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Αθήνα,  18 Μαρτίου 2016 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

«∆ώσε προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή!» 
 

9η Πανελλαδική Εβδοµάδα Οδικής Ασφάλειας  
(21-27 Μαρτίου 2016) 

 
 

Πρώτη παρουσίαση της τεχνολογίας INTERLOCK στην Ελλάδα 
 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 

(Σ.Ε.Σ.), συνδιοργανώνουν για 9η συνεχή χρονιά την Πανελλαδική Εβδοµάδα Οδικής Ασφάλειας (21-

27/3) µε πλήθος δράσεων σε όλη τη χώρα για τη σωστή ενηµέρωση και πρόληψη των τροχαίων 

ατυχηµάτων, που αποτελούν µάστιγα για την κοινωνία µας.  

 

Το επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι στην Αττική και συγκεκριµένα στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών 

και ∆ικτύων που φιλοξενεί δράσεις της εν λόγω Εβδοµάδας, καθώς και στην Πάτρα (Γέφυρα Ρίου-

Αντιρρίου) µε την υποστήριξη του Ιδρυτικού Μέλους του Ι.Ο.ΑΣ. «Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου», ενώ 

παράλληλα θα υλοποιούνται δράσεις σε όλη τη χώρα. 

 

Κατά την εναρκτήρια ηµερίδα – ∆ευτέρα 21/3 - θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 

πρωτοποριακό σύστηµα INTERLOCK: Σύστηµα  ελέγχου αλκοόλ σε οδηγό µέσω ανάλυσης 

εκπνεόµενου αέρα, . 

(Επισυνάπτεται φωτογραφία της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Οδική Ασφάλεια, Violeta Bulk, να 

εγκαινιάζει το συγκεκριµένο σύστηµα) 

 



Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»                            Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - ΣΕΣ 
            Νεµέσεως 2, Αθήνα 112 53   Πανόρµου 61, Αθήνα 115 24 
     Τηλ.: 210.86.20.150,  Fax: 210.86.20.007                                       Τηλ.: 210.3640604, Fax: 210.3609220                                     
Ε-mail: info@ioas.gr, website: www.ioas.gr   Ε-mail:info@ses.gr,  website:www.ses.gr 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Εβδοµάδας Οδικής Ασφάλειας οι συνεργάτες του Ινστιτούτου και του Σ.Ε.Σ. µαζί 

µε το δίκτυο εθελοντών του Ινστιτούτου, θα βρίσκονται σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους. Οι βασικές 

δράσεις έχουν ως ακολούθως: 

• ∆ευτέρα 21/03/2016 - Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων   

� Ηµερίδα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) και του Ι.Ο.ΑΣ. για  

το αλκοόλ και την οδήγηση µε θέµα: "Safe & Sober", καθώς και η παρουσίαση του 

συστήµατος INTERLOCK από διακεκριµένους εµπειρογνώµονες του εξωτερικού 

� Eθελοντική αιµοδοσία για την τράπεζα αίµατος για τα θύµατα τροχαίων  

 

• Τρίτη 22/3/2016 

� Ευρωπαϊκή Ηµέρα Ευγένειας στο ∆ρόµο: Καµπάνια ενηµέρωσης πανελλαδικά 

� Pit Stop Οδικής Ασφάλειας στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου (ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.) (21-23/03 µε 

δωρεάν έλεγχο για συντήρηση οχηµάτων) 

� Περιφερειακή ηµέρα   Οδικής  Ασφάλειας στη ∆υτική Ελλάδα 

 

• Τετάρτη 23/3/2016 

� Pit Stop Οδικής Ασφάλειας στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου (ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.) (21-23/03 µε 

δωρεάν έλεγχο για συντήρηση οχηµάτων) 

� ∆ράση «Μήλο – Λεµόνι» για την ευαισθητοποίηση των οδηγών πέριξ των σχολικών 

µονάδων σε Αθήνα και Πάτρα 

 

• Πέµπτη 24/3/2016 

� Οµιλίες για φοιτητές και σπουδαστές   

 

• Παρασκευή - Κυριακή 25-27/3/2016 

� ∆ιανοµή ενηµερωτικού φυλλαδίου από  όλους τους Αυτοκινητόδροµους της χώρας 

Επιπλέον , καθ’ όλη τη διάρκεια της Εβδοµάδας Οδικής Ασφάλειας θα πραγµατοποιούνται : 

� ∆ράσεις και εκπαιδευτικά προγράµµατα σε σχολεία της χώρας και διανοµή έντυπου 

πληροφοριακού υλικού από συνεργαζόµενους κοινωνικούς φορείς πανελλαδικά 

� Προβολή της Εβδοµάδας Οδικής Ασφάλειας µε τοποθέτηση αφισών σε µέρος του στόλου 

της Ο.ΣΥ. και σε συρµούς και στα εκδοτήρια σταθµών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 

� Πανελλαδική προβολή (σε τηλεόραση και ραδιόφωνο) της καµπάνιας του Ινστιτούτου: 

«Οι σωστές επιλογές είναι ζήτηµα ζωής» που εστιάζει σε θέµατα για την ασφάλεια των 
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οδηγών και την πρόληψη των τροχαίων  δυστυχηµάτων, όπως στην  υπερβολική 

ταχύτητα, αλκοόλ, µη χρήση ζώνης και παιδικό κάθισµα 

� Μετάδοση ραδιοφωνικού κοινωνικού µηνύµατος µε θέµα την ευγένεια στο δρόµο από 

τους ραδιοφωνικούς σταθµούς της χώρας 

 

Οι δράσεις της 9ης Πανελλαδικής Εβδοµάδας Οδικής Ασφάλειας υλοποιούνται µε  τη συνεργασία του 

Ευρωπαϊκού Συµβούλιου Ασφάλειας Μεταφορών  ETSC,  του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ και Ο∆ΟΙ 

ΜΕ ∆ΙΟ∆ΙΑ», µε διακριτικό τίτλο «HELLASTRON», του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Κοργιαλένειο-

Μπενάκειο» Ε.Ε.Σ.,  την υποστήριξη της Συµµαχίας  για την Ασφάλεια και τον Πολιτισµό στο ∆ρόµο 

«∆ρόµοι στο Μέλλον», Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.,  Ο.ΣΥ Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.  ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., ∆ιεύθυνση Τροχαίας 

Αστυνόµευσης,   και  την αρωγή του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.  

 

Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 210-8620150, email: media@ioas.gr 


