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Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
2η Clean Up-Safety Day στις 22/6 στο Δήμο Ελευσίνας 

 
Καθαρές Πινακίδες - Ασφαλέστεροι Δρόμοι  

από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και τη LeasePlan Hellas 
 

Η Εκστρατεία Clean Up-Safety Days, από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος 

Μυλωνάς» και την εταιρία LeasePlan Hellas σε Δήμους της Αττικής συνεχίζεται, καθώς μετά την 

πολύ επιτυχημένη 1η δράση σε κεντρικές οδούς του Δήμου Καλλιθέας τον περασμένο Απρίλιο, η 2η 

Clean Up-Safety Day είναι γεγονός!  

 

Με σύνθημα «Καθαρές Πινακίδες - Ασφαλέστεροι Δρόμοι», η νέα Clean Up-Safety Day θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου σε συνεργασία με το Δήμο Ελευσίνας, μια περιοχή της 

Αττικής που παρουσιάζει σημαντικό πρόβλημα βανδαλισμού των πινακίδων οδικής σήμανσης και 

επενδύει σταθερά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τον πολιτισμό της καθημερινότητας των 

κατοίκων της. 

 

Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 στις 9:00 π.μ, εθελοντές και μέλη του 

Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», εθελοντές εργαζόμενοι της LeasePlan Hellas και 

ενεργοί δημότες της Ελευσίνας θα βρεθούν στην «καρδιά» της πόλης, στη μικρή πλατεία επί της 

οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και Δήμητρος, προκειμένου να υλοποιήσουν βελτιωτικές εργασίες σε 

πινακίδες οδικής σήμανσης στους κεντρικούς άξονες και τις παράπλευρες οδούς της περιοχής. 

 

Οι Clean Up-Safety Days αποτελούν μια πρωτοβουλία του Ι.Ο.ΑΣ. που αγκάλιασε και στηρίζει 

ενεργά η LeasePlan Hellas στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της. Πρόκειται για μια σειρά 

πρωτότυπων και ουσιαστικών δράσεων, με σκοπό την άμεση ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του 

κοινού για τους κινδύνους που εγκυμονούν οι πινακίδες οδικής σήμανσης που έχουν υποστεί 

βανδαλισμούς, την ενεργή υποστήριξη της υπεύθυνης και ασφαλούς οδήγησης, την πρόληψη των 

τροχαίων συμβάντων αλλά και την αποκατάσταση του πολιτισμού και της ασφάλειας στους δρόμους 

και τις γειτονιές της Αττικής.  

 

Η εκστρατεία, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και 

την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και των κατά τόπους Τμημάτων.  

 

Η συμμετοχή στις Δράσεις είναι εθελοντική και γίνεται υπό την καθοδήγηση των έμπειρων μελών του 

ΙΟΑΣ και την τεχνογνωσία της 3Μ, ενώ σε όλους τους συμμετέχοντες προσφέρεται ο απαραίτητος 

εξοπλισμός.   

 

Στηρίξτε κι εσείς την προσπάθειά μας. Ελάτε να καθαρίσουμε ΜΑΖΙ για την ο-ΔΙΚΉ μας ασφάλεια! 

 

 



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

Νεμέσεως 2, Αθήνα 112 53, Τηλ.: 210.86.20.150,  Fax: 210.86.20.007 
e-mail: info@ioas.gr, website: www.ioas.gr 

 
Το Ι.Ο.ΑΣ. έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008, 14001:2004, 39001:2012, 29990:2010 

 

Περισσότερες Πληροφορίες σχετικά με τη LeasePlan Hellas 
Η LeasePlan δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2003. Σήμερα, διαχειρίζεται περισσότερα από 15.000 αυτοκίνητα, 
εξυπηρετώντας περισσότερους από 1.700 πελάτες. Το ανθρώπινο δυναμικό της LeasePlan Ελλάς αποτελείται από 100 
εργαζομένους.  
 
Περισσότερες Πληροφορίες σχετικά με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των τροχαίων 
ατυχημάτων «Πάνος Μυλωνάς» δραστηριοποιείται ενεργά από το 2005 και αποτελεί μη κερδοσκοπικό Οργανισμό, με σκοπό 
την καλλιέργεια της κυκλοφοριακής παιδείας και την υποστήριξη δραστηριοτήτων και δράσεων πρόληψης που προάγουν την 
οδική ασφάλεια.  
 
Στοιχεία επικοινωνίας:  
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», Γεωργία Π. Αλεξοπούλου, email: g.alexopoulou@ioas.gr, τηλ. 210 8620150 
V+O Communication, Ζαφείρα Ατσίδη, email: za@vando.gr, τηλ. 210 7249000 
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