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Αποκαταστάθηκαν 157 έντονα βανδαλισμένες
πινακίδες οδικής σήμανσης στους Αμπελόκηπους
2019/06/04 09:15 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Με σύνθημα «Καθαρές Πινακίδες – Ασφαλέστεροι Δρόμοι», οι συμμετέχοντες στην
εκστρατεία Clean Up – Safety Day του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς» κατάφεραν να αποκαταστήσουν 157 έντονα βανδαλισμένες
πινακίδες οδικής σήμανσης στους κεντρικούς άξονες και τις παράπλευρες οδούς
της περιοχής των Αμπελοκήπων.
Η πρωτοβουλία του Ινστιτούτου τελούσε υπό την αιγίδα του υπουργείου Μεταφορών
και του δήμου Αθηναίων, ενώ υποστηρίχθηκε ενεργά από τη Διεύθυνση Τροχαίας
Αττικής.
Πρόκειται για μια σειρά δράσεων, με σκοπό την άμεση ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι βανδαλισμένες
και δυσανάγνωστες πινακίδες οδικής σήμανσης, οι οποίες έχουν «διακοσμηθεί»
από μπογιές ή αυτοκόλλητα.
Παρόμοιες δράσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο Μαρούσι, τη Δάφνη, την
Ελευσίνα, την Καλλιθέα, και τις Σέρρες, όπου είχαν καθαριστεί συνολικά πάνω από
1.200 πινακίδες.

Στις Σέρρες μάλιστα συμμετείχαν εθελοντικά και 100 μαθητές Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που είχαν εκπαιδευτεί με το βιωματικό πρόγραμμα του Ι.Ο.ΑΣ. για την
οδική ασφάλεια.
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Στο κάλεσμα του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» για τη
συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανταποκρίθηκαν εθελοντές και μέλη του Ι.Ο.ΑΣ., καθώς
και υπάλληλοι της ΒΕΑΤ που συμμετείχαν εθελοντικά στη Δράση. Όλοι μαζί,
ξεκινώντας από τη Στάση ΜΕΤΡΟ Αμπελόκηποι, κατάφεραν να αποκαταστήσουν
157 έντονα βανδαλισμένες πινακίδες οδικής σήμανσης στους κεντρικούς
άξονες και τις παράπλευρες οδούς της περιοχής.
Συγκεκριμένα, οι 40 εθελοντές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες και έχοντας μαζί τους τα
απαραίτητα υλικά προχώρησαν στον καθαρισμό των πινακίδων στις οδούς
περιμετρικά του Παναθηναϊκού Γηπέδου, του Νοσοκομείου Έλενα, γύρω από το 2ο
Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο, στις οδούς Σούτσου και Τσόχα και έφτασαν μέχρι
την Πλατεία Μαβίλη.
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Μάλιστα, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, πολλές πινακίδες ήταν εντελώς
καλυμμένες από αυτοκόλλητα, σε σημείο που να μη μπορεί κανείς να διακρίνει
απολύτως τίποτε από τη σήμανση.
Ταυτόχρονα, καταγράφηκαν τα συνολικότερα προβλήματα που συναντώνται στο
δρόμο (ξηλωμένες και γερμένες πινακίδες, σήματα όχι καλά βιδωμένα, κλαδιά
δέντρων που κρύβουν τη σήμανση, κ.λπ.), τα οποία θα αποσταλούν σε όλους τους
αρμόδιους φορείς.

