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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

14η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας 
(15-22 Μαρτίου 2021) 

 

 
Για την Ασφάλεια και την Ευγένεια στους Δρόμους 

 
Για 14η συνεχή χρονιά πραγματοποιείται η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, που 
διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία με 

το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ), με την υποστήριξη 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» και τη στήριξη πλήθους άλλων 

φορέων και οργανώσεων. Την εβδομάδα αυτή  συσπειρώνονται φορείς και δυνάμεις της χώρας μας για την 
προώθηση κρίσιμων ζητημάτων κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας ενώ, παράλληλα, 
πραγματοποιούνται δράσεις ενημερωτικού, εκπαιδευτικού και θεσμικού χαρακτήρα. 

 
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.  

 
Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας εντάσσονται και δύο ακόμη εκδηλώσεις που στόχο έχουν την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών πάνω στο τόσο σημαντικό θέμα της Οδικής Ασφάλειας που μας αφορά όλους: 

 
 Το Σάββατο 13/3/2021 (19:00-20:00), θα πραγματοποιηθεί ζωντανή συζήτηση στην εκπομπή Open 

Your Mind της διαδικτυακής πλατφόρμας nevronas.gr με θέμα «Μιλάμε για την Οδική 
Ασφάλεια».   
Στη συζήτηση θα λάβουν μέρος η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» κυρία Βασιλική 

Δανέλλη – Μυλωνά, η Παραολυμπιονίκης του Στίβου κυρία Δήμητρα Κοροκίδα και η Αθλήτρια 
Εθνικής Ομάδας Ξιφασκίας με Αμαξίδιο κυρία Αδαμαντία Ζαχαριάδη. 
Συντονιστές: Νικόλας Τσιλιβαράκος και ο Νίκος Παγίδας ενώ η εκπομπή θα μεταδοθεί μέσω της 

πλατφόρμας Zoom στην επίσημη σελίδα του nevronas.gr στο Facebook. 
 

 Την Κυριακή 14/3/2021 (10:00-13:00), θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης οδηγών και πολιτών, σε επιλεγμένους δρόμους και σημεία του Δήμου Αχαρνών – 
Θρακομακεδόνων. 

Η δράση θα υλοποιηθεί με την πρωτοβουλία του Συλλόγου Εθελοντές  Αχαρνών –
Θρακομακεδόνων, του Συλλόγου Γυναικών Θρακομακεδόνων και τη συμβολή της Τροχαίας 
Νέας Ιωνίας. 
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Οι κυριότερες δράσεις της εβδομάδας αφιερωμένης στην Οδική Ασφάλεια είναι: 

 
 

 "Ανέβασε μια selfie" για την προώθηση της παγκόσμιας καμπάνιας THIS IS MY STREET που 
συντονίζει το Ινστιτούτο, σε Ελλάδα και Κύπρο, ως μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Αυτοκινήτου (FIA). 
Με την καμπάνια αυτή  δίνεται φωνή στους νέους αλλά και στους πολίτες γενικότερα ώστε να 
απαιτήσουν δράση για την αντιμετώπιση των κινδύνων στους δρόμους και την ατμοσφαιρική 

ρύπανση, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και δράση για το σχεδιασμό και τη συνύπαρξη 
σε βιώσιμες πόλεις. 
Στα κοινωνικά δίκτυα του Ινστιτούτου, θα αναρτώνται, στο διάστημα 15-22 Μαρτίου, 

φωτογραφίες (selfies) των συμμετεχόντων στην πρωτοβουλία, κρατώντας τα μηνύματα της 
εκστρατείας για πιο ασφαλείς και υγιείς καθημερινές διαδρομές. 
Υποστηρικτές αυτής της δράσης, ανάμεσα σε άλλους τοπικούς παράγοντες και φορείς, είναι ήδη ο 

Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης καθώς και ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. 
Φωστηρόπουλος που θα φωτογραφηθούν, με σχετικά message boards, σε περιοχές που έχουν 
γίνει  ή χρήζουν  παρεμβάσεων υποδομών Οδικής Ασφάλειας σε διάφορα σημεία της πόλης.  

 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα πραγματοποιούνται συναντήσεις με αρμόδιους φορείς και 
εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για το θέμα.  

 
Περισσότερα για την καμπάνια καθώς και απόκτηση των message boards, για να φωτογραφηθείτε, 
θα βρείτε στο www.mystreetgreece.com 

 
 Την Πέμπτη 18/3/2021, το  Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» θα συμμετάσχει με την Πρόεδρό του και 

Στελέχη του Ινστιτούτου στο 25ο Συνέδριο European Level Crossing Forum ELCF που 
συντονίζεται από τη Διεθνή Ένωση Σιδηροδρόμων (UIC) και θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. 
Το 25ο ELCF αφορά σε θέματα ασφάλειας στις ισόπεδες διαβάσεις τρένων.  

 
 Την Παρασκευή 19/3/2021 (17:00-20:00) θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο 

για Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα «Ψηφιακή 
Δημιουργία και Οδική Ασφάλεια» σε συνεργασία με το τμήμα Εκπαιδευτικής 
Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 
 Η Δευτέρα 22/3/2021 συμπίπτει με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο (σε συνεργασία 

με Responsible Young Drivers - RYD), μία πρωτοβουλία 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» θα 

προωθήσει έναν χρηστικό «σελιδοδείκτη» με συμβουλές που στοχεύουν στη διάδοση  σημαντικών 
μηνυμάτων για την ευγένεια στο δρόμο.  

 
Επίσης τη Δευτέρα 22 Μαρτίου, που είναι παράλληλα και η Περιφερειακή Ημέρα Οδικής 
Ασφάλειας Δυτικής Ελλάδος, συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν από τη Διοίκηση του 

Ινστιτούτου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, προκειμένου να συζητηθούν θέματα οδικής 
ασφάλειας και προώθησης της εκστρατείας Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΔΡΟΜΟΣ (THIS IS MY STREET). 

 

 Πανελλαδική τηλεοπτική καμπάνια ενημέρωσης για την Οδική Ασφάλεια  
Με 4 τηλεοπτικά κοινωνικά μηνύματα, η καμπάνια ενημέρωσης του Ινστιτούτου εστιάζει σε 

ξεχωριστά, αλλά εξίσου, κρίσιμα θέματα για την ασφάλεια των οδηγών. Τα μηνύματα αφορούν στη 
μη χρήση ζώνης, στη μη χρήση κράνους, στην απόσπαση προσοχής και στην ακατάλληλη 
ταχύτητα, παράγοντες που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επισημαίνει κατά προτεραιότητα για την 

πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων.  
Η καμπάνια θα μεταδίδεται από τους Τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας μέχρι και το τέλος Απριλίου 
με σύμφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.). 
 

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

 

https://ioas.us4.list-manage.com/track/click?u=833da11e91d2d566d35ea712a&id=d5f0d3e7e9&e=74af1882cb

