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                                                                                                   Χανιά, 15-11-2013 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Συνέντευξη Τύπου για το «Μήνα Οδικής Ασφάλειας»  
 
 

Στο τριήμερο των εκδηλώσεων αναφέρθηκαν σε συνέντευξη τύπου το 

μεσημέρι της Παρασκευής 15 Νοεμβρίου στην αίθουσα Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΕΒΕΧ, ο κ. Γιάννης Στριλιγκάς εκ μέρους του Επιμελητηρίου 

Χανίων που είναι και ο κύριος φορέας διοργάνωσης του τριημέρου στα Χανιά 

και οι συνδιοργανωτές,  Αντιπεριφέρεια Χανίων και οι Δήμοι Χανίων, Πλατανιά 

και Κισσάμου.  

Ο Δήμαρχος Χανίων Μανώλης Σκουλάκης, Ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης 

Μαλανδράκης, ο Αντιδήμαρχος Κισσάμου Μιχάλης Μουντάκης και ο κ. Τάσος 

Κουρουπάκης από την Αντιπεριφέρεια με επικεφαλής τον κ. Στριλιγκά, 

αναφέρθηκαν στο στόχο των εκδηλώσεων επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι 

αυτές θα συμβάλλουν στη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και στη 

συμμόρφωση με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, προκειμένου να μειωθούν 

τα θύματα της ασφάλτου και να αποφευχθεί απώλεια περισσότερων 

ανθρώπινων ζωών. 
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        Χανιά, 15-11-2013 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Μήνας Οδικής Ασφάλειας» στη Κρήτη 
16 – 17 - 18 Νοεμβρίου οι εκδηλώσεις στα Χανιά 

 
 

Η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τη σημασία της οδικής 

ασφάλειας – δεδομένου πως οι αιτίες των οδικών ατυχημάτων είναι γνωστές 

και μπορούν να αποφευχθούν – είναι ο στόχος των εκδηλώσεων που  

πραγματοποιούνται  για πρώτη φορά στη Κρήτη από 7 έως 18 Νοεμβρίου με 

πρωτοβουλία των τεσσάρων Επιμελητηρίων του νησιού και σε συνεργασία με 

τον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών, τον Επιμελητηριακό 

Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) και την Περιφέρεια Κρήτης.  

Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στα Χανιά 16, 17 και 18 Νοεμβρίου 

θα συμβάλλουν στη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και στη συμμόρφωση 

με τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, προκειμένου να μειωθούν τα θύματα 

της ασφάλτου και να αποφευχθεί απώλεια περισσότερων ανθρώπινων ζωών.  

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί επίδειξη του εξοπλισμού 

βιωματικής εκπαίδευσης που διαθέτει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 

Μυλωνάς» προσομοιάζοντας τις αιτίες τροχαίων ατυχημάτων ώστε να 

ευαισθητοποιηθούν οι τοπικές κοινωνίες για την καλύτερη αντιμετώπιση του 

προβλήματος. Παράλληλα θα ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες στην καλύτερη 

εφαρμογή των κανόνων οδικής ασφάλειας στην καθημερινή τους ζωή.   

 

 

 



        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΠΙΜΕΛΗΤHΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
 

 

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 4  73132 - ΧΑΝΙΑ           ΤΗΛ. 28210-52329,45349          FAX.28210-28307 
http//:www.chania-cci.gr,  e-mail: epimel@chania-cci.gr 

 
 

«Μήνας Οδικής Ασφάλειας» στη Κρήτη 
16 – 17 - 18 Νοεμβρίου οι εκδηλώσεις στα Χανιά 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 
Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 
 

09:00   Άφιξη των μηχανημάτων προσομοίωσης ατυχημάτων στον 
αύλειο χώρο του Α’ Γυμνασίου Χανίων (Τα μηχανήματα θα 
λειτουργούν έως τις 9 το βράδυ) 

10:00 Εκπαίδευση πολιτών στην καρδιαναπνευστική 
αναζωογόνηση και επίδειξη απεγκλωβισμού από το ΕΚΑΒ 
Χανίων (αύλειος χώρος 1ου Γυμνασίου) 

11:00 – 13:00 Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής στο Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Χανίων στο Καμπάνι 
Ακρωτηρίου (10:00 – 13:00) 

 
Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013 
 

09:00 – 21:00 Λειτουργία μηχανημάτων (Α’ Γυμνάσιο Χανίων) 

 
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 
(Χανιά – Καστέλι) 
 

09:00 – 13:00  Εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με το Τμήμα 
Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Χανίων στο χώρο του 
νοσηλευτικού ιδρύματος 

09:00 Τα μηχανήματα μεταφέρονται και θα λειτουργούν έως και 
τις 13:00 στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης στο Κολυμπάρι 
του Δήμου Πλατανιά  

13:00 Τα μηχανήματα μεταφέρονται στο Καστέλι και λειτουργούν 
στο χώρο του Α’ Γυμνασίου του Δήμου Κισσάμου 

13:30 Μαθήματα πρώτων βοηθειών μετά από τροχαίο ατύχημα - 
Τμήμα Χανίων Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού  (1ο Γυμνάσιο 
Κισσάμου) 

17:30 * Εσπερίδα στην αίθουσα διαλέξεων του ΕΒΕΧ (4ος όροφος) 
με θέμα «Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού» 

 

Κατά την διάρκεια του τριημέρου θα διανέμεται πληροφοριακό υλικό με θέμα 
την Κυκλοφοριακή Αγωγή και την αξία της αιμοδοσίας. 
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*ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΣΤΟ ΕΒΕΧ  
 

«ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» 
 

Χανιά, 18 Νοεμβρίου 2013, ώρα 17:00 
 
17:00 Προσέλευση 
 
17:30 Χαιρετισμοί: 
Περιφερειάρχης Κρήτης – Εκπρόσωποι τοπικών Αρχών, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Χανίων 
κ. Eva Molnar, Διευθύντρια Τμήματος Μεταφορών (Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του 
Ο.Η.Ε.) 
κ. Μιχάλης Αδαμαντιάδης, Οικονομολόγος Μεταφορών 
 
17:50 Ομιλία από Αξιωματικό Πυροσβεστικού Σώματος για το θέμα των ατυχημάτων 
  
18:00 - 18:30 «Οδική ασφάλεια ευάλωτων χρηστών της οδού» 
- Το πρόβλημα της ασφάλειας ευάλωτων χρηστών της οδού στην Ελλάδα (κ. Βασιλική 
Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος Ι.Ο.ΑΣ.) 
- Ασφάλεια μοτοσυκλετιστών, ποδηλατών και πεζών (ΕΜΠ) 
- Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας ευάλωτων χρηστών της οδού (ΕΜΠ) 
 
18:30 - 19:15 «Επιτήρηση οδικής ασφάλειας» 
- Η επιτήρηση οδικής ασφάλειας στην Κρήτη στην πράξη (Τροχαία) 
- Επιτήρηση της οδικής ασφάλειας στο πλαίσιο ενός Ασφαλούς Συστήματος (ΕΜΠ) 
- Απαιτήσεις για την επιτυχημένη επιτήρηση της οδικής ασφάλειας (ΕΜΠ) 
- Αποτίμηση της επιτήρησης οδικής ασφάλειας (ΕΜΠ) 
 
19:15 - 19:45  «Διαχείριση ταχυτήτων» 
- Ταχύτητα και οδική ασφάλεια (ΕΜΠ) 
- Εργαλεία για την επιτυχημένη διαχείριση ταχυτήτων (ΕΜΠ) 
- Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ταχυτήτων (ΕΜΠ) 
 
19:45 «Τροχαίο Ατύχημα» (ΕΚΑΒ) 
 
20:00 «Πρόληψη ατυχήματος και Φροντίδα μετά το ατύχημα» (Ελληνικός Ερυθρός  
           Σταυρός Χανίων) 
 
20:00 Λήξη Εσπερίδας 
 
Οι διαλέξεις θα γίνουν από τους Συγκοινωνιολόγους -  Πολιτικούς Μηχανικούς του Τομέα 
Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου : 
Γιώργο Γιαννή Αναπληρωτή καθηγητή ΕΜΠ 
Πέτρο Ευγενικό Επιστημονικό Συνεργάτη 
Αλεξάνδρα Λαΐου Επιστημονικό Συνεργάτη 
Ελεονώρα Παπαδημητρίου Επιστημονικό Συνεργάτη 
 
 

http://www.nrso.ntua.gr/geyannis/index.php
http://www.nrso.ntua.gr/pevgenik
http://www.nrso.ntua.gr/alaiou
http://www.nrso.ntua.gr/nopapadi

