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μεταξύ 2010 -2019, ποσοστό %

Πηγή: European Commission,2020 

 Πολύ καλύτερο οδικό δίκτυο χάρη στην κατασκευή

σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων.

 Πιο σύγχρονα και ασφαλή οχήματα.

αλλά:

 Σημαντικός περιορισμός των μετακινήσεων, λόγω

αύξησης της τιμής των καυσίμων και μείωση του

διαθέσιμου εισοδήματος.

 Μείωση της μέσης ταχύτητας κίνησης για την

αποφυγή οικονομικών εξόδων.

Οι αιτίες:
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Ποσοστό ΑΕΠ: 1,5%
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Το οικονομικό κόστος τροχαίων ατυχημάτων

Έτος Αναφοράς: 2017



«Ασφαλές Σύστημα»

Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να κάνουν λάθη που οδηγούν σε τροχαία ατυχήματα. Λάβε το υπόψη στον

σχεδιασμό και τη λειτουργία του οδικού συστήματος.

Όταν το λάθος συμβεί, το ανθρώπινο σώμα έχει συγκεκριμένα όρια για να απορροφήσει τις δυνάμεις ενός

ατυχήματος, χωρίς να υποστεί τραυματισμό.

Η οδική ασφάλεια θα έλθει μέσα από την ανάληψη κοινής ευθύνης όλων των μερών ενός οδικού συστήματος και

όχι μόνο του χρήστη.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε το τροχαίο ατύχημα να μην οδηγήσει σε σοβαρό

τραυματισμό ή θάνατο.

Τέσσερις βασικές αρχές:
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Διακυβέρνηση,

Στρατηγικό Σχέδιο 

& Στοχοθεσία

Ασφαλές οδικό δίκτυο

Καλής ποιότητας 

δεδομένα

Εκπαίδευση 

& Επικοινωνία

Μια επιτυχημένη στρατηγική πρέπει να εστιάσει:

Αποτελεσματικό

σύστημα επιβολής



Καλής ποιότητας δεδομένα
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Πηγή: OECD: Road Annual Report, 2019. European Road Safety Observatory: Road Safety Country Review, 2018 



Αυτοκίνητα 

Εντός αστικής περιοχής

Αστικές οδοί

25-49

Άνδρες

Η ταυτότητα του τροχαίου ατυχήματος στην Ελλάδα



Καλής ποιότητας δεδομένα
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Τι δε γνωρίζουμε για τα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα

 Πόσα και τι τύπου τροχαία  συνέβησαν φέτος το

καλοκαίρι π.χ. στην Κέρκυρα ή στην Σαντορίνη ή στην Κρήτη;

 Ποιοι είναι οι χρόνοι αντίδρασης του ΕΚΑΒ ανά περιοχή;

 Υπάρχει ένας χάρτης με την πύκνωση, την

επανάληψη ή τη συσσώρευση των ατυχημάτων σε περιοχές της 

χώρας ή σε ολόκληρη τη χώρα;

 Τι ποσοστό μοτοσικλετιστών και ποδηλατών φορούν

προστατευτικό κράνος; 

(Ενδεικτικά)



Καλής ποιότητας δεδομένα

1

 Προχωρούμε στη θεσμοθέτηση Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Οδική 

Ασφάλεια. 

 Τη λειτουργία του θα αναλάβει το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο μέσω 

προγραμματικής σύμβασης που θα υπογράψει με το Υπουργείο Υποδομών και 

Μεταφορών.

 Το Εθνικό Παρατηρητήριο θα είναι αρμόδιο για την συλλογή, επεξεργασία και 

την τήρηση εθνικής βάσης δεδομένων για την οδική ασφάλεια. 

 Σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία  θα δημοσιεύει σε ετήσια βάση 

ενημερωτικό δελτίο στατιστικών στοιχείων για την οδική ασφάλεια, η 

εγκυρότητα των οποίων θα επικυρώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

 Προς το σκοπό αυτό η χώρα μας θα υιοθετήσει τα πιο έγκυρα πρωτόκολλα 

διεθνώς για την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. 

Θεσμικές παρεμβάσεις



Διακυβέρνηση,

Στρατηγικό Σχέδιο & Στοχοθεσία
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Προτεινόμενο σύστημα διακυβέρνησης  

Κυβερνητική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας.

Εκτελεστική Επιτροπή

Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Κοινωνία των πολιτών

2



Κυβερνητική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας.

 Συντονίζει το διυπουργικό έργο για την οδική ασφάλεια

 Εγκρίνει τις προβλέψεις και εποπτεύει την υλοποίηση του στρατηγικού 

σχεδίου

 Αξιολογεί και αν χρειαστεί προχωρά στην αναθεώρηση του.

Εκτελεστική Επιτροπή

 Εκτελεί τις αποφάσεις της Κυβερνητικής Επιτροπής 

 Εισηγείται προτάσεις προς την Κυβερνητική Επιτροπή  

για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου

 Υποδέχεται προτάσεις από την τοπική αυτοδιοίκηση 

και την κοινωνία των πολιτών. 
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Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Κοινωνία των πολιτών

 Υλοποιεί Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην περιοχή 

αρμοδιότητάς της. 

 Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι δεσμευτικά για Δήμους 

άνω των 30.000 κατοίκων και περιλαμβάνουν υποχρεωτικά δράσεις 

οδικής ασφάλειας. 

 Οι δράσεις της θα αξιολογούνται κατά περίπτωση και θα

εντάσσονται οργανικά σε ένα ενιαίο και συνεκτικό

σχεδιασμό που θα υπηρετεί τον κεντρικό στόχο της

μείωσης των σοβαρών τραυματισμών και των θανάτων

από τροχαία ατυχήματα.
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Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας

 Βασικό εργαλείο εργασίας της Κυβερνητικής Επιτροπής θα είναι το Στρατηγικό Σχέδιο 

Οδικής Ασφάλειας 2021-2030.

2

 Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ήδη αναθέσει την 

εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια.

 Με την ολοκλήρωση του θα τύχει ευρείας διαβούλευσης από τα συναρμόδια 

Υπουργεία και την κοινωνία των πολιτών και στη συνέχεια θα θεσμοθετηθεί.

 θα περιλαμβάνει ενέργειες και δράσεις δεσμευτικού χαρακτήρα που 

πρέπει να αναληφθούν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο από όλους τους 

αρμόδιους φορείς… 



Vision Zero
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Εκπαίδευση και Επικοινωνία
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 Στο πλαίσιο του μαθήματος «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»  εφαρμόζεται πιλοτικά από το τρέχον σχολικό έτος 

(2020-21) σε 218 νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια σε όλη τη χώρα η θεματική «Οδική Ασφάλεια». 

 Από το 2021-22 η θεματική θα εφαρμοστεί καθολικά σε όλα τα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια (12.000 

σχολικές μονάδες).

Εκπαίδευση

3

Υποχρεωτική διδασκαλία της κυκλοφοριακής αγωγής



 Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την κοινωνία των πολιτών

προτείνεται η ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας να οδηγήσει σε μια ηθική επιβράβευση

με την απόκτηση μιας “άδειας οδήγησης ποδηλάτου”.

Ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών
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 Προχωρούμε στη συγγραφή νέων εγχειριδίων για την εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών,

όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης, από ειδικό επιστημονικό προσωπικό που θα έχει τη

σφραγίδα της παιδαγωγικής επιμέλειας του Ευγενίδειου Ιδρύματος.

Εκπαίδευση
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Νέα εκπαιδευτικά εγχειρίδια για τις θεωρητικές εξετάσεις υποψήφιων οδηγών

 Καταργούμε το σύστημα εξέτασης που βασίζεται σε προκαθορισμένες ερωτήσεις 

με γνωστές τις απαντήσεις. 

 Προχωρούμε στη δημιουργία τράπεζας θεμάτων που θα υποχρεώσει αφενός τον

υποψήφιο να διαβάσει, αφετέρου τον εκπαιδευτή οδήγησης να διδάξει, να

πραγματοποιήσει δηλαδή τα θεωρητικά μαθήματα στη σχολή οδήγησης.



Νέα διαδικασία θεωρητικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών 

Εκπαίδευση

3
 Προβλέπεται για πρώτη φορά ειδικό εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για:

 Άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει  την υποχρεωτική εκπαίδευση

 Άτομα με μαθησιακές δυσκολίες

 Άτομα με προβλήματα ακοής



Νέες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή οδήγησης 

Εκπαίδευση
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 Καθιερώνεται: 

 ελάχιστη ηλικία για την άσκηση του επαγγέλματος

 ελάχιστη διάρκεια κατοχής αδειών οδήγησης όλων των κατηγοριών.

 Δικαίωμα άσκησης θα έχουν  κάτοχοι συγκεκριμένων ειδικοτήτων των επαγγελματικών λυκείων, 

απόφοιτοι συγκεκριμένων πανεπιστημιακών τμημάτων ή κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

τίτλου σπουδών σχετικών με την κυκλοφοριακή αγωγή και την οδική κυκλοφορία. 

 Να διαθέτουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας.

 Να μην έχουν υποπέσει σε συγκεκριμένες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. 



Με την ολοκλήρωση της εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια, το Υπουργείο

Υποδομών και Μεταφορών θα προχωρήσει στην εκπόνηση εθνικού σχεδίου επικοινωνιακής

πολιτικής για την οδική ασφάλεια.

Στοχευμένες επικοινωνιακές δράσεις ως προς:

Τα μέσα: 

To περιεχόμενο: 

Την χρονική περίοδο και το τόπο:

Εθνικό Σχέδιο Επικοινωνιακής Πολιτικής για την Οδική Ασφάλεια
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Αποτελεσματικό

σύστημα επιβολής
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Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας και προχωρά στην αναθεώρηση του στη βάση ορισμένων αρχών:

 1. Την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων του ΚΟΚ με βάση το βαθμό επικινδυνότητας και 

συχνότητας. 

 2. Τον διαχωρισμό των κυρώσεων με βασικό κριτήριο διαφοροποίησης την οδηγική 

συμπεριφορά ή την κατάσταση του οχήματος.

 3. Τη μείωση της μέσης ταχύτητας κίνησης στις αστικές περιοχές

 4. Τη διασφάλιση της επιβολής και είσπραξης του προστίμου

 5. Την καθιέρωση ηλεκτρονικής διαδικασίας για την παρακολούθηση των παραβάσεων του 

Κ.Ο.Κ. 
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Αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
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Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.

 Όλες οι παραβάσεις θα ταξινομηθούν με βάση την επικινδυνότητα και της 

συχνότητα τους. 

 Οι παραβάσεις θα επιφέρουν διαβαθμισμένα - και πάντως όχι υψηλά- χρηματικά 

πρόστιμα σε συνδυασμό με διοικητικές κυρώσεις.

 Η έμφαση θα δοθεί στις 5 πιο συχνές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. που έχουν ως 

αποτέλεσμα είτε σοβαρούς τραυματισμούς είτε θανάτους σε ένα τροχαίο 

ατύχημα:

 Υπερβολική ταχύτητα 

 Μη χρήση ζώνης από όλους τους επιβαίνοντες

 Μη χρήση κράνους από οδηγό και συνοδηγό

 Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών 

 Χρήση κινητού τηλεφώνου 

 Σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα καθορίζονται 

προτεραιότητες για τη συχνότητα ελέγχων και τη γεωγραφική περιοχή  

.
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Επιβολή των κυρώσεων ανάλογα με:

Κατάσταση του οχήματος Οδηγική συμπεριφορά

π.χ.: Ληγμένο ΚΤΕΟ, φανοί που δεν λειτουργούν 

Κυρώσεις στο όχημα

π.χ.: Μη χρήση κράνους ή ζώνης ασφαλείας 

Κυρώσεις  στον οδηγό
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Ασφαλή οχήματα

Από την ίδρυση τους, το 2001, έως και σήμερα, τα 204
ιδιωτικά και 28 δημόσια δεν ελέγχονται όσον αφορά την
ποιότητα των ελέγχων τους.
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Ελλάδα Γερμανία

1 στα 3 οχήματα δεν προσέρχεται για έλεγχο

Για τον αμελή ιδιοκτήτη, αν παρέλθει η διετία,

το πρόστιμο εκπρόθεσμου (€ 65) ισούται με το

κόστος ελέγχου που δεν έγινε. Άρα

καθίσταται συμφέρον.
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Ασφαλή οχήματα

Προχωρούμε στη δημιουργία Μητρώου Εποπτών ΚΤΕΟ:

 Οι επόπτες ΚΤΕΟ θα είναι διαπιστευμένοι ιδιώτες μηχανικοί οι οποίοι θα

πραγματοποιούν επανέλεγχο on the spot, στην “πόρτα” του ΚΤΕΟ, του οχήματος

που μόλις διήλθε με επιτυχία.

 Θα ελέγχουν επίσης την ποιότητα και την ακριβή λειτουργία των μηχανημάτων των 

ΚΤΕΟ. 

 Σε όσα οχήματα διαπιστωθεί ότι έγιναν πλημμελείς έλεγχοι θα υπάρχουν κυρώσεις 

που υπό προϋποθέσεις θα φθάνουν και στην αφαίρεση της άδειας λειτουργίας. 

 Αυστηροποιείται  το πρόστιμο για τον πλημμελή ιδιοκτήτη



 Η αύξηση της ταχύτητας ενός οχήματος κατά 5% οδηγεί σε άνοδο των τροχαίων 

ατυχημάτων κατά 10% και των δυστυχημάτων κατά 20%.

 Όταν ένα αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα 30 χλμ./ώρα η πιθανότητα θανάσιμου 

τραυματισμού πεζού, τον οποίο θα χτυπήσει, είναι 10%. 

 Εάν το αυτοκίνητο κινείται με 50 χλμ./ώρα, η πιθανότητα θανάσιμου τραυματισμού του 

πεζού ανεβαίνει στο ποσοστό του 80%.

 Με 50 χλμ./ώρα η σύγκρουση με πεζό μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα σε ποσοστό 

80%.

 Για το λόγο αυτό το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές 

θα κατέβει στα 30χλμ/ώρα.

%

Μείωση της μέσης ταχύτητας 



Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Οικονομικών έχει ξεκινήσει τον επανασχεδιασμό και την

υλοποίηση με ηλεκτρονικά μέσα της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.

Βεβαίωση των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. 

 Ο τερματισμός του καθεστώτος της γενικευμένης πεποίθησης

ατιμωρησίας.

 Κάθε παραβάτης του ΚΟΚ πρέπει να υφίσταται τη νόμιμη συνέπεια

της παραβατικής του συμπεριφοράς, δηλαδή να καταβάλει το

προβλεπόμενο πρόστιμο από την παράβαση που έχει τελέσει.

1ος Στόχος:
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Βεβαίωση των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. 

 Στην βεβαίωση και καταχώρηση των παραβάσεων του ΚΟΚ με ψηφιακή

διαδικασία

 Στην εισαγωγή πρόβλεψης ώστε η ευθύνη για παράβαση που επιβάλλεται

απουσία του οδηγού (κάμερες, ραντάρ) να αποδίδεται στον ιδιοκτήτη του

οχήματος

 Στη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής της παράβασης μέσω e-banking

ή ATM

 Στη βεβαίωση της υπερήμερης οφειλής στο TAXIS
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Προχωρούμε:



Βεβαίωση των παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. 

2ος Στόχος: αύξηση των εσόδων των ΟΤΑ για έργα οδικής ασφάλειας

4

 Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. έχουν ανταποδοτικό 

χαρακτήρα και αποτελούν πόρους των ΟΤΑ στην περιοχή των οποίων 

συντελέστηκε η παράβαση. 

 Εξαιτίας της πολύπλοκης διαδικασίας είσπραξης προστίμων, πολλοί Δήμοι είτε 

αδυνατούν   είτε δεν επιθυμούν  να προχωρήσουν στη βεβαίωση αυτών των 

προστίμων και στην απόδοση των εσόδων στα ταμεία τους. 

 Ως αποτέλεσμα, πολλά από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. δεν μετατρέπονται σε έσοδα 

για τους ΟΤΑ που θα χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.



Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας

 Νομικό πρόσωπο υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Συμμετοχή σε αυτό εκπροσώπων του Υπουργείου Οικονομικών,  του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της ΚΕΔΕ.

 Το Ταμείο θα είναι ο βασικός μηχανισμός υποδοχής  των χρηματικών 

ποσών από τα πρόστιμα του ΚΟΚ.  Στη συνέχεια θα προχωρά στην 

κατανομή των ποσών στους Δήμους με την ισχύουσα διαδικασία. 

 Οι Δήμοι θα δίνουν αναφορά στο Ταμείο για τις δράσεις οδικής 

ασφάλειας που υλοποιούν π.χ. στο πλαίσιο των ΣΒΑΚ

 Το Ταμείο θα εγκαθιδρύσει μηχανισμό εποπτείας των δράσεων οδικής 

ασφάλειας στη βάση δεικτών επίτευξης/επίδοσης.

 Θα παρέχει τεχνογνωσία και συμβουλευτικό ρόλο στους Δήμους



Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά στην καθιέρωση ηλεκτρονικών διαδικασιών

ελέγχου και παρακολούθησης των παραβάσεων συγκεκριμένων διατάξεων του ΚΟΚ και της οδικής

συμπεριφοράς των καθ΄ έξιν παραβατών οδηγών (Point System)

Ψηφιακό σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών οχημάτων ( Point System )

 Ανασχεδιασμός του συστήματος ώστε  ο παραβάτης να γνωρίζει ότι οι 

προβλεπόμενοι πόντοι  θα καταγράφονται μέσα σε εύλογο χρόνο.

 Άμεση, online ενημέρωση των οδηγών για την καταγραφή των 

παραβάσεών τους και των πόντων που έχουν στο point system.

 Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης της Τροχαίας για την οδηγική 

συμπεριφορά όλων των οδηγών. 

 Ποιοτικά στατιστικά στοιχεία για το είδος και τη συχνότητα της 

παραβατικότητας των Ελλήνων οδηγών.



Οδική Ασφάλεια 



Tο σχέδιό μας:

 Ολοκληρωμένο

 Καλά μελετημένο

 Ρεαλιστικό 

 Μπορεί να φέρει αποτέλεσμα

Ο στόχος: Να σωθούν ζωές

Όχι μόνο λόγια και καλές προθέσεις, πράξεις 



Το τετράπτυχο της οδικής ασφάλειας: 

 Ασφαλείς δρόμοι

 Υπεύθυνοι οδηγοί

 Κυκλοφοριακή παιδεία

 Δίκαιοι κανόνες για όλους



Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας 

 7.000 επικίνδυνες θέσεις, σε 2.500 χιλιόμετρα, 80 οδικούς άξονες.

 60 Μελέτες και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

 Μελετήθηκαν οδικά τμήματα μήκους 15.000 χιλιομέτρων.

 Αρωγός η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(δανειακή σύμβαση 450 εκ. € με Εγνατία Οδό Α.Ε.) 



Πιο ασφαλείς δρόμοι

+ Στοχευμένες σημειακές παρεμβάσεις στον υφιστάμενο οδικό άξονα Πάτρας-Πύργου. 

 Δραστική μείωση των ατυχημάτων έως να ολοκληρωθεί ο νέος αυτοκινητόδρομος.

+
Μεγάλα έργα οδικών υποδομών που ξεμπλοκάρουμε ή προγραμματίζουμε, όπως: 

 Πάτρα-Πύργος 

 Ε-65 

 ΒΟΑΚ 

 Καλαμάτα- Ριζόμυλος

 Επεκτάσεις Αττικής Οδού 

 Flyover στη Θεσσαλονίκη 

Ολοκληρώνουμε το οδικό μας δίκτυο με νέους, σύγχρονους, ασφαλείς αυτοκινητόδρομους.



Υπεύθυνοι οδηγοί

 Νέο σχέδιο νόμου για την εκπαίδευση και εξέταση υποψήφιων οδηγών:

=> για ένα νέο σύστημα, με διαφάνεια και αξιοπιστία

 Καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

 Φροντίδα να οδηγούμε ασφαλέστερα οχήματα.

=> Να συντηρούμε σωστά 

=>Στο μέτρο των δυνατοτήτων του καθενός, σύγχρονο όχημα

Δίνουμε κίνητρα για την ανανέωση του στόλου των Ι.Χ.



Ξεκινώντας από τα σχολεία μας, αλλά όχι μόνο 

Με τη βοήθεια των ειδικών 

Κατάλληλα μαθήματα

Στοχευμένες καμπάνιες 

Προγράμματα  δια βίου επιμόρφωσης όλων

Ο καθένας και η καθεμία μας, από μικρό παιδί και για μια ζωή

=> Για σωστή νοοτροπία και συμπεριφορά στο δρόμο

Κυκλοφοριακή παιδεία



 Ορθή και πλήρης συλλογή δεδομένων 

 Ενδελεχής ανάλυσή τους 

 Διεθνής εμπειρία 

=> Αναθεώρηση διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

Δίκαιοι κανόνες για όλους 



 Για να γίνουμε όλοι μας καλύτεροι οδηγοί

 Που οδηγούν πιο σύγχρονα οχήματα 

 Σε πολύ ασφαλέστερους δρόμους 

 Με δίκαιους κανόνες που ισχύουν για όλους κι εφαρμόζονται χωρίς εξαιρέσεις.

Αυτό είναι το σχέδιό μας για να σώσουμε ζωές στους ελληνικούς δρόμους

Αυτό είναι το σχέδιό μας για να σώσουμε ζωές στους ελληνικούς δρόμους


