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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ημερίδα/Συνέδριο PRAISE: 
«Οδική Ασφάλεια και Εργασία» 

 
Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή εκπροσώπων των μεγάλων εταιρειών της χώρας 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, Αθήνα) Συνέδριο/Σεμινάριο με 
θέμα «Οδική Ασφάλεια και Εργασία», που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»  σε συνεργασία με το European Transport Safety Council 
(ETSC) στις 17 Μαρτίου 2011. 
 
Μεταξύ των ομιλητών συγκαταλέγονται διακεκριμένοι επιστήμονες από την Ευρώπη και 
την Ελλάδα όπως, η Maria Cristina Marolda (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), 
η Ellen Townsend (ETSC), ο Δρ. Βασίλης Σταματόπουλος (Ι.Ο.ΑΣ.), η Δρ. Μαρία 
Boile (Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών), ο Will Murray (IDS, UK ), η Sarah Copsey 
(EUOSHA), ο Peter Hartzell (SSI), εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης και του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εκπρόσωποι του 
Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας και στελέχη των εταιρειών 
ΤΙΤΑΝ ΑΕ και ΑΓΕΤ Ηρακλής. Τα πάνελ συζητήσεων/παρουσιάσεων συντόνισαν ο Νίκος 
Αναλυτής (Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Ε.Κ.Ε.), η Βάσω Δανέλλη-Μυλωνά (Πρόεδρος 
Δ.Σ. του Ι.Ο.ΑΣ.) και ο Βασίλης Χαλκιάς (Πρόεδρος Σ.Ε.Σ.). 
 
Την εκδήλωσε τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης κα Λούκα Κατσέλη, η οποία κήρυξε την έναρξη του Συνεδρίου. Στην 
εναρκτήρια ομιλία της η Υπουργός αναγνώρισε το έργο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας 
«Πάνος Μυλωνάς» ως σημαντικό κρίκο στην υλοποίηση πολιτικών που συμβάλλουν στην 
προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο, τονίζοντας παράλληλα, πως  η «διασφάλιση 
αξιοπρεπούς εργασίας» είναι συνυφασμένη με την «ασφαλή εργασία». 
 
Μεταξύ των άλλων, η Υπουργός ανέφερε: «Για την Πολιτεία η προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας των εργαζομένων είναι όχι μόνον υποχρέωση αλλά και χρέος που 
υπαγορεύεται από ηθικούς κανόνες. Αλλά και ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να υιοθετήσει μια 
κουλτούρα σεβασμού στους κανόνες ασφαλείας. 
Η προώθηση θεμάτων ασφάλειας και υγείας στην εργασία δεν έχουν μόνο κοινωνική 
διάσταση, αλλά και οικονομική, καθώς το τεράστιο κόστος της αντιμετώπισης των 
προβλημάτων που προκύπτουν από πλημμελή εφαρμογή των σχετικών κανόνων, 
επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και επιβαρύνουν τα 
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης με γενικότερο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη. 
Αποτελεί πάγια πεποίθησή μου ότι ένας από τους πυλώνες της υγιούς επιχείρησης είναι οι 
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υγιείς εργαζόμενοι. Η πολιτική για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων πρέπει να 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της επιχειρηματικής στρατηγικής, αλλά και της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης.  
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πιστό στις δεσμεύσεις του έναντι των 
εργαζομένων και των εργοδοτών, έχει εντάξει στις προτεραιότητές του όχι μόνον τα 
θέματα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, αλλά και τη συνεπή ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μερών».  
 
Αξίζει να σημειωθεί πως το Συνέδριο/Σεμινάριο «Οδική Ασφάλεια και Εργασία» 
σηματοδότησε την έναρξη της 4ης Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας (17 – 24 
Μαρτίου 2011), την οποία κήρυξε η κα Βάσω Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος του Δ.Σ. 
του Ι.Ο.ΑΣ., τονίζοντας μεταξύ άλλων τα εξής: «Η προστασία της ζωής στους 
δρόμους είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων μας. Η πολιτεία, καλείται να θέσει 
ως προτεραιότητα το ζήτημα της οδικής ασφάλειας, δεδομένου ότι στη χώρα 
μας τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν μάστιγα για την κοινωνία και 
τροχοπέδη για την ανάπτυξη. Εάν μπορούμε να κάνουμε την οδήγηση προς και 
από την εργασία ασφαλέστερη, τότε θα πετύχουμε σημαντική μείωση των 
τροχαίων δυστυχημάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μία από τις τρεις 
μετακινήσεις είναι στο πλαίσιο της εργασίας».  
Δεδομένου ότι 6 στα 10 εργατικά ατυχήματα προκαλούνται από τροχαία συμβάντα, τόσο η 
Πρόεδρος Δ.Σ. του Ι.Ο.ΑΣ. όσο και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 
κ. Βασίλειος Χαλκιάς, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της «Οδικής Ασφάλειας κατά την 
Εργασία», αποφάσισαν την έναρξη της 4ης Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας με 
αυτό το σημαντικό Συνέδριο/σεμινάριο.   
_________________________________________________________________________ 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα PRAISE 
Το πρόγραμμα PRAISE (Preventing Road Accidents and Injuries for the Safety of Employees), 
στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων που 
σχετίζονται με την εργασία. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το ίδρυμα MAPFRE, το Γερμανικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (DVR) και το Ελβετικό Συμβούλιο 
για την Πρόληψη των Ατυχημάτων (BFU). Το πρόγραμμα προβάλει τις καλύτερες πρακτικές και 
δράσεις που εφαρμόζονται ή μπορούν να εφαρμοστούν από τους εργοδότες προκειμένου να 
εξασφαλίζονται υψηλά πρότυπα Οδικής Ασφάλειας για τους υπαλλήλους και τα στελέχη τους. 
 
4η  Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας 
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 
(Σ.Ε.Σ.), συνδιοργανώνουν για 4η συνεχή χρονιά την Εβδομάδα για την Οδική Ασφάλεια από τις 17 
έως τις 24 Μαρτίου 2011 με πανελλαδικές δράσεις, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων για την πρόληψη 
και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.  
Εκτός από το συνέδριο/σεμινάριο με θέμα «Οδική Ασφάλεια και Εργασία» που σηματοδότησε την 
έναρξη της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, διοργανώνονται παράλληλα διάφορες εκδηλώσεις με την 
υποστήριξη των μελών, επιστημονικών στελεχών και εθελοντών, με τη στήριξη και την ευθύνη του 
Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 
στην αίθουσα του ΜΕΤΡΟ/Σύνταγμα από 21-23 Μαρτίου, καθώς και άλλες δράσεις ανά την Ελλάδα 
(Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, Φλώρινα, Ε.Ο.Δ.). 
Επιπλέον, στις 24 Μαρτίου 2011 θα εορτασθεί και η «Ευρωπαϊκή ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο», 
παράλληλα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και αφίσας.  
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