 1ου Λύκειο Φαλήρου, 3ου
ΕΠΑΛ Χαλανδρίου
O06,07/02/2013: Εκπαιδευτικό

Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε
μαθητές του7ου Δημοτικού Γαλατσίου,
Παδικού Σταθμού Ηλιος, στο Μουσείο
Αυτοκινήτου
O 08/02/2013: Εκπαιδευτική ομιλία-

παρουσίαση σε μαθητές του 50 ου
Γυμνασίου Αθηνών

13,14/02/2013: Ε κπαιδευτικό
Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια»
σε μαθητές του 1ου, 13ου Δημοτικού
Αργυρούπολης στο Μουσείο
Αυτοκινήτου
O15,19/02/2013: Ε κπαίδευση του

προσωπικού της εταιρείας UCB, Unilever με
τη χρήση του εξοπλισμού της Κινητής
Μονάδας Οδικής Ασφάλειας (mobileNest)
O20/02/2013: Ε κπαιδευτική ομιλία-

παρουσίαση σε μαθητές του
Γυμνασίου Θρακομακεδόνων

O21,22/02/2013: Εκπαιδευτικό

Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε
μαθητές του 1ου Δημοτικού Μεγάρων,
10ου Δημοτικού Χαϊδαρίου στο Μουσείο
Αυτοκινήτου
O22/02/2013: Ε κπαίδευση του

προσωπικού της εταιρείας UCB με τη χρήση
του εξοπλισμού της Κινητής Μονάδας
O11/02/2013: Ε κπαιδευτικό Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας (mobileNest)
«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε μαθητές
O23/02/2013: Σ εμινάριο προγράμματος
του 32ουΔημοτικού Αθηνών
«ΕΡΜΗΣ»
O12/02/2013: Σ υμμετοχή της Προέδρου

σε εκδήλωση της Ε.Α.Ε.Ε.
O12/02/2013: Συμμετοχή της Προέδρου
σε συνάντηση Εργασίας της Εθνικής
Συμβουλευτικής Ομάδας του ΕΜΠ

O24,25/02/2013: Εκπαίδευση του

προσωπικού της εταιρείας Unilever με τη
χρήση του εξοπλισμού της Κινητής
Μονάδας Οδικής Ασφάλειας (mobileNest)
σε εγκαταστάσεις της εταιρείας στη
Θεσσαλονίκη

Τ

ην προετοιμασία τους για να αναλάβουν την
ευαίσθητη αποστολή τους ολοκλήρωσαν
αυτή την εβδομάδα οι εκπαιδευτικοί που
προσελήφθησαν από το Ινστιτούτο Οδικής

Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» στο
πλαίσιο
του
προγράμματος
ΚΟΧ
(Κοινωφελούς Χαρακτήρα). Πρόκειται για 30
από τους 90 απασχολούμενους στο
πρόγραμμα, που θα πραγματοποιήσουν την
ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
μαθητών
της
Πρωτοβάθμιας
και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και
όλων όσων αποτελούν τη σχολική κοινότητα
(γονείς,
εκπαιδευτικοί,
διοικητικό
και
βοηθητικό προσωπικό) για τους τρόπους
ασφαλούς
μετακίνησης,
οδηγικής
συμπεριφοράς, οδικής ασφάλειας και για τις
μεθόδους πρόληψης ατυχημάτων.

Έμπειροι συνεργάτες του Ινστιτούτου παρουσίασαν στους νεοπροσληφθέντες
εκπαιδευτικούς τρόπους προσέγγισης των θεμάτων της κυκλοφοριακής αγωγής και
μετάδοσής τους σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες. Οι εκπαιδευτικοί, που σύντομα θα
αναλάβουν δράση σε σχολεία του Ανατολικού και Βόρειου Τομέα της Αττικής, όπου
υλοποιείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τη σύμπραξη της Περιφέρειας Αττικής,
παρακολούθησαν τα εξειδικευμένα σεμινάρια και συμμετείχαν σε εργαστήρια που
πραγματοποιήθηκαν από Δευτέρα 11 έως και Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου.
Προγραμματίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος ΚΟΧ οι συνεργάτες του
Ινστιτούτου να επισκεφθούν περισσότερες από 150 Σχολικές μονάδες.

Ενημέρωση στο 3ο ΕΠΑΛ
Χαλανδρίου

Α

μεση ήταν η ανταπόκριση του Ι.Ο.ΑΣ.
"Πάνος Μυλωνάς" στο κάλεσμα του 3ου
ΕΠΑΛ Χαλανδρίου την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου,
όπου και πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική ομιλία
από τους ειδικά καταρτισμένους συνεργάτες του
Ινστιτούτου σε μαθητές και καθηγητές του
σχολείου. Την εκπαιδευτική αυτή συνάντηση
παρακολούθησαν περισσότερα από 320 παιδιά,ενώ
ο διάλογος που ακολούθησε μαζί τους ήταν πολύ
εποικοδομητικός και γεμάτος ενδιαφέρον αφού τα
παιδιά είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τις σκέψεις
και τις ανησυχίες τους σε θέματα Οδικής Ασφάλειας
και ευγενικής συμπεριφοράς στους δρόμους ως εν
δυνάμει οδηγοί.
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Πεποίθηση του Ι.Ο.ΑΣ., είναι ότι η Κυκλοφοριακή Αγωγή πρέπει να εισαχθεί
συστηματικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ώστε τα παιδιά να
καλλιεργήσουν βασικές αρχές και στάσεις ορθής συμπεριφοράς σχετικά με την
Οδική Ασφάλεια, ώστε ως αυριανοί ενήλικες να είναι ώριμοι και συνετοί χρήστες
του οδικού δικτύου. Υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες
της Ευρώπης με το μεγαλύτερο αριθμό τροχαίων δυστυχημάτων. Σύμφωνα με
στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), οι θάνατοι, ανά τον κόσμο,
που οφείλονται σε τροχαία υπολογίζονται σε 1,3 εκατομμύρια το χρόνο,
αποτελούν δε την πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλικίες 15 – 29 ετών. Στη χώρα
μας το 2012, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., έχασαν τη ζωή τους στην
άσφαλτο 976 άνθρωποι ενώ τραυματίστηκαν βαριά 1.443. Στόχος του
Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» είναι η πρόληψη και
η μείωση των τροχαίων συμβάντων τουλάχιστον κατά 50% μέχρι και την
ολοκλήρωση του προγράμματος ΚΟΧ στις περιοχές που υλοποιείται. Οι
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που θα πραγματοποιήσουν οι απασχολούμενοι στα
σχολεία είναι μόνο μια από τις δράσεις του προγράμματος προς αυτή την
κατεύθυνση.

Ενημέρωση στους μαθητές
του 50ου Γυμνασίου Αθηνών

Τ

ο Ι.Ο.ΑΣ. τηρώντας την υπόσχεση του για
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όσο το
δυνατόν μεγαλύτερης μερίδας νέων στη χώρα μας,
βρέθηκε την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στο 50ο
Γυμνάσιο
Αθηνών,
προκειμένου
να
πραγματοποιήσει επιμορφωτική ομιλία με θέμα την
Οδική Ασφάλεια. Η εκπαίδευση έλαβε χώρα με την
προβολή ηλεκτρονικής παρουσίασης, ενώ
ακολούθησε διάλογος με τους μαθητές για τα αίτια
των τροχαίων καθώς και τις μεθόδους πρόληψης
αυτών. Την παρουσίαση παρακολούθησαν
περισσότεροι από 70 μαθητές καθώς και οι
εκπαιδευτικοί τους.
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Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών των Προγραμμάτων ΚΟΧ νομού
Αττικής από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

Εκδήλωση Ενημέρωσης από
το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς"
στην Παιδοψυχιατρική κλινική
της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών στο
Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ»

Τ

ην Πέμπτη 14/02/2013 διεξήχθη
εκδήλωση στην Παιδοψυχιατρική
κλινική στο Νοσοκομείο Παίδων "Η
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ"με στόχο την ενημέρωση
των εργαζομένων για τις δράσεις του
Ινστιτούτου σε ότι αφορά στην Οδική
Ασφάλεια των παιδιών και των νέων.
Προσκεκλημένη του διευθυντή της
κλινικής Καθηγητού κου Γεράσιμου
Κολαΐτη και των εργαζομένων ήταν η
κυρία
Βασιλική
Δανέλλη-Μυλωνά,
πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου
Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς"
και τα στελέχη του Ινστιτούτου κυρία
Μαρία Νιωτάκη και κύριος Βασίλης
Σταματόπουλος.
Την παρουσίαση
παρακολούθησαν
παιδοψυχίατροι,
ιατροί
ειδικευόμενοι
στην
Παιδοψυχιατρική,
ψυχολόγοι,
κοινωνικοί λειτουργοί, λογοπεδικοί,
εργοθεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί,
νοσηλευτές και επισκέπτες υγείας.
Ακολούθησε
εποικοδομητική
συζήτηση
για
θέματα
οδικής
ασφάλειας που σχετίζονται με τη
δραστηριότητα της κλινικής καθώς
επίσης και οι προοπτικές μελλοντικής
συνεργασίας σε θέματα δράσεων και
έρευνας με σκοπό τη μείωση των
θανάτων από τροχαία δυστυχήματα.

Ήδη στη συγκεκριμένη εκδήλωση,
μετά από πρόταση της Ψυχιάτρου Παιδοψυχίατρου , κας Μάγδας
Λιακοπούλου, Διευθύντριας Ε.Σ.Υ.
της
Πανεπιστημιακής
Παιδοψυχιατρικής
Κλινικής
του
Νοσοκομείου
Παίδων
"Η
ΑΓΙΑ
ΣΟΦΙΑ", τέως Καθηγήτριας ΕΚΠΑ,
συμφωνήθηκε στις 22 Μαρτίου να
γίνει η έναρξη της συνεργασίας με
το Ινστιτούτο, με την ενημέρωση
των ασθενών από το προσωπικό
του νοσοκομείου για θέματα οδικής
ασφάλειας
και
διανομή
ενημερωτικού
υλικού
του
Ινστιτούτου, στο πλαίσιο της 6ης
Εβδομάδας
Οδικής
Ασφάλειας
(15-23 Μαρτίου 2013), η οποία
διοργανώνεται
για
6η
συνεχή
χρονιά από το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος
Μυλωνάς" σε συνεργασία με το
Σύλλογο
Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων.
Το Ι.Ο.ΑΣ. παρακολουθεί στενά τη
φροντίδα των μικρών ασθενών που
προσέρχονται
στο
Νοσοκομείο
Παίδων "Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" μετά από
τροχαία
δυστυχήματα
και
στο
προσεχές μέλλον θα παρουσιαστεί
μελέτη γύρω από το θέμα αυτό.
Ένα ζήτημα υψίστης σημασίας για
την ασφάλεια και την προστασία
των παιδιών.
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Εκπαίδευση στο προσωπικό της εταιρείας Unilever

Εν ημερωτική Ομιλία στο 1ο

Λύκειο Παλαιού Φαλήρου

Τ

W

το πλαίσιο της εποικοδομητικής
συνεργασίας που έχει αναπτύξει το
ΙΟΑΣ με την εταιρεία Unilever με
σκοπό
την
εκπαίδευση
του
προσωπικού της σε θέματα οδικής
ασφάλειας,
οι
συνεργάτες
του
Ι.Ο.ΑΣ. με την Κινητή Μονάδα
Οδικής
Ασφάλειας
(mobileNEST)
βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις που
διατηρεί η εταιρεία σε Σχηματάρι,
Ρέντη και Μαρούσι αντίστοιχα ,ώστε
να εκπαιδεύσουν περισσότερα από
550 άτομα που απαρτίζουν το
ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.
Οι
συμμετέχοντες,
αφού
ενημερώθηκαν
με
ειδική
επιμορφωτική
παρουσίαση,
εκπαιδεύτηκαν βιωματικά κάνοντας
χρήση του προσομοιωτή ανατροπής,
του προσομοιωτή πρόσκρουσης, των
γυαλιών προσομοίωσης μέθης και
άλλων
εφαρμογών
που
περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό της
Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας
(mobileNEST).

Εκπαίδευση στο προσωπικό της NESTLE

Σ

ε συνέχεια της συνεργασίας
του Ινστιτούτου με τη Nestle,

W

πραγματοποιήθηκε
βιωματική
εκπαίδευση στις
11,12 και 13
Φεβρουαρίου
στο
ανθρώπινο
δυναμικό της εταιρείας με θέματα
σχετικά με την Οδική Ασφάλεια και
την πρόληψη και μείωση των
τροχαίων
δυστυχημάτων.
Το
σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις της MotorPress όπου

εγκαταστάσεις
της
MotorPress
όπου
φιλοξενείτο εκείνο το διάστημα η Κινητή
Mονάδα Οδικής Ασφάλειας (mobileNEST) με
τη
χρήση
του
ειδικού
εξοπλισμού
προσομοιωτών που το Ι.Ο.ΑΣ. διαθέτει, στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
AVENUE. Την εκπαίδευση είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν περισσότεροι από 90
εργαζόμενοι της Nestle ενώ το Ι.Ο.ΑΣ.
ανανέωσε το ραντεβού του στο προσεχές
μέλλον και με το υπόλοιπο προσωπικό της
Εταιρείας που δεν έχει ακόμη εκπαιδευτεί.
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Σ

ο Ι.Ο.ΑΣ. με χαρά αποδέχτηκε το
αίτημα
ου του 1 Λυκείου Παλαιού
Φαλήρου, με σκοπό να παρευρεθεί
στους χώρους του σχολείου για να
πραγματοποιήσει
επιμορφωτική
παρουσίαση σε θέματα οδικής
ασφάλειας και συμπεριφοράς με
αποδέκτες τόσο τους μαθητές όσο
και τους εκπαιδευτικούς τους. Το
σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις
5 Φεβρουαρίου με συμμετέχοντες
πάνω από 20 άτομα και στο τέλος
του
οι
ειδικά
καταρτισμένοι
συνεργάτες του ΙΟΑΣ είχαν την
ευκαιρία να συζητήσουν με τους
μαθητές
τυχόν
απορίες
και
προβληματισμούς
τους
ενώ
απάντησαν
και
σε
διάφορα
ερωτήματα με άξονα την Οδική
Ασφάλεια και το κρίσιμο θέμα της
μείωσης των τροχαίων συμβάντων.

Το mobileNESTκαι στις
εγκαταστάσεις της Unilever στη
Θεσσαλονίκη :

Σ κινητή μονάδα του ΙΟΑΣ

τη συμπρωτεύουσα ταξίδεψε η

(Mobile Nest) στις 25 Φεβρουαρίου,
προκειμένου
να
υλοποιήσει
βιωματική
εκπαίδευση
στο
ανθρώπινο δυναμικό της UNILEVER,
στο πλαίσιο της συνεργασίας του
Ινστιτούτου με την εταιρεία. Οι
παρευρισκόμενοι
παρακολούθησαν
επιμορφωτική παρουσίαση με θέμα
την
Οδική
Ασφάλεια
και
στη
συνέχεια είχαν την ευκαιρία να
εκπαιδευτούν βιωματικά με τη χρήση
του
ειδικού
εξοπλισμού
προσομοιωτών που το ΙΟΑΣ διαθέτει
στο πλαίσιο του προγράμματος
AVENUEforTrafficSafety.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα στην εταιρεία UCB

Με πρωτοβουλία της Διοίκησης της εταιρείας UCB, το Ι.Ο.ΑΣ.
πραγματοποίησε μια σειρά εκπαιδευτικών συναντήσεων με το ανθρώπινο
δυναμικό της Εταιρείας στις 15 και 22 Φεβρουαρίου με θεματικό άξονα την
Οδική Ασφάλεια. Οι εκπαιδεύσεις έλαβαν χώρα στην Ακαδημία του ΟΤΕ
(ΟΤΕΑcademy) όπου και φιλοξενήθηκε εκείνο το διάστημα η κινητή Μονάδα
Οδικής Ασφάλειας

(mobileNEST). Οι παρευρισκόμενοι,
αφού
παρακολούθησαν
επιμορφωτική
ομιλία
από
το
δημοσιογράφο ειδικού Τύπου και
συνεργάτη του Ινστιτούτου κύριο Ε.
Πετούμενο, στη συνέχεια είχαν την
ευκαιρία
να
εφαρμόσουν
με
βιωματικό τρόπο τις θεμελιώδεις
αρχές
της
οδικής
ασφάλειας,
κάνοντας
χρήση
του
ειδικού
εξοπλισμού προσομοιωτών που το
Ινστιτούτο διαθέτει, στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού
προγράμματος
AVENUEforTrafficSafety.

W

Ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια στο Γυμνάσιο Θρακομακεδόνων

Σ

W

το κάλεσμα του Γυμνασίου Θρακομακεδόνων ανταποκρίθηκε με χαρά το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» για
διεξαγωγή σεμιναρίου με θέμα την Οδική Ασφάλεια. Στις 20 Φεβρουαρίου ειδικά καταρτισμένοι συνεργάτες του Ινστιτούτου
βρέθηκαν εκεί για να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική ομιλία σε μαθητές και καθηγητές του σχολείου καθώς και να
συζητήσουν μαζί τους απορίες και προβληματισμούς τους σχετικά με την Οδική Ασφάλεια και τους κινδύνους που ελλοχεύουν
για τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Ενημερωτική ομιλία στο 4ο ΕΠΑΛ Αθηνών

Σ

τις 28 Φεβρουαρίου ειδικά καταρτισμένοι συνεργάτες του Ινστιτο ύτο υ
επισκέφθηκαν το 4ο ΕΠΑΛ Αθηνών για να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική
παρουσίαση, μετά από αίτημα της Διεύθυνσης του Σχολείου. Την εκπαίδευση παρακολούθησαν περισσότεροι από 80 μαθητές
μαζί με τους καθηγητές τους ,με κύριο θεματικό άξονα την πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Ακολούθησε
εποικοδομητικός διάλογος με τους μαθητές σχετικά με την Οδική Ασφάλεια καθώς και τις παθογένειες που αντιμετωπίζει η
κοινωνία στον τομέα αυτό. Το ΙΟΑΣ για ακόμη μια φορά τήρησε την υπόσχεση του για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλο
και περισσότερων νέων της χώρας μας, ενώ παραμένει πάντα στη διάθεση των σχολείων κάθε βαθμίδας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΜΕ :

• Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, 15-26 Μαΐου • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών ‘Β/θμιας Νομού Αττικής, 22 Απριλίου
event για την Οδική Ασφάλεια στο συνέδριο • Διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά Δημοτικού με θέμα την
• Κεντρικό
“ScoutingforRoadSafety”, που θα πραγματοποιηθεί στις 7
ασφάλεια στις ισόπεδες διαβάσεις, εν όψει της Παγκόσμιας
Μάιου στη Γενεύη στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας
Οδικής Ασφάλειας Μαΐου

Ποδηλατικός Άθλος ΙΙ, Γύρος της Πελοποννήσου, 23-26
• Μάιου

Ημέρας για την Ασφάλεια στις ισόπεδες διαβάσεις (ILCAD)
στις 7 Μαΐου

•

Έκθεση Αφισών με θέμα την ασφάλεια στις ισόπεδες
διαβάσεις, από φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών στην
Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας που θα
πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από 2 έως και 10 Μαΐου

