
23-29 Aπριλίου
1η Παγκόσµια Εβδοµάδα Οδικής Ασφάλειας

Ελάτε να βάλουµε µαζί

STOP
στα τροχαία ατυχήµατα

Η Αττική Οδός, σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Oδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
Πάνος Μυλωνάς, θα δηµιουργήσει ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο µε σηµαντικούς
κανόνες οδικής ασφάλειας που πρέπει να γνωρίζουµε όλοι. Το φυλλάδιο θα
διανεµηθεί σε εκδήλωση που συνδιοργανώνεται, στο πλαίσιο της 1ης
Παγκόσµιας Εβδοµάδας Οδικής Ασφάλειας, από το Σύλλογο Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων και το Ινστιτούτο Πάνος Μυλωνάς, υπό την αίγιδα του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, στο σταθµό µετρό του Συντάγµατος.
Σε δεύτερη φάση θα ακολουθήσει διανοµή σε όλους τους συνδροµητές και
χρήστες της Αττικής Οδού.

Με όχηµα τον εορτασµό του Αγ. Χριστoφόρου, προστάτη των οδηγών, στην
Κοινότητα Πικερµίου, η Αττική Οδός θα διανείµει στα σχολεία της περιοχής
ανακλαστικά γιλέκα ασφαλείας, το DVD «Σύγχρονοι Αυτοκινητόδροµοι και
Οδική Ασφάλεια» καθώς και σχετικό ενηµερωτικό έντυπο. Παράλληλα, σε
ειδική εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί στις 9 Μαΐου στο πλαίσιο των
εορτασµών, η Αττική Οδός θα βραβεύσει τις τρεις καλύτερες µαθητικές
εκθέσεις, µε θέµα την «Οδική Ασφάλεια», ενώ θα υποστηρίξει και άλλες
ενέργειες που σχεδιάζει να πραγµατοποιήσει η Κοινότητα Πικερµίου. 
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... της Κοινότητας Πικερµίου

... του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς

Υποστηρίζουµε τις ενέργειες οδικής ασφάλειας...

ATTIKEΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ



Ακολουθήστε µας, στο εκπαιδευτικό ταξίδι που πραγµατοποιεί για
εσάς και την οικογένειά σας, η Αττική Οδός σε συνεργασία µε τις
Πρότυπες Σχολές Οδηγών Ζωγράφος Α.Ε., το Πανεπιστήµιο Πατρών
και το τµήµα Κινητικής Συµπεριφοράς του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

Ζήστε την εµπειρία της οδήγησης σε εξοµοιωτή 
και ανακαλύψτε τα µυστικά της οδικής ασφάλειας

Πόσους από τους κανόνες κυκλοφορίας γνωρίζετε; Θυµάστε όλα
τα σήµατα; Ποιος είναι ο χρόνος αντίδρασής σας; 

Σε αυτά και σε πολλά άλλα ερωτήµατα ζωτικής σηµασίας θα σας
δώσει απάντηση η αξιολόγηση οδηγικών δεξιοτήτων.
Χρησιµοποιώντας µια Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφαλείας µε 4
εξοµοιωτές τέταρτης γενιάς, ειδικοί εκπαιδευτές θα ελέγξουν τις
οδηγικές ικανότητες, συνήθειες και γνώσεις σας και θα σας
ενηµερώσουν για τις «οικολογικές οδηγικές συµπεριφορές» που
προστατεύουν τόσο το περιβάλλον όσο και την... τσέπη σας. 

Κυκλοφοριακή αγωγή για παιδιά... Μάθηµα ζωής!

Η κυκλοφοριακή αγωγή και η εκπαίδευση των παιδιών µας, είναι το «κλειδί» τόσο 
για την προστασία τους όσο και για την αυριανή οδηγική τους συµπεριφορά. 

Η Αττική Οδός, σας δίνει την ευκαιρία να περάσετε µαζί µε τα παιδιά σας, µια
εκπαιδευτική ηµέρα στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Λειτουργίας της. Κάθε παιδί
ανάλογα µε την ηλικία του, θα παρακολουθήσει ένα εξειδικευµένο πρόγραµµα από
παιδαγωγούς κυκλοφορίας και ειδικούς εκπαιδευτές και θα γνωρίσει, διασκεδάζοντας,
τους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας. 

Τηλεφωνήστε σήµερα στο 210-77 77 404 και κλείστε ραντεβού! Τηλεφωνήστε σήµερα στο 210-77 70 007 και κλείστε ραντεβού! 


