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                                       ΚΟΙΝ:    Πανελλαδικό σύλλογο «SOS Τροχαία  

  Εγκλήματα» 
  soste.gr@gmail.com 
 

   ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων 

Δυστυχημάτων»                     

              Σας ενημερώνουμε ότι το 2005 η Γ.Σ. του ΟΗΕ αναγνώρισε την 3η Κυριακή του 

Νοέμβρη σαν την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων και το 

2011 η Ημέρα αυτή αναγνωρίστηκε και από την ελληνική κυβέρνηση. Κάθε χρόνο την εν λόγω 

ημέρα πραγματοποιούνται ποικίλες εκδηλώσεις στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Έτσι 

και στη χώρα μας, κάθε χρόνο από το 2009, ο σύλλογος «SOS Τροχαία Εγκλήματα» 

πραγματοποιεί σχετικές εκδηλώσεις στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις με 

συμμετοχή ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου (Πεζοί, Ποδηλάτες, ΑμεΑ κλπ).      

             Για τη φετινή χρονιά η ημέρα αυτή είναι η 20η Νοεμβρίου 2016, η οποία μπορεί να 

αποτελέσει αφορμή για την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με το εν λόγω 

θέμα, με δεδομένο ότι η χώρα μας κατέχει σταθερή θέση στην κορυφή της Ευρώπης κάθε 

χρόνο σε θανάτους και σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαίες συγκρούσεις. Στο πλαίσιο 

αυτό καλούνται οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να πραγματοποιήσουν 

ενημερωτικές δράσεις, τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2016, κατά τις δύο τελευταίες διδακτικές 

               

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
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              ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
           ΕΡEYΝΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                           ---- 

 

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και                                                                                                   

Δ.Ε. της χώρας. Έδρες τους. 

2. Διευθύνσεις Δ.Ε. της χώρας. 

    Έδρες τους. 

3. Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. 

    (μέσω των Περιφ/κών Διευθύνσεων  

    Εκπαίδευσης) 

4. Σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της  χώρας. 

    (μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.  
    της χώρας) 
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ώρες, με απώτερο στόχο τη συμβολή της εκπαιδευτικής κοινότητας στην ενθάρρυνση του 

ορθού τρόπου οδήγησης και οδικής συμπεριφοράς των νέων. 

            Ειδικότερα, η ανωτέρω Ημέρα Μνήμης μπορεί να αποτελέσει αφορμή να συζητηθεί 

στα σχολεία το θέμα της ασφαλούς μετακίνησης (ζώνες ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρομήσεις 

κλπ) από και προς το σχολείο και η ενθάρρυνση της πεζοπορίας και της ποδηλασίας για την 

μετάβαση σε αυτό, που αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν έντονα χώρες 

με πολύ μικρότερο αριθμό θυμάτων από τη δικιά μας. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει τιμητική 

αναφορά σε όσους εργάζονται για να ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες μιας τροχαίας 

σύγκρουσης (πληρώματα πυροσβεστικής, ασθενοφόρων, τροχαίας, γιατρών, νοσηλευτών 

κ.λπ). 

            Επιπρόσθετα, σας επισυνάπτουμε υλικό του συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα», 

βασισμένο κυρίως στις απόψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με έμφαση στο θέμα της 

ταχύτητας και του αλκοόλ. Για περισσότερα στοιχεία μπορούν οι σχολικές μονάδες να 

επισκέπτονται τις ακόλουθες διευθύνσεις https://sostegr.wordpress.com και www.soste.gr. 

           Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς σας. 

 

Συνημμένα:7σελ. 

 

 

                                                                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Εσωτερική Διανομή:                               

1. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα                                                

2. Γενική Δ/νση Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε.        

3.  Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Β΄                        ΙΩΑΝΝΗΣ  Δ. ΠΑΝΤΗΣ    

4. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης  Δ.Ε.,  

Τμήμα Γ΄ 
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