Ημερίδα

Σκοπός της ημερίδας είναι να φέρει σε επαφή
εμπειρογνώμονες οδικής ασφάλειας από την Ελλάδα
Οδική Ασφάλεια Υποδομών
και το εξωτερικό καθώς και φορείς λήψης
αποφάσεων και να τους δώσει την ευκαιρία να
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014
μοιραστούν τις γνώσεις τους και να συζητήσουν
τρόπους για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των
Αθήνα, Ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens City Center υποδομών.
Στο πλαίσιο αυτό, η Make Roads Safe Hellas, ως
Παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή εδώ
Επικεφαλής Εταίρος του έργου SENSoR θα έχει την
ευκαιρία να παρουσιάσει τα αποτελέσματα
Σύντομα θα κοινοποιηθεί η ατζέντα της ημερίδας
εμπεριστατωμένης μελέτης αξιολόγησης της
ασφάλειας του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα Διεθνή
πρωτόκολλα EuroRAP.
- Χάρτες Επικινδυνότητας για 4.323Km του
Δικτύου
- Απονομή Αστεριών Επίδοσης σε 3.340Km του
Δικτύου
- Οικονομικά αποδοτικές προτάσεις
αναβάθμισης της ασφάλειας των υποδομών
Επικοινωνία:
Άννα Βουλγαρίδου, MAKE ROADS SAFE HELLAS, Τηλ.: +30
28210 36438, Web: http://www.sensorproject.eu
Email: avoulgaridou@mrsh.gr

Workshop

Infrastructures Road Safety
Thursday, 20 November 2014
Crowne Plaza Hotel Athens City Center, Athens/Greece
Please confirm your participation here
The agenda of the workshop will be sent soon

Aim of the workshop is to bring together
international and national road safety experts,
stakeholders and decision-makers and give them the
opportunity to share their knowledge and discuss
ways to continue improving infrastructures’ road
safety.
Within this framework, Make Roads Safe Hellas, as
the Lead Partner of the SENSoR project will have the
opportunity to present the results of a
comprehensive study regarding the assessment of
the TEN-T network safety for first time in Greece,
according to the international EuroRAP protocols.
- Risk Maps for 4,323Km of the network
- Star Rating results for 3,340Km of the
network
- Cost efficient investment plans for upgrading
road infrastructures safety
Info:
Anna Voulgaridou, MAKE ROADS SAFE HELLAS, Tel.: +30
28210 36438, Web: http://www.sensorproject.eu
Email: avoulgaridou@mrsh.gr

