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Πανελλαδική Εβδοµάδα
Οδικής Ασφάλειας
η 21-27 Μαρτίου 2016

Για ένατη συνεχή χρονιά, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»
συνδιοργανώνει µε το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) την Πανελλαδική
Εβδοµάδα Οδικής Ασφάλειας µε πλήθος δράσεων για τη σωστή
ενηµέρωση και πρόληψη των τροχαίων δυστυχηµάτων.

∆ΩΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Κάθε ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιµη, και η συµβολή µας στη διαφύλαξή της σηµαντική. Ας φροντίσουµε
όλοι µας να µην περάσει η Οδική Ασφάλεια στο περιθώριο προσέχοντας τις παρακάτω απλές συµβουλές:
Η συντήρηση του οχήµατος (ελαστικά, φρένα κ.α.) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
του κατασκευαστή και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα κρίνεται απαραίτητη καθώς
περιορίζει σηµαντικά τις πιθανότητες ατυχήµατος εξαιτίας κάποιας βλάβης.
Τα σωστά γονεϊκά πρότυπα όσον αφορά στην κυκλοφοριακή αγωγή (χρήση ζώνης
ασφαλείας ή κράνους, µείωση επιθετικής οδήγησης, ευγένεια) δηµιουργεί βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για εµένα και τα παιδιά µου.
∆ιατηρώ τις αποστάσεις ασφαλείας από τα υπόλοιπα οχήµατα και αναπτύσσω
την κατάλληλη ταχύτητα έχοντας ως γνώµονα όχι µόνο το µέγιστο επιτρεπτό όριο
αλλά και τις εκάστοτε συνθήκες (κατάσταση οδοστρώµατος, οχήµατος, οδηγού).
Σέβοµαι τους πεζούς και τους ποδηλάτες µιας και πρόκειται για τους πιο ευάλωτους
χρήστες του οδικού δικτύου. Συνεπώς, τους δίνω πάντα προτεραιότητα, σταµατάω
στις διαβάσεις πεζών ενώ δεν εµποδίζω την κίνηση στους ποδηλατοδρόµους.
Αποφεύγω να οδηγώ υπό την επήρεια αλκοόλ, ακόµα και εάν πρόκειται για µια
µικρή ποσότητα. Η επιλογή του νηφάλιου οδηγού της παρέας είναι αυτή που
θα εξασφαλίσει την ασφαλή επιστροφή όλων.
Μειώνω τη χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, ακόµα και όταν αυτή
γίνεται µε τους νόµιµους τρόπους (Bluetooth, ανοιχτή ακρόαση), καθώς και έτσι
αποσπάται επικίνδυνα η επαρκής προσοχή στο δρόµο.
Παρκάρω, έστω και προσωρινά, µόνο στους προβλεπόµενους χώρους στάθµευσης
και όχι στο πεζοδρόµιο, σε διάβαση πεζών ή σε ράµπα που προορίζεται
για την ευκολότερη πρόσβαση Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ).
Κινούµαι στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης µόνο όταν επιβάλλεται για λόγους υγείας
(έγκαιρη πρόσβαση σε νοσοκοµείο, µαιευτήριο). Εάν δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη αφήνω
τη λωρίδα ελεύθερη για περιπολικά, ασθενοφόρα ή πυροσβεστικά οχήµατα.
Σε περίπτωση τροχαίου δυστυχήµατος αποφεύγω να υποκαταστήσω το ρόλο των
νοσοκόµων / ιατρών παρά µόνο εάν αυτό είναι απαραίτητο (πιθανότητα φωτιάς, κίνδυνος
πνιγµού). Σε κάθε περίπτωση καλώ το ΕΚΑΒ (166 ή 112) για τις πρώτες βοήθειες.
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Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την
Πρόληψη και Μείωση των τροχαίων ατυχηµάτων “Πάνος Μυλωνάς”» συστάθηκε στις
12 Μαΐου 2005. Αποτελεί µη κερδοσκοπικό Οργανισµό µε ιδρυτικά µέλη του Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα, Επιχειρηµατικούς φορείς, Ελεγκτική Εταιρεία και φυσικά πρόσωπα.
Κύριος σκοπός του Ινστιτούτου είναι η υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέµατα τα οποία
προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη µελέτη, την έρευνα, την ενηµέρωση και
εκπαίδευση, στοχεύοντας στην πρόληψη και µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Η ευαισθητοποίηση των
πολιτών και των αρµόδιων φορέων σε θέµατα ενηµέρωσης και προάσπισης της οδικής ασφάλειας αλλά
και η παραπέρα ενίσχυση, ενδυνάµωση και στήριξη της πολιτείας στην ανάληψη και τήρηση ουσιαστικών
µέτρων και πολιτικών στη χώρα µας σε θέµατα κυκλοφοριακής αγωγής, οδικής ασφάλειας και µείωσης
των τροχαίων ατυχηµάτων, αποτελούν βασικούς στόχους του Ινστιτούτου.
Tο Ινστιτούτο είναι ενεργό µέλος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC),
και Συµβουλευτικό Όργανο του Ο.Η.Ε., έχοντας κατακτήσει ποικίλες διακρίσεις στην πορεία του.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) ιδρύθηκε το 1976, ως το Σωµατείο
που εκπροσωπεί τους Έλληνες Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς και Επιστήµονες
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Ο ΣΕΣ, ένα κατεξοχήν Επιστηµονικό Σωµατείο υψηλής
εµβέλειας, αριθµεί σήµερα εκατοντάδες µέλη ανωτάτου 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 συγκοινωνιακών και µεταφορικών συστηµάτων, µε στόχο τη σωστή κατασκευή και λειτουργία
µε την παροχή µεγαλύτερης ασφάλειας και άνεσης στις µετακινήσεις προσώπων και αγαθών.

Αριθµοί έκτακτης ανάγκης
Σε περίπτωση ανάγκης, όταν βρισκόµαστε στο δρόµο, καλούµε αµέσως:

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