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Η INTERAMERICAN για την τεχνολογία στην Οδική Ασφάλεια  
 

Η INTERAMERICAN, με αφορμή την 11η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας (18-24 

Μαρτίου), υπογραμμίζει ότι η μεθοδική και συντονισμένη  προσπάθεια και συνεργασία φορέων 

και επιχειρήσεων, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μπορεί να αποφέρει συνδυαστικά πάνω στο 

τρίπτυχο «εκπαίδευση/συμπεριφορά οδήγησης - τεχνικό περιβάλλον/δρόμοι - έλεγχος» ένα 

θετικό αποτέλεσμα στην περαιτέρω μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα.  

Η εταιρεία, 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 τη 

βελτίωση της οδικής ασφάλειας -παράλληλα με την ενημέρωση των πολιτών- στην αξιοποίηση της 

τεχνολογίας. Η INTERAMERICAN με την Anytime έχει εισαγάγει στον σχεδιασμό οδικής 

υπευθυνότητας την ενσωμάτωση στοιχείων και παραμέτρων στα ασφαλιστικά προϊόντα της,  που 

μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τη συμπεριφορά των οδηγών («πώς οδηγώ»), καθώς και τη 

χιλιομετρική χρήση του οχήματος («πόσο οδηγώ»). Στόχος της εταιρείας είναι τα νέα προϊόντα να 

παρέχουν κίνητρα ασφαλέστερης οδήγησης και περιορισμού της χρήσης, ταυτόχρονα με την πιο 

δίκαιη και αντικειμενική τιμολόγηση της ασφάλισης. 

Όπως επισημαίνεται από το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ, με το οποίο η 

INTERAMERICAN έχει συνυπογράψει σύμφωνο συνεργασίας, κατά το 2017 ο αριθμός των νεκρών 

σε οδικά ατυχήματα στην Ελλάδα παρουσίασε σημαντική μείωση (10%) σε σύγκριση με το 2016 

(πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ). Η μείωση αυτή οφείλεται όχι μόνο στα λιγότερα 

χιλιόμετρα λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά κυρίως στο ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 

περασμένου έτους δόθηκαν στην κυκλοφορία περισσότερα από 500 χιλιόμετρα νέων ή 

αναβαθμισμένων αυτοκινητοδρόμων, που αντικατέστησαν οδικό δίκτυο με υψηλά ποσοστά 

θανάσιμων ατυχημάτων. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, κατά την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πιο αξιόλογη επίδοση βελτίωσης στην οδική ασφάλεια, έχοντας 

καταγράψει μείωση των νεκρών σε οδικά ατυχήματα της τάξεως του 54% και των βαρειά 

τραυματιών κατά 62%. Ο αριθμός των νεκρών σε οδικά ατυχήματα ανά εκατομμύριο οχημάτων 

έχει μειωθεί κατά 59% από το 2007. 
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