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Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) 
«Πάνος Μυλωνάς», συνεχίζοντας με συνέπεια 
την προσπάθεια του για την εδραίωση  

υπεύθυνης νοοτροπίας στους Έλληνες οδηγούς, παρουσιάζει την 
πρωτοβουλία του «Δρόμοι στο Μέλλον… Συμμαχία για την ασφάλεια 
και τον πολιτισμό στο δρόμο».

Ιδρυτικά Μέλη σε αυτό τον κοινό φορέα αποτελούν οι εταιρείες  
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., COSMOTE, DIAGEO Hellas και 
GENESIS Pharma, ενώνοντας τη φωνή τους και συστρατεύοντας τις 
δυνάμεις τους με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για ένα καλύτερο, 
πιο υπεύθυνο και ασφαλέστερο μέλλον στους δρόμους της Ελλάδας.

Υποστηρικτές και αγγελιοφόροι του μηνύματος της Συμμαχίας  
για την Ασφάλεια & τον Πολιτισμό στο δρόμο είναι και οι αυτοκινητό-
δρομοι, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., 
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Κοινός στόχος όλων των μελών αυτής της πολλά υποσχόμενης  
πρωτοβουλίας, που υποστηρίζεται από το Ι.Ο.ΑΣ., είναι ο σχεδιασμός 
και η προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την 
οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη μελέτη, την έρευνα, την 
ενημέρωση και την εκπαίδευση των πολιτών, αποσκοπώντας στην  
πρόληψη και  στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Πιο συγκεκριμένα, 
οι ενεργοί άξονες δράσης της συμμαχίας είναι: Παιδιά και Οδική 
Ασφάλεια, Αλκοόλ και Οδήγηση, Ασφαλής Οδήγηση και Κινητό, 
Καλή Υγεία για Ασφαλή Οδήγηση και Οικολογική Οδήγηση. 

Με βάση τους παραπάνω άξονες δράσης αλλά και τους νέους που  
θα προστεθούν στο άμεσο μέλλον, τα Μέλη της Συμμαχίας αναλαμβά-
νουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ενέργειες που συμβάλλουν 
στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του κοινού προς την υιοθέτη-
ση μιας υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς.

H Αττική Οδός έθεσε νέα πρότυπα  
ποιότητας στις οδικές μετακινήσεις 
στην Ελλάδα και λειτουργεί με στόχο 
την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 

όλων μας, αποδίδοντας οφέλη στην Κοινωνία, στο Περιβάλλον και 
στον Άνθρωπο. Η Αττική Οδός και η εταιρεία λειτουργίας και  
συντήρησης Αττικές Διαδρομές, ως ενεργά μέλη της Συμμαχίας  
για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο δρόμο και με την πεποίθηση  
ότι η οδική ασφάλεια είναι θέμα παιδείας και βιώματος, έχουν  
αναλάβει τον άξονα «ΠΑΙΔΙΑ & ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ», στηρίζοντας την 
υλοποίηση του διαδραστικού εκπαιδευτικού προγράμματος  
«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια», που απευθύνεται σε μαθητές της  
πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα που έχει ήδη ξεκινήσει 
έχει σαν αρχικό στόχο την εκπαίδευση 7.500 μαθητών ετησίως και  
ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια.

H ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., ανάδοχος της Γέφυρας Ρίου - 
Αντιρρίου, εκτός από ενεργό Μέλος του Ι.Ο.ΑΣ. 
«Πάνος Μυλωνάς» είναι και μία εταιρεία με έντονη 
δραστηριοποίηση σε θέματα περιβάλλοντος και  

βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και 
τον Πολιτισμό στο δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον», ανέλαβε τον άξονα 
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ», τον οποίο έχει αναπτύξει σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια, με δράσεις ενημέρωσης των οδηγών και πολιτικές 
αντιστάθμισης ρύπων CO2, κάνοντας πράξη τη δέσμευσή της να  
συμβάλλει στην προσπάθεια ανάσχεσης της κλιματικής αλλαγής.

Η COSMOTE, στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότη-
τας, ως ενεργό Μέλος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος  
Μυλωνάς» και της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και 

τον Πολιτισμό στο δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον», έχει αναλάβει τον  
άξονα «ΚΙΝΗΤΟ & ΟΔΗΓΗΣΗ». Με σκοπό την ενημέρωση του 
κοινού αλλά και των εργαζομένων της για τη σωστή χρήση του  
κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης, η COSMOTE, 
πραγματοποιεί στοχευμένες ενέργειες ενημέρωσης στα καταστήματα 
COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ, αλλά και αξιοποιεί όλα τα μέσα εσωτερικής 
επικοινωνίας που διαθέτει.  

H Diageo είναι κορυφαία εταιρεία αλκοολούχων   
ποτών στην Ελλάδα και τον κόσμο. Συμμετέχουμε 

στη Συμμαχία για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο δρόμο με σκοπό 
να προάγουμε την υπεύθυνη συμπεριφορά σχετικά με το «ΑΛΚΟΟΛ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ». Επισημαίνουμε ότι πριν την οδήγηση ακόμα και 
μικρή ποσότητα αλκοόλ θέτει σε κίνδυνο τον οδηγό και τους γύρω του. 
Μην πίνετε πριν οδηγήσετε.

Η GENESIS Pharma, η ελληνική εταιρεία φαρμα-
κευτικής βιοτεχνολογίας, αναλαμβάνει σταθερά 
δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και στηρί-

ζει πρωτοβουλίες που μπορούν να βελτιώσουν με κάθε τρόπο τη ζωή 
των ανθρώπων γύρω μας. Η εταιρεία, ως Μέλος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος 
Μυλωνάς», συμμετέχει έμπρακτα στη Συμμαχία για την Ασφάλεια και 
τον Πολιτισμό στο δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον», υλοποιώντας το πρό-
γραμμα «ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΟΔΗΓΗΣΗ» με στόχο να αυξήσει 
την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για θέματα υγείας που 
μπορεί να επηρεάσουν την οδηγική μας ικανότητα και ασφάλεια. 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
«ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» 

Οδηγώ Με Ασφάλεια το χειμώνα
στις γιορτές και κάθε μέρα

Νεμέσεως 2, Αθήνα 11253, τηλ.: 210 8620150, fax.: 210 8620007
www.ioas.gr, e-mail: info@ioas.gr

με την υποστήριξη των Μελών της Συμμαχίας «Δρόμοι στο Μέλλον»:
Mια προσφορά του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»

Χειμερινός οδηγός Οδικής Ασφάλειας

Πίσω από κάθε αριθμό των στατιστικών στοιχείων 
για τα ατυχήματα στους δρόμους κρύβεται και μια  
τραγωδία, διότι δεν υπάρχει τίποτε πιο τραγικό από 
τον αιφνίδιο θάνατο ενός ανθρώπου σε τροχαίο  
δυστύχημα. Ο Πάνος Μυλωνάς, τεταρτοετής  
φοιτητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυ-

πηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και δημοσιογράφος του  
Ειδικού Τύπου του αυτοκινήτου (ο νεότερος διαπιστευμένος στην Ευρώπη) 
είχε όλα τα εφόδια για να διακριθεί στο χώρο της επιστήμης, της έρευνας 
και της τεχνολογίας. 

Το νήμα της ζωής του κόπηκε ξαφνικά στα 22 του χρόνια, στις 22  
Μαρτίου 2004, στο δρόμο Κορίνθου - Πατρών, ενώ πήγαινε να  
παρακολουθήσει τα μαθήματά του, γεμίζοντας με πόνο γονείς, αδελφό,  
φίλους, γνωστούς και συναδέλφους. 

Ο θάνατός του υπήρξε η αφορμή για την ίδρυση του Ινστιτούτου Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», ενώ στη μνήμη του απονέμεται υποτροφία 
κάθε χρόνο στον καλύτερο φοιτητή του Τμήματος στο οποίο φοιτούσε.

Η ΑΡΧΗ: ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική 
Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων  
«Πάνος Μυλωνάς» με το διακριτικό τίτλο «Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς» 
συστάθηκε το Μάιο του 2005.

Αποτελεί μη κερδοσκοπικό Οργανισμό με ιδρυτικά μέλη Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα, επιχειρηματικούς φορείς, Ελεγκτική Εταιρεία και φυσικά πρό-
σωπα.

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η ανάληψη, υποστήριξη και προώθηση  
δραστηριοτήτων σε θέματα που προάγουν την οδική ασφάλεια, όπως η 
μελέτη, η έρευνα, η ενημέρωση και η εκπαίδευση, με στόχο την πρόληψη 
των τροχαίων ατυχημάτων. 

Το Ινστιτούτο που αποτελεί Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), συνεργάζεται με φορείς στην Ελλάδα  
και το εξωτερικό στο ζήτημα της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων  
που έχουν μετατραπεί σε μάστιγα για την κοινωνία μας. 

Η ΔΡΑΣΗ:  ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ευχαριστούμε τους αυτοκινητόδρομους για την υποστήριξη:



•  Το χιόνι, ο πάγος, αλλά και το νερό στο οδόστρωμα μειώνουν σημα-
ντικά την απόδοση των ελαστικών. Για το λόγο αυτό το αυτοκίνητο  
τείνει να χάσει σχετικά εύκολα την πρόσφυσή του και να εκτραπεί
•  Σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης οδηγούμε με αυξημένη προσοχή. 

Oι κινήσεις μας σε όλα τα χειριστήρια είναι ιδιαίτερα απαλές και  
σταθερές, σε καμιά περίπτωση απότομες ή επιθετικές
•  Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλή, υπάρχει η 

πιθανότητα να συναντήσουμε πάγο, ιδιαίτερα σε σκιερά σημεία ή 
πάνω σε γέφυρες
•  Η κίνηση με αυξημένη ταχύτητα πάνω σε λιμνάζοντα νερά δημιουργεί 

το φαινόμενο της υδρολίσθησης. Το αυτοκίνητο χάνει την επαφή του 
με το οδόστρωμα και μένει ουσιαστικά ακυβέρνητο. Στην περίπτωση 
αυτή κρατάμε σταθερό το τιμόνι και το γκάζι και σε καμιά περίπτωση 
δεν φρενάρουμε
•  Το χειμώνα η διατήρηση του οχήματος στη βέλτιστη τεχνική κατάστα-

ση είναι περισσότερο σημαντική από κάθε άλλη εποχή, ώστε να είναι 
σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ
ΒΡΕΓΜΕΝΟ Ή ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

•  Οι αλυσίδες χιονιού εξασφαλίζουν μέγιστη πρόσφυση και κατά 
συνέπεια και ασφαλή οδική συμπεριφορά, αλλά και δυνατότητα  
κίνησης στο χιόνι και στον πάγο
•  Ειδικά στον πάγο οι αλυσίδες αποτελούν μονόδρομο, μιας και μόνο 

αυτές είναι σε θέση να σπάσουν την επιφάνειά του και να εξασφαλί-
σουν πρόσφυση
•  Επιλέγουμε τις αλυσίδες που προτείνει ο κατασκευαστής του 

αυτοκινήτου και εξασκούμαστε στην τοποθέτησή τους πριν από την  
ανάγκη χρήσης τους
•  Μετά την τοποθέτηση των αλυσίδων διανύουμε με χαμηλή ταχύτητα 

μερικές εκατοντάδες μέτρα και ελέγχουμε ξανά την εφαρμογή τους
•  Οι αλυσίδες τοποθετούνται στους κινητήριους τροχούς. Για το λόγο 

αυτό πρέπει να γνωρίζουμε αν το αυτοκίνητό μας φέρει κίνηση στους 
εμπρός ή τους πίσω τροχούς
•  Σε τετρακίνητα οχήματα οι αλυσίδες τοποθετούνται κατά προτίμηση 

στους εμπρός τροχούς, ώστε πέρα από την προώθηση να υποστηρί-
ζουν και την κατευθυντικότητα του οχήματος 

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ

•  Η απόσταση ακινητοποίησης του οχήματος σε βρεγμένο οδόστρωμα 
μπορεί να τριπλασιαστεί, ενώ στο χιονισμένο να πολλαπλασιαστεί 
αναλόγως της ταχύτητας και του οχήματος
•  Σε περίπτωση φρεναρίσματος πανικού πατάμε το πεντάλ του φρένου 

με όλη τη δύναμή μας, ενεργοποιώντας με τον τρόπο αυτό όσο  
γίνεται πιο γρήγορα το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος ABS. Μόνο 
αυτό μπορεί να μας εξασφαλίσει μέγιστες τιμές επιβράδυνσης και 
ελάχιστη απόσταση φρεναρίσματος
•  Η τήρηση αυξημένης απόστασης από το προπορευόμενο όχημα 

είναι απαραίτητη, ώστε να είμαστε σε θέση να αντιδράσουμε  
γρήγορα και αποτελεσματικά σε περίπτωση κινδύνου
•  Οι κακές καιρικές συνθήκες συνδυάζονται συνήθως και με συνθήκες 

χαμηλής ορατότητας. Η χρήση των υαλοκαθαριστήρων και των  
φώτων είναι απαραίτητη

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ - ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΦΡΕΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ - ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

•  Ο αυξημένος αριθμός των αυτοκινήτων που ταξιδεύουν τις ημέρες 
των εορτών ευνοεί τη δημιουργία συνθηκών ατυχήματος. Για το λόγο 
αυτό η προσοχή μας πρέπει να είναι διαρκώς τεταμένη
•  Η προοπτική της κάλυψης μιας μεγάλης απόστασης κατά τη 

διάρκεια ενός ταξιδιού μάς υποβάλλει την ανάγκη για αύξηση της  
ταχύτητας. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να υποτιμάμε τους  
κινδύνους που κρύβει η υπερβολική ταχύτητα και να υποκύπτουμε 
αυξάνοντάς την πέρα από τα νόμιμα όρια
•  Με 100 χ.α.ω. διανύουμε 27 μέτρα σε κάθε δευτερόλεπτο. Μόνο 

η συνεχής εγρήγορση και τήρηση των αναγκαίων αποστάσεων  
ασφαλείας είναι σε θέση να μας εξασφαλίσουν τον απαραίτητο  
χρόνο αντίδρασης για την αποφυγή ενός ατυχήματος
•  Όταν κινούμαστε με 130 χ.α.ω., που είναι το ανώτατο επιτρεπτό όριο 

στη χώρα μας, χρειαζόμαστε πάνω από 110 μέτρα συνολικά για την 
πλήρη ακινητοποίηση του οχήματός μας. Η απόσταση αυτή μπορεί 
να αυξηθεί πολύ περισσότερο με πλήρες φορτίο ή σε οδόστρωμα  
μέτριας πρόσφυσης 

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Τα βρέφη έως και 12 μηνών θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικό 
κάθισμα και με φορά αντίθετη με την κίνηση του αυτοκινήτου

• Η τοποθέτηση παιδικού καθίσματος στο εμπρός μέρος αντίθετα με 
τη φορά κίνησης του οχήματος πρέπει να γίνεται, μόνο αν υπάρχει 
δυνατότητα απενεργοποίησης του αντίστοιχου αερόσακου

• Τα παιδιά ηλικίας έως και 12 ετών κάθονται πάντα σε ειδικό παιδικό 
κάθισμα, κατάλληλο για το βάρος και το ύψος τους

• Οι πιθανότητες σοβαρού τραυματισμού του βρέφους ή του  
παιδιού ηλικίας έως 12 ετών χωρίς εγκεκριμένο σύστημα πρόσδε-
σης  αυξάνονται κατακόρυφα ακόμη και σε ατυχήματα με μικρές 
ταχύτητες

ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

•  Τα θερινά ελαστικά ή τα επονομαζόμενα παντός καιρού All 
Weather είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν σε περιορισμένο 
μόνο βαθμό σε συνθήκες ιδιαίτερα χαμηλής πρόσφυσης και 
κυρίως στο χιόνι

•  Σε χιονισμένο οδόστρωμα είναι απαραίτητη η χρήση κατάλλη-
λων χειμερινών ελαστικών. Τα ελαστικά του είδους φέρουν  
ειδική σχεδίαση πέλματος και σύσταση γόμας, στοιχεία που 
εξασφαλίζουν αυξημένη οδική ασφάλεια σε συνθήκες μηδενι-
κής πρόσφυσης 

•  Σε συνθήκες βροχής ή χιονόπτωσης τα χειμερινά ελαστικά 
αντιδρούν καλύτερα από τα θερινά, αλλά σε κάθε περίπτωση τα 
όρια της πρόσφυσης παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά. Για το λόγο 
αυτό απαιτείται ακόμη περισσότερο η πλήρης προσοχή μας

•  Η διατήρηση υπερβολικής ταχύτητας για μεγάλη απόσταση και 
σε στεγνό οδόστρωμα με χειμερινά ελαστικά μπορεί να οδηγή-
σει στην καταστροφή τους και κατά συνέπεια στην απώλεια 
ελέγχου του αυτοκινήτου

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

1. Η ασφαλής οδήγηση είναι και φιλική προς το περιβάλλον

2. Η συνομιλία μέσω κινητού με χρήση συσκευής ανοικτής 
ακρόασης ή Bluetooth επιτρέπεται. Καλό είναι όμως να 
γνωρίζουμε ότι μπορεί να προκαλέσει την απόσπαση της 
προσοχής του οδηγού   

3. Αποφεύγουμε τις σοβαρές συζητήσεις κατά την οδήγηση.  
Αν είναι αναγκαίο να μιλήσουμε στο κινητό για ένα θέμα που 
απαιτεί προσοχή, επιβάλλεται να σταματήσουμε σε ασφαλές 
σημείο στάθμευσης για να πραγματοποιήσουμε τηv κλήση

4. Η πληκτρολόγηση ή η ανάγνωση σύντομου μηνύματος  
κατά την οδήγηση πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο πρόκλησης 
ατυχήματος

5. Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί. Εάν πρόκειται να πιούμε, 
επιλέγουμε τον Οδηγό της Παρέας που δεν πίνει για να 
οδηγήσει τους φίλους με ασφάλεια στο σπίτι. Εναλλακτικά, 
χρησιμοποιούμε ταξί ή τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

6. Ακόμη και μικρή ποσότητα αλκοόλ μειώνει την ικανότητα του 
οδηγού να αντιδράσει σωστά σε πιθανό εμπόδιο ή κίνδυνο. Ο 
κίνδυνος αυξάνεται σημαντικά σε περίπτωση ταυτόχρονης 
λήψης φαρμάκων

7. Πριν από το ταξίδι φροντίζουμε να έχουμε κοιμηθεί καλά, 
ενώ κατά τη διάρκειά του κάνουμε κάθε δύο με τρεις ώρες 
στάσεις για ξεμούδιασμα και ξεκούραση

8. Η λήψη φαρμάκων πρέπει να αποφεύγεται γενικότερα κατά 
την οδήγηση. Αν υπάρχει απαγόρευση οδήγησης και στις 
σχετικές οδηγίες, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να την 
παραβούμε

9. Πέρα από τον απαραίτητο εξοπλισμό (πυροσβεστήρα,  
τρίγωνο & πρώτες βοήθειες) καλό είναι να έχουμε μαζί μας 
αντανακλαστικό γιλέκο και μια κουβέρτα ή ζεστά ρούχα για 
περίπτωση ανάγκης, όπως και να ενημερωνόμαστε για τον 
καιρό πριν την αναχώρηση

10. Μόνο η τήρηση των αναγκαίων αποστάσεων ασφαλείας  
είναι σε θέση να μας εξασφαλίσει τον απαραίτητο χρόνο  
αντίδρασης για την αποφυγή ενός ατυχήματος


