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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
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Εθελοντισμός και Οδική Ασφάλεια:  
Δράσεις Ενεργοποίησης Πολιτών 

 για την Οδική Ασφάλεια 
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Τροχαία Δυστυχήματα: μια παγκόσμια μάστιγα 

Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν παγκοσμίως 
 

την 1η αιτία θανάτου σε ηλικίες μεταξύ 15-29 ετών 

τη 2η μεταξύ 5-14 ετών 

και την 3η μεταξύ 30-44 ετών 

Source: World Health Organization (WHO) 



Τροχαία και Παιδιά και Νέοι 
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• Πάνω από 1000 παιδιά και 
νέοι κάτω των 25 χάνουν κάθε 
μέρα τη ζωή τους σε τροχαία 
δυστυχήματα. 

 
• Κάθε 4 λεπτά ένα παιδί μέχρι 

18 ετών χάνεται σε τροχαίο 
δυστύχημα στον κόσμο 

 
• Οι περισσότεροι νέοι που 

σκοτώνονται σε τροχαία σε 
χώρες χαμηλού/μεσαίου 
εισοδήματος είναι πεζοί, 
μοτοσικλετιστές και χρήστες 
ΜΜΜ. Σε χώρες υψηλού 
εισοδήματος είναι αρχάριοι 
οδηγοί. 

 



Νέοι σε Κίνδυνο 
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Θανάσιμοι τραυματισμοί στην Ευρώπη  
ανά εκατομμύριο κατοίκων (2015) 



Οι θανάσιμοι τραυματισμοί 
στην Ελλάδα μειώθηκαν 
κατά 51% και οι σοβαροί 
τραυματισμοί κατά 55% 
τα τελευταία 10 χρόνια 
(2006- 2016).  

Ωστόσο, το 2016 
σημειώθηκαν 807 
θάνατοι, μια αύξηση 
κατά 1% σε σύγκριση με 
το 2015 (προσωρινά 
στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) 
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Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» εδώ και 11 συνεχόμενα χρόνια αγωνίζεται για την 
πρόληψη των τροχαίων συμβάντων και την καλλιέργεια μιας  

Παιδείας οδικής συμπεριφοράς.   

Τα τροχαία δυστυχήματα στην Ελλάδα 



Οικονομικό Κόστος Τροχαίων 

• Σύμφωνα με υπολογισμούς του 
Σ.Ε.Σ. η ετήσια εθνική επιβάρυνση 
από το κόστος των τροχαίων 
συγκρούσεων αγγίζει το 1,45% 
του ΑΕΠ. 

 

• Σύμφωνα με τη διεθνή έρευνα 
κυμαίνεται μεταξύ 0,4 και 3,1% 
του Ακαθάριστου Εθνικού 
Προϊόντος (ΑΕΠ)  

 

• Το κοινωνικό κόστος των θανάτων 
και σοβαρών τραυματισμών στην 
Ευρώπη εκτιμάται σε περισσότερα 
από €100 δισεκατομμύρια. 

 

 

 

Κόστος Τροχαίων Συγκρούσεων, 2011 

 Σύνολο 

Θάνατοι €2,32 δις 

Τραυματισμός και Αναπηρία €1,09 δις 

Σύνολο €3,41 δις 

Σύνολο % του ΑΕΠ 1,45 
Πηγή: Σ.Ε.Σ. 2012 
 

• Το παγκόσμιο οικονομικό φορτίο 
των οδικών συμβάντων 
υπολογίζεται στα 518 
δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. 



Προς ένα Ευρωπαϊκό χώρο Οδικής Ασφάλειας 

 Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 
στοχεύουν στη μείωση των θανάτων από τροχαία στους 
δρόμους της Ευρώπης κατά 50% μέχρι το 2020. 

 

 Τα προβλήματα στον τομέα της οδικής ασφάλειας είναι κοινά σε όλες 
τις χώρες της ΕΕ – η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών να συνεργάζονται μεταξύ τους και να 
ανταλλάσσουν στοιχεία. 

 

 Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα επιδιωχθεί η λήψη των εξής 
μέτρων: εθνική συνεργασία, ανταλλαγή υποδειγματικών πρακτικών, 
έρευνα και μελέτες, εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού και σε 
ορισμένες περιπτώσεις θέσπιση ρυθμίσεων.  



www.ioas.gr  

  
 

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» 
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Το Ι.Ο.ΑΣ. να αποτελέσει Οργανισμό αναφοράς και δύναμη έμπνευσης 
και δράσης για «έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα» 

 
 
 
Αποστολή του είναι να: 
 Ασκήσει επιρροή στην Κοινωνία για την καλλιέργεια κυκλοφοριακής 

παιδείας και την ασφαλή συμπεριφορά στο δρόμο.  
 Να υποστηρίζει  τους φορείς της Πολιτείας σε δράσεις πρόληψης 
 
 

 
 

Όραμα - Αποστολή 
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Βραβεύσεις -   Διεθνείς Διακρίσεις 

✓ Συμβουλευτικό Όργανο του ΟΗΕ για θέματα Οδικής Ασφάλειας  

      (UN ECOSOC Consultative Status) 

 

✓ Απονομή του Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη από το  

       Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

 

✓ Βράβευση από τη Σουηδική Κυβέρνηση για την «έμπνευση»  

      της ιδέας του ISO 39001:2012 για τη διαχείριση της Οδικής Ασφάλειας 

✓ Εθνικό Σημείο Επαφής για το European Road Safety Charter (ERSC) 

✓ Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών  

✓ Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) 

 
 



Στρατηγικοί Άξονες Ι.Ο.ΑΣ. 
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Γενική Πολιτική Οδικής Ασφάλειας 

Έρευνα & Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
Κυκλοφοριακής Αγωγής & Οδικής 
Συμπεριφοράς – Ενεργοποίηση Πολιτών 

Υποδομές 



Εθελοντισμός:  

επιμορφωτική λειτουργία που  

  ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή,  

  ενισχύει την ενεργό συμμετοχή και την αρμονική συνύπαρξη 
 

Είναι:   στάση ζωής  

Αφορά: όλους ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές  
  καταστάσεις  

Προάγει:  την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση των 
  θεμελιωδών τους δικαιωμάτων  

Καλείται:  να συμπληρώσει κενά που δημιουργούν οι αδυναμίες και 
  παραλήψεις του κράτους, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες 
  και οι μηχανισμοί της αγοράς 

Εθελοντισμός και Οδική Ασφάλεια 



Εθελοντισμός και Οδική Ασφάλεια 

http://www.ioas.gr/gine_ethelontis/  

http://www.ioas.gr/gine_ethelontis/


Εθελοντισμός και Οδική Ασφάλεια 

Πλατφόρμα e-learning για εθελοντές Ι.Ο.ΑΣ. 
http://elearning.ioas.gr/  

http://elearning.ioas.gr/
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«Εβδομάδα 
Οδικής 

Ασφάλειας»  
 

«Νύχτα Χωρίς 
Ατυχήματα» 

Αλκοόλ και 
Οδήγηση 

Pit Stop  
Για την Οδική 

Ασφάλεια 
Έλεγχος 

ασφάλειας  
οχημάτων 

Pin  
Project 
Επισήμανση 
επικίνδυνων 

σημείων 

«Καθαρισμός
Πινακίδων»  

Οδική Σήμανση 

1η Τράπεζα 
Αίματος για 

Τροχαία         
Aιμοδοσία 

Ενεργοποίηση Πολιτών και Φορέων 



www.ioas.gr  

 Σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων 
Συγκοινωνιολόγων 

 Κάθε χρόνο με δράσεις σε όλη την Ελλάδα για 
την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των 
πολιτών στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας και 
καμπάνιες για την «Ευγένεια στο Δρόμο» 

 22 Μαρτίου Περιφερειακή ημέρα Οδικής 
Ασφάλεια – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας 

Ενεργοποίηση Πολιτών και Φορέων 

22 Μαρτίου  
«Ημέρα Ευγένειας στο δρόμο»  
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 Εκστρατεία  καθαρισμού πινακίδων οδικής 
σήμανσης με τη συμμετοχή  

- Εθελοντών 
- Δήμων 
- Διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
- Τροχαία 

Ενεργοποίηση Πολιτών και Φορέων 

Καθαρές πινακίδες 
         Ασφαλέστεροι δρόμοι 

Clean Up Safety Day 
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Ενεργοποίηση Πολιτών και Φορέων 
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Ενεργοποίηση Πολιτών και Φορέων 

πριν Μετά 
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Ενεργοποίηση Πολιτών και Φορέων 

 Ενίσχυση της 1ης τράπεζας αίματος του 
Ι.Ο.ΑΣ. για τα τροχαία  

- Εθελοντές 
- Κοργιαλένειο Μπενάκειο,  Κρατικό 

Νοσοκομείο Νίκαιας 
- ΣΤΑΣΥ - ΟΑΣΑ 
- Υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Μεταφορών 

Εθελοντική αιμοδοσία 
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Όλοι οδηγούμε  
       Όλοι κινδυνεύουμε! 

  

 483 εθελοντές αιμοδότες 
 422 μονάδες αίματος 

Εθελοντική αιμοδοσία 

Ενεργοποίηση Πολιτών και Φορέων 
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Pin project 
- Επισήμανση επικίνδυνων σημείων 

 

Pit stop στην Οδική Ασφάλεια 
- Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 
- Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
- Σύλλογος Μηχανικών Αυτοκινήτου Ν. 

Αχαΐας 
- Σωματείο Συνεργείων Αυτοκινήτων 

Ναυπακτίας - Δωρίδος 
- Τροχαία Ναυπάκτου 

Ενεργοποίηση Πολιτών και Φορέων 



10ος  Χρόνος  
 
27 Ελληνικές Πόλεις 
 
29 Νυχτερινά Κέντρα 
 
Περισσότεροι από  480 Εθελοντές 
 
Προσέγγιση περισσοτέρων από 2.500 
πολιτών 
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Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα 

Ενεργοποίηση Πολιτών και Φορέων 
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Όλοι διασκεδάζουν,  
ένας δεν πίνει… 

                           …ο οδηγός της παρέας 

Ενεργοποίηση Πολιτών και Φορέων 
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Ας γίνει ... 

Η Οδική Ασφάλεια μας αφορά Όλους!  

Είναι ζήτημα ζωής, είναι ζήτημα παιδείας! 

Ας προσπαθήσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ… 

“… ο άδικος χαμός ενός νέου ανθρώπου με ηθικές αξίες, με σεβασμό 
στον άνθρωπο και αγάπη για τη ζωή…  
η αρχή της ενεργού συμμετοχής ….» 

Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα 2016.mp4


Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» 

Νεμέσεως 2, Αθήνα 112 53 

Τηλ.: 210.86.20.150, Fax: 210.86.20.007 

e-mail: info@ioas.gr website: www.ioas.gr 
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/ioas.panos.milonas 

Σας Ευχαριστούμε που είστε δίπλα μας! 


