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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

 

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

επισκέπτες της χώρας µας στο ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος 

Βενιζέλος» µε µηνύµατα για την οδική ασφάλεια! 
 
 
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία µε το ∆ιεθνή Αερολιµένα 

Αθηνών (∆.Α.Α.) «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αυτό το καλοκαίρι, πραγµατοποιεί εκστρατεία ενηµέρωσης για 

την οδική ασφάλεια Ελλήνων και ξένων οδηγών που επισκέπτονται τη χώρα µας, αναρτώντας αφίσες στις 

προθήκες και οθόνες προβολής στο χώρο των αφίξεων, εσωτερικά και στον περιβάλλοντα χώρο του 

αεροδροµίου για όλο το µήνα Αύγουστο, µε την υποστήριξη της Interbus.  

  

Το εικαστικό της αφίσας µε κεντρικό µήνυµα «Enjoy Visiting Greece. Stay Safe on the Road» 

δηµιουργήθηκε από το Ι.Ο.ΑΣ., προβάλλοντας χαρακτηριστικά σύµβολα της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας που 

διασυνδέονται µε την έννοια της µετακίνησης. 

 

Στόχος της συγκεκριµένης εκστρατείας είναι να υπενθυµίσει και να επισηµάνει στους επισκέπτες της χώρας 

µας πως οι κίνδυνοι στο δρόµο είναι συνεχείς και κυρίως σε µια περίοδο που το οδικό δίκτυό της 

επιφορτίζεται µε µεγάλο αριθµό οχηµάτων. Συγκεκριµένα, η πιο πολυσύχναστη περίοδος ξένων τουριστών 

στην Ελλάδα είναι ο µήνας Αύγουστος, µε τις περισσότερες αφίξεις στο ∆.Α.Α. «Ελευθέριος Βενιζέλος».   

  

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.) για το έτος 2016, την 

περίοδο Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο, οι αριθµοί προκαλούν ανησυχία, φτάνοντας τους 221 νεκρούς και 274 

σοβαρά τραυµατίες, δηλαδή σχεδόν 3 άτοµα κάθε µέρα χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας τροχαίου κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο, σηµειώνοντας µεγάλη αύξηση των θανάσιµων και σοβαρών τραυµατισµών κατά το 

µήνα Αύγουστο σε σχέση µε τους υπόλοιπους καλοκαιρινούς µήνες, όπου κορυφώνεται η έξοδος των 

Ελλήνων αλλά και η επισκεψιµότητα των ξένων στη χώρα µας. 

 

Παράλληλα µε την ανάρτηση των µηνυµάτων στο ∆.Α.Α. βρίσκεται σε εξέλιξη η καµπάνια του Ινστιτούτου 
και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα µε τηλεοπτικό και ρ/φ σποτ σε σταθµούς 
της χώρας, βάσει σχετικής απόφασης του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συµβουλίου. 
 

 

Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουµε µε ασφάλεια!  

 

 

Χρήσιµες συµβουλές από το Ι.Ο.ΑΣ. για κάθε περίπτωση οδήγησης µπορείτε να βρείτε εδώ. 

 

 

 
 

Περισσότερες πληροφορίες: 210 8620150, www.ioas.gr  


