
                                                              Αθήνα 23 Απριλίου 2015 

ΘΕΜΑ: Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας για τα Παιδιά – Δωρεάν Μετακίνηση Παιδιών από τα ΜΜΜ. 

Αξιότιμοι κύριε Υπουργέ 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας όρισε την εβδομάδα     

4 – 10 Μαίου 2015 σαν Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας αφιερωμένη στα Παιδιά. 

Κάθε μέρα σ ολόκληρο των πλανήτη πεντακόσια παιδιά χάνουν την ζωή τους, θύματα τροχαίων 

συγκρούσεων και πολλαπλάσια μένουν ανάπηρα. Το σημαντικό αυτό πρόβλημα έχει ιδαίτερα μεγάλες 

διαστάσεις στη χώρα μας που σε Ευρωπαικό επίπεδο κατέχει την πρωτοκαθεδρία σε όλους τους σχετικούς 

δείκτες. 

Αλλά δεν πρόκειται για δείκτες πρόκειται για Ζωές παιδιών. 

Ο σύλλογος μας σε συνεργασία με μια σειρά οργανώσεων ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, 

κινήσεων Δικαιωματων του Παιδιου και άλλων φορέων  προσπαθεί να αναδείξει το πρόβλημα να 

ευαισθητοποίησει και να κινητοποιήσει κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς ώστε να αρθρωθεί μια σταθερή 

μακροπρόθεσμη πολιτική με στόχο των δραστικό περιορισμό των τροχαίων συγκρούσεων. 

Μια σειρά εκδηλώσεις αφιερωμένες στα παιδιά θα πραγματοποιηθούν σε  διάφορες πόλεις της χώρας 

στην διάρκεια της εβδομαδας οδικής ασφάλειας. 

Όμως οι δράσεις εθελοντικών οργανώσεων από μόνες τους δεν μπορούν να ανατρέψουν μια κατάσταση 

που έχει εμπεδωθεί εδώ και δεκαετίες και που αναπαράγει με αυξανόμενη συχνότητα το τροχαίο έγκλημα. 

Αν δεν υπάρξει δραστική ριζοσπαστική παρέμβαση από την μερια της πολιτείας τα τροχαία δεν πρόκειται 

να μειωθούν.  

Με αφορμή την αφιερωμένη στα παιδια παγκόσμια εβδομάδα οδικής ασφάλειας ζητάμε να μεριμνήσετε 

όπως: 

-Στην διάρκεια όλης της εβδομάδας (και γιατι όχι και στη συνέχεια) οι μετακινήσεις ολων των παιδιων από 

τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς να είναι ΔΩΡΕΑΝ. Τα παιδιά πρέπει να ενθαρρυνθούν να χρησιμοποιουν τα 

Μεσα Μαζικής Μεταφορας (ιδιαίτερα τα σταθερής τροχιας) που είναι απείρως ασφαλέστερα από τα ΙΧ.     

Η εξοικίωση μ αυτά θα γίνει μέσα από παρόμοιες πρωτοβουλίες της πολιτείας που θα μπορέσουν να 

ανατρέψουν την τεράστια υπέρ του  ΙΧ προπαγάνδα, που κατακλύζει το μυαλό παιδιών και ενηλίκων, που 

πραγματοποιεί για δικούς της σκοπούς η αυτοκινητοβιομηχανία με όλα τα μέσα. 

-Ενημερωτικά μηνύματα για την ασφάλεια των παιδιών στην κυκλοφορία θα πρέπει να προβάλονται απ 

όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τους δημόσιους χώρους. 



-Οργανωμένες επισκέψεις σχολείων θα πρέπει να διευκολυνθούν σε μέρη όπως το Μουσείο ΗΣΑΠ στον 

Πειραια και τα Σιδηροδρομικά Μουσεία στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. 

- Υπάρχει ένα πλήθος στοιχείων και αιτημάτων που αφορούν την ασφάλεια του παιδιού σαν χρήστη του 

οδικου δικτύου σε διάφορες εκδοχες, σαν επιβάτη αυτοκινήτου, σαν πεζού, σαν ποδηλάτη κλπ. 

Θα επανέλθουμε αναλυτικά σε σχέση μ αυτά ωστόσο για να πραγματοποιηθεί μια ουσιαστική πιο συνολική 

συζήτηση αυτά που προτείνουμε παραπάνω θα αποτελέσουν σαφεις ενδείξεις της διάθεσης του 

Υπουργείου σας για ουσιαστική αντιμετώπιση του θέματος. 

Με εκτίμηση 

Για τον  πανελλαδικό σύλλογο SOS Τροχαία Εγκλήματα 

Ο πρόεδρος                                                                                                          ο γενικος γραμματέας 

Γιώργος Κουβίδης                                                                                             Αλέξανδρος Κρητικός 

 

 

 

Πανελλαδικός Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα       www.soste.gr   

Επικοινωνία: Δαφνομήλη 44 Αθήνα, ΤΚ 114 71, e mail: soste.gr@gmail.com     τηλ: 6971542433 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι με πρωτοβουλία του συλλόγου μας συγκροτήθηκε ο   

Συντονισμός   για την Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αφιερωμένη στα Παιδιά (4-10 Μαίου) 

στον οποίο: 

Συμμετέχουν οι:  Πανελλαδικός Σύλλογος “SOS Τροχαία Εγκλήματα”, Κίνηση για την προστασία των 

δικαιωμάτων των Πεζών –“ΠΕΖΗ”, ΠΟΔΗΛΑΤ-ισσ-ΕΣ,  ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα, Μαμάδες στο Δρόμο, Δίκτυο 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Παιδικό Στέκι Τσαμαδού 15, Συντονιστική Επιτροπή Σωματείων Εκπαιδευτών 

Οδηγών Αττικής, Φίλοι της Φύσης, ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙΣ, Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα 

Συνδράμουν οι:  ΕΣΗΕΑ – Ενωση Συντακτων Ημερησιων Εφημεριδων Αθηνων, ΟΕΝΓΕ- Ομοσπονδία Ενώσεων 

Νοσοκομειακών Γιατρων Ελλαδας, ΠΟΕΔΗΝ – Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσιων Νοσοκομείων, ΕΓΕ- Ενωση 

Γραφιστών Ελλάδας 

Το πρόγραμμα των πολλαπλών δράσεων ολων των παραπάνω φορέων θα οριστικοποιηθεί και θα ανακοινωθεί 

σύντομα. 
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