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Αθήνα, 17 Μαρτίου 2017 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Υπεύθυνη οδήγηση σηµαίνει σεβασµός στη ζωή!» 
 

10η Πανελλαδική Εβδοµάδα Οδικής Ασφάλειας  
(18-24 Μαρτίου 2017) 

 
 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» ενώνει τις δυνάµεις του µε τον 

Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) και δεκάδες ακόµα φορείς, και διοργανώνει για 

10η συνεχή χρονιά την Πανελλαδική Εβδοµάδα Οδικής Ασφάλειας (18-24/3) µε δράσεις 

ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Αττική και όλη τη χώρα για τη σωστή ενηµέρωση και 

πρόληψη των τροχαίων δυστυχηµάτων που αποτελούν µάστιγα για την κοινωνία µας.  

 

Με κεντρικό µήνυµα «Υπεύθυνη οδήγηση σηµαίνει σεβασµός στη ζωή!», η φετινή δέκατη 

διοργάνωση δίνει προτεραιότητα στην ενίσχυση της κυκλοφοριακής αγωγής, της υπεύθυνης 

οδήγησης και της ευγένειας στους ελληνικούς δρόµους, µέσα από πρωτοβουλίες για την 

εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση στην Οδική Ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού 

δικτύου: µαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών, πολιτών και εκπροσώπων φορέων.  

 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για ενηµέρωση πάνω σε θέµατα Οδικής 

Ασφάλειας, το Ι.Ο.ΑΣ. διοργανώνει Ηµερίδα µε θέµα «Πολίτες & Πολιτεία: Συνέργεια για 

την πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων» (21/3), µε τη συµµετοχή εκπροσώπου του 

ETSC και δεκάδων ειδικών και θεσµικών εκπροσώπων από την Ελλάδα, υπό την Αιγίδα του 

Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών.  

 

Οι δράσεις της 10ης Πανελλαδικής Εβδοµάδας Οδικής Ασφάλειας υλοποιούνται υπό την 

Αιγίδα του Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών και του ∆ήµου Αθηναίων, µε την υποστήριξη 

της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, της Συµµαχίας για την Ασφάλεια 

και τον Πολιτισµό στο ∆ρόµο «∆ρόµοι στο Μέλλον», του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ και 

Ο∆ΟΙ ΜΕ ∆ΙΟ∆ΙΑ» µε διακριτικό τίτλο «HELLASTRON», του Οµίλου Ο.Α.Σ.Α., της ΕΥ∆ ΕΠ 

«Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και του Γενικού 

Νοσοκοµείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήµονας». 
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Αναλυτικά το πρόγραµµα της 10ης Πανελλαδικής Εβδοµάδας Οδικής Ασφάλειας: 

 
Κυριακή 19/3 - Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου  

Παιδιά και γονείς εκπαιδεύονται στην Οδική Ασφάλεια µε τα εγκεκριµένα 
προγράµµατα «Κυκλοφορώ µε ασφάλεια» και «Ασφαλώς Ποδηλατώ» του Ι.Ο.ΑΣ. 
Εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό σε συνεργασία µε το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. 
Πληροφορίες: 210 8816187 και www.hellenicmotormuseum.gr 

 
∆ευτέρα 20/3 – Καθαρισµός Πινακίδων στο ∆ήµο Σερρών 

Clean Up-Safety Day. Μαθητές συµµετέχουν στην Εκστρατεία του Ι.Ο.ΑΣ. και 
καθαρίζουν βανδαλισµένες πινακίδες σήµανσης, σε συνεργασία µε το ∆ήµο και τη 
∆ιεύθυνση ∆/θµιας Εκπαίδευσης Σερρών. 
 

∆ευτέρα 20/3 - Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα  
Εσπερίδα στην Κυκλοφοριακή Αγωγή για εκπαιδευτικούς του πανελλαδικού 
∆ικτύου Teachers4Europe, σε συνεργασία µε την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.           

                                
Τρίτη 21/3 - Υπουργείο Μεταφορών & Υποδοµών  

«Πολιτεία & Πολίτες: Συνέργεια για την πρόληψη των τροχαίων 
συγκρούσεων». Ηµερίδα υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υποδοµών & Μεταφορών µε 
συµµετοχή διακεκριµένων οµιλητών (09.00–14.00, Αµφιθέατρο Υπουργείου, 
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου). 

 
Tετάρτη 22/3 & Πέµπτη 23/3 - Πλατεία Συντάγµατος - Ευρωπαϊκή Ηµέρα Ευγένειας στο ∆ρόµο 

Η Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας (Mobile NEST) στην Πλατεία Συντάγµατος. 
Για 2 ηµέρες οι εκπαιδευτές του Ινστιτούτου εκπαιδεύουν τους πολίτες στην ασφαλή 
οδηγική συµπεριφορά µε τον εξοπλισµό προσοµοιώσεων επικίνδυνων συνθηκών του 
Ι.Ο.ΑΣ., υπό την Αιγίδα του ∆ήµου Αθηναίων (Ώρες λειτουργίας: 11.00 - 18.00). 

 
Τετάρτη 22/3 & Πέµπτη 23/3 - Περιφ. Ηµέρα Οδικής Ασφάλειας ∆υτικής Ελλάδας 

«Μη χάνεις τον έλεγχο – Κάνε έναν έλεγχο». ∆ωρεάν τεχνικοί έλεγχοι οχηµάτων 
στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου. Μια πρωτοβουλία των Ι.Ο.ΑΣ. και ΓΕΦΥΡΑ, µε την 
υποστήριξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος. Ανακοίνωση αποτελεσµάτων έρευνας 
σχετικά µε την ελλιπή συντήρηση των αυτοκινήτων. 

 
Πέµπτη 23/3 - Στάση µετρό «ΣΥΝΤΑΓΜΑ»  

Εθελοντική Αιµοδοσία για την ενίσχυση της τράπεζας αίµατος του Ι.Ο.ΑΣ. για τα 
τροχαία συµβάντα σε συνεργασία µε το Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας και την υποστήριξη 
του Οµίλου Ο.Α.Σ.Α. (Aίθουσα πολλαπλών χρήσεων / Ώρες αιµοδοσίας: 10.00 - 16.00) 

 
Παρασκευή 24/3 - Λεωφόρος Κατεχάκη  

«Οδηγώ, κλείνω το κινητό». Το ΕΠΠΠΟΣ (Παρατηρητήριο του Ι.Ο.ΑΣ. για την Οδική 
Ασφάλεια) πραγµατοποιεί παρατηρήσεις για τη χρήση κινητού, µε συµµετοχή δηµοτών 
σε συνεργασία µε την πλατφόρµα «MEV Ηλιούπολης».  
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Στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Ηµέρας Ευγένειας στο ∆ρόµο» παράλληλα µε τις άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, θα γίνει διανοµή έντυπου πληροφοριακού υλικού από τους 

αυτοκινητόδροµους της χώρας µε τη συνεργασία του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ και Ο∆ΟΙ 

ΜΕ ∆ΙΟ∆ΙΑ», µε διακριτικό τίτλο «HELLASTRON» και συνεργαζόµενους κοινωνικούς φορείς 

πανελλαδικά.           

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια της Εβδοµάδας Οδικής Ασφάλειας θα πραγµατοποιούνται: 
 
� Πανελλαδική προβολή της τηλεοπτικής καµπάνιας «Βιάζεσαι να φτάσεις; Κι εµείς!» 

του Ινστιτούτου «Πάνος Μυλωνάς» και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στην Ελλάδα που εστιάζει στο θέµα της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης και υποστηρίζεται από 

την Ελληνική Αστυνοµία, το Ελληνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και το Πυροσβεστικό 

Σώµα Ελλάδος. 

� Ενηµέρωση για το πρόγραµµα της 10ης Εβδοµάδας Οδικής Ασφάλειας µε τοποθέτηση 

αφισών σε µέρος του στόλου της Ο.ΣΥ. και προβολή µηνυµάτων Οδικής Ασφάλειας µέσω 

του συστήµατος τηλεµατικής του ΟΑΣΑ. 

� Μετάδοση ραδιοφωνικών κοινωνικών µηνυµάτων του Ι.Ο.ΑΣ. µε συµβουλές για την 

ασφάλεια των µετακινήσεων από τους ραδιοφωνικούς σταθµούς της χώρας.  

� ∆ιανοµή έντυπου πληροφοριακού υλικού από συνεργαζόµενους κοινωνικούς φορείς 

πανελλαδικά. 
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