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 «Χιλιάδες δρόμοι αλλά μία Ζωή!» 
Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στην οδική ασφάλεια  
 
Η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Ηρακλής διοργάνωσε σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και υπό την 
αιγίδα του Δήμου Μήλου, στις 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Μήλου 
«Γεώργιος Ηλιόπουλος», διήμερο πρόγραμμα με γενικό τίτλο «Χιλιάδες δρόμοι αλλά μια 
Ζωή!». Το πρόγραμμα, το οποίο περιελάμβανε θεωρητικό και πρακτικό μέρος 
παρακολούθησαν 130 μαθητές από το γυμνάσιο Μήλου και είχε ως στόχο την 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των παιδιών σε θέματα οδικής ασφάλειας.  
 
Συγκεκριμένα, οι μαθητές παρακολούθησαν ειδική παρουσίαση για τη σημασία της 
ασφαλούς οδήγησης και απάντησαν σε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο. Επίσης, 
χωρισμένοι σε ομάδες συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες για την απόσπαση της 
προσοχής και την αντίληψη των ορίων ενός ανθρώπου, εκπαιδεύτηκαν στους βασικούς 
κανόνες για την προστασία του ποδηλάτη, έκαναν ποδηλασία σε ειδικά κατασκευασμένο 
κυκλοφοριακό πάρκο και οδήγησαν τηλεκατευθυνόμενο αυτοκίνητο σε συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού, ώστε να αντιληφθούν τα παιδιά τη σημασία  ενός σωστά φωτισμένου δρόμου. 
Στο τέλος έλαβαν ενημερωτικό έντυπο, που δημιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες του 
προγράμματος με χρήσιμες συμβουλές για την οδική ασφάλεια των παιδιών ως πεζοί και 
αναβάτες ποδηλάτου. 
 
Η υγεία και ασφάλεια είναι για την ΑΓΕΤ Ηρακλής θεμελιώδη αξία και βασική προτεραιότητα 
με στόχο μηδέν ατυχήματα. Για την εφαρμογή της πολιτικής, εκτός από τη λήψη μέτρων για 
έναν ασφαλή χώρο εργασίας, υλοποιούμε προγράμματα εκπαίδευσης για την καλλιέργεια 
μιας κοινής συνείδησης και συμπεριφοράς ασφάλειας μεταξύ των εργαζομένων και 
συνεργατών σε όλες τις δραστηριότητες. Στο πλαίσιο της ευρύτερης ευαισθητοποίησης που 
επιδιώκουμε για θέματα ασφάλειας, συνεργαζόμαστε με φορείς και οργανισμούς, καθώς και 
με την τοπική αυτοδιοίκηση σε κοινές πρωτοβουλίες για την προώθηση ασφαλούς και 
υπεύθυνης συμπεριφοράς. Εστιάζουμε στο θέμα της οδικής ασφάλειας, καθώς η Ελλάδα 
κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις σε θανατηφόρα ατυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Προς τους συντάκτες 

Η ΛΑΒΑ Μεταλλευτική & Λατομική ΑΕ ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών Ηρακλής. Με βασική 
δραστηριότητα την εξόρυξη και την εμπορία ελαφρόπετρας (κίσσηρης), η εταιρεία έχει παρουσία από 
το 1952 στον κλάδο των ορυκτών στην Ελλάδα. Διαθέτει λατομικές εγκαταστάσεις ελαφρόπετρας στο 
Γυαλί Νισύρου, γύψου στο Αλτσί Κρήτης, ποζολάνης και πυριτικού ορυκτού στη Μήλο. Με σημαντική 
εξαγωγική δραστηριότητα, η εταιρεία είναι από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρείες του 
κλάδου της. 

Περισσότερες πληροφορίες στο www.lava.gr  
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Ο Όμιλος Εταιρειών Ηρακλής είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός τσιμέντου στην Ελλάδα και 
προσφέρει στην αγορά προϊόντα, που ικανοποιούν τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών και 
τις απαιτήσεις της σύγχρονης κατασκευής. Ο Όμιλος διαθέτει τρία εργοστάσια παραγωγής τσιμέντου, 
στο Βόλο, τη Χαλκίδα και το Μηλάκι Εύβοιας, έξι κέντρα διανομής τσιμέντου, καθώς και 
εγκαταστάσεις παραγωγής και εμπορίας αδρανών υλικών και ετοίμου σκυροδέματος. Το 2011 
αποτελεί μοναδική χρονιά για την ΑΓΕΤ Ηρακλής, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την 
ίδρυσή της και 10 χρόνια παρουσίας της στον Όμιλο Lafarge.  

Περισσότερες πληροφορίες στο www.lafarge.gr 
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Πάνος Γαβριήλ 
Εξωτερική Επικοινωνία 
ΑΓΕΤ Ηρακλής  
Τηλ.: + 30 210 2898498 
Κιν.: + 30 6973031498 
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