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Μετά την Πανδημία τι;
Τα τελευταία δύο χρόνια ήρθαμε αντιμέτωποι με μια πανδημία που απείλησε τη ζωή τη δική μας
και των αγαπημένων μας. Παρότι οι επιπτώσεις της μας προξένησαν άγχος, ανασφάλεια και συχνά
φόβο, δύσκολα σκεφτόμαστε πως τα τροχαία συμβάντα αποτελούν και αυτά μια «πανδημία διαρ-
κείας», απειλώντας καθημερινά τη ζωή και την ακεραιότητα, τόσο τη δική μας όσο και των συ-
νανθρώπων μας, ιδιαίτερα δε των ευάλωτων ομάδων (παιδιά, ηλικιωμένοι, πεζοί, ποδηλάτες,
ΑμεΑ). Μέσα σε ένα χρόνο, ο COVID-19 στοίχισε τη ζωή σε 3,5 εκατομμύρια ανθρώπους παγ-
κοσμίως. Την τελευταία δεκαετία, τουλάχιστον 13 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
στους δρόμους ανά τον πλανήτη, με ακόμα περισσότερους να υφίστανται μακροχρόνιες συνέπειες
λόγω σοβαρών τραυματισμών. 

Η πανδημία COVID-19 επέφερε σημαντικές αλλαγές στη ζωή μας, όχι όμως όλες τους αρνητικές.
Μάθαμε να προσέχουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας, δίνοντας προτεραιότητα με τις ενέργειές
μας στο κοινό καλό. Η ιδιαίτερη και αναγκαία παγκόσμια αντίδραση στην πανδημία έδειξε στην
πράξη πώς μπορούν να δράσουν αυτοί που χαράσσουν πολιτικές και η κοινωνία στο σύνολό
της. Μπορούμε άραγε να δράσουμε με ανάλογο τρόπο απέναντι και στις προκλήσεις της Οδικής
Ασφάλειας;

Εναλλακτικοί του αυτοκινήτου τρόποι μετακίνησης όπως το ποδήλατο και η πεζοπορία βρήκαν
έδαφος και σημείωσαν αυξητική τάση. Η μικροκινητικότητα, η πολυτροπικότητα  και άλλες νέες
μορφές μετακινήσεων όπως η ηλεκτροκίνηση κερδίζουν συνεχώς έδαφος ενώ παρεμβάσεις στις
υποδομές για πιο βιώσιμες μετακινήσεις αλλάζουν την εικόνα των ελληνικών πόλεων. Οι αλλαγές
αυτές βάζουν στο περιθώριο νοοτροπίες ετών, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον προς τους ευάλω-
τους χρήστες του οδικού δικτύου και προωθώντας ιδέες όπως η ισότητα και η αλληλεγγύη μεταξύ
όλων των χρηστών. Ζητούμενο είναι τώρα να διατηρήσουμε αυτές τις υγιείς συνήθειες, μέσω
της παιδείας και του πολιτισμού, παραμένοντας ασφαλείς και στους δρόμους.

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», επί 17 συναπτά έτη, αγωνίζεται
αδιάκοπα και με συνέπεια για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση μικρών και με-
γάλων στην Οδική Ασφάλεια, με στόχο τη μείωση στο ελάχιστο των τροχαίων συμβάντων στην
Ελλάδα αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Μέσω των πιστοποιημένων εκπαιδευτικών του προγραμ-
μάτων, των πανελλαδικών εκστρατειών και δράσεων ενημέρωσης, συνηγορίας και ευαισθητο-
ποίησης καθώς και της συμμετοχής σε παγκόσμια δίκτυα και Οργανισμούς. Oι άνθρωποι του
Ινστιτούτου, Μέλη και εθελοντές, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην Οδική
Ασφάλεια και σας καλούν να εισφέρετε στον αγώνα τους επιδεικνύοντας τη δέουσα υπευθυνότητα
όταν κυκλοφορείτε στο δρόμο και προωθώντας τα ζωτικής σημασίας μηνύματα για την Οδική
Ασφάλεια. 

Καλή Χρονιά - καλές διαδρομές - με Υγεία και Ασφάλεια!

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas

Βασιλική Δανέλλη - Μυλωνά
Πρόεδρος Δ.Σ. Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
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Γνωρίστε το έργο μας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την
Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη και Μείωση των Τρο-
χαίων Ατυχημάτων «Πάνος Μυλωνάς», με το διακριτικό
τίτλο Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», συστάθηκε το Μάιο του
2005. Αποτελεί μη κερδοσκοπικό Οργανισμό με ιδρυτικά
Mέλη Πανεπιστημιακούς και επιχειρηματικούς φορείς, Ελεγ-
κτική Εταιρεία και φυσικά πρόσωπα. 

Κύριος σκοπός του Ινστιτούτου είναι η υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων
σε θέματα τα οποία προάγουν την Οδική Ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη με-
λέτη, έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση, στοχεύοντας κατ' εξοχήν στην πρόληψη και
μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, την ενημέρωση, την αλλαγή νοοτροπίας και την
καλλιέργεια παιδείας οδικής ασφάλειας με τη δημιουργία υγιών προτύπων κυκλοφο-
ριακής αγωγής.

Το Ινστιτούτο αποτελεί ενεργό Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφά-
λειας Μεταφορών (ETSC), της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA), του
Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, Συμβουλευτικό Όργανο του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών (UN ECOSOC Consultative Status) και Μέλος του United Na-
tions Road Safety Collaboration (UNRSC). Το Ι.Ο.ΑΣ., μεταξύ πλήθους διακρίσεων,
έχει τιμηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το «Βραβείο του Ευρωπαίου Πο-
λίτη» για το έργο του. 

Αφορμή για την ίδρυση του Ινστιτούτου, αποτέλεσε
η τραγική και άδικη απώλεια του Πάνου Μυλωνά, ενός νέου
με εξαίρετο ήθος, τεταρτοετούς φοιτητή του Τμήματος Μηχα-
νολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πατρών και δημοσιογράφου του Ειδικού Τύπου του αυτοκι-
νήτου (ο νεότερος διαπιστευμένος στην Ευρώπη), που είχε όλα
τα εφόδια για να διακριθεί στο χώρο της επιστήμης, της έρευ-
νας και της τεχνολογίας. Το νήμα της ζωής του κόπηκε στα 22
του χρόνια, στις 22 Μαρτίου 2004, στο δρόμο Κορίνθου - Πα-
τρών, ενώ πήγαινε να παρακολουθήσει τα μαθήματά του.

Σαρώστε 
τον κωδικό 

και γίνετε 
φίλοι μας

Στηρίξτε τη δράση για την προστασία της ζωής στο δρόμο

Το έργο του Ινστιτούτου αναγνωρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το
«ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΗ»
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Ιανουάριος 2022Ιανουάριος 2022

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas

Προστατεύουμε τα παιδιά όταν επιβαίνουν σε μηχανοκίνητα οχήματα, αλλά
και όταν ποδηλατούν, με τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό (παιδικό
κάθισμα, κράνος, επιγονατίδες, επιαγκωνίδες, ανακλαστικά κ.α.), στο σωστό
μέγεθος ανάλογα με την ηλικία τους.

Η διασφάλιση της ζωής και της ακεραιότητάς μας εντός του οχήματος, είτε ως
οδηγών είτε ως επιβατών, είναι σημαντικότερη από το να φθάσουμε γρήγορα
στον προορισμό μας.

Στο αυτοκίνητο, φοράμε πάντα ζώνη ασφαλείας -σε όποια θέση κι εάν επιβαί-
νουμε- ενώ, ως οδηγοί φροντίζουμε για την ασφάλεια όλων των επιβατών.

Στη μηχανή φοράμε πάντα ποιοτικό προστατευτικό εξοπλισμό (κράνος, μπου-
φάν, γάντια κ.α.) και δεν έχουμε περισσότερους από έναν συνεπιβαίνοντες.

Δέσμευσή μας για τη νέα χρονιά η προστασία 
της ζωής στο δρόμο να είναι προτεραιότητα!
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Δευ Tρι Πεμ Παρ Σαβ ΚυρΤετ

Παιδιά σωστά δεμένα - παιδιά προστατευμένα!

EΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Φεβρουάριος 2022Φεβρουάριος 2022

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas

Οι εναλλακτικοί του αυτοκινήτου τρόποι μετακίνησης βελτιώνουν το βιοτικό
επίπεδο στις πόλεις, καθώς είναι υγιεινότεροι και ασφαλέστεροι.

Δεδομένου ότι οι κυριότερες αιτίες θανάτου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια
σχετίζονται με παθήσεις του κυκλοφορικού και αναπνευστικού, καθώς και ότι
το κλίμα της χώρας είναι ως επί το πλείστον εύκρατο, η μικροκινητικότητα
στις αστικές μετακινήσεις μπορεί να γίνει τρόπος ζωής, εάν καλλιεργηθεί και
ενισχυθεί με τις κατάλληλες υποδομές.

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι και η οδήγηση ΕΠΗΟ (Ελαφρών Προσωπι-
κών Ηλεκτρικών Οχημάτων), όπως τα e-scooters, απαιτεί προστατευτικό εξο-
πλισμό (κράνος, επιγονατίδες, επιαγκωνίδες), καλή συντήρηση, ενώ διέπεται
επίσης από κανόνες κυκλοφορίας (τήρηση οδικής σήμανσης, προτεραιότητα
σε πεζούς κ.α.).

Μικροκινητικότητα: μια συνήθεια που ήρθε για να μείνει
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Μικροκινητικότητα
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο (EDCR), ορίστηκε για πρώτη φορά
στη Γαλλία το 2001 και καθιερώθηκε από την Ε.Ε. το 2008. Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς» διεξάγει κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου καμπάνια ενημέρωσης για
την Ευγένεια στο Δρόμο. 

Ο εκνευρισμός και η επιθετική συμπεριφορά αυξάνουν τις πιθανότητες πρό-
κλησης τροχαίων συμβάντων. Είτε ως οδηγοί είτε ως πεζοί, τηρούμε τον Κ.Ο.Κ.
(Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας) και έχουμε την προσοχή μας επικεντρωμένη
στο δρόμο. Ο πολιτισμός αντανακλάται στην οδική συμπεριφορά και η ευγένεια
στο δρόμο είναι στάση ζωής!

Ως οδηγοί δίνουμε προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους χρήστες του οδικού
δικτύου, δεν αναπτύσσουμε ακατάλληλες για τις συνθήκες ταχύτητες και δεν
«κολλάμε» πίσω από τα προπορευόμενα οχήματα. Επιπλέον, στην επιθετι-
κότητα των άλλων οδηγών δεν αντιδρούμε με ριψοκίνδυνη συμπεριφορά,
ενώ δεν χρησιμοποιούμε τους προβολείς και την κόρνα, παρά μόνον εάν είναι
απολύτως απαραίτητο.

Μάρτιος 2022Μάρτιος 2022

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas
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Ευγένεια στο δρόμο
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Απρίλιος 2022Απρίλιος 2022

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas

Περισπάσεις εντός του οχήματος, όπως η χρήση κινητού, η δυνατή μουσική,
έντονες συνομιλίες με τους επιβαίνοντες κ.α. πολλαπλασιάζουν τον κίνδυνο
πρόκλησης ατυχήματος.

Ειδικότερα η χρήση κινητού που ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι νέες τεχνο-
λογίες έχουν καταστήσει τόσο συχνή και έντονη (κλήσεις, μηνύματα, μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, τραπεζικές συναλλαγές, αγορές κ.α.) τετραπλασιάζει
τον κίνδυνο ατυχήματος (μπορεί έως και να δεκαπλασιάσει την πιθανότητα
εμπλοκής σε τροχαίο συμβάν).

Η απόσπαση προσοχής δεν αφορά μόνον οδηγούς και επιβάτες, αλλά και
πεζούς και όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου. Τόσο όταν οδηγούμε,
όσο και όταν διασχίζουμε το δρόμο, όλες μας οι αισθήσεις χρειάζεται να είναι
ανεμπόδιστα επικεντρωμένες στο περιβάλλον μας.

Pit Stop! Πριν τις μεγάλες εξόδους έχουμε πάντα φροντίσει 
για τον έλεγχο και τα μέτρα ασφάλειας στις μετακινήσεις μας
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Απρίλιος 2022Απρίλιος 2022

Δευ Tρι Πεμ Παρ Σαβ ΚυρΤετ
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Μάιος 2022Mάιος 2022

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas

Η εκστρατεία ενημέρωσης «Δρόμοι για τη ζωή (Streets for Life)» #Love30
που διενήργησε το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στην Ελλάδα, στο πλαίσιο
της 6ης Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών,
επικεντρώθηκε στο αίτημα για τη θέσπιση του ορίου ταχύτητας των 30
χλμ./ώρα σε αστικές περιοχές, όπου οι ευάλωτοι χρήστες του δρόμου (πεζοί,
ποδηλάτες, ΑμεΑ κ.α.) αναμειγνύονται με τη μηχανοκίνητη κυκλοφορία.

Η ταχύτητα με την οποία οδηγούμε σε αστικές περιοχές συνδέεται άμεσα με
την πιθανότητα σύγκρουσης και σοβαρού τραυματισμού: Χαμηλότερη ταχύ-
τητα σημαίνει ακινητοποίηση σε λιγότερο χρόνο και μικρότερη απόσταση. Σε
περιοχές όπου κυκλοφορούν συχνά παιδιά, πεζοί και ποδηλάτες κάθε μέτρο
μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.

Οι δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας βελτιώνουν σημαντικά το βιοτικό επίπεδο των
κατοίκων των πόλεων, καθώς ελαττώνουν τις εκπομπές ρύπων στην ατμό-
σφαιρα και την ηχορρύπανση ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν πιο υγιείς τρό-
πους μετακίνησης, όπως το περπάτημα και το ποδήλατο.

Η μείωση των ορίων ταχύτητας στις κατοικημένες περιοχές
προστατεύει τους ευάλωτους χρήστες
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Ιούνιος 2022Ιούνιος 2022

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas

Μεγάλος αριθμός συγκρούσεων στις ισόπεδες διαβάσεις τρένων είναι αποτέ-
λεσμα απόσπασης προσοχής, απερισκεψίας ή εκούσιας παράβασης των κα-
νονισμών ασφαλείας. 

Όταν διασχίζουμε ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις, είτε ως πεζοί είτε ως
οδηγοί, τηρούμε πάντα τους κανόνες ασφαλείας: υπακούμε στο φωτεινό ση-
ματοδότη, εάν αναβοσβήνει, και την προστατευτική μπάρα, εάν είναι κατεβα-
σμένη. Κοιτάμε και από τις δύο κατευθύνσεις και, με προσοχή και συγκέν-
τρωση, διασχίζουμε τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Η Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις
(ILCAD) τον Ιούνιο κάθε έτους, στοχεύει στην ενημέρωση του κοινού για την
ορθή διέλευση στις ισόπεδες διαβάσεις. Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμ-
μετέχει ενεργά στην εκστρατεία ενημέρωσης της ILCAD, διανέμοντας ενημε-
ρωτικό υλικό στην Ελλάδα. 

Η προσοχή μας κατά τη διέλευση των σιδηροδρομικών 
διαβάσεων πρέπει να είναι απερίσπαστη!
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Ιούνιος 2022Ιούνιος 2022

Δευ Tρι Πεμ Παρ Σαβ ΚυρΤετ

Ισόπεδες διαβάσεις τραίνων

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas

EΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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www.ioas.gr/ioas.panos.milonas

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποιεί ειδικά σχεδιασμένα εκπαι-
δευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε στελέχη εταιριών, στο πλαίσιο
προγραμμάτων και δράσεων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.
Βασική θεματική αλλά και ξεχωριστό εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί η
Κόπωση και Υπνηλία κατά την οδήγηση.

Η κόπωση και η υπνηλία είναι σημαντικοί παράγοντες πρόκλησης τροχαίων
συγκρούσεων. Προτού ξεκινήσουμε το ταξίδι μας με το αυτοκίνητο, φροντί-
ζουμε να έχουμε επαρκώς ξεκουραστεί, ενώ δεν παραλείπουμε να κάνουμε
στάση για ξεκούραση κάθε 2 ώρες.

Εάν αντιληφθείτε ότι έχετε δυσκολία συγκέντρωσης, ότι το όχημα παρεκκλίνει
της πορείας του δίχως να το καταλάβετε, ότι έχετε απώλεια μνήμης για τα
όσα μεσολάβησαν στο δρόμο, σταματήστε σε μια προβλεπόμενη θέση στάθ-
μευσης και κοιμηθείτε για 15 - 20 λεπτά.

Μεριμνούμε ώστε να είμαστε ξεκούραστοι και ήρεμοι πίσω από το τιμόνι!
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Ιούλιος 2022Ιούλιος 2022

Δευ Tρι Πεμ Παρ Σαβ ΚυρΤετ

Κόπωση - Υπνηλία

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas

EΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Κάθε καλοκαίρι, το Ι.ΟΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποιεί σε συνεργασία
με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» εκστρατεία ενη-
μέρωσης και ευαισθητοποίησης για Έλληνες και ξένους οδηγούς που επι-
σκέπτονται τη χώρα μας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διάδοση κοι-
νωνικών μηνυμάτων τα οποία προβάλλονται ως τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά
σποτ με την έγκριση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου 

Προτού ξεκινήσουμε για το καλοκαιρινό μας ταξίδι, ελέγχουμε πάντα την
πίεση και την κατάσταση των ελαστικών, συμπεριλαμβανομένης της ρεζέρβας,
τη στάθμη των υγρών και την εύρυθμη λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων
του αυτοκινήτου. 

Χρησιμοποιούμε το πορτ-μπαγκάζ και όχι την καμπίνα επιβατών για τη μετα-
φορά αποσκευών. Εάν αυτός δεν επαρκεί, χρησιμοποιούμε μπαγκαζιέρα ή
σχάρα οροφής.

Αναπόσπαστο κομμάτι ενός ευχάριστου ταξιδιού είναι φυσικά η παρέα. Κατά
την οδήγηση ωστόσο, είναι σημαντικό να μην αποσπώμαστε από ερεθίσματα
εντός του οχήματος. 

Αύγουστος 2022Αύγουστος 2022

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas

Μας έλειψαν οι διακοπές, αλλά και στις όποιες 
μετακινησεις μας δεν ξεχναμε τους κανονες ασφαλειας!
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Αύγουστος 2022Αύγουστος 2022

Δευ Tρι Πεμ Παρ Σαβ ΚυρΤετ

Τουρισμός και Οδική Ασφάλεια

EΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas
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Σεπτέμβριος 2022Σεπτέμβριος 2022
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Η ένταξη θεμάτων οδικής ασφάλειας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση, με συνοχή και συστηματικότητα, είναι κρίσιμη για την καλ-
λιέργεια ορθής οδικής συμπεριφοράς. Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» υλοποιεί, σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο, προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών στην οδική
ασφάλεια, για να διασφαλίσει το μέλλον της νέας γενιάς!

Τα τροχαία συμβάντα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου για παιδιά και νέους 5-
29 ετών. Τα μικρά παιδιά είναι οι πιο ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου, λόγω
του μικρού τους αναστήματος και των υπό ανάπτυξη αντανακλαστικών τους.

Όταν οδηγούμε κοντά σε σχολεία -ιδίως κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες-
ελαττώνουμε ταχύτητα, παραμένουμε συγκεντρωμένοι, υπακούμε στις υποδείξεις
του σχολικού τροχονόμου και δίνουμε προτεραιότητα στα παιδιά και τους συνο-
δούς τους.

Οι μετακινήσεις για τους εφήβους και νέους συνιστούν σημαντικό παράγοντα κοι-
νωνικοποίησης. Ενημερώνουμε τους νέους του περιβάλλοντός μας για τους κιν-
δύνους που ενέχει η απόσπαση προσοχής στο δρόμο (χρήση κινητού, μουσική με
ακουστικά), καθώς και η ριψοκίνδυνη οδηγική συμπεριφορά (υψηλή ταχύτητα,
αντικανονική προσπέραση).

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Οδική Ασφάλεια
και στην περίοδο της πανδημίας!
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Σεπτέμβριος 2022Σεπτέμβριος 2022

Δευ Tρι Πεμ Παρ Σαβ ΚυρΤετ

Ξεκίνημα σχολικής χρονιάς

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas

EΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση ασφα-
λών συνηθειών και καλών πρακτικών, συμμετέχοντας κάθε χρόνο με συνέ-
πεια στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα. Οι εθελοντές του Ινστιτούτου
προ(σ)καλούν τους συμμετέχοντες να γίνουν οι «Οδηγοί της Παρέας», εκεί-
νοι δηλαδή που δεν θα καταναλώσουν αλκοόλ, για να μεταφέρουν τους
φίλους τους στο σπίτι τους με ασφάλεια.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(WHO), 5 - 35% των θανάτων από τροχαία παγκοσμίως σχετίζεται με το αλ-
κοόλ, ενώ περίπου το 25% των θανάτων σε τροχαίες συγκρούσεις αποδίδεται
στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Οφείλουμε να θυμόμαστε ότι και η ελάχιστη ποσότητα αλκοόλ στο αίμα επη-
ρεάζει την κριτική ικανότητα, το χρόνο αντίδρασης, την περιφερειακή όραση
κ.α., με τρόπο που δεν γίνεται πάντα αισθητός. Όταν πρόκειται να πιάσουμε
το τιμόνι, δεν καταναλώνουμε σταγόνα αλκοόλ, διαφορετικά, επιλέγουμε
εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης.

. 

Οκτώβριος 2022Οκτώβριος 2022

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas

Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί! 
Οδηγούμε υπεύθυνα για εμάς και τους γύρω μας!
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Οκτώβριος 2022Οκτώβριος 2022

Δευ Tρι Πεμ Παρ Σαβ ΚυρΤετ

Οδηγός της παρέας

EΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» τιμά όσους χάθηκαν στο δρόμο με δράσεις
πρόληψης και εκπαίδευσης στην Οδική Ασφάλεια, καθώς και αιμοδοσίες
για τραυματίες από τροχαία συμβάντα κατά την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης
για τα Θύματα Τροχαίων Δυστυχημάτων κάθε Νοέμβρη. 

Κάθε χρόνο, 1,35 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους
ανά τον πλανήτη, ενώ άλλοι 20 και 50 εκατομμύρια υφίστανται μακροχρόνιες
συνέπειες λόγω τραυματισμών, τόσο σωματικά όσο και κοινωνικο-οικονομικά.
Πρόκειται για έναν αριθμό που αντί να μας δημιουργεί έντονο προβληματισμό,
συχνά τον λαμβάνουμε ως δεδομένο, ως «αναπόφευκτο κακό». Στην πραγ-
ματικότητα, οι απώλειες αυτές είναι, κατά κανόνα, αποτρέψιμες.

Κάθε τροχαίο δυστύχημα που απεικονίζεται ως ένας αριθμός σε λίστες στα-
τιστικών στοιχείων, έχει και μια αθέατη πλευρά, αυτήν της δυσβάσταχτης
απώλειας μιας οικογένειας και φίλων που φέρουν το βάρος της εφ’ όρου
ζωής. Τα τροχαία δυστυχήματα επηρεάζουν μια κοινωνία στο σύνολό της.

Νοέμβριος 2022Νοέμβριος 2022

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas

Τράπεζα αίματος για τα τροχαία συμβάντα
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Νοέμβριος 2022Νοέμβριος 2022

Δευ Tρι Πεμ Παρ Σαβ ΚυρΤετ

Μια άλλη θλιβερή πανδημία…Τροχαία συμβάντα
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Υποδομές Μεταφορών, 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas
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Απολαμβάνουμε τις γιορτές με ασφάλεια! Δεν τρέχουμε στο δρόμο προς το
εορταστικό τραπέζι, δεν απαντούμε σε ευχετήρια μηνύματα και κλήσεις, ενόσω
οδηγούμε, φοράμε πάντα ζώνη ασφαλείας και δεν οδηγούμε εάν έχουμε πιει
έστω και λίγο. Γιατί το καλύτερο δώρο για εμάς και τους αγαπημένους μας
είναι να περνάμε τις γιορτές μαζί!

Δεν ξεχνάμε να προμηθευτούμε εγκαίρως εξοπλισμό για οδήγηση υπό δύ-
σκολες καιρικές συνθήκες και να βεβαιωθούμε ότι γνωρίζουμε πώς τον χρη-
σιμοποιούμε.

Δεκέμβριος 2022Δεκέμβριος 2022

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas

Οι άνθρωποι του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» 
σάς εύχονται Καλές Γιορτές με Υγεία και Ασφάλεια!

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»
210 8620 150 info@ioas.gr210 8620 007Νεμέσεως 2, 112 53 Αθήνα

/ioas.panos.milonas

road-safety-institute-rsi-panos-mylonas- /ioaspanos

ioas_rsi/RSIPanosMylonaswww.ioas.gr
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Δεκέμβριος 2022Δεκέμβριος 2022

Δευ Tρι Πεμ Παρ Σαβ ΚυρΤετ

Καλές Γιορτές με Υγεία και Ασφάλεια!

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas

EΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Οδικής Ασφάλειας - Κυκλοφοριακής Αγωγής

«Παιχνίδι με τον Ιππότη Ευγένιο»

Διαδραστικό παιχνίδι και βιωματική 
εκπαίδευση για παιδιά Νηπιαγωγείου 
και των γονέων τους για θέματα 
Οδικής Ασφάλειας.

«Κυκλοφορώ 
με Ασφάλεια»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
κυκλοφοριακής αγωγής 

για παιδιά Νηπιαγωγείου 
και Δημοτικού Σχολείου. 

«Ασφαλώς ποδηλατώ»

Εκπαίδευση για την ασφαλή 
χρήση του ποδηλάτου 
σε παιδιά Δ’, Ε’, ΣΤ’ 
Δημοτικού Σχολείου.

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas

Για τους 
μικρούς μας φίλους:
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Για τα μεγαλύτερα παιδιά:

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas

«Κάν’το σωστά»
Ενημέρωση μαθητών Γυ-
μνασίου και Λυκείου για
θέματα οδικής ασφάλειας.

«Ερμής»
Εκπαίδευση νέων σε ηλικία παραβατών του Κ.Ο.Κ. στην Οδική Ασφάλεια με
τη χρήση βιωματικού εξοπλισμού, καθώς και συζήτηση με θύματα τροχαίων
συμβάντων.

«Προγράμματα Ενημέρωσης 
για Παραγωγικές Σχολές και 
Κέντρα Εκπαίδευσης» 
Θεωρητική και πρακτική κατάρ-
τιση των αξιωματικών και οπλι-
τών στις Στρατιωτικές Μονάδες
σε θέματα Οδικής Ασφάλειας με
τη χρήση ειδικών προσομοιωτών.

«Προσκοπισμός 
και Οδική Ασφάλεια»

Εκπαίδευση των προσκόπων 
στην Οδική Ασφάλεια και τις αρχές 
της ασφαλούς μετακίνησης.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Οδικής Ασφάλειας - Κυκλοφοριακής Αγωγής
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Για τις εταιρίες

Εκπαιδευτικά Προγράμματα
Οδικής Ασφάλειας - Κυκλοφοριακής Αγωγής

Παράρτημα Δυτικής Ελλάδος:
Κτήριο Διοίκησης και Λειτουργίας της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου, 30020 Αντίρριο

Παράρτημα Βορείου Ελλάδος: Γιαννιτσών 39, 54627 Θεσσαλονίκη
Παράρτημα Κύπρου: Ολυμπιακό Μέγαρο Αμφιπόλεως 21, 2025 Λευκωσία

Info-Center: 210.3211.051

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas

AVENUE for Traffic Safety

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 2
μέρη: θεωρητική εκπαίδευση
με αλληλεπίδραση και ενεργό
συμμετοχή των εκπαιδευόμε-
νων και βιωματική εκπαίδευση
με προηγμένο εξοπλισμό για
την επίδειξη των επιπτώσεων
των τροχαίων συμβάντων.

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» έχει
σχεδιάσει και υλοποιεί ολοκλη-
ρωμένα προγράμματα θεωρητικής
και πρακτικής εκπαίδευσης, με
εξάσκηση σε αυτοκίνητο, με δια-
βαθμισμένα επίπεδα γνώσεων και
δυσκολία, ώστε να καλύπτεται ένα
μεγάλο εύρος εταιρικών αναγκών
στο πλαίσιο εκπαίδευσης των ερ-
γαζομένων για θέματα Υγείας και
Ασφάλειας στην εργασία. 

Κέντρα Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια
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Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

Νεμέσεως 2, 112 53 Αθήνα
Τηλ.: 210.86.20.150 • Fax : 210.86.20.007

info@ioas.gr

Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας, Αθήνα

Τοπικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας, σε όλη την Ελλάδα

Πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015,
14001:2015, 39001:2012, 29993:2017

www.ioas.gr/ioas.panos.milonas
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