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16 Χρόνια Δράσης
Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς"
Με Όραμα Συνεχίζουμε Μαζί

"Μαζί συνεχίζουμε, με όραμα, με
πίστη υπηρετούμε τις αξίες της
ζωής για το μέλλον των παιδιών
μας και του τόπου μας…
ΜΑΖΙ με όλους εσάς, την
Πολιτεία, τις επιχειρήσεις, τους
πολίτες...
Γιατί η ζωή αξίζει και αυτήν
πρέπει να προστατεύσουμε!"
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Πέρασαν 16 χρόνια από το ξεκίνημα μιας πορείας δύσκολης που έχει δρόμο ακόμη... Μίας
αρχής από ένα άδικο τέλος, το τέλος της ζωής του Πάνου που χάθηκε το 2004 στην τότε
Εθνική καρμανιόλα της Κορίνθου Πατρών. 22 χρονών, 22 Μαρτίου, «…δεν πρόλαβε την
άνοιξη» έγραψε τότε ένας φίλος του. Ο θάνατός του όμως έγινε η αφορμή για μια άλλη
άνοιξη:
Για να γεννηθεί ένας Οργανισμός που βοήθησε να σωθούν χιλιάδες ζωές που χάνονταν και
εξακολουθούν να χάνονται καθημερινά στην άσφαλτο. Θυμηθείτε! 7 άνθρωποι κάθε μέρα
έχαναν τη ζωή τους όταν ξεκινήσαμε… Σήμερα 3, ίσως και 2. Η Ελλάδα ήταν πρώτη στις
στατιστικές με θανατηφόρα τροχαία και σοβαρούς τραυματισμούς στην Ευρώπη. Τότε…
Φέτος ήρθε η διάκριση της Ελλάδας για τη μεγαλύτερη μείωση θανάτων στη τελευταία
δεκαετία. 54% μείωση στους θανάτους, κανείς δεν θα το πίστευε τότε ότι μπορούσε να
συμβεί αυτό. Κι όμως εμείς το πιστεύαμε, όπως και σήμερα πιστεύουμε πως μας αξίζει ένας
κόσμος καλύτερος, πιο ανθρώπινος. Η αμφισβήτηση του "δεν γίνεται τίποτε" το 2004 έγινε
πείσμα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
Σήμερα 16 χρόνια μετά, είμαστε ικανοποιημένοι με την κατάσταση που επικρατεί στους
δρόμους μας;
Η απάντηση είναι μια : ΟΧΙ!
Όσο συνάνθρωποί μας χάνονται εκεί έξω σε τροχαία που θα μπορούσαν να έχουν
αποφευχθεί, εμείς δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να γίνει πραγματικότητα το
όραμά μας για «Έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα». Ο σπόρος που έπεσε καρποφορεί,
θέλει όμως προσπάθεια και δουλειά για να ανθίσει κι άλλο και να φέρει κι άλλους,
περισσότερους καρπούς.
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Με τη δική σας υποστήριξη
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ FORA
IRF
Μέλος της Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας IRF
(International Road Federation )

UNRSC
Μέλος του UNRSC (United Nations Road Safety
Collaboration)

Global Alliance of NGOs for Road
Safety)
Μέλος της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΜΚΟ για την Οδική
Ασφάλεια (Global Alliance of NGOs for Road Safety)

FIA

UN ECOSOC Consultative Status
Συμβουλευτικό Όργανο του ΟΗΕ για θέματα Οδικής
Ασφάλειας (UN ECOSOC Consultative Status)

ERSCharter
Εθνικός Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής
Ασφάλειας στην Ελλάδα. European Road Safety Charter
(ERSC)

ETSC
Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας
Μεταφορών (ETSC)

YOURS
Ιδρυτικό Μέλος του YOURS: Youth for Road Safety

EuroRAP
Ειδικό Μέλος του European Road Assessment
Programme

Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA)

UNASCA
EFA
Συνεργαζόμενο μέλος στην Ευρωπαική Ένωση Σχολών
Οδηγών EFA (European Driving School Association

Διεθνής Συνεργάτης της Ιταλικής Ομοσπονδίας
Σχολών Οδήγησης
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Το ΙΟΑΣ "Πάνος Μυλωνάς" - Διακρίσεις

Βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών με βραβείο Γ’ Τάξεως
των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών
Τα προγράμματα του Ινστιτούτου που απευθύνονται σε
μαθητές έχουν την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Το ΙΟΑΣ "Πάνος Μυλωνάς" - Ποιότητα
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16 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
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16 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
Η επετειακή εκδήλωση του Ινστιτούτου για τα 16 χρόνια λειτουργίας του, με κεντρικό μήνυμα «Με όραμα,
συνεχίζουμε ΜΑΖΙ», υλοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της A.E. της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου, γιορτάστηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (9/9). Στην εκδήλωση παρέστησαν
πλήθος προσωπικοτήτων, εκπρόσωποι φορέων της Ηγεσίας του Τόπου, πολιτικοί, στελέχη από τον Δημόσιο και
Ιδιωτικό τομέα, κυρίως από τον χώρο του αυτοκινήτου, αλλά και άλλοι σημαντικοί κοινωνικοί εταίροι όπου, όλοι μαζί,
δεσμεύθηκαν για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στη χώρα μας.

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και την Πρόεδρό
του, Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, βράβευσε η Ολομέλεια της
Ακαδημίας Αθηνών με βραβείο Γ’ Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών
Επιστημών, του έτους 2021, για το εξαιρετικό έργο που επιτελούν με
σκοπό την ευαισθητοποίηση πολιτών και αρμόδιων φορέων σε θέματα
κυκλοφοριακής αγωγής.
Η ανακοίνωση της τιμητικής διάκρισης πραγματοποιήθηκε από τον
κύριο Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας, Χρήστο Ζερεφό, στο πλαίσιο
της Πανηγυρικής Συνεδρίας της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία
μεταδόθηκε διαδικτυακά την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου.
Πρόκειται για μια εξαιρετικά τιμητική βράβευση από το ανώτερο
πνευματικό ίδρυμα της χώρας μας.
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Η Ελλάδα βραβεύεται για τα επιτεύγματά της
στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας την τελευταία δεκαετία
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Η σημαντική Ευρωπαϊκή πρωτιά και επίτευξη του στόχου μείωσης των
τροχαίων θανάτων κατά 50% για τη δεκαετία 2010-2020, αποτελεί συλλογική
προσπάθεια της Πολιτείας, των θεσμών και της κοινωνίας των πολιτών. Το
ΙΟΑΣ ‘Πάνος Μυλωνάς’ σταθερός συνεργάτης της πολιτείας όλα τα χρόνια από
την ίδρυσή του, με τις δράσεις και πρωτοβουλίες του, έχει αδιαμφισβήτητα
συμβάλει στην προσπάθεια της χώρας να βελτιώσει τα επίπεδα της οδικής
ασφάλειας.
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Οι δράσεις μας και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης
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Δεκαετία δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2021 -2030
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Οι προτάσεις του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" στο
Παγκόσμιο Σχέδιο Δράσης της δεκαετίας 20212030 για την Οδική Ασφάλεια

Για μια ακόμη φορά προτάσεις του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» για την
Οδική Ασφάλεια υιοθετούνται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών
και συμπεριελήφθησαν στη συζήτηση του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού
επιπέδου και του Τμήματος Εργασιών Υψηλού Επιπέδου του
Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC) που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη (13 - 16
Ιουλίου 2021).
Η εισήγηση και οι προτάσεις του Ινστιτούτου που υποβλήθηκαν τον
Ιούλιο του 2021 αφορούσαν σε θέματα διαχείρισης του κρίσιμου
ζητήματος της Οδικής Ασφάλειας κατά την περίοδο της νέας 10ετίας
δράσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2021-2030 και την παράλληλη
ανάκαμψη από την πανδημία του COVID-19.
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Διεθνής Παρουσία

FIA Conference 2021 (Monaco 5-8 Ιουλίου)
FIA Annual General Assembly Week (Paris, 13 - 17
Δεκεμβρίου)
FIA PRIZE GIVING 2021 (Paris, 16 Δεκεμβρίου)
Δεκάδες συμμετοχές σε Διεθνή διαδικτυακά Συνέδρια και
Webinars
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Παρουσίαση θέσεων του Ι.Ο.ΑΣ.
για το Νομοσχέδιο για τη Βιώσιμη κινητικότητα
στη Βουλή των Ελλήνων
Το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" συμμετείχε στη συνεδρίαση της Διαρκούς
Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής μόνιμης Επιτροπής
Οδικής Ασφάλειας (22/10) για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών: «Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός
πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για
τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις σχετικά με την
οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την
κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης το Ινστιτούτο παρέθεσε τις απόψεις
του για το καίριο για την Οδική Ασφάλεια θέμα της εκπαίδευσης και
εξέτασης των οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης.
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Εθνικό Σχέδιο Δράσης
για την Οδική Ασφάλεια
Το Ινστιτούτο ήταν ο ένας από τους δέκα Οργανισμούς που
συμμετείχαν στην παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου δράσης για
την
Οδική
Ασφάλεια,
σε
ειδική
εκδήλωση
που
πραγματοποιήθηκε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη .
Η νέα εθνική στρατηγική για την οδική ασφάλεια θα στηριχθεί
στην Προσέγγιση του Ασφαλούς Συστήματος που έχει ως στόχο
την μείωση των θανάτων και των σοβαρά τραυματιών κατά 50%
στα επόμενα χρόνια..
Το Ινστιτούτο εκπροσώπησε η Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, Βασιλική Δανέλλη - Μυλωνά.
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#LOVE30 «Δρόμοι για τη ζωή» - Δράσεις
Συνηγορίας για την υιοθέτηση του ορίου των 30
χλμ/ώρα σε κατοικημένες περιοχές
Στο πλαίσιο της 6ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας του
ΟΗΕ με κεντρικό αίτημα την ελάττωση των ορίων ταχύτητας σε
αστικές περιοχές και γύρω από σχολεία, το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
ανέλαβε την προώθηση της εκστρατείας στην Ελλάδα και σε
συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου, στην Κύπρο.
Βασικές δράσεις της καμπάνιας ήταν:
Η συλλογή υπογραφών (750) από πολίτες και φορείς υπέρ της
θεσμοθέτησης του ανώτατου ορίου 30 χλμ/ώρα σε κατοικημένες
περιοχές.
Παρουσίαση 4 ενημερωτικών βίντεο με τίτλο «Μύθοι και Αλήθειες
για τα 30 χλμ/ώρα»

Δείτε τα ενημερωτικά βίντεο
«Μύθοι και Αλήθειες για τα 30 χλμ/ώρα»

Βίντεο 1 https://youtu.be/FomAB8-9FOU
Βίντεο 2 https://youtu.be/vF8pCfW2KEs
Βίντεο 3 https://youtu.be/LtdBcdK_nh0
Βίντεο 4 https://youtu.be/9OuiJ8jZk_M
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THIS IS MY STREET - Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ
ΔΡΟΜΟΣ
Στο πλαίσιο της 14ης Πανελλαδικής
Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας το Ινστιτούτο
προώθησε την καμπάνια THIS IS MY STREET
– Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ Ο ΔΡΟΜΟΣ στην Ελλάδα και
την Κύπρο ως μέλος της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) για την
διασφάλιση ασφαλών και υγιών διαδρομών
για τα παιδιά και τους νέους, απαλλαγμένων
από τους οδικούς κινδύνους και της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ERSCharter)
Η εναρκτήρια συνάντηση για τους συντονιστές όλων
των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών έλαβε μέρος την
Τρίτη 20/4 και το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς"
παρουσίασε στα υπόλοιπα μέλη την εμπειρία του ως
συντονιστής καθώς αποτελεί έναν από τους πρώτους
Οργανισμούς που υπέγραψαν τη Χάρτα πίσω στο
2007, ενώ κατά την περίοδο 2016-2020 αποτέλεσε
σημείο επαφής όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για
6 ακόμα Ευρωπαϊκές χώρες.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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EU Road Safety Exchange
Το έργο EU Road Safety Exchange επιδιώκει την
εξομάλυνση της διαφοράς μεταξύ των χωρών της ΕΕ
για την οδική ασφάλεια με την ανταλλαγή γνώσης και
εμπειριών πάνω στα αποτελεσματικά μέτρα. Το έργο
αναπτύσει συνεργασίες μεταξύ των επαγγελματιών
οδικής ασφάλειας των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών
και απευθύνεται στις προκλήσεις της οδικής
ασφάλειας μέσω της αδελφοποίησης.

European Road Safety Charter
Το ρόλο του Εθνικού Συντονιστή για την Ελλάδα
ανέλαβε για μια ακόμα φορά το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς» με την επανεκκίνηση της Ευρωπαϊκής
Χάρτας Οδικής Ασφάλειας από την Ευρωπαική
Επιτροπή το 2021.
Η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (ERSC)
αποτελεί μέρος του Σχεδίου Δράσης που παρουσίασε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον φιλόδοξο στόχο να
συμβάλει στη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμού των
νεκρών από τροχαία συμβάντα στους Ευρωπαϊκούς
δρόμους.
Η Χάρτα απαριθμεί πάνω από 4.000 Μέλη από την
Ευρώπη και όλο τον κόσμο.

LEARN
Το
Ι.Ο.ΑΣ.
συμμετέχει
στην
Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού έργου LEARN,
συντονιστής του οποίου είναι το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), με την
υποστήριξη του VSV και του Fundación MΑPRFE,
συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες από χώρες που
εφαρμόζουν
εκπαιδευτικά
προγράμματα
με
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην οδική
ασφάλεια και την κινητικότητα στην Ευρώπη.
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ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Ο θεσμός του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» η
«Βράβευση
Τροχονόμου
της
Χρονιάς»
πραγματοποιείται από το 2007 κάθε χρόνο, σε
συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.
Για το 2021, στο πλαίσιο του εορτασμού των 16
χρόνων δράσης του Ινστιτούτου, επιδόθηκαν
τιμητικές πλακέτες σε δύο υποδειγματικούς
τροχονόμους,
τον
Αρχιφύλακα
Νικόλαο
Ροζίντση του Τμήματος Τροχαίας Έδεσσας και
τον Αστυφύλακα Γεώργιο Μπρίτσο του
Τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρούπολης, για τη
δράση και προσφορά τους στην Οδική
Ασφάλεια καθώς και συσκευές αλκολομέτρησης
στα Τμήματα που υπηρετούν.
Παράλληλα, απονεμήθηκε το Βραβείο του
Εθελοντή της Χρονιάς σε εθελοντές μας με
σημαντική συμβολή στο έργο του Ινστιτούτου.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κατά την Περιφερειακή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας
που έχει καθιερωθεί στη Δυτική Ελλάδα στις 22
Μαρτίου, το Ι.Ο.ΑΣ. συμμετείχε στις παρακάτω
πρωτοβουλίες:
Συνάντηση συνεργασίας με τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδος κ. Νεκτάριο Φαρμάκη
Συνάντηση με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Πατρών, Καθηγητή κύριο Χρήστο Μπούρα.
Επίσκεψη της Προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ. στη σήραγγα
της Ολυμπίας οδού που φέρει το όνομα του
Πάνου Μυλωνά.
Σε όλες τις συναντήσεις κατά τη διάρκεια της
Περιφερειακής
Ημέρας
Οδικής
Ασφάλειας
προβλήθηκαν οι στόχοι της διεθνούς εκστρατείας
THIS IS MY STREET - Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΔΡΟΜΟΣ
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ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Στο πλαίσιο της Προσέγγισης Ασφαλούς Συστήματος η εκπαίδευση στην Οδική Ασφάλεια και την Κινητικότητα αποτελεί ένα
σημαντικό μηχανισμό με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κατακτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες
προκειμένου να παραμείνουν ασφαλείς στο οδικό περιβάλλον. Η εκπαίδευση έχει επίσης σκοπό να επηρεάσει στάσεις και
συμπεριφορές και να διαμορφώσει υπεύθυνους χρήστες του οδικού δικτύου οι οποίοι βάζουν σε προτεραιότητα την
προσωπική τους ασφάλεια όσο και την ασφάλεια των άλλων, μεταμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο την Οδική Κουλτούρα
Ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο.

Εκπαιδευτικά Προγραμματα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

«Κάντο σωστά»
«Γίνε Ιππότης της Οδικής
Ασφάλειας»
Μέσω βιωματικού-διαδραστικού
παιχνιδιού τα παιδιά Νηπιαγωγείου
αντιλαμβάνονται βασικές έννοιες
κυκλοφοριακής αγωγής αποκομίζοντας μια
πολύ χρήσιμη αλλά και ταυτόχρονα
διασκεδαστική εμπειρία.

«Κυκλοφορώ με ασφάλεια»
Σχεδιασμένο από έμπειρους παιδαγωγούς
και ειδικούς συγκοινωνιολόγους,
απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου και
Δημοτικού και στοχεύει στην
κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση των
μαθητών μέσω βιωματικών-διαδραστικών
τεχνικών μάθησης.

«Ασφαλώς ποδηλατώ»
Στόχος του προγράμματος είναι να
ενημερωθούν τα παιδιά Δημοτικού για τις
βασικές αρχές ασφαλούς χρήσης και
μετακίνησής τους με ποδήλατο αλλά και η
επιμόρφωση των γονέων τους στην
ασφαλή χρήση του ποδηλάτου.

Οι μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου μυούνται μέσω
οπτικοακουστικού υλικού και επιλεγμένων
προσομοιωτών στους κανόνες που πρέπει να
ακολουθούν στο δρόμο και στις σωστές πρακτικές
που τους βοηθούν να κινούνται με ασφάλεια.

«ΕΡΜΗΣ»
Το πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» υλοποιείται σε συνεργασία
με τα Δικαστήρια Ανηλίκων και τις Υπηρεσίες
Επιμελητών Ανηλίκων, με σκοπό τον εμπλουτισμό
γνώσεων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια και
την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για ασφαλή
μετακίνηση στο δρόμο.

"Σεμινάρια Οδικής Ασφάλειας για
εργαζομένους εταιρειών"
Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα Οδικής
Συμπεριφοράς και Ασφάλειας για τους εργαζομένους
εταιρειών με στόχο τη διεύρυνση των γνώσεων, την
ενίσχυση της αντίληψης των οδηγών και την
πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων.
Θεωρητική, βιωματική & πρακτική εκπαίδευση.
Βασισμένα σε βέλτιστες πρακτικές διεθνώς για την
εκπαίδευση & ενημέρωση των χρηστών της οδού με
επιστημονική τεκμηρίωση και τεχνολογίες αιχμής.
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2021 | Η εκπαιδευτική μας δράση

"Κυκλοφορώ με ασφάλεια"
"Ασφαλώς Ποδηλατώ"
"Κάν' το Σωστά"
"Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας"
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Εκπαιδεύοντας τους αυριανούς οδηγούς

Π/θμια
εκπαίδευση

79 εκπαιδεύσεις
σε
74 σχολικές
μονάδες Π/θμιας
εκπαίδευσης

3.679 μαθητές
εκπαιδεύτηκαν
σε όλη την
Ελλάδα

Μέσω των
προγραμμάτων
«Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια» και
«Ασφαλώς
Ποδηλατώ».
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Δ/θμια
εκπαίδευση

41 εκπαιδεύσεις
σε
36 σχολικές
μονάδες
Δ/θμιας
εκπαίδευσης

3.626 μαθητές
εκπαιδεύτηκαν
σε όλη την
Ελλάδα

Μέσω του
προγραμμάτος
κυκλοφοριακής
αγωγής «Κάν’ το
Σωστά».

Βιωματικά
προγράμματα
Κυκλοφοριακής Αγωγής
για μαθητές

Βιωματικές εκπαιδεύσεις
πραγματοποιήθηκαν σε
6 σχολικές μονάδες
Δ/θμιας εκπαίδευσης

1.140 μαθητές
εκπαιδεύτηκαν
βιωματικά σε
όλη την Ελλάδα

Μέσω του
βιωματικού
προγράμματος
για την Οδική
Ασφάλεια με τη
χρήση των
προσομοιωτών.
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Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτικούς

Εκπαιδεύσαμε περισσότερους από 800 εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο επιμορφωτικής Διημερίδας με θέμα «Ψηφιακή Δημιουργία &
Οδική Ασφάλεια» προς εκπαιδευτικούς σχολείων του Δήμου Λαρισαίων, σε διαδικτυακό επιμορφωτικό Σεμινάριο σε συνεργασία με το
τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Erasmus+
προγράμματος MOVING STARS, και κατά το Ευρωπαϊκό Διαδικτυακό Σεμινάριο για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του
ευρωπαϊκού ERASMUS+ έργου KROS Knights for Road Safety. Παράλληλα στις εκπαιδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις σχολικές
μονάδες κατά τη διάρκεια της χρονιάς , συμμετείχαν 281 εκπαιδευτικοί της Π/θμιας και 127 της Δ/θμιας εκπαίδευσης.
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Εκπαιδεύοντας τους εργαζόμενους

548 εργαζόμενοι και στελέχη από 8 εταιρείες παρακολούθησαν ειδικά προγράμματα του Ι.Ο.ΑΣ. θεωρητικής και βιωματικής
εκπαίδευσης στην οδηγική συμπεριφορά στο πλαίσιο εκπαιδεύσεων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.
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Εκπαιδεύοντας προσωπικό στις Ένοπλες Δυνάμεις

Περισσότεροι από 130 Στρατευμένοι, Αξιωματικοί και Στελέχη παρακολούθησαν ομιλίες και εκπαιδεύθηκαν στις σωστές
πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται για μια ασφαλή οδηγική συμπεριφορά.
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Εκπαιδεύοντας τους νέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΡΜΗΣ"
Υλοποιήσαμε
εκπαιδευτικά
σεμινάρια
«ΕΡΜΗΣ», σε συνεργασία με τα Δικαστήρια
Ανηλίκων και τις Υπηρεσίες Επιμελητών
Ανηλίκων (Υ.Ε.Α.) Αθήνας και Πειραιά. Στο
πρόγραμμα συμμετείχαν ανήλικοι παραβάτες
του ΚΟΚ και οι οικογένειές τους.

Εκπαίδευση κρατούμενων
σε θέματα Οδικής Ασφάλειας
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ινστιτούτου με την
ΕΠΑΝΟΔΟ
για
το
πρόγραμμα
CUP
(Erasmus+),
υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια στο Ειδικό
Κατάστημα
Κράτησης
Νέων
Αυλώνα
σε
θέματα
μηχανολογίας και Οδικής Ασφάλειας.
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Ανοικτές Δράσεις Ενημέρωσης

Με δεδομένο το μακροχρόνιο lockdown κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πραγματοποιήσαμε ανοικτές δράσεις ενημέρωσης με την Κινητή
Μονάδα Οδικής Ασφάλειας, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα ασφάλειας. Οι δράσεις υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με Δήμους,
Περιφέρειες και φορείς, ενημερώνοντας περισσότερους από 2.300 πολίτες σε κρίσιμα θέματα Οδικής Ασφάλειας.
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4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας

30 Σχολικές μονάδες και 400 μαθητές από όλη την Ελλάδα παρά τις αντίξοες συνθήκες εργάστηκαν ακόμα και εξ αποστάσεως και σε
συνεργασία με τους δασκάλους τους δημιούργησαν πρωτότυπα ψηφιακά έργα (βίντεο, ταινίες μικρού μήκους και βίντεο σποτ καθώς
και ψηφιακές εφαρμογές χρησιμοποιώντας εργαλεία web 2.0).
Ο 4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το τμήμα της Εκπαιδευτικής
Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την υποστήριξη της Ένωσης Ασφαλιστικών
Εταιριών Ελλάδος - ΕΑΕΕ.
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Υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων κυκλοφοριακής
αγωγής και εκπαίδευσης στην

Οδική Ασφάλεια με σύγχρονα
ψηφιακά εργαλεία
Με την παρουσία της πανδημίας στη ζωή μας,
το Ινστιτούτο επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά
εφαρμόζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα
μέσω σύγχρονων ψηφιακών παιδαγωγικών
εργαλείων (e-learning) σε σχολεία που ήθελαν
να
αποφύγουν
την
ακύρωση
των
εκπαιδευτικών τους προγράμματων και ήταν
πρόθυμα να τα χρησιμοποιήσουν.
Πλατφόρμα για την ολιστική εξ αποστάσεως
εκπαίδευση στην Οδική Ασφάλεια που θα
απευθύνεται σε εταιρείες και ιδιώτες βρίσκεται
σε στάδιο ολοκλήρωσης και θα ενεργοποιηθεί
με το ξεκίνημα του 2022
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Συνεργασία BOSCH Ελλάδας – Ι.Ο.ΑΣ. για την Οδική Ασφάλεια

Το Ινστιτούτο ενισχύει τη συνεργασία του με την εταιρεία BOSCH
Ελλάδας (Robert Bosch Α.Ε.) σε ένα νέο στρατηγικό άξονα που αφορά
στις νέες τεχνολογίες των αυτοκινήτων και την ασφάλεια των
οδηγών.
Στόχος της συνεργασίας είναι η ενημέρωση των οδηγών με νέο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και η εξοικείωσή τους με τις νέες
τεχνολογίες που θωρακίζουν την ασφάλεια τους με σκοπό την
πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων στη χώρα μας.

Μνημόνιο Συνεργασίας με την εταιρεία
The Εllinikon της Lamda Development

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε το Ι.Ο.ΑΣ. με την εταιρεία The
Εllinikon της Lamda Development, με σκοπό το σχεδιασμό δράσεων
που να προωθούν την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία και
γενικότερα. Το μνημόνιο υπογράφτηκε κατά την εβδομάδα
ασφαλείας της εταιρείας που διοργανώθηκε στις 18-22 Οκτωβρίου
στις εγκαταστάσεις των γραφείων της The Εllinikon.
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Προγράμματα
Πρόγραμμα Σχολικής Εκπαίδευσης Βασικής Δράσης 2 για τη βελτίωση
της διδασκαλίας της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία της Ευρώπης
μέσω της ανάπτυξης σχεδίων μαθημάτων και εκπαιδευτικών πόρων που
συμπεριλαμβάνουν τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας και είναι
διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς στο www.kros-project.eu
Πρόγραμμα Σχολικής Εκπάιδευσης ΚΑ2 στο οποίο συμμετέχουν σχολεία
και Οργανισμοί από 5 διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία,
Πολωνία, Τουρκία). Το έργο σκοπεύει στη δημιουργία εκπαιδευτικού
υλικού, που θα είναι διαθέσιμο σε δασκάλους και νηπιαγωγούς, για τη
διεξαγωγή προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής μέσω κινητικών
ασκήσεων και παιχνιδιών μάθησης. Προγραμματίζονται εκπαιδευτικές
δράσεις σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

CYCLING

IN
SAFETY

Πρόγραμμα που εντάσσεται στην Βασική Δράση 2 στον τομέα Νεολαίας
που έχει ως σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας
μεταξύ Bορρά και Nότου σε θέματα Ασφάλειας ποδηλάτου. Το
πρόγραμμα ErasmusPlus προωθεί την υιοθέτηση ποδηλατικής
συνείδησης και εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης φιλικότερων προς το
περιβάλλον.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις
και εκπαιδεύσεις σε Νορβηγία, Ολλανδία, Ρουμανία και Ελλάδα.
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DRIVE IN THE MOMENT

ΤΟ Ι.Ο.ΑΣ. ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
DRIVE IN THE MOMENT
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
Ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που δημιουργήθηκε από την
Αυστραλιανή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (AAA), σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο του Queensland, και βασίζεται σε
επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική.
To πρόγραμμα αναδείχθηκε σε πρότυπο καλής πρακτικής για
την Οδική Ασφάλεια και προωθείται παγκοσμίως από τη
Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου(FIA)

Η Πλατφόρμα Περιλαμβάνει:
α) ερωτηματολόγιο γνώμης (quiz) για το βαθμό
επικινδυνότητας διαφόρων κακών οδηγικών
συνηθειών που σχετίζονται με τη χρήση κινητού
τηλεφώνου και
β) τη διαμόρφωση εξατομικευμένου πλάνου
ελάττωσης της χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά
την οδήγηση.

Tο Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» επελέγη από τη Διεθνή
Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA) για την προσαρμογή του στα
ελληνικά και την διάδοσή του σε Ελλάδα και Κύπρο.

Μετάφραση πλατφόρμας στα Ελληνικά
Δημιουργία συνοδευτικού εκπαιδευτικού προγράμματος
Δημιουργία σταθμών ενημέρωσης info -kiosks
Εκπαιδεύσεις νέων σε Πανεπιστήμια
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Ερευνητικό έργο Ι.Ο.ΑΣ.

2007-2008:
Δρόμο»

Πανευρωπαϊκή

έρευνα

«Ευγένεια

στο

2008-2009: «Απόψεις των Ελλήνων οδηγών για τις
αιτίες πρόκλησης των ατυχημάτων στους δρόμους»

Σε συνεργασία με το Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας του
Eθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το
ΕΠΠΠΟΣ διεξάγει έρευνα καθώς και νατουραλιστικές
παρατηρήσεις σε όλη την Ελλάδα για μη ασφαλείς
συμπεριφορές κατά την οδήγηση (χρήση κινητού τηλεφώνου,
μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, παραβίαση φωτεινού
σηματοδότη, κλπ)

2012-2013: «Ο ρόλος του Στρες και της Προσωπικότητας
στου οδηγού στην επιθετική οδήγηση σε Ελληνικό
πληθυσμό»
2015-2016: Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμαTraSaCu
(Traffic Safety Culture) για τη μελέτη της κουλτούρας
Οδικής Ασφάλειαςκαι την ανταλλαγή τεχνογνωσίας
www.trasacu.eu
2015-2016: Διεθνής έρευνα «Research on Youth
Attitudes» για τις στάσεις των νέων για το αλκοόλ και
την Οδική Ασφάλεια
2017-2019: Διεθνής έρευνα ‘Youth Driving Attitudes &
Behaviours”, για τις συμπεριφορές και στάσεις των νέων

Επισκεφθείτε το
site του ΕΠΠΟΣ
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΩΝ
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"Ανέβασε μια selfie" social media δράση για την προώθηση της
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παγκόσμιας καμπάνιας THIS IS MY STREET που συντονίζει το
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Ινστιτούτο, σε Ελλάδα και Κύπρο, ως μέλος της Διεθνούς

λα

Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA).
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Επιμορφωτικό

Εκπαιδευτικούς

Πβάθμιας

Σεμινάριο
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για

Δευτεροβάθμιας

Εβ

εκπαίδευσης. Το θέμα του Σεμιναρίου ήταν «Ψηφιακή
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Δημιουργία και Οδική Ασφάλεια» και διοργανώθηκε
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Δράση ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης οδηγών και

(1
5-

Η 14η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας, διοργανώθηκε από το Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία με το
Σύλλογο
Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων
(Σ.Ε.Σ), την υποστήριξη της Περιφέρειας
Αττικής,
του
φορέα
«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» με
διακριτικό τίτλο «HELLASTRON», της
Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον
Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο
Μέλλον» και την υποστήριξη πλήθους
άλλων φορέων και οργανώσεων.

συνεργασία

22

πολιτών, σε επιλεγμένους δρόμους

/3

και σημεία του Δήμου Αχαρνών –

)

Θρακομακεδόνων.
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6η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας των
Ηνωμένων Εθνών (17-23/5)
Κατά τη διάρκεια της 6ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας των
Ηνωμένων Εθνών (17-23 Μαΐου), το Ινστιτούτο σε συνεργασία με τον
Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου (CAA) και άλλους φορείς, διοργάνωσαν
μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων σε Ελλάδα και Κύπρο, με κεντρικό
αίτημα τη θέσπιση του ανώτατου ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα σε
κατοικημένες περιοχές.
Η καμπάνια στην Ελλάδα υλοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της Μόνιμης
Ειδικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων και την
υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA), Μέλος της
οποίας αποτελεί και το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς».
Κυριότερες δράσεις κατά τη διάρκεια της 6ης Παγκόσμιας Εβδομάδας
Οδικής Ασφάλειας: Διεξαγωγή ανοικτής εκδήλωσης στην πόλη της
Λάρισας - Ενημερωτική παρέμβαση από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στο
ΔΣ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) - Παρουσίαση 4
ενημερωτικών βίντεο με τίτλο «Μύθοι και Αλήθειες για τα 30 χλμ/ώρα Συλλογή υπογραφών από πολίτες και άλλα σημαίνοντα πρόσωπα και
Οργανισμούς.
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Δράσεις στη Λάρισα για την 6η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας του ΟΗΕ.
Διεξαγωγή ανοικτής εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Λάρισας στον κύκλο δράσεων του Ινστιτούτου για την 6η Παγκόσμια
Εβδομάδα του ΟΗΕ. Η Λάρισα επιλέχθηκε ως «πόλη πρότυπο» για την προώθηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας με στόχο την
προώθηση της ποδηλασίας και της πεζοπορίας, μέσω της δημιουργίας περιοχών ήπιας κυκλοφορίας και ενός εκτενούς δικτύου
ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων, καθώς και μέσω της μείωσης των ορίων ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές και στο κέντρο της πόλης.
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Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου

- Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου, ο Δήμος Αθηναίων σε συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» λειτούργησαν για τον μήνα
Ιούνιο το «Κέντρο Ποδηλάτου» στην καρδιά της Αθήνας. Πρόκειται για ενημερωτικό σταθμό, με συμβουλευτικό χαρακτήρα, σχετικά με την
ασφαλή χρήση και τα σημεία τεχνικού ελέγχου του ποδηλάτου.
- Παράλληλα το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" παρευρέθηκε με την πρόεδρό του και εκπαιδευτές του, στις εκδηλώσεις του Δήμου Πειραιά για την
Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου, στην πλατεία Παπανικολή στη Μαρίνα Ζέας σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα που είχαν σχεδιάσει οι άνθρωποι του
Ι.Ο.ΑΣ., για να ενημερώσει σχετικά με την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου τα παιδιά που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις του Δήμου.
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"Τρέξαμε" για την Οδική Ασφάλεια μαζί με το Ράλλυ Ακρόπολις
Το Ινστιτούτο κατά τη διάρκεια του Ράλλυ Ακρόπολις
πραγματοποίησε σειρά δράσεων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.
Στις 8 /9 σταθμός ενημέρωσης και οι προσωμοιωτές του
Ινστιτούτου ήταν στο Ζάππειο με την υποστήριξη της
Νέας Οδού & της Κεντρικής Οδού στο πλαίσιο των
παράλληλων εκδηλώσεων για το Ράλλυ Ακρόπολις που
διοργανώθηκαν από το Υπουργείο Αθλητισμού
Στις 9/9 η Πρόεδρος του ΙΟΑΣ, κα Δανέλλη –Μυλωνά,
ήταν προσκεκλημένη στις θέσεις των επισήμων για να
παρακολουθήσει την 1η Ειδική Διαδρομή του Ράλλυ στο
κέντρο της Αθήνας.
Το διήμερο 10-11/9 στο Service Park του Ράλλυ
Ακρόπολις στη Λαμία, υλοποιήθηκε δράση για την
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση παιδιών
για την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου
με την
υποστήριξη της Νέας Οδού & της Κεντρικής Οδού και
ταυτόχρονα
η
κινητή
μονάδα
του
Ι.Ο.ΑΣ.
πραγματοποίησε ανοικτή για το κοινό εκδήλωση με την
υποστήριξη των Επιμελητηρίων Βοιωτίας, Φθιώτιδας
και Εύβοιας.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (16-22/9) εστίασε στις δυσκολίες που βίωσε η
Ευρώπη - και ο κόσμος - καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.
Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» υποστήριξε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας και
αυτό το χρόνο, με ένα κύκλο δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εναρμονισμένο
στη φετινή θεματική της που ήταν: «Είμαστε υγιείς και ασφαλείς με τη βιώσιμη
κινητικότητα». Οι πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου έλαβαν χώρα στους Δήμους Αθήναίων,
Κηφισιάς - Ν. Ερυθραίας, Π. Φαλήρου, Νέας Πεντέλης και Λάρισας.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

15η «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα»

H ετήσια εκστρατεία του
Ινστιτούτου που
πραγματοποιείται κάθε τρίτο Σάββατο του
Οκτωβρίου στοχεύει στην ευαισθητοποίηση
σχετικά με την οδήγηση και αλκοόλ και στην
προώθηση
του
μηνύματος
του
προκαθορισμένου «οδηγού της παρέας».
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40

Σημεία
διασκέδασης

Πόλεις

1.970

600

Φιλικά Αλκοτέστ

Εθελοντές

47

8

Φορείς
-Εθελοντικές
οργανώσεις

Χορηγοί

Δείτε το βίντεο
της Δράσης

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

«Pit Stop για την Οδική Ασφάλεια» … μια «στάση ζωής»

Με κεντρικό μήνυμα «Μια στάση για την ασφάλειά σας…μια στάση ΖΩΗΣ» το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με την Ολυμπία
Οδό στο ΣΕΑ Μεγάρων και σε συνεργασία με τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου στο ΣΕΑ Ευαγγελισμού, πραγματοποίησε την πρωτότυπη
δράση ενημέρωσης των οδηγών «Pit Stop για την Οδική Ασφάλεια».
Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να αφυπνίσει και να ενημερώσει τους οδηγούς σχετικά με τα βασικότερα σημεία ελέγχου του οχήματος,
και την αξία της πρόληψης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου που οι οδικές μετακινήσεις είναι πιο συχνές. Τη δράση
υποστήριξαν επίσης οι εταιρείες Avinoil, Goodyear και Groupama.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Wrong Side Of The Road

Διαδραστική εκστρατεία ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης σχετικά με τις συνέπειες της οδήγησης
υπό την επήρεια αλκοόλ.
Το Wrong Side Of The Road είναι μια ιδιαίτερα
καινοτόμα καμπάνια ενημέρωσης που χρησιμοποιεί
την τεχνική αφήγησης mocumentary και καλεί το
θεατή να επιλέξει την εξέλιξη της ιστορίας ανάμεσα
από διαφορετικά σενάρια.
Το Wrong Side Of The Road υλοποιείται σε
συνδιασμό με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του
Ινστιτούτου.
Η εκστρατεία είναι μια πρωτοβουλία της Diageo.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

"Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα στη Χαλκίδα"

Clean Up - Safety Day

»

Η 13η "Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα στη Χαλκίδα" πραγματοποιήθηκε
στο εστιατόριο-bar Asteria Plage στις 24/7.
Περισσότεροι από 250 οδηγοί και θαμώνες ενημερώθηκαν κατά
τη διάρκεια της δράσης και 75 οδηγοί συμμετείχαν σε αυτήν.
Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Τροχαίας Χαλκίδας, του
Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών Χαλκίδας, της
Diageo Hellas AE και της Συμμαχίας για την Ασφάλεια & τον
Πολιτισμό στο δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον».

H εκστρατεία Clean Up - Safety Day του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
με σύνθημα «Καθαρές Πινακίδες - Ασφαλέστεροι Δρόμοι»
πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εργαζομένων του Ομίλου
ΗΡΑΚΛΗΣ και στελεχών του Ινστιτούτου, στο πλαίσιο των Ημερών
Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος στις 13/10.
Η δράση υλοποιήθηκε στο Δήμο Λυκόβρυσης, σε οδούς που
παρουσίαζαν σοβαρό πρόβλημα βανδαλισμού των πινακίδων
οδικής σήμανσης και αποκαταστάθηκαν περισσότερες από 115
πινακίδες.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τράπεζα αίματος για τα τροχαία

Ενισχύσαμε την τράπεζα αίματος του Ι.Ο.ΑΣ. για τους
τραυματίες από τα τροχαία συμβάντα με τη διοργάνωση
αιμοδοσίας στο Χώρο Πολλαπλών Χρήσεων στο μετρό
"ΣΥΝΤΑΓΜΑ".
Η αιμοδοσία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Γενικό Κρατικό
Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων» και είχε την
υποστήριξη του Ομίλου ΟΑΣΑ, της ΣΤΑΣΥ, της Συμμαχίας για την
Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον» και
της GROUPAMA Ασφαλιστικής.

"Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά"

Νέα εκστρατεία παρήγαγε το Ινστιτούτο για την υπεύθυνη
συμπεριφορά
των
οδηγών
και
στους
σύγχρονους
αυτοκινητόδρομους με τίτλο: "Οδήγησε σωστά για να φτάσουν
όλοι καλά". Η καμπάνια μεταδόθηκε, με έγκριση του ΕΣΡ, καθ' όλη
τη διάρκεια του καλοκαιριού, από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς
της χώρας.
Η πρωτοβουλία ήταν μια συνεργασία του Ινστιτούτου με τους
Ελληνικούς Αυτοκινητόδρομους και τo φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ», με διακριτικό τίτλο
HELLASTRON.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια
στις Ισόπεδες Διαβάσεις
Στο πλαίσιο της 13ης
Διεθνούς
Ημέρας
Ευαισθητοποίησης για την
Ασφάλεια στις Ισόπεδες
Διαβάσεις (ILCAD), που για
το 2021 ορίστηκε η 10η
Ιουνίου, η Ρυθμιστική Αρχή
Σιδηροδρόμων
(ΡΑΣ),
η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και το Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς» ένωσαν
και φέτος τις δυνάμεις τους,
υλοποιώντας
για
την
Ελλάδα την Εκστρατεία
Ενημέρωσης για θέματα
ασφαλούς διέλευσης των
ισόπεδων σιδηροδρομικών
διαβάσεων.

«Enjoy Visiting Greece. Stay Safe on and off the Road»

Tο Ινστιτούτο σε συνεργασία
με το Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών (Δ.Α.Α.) «Ελευθέριος
Βενιζέλος», πραγματοποίησε
την
ετήσια
καλοκαιρινή
εκστρατεία ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης
για
Έλληνες και ξένους οδηγούς
που επισκέπτονται τη χώρα
μας, με στόχο να είναι όλοι
ασφαλείς
και
υγιείς
μετακινούμενοι στο οδικό
δίκτυο της Ελλάδας.
Γι’ αυτόν το σκοπό οι
προθήκες του αεροδρομίου
φιλοξένησαν τις αφίσες του
Ι.Ο.ΑΣ «Πάνος Μυλωνάς», για
όλο το μήνα Αύγουστο και
Σεπτέμβριο.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων
Δυστυχημάτων
Το Ινστιτούτο συμμετείχε
στην
παγκόσμια
αυτή
εκδήλωση με δράσεις που
δίνουν βάρος στην πλέον
ευάλωτη ηλικιακή ομάδα, τα
παιδιά και τους εφήβους,
για
την
οποία
οι
τραυματισμοί σε τροχαίες
συγκρούσεις αποτελούν και
την 1η αιτία θανάτου.
- Πρεμιέρα της τελετής
βράβευσης
του
4ου
Πανελλήνιου
Μαθητικού
Διαγωνισμού
Ψηφιακής
Δημιουργίας για την Οδική
Ασφάλεια.

Έναρξη Σχολικής Χρονιάς

Η ασφάλεια του μαθητή στο
δρόμο για το σχολείο είναι
προτεραιότητα για το Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς»
Κάθε χρόνο φροντίζει για τις
ασφαλείς διαδρομές των
μαθητών προς και από το
σχολείο,
υπενθυμίζοντας
χρήσιμες συμβουλές για
γονείς,
μαθητές,
εκπαιδευτικούς και οδηγούς.
Όλες οι χρήσιμες αυτές
συμβουλές είναι διαθέσιμες
στην ιστοσελίδα του Ι.Ο.ΑΣ.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας - Κόρινθος

Το Ινστιτούτο συμμετείχε στην
Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας
που πραγματοποιήθηκε τον
Οκτώβριο
από
το
Τμήμα
Τροχαίας
Κορίνθου
της
Διεύθυνσης
Αστυνομίας
Κορινθίας
Πραγματοποιήθηκε
επίδειξη
των
προσομοιωτών
επικίνδυνων
συνθηκών
σε
ανοικτή εκδήλωση για τους
κατοίκους της περιοχής, ενώ
συμμετείχαμε
επίσης
σε
εκδήλωση που έλαβε χώρα με
την παρουσία των αρχών και
φορέων της πόλης της Κορίνθου
Η παρουσία του Ινστιτούτου
στην εκδήλωση έγινε με την
ευγενική στήριξη της Ολυμπίας
Οδού.

1ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας

Στο διήμερο Φεστιβάλ Φορέων
Κοινωνικής Φροντίδας που
πραγματοποιηθηκε τον Ιουνίο
στην περιοχή της Πλαζ
Πατρών συμμετείχε το Ι.Ο.ΑΣ..
Εκπαιδευτές του Ινστιτούτου
παρευρέθηκαν
σε
ειδικά
διαμορφωμένο χώρο όπου
ενημερώναν
τους
παρευρισκόμενους για τις
δράσεις
του
Ι.Ο.ΑΣ.
ενώ
παράλληλα
επιδείκνυαν
στους μικρούς επισκέπτες το
πρόγραμμα
κυκλοφοριακής
αγωγής
«Κυκλοφορώ
με
ασφάλεια» και βιωματικές
δραστηριότητες.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

«Μύθοι και Αλήθειες
για τα 30 χλμ/ώρα»

«"Οδήγησε σωστά για να
φτάσουν όλοι καλά"» Νέα
καμπάνια Ι.Ο.ΑΣ.

Ξεκίνημα Νέας Σχολικής
Χρονιάς
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Εθελοντική Αιμοδοσία

ENXA

Παγκόσμια Ημέρα
Μνήμης Θυμάτων
Τροχαίων

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
«ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»,
ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ:

▸ Δημιούργησε το επιτραπέζιο Ημερολόγιο Ι.Ο.ΑΣ. –
ΣΥΜΜΑΧΙΑ .
▸ Εξέδωσε μηνιαίο ενημερωτικό ηλεκτρονικό έντυπο
“Road Safety Inbox” θεματικών tips Οδικής
Ασφάλειας με αποδέκτες χιλιάδες χρήστες.
▸ Υλοποίησε Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας με
δεκάδες πανελλαδικές δράσεις.
▸ Διοργάνωσε Αιμοδοσία για την ενίσχυση της
Τράπεζας αίματος για τα Τροχαία Συμβάντα.
▸ Υλοποίησε την παραγωγή ενός χρηστικού
«σελιδοδείκτη» για την την Ευρωπαϊκή Ημέρα
Ευγένειας στο Δρόμο με συμβουλές που στοχεύουν
στη διάδοση σημαντικών μηνυμάτων για την
ευγένεια στο δρόμο
▸ Συμμετείχε στην ετήσια πανελλαδική δράση του
Ινστιτούτου «15η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς
Ατυχήματα» που για φέτος πραγματοποιήθηκε σε 40
πόλεις - 40 σημεία διασκέδασης με περισσότερους
από 2.500 συμμετέχοντες.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μέσω της συνεργασίας και με την υποστήριξη των Μελών της
Συμμαχίας, συνεχίζουμε την υλοποίηση υπαρχόντων δράσεων και
αναλαμβάνουμε νέες

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Κατά τη διάρκεια του 2021 διοργανώσαμε και συμμετείχαμε ενεργά σε δεκάδες Συνέδρια, Διεθνή και ανά την Επικράτεια, τόσο με
φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά.
Μεταξύ αυτών: Στο webinar της Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας (IRF), στο διεθνές Webinar «Women in Tolling» της IBTTA και της
ASECAP στο πρώτο ελληνικό "Electric & Micro Mobility Forum", στο διαδικτυακό επιμορφωτικό Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο Auto Forum 2021 , στο διαδικτυακό 19ο Επιστημονικό Συμπόσιο του
Ίδρύματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΙΚΙ), στο ετήσιο distributors event του Μέλους του Ινστιτούτου BeSafe, στην 8η Διεθνή Έκθεση
"Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics– Cargo Truck & Van" και πολλά άλλα.
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"Women in Tolling" (IBTTA & ASECAP)
Το θέμα “Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών προσεγγίζοντας το
Όραμα Μηδέν (Vision Zero)” παρουσίασε η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ.,
στο διεθνές διαδικτυακό Συνέδριο «Women in Tolling» που
διοργάνωσε η IBTTA σε συνεργασία με την ASECAP, με θέμα
«Εξαιρετικές Γυναίκες που Αναλαμβάνουν Εξαιρετική Δράση με
Στόχο το Vision Zero»

"Ασφαλέστεροι δρόμοι για όλους τους
χρήστες του οδικού δικτύου" (IRF)
Συμμετείχαμε στο webinar της Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας
(IRF) που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ινδίας με θέμα "Ασφαλέστεροι δρόμοι
για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου", και παρουσιάσαμε
καλές πρακτικές από την Ευρώπη και την Ελλάδα.
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"Electric & Micro Mobility Forum"
Το συνέδριο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς", της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε) και του Συλλόγου Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων - ΣΕΣ με σκοπό να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους
οι νέες τεχνολογίες μεταφορών θα βελτιώσουν τη ζωή μας, μέσα από
ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και εξαιρετικούς ομιλητές.

«Ψηφιακή Δημιουργία & Οδική Ασφάλεια»
Επιμορφωτικό Σεμινάριο για
Εκπαιδευτικούς
Με αθρόα συμμετοχή εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε από το τμήμα
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων - Educational
Radiotelevision & Digital Media του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και
το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" διαδικτυακό επιμορφωτικό Σεμινάριο για
Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο σεμινάριο
απεύθυναν χαιρετισμό η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρμόδια για
θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Ζέτα Μακρή και ο
πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής κ.
Χρήστος Κέλλας.
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«Auto Forum 2021»
Το Ινστιτούτο συνδιοργάνωσε με την Ethos Events, το 4ο «Auto
Forum 2021» με τίτλο "Εξηλεκτρισμός" και αντικείμενο την
ηλεκτροκίνηση. Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ., συντόνισε το πάνελ με
θεματική την Οδική Ασφάλεια και τη Mικροκινητικότητα.

8η Διεθνής Έκθεσης "Εφοδιαστική
Αλυσίδα & Logistics– Cargo Truck & Van"
Επίδειξη των προσομοιωτών του Ινστιτούτου και ενημέρωση
για ζητήματα Οδικής Ασφάλειας, για τους επισκέπτες της 8ης
Διεθνούς Έκθεσης "Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics– Cargo
Truck & Van", που πραγματοποίηθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο
Metropolitan Expo.

Addressing road safety during the pandemic
Συμμετείχαμε στη διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα “Addressing
road safety during the pandemic”, μετά από πρωτοβουλία της
Ύπατης Αρμοστείας της Αυστραλίας στην Κύπρο και του
πανεπιστημιακού
ερευνητικού
κέντρου
CERIDES
του
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

"Η Οδική Ασφάλεια στη νησιωτική Ελλάδα"
Συνδιοργάνωση με την Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος
(ΕΝΑ) ψηφιακής εκδήλωσης με θέμα: "Η Οδική Ασφάλεια στη
νησιωτική Ελλάδα".

Online Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας
#Love30_Volos
"Η Κυκλοφοριακή Αγωγή Μαθητών και Πολιτών" ήταν το θέμα της
παρουσίασης από την πρόεδρο του Ινστιτούτου στην Online
Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας #Love30_Volos που έγινε στο
πλαίσιο της 6ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας.

“Ατυχήματα: Μια εθνική μάστιγα"(IKI)
Με την οργανωτική και τεχνική υποστήριξη του Ι.Ο.ΑΣ.
πραγματοποιήθηκε το διαδικτυακό 19ο Επιστημονικό Συμπόσιο
του Ίδρύματος Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΙΚΙ) με θέμα: “Ατυχήματα:
Μια εθνική μάστιγα".

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

220
Άνθρωποι ενημερώνονται
καθημερινά από
το Ινστιτούτο

500
Ένέργειες ετησίως με προσέγγιση
40.000 ατόμων για κρίσιμα ζητήματα
Οδικής Ασφάλειας .
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Πανελλαδικές
Εβδομάδες
Οδικής
Ασφάλειας

4
Πανελλήνιοι
Μαθητικοί
Διαγωνισμοί
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ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

SLAIN
Τo SLAIN (Saving Lives Assessing and Improving
TEN-T Road Network Safety) ολοκληρώθηκε το
Μάρτιο με την υλοποίηση τ διαδικτυακής εκδήλωσης:
όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου.
Το SLAIN εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με το
διεθνή Οργανισμό EuroRAP και εταίρους από την
Ιταλία, Ισπανία και Κροατία, και συγχρηματοδοτήθηκε
από
την
Ευρωπαϊκή
Κοινότητα
μέσω
του
Προγράμματος CEF (Connecting Europe Facility
2014-2020), με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
Το έργο έίχε ως αντικείμενο την Οδική Ασφάλεια και
ως αποτέλεσμα (μεταξύ άλλων) τη δημιουργία χάρτη
κατάταξης επικινδυνότητας του Διευρωπαϊκού
Οδικού Δικτύου της Ελλάδας.
Οι χάρτες επικινδυνότητας είναι ένας αντικειμενικός
τρόπος για να επισημαίνονται τα σημεία του οδικού
δικτύου όπου είναι μεγαλύτερη η πιθανότητα
θανατηφόρου τροχαίου συμβάντος ή με σοβαρό
τραυματισμό.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Μελέτες για παρεμβάσεις σε
επικίνδυνους οδικούς άξονες.
Το Ινστιτούτο πραγματοποίησε μελέτη επισήμανσης
επικίνδυνων σημείων στον οδικό άξονα ΕΟ77 στην
Εύβοια.
Τα αποτελέσματα υποβλήθηκαν στον Περιφερειάρχη
Στερεάς Ελλάδας κ. Σπανό και συναρμόδιους φορείς,
συνοδευόμενα από προτάσεις και μέτρα που
αφορούν στην ενίσχυση της οδικής ασφαλείας στην
περιοχή όπου χρονίζει το θέμα των θανατηφόρων
τροχαίων και έχει παρατηρηθεί έξαρση αυτών. Η
μελέτη επικεντρώθηκε κυρίως στο τμήμα Χαλκίδας
Ψαχνών Αιδηψού καθώς και σε σημεία που
απαιτούνται πινακίδες σήμανσης και ύπαρξη
πεζοδιαβάσεων εντός των Ψαχνών και της Καστέλλας.
Η μελέτη έγινε σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και
CEO του Ιδρύματος Safer Roads Foundation (SRF) του
Ηνωμένου Βασιλείου κ. Michael Woodford διεθνούς
κύρους προσωπικότητα που έχει συμβάλλει στην
υλοποίηση έργων για την Οδική Ασφάλεια ανά τον
κόσμο

16 χρόνια δράσης και συνεχίζουμε δυναμικά για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του αύριο, με νέες εκστρατείες,
με νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και μεγάλους, με νέες πρωτοβουλίες και δράσεις σε συνεργασία με
όλους τους φορείς της Πολιτείας, του επιχειρηματικού κόσμου και με την Κοινωνία των Πολιτών.
Συνεχίζουμε πιστοί στο όραμά μας για… έναν καλύτερο κόσμο έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα έναν κόσμο
με ασφάλεια και πολιτισμό στους δρόμους έναν κόσμο που αξίζουμε και τον έχουμε ανάγκη.
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ΜΕ ΤΟΒΛΕΜΜΑ
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Βιώσιμη κινητικότητα
Η βιώσιμη κινητικότητα, με τα εναλλακτικά μέσα
μετακίνησης, τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, δεν
είναι απλώς μία εναλλακτική λύση για ένα καλύτερο
μέλλον· είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ μας εναλλακτική, ώστε
μακροπρόθεσμα να ζούμε σε πόλεις περισσότερο
φιλικές, με καλύτερη ποιότητα ζωής.
Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει η κινητικότητα, για να είναι
βιώσιμη, να είναι και ασφαλής.
Με στόχο πάντα την ενίσχυση της βιώσιμης
κινητικότητας καθώς και της ασφάλειας όλων των
χρηστών της οδού, το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
πραγματοποιεί
ετησίως
δεκάδες
πανελλαδικές
εκστρατείες για την προώθηση των εναλλακτικών
τρόπων μετακίνησης. Ταυτόχρονα, υλοποιεί καινοτόμα
εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μικρούς μας φίλους
έχοντας εκπαιδεύσει μέχρι τώρα 10.600 παιδιά την
τελευταία τριετία στην ασφαλή χρήση του πρώτου τους
οχήματος, πράγμα πολύ σημαντικό, καθώς σύμφωνα με
τον ΟΗΕ, το ποδήλατο μπορεί να αποτελέσει κινητήρια
δύναμη για μία «πράσινη ανάκαμψη» στη μετά COVID19 εποχή.
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ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

12.000
Μαθητές Π/θμιας εκπαίδευσης έχουν εκπαιδευτεί την
τελευταία τριετία στην ασφαλή χρήση του πρώτου τους
οχήματος με το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής του Ι.Ο.ΑΣ.
"Ασφαλώς Ποδηλατώ"

Εκπαιδευτική δράση του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" σε συνεργασία με το Δήμος
Φιλοθέης Ψυχικού και το ΟΚΑΠΑ Φιλοθέης-Ψυχικού "Ποδηλατώντας με
ασφάλεια στην πόλη"

Ηλεκτροκίνηση |
e-Mobility
Με τον όρο ηλεκτροκινητικότητα ορίζεται η μετακίνηση
ανθρώπων και αγαθών με ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία
καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια όμως, πρέπει η
κινητικότητα, για να είναι βιώσιμη, να είναι και ασφαλής.
Ο εξηλεκτρισμός του συστήματος κίνησης βρίσκει
εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, όπως
αυτοκίνητα,
λεωφορεία,
φορτηγά,
μοτοσικλέτες,
μοτοποδήλατα και ποδήλατα (Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, 2020).

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

10.000.000
Ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει αυξηθεί ραγδαία
τα τελευταία δέκα χρόνια, με το στόλο ηλεκτρικών επιβατικών
αυτοκινήτων παγκοσμίως να ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια το
2020

Τα οφέλη που συνεπάγονται από τη μετάβαση αυτή είναι
πολλαπλά. Όχι μόνο οικολογικά από τη μείωση
εκπομπής ρύπων και την αξιοποίηση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας αλλά επίσης κοινωνικά, οικονομικά και
σε θέματα οδικής ασφάλειας των χρηστών του δρόμου.
Το Ινστιτούτο εχει σχεδιάσει και είναι έτοιμο να
υλοποιήσει προγράμματα για την απρόσκοπτη και
ασφαλή μετάβαση των χρηστών του δρόμου στις νέες
τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους.
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Μίκροκινητικότητα |
Εναλλακτικοί τρόποι
μετακίνησης
Η μικροκινητικότητα είναι μία λύση που προτείνεται για
μετακινήσεις είτε σε κοντινές είτε σε μεγαλύτερες
αποστάσεις σε συνδυασμό με τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, για τη διάνυση του τελευταίου χιλιομέτρου
(last mile transportation).
Η χρήση Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων
(ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια) αποτελεί μια
οικολογική επιλογή μετακίνησης, ιδανική για κοντινές
αποστάσεις ειδικά αν λαμβάνονται όλα τα μέτρα
ασφάλειας.
Το Ι.Ο.ΑΣ. έχει σχεδιάσει και θα υλοποιήσει άμεσα σε
συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
εκστρατεία ενημέρωσης για την ασφαλή χρήση του
ποδηλάτου και σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων
δράση για την ενημέρωση των πολιτών για την ασφαλή
μετακίνηση με το ποδήλατο.

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

25%
Tο 25% των μετακινήσεων αφορά αποστάσεις μικρότερες των
2 χλμ. και το 50% σε αποστάσεις μικρότερες των 5
χιλιομέτρων, συνυπολογίζοντας ότι η μέση ταχύτητα των
οχημάτων εντός της Αττικής κατά τις ώρες αιχμής είναι
περίπου 7 km/h.

Σεμινάριο ασφαλούς οδήγησης με μέσα μικροκινητικότητας
που συνδιοργάνωσαμε με το GetElectric.gr στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
του Δήμου Κηφισιάς και υπό την Αιγίδα του.

Διακρίσεις

«Woman Leader for Road Safety 2021»

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», κα Βασιλική ΔανέλληΜυλωνά, δiακρίθηκε διεθνώς στο θεσμό «Woman Leader for Road
Safety 2021» που διοργανώθηκε από το Laser International
Foundation (LIFE) με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας της Γυναίκας

Δίκτυο Ενδυνάμωσης Γυναικών

Το ΕΛΙΝΥΑΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας
Εργασίας) με την ευκαιρία του εορτασμού για την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας ανακοίνωσε την δημιουργία Δικτύου
Ενδυνάμωσης Γυναικών στον χώρο της επαγγελματικής υγείας με
την συμμετοχή οκτώ γυναικών που δραστηριοποιούνται και
διακρίνονται στον χώρο. Οι εν λόγω οκτώ κυρίες, ανάμεσα τους και
η κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου
έλαβαν μέρος σε βίντεο για την ισότητα των φύλων στην
επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στο ξεκίνημα της δεκαετίας.

MEDIA REPORT

On Line Media

FACEBOOK

SITE & BLOGS

ΕΝΤΥΠΑ

12.926 likes
1.587 new likes

2.043 αναφορές

191 δημοσιεύματα
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Traditional Media

95
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ & ΑΝΑΦΟΡΕΣ

906
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ & ΑΝΑΦΟΡΕΣ
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Έργο που "μαγνητίζει" τα media
Οι δράσεις, οι πρωτοβουλίες και το αδιάκοπο έργο του
Ινστιτούτου σε θέματα Οδικής Ασφάλειας, προσέλκυσε το
ενδιαφέρον και αποτέλεσε θέμα άρθρων σε έντυπα και
ψηφιακές εκδόσεις κορυφαίων φορέων, Οργανισμών
τόσο διεθνώς όσο και στο εσωτερικό της χώρας.
Ενδεικτικά:
Το Ινστιτούτο προβλήθηκε ως case study στον ετήσιο
απολογισμό για το 2020 της Παγκόσμιας Συμμαχίας
ΜΚΟ για την Οδική Ασφάλεια Global Alliance of NGOs
for Road Safety.
Οι δράσεις του Ι.Ο.ΑΣ. στο πλαίσια της 6ης
Παγκόσμιας
Εβδομάδας
Οδικής
Ασφάλειας
προβλήθηκαν στο τελευταίο newsletter της Διεθνούς
Οδικής Ομοσπονδίας International Road Federation.
Οι προτάσεις του Ινστιτούτου τις ρυθμίσεις του
νομοσχεδίου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και
τη μικροκινητικότητα στο περιοδικό της Βουλής των
Ελλήνων.
Η εορταστική τελετή των 16 χρόνων δράσης στο
newsletter της FIA.
To Le Petit Journal, διεθνώς διαδεδομένο διαδικτυακό
περιοδικό τίμησε την Πρόεδρο του Ινστιτούτου με
μια συνέντευξη-αφιέρωμα στην Ημέρα της Γυναίκας
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- Επιμέλεια & Σχεδιασμός Έκδοσης: Δημήτρης Λαζαρίδης ( d.lazaridis@ioas.gr )
- Κείμενα & Φωτογραφίες: Βαγγέλης Μακρής, Ειρήνη Μάστορα, Μάνος Μπρούζας, Μαρία Νιωτάκη, Δημήτρης Χατζηδοπαυλάκης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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