Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποίησε ενημερωτική εσπερίδα για τους
εθελοντές ποδηλάτες που συμμετείχαν
στον 1ο Ποδηλατικό Άθλο «ΑθήναΘεσσαλονίκη» που πραγματοποιήθηκε
τον Ιούνιο του 2012.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς που
έλαβε χώρα στο Εθνικό Κέντρο Οδικής
Ασφάλειας, έγιναν εισηγήσεις από την
Πρόεδρο του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά
και των συνεργατών του Ινστιτούτου,
ενώ ακολούθησε βιωματική εκπαίδευση των ποδηλατών με χρήση του εξοπλισμού προσομοίωσης και δραστηριοτήτων που το Ινστιτούτο έχει αποκτήσει
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AVENUE for Traffic Safety.
Οι ποδηλάτες που συμμετείχαν στον
Άθλο έλαβαν τιμητικά διπλώματα για
την αξιέπαινη προσπάθεια που κατέβαλαν και το ενδιαφέρον τους να ενισχύσουν τα μηνύματα οδικής ασφάλειας.
Ευχαριστώντας θερμά τους εθελοντές
ποδηλάτες για τη συμμετοχή τους η
κυρία Δανέλλη-Μυλωνά παρουσίασε
μαζί τα στελέχη της εταιρείας iCycle
(που διοργάνωσε τον 1ο Άθλο) τη διαδρομή του 2ου Ποδηλατικού Άθλου ο
οποίος θα πραγματοποιηθεί στο τέλος
Μαΐου 2013 (στο πλαίσιο και της Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας του ΟΗΕ) ξεκινώντας από τα Μέγαρα, περνώντας από την Πάτρα, την Αρχαία Ολυμπία, τη Σπάρτη και τερματίζοντας στο Ναύπλιο μετά από 4 ημέρες, καλύπτοντας συνολική απόσταση
565 χλμ.
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Ενημερωτική Εσπερίδα
για τους εθελοντές
ποδηλάτες του 1ου
Ποδηλατικού Άθλου
«Αθήνα-Θεσσαλονίκη»

Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο, μέσα στον
Οκτώβριο:

πρωτοβουλία του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς", των Ιρλανδών Προσκόπων (Scouting
Η
Ireland) και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων

(ΣΕΠ) για αξιοποίηση του προσκοπισμού στους
σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης της οδικής ασφάλειας “Scouting for Global Road
Safety”, προσέλκυσε το ενδιαφέρον του ΟΗΕ,
O5/10/2012:

ο οποίος έθεσε το πρόγραμμα υπό την Αιγίδα
του και θα συνεχίσει να το στηρίζει, καθώς το
έχει εντάξει στη «Δεκαετία Δράσεων για την
Οδική Ασφάλεια» (UN Decade of Action for
Road Safety) 2011 - 2020. Η πρωτοβουλία
συμπεριλήφθηκε στη διακήρυξη-ψήφισμα της
Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 64/255.

Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. στην ημερίδα Οδικής Ασφάλειας που διοργανώθηκε από
την Τροχαία Ναυπάκτου
O11/10/2012: Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε Δημοτικό Σχολείο Περισσού
O15/10/2012: Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού
O15/10/2012: Πρόγραμμα «Κάντο-Σωστά» στο 1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
O16/10/2012: Πρόγραμμα «Κάντο-Σωστά» στο 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
O16/10/2012: Πρόγραμμα «Κάντο-Σωστά» στο 4 Λύκειο Χαλανδρίου
O16/10/2012: Εισήγηση για την οδική ασφάλεια στη Ριζάρειο Εκκλησιαστική Σχολή
O17/10/2012: Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» στο 1ο Δημοτικό Λυκόβρυσης
O17/10/2012: Πρόγραμμα «Κάντο-Σωστά» στο 6ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
O17/10/2012: Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε Δημοτικό Καπανδριτίου
O17/10/2012: Ενημερωτική ημερίδα στο ΚΑΠΗ Χαλανδρίου
O17/10/2012: Πρόγραμμα «Κάντο-Σωστά» στο 2ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
O20 – 28/10/2012: Συμμετοχή στην έκθεση αυτοκινήτου «Αυτοκίνηση 2012»
O20/10/2012: Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα με δράσεις και σε όλη την Ελλάδα
O20/10/2012: Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» για παιδιά Δημοτικού στο Δήμο
Χαλανδρίου
O21/10/2012: Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» για παιδιά Δημοτικού στο Balux Café,
House Project
O22/10/2012: Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε Δημοτικό του Μενιδίου
O24/10/2012: Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στο 1ο Δημοτικό Ψυχικού
O29/10/2012: Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε Δημοτικό του Μενιδίου
O29/10/2012: Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας στη «Στρατιωτική Σχολή Πεζικού» στη Χαλκίδα
O31/10/2012: Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε Δημοτικό Σχολείο του Μενιδίου
O31/10/2012: Συνέντευξη Τύπου για τη νέα ενημερωτική τηλεοπτική καμπάνια «Απόσπαση
Προσοχής» και «Επιθετική Οδήγηση – Πρότυπα Γονέων» σε συνεργασία με την
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
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Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα

ο Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» (Ι.Ο.ΑΣ. –
www.ioas.gr) για 6η συνεχόμενη χρονιά
Tδιοργάνωσε
το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012

μεναν υπομονετικά σε ουρά για να υποβληθούν σε φιλικό αλκοτέστ.
Η εν λόγω ενέργεια διεξήχθη από το Ινστιεκδηλώσεις σε 21 πόλεις της Ελλάδας και σε τούτο με την πολύτιμη συμβολή της Τροχαίας
περισσότερα από 36 νυχτερινά κέντρα, στο που διέθεσε τα αλκοολόμετρά της στο Ι.Ο.ΑΣ.
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς για τη διενέργεια του φιλικού αλκοτέστ. Η φεΑτυχήματα σε άλλες 25 χώρες εντός και τινή «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα»
εκτός της Ευρώπης. Σκοπός της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της
είναι η άμεση επικοινωνία με τους νέους στο Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποδικό τους περιβάλλον και η συζήτηση για την τών (ΕΝ.Ε.Α.Π), του Συνδέσμου Ελλήνων
παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων
κατανάλωση αλκοόλ πριν την οδήγηση.
Για τη φετινή διοργάνωση, 500 εθελοντές Ποτών (ΣΕΑΟΠ), της AXA Ασφαλιστικής (η
του Ινστιτούτου συγκεντρώθηκαν έξω από τα οποία συμμετείχε και με εθελοντές εργαζονυχτερινά κέντρα των πόλεων όπου είχε προ- μένους της) και της GOODYEAR. Συγκεκριγραμματιστεί η ενέργεια. 3.401 επισκέπτες μένα στη Χαλκίδα η δράση που ήταν αφιερωφόρεσαν το αναγνωριστικό βραχιολάκι με μένη στη μνήμη της Εθελόντριας Σαμαρείτιστη δέσμευση να μην καταναλώσουν αλκοόλ. σας Φωτεινής Λιβανίου που χάθηκε σε τροΑπό αυτούς 1.205 (812 άνδρες και 393 χαίο υποστηρίχθηκε και από τον κ.Θεόδωρο
γυναίκες) προσήλθαν για να υποβληθούν Σωτηρίου αντιπρόσωπο της GOODYEAR. Ο
σε αλκοτέστ, με τα αποτελέσματα να δεί- «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» επίσης συμμεχνουν 224 (179 άνδρες και 45 γυναίκες) τείχε με εθελοντές εργαζομένους του στις
πάνω από το επιτρεπόμενο όριο που ορί- περιοχές της Λάρισας, της Κατερίνης και του
ζει ο ΚΟΚ. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περιο- Βόλου.
χές που η δράση είναι επαναλαμβανόμενη το
Η Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα διεξάγεται πάνποσοστό των οδηγών υπό την επήρεια αλ- τα από εθελοντές του Ινστιτούτου και συνερκοόλ ήταν σημαντικά μειωμένο. Οι εθελοντές γαζόμενους φορείς, οι οποίοι εν προκειμένω
του Ι.Ο.ΑΣ., είδαν με ιδιαίτερη χαρά και εν- είναι: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Σώμα
θουσιασμό για μία ακόμα φορά τη θετική και Ελλήνων Προσκόπων, Δ/νση Α’ Βάθμιας Εκμε μεγάλο ενδιαφέρον ανταπόκριση των συμ- παίδευσης Ν.Σερρών, Αυτοκινητόδρομος Αιπολιτών μας πολλοί από τους οποίους περί- γαίου, Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων,
Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς ΑτυχήματαΑποτελέσματα ανά έτος
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(* αναλογία πάνω από το όριο που προβλέπει ο ΚΟΚ κατά τη
μέτρηση αλκοόλ στην έξοδό τους από το κέντρο)
Πόλεις 2012
2012 *
2011 *
2010 *
2009 *
2008 *
Αττική
1 στους 8
1 στους 8
1 στους 6
1 στους 4 1 στους 4
Θεσσαλονίκη 1 στους 5
1 στους 4
1 στους 7
1 στους 7 1 στους 4
Χαλκίδα
1 στους 7
1 στους 19
1 στους 6
1 στους 4 1 στους 4
Λάρισα
1 στους 6
1 στους 7
1 στους 5
1 στους 4 1 στους 4
Πάτρα
1 στους 3
κανένας
1 στους 3
1 στους 7 1 στους 7
Χίος
1 στους 5
1 στους 6
1 στους 5
1 στους 4 1 στους 3
Ρόδος
1 στους 4
1 στους 4
1 στους 3
1 στους 3 1 στους 2
Χανιά
1 στους 3
1 στους 15
1 στους 2
1 στους 3 1 στους 2
Σέρρες
1 στους 7
1 στους 9
1 στους 12
1 στους 5 Φλώρινα
1 στους 8
1 στους 4
1 στους 5
Αμύνταιο
1 στους 6
1 στους 4
Κατερίνη
1 στους 4
1 στους 6
Ναύπλιο
1 στους 8
Άργος
1 στους 2
Βόλος
1 στους 7
Φάρσαλα
1 στους 6
Μεσσολόγγι -

Συνάντηση Εταίρων του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος AVENUE for Traffic Safety
Στις 8 & 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη η 4η
συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AVENUE που συντονίζει το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και
συμμετέχουν εξειδικευμένοι φορείς 9 κρατών-μελών της Ε.Ε..
Στη συνάντηση, που φιλοξενήθηκε στην Ισπανία από τον
οργανισμό AESLEME (για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε δείτε http:/ /www.aesleme.es/index.php/english),
οι εταίροι εργάστηκαν από κοινού προκειμένου να ανταλλάξουν
βέλτιστες πρακτικές και τεχνογνωσία καθώς και να
μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του προγράμματος σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Το πρόγραμμα AVENUE βρίσκεται πλέον στο δεύτερο
χρόνο υλοποίησής του και μέσα από τις δράσεις που
πραγματοποιούνται σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες μέσα από
τα «Πρότυπα Κέντρα Οδικής Ασφάλειας», ήδη έχουν
ενημερώσει εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίους χρήστες δρόμου.

Έκθεση αυτοκινήτου «Αυτοκίνηση 2012»

την πρώτη έκθεση αυτοκινήτου
2012» που έγινε μετά από
Σδύο«Αυτοκίνηση
χρόνια στη χώρα μας, το Ι.Ο.ΑΣ. δήλωσε

ηχηρό «παρών». Εκεί σε ένα χώρο που
απέπνεε μηνύματα οδικής ασφάλειας, οι
εθελοντές και συνεργάτες του Ι.Ο.ΑΣ.
ενημέρωσαν μέσα σε 8 μέρες περισσότερους
από 3.800 συμπολίτες μας, λάτρεις του
αυτοκινήτου μέσα από δραστηριότητες και
προσομοιώσεις που έχουν αποκτηθεί στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE for Traffic Safety. Πιο συγκεκριμένα, οι

Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α. Ρόδου, Δήμος Φλώρινας,
Ε.ΚΑΤ.Ο. Φλώρινας, Δήμος Αμύνταιου, Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Χανίων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, Τομέας Ψυχικής Υγείας/ Γενικό
Νοσοκομείο Χίου, Ραδιοταξί Χίου, Ελληνικός
Ερυθρός Σταυρός- Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών και Διασωστών Χαλκίδας. Για την Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα, το Ινστιτούτο συνεργάζεται επίσης με τον κυπριακό
οργανισμό οδικής ασφάλειας «Reaction Youth for the Prevention» και τους «Responsible Young Drivers» από το Βέλγιο που συγκεντρώνουν τα στοιχεία απ’ όλη την Ευρώπη.
Τα πρώτα αποτελέσματα από τις υπόλοιπες
22 χώρες της Ευρώπης (και τις 3 εκτός) δείχνουν πως η κατανάλωση αλκοόλ παρέμεινε
στα ίδια επίπεδα με την περασμένη χρονιά
ως προς τους οδηγούς.
Στη χώρα μας, από τους οδηγούς που ήταν
πάνω από το όριο του ΚΟΚ στην Ελλάδα, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι νέοι κάτω
των 25 ετών έδειξαν πιο συγκρατημένοι
στην κατανάλωση αλκοόλ σε σχέση με θαμώνες μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων. Επίσης
τα αποτελέσματα στην Ελλάδα έδειξαν πως
22% των ανδρών είχαν καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ από το προβλεπόμενο στον
ΚΟΚ, έναντι 11% που ήταν το ποσοστό των
γυναικών.

επισκέπτες της έκθεσης χρησιμοποίησαν τον
προσομοιωτή οδήγησης με 40 διαφορετικά
προγράμματα, τα ειδικά γυαλιά προσομοίωσης
μέθης, τη δραστηριότητα μέτρησης χρόνου
αντίδρασης και απόστασης ακινητοποίησης, τη
ζυγαριά συσχέτισης βάρους-ταχύτητας κ.α.
Μαζί με το Ινστιτούτο στην «Αυτοκίνηση 2012»
ήταν και τα Μέλη της «Συμμαχίας για την
Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο», DIAGEO, GENESIS PHARMA, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ,
AXA Ασφαλιστική, ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, COSMOTE και
GOODYEAR.
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Νέα Ενημερωτική Καμπάνια από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα.

το χώρο του Πρότυπου
Εθνικού Κέντρου Οδικής
ΣΑσφάλειας
που το Ινστιτούτο
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έχει δημιουργήσει σε εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
πραγματοποιήθηκε η Συνέντευξη Τύπου για τη νέα ενημερωτική καμπάνια που πραγματοποιεί
το Ι.Ο.ΑΣ. σε συνεργασία με την
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Σε ένα περιβάλλον όπου οι
συμπολίτες μας έχουν τη δυνατότητα να επιμορφώνονται βιωματικά για θέματα οδικής ασφάλειας, παρουσιάστηκαν δύο νέα
τηλεοπτικά μηνύματα για την
«Απόσπαση της Προσοχής»
και την «Επιθετική Οδήγηση –
Πρότυπα Γονέων για τα Παιδιά» καθώς και το νέο έντυπο
με τίτλο, «Όταν πιάνεις το τιμόνι συγκεντρώσου: Για τη
ζωή σου μιλάμε!».
Τα δύο διαφημιστικά παρουσιάζονται ήδη στα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας (εθνικής και τοπικής εμβέλειας) κατόπιν έγκρισης
του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ), ενώ πριν το
τέλος του 2012 θα προβληθούν
και σε κινηματογραφικές αίθουσες, στις οποίες θα διανεμηθεί
επίσης το σχετικό φυλλάδιο με
ερωτηματολόγιο προκειμένου να
αξιολογηθεί η καμπάνια από τους
συμπολίτες μας.
Συντονιστές της Συνέντευξης
Τύπου ήταν η Πρόεδρος του
Ι.Ο.ΑΣ. κ.Βασιλική ΔανέλληΜυλωνά και ο Επικεφαλής Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα κ.Αργύρης Περουλάκης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, πέραν των εκπροσώπων του Τύπου που παρέσθησαν, ο εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Αρχηγός Κλάδου Τάξης της Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος κ. Ανδρέας Κορδολαίμης, ο Γενικός Διευθυντής
Ευρωπαϊκών και Διεθνών
Σχέσεων και Εκπαιδευτικών
Θεμάτων του Υπουργείου
Παιδείας, Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού
κ. Ιωάννης Γεωργακόπουλος,
η Διευθύντρια Διεύθυνσης
Συμβουλευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών
Δραστηριοτήτων κ. Ευσταθία
Φουσέκη, ο Αντιπρόεδρος
του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων κ. Κωνσταν-

τίνος Αντωνίου, καθώς και
Αξιωματικοί της Τροχαίας
και της Πολεμικής Αεροπορίας.
Παρών ήταν και ο καλλιτέχνης κ.Μέμος Μπεγνής ο
οποίος εθελοντικά έχει «πρωταγωνιστήσει» στο διαφημιστικό
για την «Απόσπαση Προσοχής»
εκφράζοντας το σεβασμό του
στο έργο του Ινστιτούτου και
την ευαισθησία του για τα θέματα της οδικής ασφάλειας και
του πολιτισμού στο δρόμο που
τόσο κρίσιμα είναι, κυρίως για
τους νέους ανθρώπους.
Την εκδήλωση έκλεισαν ερωτήσεις δημοσιογράφων από τις
οποίες προέκυψε ότι σε πρόσφατη επίσκεψη του πρώην
Υπουργού Μεταφορών της Γερμανίας, κ.Kurt Bodewig στο
Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας, επισήμανε ότι πουθενά
στη Γερμανία δεν υπάρχουν

συγκεντρωμένες όλες οι εφαρμογές που διαθέτει το Κέντρο
αυτήν τη στιγμή, όπως ο μετρητής αντανακλαστικών ή οι προσομοιωτές οδήγησης, πρόσκρουσης με 7 χλμ./ώρα ή
πλήρους ανατροπής οχήματος
κα.
Στο περιθώριο της Συνέντευξης Τύπου, οι δημοσιογράφοι,
οι συνεργάτες του Ι.Ο.ΑΣ. και
επισκέπτες που προσήλθαν
στο χώρο του Εθνικού Κέντρου
Οδικής Ασφάλειας, είχαν τη
δυνατότητα να ενημερωθούν
για τις εφαρμογές που παρέχονται μέσω εξοπλισμού βιωματικής εκπαίδευσης τις οποίες το Ινστιτούτο έχει στη διάθεσή του και έχει αποκτήσει στο
πλαίσιο του προγράμματος AVENUE for Traffic Safety, καθώς
και τις δράσεις που πραγματοποιούνται για θέματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

σια και λύκεια της περιοχής
καθώς και στα ΚΑΠΗ του δήμου ενημερώνοντας συνολικά
περισσότερους από 1.000 δημότες, με τα μηνύματα και τις
δράσεις να αφήνουν ισχυρό

αποτύπωμα σε όλους τους
κατοίκους του Χαλανδρίου.
Αναλυτικά, κατά την εβδομάδα οδικής ασφάλειας στο Δήμο υ λ ο π ο ι ή θ η κ α ν ο ι ε ξ ή ς
δράσεις:

Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας στο Δήμο Χαλανδρίου

Δήμος Χαλανδρίου, σε
συνεργασία με το ΙνστιΟ
τούτο διοργάνωσε για πρώτη

φορά την Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας στο δήμο Χαλανδρίου από 15 έως 20 Οκτω-

βρίου π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ώ ν τ α ς
πληθώρα δράσεων σε όλο το
δήμο. Πιο συγκεκριμένα,
πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες επιμορφωτικού χαρακτήρα σε δημοτικά, γυμνά-
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Εκπαιδευτική Ομιλία στο 1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
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Εκπαιδευτική Ομιλία στο 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
Εκπαιδευτική Ομιλία-Παρουσίαση στη Ριζάρειο Σχολή Χαλανδρίου
Εκπαιδευτική Ομιλία-Παρουσίαση στο 40 Λύκειο Χαλανδρίου
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Εκπαιδευτική Ομιλία-Παρουσίαση στο 6ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου

Εκπαιδευτική Ομιλία-Παρουσίαση στο 2ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου
Εγκαίνια Έκθεσης Έργων για την Οδική Ασφάλεια στο Μετρό Χαλανδρίου
Ενημερωτική ομιλία στο Κ.Α.Π.Η. Χαλανδρίου
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Παιδικό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια»
στο δήμο Χαλανδρίου

