
Ι.Ο.ΑΣ. και Πρόσκοποι μαζί για την
Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας του
ΟΗΕ, Γενεύη, 6 - 7 Μαΐου 2013:

Η δεύτερη Παγκόσμια Εβδο-
μάδα Οδικής Ασφάλειας του
ΟΗΕ (η πρώτη πραγματοποι-
ήθηκε το 2007) έλαβε χώρα
στη Γενεύη 6-12 Μαΐου 2013.
Στις 6 και 7 Μαΐου, 30 Πρόσκο-
ποι και οι ενήλικες βαθμοφό-
ροι από 14 χώρες, μεταξύ των
οποίων δύο από την Ελλάδα,
συναντήθηκαν για μια σειρά
εκδηλώσεων στις εγκαταστά-
σεις των Ηνωμένων Εθνών στη
Γενεύη, ύστερα από πρωτοβου-
λία του Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος
Μυλωνάς» του Σώματος Ελλή-
νων Προσκόπων και των Ιρ-
λανδών Προσκόπων. Οι εκδη-
λώσεις υποστηρίχθηκαν και φι-
λοξενήθηκαν από την Οικονο-
μική Επιτροπή του ΟΗΕ για την
Ευρώπη (UNECE). Τα Ηνωμένα
Έθνη προωθούν τη δεκαετία
2011-2020 ως «Δεκαετία Δρά-
σης για την Οδική Ασφάλεια»
και στο πλαίσιο αυτό, οι Πρό-
σκοποι σε όλο τον κόσμο ενώ-
νουν τις δυνάμεις τους για να
ενισχύσουν τις προσπάθειες
κατά της πρώτης αιτίας θανά-
του για τους νέους, τα τροχαία
συμβάντα.
Τις συναντήσεις άνοιξε η κ.

Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά,
Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδι-
κής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πά-
νος Μυλωνάς» και αφού κα-

λωσόρισε τους παριστάμενους,
τόνισε μεταξύ άλλων: «Κάθε
χρόνο 1,24 εκατομμύρια άν-
θρωποι πεθαίνουν ή τραυματί-
ζονται σοβαρά σε τροχαία.
Εκτός από τον προσωπικό πό-
νο των οικείων και την ανυπο-
λόγιστη ανθρώπινη δυστυχία,
τα τροχαία συμβάντα αποτε-
λούν τροχοπέδη στην ανάπτυ-
ξη, ενώ το οικονομικό τους κό-
στος υπολογίζεται στα 500 δι-
σεκατομμύρια δολάρια το χρό-
νο. Η συντριπτική πλειοψηφία
των θανάτων και τραυματι-
σμών από τροχαία συμβαίνουν
σε χαμηλού και μεσαίου εισο-
δήματος χώρες. Σε παγκόσμιο
επίπεδο, τα τροχαία έχουν κα-
ταστεί η κύρια αιτία θανάτου
για νέους ηλικίας 15-29 ετών
και κατά συνέπεια είναι η υπ’
αριθμόν ένα αιτία θανάτου και
για τους Προσκόπους σε όλο
τον κόσμο».
Το εργαστήριο με θέμα

«Προσκοπισμός για την Παγκό-
σμια Οδική Ασφάλεια», πραγ-
ματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου και
συμμετείχαν Πρόσκοποι και
ενήλικες βαθμοφόροι. Το
πρωί, οι συμμετέχοντες Πρό-
σκοποι έμαθαν για τις δραστη-
ριότητες οδικής ασφάλειας
UNECE και νομικών μέσων.
Στην απογευματινή συνεδρίαση,

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων

(συνεχίζεται στη σελίδα 2)

07/05/2013: Ομιλία της
Προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ. και ερ-
γαστήρια για την οδική ασφά-
λεια στο πλαίσιο του προ-
γράμματος "Scouting for
Global Road Safety" στην
έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη για
την Παγκόσμια Εβδομάδα
Οδικής Ασφάλειας

08/05/2013: Εισήγηση
του Ι.Ο.ΑΣ. για τις Ισόπεδες
Διαβάσεις των Τρένων και
διαγωνισμός σε συνεργασία
με τον ΟΗΕ, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
και το Υπουργείο Παιδείας,
με έκθεση των έργων στην
έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη 

09 – 10/05/2013:Φιλοξενία
του European Youth Forum for
Road Safety Workshop
αφιερωμένου στους πεζούς

10/5/2013: Flash-mob
για την οδική ασφάλεια στην
Πλατεία Συντάγματος

14/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο 2ο Δημοτι-
κό Σχολείο Παπάγου

14/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο  4ο  Νηπια-
γωγείο Βούλας

15 – 17/05/2013: Εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα "Κυκλο-
φορώ με Ασφάλεια" στο  7ο
Δημοτικό Παπάγου

15 – 16/05/2013:Εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια" στην Εράσμειο Ελληνο-
γερμανική  Σχολή – Νηπιαγωγείο

15/5/2013: Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια" στο 22ο  και 19ο
Νηπιαγωγεία Νέας Ιωνίας

15/5/2013: Εκπαιδευτικό
πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια" στο 10ο  Νηπιαγω-
γείο Νέου Ηρακλείου

16/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο 2ο Δημοτι-
κό σχολείο Αχαρνών

16/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο 11ο Δημο-
τικό Αγ. Παρασκευής 

17/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο 18ο Νηπια-
γωγείο Ηλιούπολης 

17/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο 1ο Νηπια-
γωγείο Παλαιάς Φώκαιας 

17/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο 1ο Δημοτι-
κό Νέας Ιωνίας

17/05/2013: Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια " στο 30ο και 145ο
Νηπιαγωγείο Αθηνών

17/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο 1ο Δημοτι-
κό Χαλανδρίου

17/05/2013: Εκπαίδευση
με τον εξοπλισμό των προσο-
μοιωτών της Κινητής Μονάδας
(συνεχίζεται στη σελίδα 2)
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Οδικής Ασφάλειας (Mobile
NEST) στο προσωπικό της εται-
ρείας Unilever, στη Γαστούνη –
εκπαιδεύτηκαν 40 άτομα 

17/05/2013: Νύχτα Χωρίς
Ατυχήματα στο Νυχτερινό κέν-
τρο Bellini στην Κηφισιά, σε
συνεργασία με το Σύνδεσμο
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των
Πόλεων (ΣΒΑΠ) 

17/05/2013: Ενημερωτι-
κή ομιλία από την Πρόεδρο
του Ινστιτούτου στην 115
Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα
Χανίων, έπειτα από πρόσκλη-
ση του Συλλόγου για την
Πρόληψη των Τροχαίων Ατυ-
χημάτων (ΠΡΟ.Τ.Α.) Χανίων

18/05/2013: Ανοιχτή εκ-
παίδευση με τον εξοπλισμό
προσομοιωτών της Κινητής
Μονάδας Οδικής Ασφάλειας
(mobile NEST) στην Κηφισιά
σε συνεργασία με το Σύνδε-
σμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
των Πόλεων (ΣΒΑΠ)

19/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο Πάρκο
Κ.Α. του Δήμου Περιστερίου,
κατά την «Ημέρα Οδικής
Ασφάλειας» που διοργανώ-
θηκε σε συνεργασία με το
Δήμο

19/05/2013: Ενημερωτι-
κή oμιλία στο Δημαρχείο Κη-
φισιάς σε Συλλόγους Γονέων
& Κηδεμόνων της πόλης σε
συνεργασία με το Σύνδεσμο
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των
Πόλεων (ΣΒΑΠ) 

20/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο  23ο & 10ο
Νηπιαγωγείο Νίκαιας 

20/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο Δημοτικό
Σχολείο Ανθούσας 

20/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο 3ο Νηπια-
γωγείο Νέας Ιωνίας

20/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο 1ο Δημοτι-
κό Βριλησσίων 

20,21/05/2013: Εκπαι-
δευτικό Πρόγραμμα "Κυ-
κλοφορώ με Ασφάλεια" στο
1ο Δημοτικό Θρακομακεδό-
νων 

21/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο 21ο Νηπια-
γωγείο Αθηνών

20/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο 2ο και 3ο
Νηπιαγωγείο Χολαργού

22/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο 12ο  Νη-
πιαγωγείο Βύρωνα

22/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο 2ο Νηπια-
γωγείο Άνοιξης

22/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο  1ο  Δημο-
τικό Κιτσίου

22/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο  7ο Νηπια-
γωγείο Ν. Ιωνίας

22/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο 1ο  Νηπια-
γωγείο Βούλας

23/05/2013: Εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα "Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια" στο 13ο  Νη-
πιαγωγείο Μενιδίου

23/05/2013: Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια" στο Δημοτικό σχο-
λείο Λαυρίου

23/05/2013: Ποδηλατι-
κός ΑΘΛΟΣ ΙΙ "Γύρος της Πε-
λοποννήσου" Ημέρα 1η: Μέ-
γαρα-Πάτρα

24/05/2013: Ποδηλατι-
κός ΑΘΛΟΣ ΙΙ "Γύρος της Πε-
λοποννήσου" Ημέρα 2η: Πά-
τρα-Αρχαία Ολυμπία

25/05/2013: Ποδηλατι-
κός ΑΘΛΟΣ ΙΙ "Γύρος της Πε-
λοποννήσου" Ημέρα 3η: Αρ-
χαία Ολυμπία-Σπάρτη

26/05/2013: Ποδηλατι-
κός ΑΘΛΟΣ ΙΙ "Γύρος της Πε-
λοποννήσου" Ημέρα 4η:
Σπάρτη-Ναύπλιο

28 – 29/05/2013: Εκπαίδευ-
ση στο προσωπικό της εταιρείας
ΕΛΠΕ με τον εξοπλισμό των
προσομοιωτών της Κινητής Μο-
νάδας Οδικής Ασφάλειας (mo-
bile NEST) – Συμμετείχαν συνο-
λικά 80 άτομα από τις εγκατα-
στάσεις του Ασπροπύργου και
της Ελευσίνας

συμμετείχαν σε διαδραστική
διάλεξη από τον καθηγητή
Claes Tingvall, Διευθυντή της
Οδικής Ασφάλειας για τη
Σουηδική Υπηρεσία Εθνικών
Οδών, ο οποίος θεωρείται αυ-
θεντία σε θέματα οδικής ασφά-
λειας. Τα αποτελέσματα των
συζητήσεων σε ομάδες καθώς
και προτάσεις που προέρχονται
από τους Προσκόπους θα διευ-
ρυνθούν περαιτέρω με τις προ-
τάσεις από άλλους Προσκό-
πους σε όλο τον κόσμο, συμ-
περιλαμβανομένου και του
Παγκόσμιου  Προσκοπικού
ΜΟΟΤ στον Καναδά (Αύγου-
στος 2013) με συντονισμό από
το Ι.Ο.ΑΣ., ενώ το ίδιο το Ινστι-
τούτο, πρόκειται να παρουσιά-
σει τις προτάσεις αυτές σε Αρ-
χηγούς Κρατών το Σεπτέμβριο
του 2013, σε Συνέδριο στον
ΟΗΕ.
Ο Καθ. Tingvall εντυπωσιά-

στηκε από την εμπλοκή των
προσκόπων για το θέμα και εί-
πε: «Έχω ακούσει πολλές με-
γάλες ιδέες (σήμερα). Αυτή εί-
ναι η πρώτη φορά στη δουλειά
μου που έχω δει τόσους πολ-
λούς νέους ανθρώπους που
ενδιαφέρονται για την Οδική
Ασφάλεια και λαμβάνουν μέ-
ρος σε συζητήσεις σε τόσο ση-
μαντικό επίπεδο». Στο κλείσι-
μο, οι παρόντες αξιωματούχοι
της UNECE επανέλαβαν τη δέ-
σμευσή τους να συνεργαστούν
με το Παγκόσμιο Προσκοπικό
Γραφείο. Μιλώντας για την πε-
ρίσταση, ο Jim Sharp, Διευ-
θυντής Διοικητικών Υπηρεσιών
του Παγκόσμιου Προσκοπικού
Γραφείου είπε «Ακούγοντας
όλα όσα ειπώθηκαν σήμερα,
είμαι πεπεισμένος περισσότερο
από ποτέ ότι η οδική ασφάλεια
είναι βασικότατο κομμάτι του
«ασφαλούς περιβάλλοντος»
που παρέχεται στα παιδιά στον
Προσκοπισμό  και ταιριάζει
στην πολιτική μας που ονομά-
ζεται “Safe From Harm”. Έχου-
με ένα τεράστιο δυναμικό,

συμβάλλοντας για καλό σκοπό
μέσω της εκπαίδευσης, της
ευαισθητοποίησης και τη συμ-
βολή στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων, όπως αυτή, που
ξεκίνησε σήμερα». Aντιπροσω-
πεία Προσκόπων έχει προ-
σκληθεί να παραστεί στην 66η
σύνοδο της WP1 που έχει προ-
γραμματιστεί για τις 23 -25 Σε-
πτεμβρίου του 2013 και να πα-
ρουσιάσει τα αποτελέσματα
των αποφάσεών τους από το
εργαστήριο.
Την εκδήλωση επισκέφθηκε

επίσης ο     Scott Teare, Γενικός
Γραμματέας της Παγκόσμιας
Οργάνωσης της Προσκοπικής
Κίνησης – WOSM. Βασικός
συντελεστής της προσπάθειας
η κ. Βασιλική Δανέλλη-Μυλω-
νά Πρόεδρος του Ελληνικού
Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς». Κλείνον-
τας την εκδήλωση η κ. Eva
Molnar, Πρόεδρος της Επιτρο-
πής Μεταφορών WP1, εξέ-
φρασε το ενδιαφέρον και την
υποστήριξη του UNECE για το
φιλόδοξο πρόγραμμα των Προ-
σκόπων που αφορά στην Οδι-
κή Ασφάλεια.
Με αφορμή τη συνάντηση

στο Palais des Nations του
ΟΗΕ στη Γενεύη, μεταφέρθηκε
από την Αθήνα ειδικά για το
σκοπό αυτό, μέρος του εξοπλι-
σμού βιωματικής εκπαίδευσης
του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
AVENUE for Traffic Safety, δί-
νοντας την ευκαιρία στους
συμμετέχοντες να δουν και να
χρησιμοποιήσουν τον εξοπλι-
σμό, να κατανοήσουν εμπειρι-
κά τη σημαντικότητα της πρό-
ληψης. Το χώρο της εκπαίδευ-
σης πλαισίωναν αφίσες του
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» που
έχουν δημιουργηθεί από φοιτη-
τές της Σχολής Καλών Τεχνών
και της Σχολής ΒΑΚΑΛΟ. 
Στις 7 Μαΐου, το Ι.Ο.ΑΣ. «Πά-

νος Μυλωνάς» και οι Πρόσκοποι
(συνεχίζεται στη σελίδα 3)
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FlashMob "STOP στα τροχαία" από το Ι.Ο.ΑΣ.
Μια μοναδική εμπειρία

έζησαν εκατοντάδες ανυ-
ποψίαστοι πολίτες στο κέν-
τρο της Αθήνας καθώς
έγιναν κοινωνοί του ηχη-
ρού μηνύματος που πέρα-
σαν με τον πλέον εντυπω-
σιακό τρόπο οι εθελοντές
του Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πά-
νος Μυλωνάς». 
Για τέσσερα λεπτά η κυ-

κλοφορία των οχημάτων
στην οδό Φιλελλήνων (πε-
ζοδιάβαση Φιλελλήνων &
Ερμού, πλατεία Συντάγματος) διακόπηκε,
αιφνιδιάζοντας ευχάριστα διερχόμενους οδη-
γούς, επιβαίνοντες σε οχήματα και πεζούς,
καθώς 60 επαγγελματίες χορευτές και περισ-
σότεροι από 100 εθελοντές παρουσίασαν ένα
πρωτότυπο χορευτικό δρώμενο (flash-mob)
για την οδική ασφάλεια που επιμελήθηκε για
τους σκοπούς του Ι.Ο.ΑΣ. ο κ. Φωκάς Ευαγ-
γελινός και καθηγητές της Σχολής του.
Στο τέλος του flash-mob οι χορευτές άνοι-

ξαν ένα πανό διαστάσεων 10x10 μέτρων με-
ταφέροντας προς την Πολιτεία, κάθε αρμόδιο
φορέα αλλά και τους πολίτες – χρήστες του
οδικού δικτύου, ένα επιτακτικό αίτημα της
κοινωνίας: «STOP ΣΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ»!
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή όλων στο

σχεδιασμό και την πραγματοποίηση της εκδή-
λωσης, τόσο του κ. Ευαγγελινού όσο και των
χορευτών ήταν εθελοντική. 

Το flash-mob, η δραστικότητα του οποίου
βασίζεται στον αιφνιδιασμό και την έκπληξη
του κοινού, διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλω-
νάς» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας
Οδικής Ασφάλειας που έχει οριστεί από τον
ΟΗΕ. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό
την Αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εν-
τάσσεται στο πρόγραμμα της ειδικής διοργά-
νωσης για τους νέους European Youth Fo-
rum for Road Safety (EYFRS) που επέλεξε να
πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση στην Ελ-
λάδα. Στην εκδήλωση που σχεδιάστηκε και
υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο συμμετείχαν
εκπρόσωποι από ευρωπαϊκούς Oργανισμούς
νέων για την οδική ασφάλεια. Σημειώνεται
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα κατά την
τρέχουσα περίοδο της ιρλανδικής προεδρίας,
ιεραρχεί ως πρώτη προτεραιότητα την πολιτι-

κή για την οδική ασφάλεια
και τη μείωση των τροχαίων
δυστυχημάτων, με ιδιαίτερη
έμφαση στην ενημέρωση
και την εκπαίδευση των νέ-
ων ανθρώπων.
Το βίντεο της εκδήλωσης

ήδη κάνει το γύρο του κό-
σμου καθώς είναι η πρώτη
φορά σε διεθνές επίπεδο
που διοργανώνεται ανάλο-
γη εκδήλωση με θέμα την
οδική ασφάλεια. Στο σημείο
που πραγματοποιήθηκε το
γεγονός παραβρέθηκαν τη-

λεοπτικά συνεργεία που κάλυψαν το γεγονός
για τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές
εκπομπές. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Com-

mission) αναγνωρίζοντας την καινοτόμα
και πρωτότυπη δράση του Ινστιτούτου,
ανάρτησε το βίντεο της εκδήλωσης στην
πρώτη σελίδα του επίσημου website της.
[http://ec.europa.eu/transport/road_safety/in
dex_en.htm ]και ταυτόχρονα την συμπεριέλα-
βε στο εβδομαδιαίο newsletter που εκδίδει.
Μπορείτε να δείτε το  επίσημο βίντεο που

ετοιμάσαμε για τη διοργάνωση του πρώτου
παγκοσμίως χορευτικού δρώμενου (flash-
mob) για την Οδική Ασφάλεια, από το ακό-
λουθο link όπως έχει αναρτηθεί στο κανάλι
του Ινστιτούτου μας στο YouTube.  

http://www.youtube.com/watch?v=
w9InMqN6Vq8 

συμμετείχαν μαζί με κορυφαί-
ους φορείς λήψης αποφάσεων
στην Οδική Ασφάλεια, στην εκ-
δήλωση της «Διεθνούς Ημέρας
Ευαισθητοποίησης για τις Ισόπε-
δες Διαβάσεις των Τρένων»
όπου παρουσιάστηκε ξανά όλος
ο εξοπλισμός του AVENUE
στους παριστάμενους αλλά και
επισκέπτες. Στους ομιλητές η
Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς» κ. Βασιλική Μυλω-
νά. Έργα καλλιτεχνών-αποφοί-
των της Σχολής Καλών Τεχνών
καθώς και έργα μαθητών από
το διαγωνισμό για την Ασφάλεια
στις ισόπεδες διαβάσεις με θέ-
μα «Μηδέν τροχαία στις ισόπε-
δες διαβάσεις» εκτέθηκαν στον
εκθεσιακό χώρο του ΟΗΕ. Ο
διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε
με συντονισμό του ΙΟΑΣ υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού και την
υποστήριξη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Μέ-

λους του Ινστιτούτου.
Τα τελευταία χρόνια το ΙΟΑΣ

και οι Πρόσκοποι έχουν ανα-
πτύξει στενή συνεργασία. Εν-
δεικτικά αναφέρονται:

Η παρουσία ΙΟΑΣ στο πα-
νελλήνιο Τζάμπορη (κατασκή-
νωση προσκόπων) στα Καμένα
Βούρλα το Καλοκαίρι του 2010

Η παρουσία ΙΟΑΣ στο
22οΠαγκόσμιο Προσκοπικό
Jamboree στη Σουηδία, με
συμμετοχή 40.000 παιδιών και
νέων από όλο το κόσμο, το Κα-
λοκαίρι του 2011 καθώς και την
ειδική εκδήλωση «‘Ενώνουμε
τα χέρια για την οδική ασφά-
λεια» και παρουσίαση τραγου-
διού στα Αγγλικά γραμμένο για
την περίσταση.

Πρόσκοποι έφτιαξαν δια-
φημιστικά σποτ με σχετικό θέμα
και τα καλύτερα βραβεύτηκαν
από το Ι.Ο.ΑΣ.

Η υπογραφή της "Ευρω-
παϊκής Χάρτας Οδικής Ασφά-

λειας" τον Μάρτιο του 2011
Συμμετοχή προσκόπων

στο πρόγραμμα "Νύχτες Χωρίς
Ατυχήματα" για ενημέρωση και
φιλικό αλκοτεστ σε παρέες που
διασκεδάζουν νύχτα

Παρουσίαση σχετικών θε-
μάτων από συνεργάτες του
ΙΟΑΣ σε εκπαιδεύσεις των Προ-
σκόπων

Παρουσία των προσκόπων
σε καμπάνιες του ΙΟΑΣ
Αυτά πραγματοποιούνται στο

πλαίσιο της εξωστρέφειας, των
καλών ιδεών και πρακτικών
που προβάλλουν τόσο το μήνυ-
μα της Οδικής Ασφάλειας αλλά
και τη χώρα μας εκτός των συ-
νόρων, πρωτοβουλία που αξίζει
να γίνει ευρύτερα γνωστή.

28/05/2013: Εκπαιδευ-
τικό Πρόγραμμα "Κυκλο-
φορώ με Ασφάλεια" στο 3ο
Νηπιαγωγείο Βάρης

29/05/2013: Εκπαι-
δευτικό Πρόγραμμα "Κυ-
κλοφορώ με Ασφάλεια"
στο 7ο Νηπιαγωγείο Ιλίου

30/05/2013: Εκπαίδευ-
ση barmen & barwomen
για την οδική ασφάλεια στο
Bar College στην Αθήνα με
τη χρήση του εξοπλισμού
της Κινητής Μονάδας για
την Οδική Ασφάλεια (Mo-
bile NEST)

30/05/2013: Εκπαι-
δευτικό Πρόγραμμα "Κυ-
κλοφορώ με Ασφάλεια"
στο 3ο Δημοτικό Κερατέας 

31/05/2013: Εκπαι-
δευτικό Πρόγραμμα "Κυ-
κλοφορώ με Ασφάλεια"
στο Δημοτικό Σχολείο
Άνοιξης 
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Διαγωνισμός Ι.Ο.ΑΣ. – ΤΡΑΙΝΟΣΕ – ILCAD: «Μηδέν Τροχαία
στις Ισόπεδες Διαβάσεις»

Ποδηλατικός Άθλος ΙΙ – «Γύρος της Πελοποννήσου»

Ένα ηχηρό μήνυμα ότι ο Πολιτισμός και
η Ασφάλεια στο δρόμο αποτελούν δύο
αναπόσπαστες αξίες για τη ζωή μας δό-
θηκε από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλει-
ας «Πάνος Μυλωνάς» καθώς διοργάνω-
σε από 23 έως 26 Μαΐου τον Ποδηλατικό
Άθλο ΙΙ  – «Γύρος της Πελοποννήσου» σε
συνεργασία με την εταιρεία iCycle, στο
πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδι-
κής Ασφάλειας του ΟΗΕ και ως μέρος
της Δεκαετίας Δράσεων για την Οδική
Ασφάλεια 2011 – 2020. 
Μέσα σ’ ένα εξαιρετικά απαιτητικό τε-

τραήμερο, 30 εθελοντές ποδηλάτες κλή-
θηκαν να διανύσουν 660 χιλιόμετρα, σε
διαδρομές με υψηλό δείκτη δυσκολίας.
Βασικοί υποστηρικτές του Ποδηλατικού

Άθλου ήταν το ιδιωτικό νοσοκομείο ΙΑΣΩ
GENERAL του ομίλου ΙΑΣΩ και τα Μέλη
της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον
Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλ-
λον», ενώ τη διοργάνωση υποστήριξαν οι
εταιρείες: WIND και INTERAMERICAN. 
Η άρτια διοργάνωση του Ποδηλατικού

Άθλου ΙΙ, υποστηρίχτηκε επίσης από τη
NESTLE η οποία παραχώρησε νερό και
μπάρες δημητριακών για τους ποδηλά-

τες ,  τη  FIAT GROUP AUTOMOBILES
HELLAS με την παραχώρηση οχήματος
υποστήριξης του Άθλου, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
για τη δωρεάν μετακίνηση ποδηλατών
από την Αθήνα στα Μέγαρα όπου ήταν η
εκκίνηση του Άθλου, τη ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ –
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ «Χαρίλαος Τρικούπης» και
την ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟ.
Ο Ποδηλατικός Άθλος ΙΙ πραγματοποι-

ήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο-
μών, του Υπουργείου Υγείας, της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Αργολίδας, της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου, του δήμου Μεγα-
ρέων, του Δήμου Άργους – Μυκηνών και
του δήμου Ναυπλίου. Στο Ναύπλιο κατά
τον τερματισμό του Άθλου, πραγματοποι-

ήθηκαν εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν
από την Τροχαία Ναυπλίου προς τιμήν
των ποδηλατών, ενώ στην Πλατεία Συν-
τάγματος της πόλης, 500 πολίτες χρησι-
μοποίησαν τον εξοπλισμό προσομοιωτών
της Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας
του Ινστιτούτου που βρισκόταν εκεί στο
πλαίσιο του Ποδηλατικού Άθλου. Σε όλη
τη διάρκεια του Άθλου, η Διεύθυνση
Τροχαίας σε συνεργασία με τα κατά τό-
πους τμήματα τροχαίας, διασφάλισε την
κίνηση των 30 ποδηλατών.
Συντονιστές του Άθλου ήταν οι συνερ-

γάτες του Ινστιτούτου: Καλήνα Σίμου και
Ευγένιος Πετούμενος, ενώ εθελοντικά
συμμετείχαν οι: Μαρία Νιωτάκη και Γιάν-
νης Βαρσάμης. Η Πρόεδρος του Ινστιτού-
του κ.Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά ακο-
λούθησε τον Άθλο όλες τις ημέρες δί-
νοντας συνεχώς κουράγιο στους εθελον-
τές ποδηλάτες και ενισχύοντας τη μεγά-
λη προσπάθειά τους. 

Το Ινστιτούτο Οδικής  Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, διοργάνωσαν μαθητικό διαγωνισμό
αφίσας, video art ή animation, φωτογρα-
φίας στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκ-
παίδευσης της Περιφέρει-
ας Αττικής, Αχαΐας, Ηλεί-
ας, Σερρών, Φλώρινας,
Έβρου, δημόσιων και
ιδιωτικών σχολείων, με
θέμα «Μηδέν Τροχαία
Στις Ισόπεδες Διαβάσεις».
Τα έργα που στάλθηκαν
μέχρι 26 Απριλίου έλαβαν
μέρος στην έκθεση του
ΟΗΕ στη Γενεύη στις 7
Μαΐου 2013. Για το θέμα
αυτό, έργα δημιούργησαν
επίσης επιλεγμένοι καλλι-
τέχνες απόφοιτοι της Ανωτάτης Σχολής Κα-
λών Τεχνών. Τα έργα αυτά παρουσιάστη-

καν και εκτέθηκαν κατά την εκδήλωση του
Διεθνούς Οργανισμού για τις Ισόπεδες
Διαβάσεις (ILCAD - International Level
Crossing Awareness Day Conference) κα-
τά την οποία πραγματοποίησε εισήγηση και
η Πρόεδρος του Ινστιτούτου, κ.Βασιλική
Δανέλλη-Μυλωνά. Τα έργα παρουσιάστη-

καν επίσης στην έκθεση
που έγινε στην έδρα του
ΟΗΕ στη Γενεύη κατά τη
διοργάνωση της «2ης Παγ-
κόσμιας Εβδομάδας για
την Οδική Ασφάλεια».
Τα βραβευμένα έργα θα

προβληθούν στην ιστοσελί-
δα του Ι.Ο.ΑΣ., της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ Α.Ε. και στις ιστοσε-
λίδες φορέων για την Οδι-
κή Ασφάλεια και την Ασφά-
λεια των σιδηροδρόμων
Διεθνώς. Επιπλέον, τα βρα-

βευμένα έργα θα εκτίθενται σε εκδηλώ-
σεις για την Οδική Ασφάλεια διεθνώς.

Το Ι.Ο.ΑΣ. ως μέλος  του προγράμμα-
τος της ειδικής διοργάνωσης για τους νέ-
ους  υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, European Youth Forum for Road
Safety (EYFRS),  πραγματοποίησε θεματι-
κό εργαστήρι για τους Πεζούς στις 9 και
10 Μαΐου. Στο εργαστήρι που πραγματο-
ποιήθηκε σε αίθουσα του Κτιρίου «Κω-
στής  Παλαμάς» του  Εθνικού  Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,  συμ-
μετείχαν συνεργάτες από ινστιτούτα-μέλη
του EYFRS. 
Κύριο θέμα αποτέλεσαν τα προβλήματα

που αντιμετωπίζουν οι πεζοί στο δρόμο
αλλά και η μετακίνηση με τα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς. 
Το θεματικό εργαστήριo ολοκληρώθη-

κε με την πραγματοποίηση του flash mob
στο Σύνταγμα την Παρασκευή 10 Μαΐου.
Η  συνάντηση  των  συμμετεχόντων  στο
EYFRS ανανεώθηκε για τις αρχές Ιουνίου
στην Ουγγαρία.

Φιλοξενία του European Youth
Forum for Road Safety στην
Ελλάδα
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Στο πλαίσιο συνεργασίας που
το Ινστιτούτο έχει αναπτύξει με

την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια,
πραγματοποιήθηκε βιωματική
ενημέρωση σε προσωπικό της
εταιρείας στις εγκαταστάσεις του
Ασπροπύργου και της Ελευσίνας
στις 28/5 & 29/5 με χρήση της Κι-

νητής Μονάδας Οδικής Ασφά-
λειας που το Ινστιτούτο έχει στη
διάθεσή του στο πλαίσιο του ευ-
ρωπαϊκού προγράμματος 
AVENUE for Traffic Safety. Στα
δύο ολοήμερα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα συμμετείχαν συνολικά
160 εργαζόμενοι. 

Υπεύθυνη κατανάλωση και υπεύθυνο σερβίρισμα!

Στη σημαντική συνεργασία του
με την εταιρεία DIAGEO, το Ιν-

στιτούτο έχει προχωρήσει ένα
βήμα πιο μακριά καθώς πλέον
μέσα από το πρόγραμμα AVENUE
for Traffic Safety και την Κινητή
Μονάδα Οδικής Ασφάλειας, υλο-
ποιεί προγράμματα ενημέρωσης
όχι μόνο προς τους πολίτες για τα
θέματα οδικής ασφάλειας και την
κατανάλωση αλκοόλ, αλλά και
στους barmen και barwomen για

το υπεύθυνο σερβίρισμα. Στο
πλαίσιο του Bar College που
πραγματοποιείται από πλευράς
DIAGEO σε όλη την Ελλάδα, οι
νέοι και νέες που παρακολου-
θούν το πρόγραμμα, έχουν την
ευκαιρία να ενημερωθούν και
βιωματικά για την επίδραση του
αλκοόλ στον οργανισμό καθώς
και για όλα τα θέματα που σχετί-
ζονται με τα τροχαία συμβάντα
και την πρόληψη αυτών. 

Εκπαίδευση στο προσωπικό των ΕΛΠΕ

Μετά από 6 μήνες στενής και
ιδιαίτερα επιτυχημένης συ-

νεργασίας ολοκληρώθηκε η εκ-
παίδευση 502 συνολικά εργαζο-
μένων και στελεχών, συμπερι-
λαμβανομένης της ανώτατης δι-
οίκησης, της εταιρείας Unilever.
Οι άνθρωποι του Ινστιτούτου με
την Κινητή Μονάδα Οδικής
Ασφάλειας υλοποίησαν εκπαι-
δεύσεις στο Μαρούσι, το Ρέντη,
το Σχηματάρι, τη Θεσσαλονίκη

και τη Γαστούνη Ηλείας. Οι άν-
θρωποι της εταιρείας δήλωσαν
ενθουσιασμένοι από το πρό-
γραμμα του Ινστιτούτου και όπως
απάντησε στα ειδικά ερωτηματο-
λόγια αξιολόγησης η συντριπτική
πλειοψηφία αυτών, βρήκαν το
σεμινάριο ιδιαίτερα ισχυρό ως
προς την παρέμβαση στον τρόπο
αντίληψης και πρόληψης των κιν-
δύνων κατά την οδήγηση οχη-
μάτων ή μοτοσυκλετών. 

Στο πλαίσιο συνεργασίας με το Δήμο Περιστερίου, σύσσωμη η
ομάδα εκπαιδευτών του Ινστιτούτου υλοποίησαν ενημέρωση

για μικρούς και μεγάλους στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
του Δήμου. Το πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» για παι-
διά Δημοτικού και η Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας για τους
νέους και τους ενηλίκους αξιοποιήθηκαν για τη βιωματική ενη-
μέρωση σε μια δράση στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από
1.000 δημότες, με τη συμμετοχή μάλιστα του Δημάρχου Περιστε-
ρίου κ.Παχατουρίδη και του Αντιπροέδρου Εκπαίδευσης και Υπο-
δομών του Ι.Ο.ΑΣ. κ.Ρουχωτά.

Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση στο προσωπικό
της Unilever

Προγράμματα Οδικής Ασφάλειας για τους
Δημότες Περιστερίου

Συνεργασία με το Σύνδεσμο Βιώσιμης
Ανάπτυξης των Πόλεων (ΣΒΑΠ)

Σε συνέχεια της επιτυχημένης ως σήμερα συνεργασίας του
Ι.Ο.ΑΣ. με το ΣΒΑΠ για την υλοποίηση προγραμμάτων

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια
σε Δήμους της Αττικής, πραγματοποιήθηκαν κατά το Μάιο
δράσεις στο Δήμο Κηφισιάς. Πιο συγκεκριμένα, συνεργάτες
του Ινστιτούτου πραγματοποίησαν ομιλίες σε Γυμνάσια και
Λύκεια του Δήμου, ενώ στις 17/5 εθελοντές του Ινστιτούτου
και του Δήμου Κηφισιάς πραγματοποίησαν «Νύχτα Χωρίς
Ατυχήματα» στο νυχτερινό κέντρο Bellini. Στις 18/5 στην
πλατεία της Κηφισιάς πραγματοποιήθηκε βιωματική ενημέ-
ρωση προς τους πολίτες, παρουσία του Δημάρχου της Κηφι-
σιάς κ. Νίκου Χιωτάκη καθώς και του Προέδρου του ΣΒΑΠ και
Δημάρχου Χαλανδρίου κ.Γιώργου Κουράση. Μέρος της δρά-
σης, κάλυψε το τηλεοπτικό κανάλι MEGA. 

Επιμέλεια ύλης: Ευγένιος Πετούμενος, Δημιουργικό-Παρουσίαση: Γιάννης Παρασκευάς
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ΙΟΑΣ & BHMA FM ενώνουν τις δυνάμεις τους

Καμπάνια ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια υλοποιήθη-
κε από το Ινστιτούτο μέσω του ΒΗΜΑ FM, κατά τη διάρ-

κεια του Μαΐου με μετάδοση μηνυμάτων που ενημερώνουν
και παρακινούν  τους πολίτες για ασφαλή και πολιτισμένη
κυκλοφορία στο δρόμο. Η καμπάνια που είχε πολλές διαφο-
ρετικές θεματικές ενότητες ακουγόταν από το ραδιοφωνικό
σταθμό τρεις φορές κάθε μέρα (πρωινή, μεσημεριανή, απο-
γευματινή ζώνη). Η συνεργασία αυτή, πρόκειται να συνεχι-
στεί και κατά το μήνα Ιούνιο, με νέα μηνύματα που σχετίζον-
ται και με τη θερινή περίοδο. 

Εξελίξεις στην Οδική Ασφάλεια

Συνεδρίαση της Διϋπουργικής Επιτροπής υπό τον πρό-
εδρο της Δημοκρατίας
Συνεδρίασε η Διϋπουργική επιτροπή για την οδική ασφά-

λεια στα τέλη Απριλίου, κατόπιν πρωτοβουλίας και υπό την
Προεδρεία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.Κάρολου Πα-
πούλια με συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουργείων Ανά-
πτυξης, Δημοσίας Τάξης, Εσωτερικών και Υγείας, καθώς και
με τη συμμετοχή του Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβειου
Πολυτεχνείου κυρίου Γεωργίου Κανελλαΐδη. Κατά τη συνε-
δρίαση αποφασίστηκε: να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα επικίν-
δυνα σημεία του οδικού δικτύου, οι ενημερωτικές εκστρα-
τείες στα ΜΜΕ και να υλοποιηθούν εβδομάδες κυκλοφορια-
κής αγωγής σε όλα τα σχολεία, με στόχο τη μείωση κατά
50% των θυμάτων από τροχαία, μέχρι το 2020. Ευελπιστού-
με αυτή τη φορά για την Πολιτεία, η βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στη χώρα μας να αποτελέσει προτεραιτότητα.

Προχωρά η αναμόρφωση του ΚΟΚ
Αρκετά βήματα έχουν γίνει για την αναμόρφωση του ΚΟΚ,

με βασικότερους άξονες: την εκπαίδευση και εξέταση των
νέων οδηγών, την άδεια ικανότητας οδήγησης των ηλικιω-
μένων οδηγών καθώς και κατηγορίες χρηστών των οδών
όπως οι ποδηλάτες. 

Προχωρούν τα έργα στους Αυτοκινητοδρόμους
Μετά από συμφωνία και έγκριση του Υπουργείου Ανάπτυ-

ξης Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ξεκινούν πάλι τα
έργα στους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας. Ο
Υπουργός κ.Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε σχετικά: «Για εμάς
είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση  το γεγονός ότι μετά από 8-9
μήνες διαπραγματεύσεων, σήμερα τα έργα ξεκινούν και πά-
λι. Η επανεκκίνηση των έργων στέλνει κι ένα μήνυμα αισιο-
δοξίας για την ελληνική οικονομία και για την πατρίδα μας
συνολικά». Από την πλευρά του το ΙΟΑΣ, τονίζει πως η βελ-
τίωση των οδικών αξόνων σε μια χώρα αποτελεί σημαντικό
συντελεστή για την ανάπτυξη και την προστασία της ζωής.
Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως η δημιουργία νέ-
ων οδικών αξόνων κατά τη δεκαετία 2000 – 2010 συνέβαλ-
λε στη μείωση των τροχαίων συμβάντων και τραυματισμών
εξαιτίας αυτών. 

Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας στην 115 Πτέρυγα
Μάχης – Σούδα 

Σε ημερίδα ενημέρωσης στην 115 Πτέρυγα Μάχης στην
Κρήτη συμμετείχε το Ι.Ο.ΑΣ. με παρουσία της προέδρου

του κ.Βασιλικής Δανέλλη-Μυλωνά, μετά από πρόσκληση του
Συλλόγου ΠΡΟ.ΤΑ. (Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων) Χανίων
που είχε και την πρωτοβουλία της διοργάνωσης. Περισσότε-
ροι από 250 αξιωματικοί και στελέχη παρακολούθησαν τις
ομιλίες των κ.κ. Γεωργίου Αρχοντάκη (προέδρου του ΠΡΟ.ΤΑ.
και διευθυντή του Νοσοκομείου Χανίων), Βασιλικής Δανέλλη-
Μυλωνά (προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ.), Φίλιππου Τεντολούρη (αν-
θυποσμηναγού, ψυχολόγου), Θεοδοσίας Γαβριλάκη (μητέρας).
Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Κρήτη η πρόεδρος του

Ι.Ο.ΑΣ. επισκέφθηκε επίσης το Πάρκο "Χρήστος Πολέντας" που
είναι αφιερωμένο στην Αρωγή και Αλληλεγγύη Οικογενειών
Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων Περιφέρειας Κρήτης. Η κ.
Μυλωνά, με την ευκαιρία της επίσκεψής της, είχε παρουσία
στα Μέσα Ενημέρωσης του Νομού και συμμετοχή σε ζωντανή
εκπομπή της Νέας Τηλεόρασης Κρήτης, προκειμένου να τονί-
σει την αναγκαιότητα που υπάρχει για τη βελτίωση της ενημέ-
ρωσης όλων των συμπολιτών μας. 
Η συνεργασία του Ι.Ο.ΑΣ. με φορείς και οργανώσεις της

Κρήτης ξεκινά από την ίδρυση του Ινστιτούτου και συνεχίζεται
μέχρι σήμερα, ενδυναμώνοντας τις ολοένα και πιο πολύ τις
κοινές ενέργειες για την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση
της τοπικής κοινωνίας σε μια περιοχή που μαστίζεται από τα
τροχαία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ
- Καμπάνια ενημέρωσης σε συνεργασία με το Διεθνή Αε-
ρολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς τους
επισκέπτες της χώρας μας που ταξιδεύουν μέσω του
ΔΑΑ

- Δράσεις ευαισθητοποίησης – αξιολόγησης για την οδική
ασφάλεια με το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς πανελλα-
δικά 

- Βιωματικά προγράμματα με αξιοποίηση του mobile
NEST του προγράμματος AVENUE στις εταιρείες: Φυσικό
Αέριο, ΟΤΕ ACADEMY

- Πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες

Επιμελητών Ανηλίκων Αθηνών

- Καταληκτική ημερίδα παρουσίασης των προγραμμάτων
ΚΟΧ που υλοποιεί το Ινστιτούτο σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Αττικής για την Οδική Ασφάλεια

- Δραστηριότητες με εθελοντές και περαιτέρω συνεργα-
σία με τους δραστηριότητες με Δήμους του Συνδέσμου
Βιώσιμης Ανάπτυξης των Πόλεων (ΣΒΑΠ)

- Συμμετοχή του ΙΟΑΣ στο PIN Conference στις Βρυξέλ-
λες, όπου θα παρουσιαστούν οι επιδόσεις των χωρών
που έχουν τις υψηλότερες θέσεις στους δείκτες της Οδι-
κής Ασφάλειας
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