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Βραβεία Αριστείας στην Οδική Ασφάλεια 2017: Πρωτοβουλίες από Ελλάδα, 

Γαλλία, Πορτογαλία, Ρουµανία και Σουηδία επιβράβευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειµε τα Βραβεία Αριστείας στην Οδική Ασφάλεια 2017 (Excellence in Road Safety 

Awards 2017) σε πέντε νικητές σε τελετή που έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου 2017 στο Βουκουρέστι της 

Ρουµανίας. Η διάκριση αυτή αναγνωρίζει τη δέσµευση που επιδεικνύουν φορείς στην Οδική Ασφάλεια και η 

οποία συνέβαλλε σηµαντικά στην προστασία της ζωής στους δρόµους της Ευρώπης.  

Τις πέντε διακρίσεις απέσπασαν οι εξής φορείς:  

• Όµιλος Εταιριών Ηρακλής, µέλος της LafargeHolcim (Ελλάδα)  

• Ville de Martigues (Γαλλία) 

• CTT Correios de Portugal 

• Romanian Automobile Club (Ρουµανία) 

• Motorförarnas Helnykterhetsförbund (Σουηδία).  

Κατά τη διάρκεια της τελετής, το ειδικό βραβείο «Jacques Barrot», αφιερωµένο στον πρώην Επίτροπο 

Μεταφορών και ένθερµο υπέρµαχο της Οδικής Ασφάλειας στην Ευρώπη, απονεµήθηκε από το κοινό στην 

Αυτοκινητιστική Λέσχη Ρουµανίας (Romanian Automobile Club). 

Η Ευρωπαία Επίτροπος για την Κινητικότητα και τις Μεταφορές, Violeta Bulc, ανέφερε: «Η Οδική 

Ασφάλεια µπορεί να αποτελεί τον κοινό µας στόχο, ωστόσο οι εθνικοί και τοπικοί παράγοντες  είναι οι πλέον 

κατάλληλοι να σχεδιάσουν λύσεις που να ανταποκρίνονται στις εθνικές και τοπικές προκλήσεις σε θέµατα 

Οδικής Ασφάλειας, µέσω καινοτόµων µέτρων, αυστηροποίησης των δράσεων ενάντια στους επικίνδυνους 

οδηγούς και της καλύτερης εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης. Το βραβείο Αριστείας στην Οδική Ασφάλεια 

αποτελεί µία µοναδική ευκαιρία να επιβραβευτεί η καλύτερη πρακτική, να αναγνωριστεί η σκληρή δουλειά 

που κάνετε όλοι σας καθηµερινά και να γίνει αυτή η εξαιρετική προσπάθεια ακόµα πιο γνωστή στην Ευρώπη 

και εκτός αυτής».  
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Τα βραβεία αποτελούν µέρος της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Οδική Ασφάλεια, µια πρωτοβουλία που 

ξεκίνησε η Κοµισιόν το 2004 και αποτελεί τη µεγαλύτερη πλατφόρµα της κοινωνίας των πολιτών για την 

Οδική Ασφάλεια στην Ευρώπη. Σήµερα, περιλαµβάνει περισσότερους από 3.400 υπογράφοντες, στη µεγάλη 

πλειοψηφία τους µε συγκεκριµένα σχέδια δράσης για την Οδική Ασφάλεια. Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» από 

τα τέλη του 2016 έχει αναλάβει το ρόλο του συντονιστή για οµάδα 7 ευρωπαϊκών χωρών (Κύπρος, Μάλτα, 

Βουλγαρία, Ρουµανία, Λετονία, Εσθονία και Φινλανδία) µε σκοπό να συντονίσει τις προσπάθειες της 

Ευρωπαϊκής Χάρτας να αναδειχτούν οι καλές πρακτικές που ξεχωρίζουν στις χώρες αυτές όπως και για την 

προώθηση των επιµέρους θεµάτων της Χάρτας. Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου, κυρία Βασιλική 

∆ανέλλη – Μυλωνά η οποία παραβρέθηκε στην απονοµή συνεχάρη όλους τους νικητές και εξέφρασε την 

ευαρέσκειά της για τη διάκριση της ελληνικής συµµετοχής δήλωσε: «Παρακολουθούµε τις εξελίξεις στην 

Ευρώπη και χαιρόµαστε ιδιαίτερα όταν ελληνικές επιχειρήσεις διακρίνονται για τη συνέπειά τους σε θέµατα 

Οδικής Ασφάλειας, όπως και στην προαγωγή της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων τους. Το Ινστιτούτο 

θα βρίσκεται πάντα δίπλα σε τέτοιες προσπάθειες που αναδεικνύουν τη σηµασία της πρόληψης και της 

προστασίας της ζωής στο δρόµο». 

Βάσει των ετήσιων στατιστικών στοιχείων για την Οδική Ασφάλεια που δηµοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η µείωση κατά 2% των θανάτων στο δρόµους της ΕΕ το 2016, σε σχέση µε την προηγούµενη 

χρονιά, σηµατοδότησε µία θετική στροφή έπειτα από δύο έτη στασιµότητας. Παρά το γεγονός πως οι 

Ευρωπαϊκοί δρόµοι παραµένουν οι ασφαλέστεροι στον κόσµο, 25.500 άτοµα εξακολουθούν να χάνουν τη 

ζωή τους κάθε χρόνο και περίπου 135.000 υφίστανται σοβαρούς τραυµατισµούς σε τροχαία δυστυχήµατα. 

Υπάρχουν τρεις κύριοι τοµείς όπου διαπιστώνεται ακόµα µεγάλο περιθώριο βελτίωσης: η εκπαίδευση, η 

αστυνόµευση και η χρήση νέων τεχνολογιών για την εξεύρεση σύγχρονων λύσεων σε υφιστάµενα 

προβλήµατα. Η Επιτροπή αξιολόγησε τις καλές πρακτικές που κατατέθηκαν στη Χάρτα των Βραβείων σε αυτό 

το πλαίσιο, και επιβράβευσε εκείνες τις πρακτικές που παρείχαν τις πλέον καινοτόµες, δραστικές και 

αποτελεσµατικές λύσεις µε σηµαντική συµβολή στην Οδική Ασφάλεια.  

Περισσότερες πληροφορίες για τα βραβεία και τους νικητές µπορείτε να βρείτε εδώ 

 


