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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

13η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας 
(16-22 Μαρτίου 2020) 

 
Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης  

παιδιών, νέων και επαγγελματιών οδηγών  
για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο δρόμο 

 
Γιατί η Οδική Ασφάλεια είναι θέμα Παιδείας και Πολιτισμού  

 
Δευτέρα 16 Μαρτίου ξεκινά η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, η οποία διοργανώνεται για 
13η συνεχή χρονιά από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ), την υποστήριξη της 
Περιφέρειας Αττικής, του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» με 
διακριτικό τίτλο «HELLASTRON», της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο 
Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών & Υποδομών και 
την υποστήριξη πλήθους άλλων φορέων και οργανώσεων. Κατά τη διάρκεια της Eβδομάδας, 
συσπειρώνουμε φορείς και δυνάμεις του τόπου για την προώθηση κρίσιμων ζητημάτων 
κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας και πραγματοποιούμε δράσεις ενημερωτικού, 
εκπαιδευτικού και θεσμικού χαρακτήρα. Η φετινή διοργάνωση με στόχο να προωθήσει το μήνυμα 
ότι η ασφάλεια στο δρόμο είναι θέμα παιδείας και πολιτισμού, επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και 
ενημέρωση παιδιών, νέων και επαγγελματιών οδηγών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και 
Οδικής Ασφάλειας, στην παραγωγή ενημερωτικού φυλλαδίου με χρήσιμες συμβουλές για 
επαγγελματίες οδηγούς, στον καθαρισμό βανδαλισμένων πινακίδων οδικής σήμανσης, καθώς 
και στην Εθελοντική Αιμοδοσία για τους τραυματίες από τροχαία συμβάντα και την καμπάνια για 
την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο δρόμο.  Ειδικά την περίοδο που διανύουμε, με την έξαρση 
των επειγόντων περιστατικών και την αναγκαία, για λόγους πρόληψης, μη προσέλευση εθελοντών 
αιμοδοτών στα νοσοκομεία λόγω κορωνοϊού, οι ανάγκες για αίμα στα νοσοκομεία είναι 
δραματικά μεγαλύτερες. 
 
Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας-θεσμού, της Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, είναι να 
ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει μικρούς και μεγάλους, αποσκοπώντας στην 
πρόληψη και τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, που αποτελούν μία παγκόσμια μάστιγα 
και τροχοπέδη για την ανάπτυξη της χώρας.  
 
Οι κυριότερες δράσεις παρουσιάζονται παρακάτω: 
 

 Στο πλαίσιο της Εβδομάδας το Ινστιτούτο έχει σχεδιάσει και προετοιμάσει ενημερωτικό 
φυλλάδιο με χρήσιμες συμβουλές για τους επαγγελματίες οδηγούς σε συνεργασία 
με την Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας Οδικών Εμπορευματικών και 
Επιβατικών Μεταφορών (ΟΦΑΕ). Στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους επαγγελματίες 
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οδηγούς για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στο δρόμο, καθόσον παρόλο που τα τροχαία 
συμβάντα με βαρέα οχήματα είναι λιγότερα, οι συνέπειές τους είναι πάντα σοβαρότερες για 
τους εμπλεκόμενους. 
 

 Στα κοινωνικά δίκτυα του Ινστιτούτου, θα μεταδίδονται καθημερινά επιλεγμένες 
δημιουργίες των μαθητών (βίντεο και σποτ με κοινωνικά μηνύματα) που συμμετείχαν στον 
2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας για την Οδική 
Ασφάλεια, με τίτλο «Οδική Ασφάλεια παντού και πάντα», ο οποίος συνδιοργανώθηκε 
από το Υπουργείο Παιδείας, την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση και το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος 
Μυλωνάς». Ο 3ος  Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλες τις 
σχολικές μονάδες της χώρας.  
 

 Από την Τετάρτη 18/3 έως την Παρασκευή 20/3, θα πραγματοποιηθεί το Kros Training 
Activity, στη Βαρκελώνη Ισπανία. Το 4ο (από τα έξι) εκπαιδευτικά σεμινάρια εκπαίδευσης 
εκπαιδευτών για θέματα οδικής ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος (Erasmus 
+)  ‘Knights for Road safety’, το οποίο συντονίζει το Ι.Ο.ΑΣ., θα υλοποιηθεί με τη συμμετοχή 
εκπαιδευτικών και εμπειρογνωμόνων της Οδικής Ασφάλειας, σε συνδιοργάνωση με το  CECE 
(Spanish Confederation of Education &Training Centers, Ισπανία). Στην εκπαίδευση θα 
συμμετάσχουν οι εξής Οργανισμοί: Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς 
(συντονιστής), Motor Transport Institute (Πολωνία), BundesGymnasium und 
BundesRealGymnasium Schwechat (Αυστρία), Trinity College Dublin-The University of Dublin 
(TCD), Omega Technology (Greece) &  Ελληνογερμανική Αγωγή  (Ελλάδα). 

 

 Την Κυριακή 22/3/2019, θα πραγματοποιηθεί Εθελοντική Αιμοδοσία για τους τραυματίες 
από τροχαία συμβάντα στο Σταθμό ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ», στο Χώρο Πολλαπλών Χρήσεων, 
από τις 11:00 έως τις 17:00, την οποία διοργανώνει το Ι.Ο.ΑΣ., ο ΣΕΣ και το Γενικό Κρατικό 
Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», με τη συνεργασία του Ομίλου ΟΑΣΑ και 
της ΣΤΑΣΥ ΑΕ, την υποστήριξη της HELLASTRON και της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ, για την ενίσχυση της 
Τράπεζας Αίματος του Ι.Ο.ΑΣ. για τα τροχαία συμβάντα. Τη χρονική αυτή περίοδο, με την 
έξαρση των επειγόντων περιστατικών και τη μη προσέλευση των εθελοντών αιμοδοτών στα 
νοσοκομεία, είναι επιτακτικές οι ανάγκες για αίμα για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους 
που το χρειάζονται. Ο Όμιλος ΟΑΣΑ και η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. θα προβάλλουν την Αιμοδοσία στις 
οθόνες προβολής μηνυμάτων των στάσεων των λεωφορείων και των σταθμών 
επιβίβασης/αποβίβασης του Μετρό, και η HELLASTRON θα υποστηρίξει ενεργά την προβολή 
της δράσης με ενημερωτικά μηνύματα στους φωτεινούς πίνακες ενημέρωσης των 
Αυτοκινητοδρόμων της Αττικής. 
 

 Η Κυριακή 22/3/2019 συμπίπτει με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο, μία 
διοργάνωση που στόχο έχει να υπενθυμίσει σε όλους τους πολίτες ότι η επιθετική και 
ανεύθυνη  συμπεριφορά στο δρόμο μπορεί να προκαλέσει τροχαία δυστυχήματα. Για το 
σκοπό αυτό, το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) 
θα προωθήσουν ενημερωτικό υλικό με χρήσιμες συμβουλές με στόχο να διαδώσουν 
σημαντικά μηνύματα για την ευγένεια στο δρόμο, που δείχνει πάνω από όλα Παιδεία και 
Πολιτισμό.  

 
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, κ. Κώστα Κεπαπτσόγλου: 
«Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που για 13η συνεχή χρονιά συνεργαζόμαστε με το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» για την υλοποίηση της Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής 
Ασφάλειας, μιας δράσης που έχει πια γίνει θεσμός και αποσκοπεί στην ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση όλων των χρηστών της οδού για να μπορούν να είναι όλοι 
ασφαλείς. Στο πλαίσιο μάλιστα της συνεργασίας μας και μέσα από το Οδοιπορικό του ΣΕΣ με θέμα 
“Ασφαλείς και Έξυπνες Μετακινήσεις στη Δεκαετία 2020– 2030”, θα συμμετέχουμε και θα 
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συμβάλλουμε στην καμπάνια ενημέρωσης οδηγών και πεζών κατά την Πανευρωπαϊκή Ημέρα 
Ευγένειας στο δρόμο (22/3)». 
 
Η κυρία Βασιλική Μυλωνά, Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», αναφέρει στο μήνυμά της τα 
εξής: «Η φετινή διοργάνωση, η οποία συμπίπτει με την επέτειο των 15 χρόνων του Ινστιτούτου, 
στόχο έχει να αναδείξει πως η Οδική Ασφάλεια μας αφορά όλους, γιατί όλοι μας μετακινούμαστε 
στους δρόμους της χώρας μας. Η συμπεριφορά μας στο δρόμο, ως πεζοί, ποδηλάτες, οδηγοί, 
συνεπιβάτες, συμβάλλει καθοριστικά στην προσωπική μας ασφάλεια αλλά και στην ασφάλεια των 
άλλων γύρω μας, και ταυτόχρονα αντανακλά την παιδεία και τον πολιτισμό μας. Γι’ αυτόν το λόγο, 
προσπαθούμε με συνέπεια και συνέχεια, με αφοσίωση και υπευθυνότητα, να συσπειρώνουμε φορείς 
και πολίτες, γιατί όλοι μαζί, μπορούμε καλύτερα. Για έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα, έναν 
κόσμο καλύτερο, που τον αξίζουμε και τον έχουμε ανάγκη». 
 
Πολλές από τις προγραμματισμένες εκπαιδευτικές δράσεις σε παιδιά και νέους και δράσεις 
ευαισθητοποίησης μαθητών στη διάρκεια της Εβδομάδας (όπως παρουσιάζονται παρακάτω) 
μετατίθενται σε άλλες ημερομηνίες μετά την ανακοίνωση των προληπτικών ειδικών μέτρων του 
Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας κορωνοϊού στην Ελλάδα. 
 

 Στη Ναύπακτο, ο Καθαρισμός βανδαλισμένων πινακίδων (Clean-up Safety Day). Το 
εκτεταμένο πρόβλημα του βανδαλισμού των πινακίδων οδικής σήμανσης δημιουργεί 
καθημερινά, και πολλές φορές σοβαρά προβλήματα στην ασφάλεια οδηγών και πεζών. Οι 
βανδαλισμένες πινακίδες δεν γίνονται αντιληπτές από τους οδηγούς με αποτέλεσμα να 
κινδυνεύουν όλοι οι χρήστες της οδού. Στη δράση θα συμμετέχουν μαθητές Λυκείων της 
περιοχής μαζί με στελέχη του Ι.Ο.ΑΣ. και εθελοντές. Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με 
το Δήμο Ναυπάκτου και την Τροχαία Ναυπάκτου, και την υποστήριξη της ΓΕΦΥΡΑΣ Α.Ε. 
 

 Στα Ιωάννινα, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου «Ασφαλώς Ποδηλατώ» 
για μαθητές της Α/βαθμιας Εκπαίδευσης. Στόχος είναι τα παιδιά να εκπαιδευτούν με βιωματικό 
τρόπο σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και στο πώς να κινούνται με ασφάλεια στο δρόμο 
με το πρώτο τους όχημα, το ποδήλατο. Η δράση συγκαταλέγεται σε συνεχιζόμενο πρόγραμμα 
που υλοποιείται με την υποστήριξη της Νέας Οδού.  

 
 Στο Ηράκλειο Αττικής, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου «Ασφαλώς 

Ποδηλατώ» για τους μαθητές της Ε’ Τάξης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο του Δ. Ηρακλείου. Η 
δράση συγκαταλέγεται σε συνεχιζόμενο πρόγραμμα που υλοποιείται με την υποστήριξη της 
εταιρείας TOTAL Ελλάς. 

 

 Στο Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης στην Αττική, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
κυκλοφοριακής αγωγής του Ινστιτούτου «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» για μαθητές 
Α/βαθμιας Εκπαίδευσης. Στη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά κατανοούν τους βασικούς 
κανόνες της Κυκλοφοριακής Αγωγής με τρόπο άμεσο, ευχάριστο και φιλικό, συμμετέχοντας 
ενεργά σε όλα τα δρώμενα. Η δράση συγκαταλέγεται σε συνεχιζόμενο πρόγραμμα που 
υλοποιείται με την υποστήριξη του Συνδέσμου Βιώσιμης Ανάπτυξης Πόλεων (ΣΒΑΠ). 

 

 Στην Περιφέρεια Αττικής στο Χολαργό, τα εκπαιδευτικά βιωματικά προγράμματα του 
Ι.Ο.ΑΣ. για την Οδική Ασφάλεια με τη χρήση προσομοιωτών σε μαθητές Γυμνασίων και 
Λυκείων με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής. Στόχος είναι οι έφηβοι να υιοθετήσουν 
σωστή συμπεριφορά και ως αυριανοί οδηγοί και ως χρήστες του οδικού δικτύου γενικότερα. 

 

 Στην Πεύκη, Αττική, τα εκπαιδευτικά βιωματικά προγράμματα του Ι.Ο.ΑΣ. για την 
Οδική Ασφάλεια σε μαθητές Λυκείων για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των 
εφήβων σχετικά με την υπεύθυνη συμπεριφορά στο δρόμο. Η δράση συγκαταλέγεται σε 
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συνεχιζόμενο πρόγραμμα που υλοποιείται με την υποστήριξη του Συνδέσμου Βιώσιμης 
Ανάπτυξης Πόλεων (ΣΒΑΠ). 
 

 Στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, Αττική, τα εκπαιδευτικά βιωματικά προγράμματα του 
Ι.Ο.ΑΣ. για την Οδική Ασφάλεια σε μαθητές του Λυκείου με τη χρήση προσομοιωτών. Η 
δράση συγκαταλέγεται σε συνεχιζόμενο πρόγραμμα που υλοποιείται με την υποστήριξη του 
Συνδέσμου Βιώσιμης Ανάπτυξης Πόλεων (ΣΒΑΠ). 
 

 
Περισσότερες πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δράσεις του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος 

Μυλωνάς» 

3.500 άνθρωποι χάνονται κάθε μέρα στους δρόμους της Ευρώπης και 1,35 εκατομμύρια άνθρωποι 
ετησίως σε όλο τον κόσμο. Με βάση τη Διεθνή Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την 
Οδική Ασφάλεια (2018), η 1η αιτία θανάτου για τις ηλικίες 5-29 είναι τα τροχαία δυστυχήματα. Γι’ 
αυτόν το λόγο, 15 χρόνια τώρα το Ι.Ο.ΑΣ. επικεντρώνεται στις εκπαιδεύσεις των παιδιών και των 
νέων, που αποτελούν τους πιο ευάλωτους χρήστες της οδού. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του 
Ι.Ο.ΑΣ. έχουν σχεδιαστεί από ομάδα συγκοινωνιολόγων, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, ειδικών 
παιδαγωγών, απευθύνονται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, βασίζονται σε επιστημονική 
τεκμηρίωση και είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής. Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το σύνολο των δράσεων του Ινστιτούτου έχουν 
σχεδιαστεί και υλοποιούνται έχοντας ως κεντρικούς άξονες τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
του ΟΗΕ (UN SDGs) και ιδιαίτερα εκείνους που αφορούν στη βελτίωση της υγείας, της ευημερίας 
και της οδικής ασφάλειας (3.2) και της ποιοτικής εκπαίδευσης (4.7), καθώς επίσης και τους στόχους 
11 (βιώσιμες πόλεις και κοινότητες), 13 (Δράση για το Κλίμα) και 17 (Συνεργασία για τους Στόχους). 
Μέχρι σήμερα, με την υποστήριξη φορέων και Οργανισμών, καθώς και εταιρειών με έμπρακτη 
κοινωνική ευαισθησία,  έχουν εκπαιδευτεί από το Ινστιτούτο 212.000 μαθητές της Α/βαθμιας και 
της Β/βαθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής και υπεύθυνης συμπεριφοράς στο 
δρόμο ως μελλοντικοί οδηγοί. Επίσης, έχουν εκπαιδευτεί 5.290 εκπαιδευτικοί, 4.000 πρόσκοποι 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 15.256 εργαζόμενοι εταιρειών, 24.494 στρατευμένοι και 
αξιωματικοί Ενόπλων Δυνάμεων, 978 παραβατικοί ανήλικοι. 
 

Για επιπρόσθετες πληροφορίες: τηλ. 210-8620150, 6984111206, www.ioas.gr   
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