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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Αιµοδοσία για τους τραυµατίες από τροχαία συµβάντα στο  Σταθµό ΜΕΤΡΟ 

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ» - Χώρος Πολλαπλών Χρήσεων (Πέµπτη, 16-11-17) 
 
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και το Γενικό Νοσοκοµείο 
Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» µε την υποστήριξη του Οµίλου ΟΑΣΑ και της 
ΣΤΑΣΥ ΑΕ, τιµώντας τη φετινή «Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης για τα Θύµατα των Τροχαίων 
∆υστυχηµάτων», ενώνουν τις δυνάµεις τους για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίµατος του 
Ι.Ο.ΑΣ. για τα Τροχαία συµβάντα. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, συνδιοργανώνεται Εθελοντική Αιµοδοσία την Πέµπτη 16 Νοεµβρίου 
2017 στο Σταθµό του Μετρό «Σύνταγµα», Χώρος Πολλαπλών Χρήσεων,  από τις 
10:00 έως τις 16:00. Πρόκειται για µια σηµαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην κάλυψη 
των αναγκών σε αίµα των συνανθρώπων µας που το χρειάζονται και ειδικότερα των 
τραυµατιών από τροχαία συµβάντα.  
 
Η Τράπεζα Αίµατος του Ι.Ο.ΑΣ. ξεκίνησε από το 2013 και έως σήµερα πλήθος πολιτών, 
οργανώσεων και φορέων έχουν στηρίξει ενεργά τη λειτουργία της και την προσπάθεια του 
Ινστιτούτου για την προστασία της ζωής στο δρόµο και την πρόληψη των τροχαίων 
δυστυχηµάτων.  

 
Η Αιµοδοσία του Συντάγµατος πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του 
Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» για την «Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης για τα 
Θύµατα των Τροχαίων ∆υστυχηµάτων» (19/11) για όσους χάθηκαν αδίκως και πρόωρα στους 
δρόµους.  
 
Ο Όµιλος ΟΑΣΑ και η  ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., δύο Οργανισµοί που στηρίζουν σταθερά το έργο του 
Ι.Ο.ΑΣ., προβάλλουν την Αιµοδοσία στις οθόνες προβολής µηνυµάτων των στάσεων των 
λεωφορείων και των σταθµών επιβίβασης/αποβίβασης του Μετρό, επιδεικνύοντας για µία 
ακόµα φορά το ανθρώπινο και υπεύθυνο εταιρικό τους πρόσωπο στην κοινωνία. 

  
Περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 210-8620150, www.ioas.gr   
 
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»  
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη 
& Μείωση των τροχαίων δυστυχηµάτων «Πάνος Μυλωνάς» δραστηριοποιείται ενεργά από το 
2005 και αποτελεί µη κερδοσκοπικό Οργανισµό, µε σκοπό την καλλιέργεια της κυκλοφοριακής 
παιδείας και την υποστήριξη δραστηριοτήτων και δράσεων πρόληψης που προάγουν την 
οδική ασφάλεια.  

 


