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____________________________________ 
 

Συνεργασία της INTERAMERICAN  
και του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ  

για την οδική ασφάλεια 
 

Μεγάλες οι αλλαγές που φέρνει η ψηφιακή τεχνολογία στην αξιολόγηση 
των κινδύνων και τη µεθοδική αντιµετώπιση των οδικών ατυχηµάτων 

 
Σύµφωνο συνεργασίας, µε εκατέρωθεν δεσµεύσεις για κοινές πρωτοβουλίες που θα 
στοχεύουν στην πρόληψη και τον περιορισµό των οδικών ατυχηµάτων και των 
πολλαπλών συνεπειών τους -οικονοµικών, δηµογραφικών, κοινωνικών- 
υπέγραψαν η INTERAMERICAN και το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). 
 
Το κοινό ενδιαφέρον της εταιρείας και του επιστηµονικού, ερευνητικού φορέα για 
την αντιµετώπιση του πολύ σηµαντικού κοινωνικού προβλήµατος των οδικών 
ατυχηµάτων, που µεταφράζεται σε ανθρώπινα θύµατα -απώλειες σε ζωές και βαρείς 
τραυµατισµούς, µε µόνιµες αναπηρίες- είναι δεδοµένο, καθώς απολογιστικά η 
Ελλάδα κατατάσσεται στις χειρότερες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε βάση τους 
σχετικούς δείκτες. Αποστολή του Παρατηρητηρίου είναι να ενισχύσει τη βελτίωση 
της οδικής ασφάλειας µε σύγχρονη γνώση, συλλογή και ανάλυση δεδοµένων και µε 
επιστηµονική υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, όσον αφορά στις πολιτικές και τα 
λαµβανόµενα µέτρα. Αντίστοιχα σκοπός της INTERAMERICAN, ως εταιρείας που 
διαχειρίζεται κινδύνους, µε γνώµονα την εταιρική υπευθυνότητα και σε συνάφεια 
µε την επιχειρησιακή δραστηριότητά της στην ασφάλιση οχηµάτων όπου κατέχει 
ηγετική θέση στην αγορά, είναι η ανάπτυξη ενεργειών για τη µείωση των οδικών 
ατυχηµάτων.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, µε την κοινή παραδοχή ότι οι αιτίες πρόκλησης ατυχηµάτων 
εντοπίζονται στον ανθρώπινο παράγοντα, στα ίδια τα οχήµατα και στις οδικές και 
κυκλοφοριακές συνθήκες, INTERAMERICAN και Παρατηρητήριο ΕΜΠ συµφώνησαν 
στη σύµπραξη για την ανάδειξη των θεµάτων οδικής ασφάλειας, µέσω: 
• της ανταλλαγής τεχνογνωσίας: της συλλογής, επεξεργασίας και ανταλλαγής 

στοιχείων που αφορούν σε ανάλυση ατυχηµάτων, σε βάσεις δεδοµένων, σε 
οδικές υποδοµές και περιβάλλον κυκλοφορίας, σε οδικές συµπεριφορές και 
χαρακτηριστικά οδηγών, µοτοσικλετιστών, καθώς και πεζών, σε ειδικότερες 
αιτίες πρόκλησης ατυχηµάτων µε αυξανόµενη συχνότητα, όπως η απόσπαση 
προσοχής (π.χ. χρήση κινητού τηλεφώνου) και η οδήγηση υπό την επήρεια 
ουσιών, σε αστυνόµευση/έλεγχο της παραβατικότητας και εφαρµογή ΚΟΚ, σε 
χρήση έξυπνων συστηµάτων και τεχνολογικών/ψηφιακών εφαρµογών στα 
οχήµατα, σε στρατηγικές οδικής ασφάλειας και σε συγκριτικές έρευνες,  

• της από κοινού συνέργιας µε φορείς του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα που 
εµπλέκονται στον τοµέα της οδικής ασφάλειας 

• της οργάνωσης εκδηλώσεων ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης 
της Κοινής Γνώµης. 

 
Την αναγκαιότητα τεκµηρίωσης των υποθέσεων για τον σχεδιασµό οργανωµένης 
αντιµετώπισης του φαινοµένου, ανάδειξης της καινοτοµίας - των νέων τεχνολογιών 
και του τρόπου που θα επηρεάσουν τις συµπεριφορές των χρηστών/οδηγών, 
καθώς επίσης ανάπτυξης ευρύτερων συνεργιών µεταξύ των ενδιαφεροµένων και 
συνδεοµένων άµεσα ή έµµεσα φορέων, οργανισµών και επιχειρήσεων 
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υπογραµµίζουν σε κοινή δήλωσή τους ο Γιώργος Γιαννής, Kαθηγητής ΕΜΠ, εκ 
µέρους του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ και ο Γιάννης Ρούντος, 
∆ιευθυντής ∆ηµοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΙΝΤΕRAMERICAN. 
Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της εταιρείας τονίζει τη σηµασία της υπεύθυνης 
συνεισφοράς στη µείωση των θανάτων από τα οδικά ατυχήµατα, ως αξίας που 
περιέχει η ασφαλιστική αποστολή. 
 
Είναι χαρακτηριστικό πως, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), οι θάνατοι από τροχαία ατυχήµατα κατά το 2016 έφθασαν τους 
819, έναντι 793 το 2015 (αύξηση 3%) και οι τραυµατισµοί τους 13.800, έναντι 
14.096 αντίστοιχα (µείωση -2%). Όσον αφορά στα εµπλεκόµενα οχήµατα, το 40% 
είναι Ι.Χ., το 35% δίκυκλα (περιλαµβάνει κατά 1,4% ποδήλατα), το 7% φορτηγά 
και οι υπόλοιπες κατηγορίες οχηµάτων βρίσκονται κάτω από το 2%. Οι θάνατοι 
αφορούν κατά 38,8% σε άτοµα άνω των 55 ετών και κατά 32,2% σε άτοµα 15-34 
ετών. 
 

Πρακτικές της INTERAMERICAN για την οδική ασφάλεια  
Η INTERAMERICAN, µετά από έναν πολυετή κύκλο ενηµερωτικής εκστρατείας υπό 
τον τίτλο «ασφαλής οδήγηση, µονόδροµος στη ζωή σου» σε αστικά κέντρα, έχει 
στρέψει τις πρακτικές της για την αύξηση της οδικής ασφάλειας -παράλληλα µε την 
ενηµέρωση- στην αξιοποίηση της τεχνολογίας και την ενσωµάτωση στοιχείων και 
παραµέτρων στα ασφαλιστικά προϊόντα της  που βελτιώνουν τη συµπεριφορά των 
οδηγών («πώς οδηγώ») καθώς και τη χιλιοµετρική χρήση του οχήµατος («πόσο 
οδηγώ»). Στόχος είναι τα νέα προϊόντα να παρέχουν κίνητρα ασφαλέστερης 
οδήγησης και περιορισµού της χρήσης, ταυτόχρονα µε την πιο δίκαιη και 
αντικειµενική τιµολόγηση της ασφάλισης. 
 
Πέραν αυτής της στρατηγικής, µε την οποία η εταιρεία αποβλέπει στην ουσιαστικά 
αποτελεσµατικότερη διαχείριση και τον περιορισµό του κινδύνου, κατά το 2017 
υποστήριξε ως χορηγός την καµπάνια «Μην πίνεις όταν οδηγείς» της Ένωσης 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ως εταιρικό µέλος την καµπάνια του οργανισµού 
«Συµµαχία για την Ελλάδα», που είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα για παιδιά, 
συνεργάστηκε υποστηρικτικά µε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ), ενώ 
υποστήριξε εκδήλωση για την οδική ασφάλεια στο αµφιθέατρο του Ελληνικού 
Μουσείου Αυτοκινήτου (Drive Safe) και ηµερίδα του Τοµέα Μεταφορών και 
Συγκοινωνιακής Υποδοµής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, µέσω της Anytime. 
   
 

 


