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Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»  
στο FONDATION VINCI AUTOROUTES - Auto Forum 2017 

 
«Η τεχνολογία στην υπηρεσία της οδικής ασφάλειας» 
και το Ευρωβαρόµετρο για την Υπεύθυνη Οδήγηση 2017 

Ένα σηµαντικό συνέδριο για το χώρο του αυτοκινήτου και το µέλλον της οδικής ασφάλειας 

συνδιοργάνωσαν την Πέµπτη 2 Νοεµβρίου 2017 η Εthos Events και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 

(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», µε τη συµµετοχή του FONDATION VINCI AUTOROUTES και υπό την 

αιγίδα του Συνδέσµου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων & ∆ικύκλων, στο Divani Apollon 

Palace & Thalasso στη Βουλιαγµένη.  

Με τίτλο «Η τεχνολογία στην υπηρεσία της οδικής ασφάλειας», το πρόγραµµα του FONDATION VINCI 

AUTOROUTES - Auto Forum 2017 περιλάµβανε εισηγήσεις, workshops και expert panels ενώ το 

«παρών» έδωσαν οι κ.κ. Αθανάσιος Βούρδας, Γ.Γ. του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, 

Γεώργιος Ουρσουζίδης, Πρόεδρος της ∆ιακοµµατικής Επιτροπής της Βουλής για την Οδική 

Ασφάλεια, Βασιλική ∆ανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 

Μυλωνάς», εκπρόσωποι ευρωπαϊκών οργανισµών αναφοράς στην οδική ασφάλεια (ETSC), ειδικοί και 

στελέχη του χώρου του αυτοκινήτου.  

Χαιρετίζοντας την έναρξη του Auto Forum 2017, o Γενικός Γραµµατέας ευχαρίστησε τους 

διοργανωτές για την προώθηση και στην Ελλάδα των διεθνών τάσεων και των τεχνολογικών εξελίξεων 

στην Οδική Ασφάλεια, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα του Υπουργείου µετά και την παράδοση 

των µεγάλων οδικών αξόνων που κατασκευάστηκαν µε υψηλές προδιαγραφές και όσον αφορά στα 

προβλεπόµενα µέτρα ασφαλείας. «Οι προσπάθειές µας συνεχίζονται. Γι’ αυτό και ένα πολύ σηµαντικό 

µέρος του σχεδίου νόµου που βρίσκεται αυτές τις ηµέρες υπό διαβούλευση, προωθεί κυρίως την Οδική 

Ασφάλεια. Και αυτό θα επιτευχθεί άµεσα µε τη νέα φιλοσοφία κυκλοφορίας µε την οποία οι 

παραβάσεις του ΚΟΚ δεν θα αποτελούν πλέον εισπρακτικό µέτρο προστίµων αλλά κυρίως ένα µέτρο 

πρόληψης και καλλιέργειας παιδείας και ευσυνειδησίας» ανέφερε ο κ. Βούρδας. 

«Οι εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας είναι ραγδαίες και το Ινστιτούτο τις παρακολουθεί στενά, 

συµµετέχοντας σε διεθνή Όργανα όπου διεξάγονται συζητήσεις για τεχνικά και θεσµικά θέµατα 

αναφορικά µε την τεχνολογία, την ηλεκτροκίνηση και την αυτόνοµη οδήγηση», δήλωσε στο 

χαιρετισµό της η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», κυρία 

Βασιλική ∆ανέλλη-Μυλωνά, προσθέτοντας: «Το Ινστιτούτο έχει εισάγει στη χώρα µας καινοτόµες 

µεθόδους στο χώρο της εκπαίδευσης στην οδική ασφάλεια. Στο πνεύµα αυτό συνεχίζουµε και είµαστε 

κοντά στον άνθρωπο, στον οδηγό και τον πολίτη που πρέπει να είναι ενηµερωµένος, καθόσον η 

τεχνολογία παρέχει εργαλεία και δυνατότητες αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι που θα καθορίσει 

την επιτυχία και την αποτελεσµατικότητα στην εφαρµογή της».  

Στο FONDATION VINCI AUTOROUTES – Auto Forum 2017 συµµετείχε και η Programme 

Director του Ευρωπαϊκού Συµβούλιου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), κυρία Graziella Jost, η οποία 

στην εισήγησή της παρουσίασε το σηµαντικά οφέλη στην Οδική Ασφάλεια από την ενσωµάτωση 
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σωτήριων για τη ζωή όλων των χρηστών της οδού τεχνολογιών ασφαλείας (όπως: Autonomous 

Emergency Braking - AEB, Intelligent Speed Assistance - ISA και Seat Belt Reminder - SBR) σε όλα τα 

νέα οχήµατα. «Το ETSC, µαζί µε το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και άλλους ΜΚΟ που εκπροσωπούν 

διάφορους τοµείς της κοινωνίας, έχει καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει µέτρα ώστε να γίνουν 

αυτές τις τεχνολογίες υποχρεωτικές σε όλα τα νέα οχήµατα. Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει στη µείωση 

της τιµής τους και θα ωφελήσει όλους τους χρήστες της οδού, όχι µόνο τους λίγους που έχουν το 

προνόµιο να µπορούν να αγοράσουν ένα ακριβό αυτοκίνητο» ανέφερε η κυρία Jost.  

Κρίσιµες επισηµάνσεις για τις επικίνδυνες συµπεριφορές των Ελλήνων στο τιµόνι  

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, το Ίδρυµα για την Υπεύθυνη Οδήγηση FONDATION VINCI AUTOROUTES 

παρουσίασε τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα -αλλά και ιδιαιτέρως ανησυχητικά για την Οδική Ασφάλεια 

στην Ελλάδα- αποτελέσµατα της 4ης έκδοσης του  «Ευρωβαροµέτρου Υπεύθυνης Οδήγησης» σχετικά 

µε τις στάσεις και τις συµπεριφορές των οδηγών στην Ε.Ε.  

Βάσει των στοιχείων της έρευνας που εκπόνησε το Ινστιτούτο Ipsos σε 11 ευρωπαϊκές χώρες και 

περισσότερους από 12.000 οδηγούς προκύπτει πως οι Έλληνες, αν και γνωρίζουν καλά ποιες 

συµπεριφορές θέτουν εαυτούς και άλλους σε κίνδυνο, δεν διστάζουν να παραδεχτούν πως 

συµπεριφέρονται σε µεγάλο βαθµό ανεύθυνα όταν βρίσκονται στο δρόµο.  

Πρωταθλητές στις άνω των ορίων ταχύτητες (92% έναντι 89% στην Ευρώπη), στην οδήγηση υπό την 

επήρεια αλκοόλ άνω του επιτρεπτού (28% έναντι 11% για τους Ευρωπαίους) αλλά και στην 

παραβίαση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (1 στους 3 έναντι 1 στους 10 στην Ευρώπη), οι οδηγοί 

στην Ελλάδα δε φαίνονται διατεθειµένοι να αλλάξουν συνήθειες παρά το ρίσκο για τη σωµατική τους 

ακεραιότητα ενώ στη χώρα µας καταγράφονται αρνητικά ρεκόρ σε αρκετές κατηγορίες επικίνδυνων 

παραβάσεων και συµπεριφορών. 

Τα ευφυή συστήµατα σώζουν ζωές αλλά οι «έξυπνες» συσκευές τις θέτουν σε κίνδυνο  

∆ύο από αυτές αφορούν στην υπνηλία και τη µειωµένη προσοχή που, µεµονωµένα και συνδυαστικά, 

ευθύνονται για µεγάλο ποσοστό θανάτων και σοβαρών τραυµατισµών στους δρόµους της Ευρώπης. 

Ενδεικτική της ανευθυνότητας των Ελλήνων οδηγών αποτελεί η χρήση κινητού κατά την οδήγηση 

χωρίς hands-free ή µε ακουστικά, δύο συµπεριφορές που συνδέονται µε την απόσπαση της προσοχής 

και τις οποίες οι Έλληνες υιοθετούν σε ποσοστό ρεκόρ (54% έναντι 32% και 49% έναντι 31% 

αντίστοιχα στην Ευρώπη) παρόλο που τις θεωρούν πολύ επικίνδυνες. Επιπλέον, βάσει της έρευνας, οι 

µισοί οδηγοί στην Ελλάδα (48%) παραδέχονται πως έχουν οδηγήσει υπερβολικά κουρασµένοι και παρά 

το γεγονός πως οι περισσότεροι από αυτούς αναγνωρίζουν την υπνηλία ως κύριο παράγοντα κινδύνου 

στο δρόµο. 

Συµµετέχοντας στο πάνελ της παρουσίασης του νέου Ευρωβαρόµετρου, η κυρία Βασιλική 

∆ανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» δεν έκρυψε την ανησυχία της και 

ανέφερε: «Οι Έλληνες οδηγοί ξέρουν ότι η έλλειψη προσοχής σκοτώνει, γνωρίζουν τον κίνδυνο που 

διατρέχουν αλλά επιλέγουν να τον αψηφούν συστηµατικά και αυτό µας προκαλεί µεγάλη ανησυχία. 

Την ώρα που συζητάµε για την έλευση της νέας τεχνολογίας, µε συστήµατα που θα τεθούν στην 

υπηρεσία της ασφάλειας του ανθρώπου, ο ίδιος ο άνθρωπος θέτει εαυτόν σε κίνδυνο για χάρη µιας 

άλλης τεχνολογίας, αυτής των έξυπνων συσκευών. Είναι πλέον καιρός να αντιµετωπίσουµε το θέµα 

της χρήσης συσκευών στην οδήγηση µε την αυστηρότητα και τη συστηµατικότητα που απαιτείται, 

όπως συµβαίνει ήδη στις χώρες που ηγούνται της Οδικής Ασφάλειας στην Ευρώπη».  

 

 


