
22 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ευρωπαϊκή Ηµέρα Ευγένειας στο δρόµο

Ο Ιππότης της οδικής ασφάλειας Ευγένιος, 
ήρωας των παιδιών, παροτρύνει τους οδηγούς.

Μία πρωτοβουλία:

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

16-23 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ευγένεια στο δρόµο!
στην οδήγηση και στις µετακινήσεις µας 

µε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς» και ο Σύλλογος Ελ-
λήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), ευχαρι-
στούν τα Μέλη, τους Συνεργάτες, τους
Εθελοντές & Υποστηρικτές τους, καθώς και

όσους συνέβαλαν σε δράσεις κατά την 7η Εβδοµάδα Οδι-
κής Ασφάλειας στην Ελλάδα.

Με την υποστήριξη των:

Υπό την αιγίδα:

Σε περίπτωση ανάγκης όταν βρισκόµαστε στο δρόµο, καλούµε άµεσα:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: 112

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ: 100
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ: 1024

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (Μαλιακός - Κλειδί): 1075
ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ: 26340.39010 -11

ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ: 1077
ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ο∆ΟΣ: 1075

ΜΟΡΕΑΣ (Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαµάτα): 1025
ΝΕΑ Ο∆ΟΣ (Μεταµόρφωση - Σκάρφεια & Σχηµατάρι - Χαλκίδα): 1075

ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆ΟΣ (Ελευσίνα - Κόρινθος - Πάτρα): 1025

Αριθµοί Έκτακτης Ανάγκης

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»
Νεµέσεως 2, 112 53 Αθήνα

Τηλ.: 210 8620150, Fax: 210 8620007

www.ioas.gr                             www.ioas.gr/simmaxia

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς»

Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και
Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια
και την Πρόληψη & Μείωση των τρο-
χαίων ατυχηµάτων «Πάνος Μυλω-
νάς» συστάθηκε στις 12 Μαΐου 2005.

Αποτελεί µη κερδοσκοπικό Οργανισµό µε ιδρυτικά µέλη του
Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, Επιχειρηµατικούς φορείς, Ελεγ-
κτική Εταιρεία και φυσικά πρόσωπα. Κύριος σκοπός του Ιν-
στιτούτου είναι η ανάληψη και υποστήριξη δραστηριοτήτων
σε θέµατα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυ-
κλοφοριακή αγωγή, τη µελέτη, έρευνα, ενηµέρωση και εκ-
παίδευση στοχεύοντας κατ’ εξοχήν στην πρόληψη και µείωση
των τροχαίων συµβάντων. Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
είναι ενεργό Μέλος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ασφάλειας
Μεταφορών (ETSC), Συµβουλευτικό Όργανο στον ΟΗΕ και
έχει βραβευτεί για το έργο του µε το Βραβείο του Ευρωπαίου
Πολίτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Αιτία για την ίδρυση του Ινστιτούτου είναι το γεγονός ότι
έχουµε τη θλιβερή πρωτιά στα τροχαία δυστυχήµατα στην
Ευρώπη, τα οποία αποτελούν και την πρώτη αιτία θανάτου
για τους νέους µας στην Ελλάδα.

Αφορµή αποτέλεσε η τραγική άδικη απώλεια του Πάνου Μυ-
λωνά ενός νέου, µε εξαίρετο ήθος, τεταρτοετή φοιτητή του
Τµήµατος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του
Πανεπιστηµίου Πατρών και συντάκτη του ειδικού Τύπου του
αυτοκινήτου, που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 22 ετών σε τρο-
χαίο δυστύχηµα το µεσηµέρι της 22ας Μαρτίου 2004, ενώ
πήγαινε να παρακολουθήσει τα µαθήµατά του στην Πάτρα.

www.ioas.gr • email: info@ioas.gr 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοι-
νωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) ιδρύθηκε
το 1976, ως το Σωµατείο που εκ-
προσωπεί τους Έλληνες Συγκοι-

νωνιολόγους Μηχανικούς και Επιστήµονες στην Ελλάδα και
το Εξωτερικό. Ο ΣΕΣ, ένα κατεξοχήν Επιστηµονικό Σωµατείο
υψηλής εµβέλειας, αριθµεί σήµερα εκατοντάδες µέλη ανωτά-
του επιστηµονικού επιπέδου και επαγγελµατικής καταξίωσης,
Πανεπιστηµιακούς και επαγγελµατίες του χώρου, τόσο του
ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα, ανθρώπους που είναι
υπεύθυνοι για τη µελέτη, τον προγραµµατισµό, σχεδιασµό,
εφαρµογή, λειτουργία, συντήρηση και εκµετάλλευση συγκοι-
νωνιακών και µεταφορικών συστηµάτων, µε στόχο τη σωστή
κατασκευή και λειτουργία µε την παροχή µεγαλύτερης ασφά-
λειας και άνεσης στις µετακινήσεις προσώπων και αγαθών.
www.ses.gr • email: info@ses.gr 

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Υποδοµών

Μεταφορών και ∆ικτύων



Όταν η οικονοµική κρίση 
περνάει στο δρόµο…

…Οδηγός και όχηµα
ξεπερνούν τα όρια

Η οδική ασφάλεια ας µην
περάσει στο περιθώριο

Ας µην παραβλέπουµε
την ασφάλειά µας, ακόµα
και σε δύσκολους καιρούς.

Στη δυσκολία της κρίσης,
απαντάµε µε ευγένεια στο δρόµο

Η οικονοµική κρίση πλήττει άµεσα την οδική
ασφάλεια, παρά τις θετικές επιπτώσεις από τη
µειωµένη χρήση του αυτοκινήτου. 

Οι οδηγοί είναι πιο επιθετικοί και τα οχήµατα δε
συντηρούνται σωστά. 

Λιγότερο ασφαλή οχήµατα

Πολλοί είναι οι τοµείς που επηρεάζουν την
ασφάλεια:

• Πληµµελής συντήρηση

• Ανασφάλιστα οχήµατα

• Χρήση εναλλακτικών τρόπων µετακίνη-
σης (ποδηλάτου, µηχανής κλπ) χωρίς
επαρκείς γνώσεις θεµάτων ασφάλειας

Αποτέλεσµα;

• Πρόκληση συµβάντων λόγω παλαιότη-
τας και έλλειψης συντήρησης

• Αδυναµία αποζηµίωσης για σωµατικές
βλάβες και υλικές ζηµιές

• Περισσότεροι άνθρωποι τραυµατίζονται 

Η οικονοµική αβεβαιότητα και η πιεστική καθη-
µερινότητα δηµιουργούν άγχος και επηρεάζουν
τη συµπεριφορά. Οι οδηγοί:

• Κινούνται βιαστικά, ανυπόµονα και
είναι επιθετικοί

• Αποσπώνται από την οδήγηση καθώς
µιλούν έντονα στο κινητό ή µε συνεπι-
βάτες για ό,τι τους απασχολεί 

• Κάνουν λανθασµένη εκτίµηση των κιν-
δύνων και έχουν µειωµένα αντανακλα-
στικά κατά την οδήγηση

Ας µην αµελούµε την αξία της ανθρώπινης
ζωής, της δικής µας, της οικογένειάς µας, των
συνανθρώπων µας.

Ας φροντίζουµε πάντα:

• Να οδηγούµε µε κατάλληλη ταχύτητα, µη
υπερβαίνοντας τα νόµιµα όρια

• Να χρησιµοποιούµε πάντα ζώνη, στα µπρο-
στινά και στα πίσω καθίσµατα

• Να οδηγούµε χωρίς να έχουµε καταναλώσει
αλκοόλ

• Να µην κάνουµε χρήση του κινητού τηλεφώ-
νου όταν οδηγούµε

• Να χρησιµοποιούµε ειδικά καθίσµατα για τα
παιδιά

• Να διατηρούµε την ψυχραιµία µας και να µη
γινόµαστε επιθετικοί

• Να µη σταθµεύουµε µπροστά σε διάβαση
Ατόµων µε Αναπηρίες (ράµπα ΑµεΑ)

• Να προτιµούµε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
για τις µετακινήσεις µας, επιδεικνύοντας σεβα-
σµό και προσοχή σε όσους το έχουν ανάγκη
(παιδιά, άτοµα µε κινητικά προβλήµατα ή ει-
δικές ανάγκες, εγκύους, ηλικιωµένους)


