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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ &  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

«ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» 
 

 

 
 

 
Απολογισμός Δράσεων Ι.Ο.ΑΣ. “Πάνος Μυλωνάς” 

2012 
 
 
Κυρίες και Κύριοι Εταίροι - Αγαπητοί Φίλοι και Συνεργάτες, 
 

Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη Γενική Συνέλευση, για την ενεργή συμμετοχή σας και υποστήριξη 
στο έργο του Ινστιτούτου που έχει σταθεί πολύτιμη προκειμένου να έχουμε ολοένα και πιο θετικά 

αποτελέσματα στο έργο μας. Το 2012, τις δράσεις του πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του οποίου σας 

παρουσιάζουμε σήμερα, το Ινστιτούτο διεύρυνε τη δράση του μέσα από προγράμματα και μεγάλες καμπάνιες 
καθώς και την αναγνωρισιμότητα και απήχησή του στο κοινό.  

 
Το Ινστιτούτο βρίσκεται σταθερά προσανατολισμένο στην κατά το δυνατό μεγαλύτερη μείωση των τροχαίων 

συμβάντων θέτοντας στόχους που μολονότι μπορεί να ηχούν φιλόδοξοι στα αυτιά μας, μας δείχνουν το 
δρόμο για ένα πιο πολιτισμένο περιβάλλον στους ελληνικούς δρόμους.  

 

Τόσο με τα προγράμματα ΚΟΧ όσο και με προγράμματα και εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται υπό την 
“ομπρέλα” της «Συμμαχίας», χιλιάδες μαθητές αλλά και σπουδαστές εκπαιδεύτηκαν από τους έμπειρους 

εξειδικευμένους συνεργάτες μας σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής, ενώ οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε 
ενήλικες με τον μοναδικό εξοπλισμό του mobile NEST, που αποκτήθηκε για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος AVENUE for Traffic Safety, ενθουσίασαν τους χρήστες δίνοντάς μας την ελπίδα πως η 

ακαταπόνητη επιμονή μας θα φέρει την Ελλάδα σε μια λιγότερο τραγική θέση ως προς τον αριθμό των 
τροχαίων δυστυχημάτων. Κατά το 2012 το Ινστιτούτο διείσδυσε ακόμα περισσότερο και στο στρατό, 

πραγματοποιώντας πολλές εκπαιδεύσεις σε στρατευμένους νέους, δηλαδή σε ανθρώπους που βρίσκονται σε 
μια ηλικία κρίσιμη όσον αφορά στη σχέση τους με την οδήγηση.  

 

Πριν προχωρήσουμε στην επιμέρους περιγραφή των δράσεών του Ινστιτούτου για το 2012 θα ήθελα να 
ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συνεργάτες, τα μέλη του Δ.Σ, αλλά και τους εθελοντές που μοιράζονται 

μαζί μας το στόχο για μια χώρα με λιγότερα θύματα στην άσφαλτο. 
 

Ειδικά για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον απερχόμενο Αντιπρόεδρό μας κύριο Γιώργο Βρεττό 
θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που στηρίζουν αυτόν τον αγώνα που διαπιστώνουμε ότι βρίσκει 

απήχηση και έχει συμβάλει ουσιαστικά  στη αλλαγή των δεδομένων της Οδικής Ασφάλειας στη χώρα μας, 

όπου βέβαια έχουμε μακρύ δρόμο ακόμη για να καταφέρουμε τους στόχους μας στο να κινητοποιήσουμε 
πολίτες και πολιτεία ώστε να πάψουμε να θρηνούμε θύματα στους δρόμους μας . Το γεγονός ότι 

παρατηρούμε και μετράμε την αλλαγή νοοτροπίας στην προσπάθεια δημιουργίας κουλτούρας κυκλοφοριακής 
αγωγής και παιδείας στηριζόμενοι και από τη «Συμμαχία» για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο (την 

πρώτη Συμμαχία που έγινε στη χώρα), είναι κάτι που μας ενθαρρύνει και μας ενδυναμώνει να συνεχίζουμε 

μαζί αυτό το δύσκολο έργο που επιλέξαμε μαζί να φέρουμε εις πέρας.  
 

 
 

Αναλυτικά οι δράσεις μας παρατίθενται κατωτέρω ανά τομέα και χρονολογικά: 
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ΔΡΑΣΕΙΣ 01/2012 – 12/2012 

 Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας  
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»  

 
 

1. Οργάνωση Πολιτείας στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας 

 
 

Επίσκεψη του Προέδρου του Γερμανικού Οργανισμού Οδικής Ασφάλειας (DVW), στην Ελλάδα 

 

Μετά από πρόσκληση της Προέδρου του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» 
φιλοξενήθηκε στη χώρα μας ο πρόεδρος του Γερμανικού Οργανισμού Οδικής Ασφάλειας (Deutsche 

Verkehrswacht – DVW) και πρώην Υπουργός Μεταφορών της Γερμανίας κ.Kurt Bodewig καθώς και ο 
Διευθυντής του Βελγικού Ιδρύματος για τους Νέους Οδηγούς (Responsible Young Drivers – RYD) κ.Johan 

Chiers. 
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η διαμόρφωση και εφαρμογή περαιτέρω στρατηγικών και δράσεων που θα 

προωθήσουν πρακτικά και με αυξημένη αποτελεσματικότητα την Οδική Ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα, όπως 

δήλωσε ο κ. Bodewig «Το Ι.Ο.ΑΣ. και η DVW σχεδιάζουμε νέες δράσεις για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας 
και να ανταλλάξουμε γνώση και καλές πρακτικές».  

Στη διάρκεια της παραμονής του ο κ. Bodewig και η κα Μυλωνά συναντήθηκαν με το Γ.Γ. του Υπουργείου 
Μεταφορών, το Γ.Γ. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τον Υπαρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. αρμόδια στελέχη του 

Υπουργείου Παιδείας για θέματα κυκλοφοριακής αγωγής καθώς και Στελέχη της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.  
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Υπουργείο Παιδείας, ο κ.Bodewig δεσμεύτηκε να συμβάλλει στη 

μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω του Ι.Ο.ΑΣ. για την υλοποίηση προγραμμάτων ασφαλούς κυκλοφορίας των 
παιδιών και των νέων. Ήδη μερικά απ’ αυτά τα προγράμματα το Ι.Ο.ΑΣ. τα πραγματοποιεί σε σχολεία όλης της 

χώρας. 
Στο τέλος της επίσκεψής του ο κ. Bodewig δήλωσε ότι φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις από τις δράσεις 

που αναπτύσσει το Ινστιτούτο όπως και από το Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας που έχει δημιουργηθεί στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE for Traffic Safety και φιλοξενείται στις Εγκαταστάσεις του 
Ελληνικού Κόσμου, τονίζοντας ότι ακόμα και μία χώρα με μεγάλη παράδοση σε θέματα κυκλοφοριακής 

αγωγής –όπως η Γερμανία- μπορεί να αντλήσει από το Ι.Ο.ΑΣ. χρήσιμα διδάγματα και καινοτομικές 
προσεγγίσεις στην επιμόρφωση και ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια. «Είμαι εντυπωσιασμένος από το 

Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας που έχει δημιουργήσει το Ι.Ο.ΑΣ. στην Αθήνα. Η Ελλάδα χρειάζεται 

οργανισμούς που είναι δεσμευμένοι στους στόχους τους. Το Ι.Ο.ΑΣ. και η Πρόεδρος του κ. Δανέλλη-Μυλωνά 
είναι άξιοι συγχαρητήριων. Δεν στοχεύουν μόνο στην υποστήριξη 

και προώθηση δράσεων αλλά και στην έρευνα, την εκπαίδευση και 
στις πρωτοβουλίες για την πρόληψη και τη μείωση των τροχαίων».    

Οι δράσεις του AVENUE, που περιλαμβάνουν εκπαίδευση, 

ενημερωτικές εκστρατείες, διαδραστικά προγράμματα, πολιτιστικές 
και εκπαιδευτικές δράσεις και εκδηλώσεις και εθελοντισμό, 

σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται με απώτερο σκοπό τη δραστική 
μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων τόσο στη χώρα μας όσο και 

στις χώρες της Ε.Ε.  Φιλοδοξούμε πως το  έργο αυτό θα 
αποτελέσει παρακαταθήκη για την κοινωνική ευημερία αλλά και για 

την ανάπτυξη της χώρας, δεδομένου ότι κάθε χρόνο στην Ελλάδα 

πάνω από 2.000 συμπολίτες μας χάνουν τη ζωή τους, ενώ 17.000 
ακόμη τραυματίζονται και οι περισσότεροι εξ αυτών ζουν με 

μόνιμες αναπηρίες. 
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2012 
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Συνάντηση Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AVENUE for Traffic Safety 

 

 
Στις 8 & 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη η 4η συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος AVENUE που συντονίζει το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και συμμετέχουν εξειδικευμένοι φορείς 9 
κρατών-μελών της Ε.Ε.. Στη συνάντηση, που φιλοξενήθηκε στην Ισπανία από τον οργανισμό AESLEME οι 

εταίροι εργάστηκαν από κοινού προκειμένου να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και τεχνογνωσία καθώς και 

να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του προγράμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλούμε δείτε και την ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.avenuefortrafficsafety.eu/) 

Μαδρίτη, 10 Οκτωβρίου 2012 
 

 

 
Το ΙΟΑΣ στη Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας 

 
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς συμμετείχε στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής 
Ασφάλειας (ΕΣΟΑ), που έγινε υπό την προεδρία του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κυρίου Σταύρου Καλογιάννη. 
 

Στη σύσκεψη, εκτός από το Ινστιτούτο, μετείχαν ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Διακομματικής Επιτροπής 

της Βουλής, βουλευτής κύριος Ν. Ταγαράς, ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας κύριος Ι. Σγουρός, 
ο καθηγητής του ΕΜΠ και συντάκτης του Στρατηγικού σχεδίου για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα κύριος Γ. 

Κανελαΐδης, εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Συλλόγου 
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, του Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ), της ΕΛΠΑ, των Συλλόγων 

«ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ» και «Των Φίλων των Ποδηλάτων», της Μοτοσικλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, της 

Πρωτοβουλίας Πολιτών για τα Δικαιώματα των Πεζών (ΠΕΖΗ), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με 
Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου αρμόδιοι για θέματα οδικής ασφάλειας. 

 
Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε ο συντονισμός των δραστηριοτήτων όλων των φορέων που 

ασχολούνται με την οδική ασφάλεια, υπό την εποπτεία του υπουργείου, με στόχο τη βελτιστοποίηση της 
πολιτικής, των δράσεων και την ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων. 

Η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου που ενεργοποιείται και πάλι μετά από 1½ χρόνο, έχει στόχο να 

αναδείξει τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση στην προώθηση της οδικής ασφάλειας. 
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2012 
 
 

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» στη Βουλή των Ελλήνων  

 
Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής 

Ασφάλειας κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά κλήθηκε σε ομιλία- ενημέρωση των Βουλευτών της Ειδικής 
Μόνιμης Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια στη Βουλή. Καλεσμένη ήταν επίσης και η Πρόεδρος των Ατόμων 

με Αναπηρία κυρία Κοντογεωργάκη.  Η Πρόεδρος ξεκίνησε την ομιλία της επισημαίνοντας ότι τα τροχαία 

συμβάντα αποτελούν πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλικίες 15-29, ενώ παρουσίασε στατιστικά στοιχεία της 
Τροχαίας για το έτος 2012 που εμφανίζουν μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων σε σχέση με το 2011. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των τροχαίων για την κοινωνία αλλά και την ανάπτυξη της χώρας, 
σε πρόσφατες δράσεις του Ινστιτούτου και συγκεκριμένα στα εκπαιδευτικά προγράμματα που 

πραγματοποιούνται στα σχολεία, στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα, καθώς και στο Εθνικό Κέντρο 
Οδικής Ασφάλειας (ΝΕST) επισημαίνοντας στους Βουλευτές  την αδυναμία του Ινστιτούτου να εξασφαλίσει 

μόνιμο χώρο φιλοξενίας. Αναφορά έγινε και στη συνεχή συνεργασία και επικοινωνία που διατηρεί το 

Ινστιτούτο με τις δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού και τις εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται σε πολλές 
στρατιωτικές μονάδες, όπως επίσης και στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AVENUE for Τraffic Safety. 

http://www.avenuefortrafficsafety.eu/
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 Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. έθεσε στους Βουλευτές των κομμάτων το θέμα των σοβαρών ελλείψεων της 

Τροχαίας σε θέματα ελέγχων αλλά και ελλείψεις που αφορούν σε εξοπλισμό, σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα 
αλλά και υλικά όπως τα επιστόμια για τα αλκοολόμετρα. 

Οι Βουλευτές τοποθετήθηκαν, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον επί των θεμάτων στα οποία αναφέρθηκε και 

παρουσίασε η κα. Μυλωνά και την συνεχάρησαν για το έργο και τις δράσεις του Ινστιτούτου.   
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2012 
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2.Συμμαχία για την Ευγένεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο 

 

 

 
Στόχος της Συμμαχίας είναι η αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων της οδικής ασφάλειας με ενεργή 

συμμετοχή της κοινωνίας, αξιοποιώντας και συντονίζοντας τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν οι κλαδικοί 

φορείς, οι κινήσεις πολιτών, οι ιδιωτικές εταιρείες και οι κρατικοί φορείς.  

 

Η εν λόγω πρωτοβουλία με ανάληψη δράσεων υπό τον τίτλο «ΣΥΜΜΑΧΙΑ» έχει ξεκινήσει το Μάρτιο 2009, 

σε πανελλαδική εμβέλεια, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC),  

υπό την αιγίδα των αρμόδιων Υπουργείων, με «ενεργούς συμμάχους» και «εταίρους κοινωνικής ευθύνης», 

Εθνικούς Οργανισμούς, Πανεπιστήμια και Ιδιωτικούς φορείς που συμβάλλουν σημαντικά πλαισιώνοντας 

δράσεις για την πρόληψη και τη μείωση των τροχαίων 

ατυχημάτων.  

 

Τα Μέλη της Συμμαχίας και οι άξονες στους οποίους δεσμεύτηκαν 

να δραστηριοποιηθούν είναι: Παιδιά και Οδική Ασφάλεια 

(ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ), Νέοι και Οδική Ασφάλεια (ΑΧΑ 

Ασφαλιστική), Οικολογική Οδήγηση (ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ), Κινητό 

και Ασφαλής Οδήγηση (COSMOTE), Αλκοόλ και Οδήγηση 

(DIAGEO), Καλή Υγεία για Ασφαλή Οδήγηση (GENESIS 

PHARMA), Ασφάλεια και Ελαστικά (GOODYEAR). Οι εν λόγω 

εταιρείες αποτελούν πρωτοπόρους στους χώρους που 

δραστηριοποιούνται, ενώ οι άξονες που έχουν επιλεγεί κατά κόρον 

συνάδουν με τους άξονες δράσης και του ETSC και τα Μέλη της Συμμαχίας σχεδιάζουν και υλοποιούν 

ενέργειες που συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση του κοινού προς την υιοθέτηση μιας 

υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς σύμφωνα και με τη στρατηγική της εταιρικής τους κοινωνικής ευθύνης.  

 

Κοινός στόχος όλων των μελών είναι η υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία 

προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη μελέτη, έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση των 

πολιτών, αποσκοπώντας στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.  
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3.Προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής 

 

 
Δυο βασικά προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής για παιδιά εφάρμοσε το Ινστιτούτο σε 

Δημοτικά σχολεία και σε διάφορες παιδικές εκδηλώσεις. Περισσότερα από 6.500 παιδιά 
εκπαιδεύτηκαν στο πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» για το 2012 συμπληρώνοντας ένα 

συνολικό αριθμό 29.000 παιδιών, ενώ έγιναν και οι πρώτες εκπαιδεύσεις στο νέο πρόγραμμα 
«Ασφαλώς Ποδηλατώ» για τη σωστή και ασφαλή χρήση του ποδηλάτου στα Αρσάκεια Σχολεία 

Αθηνών και Πάτρας, στη Μήλο,  τη Νίσυρο καθώς και σε εκδηλώσεις του Ινστιτούτου.  

 
 
 

Ενημέρωση-Παρουσίαση στο Παλλάδιο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό 
 

Στο χώρο του Παλλαδίου Δημοτικού, σε κοινό 200 παιδιών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού και 150 
γονέων, την Κυριακή 1η Απριλίου σημειώθηκε για πρώτη φορά μια ιδιαίτερα μαζική εκπαίδευση στην οποία  

χρησιμοποιήθηκε όλος ο εξοπλισμός του mobile NEST του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».  

Τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν στο πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» και 
παρακολούθησαν μαζί με τους γονείς το πρόγραμμα εκπαίδευσης ποδηλάτου και της ασφαλούς χρήσης αυτού. 

Οι γονείς είχαν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν χρησιμοποιώντας τον προσομοιωτή οδήγησης, τον 
προσομοιωτή ανατροπής οχήματος, τον προσομοιωτή πρόσκρουσης καθώς και να χρησιμοποιήσουν τα γυαλιά 

προσομοίωσης μέθης και να ενημερωθούν για την απόσπαση 

προσοχής κατά την οδήγηση και πως αυτή μπορεί να 
προκαλέσει κάποιο τροχαία συμβάν. Ένας από τους 

ενημερωτικούς σταθμούς για τους γονείς ήταν αυτός για τη 
χρήση παιδικού καθίσματος, όπου ο συνεργάτης του 

Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας κ. Γιώργος Ρεφενές από την 

BeSafe, με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού έδειξε 
στους γονείς του Παλλαδίου τα συνηθισμένα λάθη που 

γίνονται κατά τη χρήση παιδικών καθισμάτων στο 
αυτοκίνητο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην 

ενημέρωση πάνω στην κατηγορία καθισμάτων 2/3 (ηλικίας 4-
12 ετών) όπου δυστυχώς η χρήση στην Ελλάδα είναι ακόμα 

ιδιαίτερα μικρή σε σχέση με το μέσο ευρωπαϊκό όρο. 

Αθήνα, 1 Απριλίου 2012 
 

 
 

35ο Φεστιβάλ Παιδιού Πεύκης-Λυκόβρυσης 

 
Περισσότερα από 100 παιδιά και 80 ενήλικοι επισκέφτηκαν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος 

Μυλωνάς»  που έλαβαν μέρος στο 35ο Φεστιβάλ Παιδιού στο Δήμο Πεύκης-Λυκόβρυσης, την Κυριακή 10 
Ιουνίου. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού 

προγράμματος «Κυκλοφορώ με ασφάλεια», και οι γονείς ενημερώθηκαν για τις επιπτώσεις της χρήσης αλκοόλ 
στην οδήγηση, ενώ παράλληλα είχαν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των γυαλών προσομοίωσης μέθης.   

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2012 
 
 

 
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας στην παιδική εκδήλωση «Παιδιαδρομή»  

 

Στο φεστιβάλ «Παιδιαδρομή» που πραγματοποιήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 7-9 Σεπτεμβρίου 
βρέθηκε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας με βιωματικά και ενημερωτικά προγράμματα για τα παιδιά Α’/θμιας 

εκπαίδευσης και τους γονείς τους. Πάνω από 250 παιδιά ενημερώθηκαν γύρω από θέματα Οδικής Ασφάλειας 
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και Κυκλοφοριακής Αγωγής, δίνοντας την υπόσχεση να τηρούν τους κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας, 

προτρέποντας φίλους και συγγενείς να πράξουν το ίδιο.  
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2012 
 
 
 
Το Ι.Ο.ΑΣ. συμμετείχε σε παράλληλες δράσεις το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα 
 

Εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερωτικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο το 

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα κατά την οποία κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Βιώσιμης Μετακίνησης. 

 
1.«Ασφαλώς Ποδηλατώ» στο Πεδίον του Άρεως 

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών OPEN DAYS 2012 και της Ευρωπαϊκής Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο, η Περιφέρεια 

Αττικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποίησαν το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης «Ασφαλώς Ποδηλατώ» που αφορά στη σωστή και ασφαλή χρήση του ποδηλάτου για 

παιδιά. Στο Πεδίον του Άρεως, στο χώρο που βρίσκεται μπροστά στο άγαλμα του Βασιλέως Κωνσταντίνου 
δημιουργήθηκε ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής με σήματα και κώνους στο οποίο οι μικροί επισκέπτες 

ενημερώνονταν για τη σωστή χρήση του κράνους, των ανακλαστικών 
και την ασφαλή χρήση ποδηλάτου. Αμέσως μετά πραγματοποιούσαν 

ασκήσεις χρησιμοποιώντας ποδήλατα και έχοντας πάντα δίπλα τους 

κάποιον συνεργάτη του Ινστιτούτου. Περισσότεροι από 200 επισκέπτες, 
μικροί και μεγάλοι, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους 

συνεργάτες του Ινστιτούτου για όλες τις δυσκολίες και τους κινδύνους 
που αντιμετωπίζουν οι ποδηλάτες σε ένα αρκετά εχθρικό προς αυτούς 

οδικό περιβάλλον, όπως αυτό της Αθήνας. Το σημείο επισκέφθηκαν 

επίσης, ο «Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Αργυρούπολης», η ομάδα 
«Ώρα για Δράση» και οι «Ποδηλάτες Αγίου Δημητρίου» αναδεικνύοντας 

έτσι την προσπάθεια που γίνεται από το Ι.Ο.ΑΣ. στον ποδηλατικό κόσμο 
της πόλης μας.  

 
2.«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» & «Αλκοόλ και Οδήγηση» στην Πανεπιστημίου 

Την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμης Μετακίνησης εμψυχωτές και εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ., σε 

συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, συμμετείχαν σε δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πεζοδρομημένη οδό 
Πανεπιστημίου. Στο χώρο που είχαν στη διάθεσή τους, οι συνεργάτες του Ινστιτούτου πραγματοποίησαν το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» για παιδιά Δημοτικού και την ίδια ώρα οι μεγαλύτεροι σε 
ηλικία επισκέπτες χρησιμοποιώντας τα ειδικά γυαλιά προσομοίωσης μέθης ενημερώνονταν για τους κινδύνους 

της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Με τον τρόπο αυτό, υπήρχε παράλληλη ενημέρωση μικρών και 

μεγάλων, στο πνεύμα της Εβδομάδας Βιώσιμης Μετακίνησης. Από το σημείο όπου βρίσκονταν οι συνεργάτες 
του Ινστιτούτου πέρασαν και ενημερώθηκαν περισσότεροι από 350 πολίτες της Αθήνας.  

 
3.«Πρόγραμμα AVENUE» & «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στη «ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ» 

Για μία ακόμα χρονιά, το Ινστιτούτο συμμετείχε με δράσεις ενημέρωσης 

σε μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο με 
επίκεντρο τα παιδιά.  

Ο βασικός εξοπλισμός προσομοιωτών που το Ινστιτούτο έχει αποκτήσει 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE for Traffic Safety 

(προσομοιωτής ανατροπής, προσομοιωτής πρόσκρουσης, συσκευή 
μέτρησης ανακλαστικών και απόστασης ακινητοποίησης) βρέθηκε στο 

Γκάζι. Οι συνεργάτες του Ινστιτούτου ενημέρωσαν περισσότερους από 

2.500 επισκέπτες γύρω από την κρισιμότητα της χρήσης ζώνης και της 
κατάλληλης ταχύτητας όταν κινούνται σε διαφορετικά οδικά 

περιβάλλοντα, την ώρα που τα μικρά παιδιά είχαν τη δυνατότητα να 
ενημερωθούν μέσα από το πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» για την ορθή συμπεριφορά σε θέματα 

κυκλοφοριακής αγωγής.  

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2012 
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Συμμετοχή του Ινστιτούτου στο Φεστιβάλ Νέου Κόσμου με προγράμματα Κυκλοφοριακής 
Αγωγής 

 

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ που πραγματοποίησε ο Δήμος Νέου Κόσμου, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 
«Πάνος Μυλωνάς», μετά από πρόσκληση του Αθλητικού Συλλόγου «Πρωτέας», βρέθηκε στις εγκαταστάσεις 

του Συλλόγου για να ενημερώσει με τις δράσεις του κατοίκους του Νέου Κόσμου και όλους τους 
παρευρισκομένους σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στους μικρούς μας φίλους, 

αφού οι συνεργάτες του Ινστιτούτου ενημέρωσαν περισσότερα από 50 παιδιά και γονείς για τους κανόνες που 

πρέπει να τηρούνται ώστε να κυκλοφορούμε όλοι με ασφάλεια στο δρόμο.  
Αθήνα, 04 Σεπτεμβρίου 2012 
 
 
 
«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στο Ίδρυμα Ευγενίδου την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 
 

Στο Ίδρυμα Ευγενίδου βρέθηκαν οι εμψυχώτριες του Ινστιτούτου μετά από πρόσκληση προς το Ινστιτούτο 
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος  Μυλωνάς»  προκειμένου να παρουσιάσουν  το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής  

σε  παιδιά σχολικής και προσχολικής 
ηλικίας.  

Με ενθουσιασμό συμμετείχαν 

περισσότερα από 80 παιδάκια που 
επισκέφτηκαν το  Ίδρυμα Ευγενίδου με 

τους γονείς τους προκειμένου να 
παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Στη 

στολισμένη αίθουσα της βιβλιοθήκης τα 

παιδάκια  χωρισμένα σε ομάδες έμαθαν 
παίζοντας, τους βασικούς κανόνες 

συμπεριφοράς για την ασφάλεια της 
κυκλοφορίας στο δρόμο και  κυρίως 

τους κινδύνους που κρύβει ο δρόμος 
όπως και τον τρόπο σωστής 

συμπεριφοράς για εκείνα αλλά και τους 

γονείς τους όταν οδηγούν  ή περπατούν  
και τα συνοδεύουν! 

Η πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. παρούσα στην 
εκδήλωση  ευχήθηκε στα παιδάκια για τις γιορτές και τον καινούργιο χρόνο  μοιράζοντας τους και το 

ημερολόγιο με τις δράσεις του Ινστιτούτου για το 2013 και παροτρύνοντας τα να μιλήσουν με τους γονείς 

τους για τα όσα άκουσαν και έμαθαν στο πρόγραμμα που με χαρά συμμετείχαν.  
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2012 
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4.Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις 

 
 

Η Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας (mobile NEST) ταξίδεψε σε διάφορες περιοχές της χώρας 
όπου χιλιάδες πολίτες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν μέσω του εξοπλισμού μας τη βιωματική 

εμπειρία πρόσκρουσης και ανατροπής οχήματος καθώς και οδήγησης σε επικίνδυνες συνθήκες. 
Αντίστοιχες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις έγιναν σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως οι 

πρόσφυγες, καθώς και σε εργαζόμενους ιδιωτικών εταιρειών. Παράλληλα, εκατοντάδες μαθητές 
γυμνασίων και λυκείων εκπαιδεύτηκαν πάνω σε ζητήματα οδικής ασφάλειας, στο πλαίσιο 

προγράμματος που διενεργούμε σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική.  

 
 

 
Η Οδική Ασφάλεια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

Περισσότερους από 7.000 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σπουδαστές ενημέρωσαν πάνω 
σε θέματα οδικής ασφάλειας οι συνεργάτες του Ι.Ο.ΑΣ. Το σχετικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με 

την ΑΧΑ Ασφαλιστική.  
Έμπειροι συνεργάτες του Ινστιτούτου μπήκαν σε γυμνάσια, γενικά και επαγγελματικά λύκεια, επαγγελματικές 

σχολές καθώς και μεταλυκειακά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και σχολές για να ενημερώσουν και να 
ευαισθητοποιήσουν τους νέους πάνω στο μείζον πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων που μαστίζουν τα χώρα 

μας και να παρουσιάσουν τρόπους πρόληψης και μείωσης τους καθώς και βελτίωσης της οδικής 

συμπεριφοράς.  
Οι μαθητές ενημερώθηκαν και για την ιστοσελίδα www.kantososta.gr, όπου υπάρχει ερωτηματολόγιο σχετικό 

με την οδική ασφάλεια, το οποίο έχει δημιουργηθεί από το Ινστιτούτο και την ΑΧΑ Ασφαλιστική.  
Οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις έγιναν σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Αττικής αλλά και στο 

γυμνάσιο Ψαχνών Ευβοίας ενώ ύστερα από πρόσκληση της Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, το Ινστιτούτο 

ταξίδεψε για ένα διήμερο στο νησί προκειμένου να συμμετέχει σε εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια που 
πραγματοποιήθηκαν με ομάδα μαθητών γ’ γυμνασίου και α’ λυκείου.  

Επίσης ειδική εκπαίδευση παρακολούθησαν οι σπουδαστές του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης & 
Κατάρτισης καθώς και του ΙΕΚ Ξυνή. 
 
 
 

Mobile NEST στα Καλάβρυτα 
 

Μια πρωτότυπη όσο και καινοτόμα δράση πραγματοποίησε για τρεις ημέρες το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 
"Πάνος Μυλωνάς" σε συνεργασία με το Δήμο Καλαβρύτων και το Χιονοδρομικό Κέντρο της περιοχής, 

μεταφέροντας όλο τον εξοπλισμό των προσομοιωτών ανατροπής, πρόσκρουσης κα οδήγησης στην πόλη των 
Καλαβρύτων και το χειμερινό θέρετρο. Στόχος της δράσης ήταν να ενημερωθούν οι κάτοικοι της περιοχής και 

οι επισκέπτες του χιονοδρομικού πως αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί, πολύ περισσότερο σε δρόμους που 

είναι ολισθηροί από το χιόνι και το κρύο. Μαζί με τους συμπολίτες μας και η πολιτική ηγεσία της περιοχής, 
ενημερώθηκε και εκπαιδεύτηκε πάνω σε θέματα οδικής ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων στο 

χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων εκείνοι που ξεχώρισαν στη χρήση 
των προσομοιωτών περνώντας τις δοκιμασίες χωρίς λάθη, 

μοιράστηκαν δώρα προσφορά του Χιονοδρομικού Κέντρου. Μία από 

τις τρεις βραδιές που οι συνεργάτες του Ινστιτούτου έμειναν στην 
περιοχή, πραγματοποιήθηκε "Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα" στο κέντρο 

Οινέας. Μάλιστα, οι θαμώνες, νέοι και μεγαλύτερης ηλικίας 
απέδειξαν πως γνωρίζουν την κακή σχέση του αλκοόλ με την 

οδήγηση αφού οι περισσότεροι από όσους οδηγούσαν δεν έπιναν. Η 
οδική ασφάλεια αφορά όλες τις περιοχές και όλους τους συμπολίτες 

μας. Η κινητή μονάδα του Κέντρου Αναφοράς για την Οδική 

Ασφάλεια με τους προσομοιωτές θα βρεθεί σε όλη την Ελλάδα για 
ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις.  

Καλάβρυτα, 12 Φεβρουαρίου 2012 
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Το Iνστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (I.O.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» στην Καρδαμύλη Μεσσηνιακής 

Μάνης 
 

Στην Καρδαμύλη Μεσσηνιακής Μάνης ταξίδεψε η Κινητή Μονάδα Οδικής ασφάλειας (mobile NEST) του 

Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (I.O.ΑΣ.) Πάνος Μυλωνάς την Πέμπτη και Παρασκευή 8-9 Μαρτίου 2012. Ο 
υπεύθυνος προγραμμάτων Ευγένιος Πετούμενος και η εθελόντρια του ΙΟΑΣ - δημοσιογράφος Ελένη Λυκίσα, 

μετά από πρωτοβουλία-πρόσκληση του δημοτικού συμβούλου Δημήτρη Κατσικέα και των συνεργατών του, 
παρουσίασαν τα προγράμματα του Ινστιτούτου σε συνολικά 300 μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. 

Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου της περιοχής εκπαιδεύτηκαν στην ασφαλή χρήση του ποδηλάτου καθώς 

και στην κυκλοφοριακή αγωγή. Οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου είχαν τη δυνατότητα, μέσω των 
εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος AVENUE, να παρακολουθήσουν και να 

χρησιμοποιήσουν τους  προσομοιωτές ανατροπής και πρόσκρουσης οχήματος εμπεδώνοντας την αξία χρήσης 
ζώνης ασφαλείας καθώς και να ενημερωθούν για τις συνέπειες της κατανάλωσης  αλκοόλ στην οδήγηση. Οι 

μαθητές λυκείου χρησιμοποίησαν και τον προσομοιωτή οδήγησης με 40 εκπαιδευτικά προγράμματα. Λόγω των 

αυξημένων προβλημάτων από τροχαία συμβάντα στην περιοχή, τόσο οι συνεργάτες του Ινστιτούτου όσο και 
οι άνθρωποι που τους φιλοξένησαν, συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε όλα τα επίπεδα.  

Καρδαμύλη, 9 Μαρτίου 2012 

 
 
To mobile NEST στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου (Λάρισα) 

 
Στο πλαίσιο του προγράμματος AVENUE, η Κινητή Μονάδα  Οδικής 

Ασφάλειας (mobile ΝEST) του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 

Μυλωνάς», βρέθηκε στη Λάρισα από τη Δευτέρα 12 έως και την Πέμπτη 
15 Μαρτίου 2012, όπου εκπαίδευσε συνολικά 350 άτομα από το 

προσωπικό του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου. Σημαντικός παράγοντας κατά 
τη διάρκεια της εκπαίδευσης, η οποία έγινε σε ομάδες των 20-25 ατόμων 

από 3 συνεργάτες του Ινστιτούτου, ήταν ότι συμμετείχε και η ηγεσία της 

εταιρίας. Οι εκπαιδευόμενοι έμειναν ενθουσιασμένοι με το πρόγραμμα 
που αποτελείται από δύο σκέλη, θεωρητικό και βιωματικό (προσομοιωτής 

πρόσκρουσης, προσομοιωτής ανατροπής οχήματος και προσομοιωτής οδήγησης σε επικίνδυνες καταστάσεις ). 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως το πρόγραμμα είχε μεγάλη απήχηση και στον τοπικό τύπο (τηλεόραση, 

εφημερίδες).  
Η εκπαίδευση θεωρείται από το Ινστιτούτο εξέχουσας σημασίας, καθώς οι εργαζόμενοι στον Αυτοκινητόδρομο 

Αιγαίου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή καθημερινής επικοινωνίας με τους οδηγούς που χρησιμοποιούν τον 

αυτοκινητόδρομο, αντιμετωπίζοντας συχνά εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. Σε αυτές τις συνθήκες 
επιβάλλεται να έχουν καλύτερη δυνατή κατάρτιση πάνω σε όλα τα θέματα σχετικά με την προστασία των 

χρηστών του δρόμου.  
Λάρισα, 15 Μαρτίου 2012 

 
 
Εκπαίδευση στη Γέφυρα Ρίου-Αντίρριου 

 
Με αφορμή την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας που οργάνωσε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 

Μυλωνάς» και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, και την 
Περιφερειακή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας στη Δυτική Ελλάδα συνεργάτες 

του Ι.Ο.ΑΣ. βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις των γραφείων του Ινστιτούτου 
της Γέφυρας Ρίου-Αντίρριου από τις 22 έως και τις 26 Μαρτίου, 

εκπαιδεύοντας συνολικά 300 άτομα με τον εξοπλισμό του Mobile NEST, 

του Ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE. Εκεί, χρησιμοποιήθηκαν μεταξύ 
άλλων για την εκπαίδευση, ο προσομοιωτής ανατροπής οχήματος, ο 

προσομοιωτής πρόσκρουσης καθώς και ο προσομοιωτής οδήγησης ο 
οποίος περιλαμβάνει 40 διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Στην 

πενθήμερη αυτή εκπαίδευση, αξίζει να σημειωθεί η άριστη συνεργασία με 
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τη Διοίκηση της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και τον Κύριο Ιωάννη Φρέρη, που εκτός από μέλος του Ινστιτούτου Οδικής 

Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» συμμετέχει και στη Συμμαχία για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο δρόμο.  
Πάτρα, 26 Μαρτίου 2012 
           

 
Εκπαιδευτικό Τριήμερο στα Μέγαρα 

 
Στο πλαίσιο του προγράμματος AVENUE και μετά από πρωτοβουλία του Συλλόγου Εθελοντισμού «Κούρος» και 

του Τμήματος Τροχαίας Μεγάρων, η Κινητή Μονάδα  Οδικής Ασφάλειας (mobile ΝEST) του Ινστιτούτου 

Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», βρέθηκε στα Μέγαρα από την Παρασκευή 6 έως και την Κυριακή 8 
Απριλίου 2012, όπου εκπαίδευσε συνολικά 450. Οι εκπαιδευόμενοι έμειναν ενθουσιασμένοι με το πρόγραμμα 

που αποτελείται από δύο σκέλη, θεωρητικό και βιωματικό (προσομοιωτής πρόσκρουσης, προσομοιωτής 
ανατροπής οχήματος και προσομοιωτής οδήγησης σε επικίνδυνες καταστάσεις ). Αξίζει επίσης να σημειωθεί 

πως το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου Μεγάρων  

Μέγαρα, 9 Απριλίου 2012  

 
 
Οδική Ασφάλεια στην 28η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση 

 

Στο πλαίσιο της τριήμερης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης (Π.Α.Π.Ε.) που διοργανώθηκε 

στην Πάτρα από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για 28η συνεχή χρονιά, με συμμετοχή πλέον των 1.100 

ατόμων (900 νέοι ηλικίας 15-18 ετών και 200 ενήλικοι) το Ινστιτούτο Οδικής Ασ φάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 

βρέθηκε στην Πλατεία Γεωργίου εκπαιδεύοντας τους 

Προσκόπους σε θέματα Οδικής Ασφάλειας καθώς και πλήθος 

κόσμου που λόγω των εκδηλώσεων βρισκόταν εκεί. Η 

εκπαίδευση έγινε με τη χρήση εξοπλισμού της Κινητής 

Μονάδας Οδικής Ασφάλειας του Ι.Ο.ΑΣ. (mobile NEST), 

πρόγραμμα το οποίο αναπτύχθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος AVENUE For Traffic Safety που περιλαμβάνει 

προσομοιωτή ανατροπής οχήματος, προσομοιωτή 

πρόσκρουσης, προσομοιωτή οδήγησης και άλλες εφαρμογές.   

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Προσκόπων σε θέματα 

Οδικής Ασφάλειας αποτελεί μια διεθνή πρωτοβουλία του 

Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε 

συνεργασία με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, τους 

Προσκόπους της Ιρλανδίας, την Αρχή Οδικής Ασφάλειας της 

Ιρλανδίας και τελεί υπό την αιγίδα του UNECE (United Nations Economic Commission for Europe). Η 

οργάνωση της εκπαίδευσης καθώς και η μετακίνηση της  κινητής  Μονάδας Οδικής Ασφάλειας  (mobile NEST) 

έγινε με την υποστήριξη της Ολυμπίας Οδού.  
Πάτρα, 21 Απριλίου 2012 

 
 
Διήμερο εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο νησί των Κυθήρων 
 

Στο νησί των Κυθήρων ταξίδεψε η Κινητή Μονάδα Οδικής ασφάλειας (mobile NEST) του Ινστιτούτου Οδικής 

Ασφάλειας (I.O.ΑΣ.) Πάνος Μυλωνάς τo Σάββατο και Κυριακή 28-29 Απριλίου 2012. Οι συνεργάτες του 
Ινστιτούτου, μετά από πρωτοβουλία-πρόσκληση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού 

Σχολείου Ποταμού και του Συνδέσμου Μοτοσικλετιστών Κυθήρων (Μoto Killer) παρουσίασαν τα προγράμματα 
του Ινστιτούτου σε παιδιά, γονείς και γενικά στους κατοίκους των περιοχών Ποταμός και Λιβάδι Κυθήρων. Οι 

μαθητές και τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν στην ασφαλή χρήση του ποδηλάτου καθώς και στην κυκλοφοριακή 
αγωγή. Οι ενήλικες είχαν τη δυνατότητα, μέσω των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του 

προγράμματος AVENUE, να παρακολουθήσουν και να χρησιμοποιήσουν τους  προσομοιωτές ανατροπής και 

πρόσκρουσης οχήματος εμπεδώνοντας την αξία χρήσης ζώνης ασφαλείας καθώς και να ενημερωθούν για τις 
συνέπειες της κατανάλωσης  αλκοόλ στην οδήγηση. Οι ενήλικες χρησιμοποίησαν επίσης τον προσομοιωτή 

οδήγησης με 40 εκπαιδευτικά προγράμματα. Συνολικά παρακολούθησαν την εκπαίδευση πάνω από 300 άτομα 
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(παιδιά και ενήλικες), ενώ το μήνυμα της Οδικής Ασφάλειας ταξίδεψε σε ολόκληρο το νησί μέσω συνέντευξης 

του Υπεύθυνου Προγραμμάτων του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό “Τσιρίγο fm, 
105.6). .  

Κύθηρα, 29 Απριλίου 2012 
 
 

Πρόγραμμα ενημέρωσης  για την Οδική Ασφάλεια στην ακριτική Νίσυρο 
 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει αναπτύξει το 

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» με την 
εταιρεία  ΛΑΒΑ ΑΕ, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση – 

ενημέρωση πάνω σε θέματα οδικής ασφάλειας, στα 
παιδιά του Δημοτικού της Νισύρου και τους γονείς τους, 

καθώς και στους 40 στρατευμένους της μονάδας -ΔΑΝ- 

του ακριτικού νησιού. Το πρόγραμμα που έχει 
αναπτύξει το Ι.Ο.ΑΣ. με την υποστήριξη της ΛΑΒΑ 

φέρει το όνομα «Χιλιάδες Δρόμοι αλλά Μία Ζωή» και 
αυτή, ήταν η δεύτερη φορά που πραγματοποιήθηκε –

μετά τη Μήλο, τον Οκτώβριο του 2011. 
Η ενημερωτική ημερίδα αποτελούνταν από έξι επί 

μέρους ενότητες: βιωματικές εκπαιδεύσεις  

«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια», «Ασφαλώς Ποδηλατώ», 
«Οι Ιππότες της Οδικής Ασφάλειας» και Χρήση 

Ανακλαστικών για τα 30 παιδιά των Δ΄, Ε’ και ΣΤ’ 
τάξεων του Δημοτικού, ενώ οι γονείς τους παρακολούθησαν εισήγηση για τα αίτια και τις συνέπειες των 

τροχαίων. Αμέσως μετά την ομιλία, οι γονείς συμμετείχαν σε  βιωματική εκπαίδευση οδήγησης υπό την 

επήρεια αλκοόλ. Αξίζει να σημειωθεί πως τις προηγούμενες ημέρες, το Ινστιτούτο έχει αποστείλει ειδικό 
ερωτηματολόγιο προς τα παιδιά του σχολείου, προκειμένου να αναλυθούν οι απαντήσεις τους και να βγουν 

συμπεράσματα τόσο για τις γνώσεις των παιδιών όσο και για τη συμπεριφορά των γονέων τους στο δρόμο. 
Στο τέλος της ημερίδας, όλα τα παιδιά που εκπαιδεύτηκαν έδωσ  αν την «Υπόσχεση του Τάγματος των Ιπποτών 

της Οδικής Ασφάλειας» και είπαν όλα μαζί το τραγούδι των «Ιπποτών της Οδικής Ασφάλειας» από την ειδική 
έκδοση που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο.  

Μετά το Δημοτικό σχολείο, οι συνεργάτες του Ι.Ο.ΑΣ. μετέβησαν στη στρατιωτική μονάδα ΔΑΝ της Νισύρου 

όπου πραγματοποίησαν ενημερωτική παρουσίαση στους 40 στρατευμένους, παρουσία του  Διοικητή τους, για 
τα αίτια και τις συνέπειες των τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας και τον υπόλοιπο κόσμο. Ακολούθησαν 

βιωματικά εργαστήρια για την Οδήγηση υπό Επήρεια Αλκοόλ και την Απόσπαση Προσοχής καθώς και 
συζήτηση ανάμεσα στους συνεργάτες του Ινστιτούτου και τους στρατευμένους. 

Η συγκεκριμένη δράση έχει ιδιαίτερη αξία καθώς οι συμπολίτες μας από ακριτικές περιοχές όπως η Νίσυρος, 

δεν είναι εύκολο να έχουν πρόσβαση σε αντίστοιχες δράσεις, ενημερώσεις και εκπαιδεύσεις.  
Νίσυρος, 11 Μαίου 2012 

 
 
Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στην Εκκίνηση του 58ου Ράλλυ Ακρόπολις 
 

Υπό τον ήχο των αγωνιστικών κινητήρων των αυτοκινήτων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) το 
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας  «Πάνος Μυλωνάς» με όλο του το προσωπικό και δεκαπέντε από τους εθελοντές 

του έδωσε το «παρών» στην εκκίνηση του Ράλλυ Ακρόπολις μπροστά στο Ζάππειo Μέγαρο.  

Η παρουσία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία καθώς πάνω από χίλιοι θεατές εκπαιδεύτηκαν στους 
προσομοιωτές του Ινστιτούτου, όπως το «Roll over Car» (προσομοίωση ανατροπής οχήματος), το «Belt 

Sledge» (προσομοίωση μετωπικής σύγκρουσης με 7 χλμ./ώρα), προσομοίωση οδήγησης με 40 διαφορετικά 
προγράμματα (σε πόλη, σε αυτοκινητόδρομο, σε πίστα, με βροχή, με χιόνι κ.λπ.) καθώς και προσομοίωση 

μέθης με χρήση ειδικών γυαλιών που δίνουν σε αυτόν που τα φοράει, την εντύπωση ότι βρίσκεται υπό την 

επήρεια αλκοόλ. Η βιωματική συμμετοχή των επισκεπτών πραγματοποιήθηκε με το σύγχρονο εξοπλισμό 
προσομοιωτών που έχει αποκτήσει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE for 

Traffic Safety, στο οποίο, το Ι.Ο.ΑΣ. συντονίζει εννέα χώρες.   
Η παρουσία αυτή ήταν φόρος τιμής στον αδικοχαμένο Πάνο Μυλωνά, με αφορμή το θάνατο του οποίου 

ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται το Ινστιτούτο. 
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Αθήνα, 24 Μαΐου 2012 
 
 

Διήμερο Οδικής Ασφάλειας στο Ναύπλιο 

 
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το διήμερο πρόγραμμα ενημέρωσης – επιμόρφωσης σε θέματα οδικής 

ασφάλειας που πραγματοποίησε στις 30 και 31 Μαΐου στο Ναύπλιο το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) 
“Πάνος Μυλωνάς”, σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου και την υποστήριξη της  Περιφερειακής 

Ενότητας Αργολίδας. 

Στο ξεχωριστό χρώμα που προσέδωσε στο πρόγραμμα ο ενθουσιασμός των εκατοντάδων μαθητών που 
επισκέφθηκαν την Κινητή Μονάδα Οδικής  Ασφάλειας του Ινστιτούτου (MobileNEST) και έκαναν χρήση των 

προσομοιωτών που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE for Traffic Safety, ήρθε 
να προστεθεί η μαζική συμμετοχή πολλών τοπικών φορέων. 

Έτσι, πέραν των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δυναμικό «παρών» έδωσε το 

προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της Στρατιωτικής Μονάδας ΣΧΟΥ Ζησιμόπουλου (περισσότεροι από 800 
νεοσύλλεκτοι, Υπαξιωματικοί και Αξιωματικοί της Μονάδας) τα σώματα ασφαλείας (Πυροσβεστική, Λιμενικό), 

άνθρωποι της Τροχαίας, προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, εθελοντές της ομάδας διάσωσης του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών. Με όλους τους παραπάνω αλλά και με 

πλήθος πολιτών - οι περισσότεροι εκ των οποίων προσήλθαν 
οικογενειακώς - που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των τοπικών μέσων, 

το προσωπικό του Ινστιτούτου είχε τη δυνατότητα να ανταλλάξει 

απόψεις δίνοντας παράλληλα χρήσιμες συμβουλές για την πρόληψη 
τροχαίων συμβάντων. 

Η επιτυχημένη διοργάνωση (περισσότεροι από 1.500 επισκέπτες 
ενημερώθηκαν με βιωματικό τρόπο) ολοκληρώθηκε με μια λαμπρή 

εκδήλωση. Στο κτίριο που στεγάστηκε η πρώτη Βουλή Ελλάδας 

(“Βουλευτικό”), παρευρέθησαν για να μιλήσουν για θέματα οδικής 
ασφάλειας ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας του Αρχηγείου της 

Ελληνικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Ανδρέας Κορδολαίμης, η Πρόεδρος 
του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά όπως και ο Αναπληρωτής Καθηγητής και 

πρώην Διευθυντής του ΕΚΑΒ κύριος Ιωάννης Παπαδόπουλος,  ενώ το “παρών” έδωσαν αρκετοί τοπικοί 
άρχοντες όπως ο Δήμαρχος Ναυπλίου κύριος Δημήτρης Κωστούρος και οι βουλευτές Αργολίδας κ.κ. Γιάννης 

Ανδριανός και Γιάννης Μανιάτης. 

Ναύπλιο, 31 Μαΐου 2012 
 

 
Ενημέρωση-Εκπαίδευση σε πρόσφυγες 

 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με την «Αποστολή», Φιλανθρωπικό 
Οργανισμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών πραγματοποίησε για πρώτη φορά στη χώρα μας εκπαίδευση-

ενημέρωση σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια (NEST), 
για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες από την Υποσαχάρια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Οι 20 νέοι που 

συμμετείχαν, ενημερώθηκαν διεξοδικά σε θέματα Οδικής Ασφάλειας και συμμετείχαν και σε βιωματικές 

δραστηριότητες με τους προσομοιωτές του Ινστιτούτου.  Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, θα συνεχιστεί 
καθώς στοχεύει στο να βοηθήσει την ομαλή ένταξη των νέων αυτών στην ελληνική κοινωνία.  

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2012 
 

 
Το Ι.Ο.ΑΣ. στην έκθεση «Μεγάρων Γη» 

 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης Τοπικής Ανάπτυξης «Μεγάρων Γη» το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας βρέθηκε για 
δεύτερη φορά μέσα σε ένα χρόνο στα Μέγαρα με την Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας (mobile NEST). Οι 

2.000 πολίτες που βρέθηκαν στο χώρο όπου φιλοξενήθηκε ο εξοπλισμός του Ινστιτούτου ενημερώθηκαν σε 
θέματα Οδικής Ασφάλειας και σωστής κυκλοφορίας στο Οδικό Δίκτυο, ενώ είχαν την ευκαιρία να 

χρησιμοποιήσουν τους προσομοιωτές πρόσκρουσης, ανατροπής, μέθης και οδήγησης. Ο εξοπλισμός της 

Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας αποκτήθηκε για τις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AVENUE 
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for Traffic Safety Προκειμένου να προσφέρεται η δυνατότητα στους συμπολίτες μας σε όλη την Ελλάδα να 

ενημερώνονται βιωματικά για τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας.  
Μέγαρα, 9 Σεπτεμβρίου 2012 
 

 
Το Ι.Ο.ΑΣ. συμμετείχε σε παράλληλες δράσεις το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα 

 
Εκπαιδευτικά προγράμματα και ενημερωτικές δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο το 

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα κατά την οποία κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή 

Εβδομάδα Βιώσιμης Μετακίνησης. 
 

«Ασφαλώς Ποδηλατώ» στο Πεδίον του Άρεως 
Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών OPEN DAYS 2012 και της Ευρωπαϊκής Ημέρας Χωρίς Αυτοκίνητο, η Περιφέρεια 

Αττικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποίησαν το 

πρόγραμμα εκπαίδευσης «Ασφαλώς Ποδηλατώ» που αφορά στη σωστή και ασφαλή χρήση του ποδηλάτου για 
παιδιά. Στο Πεδίον του Άρεως, στο χώρο που βρίσκεται μπροστά στο άγαλμα του Βασιλέως Κωνσταντίνου 

δημιουργήθηκε ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής με σήματα και κώνους στο οποίο οι μικροί επισκέπτες 
ενημερώνονταν για τη σωστή χρήση του κράνους, των ανακλαστικών και την ασφαλή χρήση ποδηλάτου. 

Αμέσως μετά πραγματοποιούσαν ασκήσεις χρησιμοποιώντας ποδήλατα και έχοντας πάντα δίπλα τους κάποιον 
συνεργάτη του Ινστιτούτου. Περισσότεροι από 200 επισκέπτες, μικροί και μεγάλοι, είχαν την ευκαιρία να 

συζητήσουν με τους συνεργάτες του Ινστιτούτου για όλες τις δυσκολίες και τους κινδύνους που 

αντιμετωπίζουν οι ποδηλάτες σε ένα αρκετά εχθρικό προς αυτούς οδικό περιβάλλον, όπως αυτό της Αθήνας. 
Το σημείο επισκέφθηκαν επίσης, ο «Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Αργυρούπολης», η ομάδα «Ώρα για 

Δράση» και οι «Ποδηλάτες Αγίου Δημητρίου» αναδεικνύοντας έτσι την προσπάθεια που γίνεται από το Ι.Ο.ΑΣ. 
στον ποδηλατικό κόσμο της πόλης μας.  

 

«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» & «Αλκοόλ και Οδήγηση» στην Πανεπιστημίου 
Την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμης Μετακίνησης εμψυχωτές και εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ., σε 

συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, συμμετείχαν σε δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πεζοδρομημένη οδό 
Πανεπιστημίου. Στο χώρο που είχαν στη διάθεσή τους, οι συνεργάτες του Ινστιτούτου πραγματοποίησαν το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» για παιδιά Δημοτικού και την ίδια ώρα οι μεγαλύτεροι σε 
ηλικία επισκέπτες χρησιμοποιώντας τα ειδικά γυαλιά προσομοίωσης μέθης ενημερώνονταν για τους κινδύνους 

της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Με τον τρόπο αυτό, υπήρχε παράλληλη ενημέρωση μικρών και 

μεγάλων, στο πνεύμα της Εβδομάδας Βιώσιμης Μετακίνησης. Από το σημείο όπου βρίσκονταν οι συνεργάτες 
του Ινστιτούτου πέρασαν και ενημερώθηκαν περισσότεροι από 350 πολίτες της Αθήνας.  

 
«Πρόγραμμα AVENUE» & «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στη «ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ» 

Για μία ακόμα χρονιά, το Ινστιτούτο συμμετείχε με δράσεις ενημέρωσης σε μία από τις σημαντικότερες 

εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο με επίκεντρο τα παιδιά.  
Ο βασικός εξοπλισμός προσομοιωτών που το Ινστιτούτο έχει αποκτήσει στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

προγράμματος AVENUE for Traffic Safety (προσομοιωτής ανατροπής, προσομοιωτής πρόσκρουσης, συσκευή 
μέτρησης ανακλαστικών και απόστασης ακινητοποίησης) βρέθηκε στο Γκάζι. Οι συνεργάτες του Ινστιτούτου 

ενημέρωσαν περισσότερους από 2.500 επισκέπτες γύρω από την κρισιμότητα της χρήσης ζώνης και της 

κατάλληλης ταχύτητας όταν κινούνται σε διαφορετικά οδικά περιβάλλοντα, την ώρα που τα μικρά παιδιά είχαν 
τη δυνατότητα να ενημερωθούν μέσα από το πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» για την ορθή 

συμπεριφορά σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής.  
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2012 
 

 

«Το Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας υποδέχτηκε τα Μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ε.ΣΥ.Μ» 

 
Το Ι.Ο.ΑΣ.«Πάνος Μυλωνάς» άνοιξε τις πόρτες του Εθνικού Κέντρου Οδικής Ασφάλειας (NEST)για να 

υποδεχτεί τα Μέλη του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.). Στη διάρκεια της 
φιλοξενίας τα μέλη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τόσο με θεωρητική διάλεξη όσο και 

με βιωματικό τρόπο με τη χρήση προσομοιωτών ανατροπής, σύγκρουσης, μέθης, οδήγησης, καθώς και άλλων 

εφαρμογών, τις δράσεις του Ινστιτούτου. Ακολούθησε εποικοδομητική  ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών σε 
εργαστήριο για θέματα οδικής ασφάλειας και πρόληψης των τροχαίων συμβάντων  στη χώρα μας.  
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Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2012 
 
 

     Εκπαίδευση του προσωπικό της εταιρείας NESTLE με τη χρήση του εξοπλισμού της  

     Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας (mobile NEST) 
 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» ανταποκρινόμενο στην πρωτοβουλία που της 
ΕταιρείαςNestle, ανέλαβε να εκπαιδεύσει το ανθρώπινο δυναμικό  της  στις 7/8/11 και 12 Νοεμβρίου 2012, 

στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Οδικής Ασφάλειας. Η εκπαίδευση έγινε με θεωρητικές διαλέξεις αλλά 

και μέσω βιωματικού τρόπου χρησιμοποιώντας τους προσομοιωτές οδήγησης, πρόσκρουσης, ανατροπής, 
μέθης καθώς και άλλων εφαρμογών και του εξοπλισμού που το Ινστιτούτο διαθέτει, στο πλαίσιο του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος AVENUE for Traffic Safety. Οι 200 εκπαιδευόμενοι που έλαβαν μέρος στην 
εκπαίδευση έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γεγονός που γεμίζει ελπίδα για τη συνέχεια του οράματός μας. 

Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2012 
 
 

Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας S&B από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με τη χρήση 
του εξοπλισμού της Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας 

Την Ιτέα επισκέφθηκε το τριήμερο 14-16 Νοεμβρίου η Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας (mobileNEST), μετά 
από πρόσκληση της εταιρείας S&B που δραστηριοποιείται στο χώρο εξόρυξης βιομηχανικών ορυκτών . Η 

εκπαίδευση έλαβε χώρα στο λατομείο της εταιρείας με συμμετέχοντες περισσότερους από 250 εργαζόμενους 

από το προσωπικό της το οποίο είχε τη δυνατότητα, μέσω των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο 
του προγράμματος AVENUE, να παρακολουθήσει και να χρησιμοποιήσει τους προσομοιωτές ανατροπής και 

πρόσκρουσης οχήματος εμπεδώνοντας την αξία χρήσης της ζώνης ασφαλείας καθώς και να ενημερωθούν για 
τις συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ στην οδήγηση. Μετά το τέλος της εκπαίδευσης το προσωπικό της 

εταιρείας είχε τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες με τους συνεργάτες του Ινστιτούτου σε 

θέματα οδικής ασφάλειας. 
Ιτέα, 16 Νοεμβρίου 2012 
 
 

Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων  
 
Την Κυριακή 18/11/2012, Ημέρα μνήμης θυμάτων από Τροχαία Ατυχήματα, το Εθνικό Κέντρο  Οδικής 

Ασφάλειας που φιλοξενείται στο κέντρο πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος", μετά από πρόσκληση-ανακοίνωση 
στο κοινό, υποδέχτηκε εκπροσώπους φορέων της Πολιτείας,  φορέων που έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή 

Χάρτα με δέσμευση να αναλάβουν δράση για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων αλλά και πολίτες που 
προσήλθαν για ενημέρωση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας και πρόληψης των Τροχαίων Ατυχημάτων.  

Παράλληλα με την επίδειξη-χρήση του σύγχρονου εξοπλισμού  που το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 

εξασφάλισε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού  προγράμματος  AVENUE for Traffic Safety, εμψυχώτριες  του 
Ινστιτούτου απασχόλησαν τα παιδιά με το ειδικό  εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κυκλοφοριακή αγωγή στα 

παιδιά " Κυκλοφορώ με Ασφάλεια" ενώ ψυχολόγος ενημέρωνε τους γονείς για θέματα προστασίας των παιδιών 
στο δρόμο. 

Την  ίδια μέρα η πρόεδρος του Ινστιτούτου προσκεκλημένη στην  εκπομπή της ΝΕΤ «ΝΕΤ παντού» 

παρουσίασε και συζήτησε με τους τηλεπαρουσιαστές το τραγικό ζήτημα των τροχαίων παράλληλα με την 
παρουσίαση-προβολή βίντεο της εκπομπής με δράσεις του Ινστιτούτου. 

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2012 
 
 

         Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρίας UNILEVER  

 

Στις 30 Νοεμβρίου η Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας με τους εξειδικευμένους συνεργάτες του Ι.Ο.ΑΣ. 
βρέθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας UNILEVER στα κτίρια της «ΕΛΑΪΣ», μετά από πρόσκληση της 

διοίκησης της εταιρείας. Οι εργαζόμενοι που παρακολούθησαν την εκπαίδευση είχαν την ευκαιρία με βιωματικό 
τρόπο να κατανοήσουν τόσο την αξία της ζώνης ασφαλείας, μέσω των προσομοιωτών ανατροπής και 

σύγκρουσης, όσο και την απαραίτητη τήρηση του κανόνα μη κατανάλωσης αλκοόλ σε συνδυασμό με την 

οδήγηση, μέσω των προσομοιωτών μέθης. Ανάλογες εκπαιδευτικές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο 
πλαίσιο της ίδιας δράσης και το 2013.  
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Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2012 
 
 
Εκπαίδευση στο BarCollege στην Πάτρα 

 
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του BarCollege ου πραγματοποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου στην Πάτρα, το 

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με τη Diageoπραγματοποίησε εκπαίδευση 
στους συμμετέχοντες της διοργάνωσης σε θέματα γύρω από την Οδική Ασφάλεια και τις επιπτώσεις της 

χρήσης αλκοόλ κατά την οδήγηση. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να κάνουν χρήση του εξοπλισμού της 

Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας (mobileNEST) που αποτελείται από προσομοιωτές πρόσκρουσης, 
ανατροπής οχήματος, γυαλιά προσομοίωσης μέθης κ.α. 

Η δράση αυτή είναι πολύ σημαντική καθώς οι μπάρμεν έρχονται σε επαφή καθημερινά με πλήθος  κόσμου και 
κυρίως νέους οι οποίοι και εμπλέκονται συχνότερα σε τροχαία συμβάντα. Το "Υπεύθυνο Σερβίρισμα" 

αποτέλεσε κύριο αντικείμενο της εκπαίδευσης με σκοπό την ευαισθητοποίηση των μπάρμεν σε θέματα σχετικά 

με την ασφάλεια στο δρόμο. Η δράση αυτή αποτελεί την πρώτη από μια σειρά κοινών εκπαιδεύσεων 
Barcollege και  mobileNEST σε όλη την Ελλάδα. 

Πάτρα, 13 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
Άλλες δράσεις: 

 Πρόγραμμα Εκπαίδευσης οδηγών λεωφορείων των εκπαιδευτήριων ΚΑΝΤΑ, Αθήνα, 16 Μαίου 2012 

 Πρόγραμμα προσομοίωσης μέθης στο άλσος Μπαρουτάδικο, Αθήνα, 22 Ιουνίου 2012 

 Εκπαίδευση στο προσωπικό της εταιρείας Mothercare, Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2012 

 Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. στο BarShow, Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2012 
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5. Εκπαίδευση στις Ενοπλες Δυνάμεις 

 

 

Σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τις Ένοπλες δυνάμεις το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος 
Μυλωνάς» πραγματοποίησε παρεμβάσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους 

στρατευμένους νέους μας σε Παραγωγικές Σχολές και Κέντρα Εκπαίδευσης.  
Η συγκεκριμένη δράση έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς απευθύνεται σε νέους  για τους 

οποίους τα τροχαία συμβάντα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου.  
 
 

 
Ενημέρωση στη Μονάδα Αεροπορίας Στρατού Μεγάρων 

 

Μετά από επικοινωνία και πρόσκληση του Διοικητή του 2ου ΤΥΑΔ της Μονάδας Αεροπορίας Στρατού 
Μεγάρων, συνεργάτης του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" πραγματοποίησε ενημερωτική 

ομιλία σε μόνιμο προσωπικό της στρατιωτικής μονάδας. Περίπου 80 νέοι άνθρωποι παρακολούθησαν την 
εκπαιδευτική ομιλία και στο τέλος, ο Διοικητής του 2ου ΤΥΑΔ, Αντισυνταγματάρχης Χαράλαμπος Γούσης 

παρέδωσε στο συνεργάτη του Ινστιτούτου Ευγένιο Πετούμενο ενθύμιο Τιμής Ένεκεν για την προσπάθεια και 
το έργο του Ινστιτούτου όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα της ενημέρωσης, εκπαίδευσης και πρόληψης των 

τροχαίων συμβάντων. 

Μέγαρα, 4 Απριλίου 2012 
 

 
Διημερίδα ενημέρωσης-εκπαίδευσης στο Πεντάγωνο  

 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, την 
Πολεμική Αεροπορία, το Σώμα Ελληνικού Στρατού και το Πολεμικό Ναυτικό, την Τετάρτη 4 και Πέμπτη 5 

Απριλίου διοργάνωσε διημερίδα ενημέρωσης-εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια εν’ όψει των εορτών του 
Πάσχα, θέλοντας να συμβάλει στην ασφαλή μετακίνηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.  

Στο πλαίσιο αυτό  διοργανώθηκε η ενημέρωση αυτή από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 
και την Πολεμική Αεροπορία και τόσο μέσω διαλέξεων όσο και μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων επιτεύχθηκε 

η αποτελεσματικότερη δυνατή ενημέρωση. Σκοπός των ενημερώσεων αυτών είναι να πάψουμε να θρηνούμε 

θύματα στους δρόμους, γεγονός που μαστίζει στη χώρα μας.  
Στο χώρο του Πενταγώνου πέραν των έμπειρων 

στελεχών και συνεργατών του Ινστιτούτου μεταφέρθηκε 
και η Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας (mobile NEST), 

σύγχρονος εξοπλισμός και υλικό για εφαρμογές 

βιωματικής εκπαίδευσης ώστε να υπάρξει ενδιαφέρουσα 
παρουσίαση και η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα 

της διοργάνωσης. Οι προσομοιωτές πρόσκρουσης, 
ανατροπής οχήματος και οδήγησης αποτέλεσαν μεταξύ 

άλλων τα αντικείμενα της ενημέρωσης της βιωματικής 

εκπαίδευσης.  
Την παρουσίαση παρακολούθησε η ανώτατη ηγεσία των 

Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, παρέστη επίσης ο Αν. 
Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γ.Ν. Ραγκούσης, ο Αρχηγός 

του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Κος 
Αντώνιος Τσαντηράκης  και πλήθος Αξιωματικών και 

υψηλόβαθμων στελεχών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.  

Αθήνα, 5 Απριλίου 2012 
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Εκπαίδευση για Οδική Ασφάλεια... και στο Ναυτικό   

 
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 

διοργάνωσε διημερίδα ενημέρωσης και εκπαιδευτικού προγράμματος για την Οδική Ασφάλεια την Τετάρτη και 

Πέμπτη 25 και 26 Απριλίου 2012 στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας.  
Στο πλαίσιο αυτό  διοργανώθηκε η ενημέρωση από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»τόσο 

μέσω διαλέξεων όσο και μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη δυνατή 
ενημέρωση.  

Στο χώρο του Ναυστάθμου Σαλαμίνας πέραν των έμπειρων στελεχών και συνεργατών του Ινστιτούτου 

μεταφέρθηκε και η Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας (mobile NEST), σύγχρονος εξοπλισμός και υλικό για 
εφαρμογές βιωματικής εκπαίδευσης ώστε να υπάρξει ενδιαφέρουσα παρουσίαση και η μέγιστη δυνατή 

αποτελεσματικότητα της διοργάνωσης. Οι προσομοιωτές πρόσκρουσης, ανατροπής οχήματος και οδήγησης θα 
αποτελέσουν μεταξύ άλλων τα αντικείμενα της ενημέρωσης της βιωματικής εκπαίδευσης.  

Την παρουσίαση παρακολούθησαν 500 άτομα, εκ των οποίων ο Διοικητής του Κος Παναγιώτης Ελληνιάδης , η 

Ανώτατη Ηγεσία του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Ναύτες, ενώ την Πέμπτη 
παρέστη επίσης ο Αν. Υπουργός Εθνικής Άμυνας Κος Ιωάννης Ραγκούσης και ο Αρχηγός του Γενικού 

Επιτελείου Ναυτικού Κος Κοσμάς Χρηστίδης.   
Σαλαμίνα, 26 Απριλίου 2012 
 
 

 

Ενημερωτική Ομιλία στη Σχολή Πυροβολικού 
 

Στη στρατιωτική μονάδα εκπαίδευσης της Σχολής Πυροβολικού της Νέας Περάμου βρέθηκε συνεργάτης του 
Ι.Ο.ΑΣ. όπου και πραγματοποίησε ενημερωτική ομιλία και ενημερωτική εργαστήρια για τη χρήση αλκοόλ και 

απόσπασης προσοχής κατά την οδήγηση σε 150 στρατευμένους και αξιωματικούς της μονάδας.  

Σχολή Πυροβολικού- Αθήνα, 12 Ιουνίου 2012 
 
 
 
Ενημερωτικό σεμινάριο για την Οδική Ασφάλεια στη Σχολή Ευελπίδων  
 

Σε συνεργασία με την ηγεσία της Σχολής Ευελπίδων, το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποίησε ημερήσιο 

ενημερωτικό σεμινάριο στο οποίο συμμετείχε η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κ. Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, το Μέλος 
Δ.Σ. Συγκοινωνιολόγος κ. Άγγελος Ρουχωτάς και οι συνεργάτες του Ινστιτούτου με την Κινητή Μονάδα Οδικής 

Ασφάλειας. Την εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Σχολής και στην Πλατεία Ηρώου της 
Σχολής, παρακολούθησαν 500 άτομα, στρατευμένοι, ευέλπιδες, υπαξιωματικοί, αξιωματικοί και ανώτατα 

στελέχη της Σχολής. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο διοικητής της Σχολής Ταξίαρχος 

Γεώργιος Αρβανίτης καθώς και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Ζιαζιάς. 

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 
 
 
 
Ενημερωτική Παρουσίαση στο Κέντρο Εκπαίδευσης «Παλάσκα» του Πολεμικού Ναυτικού 

 
Ενημερωτική παρουσία σε 300 στρατευμένους του Κέντρου 

Εκπαίδευσης «Παλάσκα» του Π.Ν. πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012, από τον Υπεύθυνο 

Προγραμμάτων του Ινστιτούτου Ευγένιο Πετούμενο και το 

Συγκοινωνιολόγο και συνεργάτη του Ι.Ο.ΑΣ. Στέλιο 
Ευσταθιάδη.  Οι 300 νέοι ναύτες που παρακολούθησαν τις 

εισηγήσεις  συζήτησαν μεταξύ τους, αλλά και με τους 
συνεργάτες του Ινστιτούτου τα αίτια, τα αποτελέσματα των 

τροχαίων και τους τρόπους πρόληψης αυτών.  

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2012 
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Ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια στο Γ΄Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη 

 
Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά και ο συνεργάτης του Ι.Ο.ΑΣ. 

συγκοινωνιολόγος κύριος Άγγελος Ρουχωτάς προσκλήθηκαν και επισκέφτηκαν το Γ΄Σώμα Στρατού την 

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2012, όπου και πραγματοποίησαν ενημερωτική ομιλία-παρουσίαση γύρω από θέματα 
Οδικής Ασφάλειας.  

Θεσσαλονίκη, 13 Δεκεμβρίου 2012 
 

 

 
Εκπαίδευση στην 117 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ανδραβίδα  

 
Την 117 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ανδραβίδα επισκέφτηκαν συνεργάτες του 

Ινστιτούτου με την Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας, ώστε να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτική εκδήλωση 

για την Οδική Ασφάλεια. Σκοπός της εκδήλωσης 
ήταν η καλλιέργεια πνεύματος και νοοτροπίας 

Ασφαλούς Οδήγησης και Πρόληψης των 
Τροχαίων Ατυχημάτων, με κάθε είδους όχημα 

(αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα κλπ.) και η 
ευαισθητοποίηση όλων των στρατευμένων σε 

θέματα που αφορούν τη σωστή οδηγική 

συμπεριφορά. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν 
μέσω ομιλιών και παρουσιάσεων 

οπτικοακουστικού υλικού αλλά και βιωματικά, με 
τη χρήση του εξοπλισμού της Κινητής Μονάδας 

Οδικής Ασφάλειας (mobileNEST) ο οποίος 

αποκτήθηκε για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος AVENUEforTrafficSafety. Την 

εκδήλωση παρακολούθησανσυνολικά 
περισσότερα από 350 άτομα από το προσωπικού 

της Μονάδας, μεταξύ αυτών ο Διοικητής της 
Πτέρυγας Σμήναρχος κύριος Ευθύμιος Χαραλαμπίδης,, Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Ιπτάμενοι και τεχνικό 

προσωπικό.  

Ανδραβίδα, 14 Δεκεμβρίου 2012 
 

 
 
Εκπαίδευση στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων με τη χρήση του εξοπλισμού του mobileNEST 

 
Τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά επισκέφτηκε η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας 

(Ι.Ο.ΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» και οι συνεργάτες τις με σκοπό να ενημερώσουν τους δόκιμους της Σχολής γύρω 
από θέματα Οδικής Ασφάλειας. Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου  με εισήγησή της επεσήμανε τα αίτια, τα 

αποτελέσματα , αλλά και τους τρόπους πρόληψης και μείωσης των τροχαίων συμβάντων. Στη συνέχεια οι 250 

δόκιμοι που συμμετείχαν στη διοργάνωση, εκπαιδεύτηκαν και βιωματικά με τη χρήση του εξοπλισμού της 
Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας (mobileNEST) με προσομοιωτές οδήγησης, ανατροπής, πρόσκρουσης και 

άλλες δραστηριότητες. Η εκπαίδευση των δοκίμων της Σχολής  πραγματοποιήθηκε  μετά από πρόσκληση του 
Διοικητή της Σχολής Ναύαρχο κύριο Αλέξανδρο Θεοδοσίου, ο οποίος και παρακολούθησε με ενδιαφέρον όλη 

την παρουσίαση. 
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2012  
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6. Ενημέρωση Πολιτών 

 
 

Ειδική βαρύτητα για το έργο του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» έχουν οι μεγάλες εκστρατείες 

ενημέρωσης των πολιτών, οι οποίοι αποτελούν και τους χρήστες του οδικού δικτύου. Το 
Ινστιτούτο διοργάνωσε πληθώρα δράσεων εστιασμένων σε επιμέρους σημεία σχετικά με την 

οδική ασφάλεια που αφορούν σε θέματα όπως η ασφάλεια στις ισόπεδες διαβάσεις, οι κίνδυνοι 
λόγω απόσπασης προσοχής, η επιθετική οδήγηση, αλκοόλ και οδήγηση.  Με τις καμπάνιες αυτές 

πολλές από τις οποίες είχαν πολυήμερη και απαναλαμνβανόμενη διάρκεια δίνεται η ευκαιρία στο 

Ινστιτούτο να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, ιδιαίτερα δε τους οδηγούς με πιο δραστικό τρόπο, 
πάνω στο ζήτημα της πρόληψης και αποφυγής των τροχαίων. Δράσεις όπως οι «Νύχτες χωρίς 

Ατυχήματα» που συνδέουν άμεσα τη σχέση της κατανάλωσης αλκοόλ με την οδήγηση και η 
Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν δράσεις Πανελλαδικά, 

δίνουν τη δυνατότητα στους οδηγους ενημερωθούν αλλά και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα 
γύρω από την Οδική Ασφάλεια.  

 

 
 

Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 
 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 

(Σ.Ε.Σ.) συνδιοργάνωσαν για 5η συνεχή χρονιά  την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας από τις 18 έως τις 24 
Μαρτίου 2012 πραγματοποιώντας δράσεις πανελλαδικά. Πιο συγκεκριμένα, δράσεις έγιναν σε Αθήνα, Πάτρα, 

Θεσσαλονίκη, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Χίο, Φλώρινα, Σέρρες, Κρήτη, Μυτιλήνη, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, και σε 
πολλές ακόμα πόλεις της χώρας. Για πρώτη φορά μάλιστα, υπήρξε  ταυτόχρονη συνεργασία με όλους τους 

ελληνικούς αυτοκινητοδρόμους, καθώς έγινε διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων προς τους Έλληνες οδηγούς, 

για την ευγένεια και τον πολιτισμό στο δρόμο. Αναλυτικά μέσα σε αυτή την εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν οι 
εξής δράσεις.:  

 
 Την Κυριακή 18 Μαρτίου στο Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας της Αθήνας (Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός 

Κόσμος)  εκπαιδεύτηκαν μέλη του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων απ’ όλη την Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τον 
εξοπλισμό του mobile NEST(Network & Education for Safety in Traffic), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

προγράμματος AVENUE. 

 
Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου οι μαθητές του Γυμνασίου Ψαχνών Ευβοίας παρακολούθησαν το πρόγραμμα 

εκπαίδευσης ποδηλάτου για παιδιά και προγράμματα εκπαίδευσης κυκλοφοριακής αγωγής,  στο Εθνικό Κέντρο 
Οδικής Ασφάλειας (Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»). Βραβεία και έπαινοι επιδόθηκαν σε μαθητές που 

διακρίθηκαν σε διαγωνισμό έκθεσης που δημιουργήθηκε στο σχολείο τους και αφορούσε το ζήτημα της 

Οδικής Ασφάλειας.   
 

Την Τρίτη 20 Μαρτίου  διοργανώθηκε Εσπερίδα από το Ι.Ο.ΑΣ. και το Σ.Ε.Σ. όπου πραγματοποιήθηκε η 
απονομή του Βραβείου του Τροχονόμου της χρονιάς. Στην τελετή απονομής παραβρέθηκε ο Υφυπουργός 

Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό , καθώς και πλήθος 
Ανωτάτων Αξιωματικών της Τροχαίας.  Εκεί βραβεύθηκαν για το υπηρεσιακό τους έργο ο Αστυφύλακας 

Κυριάκος Σακαλίδης του Τμήματος Τροχαίας Νέας Ιωνίας και ο Αρχιφύλακας Ηλίας Τσάλης του Τμήματος 

Τροχαίας Ιωαννίνων. Τέλος  υπήρξε και παρουσίαση αποτελεσμάτων της συνεργασίας του Ι.Ο.ΑΣ. με την 
Τροχαία στο ζήτημα της ταχύτητας κ.α. θεμάτων Οδικής Ασφάλειας-Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφαλείας. Στο 

πλαίσιο της εκδήλωσης εντάχθηκε και η εκπαίδευση μαθητών του 3ου ΕΠΑ.Λ. Αγ. Αναργύρων.  
 

Ταυτόχρονα στην Πάτρα, στο πλαίσιο της Περιφερειακής Ημέρας Οδικής Ασφάλειας στη Δυτική Ελλάδα 

διοργανώθηκαν δράσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για παιδιά και νέους  
στη  Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο  Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής “Πάνος 

Μυλωνάς” του Δήμου Πατρέων, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AVENUE.    
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Την Πέμπτη 22 Μαρτίου με αφορμή την  Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμo και Ημέρα Οδικής Ασφάλειας 

στους Ελληνικούς Αυτοκινητόδρομους     στην Αττική και Πανελλαδικά 150 συνεργαζόμενοι φορείς (σχολεία, 
δήμοι και νομαρχίες, τμήματα τροχαίας κ.α.) προέβησαν σε διανομή του εντύπου «Ευγένεια στο Δρόμο» και 

παράλληλα σε ενημέρωση πολιτών, οδηγών και φορέων. Διανομή εντύπου «Ευγένεια στο Δρόμο» 

πραγματοποιήθηκε και από τους Αυτοκινητόδρομους της χώρας (Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Αττική Οδός, 
Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Εγνατία Οδός,  Μορέας, Νέα Οδός, Κεντρική Οδός, Ολυμπία Οδός καθώς και από το 

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας). Στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου νέοι και ενήλικες εκπαιδεύτηκαν με τη χρήση 
εξοπλισμού προσομοιωτών αλλά και τις εφαρμογές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

προγράμματος AVENUE από το Ι.Ο.ΑΣ. (mobile NEST-Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας) με την παρουσία και 

συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας και των εθελοντών φορέων της περιοχής. Επιπλέον στο Μουσείο Επιστημών 
& Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιήθηκε πρότυπο πιλοτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 

ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE (Τοπικό Κέντρο Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια) σε μικρούς μαθητές.   
 

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 

εκπαίδευσε νέους και ενήλικες στα προγράμματα της Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας με χρήση του 
εξοπλισμού προσομοιωτών οδήγησης, ανατροπής, πρόσκρουσης κ.α. Στην Πάτρα η Πρόεδρος του 

Ινστιτούτου κ. Βάσω Δανέλλη-Μυλωνά συναντήθηκε με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Ανδρέα Φίλια στο Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής «Πάνος Μυλωνάς» του Δήμου Πατρέων και συζήτησαν για θέματα Οδικής Ασφάλειας 

καθώς και για τη λειτουργία του Πάρκου, συμφωνώντας σε μια εποικοδομητική συνεργασία με σκοπό τη 
συνεχή λειτουργία του Πάρκου από ειδικά εκπαιδευμένους εθελοντές.  

 

Στο κλείσιμο της εβδομάδας το Σάββατο 24 Μαρτίου σε Αθήνα και Πάτρα διοργανώθηκε «Νύχτα χωρίς 
Ατυχήματα». Συνεργάτες και Εθελοντές του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» 

πραγματοποίησαν εξόρμηση - ενημέρωση σε νυχτερινά κέντρα της Αθήνας (club W) και της Πάτρας (club 
Jacky O) και φιλικές μετρήσεις αλκοόλ σε οδηγούς που έχουν καταναλώσει αλκοόλ κατά τη νυχτερινή τους 

έξοδο. Οι οδηγοί ανάλογα με το αν βρίσκονταν κάτω ή πάνω από το όριο κατανάλωσης επιβραβεύθηκαν ή 

λάβανε συμβουλές να μην χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο τους για εκείνη τη βραδιά, καθώς οδήγηση και 
αλκοόλ δεν πάνε μαζί. Στην Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου συνεργάτες του Ινστιτούτου εκπαίδευσαν νέους και 

ενηλίκους με τον εξοπλισμό προσομοιωτών του Ι.Ο.ΑΣ. (Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας).  
 

Ακόμη μεταξύ των δράσεων που διοργανώθηκαν με αφορμή την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, 
πραγματοποιήθηκε και Έκθεση Ιστορικού Αυτοκινήτου σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Οδηγών Αγώνων 

Ιστορικού Αυτοκινήτου από τις 18  έως και 22 Μαρτίου 2012 στο χώρο του Εθνικού Κέντρου για την Οδική 

Ασφάλεια που φιλοξενείται στο κέντρο Ελληνικός Κόσμος.   
Οι Συνεργαζόμενοι φορείς που υποστηρίζουν τις δράσεις πανελλαδικά συμπεριλαμβάνουν, πέραν του Δικτύου 

των Εθελοντών του Ι.Ο.ΑΣ., Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Τμήματα Τροχαίας, Δήμους και Δημοτική Αστυνομία, 
Κέντρα Εκπαίδευσης Στρατευμένων και Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια και Σχολεία, 

Αθλητικά Σωματεία, το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Λέσχες Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας, Συλλόγους 

Πρόληψης Ατυχημάτων, Συλλόγους Γονέων, Πολιτιστικούς φορείς και πλήθος άλλων φορέων.  
 

Η Εβδομάδα που διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Ι.Ο.ΑΣ. και του Σ.Ε.Σ. συσπείρωσε φορείς και δυνάμεις 
από όλη τη χώρα και υποστηρίχθηκε από τη «Συμμαχία για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο και 

όλους τους Αυτοκινητόδρομους της χώρας. Το Ι.Ο.ΑΣ. και ο Σ.Ε.Σ. ευχαριστούν τους Συνεργαζόμενους φορείς 

που συνέβαλαν στο στόχο της καθιέρωσης της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας ως θεσμού, ενημερώνοντας τους 
πολίτες με στόχο την πρόληψη και μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, που έχει εξελιχθεί σε μάστιγα για 

την κοινωνία μας.   
 

 
Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για την Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις  

 

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ενημέρωσης για την Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις που φέτος 
ορίστηκε η 7η Ιουνίου, η εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) 

«Πάνος Μυλωνάς» ενημερώνουν του πολίτες για θέματα  ασφάλειας στις ισόπεδες διαβάσεις. 
 

Τα ατυχήματα σε ισόπεδες διαβάσεις αντιπροσωπεύουν μόνο το 2% των θανάτων από τροχαία 

δυστυχήματα, αλλά το ένα τρίτο όλων των θανάτων που σχετίζονται με τους σιδηρόδρομους, 
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Παρά όλα τα μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν για να υποδεικνύουν 



                                                                                                              
    

                                                                                   Απολογισμός Δράσεων Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» 2012    
                        __________________________________________________ 

                                                                                                  
 

 22 

την παρουσία ισόπεδων διαβάσεων και για να καταστούν ασφαλέστερες, πολλοί χρήστες του οδικού δικτύου 

και πεζοί χάνουν τη ζωή τους ή τραυματίζονται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο. Σχεδόν όλα τα ατυχήματα σε 
ισόπεδες διαβάσεις οφείλονται σε χρήστες του οδικού δικτύου που αδυνατούν να διακρίνουν τους φωτεινούς 

σηματοδότες, τη σήμανση και να τηρήσουν βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας. Αντίθετα με αυτό που 

πιστεύεται συνήθως, στα περισσότερα ατυχήματα εμπλέκονται "τακτικοί" οδηγοί ή πιο συγκεκριμένα αυτοί 
που διαμένουν κοντά σε ισόπεδες διαβάσεις ή κάνουν συχνή χρήση αυτών, λόγω του ότι η 

εξοικείωση/συνήθεια τους κάνει λιγότερο προσεκτικούς ή απερίσκεπτους, γεγονός που μπορεί να αποβεί 
μοιραίο. 

 

Η παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για την ασφάλεια στις ισόπεδες διαβάσεις είναι μια κοινή δέσμευση σε 
συνέχεια της επιτυχίας της πρώτης ευρωπαϊκής ημέρας για την ενημέρωση για την ασφάλεια στις ισόπεδες 

διαβάσεις που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2009 σε 27 χώρες οι οποίες προσπαθούν να 
ευαισθητοποιήσουν το κοινό σχετικά με τον κίνδυνο της κακής συμπεριφοράς σε ισόπεδες διαβάσεις. Η 

Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για την Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις επικεντρώνεται σε εκπαιδευτικά 

μέτρα ενημέρωσης και εκπαίδευσης για την προώθηση της ασφαλούς συμπεριφοράς σε και γύρω από 
ισόπεδες διαβάσεις. Βασίζεται σε υφιστάμενα εθνικά γεγονότα τα οποία θα διεξαχθούν από κοινού σε διάφορες 

τοποθεσίες σε κάθε χώρα που λαμβάνει μέρος στις 7 Ιουνίου 2012 στοχεύοντας στο κοινό μήνυμα "Κινούμαι 
με προσοχή στις ισόπεδες διαβάσεις".  

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2012 
 
www.levelcrossing.net 

www.ilcad.org 
 

 
 

Ποδηλατικός «Άθλος» Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2012  

 
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) "Πάνος Μυλωνάς" με την υποστήριξη του Ομίλου Εταιρειών Υγείας 

"Βιοϊατρική", διοργάνωσε για 1η φορά στην Ελλάδα τον "Ποδηλατικό Άθλο 2012". Μια εκδήλωση, μη 
αγωνιστικού χαρακτήρα, προκειμένου να προωθήσει μέσω της ευαισθητοποίησης και συμμετοχής του κοινού, 

μηνύματα για την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή και κατ’ επέκταση την πρόληψη και μείωση των 
τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας. Μέσα στις τέσσερις ημέρες του «Ποδηλατικού Άθλου», οι εθελοντές 

ποδηλάτες διάνυσαν πάνω από 550 χιλιόμετρα κάτω από εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες ζέστης και με ένα 

πολύ μεγάλο τμήμα της διαδρομής να είναι ανηφορικό. Στη διαδρομή τους από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, οι 
εθελοντές ποδηλάτες πέρασαν από: Χαλκίδα, Λίμνη Ευβοίας, Γλύφα, Φάρσαλα, Λάρισα, Αγιόκαμπο, 

Πλαταμώνα, Κατερίνη.   
Βασικός υποστηρικτής του «Ποδηλατικού Άθλου» που 

πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ήταν ο 

Όμιλος Εταιρειών Υγείας «Βιοϊατρική», ενώ τη δράση 
υποστήριξαν οι εταιρείες: DIAGEO, WIND, JETOIL και 

GENESIS PHARMA. 
 

Αρωγοί στην πραγματοποίηση του Άθλου ήταν οι εταιρείες: 

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Νέα Οδός και Cosmote, ενώ 
θετική ήταν η συμβολή των εταιρειών LP Constructions και 

«Νίνα Κομμώσεις», που είχαν την ευαισθησία να 
«υιοθετήσουν» αθλητές – ποδηλάτες καλύπτοντας τη 

διαμονή και τη διατροφή τους για να συμμετάσχουν στον 
Άθλο. 

 

Οι επιμέρους τοπικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του «Ποδηλατικού Άθλου» 
υποστηρίχθηκαν από τους Δήμους: Αθηναίων, Χαλκίδας, Μεσσαπίων, Φαρσάλων και Θεσσαλονίκης. Σε όλες τις 

πόλεις της διαδρομής, τους ποδηλάτες του Άθλου υποδέχθηκαν πολίτες και τοπικοί φορείς.  
 

Ένας από τους συμπληρωματικούς στόχους του συγκεκριμένου Ποδηλατικού Άθλου, είναι η καθιέρωση του 

ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης που προάγει αξίες όπως η αγάπη για την άθληση, η ευγενής άμιλλα, η 
προσήλωση στον στόχο και συμβάλει στην ασφαλή οδική συμπεριφορά. Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί 

http://www.levelcrossing.net/
http://www.ilcad.org/
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την αρχή μιας σειράς αντίστοιχων δράσεων (ενισχύοντας και το πρόγραμμα «Ασφαλώς Ποδηλατώ» που έχει 

δημιουργήσει το Ινστιτούτο για την ενημέρωση και εκπαίδευση των παιδιών Δημοτικού) που θα διεξαχθούν τα 
επόμενα χρόνια, ώστε να αυξηθεί η γνώση και η ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας για την ασφαλή 

συνύπαρξη όλων των χρηστών δρόμου στη χώρα μας. 

 
Σε όλη τους τη διαδρομή, οι ποδηλάτες συνοδεύονταν από κατά τόπους Τμήματα Τροχαίας, κατόπιν εντολής 

του Αρχηγείου της ελληνικής Αστυνομίας. Η πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Υγείας, του Οργανισμού Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου 

Αθηναίων και του Οργανισμού Άθλησης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Χαλκιδέων και του 

Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας.  
 

Το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι το πρώτο στη σειρά και στόχος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς» είναι να επαναληφθεί σε ένα χρόνο. 

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2012 
 
 

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στο UNI-BasketN’Joy.  
 

Με αφορμή τη μεγάλη διοργάνωση του Τελικού του 7ου Τουρνουά  Μπάσκετ Φοιτητών και Σπουδαστών που 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012,  συνεργάτες του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 

Μυλωνάς» παρέστησαν στο χώρο του Κλειστού Γηπέδου στο Μοσχάτο ενημερώνοντας πάνω από 300 άτομα 

στην πλειοψηφία τους φοιτητές σε θέματα Οδικής Ασφάλειας με έντυπο υλικό από τις ειδικές ενημερωτικές 
εκδόσεις του Ινστιτούτου. Η ενημέρωση αυτή ήταν μια πρωτοβουλία της MOTORPRESSHELLAS (περιοδικά 

auto Τρίτη ,moto Τρίτη), socialpartner του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και σκοπός ήταν η ευαισθητοποίηση 
των νέων ανθρώπων σε θέματα Οδικής Ασφάλειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέοι είναι πολύ συχνά  θύτες ή 

θύματα τροχαίων συμβάντων, ενώ σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(WHO) σε νέους ηλικίας 15-29 ετών η πρώτη αιτία θανάτου είναι τα τροχαία δυστυχήματα. 
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2012 
 
 
Συμβουλές οδικής ασφάλειας για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις και ραδιοφωνικό κοινωνικό μήνυμα 

 
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» συνεχίζει την προσπάθεια ενημέρωσης των 

πολιτών και σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, πραγματοποιεί για 
μία ακόμα χρονιά την ενημερωτική καμπάνια για την οδική ασφάλεια Ελλήνων και ξένων οδηγών 

που κάνουν τις διακοπές τους στη χώρα μας.  
 

Η καμπάνια έχει ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει όλους τους χρήστες δρόμου, Έλληνες και 

ξένους, καθώς ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες παρατηρείται αύξηση των δυστυχημάτων λόγω της 
χαλάρωσης, της κούρασης από τα μπάνια και τη βραδινή διασκέδαση, τις υψηλές θερμοκρασίες, το κακό οδικό 

δίκτυο. 
 

Κατά τη διάρκεια του 2011, στη χώρα μας είχαμε 

τουλάχιστον 950 τροχαία στα οποία ενεπλάκησαν  
αλλοδαποί (το 20% των τροχαίων αυτών ήταν 

θανατηφόρα ή με βαριά τραυματίες). Τα τροχαία 
είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 

περισσότεροι από 130 ενώ περισσότεροι από 80 

ήταν αυτοί που τραυματίστηκαν σοβαρά. Η 
πλειοψηφία των τροχαίων αφορά σε 

μοτοσικλετιστές, ενώ στη δεύτερη θέση 
ακολουθούν οι οδηγοί και επιβάτες ΙΧ. Το 

μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των συμβάντων, έλαβε 
χώρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς η 

κυκλοφορία στο ήδη ανεπαρκές επαρχιακό δίκτυο 

της χώρας αυξάνεται κατακόρυφα. 
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Η συγκεκριμένη εκστρατεία, εκτός από το μονόφυλλο έντυπο (ελληνικά – αγγλικά), περιλαμβάνει και ένα 

ραδιοφωνικό κοινωνικό μήνυμα σχετικά τη χρήση ζωνών ασφαλείας και κράνους το οποίο θα μεταδίδεται από 
τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας κατόπιν έγκρισης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 

(Ε.Σ.Ρ.). Παράλληλα μεταδίδεται και η καμπάνια «Η Υπεύθυνη Οδήγηση είναι Πολιτισμός» με ραδιοφωνικά και 

τηλεοπτικά μηνύματα σε όλους τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς  σταθμούς της χώρας, στοχεύοντας 
στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων που μαστίζουν τη χώρα μας. Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά η 

καμπάνια αναφέρει «στους δρόμους της Ευρώπης, κάθε χρόνο 7.000 άνθρωποι θα είχαν σωθεί αν φορούσαν 
ζώνη ή κράνος». Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται επίσης στη χρήση του κινητού τηλεφώνου καθώς πολύ συχνά 

αποτελεί αιτία πρόκλησης τροχαίων με σοβαρούς τραυματισμούς. 

 
Η διανομή του εντύπου υποστηρίζεται από τα Μέλη της «Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο 

δρόμο» «Δρόμοι στο Μέλλον» (DIAGEO, ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ, AXA Ασφαλιστική, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, GENESIS PHARMA, 
COSMOTE) και θα πραγματοποιηθεί κυρίως από τους σταθμούς διοδίων των αυτοκινητοδρόμων της χώρας, 

(Αιγαίου, Μορέα και Ολυμπίας Οδού), από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», από τα 

πρατήρια της εταιρείας JETOIL σε όλη την Ελλάδα και τους αντιπροσώπους της GOODYEAR στην Ελλάδα, από 
τα ΚΕΠ της χώρας, από τη Δ/νση Τροχαίας Αττικής, Ναυπλίου, Χαλκίδας, Σερρών, Χανίων, Πατρών και από 

τοπικούς φορείς και εθελοντές του Ινστιτούτου σε περιοχές και νησιά της χώρας μας. 
 

Ευχαριστούμε όλους τους φορείς και ιδιώτες που υποστηρίζουν κάθε δράση του Ινστιτούτου σχετικά με την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των οδηγών και φέτος το καλοκαίρι, έτσι ώστε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε 

να βελτιώσουμε την ασφάλεια στους δρόμους μας και να γνωρίσουμε νέους τόπους, οδηγώντας υπεύθυνα και 

να απολαύσουμε τις διακοπές μας. 
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2012 
 
 

Ασφαλείς Μαθητές για τη Νέα Σχολική Χρονιά  

 
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με την Αττική Οδό που 

υποστηρίζει το πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» για παιδιά Δημοτικού, με αφορμή την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς πραγματοποίησε καμπάνια ενημέρωσης για το άνοιγμα των σχολείων, η οποία αποτελούνταν 

από: 
 Ανάρτηση πανό για τους οδηγούς σε κεντρικά σημεία και 10 σχολικές μονάδες 

 Ανάρτηση αφισών σε 30 σχολικές μονάδες 

 Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου προς όλη τη λίστα επαφών του 

 

επισημαίνοντας προς τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όλους τους οδηγούς και χρήστες δρόμου τους 

βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται για την ασφάλεια των παιδιών. Με βάση 
στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) τα παιδιά και οι νέοι είναι οι κατ’ εξοχήν ευάλωτοι 

χρήστες δρόμου καθώς τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν παγκοσμίως τη 2η αιτία θανάτου για τις ηλικίες 5-
14 ετών και την 1η αιτία θανάτου για τις ηλικίες 15 – 29. 

 

 
Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2012 
 
 

 
Παρουσίαση του τοπικού Κέντρου Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια στην Πόλη των Πατρών    

 

 
Εγκαινιάστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου το «Τοπικό Κέντρο Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια» στην πόλη των 

Πατρών. Το Κέντρο στεγάζεται στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (χώρος 
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Εκκρεμούς Φουκώ) και είναι αποτέλεσμα της στενής και μακροχρόνιας συνεργασίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών και του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" για την πρόληψη και μείωση των τροχαίων συμβάντων στην 
ευρύτερη περιοχή. Το έργο τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου AVENUE (Actions for Vulnerable, Elderly, Novice drivers and road Users in 

Europe) στο οποίο, το Ινστιτούτο συντονίζει 13 φορείς από 9 ευρωπαϊκές χώρες. 
Το «Τοπικό Κέντρο Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια» στην Πάτρα αποτελεί προπομπό 

στη δημιουργία πρότυπων Τοπικών Κέντρων Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια και την διάδοσή τους σε όλη 
την Ελλάδα και την Ευρώπη, ως βέλτιστη πρακτική. Είναι το τρίτο που δημιουργείται από το Ινστιτούτο στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE for Traffic Safety (μετά το Εθνικό Κέντρο στην Αθήνα και την 

Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας).  
Στην παρουσίαση παρέστησαν Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, εκπρόσωποι των Τοπικών Αρχών της Πάτρας, 

Αξιωματικοί της Τροχαίας, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας στη Δυτική 
Ελλάδα, οι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητές κ.Άννα Ρούσσου και ο κ. Δημήτρης 

Καλπαξής, οι Καθηγητές κ. Βασίλης Αναστασόπουλος και κ. Θανάσης Κάραλης, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι 

κοινωνικών φορέων. 
Σκοπός της δημιουργίας του Τοπικού 

Κέντρου Οδικής Ασφάλειας στην Πάτρα 
είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης και 

εκπαίδευσης πολιτών όλων των ηλικιακών 
ομάδων της ευρύτερης περιοχής καθώς όλοι 

πλέον θα έχουν τη δυνατότητα να 

ενημερωθούν βιωματικά και σε βάθος γύρω 
από τους σημαντικότερους παράγοντες 

πρόκλησης τροχαίων. 
Οι δραστηριότητες που θα 

πραγματοποιούνται στο Κέντρο Οδικής 

Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πατρών, θα 
ξεκινήσουν μέσα στο τρέχον σχολικό έτος 

σε συνεργασία με την Περιφέρεια, τους 
Δήμους, την Τροχαία και τους κοινωνικούς 

φορείς, ενώ τα προγράμματα απευθύνονται 
σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, νέους οδηγούς και στελέχη εταιρειών της περιοχής.  

Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά Δημοτικού θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα βιωματικά προγράμματα: 

«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» και «Ασφαλώς Ποδηλατώ», ενώ για τους υπόλοιπους επισκέπτες θα υπάρχουν 
προσαρμοσμένα προγράμματα που θα βασίζονται σε δραστηριότητες γύρω από: την απόσπαση προσοχής, το 

αλκοόλ και την οδήγηση, το χρόνο αντίδρασης και την απόσταση ακινητοποίησης σε διαφορετικές συνθήκες 
κίνησης και οδοστρώματος, τη συσχέτιση ταχύτητας οχήματος με τη μάζα αδράνειας, τη χρήση ζώνης. Οι 

δραστηριότητες αυτές θα πραγματοποιούνται με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού που έχει αποκτηθεί από την 

πλευρά του Ινστιτούτου.  
Η δημιουργία του «Τοπικού Κέντρου Αναφοράς για την Οδική 

Ασφάλεια» ακολουθεί την πολύ επιτυχημένη πορεία του «Εθνικού Κέντρου Αναφοράς για την 
ΟδικήΑσφάλεια» τοοποίο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος" στην 

Αθήνα καθώς και της Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι 

σήμερα σε λιγότερο από ένα χρόνο λειτουργίας έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για 
την οδική ασφάλεια  περισσότεροι από 15.000 συμπολίτες μας. 

Πάτρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012 
 

Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» στο 
Χαλάνδρι 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) σε συνεργασία με το δήμο Χαλανδρίου διοργάνωσε για πρώτη 

φορά την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας στο δήμο Χαλανδρίου από 15 έως 20 Οκτωβρίου πραγματοποιώντας 

πληθώρα δράσεων σε όλο το δήμο. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες επιμορφωτικού 
χαρακτήρα σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της περιοχής καθώς και στα ΚΑΠΗ του δήμου ενημερώνοντας 

συνολικά περισσότερους από 800 δημότες. Αναλυτικά, στη διάρκεια της εβδομάδας έγιναν οι παρακάτω 
δράσεις:  
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 15/10 

Εκπαιδευτική Ομιλία στο 1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου 

 

 16/10 

Εκπαιδευτική Ομιλία στο 4ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου 
Εκπαιδευτική Ομιλία-Παρουσίαση στη Ριζάρειο Σχολή Χαλανδρίου  

Εκπαιδευτική Ομιλία-Παρουσίαση στο 40 Λύκειο Χαλανδρίου  

 

 17/10 

Εκπαιδευτική Ομιλία-Παρουσίαση στο 6ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου 
Εκπαιδευτική Ομιλία-Παρουσίαση στο 2ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου  

Εγκαίνια Έκθεσης Έργων για την Οδική Ασφάλεια στο Μετρό Χαλανδρίου 
Ενημερωτική ομιλία στο Κ.Α.Π.Η. Χαλανδρίου 

 

 20/10 

Παιδικό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στο δήμο Χαλανδρίου 

Αθήνα, 20 Οκτώβριου 2012 
 

 

Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (Ι.Ο.ΑΣ. – www.ioas.gr) για 6η συνεχόμενη χρονιά 
διοργάνωσε το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2012 εκδηλώσεις σε 20 πόλεις της Ελλάδας και σε περισσότερα από 

36 νυχτερινά κέντρα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα σε άλλες 25 χώρες εντός 
και εκτός της Ευρώπης. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η άμεση επικοινωνία με τους νέους στο δικό τους 

περιβάλλον και η συζήτηση για την κατανάλωση αλκοόλ πριν την οδήγηση. 

 
Για τη φετινή διοργάνωση, 500 εθελοντές του Ινστιτούτου συγκεντρώθηκαν έξω από τα νυχτερινά κέντρα 

των πόλεων όπου είχε προγραμματιστεί η ενέργεια. 3.401 επισκέπτες φόρεσαν το αναγνωριστικό 
βραχιολάκι με  τη δέσμευση να μην καταναλώσουν αλκοόλ.Από αυτούς 1.205 (812 άνδρες  και  393 

γυναίκες) προσήλθαν για να υποβληθούν σε αλκοτέστ, με τα αποτελέσματα να δείχνουν 224 (179 
άνδρες και 45 γυναίκες) πάνω από το επιτρεπόμενο όριο που ορίζει ο ΚΟΚ. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 

περιοχές που η δράση είναι επαναλαμβανόμενη το ποσοστό των οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ ήταν 

σημαντικά μειωμένο. Οι εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ., είδαν με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό για μία ακόμα φορά 
τη θετική και με μεγάλο ενδιαφέρον ανταπόκριση των συμπολιτών μας πολλοί από τους οποίους περίμεναν 

υπομονετικά σε ουρά για να υποβληθούν σε φιλικό αλκοτέστ.  
 

Η εν λόγω ενέργεια διεξήχθη από το Ινστιτούτο με την πολύτιμη συμβολή της Τροχαίας που διέθεσε τα 

αλκοολόμετρά της στο Ι.Ο.ΑΣ. για τη διενέργεια του φιλικού αλκοτέστ. Η φετινή «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς 
Ατυχήματα» πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της 

Ένωσης Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών 
(ΕΝ.Ε.Α.Π), του Συνδέσμου Ελλήνων παραγωγών 

Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), 
της AXA Ασφαλιστικής (η οποία συμμετείχε και με 

εθελοντές εργαζομένους της) και της GOODYEAR. 

Συγκεκριμένα στη Χαλκίδα η δράση που ήταν 
αφιερωμένη στη μνήμη της Εθελόντριας Σαμαρείτισσας 

Φωτεινής Λιβανίου που χάθηκε σε τροχαίο 
υποστηρίχθηκε και από τον κ.Θεόδωρο Σωτηρίου 

αντιπρόσωπο της GOODYEAR. Ο «Αυτοκινητόδρομος 

Αιγαίου» επίσης συμμετείχε με εθελοντές 
εργαζομένους του στις περιοχές της Λάρισας, της 

Κατερίνης και του Βόλου.  
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Η Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα διεξάγεται πάντα από εθελοντές του Ινστιτούτου και συνεργαζόμενους φορείς, οι 
οποίοι εν προκειμένω είναι: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Δ/νση Α’ Βάθμιας  

Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων, Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α. Ρόδου, 

Δήμος Φλώρινας, Ε.ΚΑΤ.Ο. Φλώρινας, Δήμος Αμύνταιου, Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Χανίων, 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, Τομέας Ψυχικής Υγείας / Γενικό Νοσοκομείο Χίου, Ραδιοταξί 

Χίου, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός- Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών και Διασωστών Χαλκίδας. Για την Ευρωπαϊκή 
Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα, το Ινστιτούτο συνεργάζεται επίσης με τον κυπριακό οργανισμό οδικής ασφάλειας 

«Reaction Youth for the Prevention» και τους «Responsible Young Drivers» από το Βέλγιο που 

συγκεντρώνουν τα στοιχεία απ’ όλη την Ευρώπη. Τα πρώτα αποτελέσματα από τις υπόλοιπες 22 χώρες της 
Ευρώπης (και τις 3 εκτός) δείχνουν πως η κατανάλωση αλκοόλ παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την 

περασμένη χρονιά ως προς τους οδηγούς.  
 

Στη χώρα μας, από τους οδηγούς που ήταν πάνω από το όριο του 

ΚΟΚ στην Ελλάδα, ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι νέοι κάτω 
των 25 ετών έδειξαν πιο συγκρατημένοι στην κατανάλωση 

αλκοόλ σε σχέση με θαμώνες μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων. Επίσης 
τα αποτελέσματα στην Ελλάδα έδειξαν πως 22% των ανδρών είχαν 

καταναλώσει περισσότερο αλκοόλ από το προβλεπόμενο στον ΚΟΚ, 
έναντι 11% που ήταν το ποσοστό των γυναικών. 

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2012  
 
 

 
Νέα Ενημερωτική Καμπάνια από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς και την Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 

 

Στο χώρο του Πρότυπου Εθνικού Κέντρου Οδικής Ασφάλειας που το Ινστιτούτο έχει δημιουργήσει σε 

εγκαταστάσεις του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» πραγματοποιήθηκε η Συνέντευξη Τύπου για τη 

νέα ενημερωτική καμπάνια που πραγματοποιεί το Ι.Ο.ΑΣ. σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.  

Σε ένα περιβάλλον όπου οι συμπολίτες μας έχουν τη δυνατότητα να επιμορφώνονται βιωματικά για θέματα 
οδικής ασφάλειας, παρουσιάστηκαν τα δύο νέα τηλεοπτικά μηνύματα για την «Απόσπαση της 

Προσοχής» και την «Επιθετική Οδήγηση – Πρότυπα Γονέων για τα Παιδιά» καθώς και το νέο έντυπο 

με τίτλο, «Όταν πιάνεις το τιμόνι συγκεντρώσου: Για τη ζωή σου μιλάμε!».  

Τα δύο διαφημιστικά θα παρουσιαστούν στα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας (εθνικής και τοπικής εμβέλειας) 
κατόπιν έγκρισης του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου (ΕΣΡ), ενώ πριν το τέλος του 2012 θα 

προβληθούν και σε κινηματογραφικές αίθουσες, στις οποίες θα διανεμηθεί επίσης το σχετικό φυλλάδιο με 
ερωτηματολόγιο προκειμένου να αξιολογηθεί η καμπάνια από τους συμπολίτες μας. 

Συντονιστές της Συνέντευξης Τύπου ήταν η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κ.Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά και ο 

Επικεφαλής Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ.ΑργύρηςΠερουλάκης. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, πέραν των εκπροσώπων του Τύπου που παρέσθησαν, ο 

εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Αρχηγός Κλάδου Τάξης της Ελληνικής Αστυνομίας Υποστράτηγος κ. 
Ανδρέας Κορδολαίμης, ο Γενικός Διευθυντής Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων και 
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Εκπαιδευτικών Θεμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. 

Ιωάννης Γεωργακόπουλος, η Διευθύντρια Διεύθυνσης Συμβουλευτικού και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων κ. Ευσταθία Φουσέκη, ο Αντιπρόεδρος του 

Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων κ. Κωνσταντίνος Αντωνίου, καθώς και Αξιωματικοί της 

Τροχαίας και της Πολεμικής Αεροπορίας.  
Παρών ήταν φυσικά και ο καλλιτέχνης κ.Μέμος Μπεγνής ο οποίος εθελοντικά έχει «πρωταγωνιστήσει» 

στο διαφημιστικό για την «Απόσπαση Προσοχής» εκφράζοντας το σεβασμό του στο έργο του Ινστιτούτου και 
την ευαισθησία του για τα θέματα της οδικής ασφάλειας και του πολιτισμού στο δρόμο που τόσο κρίσιμα 

είναι, κυρίως για τους νέους ανθρώπους.   

Την εκδήλωση έκλεισαν ερωτήσεις δημοσιογράφων από τις οποίες προέκυψε ότι σε πρόσφατη επίσκεψη του 
πρώην Υπουργού Μεταφορών της Γερμανίας, κ.KurtBodewig στο Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας, επισήμανε 

ότι πουθενά στη Γερμανία δεν υπάρχουν συγκεντρωμένες όλες οι εφαρμογές που διαθέτει το Κέντρο αυτήν τη 
στιγμή, όπως ο μετρητής αντανακλαστικών ή οι 

προσομοιωτές οδήγησης, πρόσκρουσης με 7 

χλμ./ώρα ή πλήρους ανατροπής οχήματος κα. 
Στο περιθώριο της Συνέντευξης Τύπου, οι 

δημοσιογράφοι, οι συνεργάτες του Ι.Ο.ΑΣ. και 
επισκέπτες που προσήλθαν στο χώρο του Εθνικού 

Κέντρου Οδικής Ασφάλειας, είχαν τη δυνατότητα 
να ενημερωθούν για τις εφαρμογές που παρέχονται 

μέσω εξοπλισμού βιωματικής εκπαίδευσης τις 

οποίες το Ινστιτούτο έχει στη διάθεσή του και έχει 
αποκτήσει στο πλαίσιο του προγράμματος AVENUE 

for Traffic Safety, καθώς και τις δράσεις που 
πραγματοποιούνται για θέματα ενημέρωσης και 

εκπαίδευσης.  

Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας-Αθήνα, 30 
Οκτωβρίου 2012 
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7. Προγράμματα Ειδικού Ενδιαφέροντος 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΡΜΗΣ» 
από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» σε συνεργασία με τις 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ (Υ.Ε.Α.) και το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ στο 
πλαίσιο ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟ 

ΔΡΟΜΟ 

 
Στόχος του Προγράμματος «Ερμής» είναι η Εκπαίδευση – Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση νέων σε ηλικία 

χρηστών του δρόμου, με σκοπό την πρόληψη των τροχαίων συμβάντων.  
Οι συγκεκριμένοι σκοποί του προγράμματος είναι: 

 Εμπλουτισμός γνώσεων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια. 

 Ανάπτυξη καταλλήλων δεξιοτήτων για ασφαλή μετακίνηση στο δρόμο. 

 Συμβολή στην αλλαγή του περιβάλλοντος και των κοινωνικών πολιτικών. 

 
Για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του εν λόγω προγράμματος, κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοστούν 

επιμέρους δραστηριότητες για την προαγωγή των θεμάτων υγείας και κατ’ εξοχήν της πρόληψης τροχαίων 

συμβάντων με την υιοθέτηση/άσκηση των ακόλουθων βασικών προσεγγίσεων: 
1. Προσέγγιση πρόληψης, αποβλέποντας στη μείωση της πρόωρης θνησιμότητας και της 

νοσηρότητας από τραυματισμούς. 

2. Ολιστική προσέγγιση αλλαγής συμπεριφοράς – τρόπου ζωής, αποβλέποντας όχι μόνο στην 

τροποποίηση της συμπεριφοράς στο δρόμο αλλά και στην υιοθέτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής 

3. Συμμετοχή στην εκπαίδευση, στοχεύοντας στην ενεργητική παροχή γνώσης και πληροφορίας και 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων. 

4. Βιωματική εκπαίδευση που προσφέρει με πρωτότυπο τρόπο μία δυνατή εμπειρία των επιπτώσεων 

των τροχαίων συμβάντων.  

5. Ενδυνάμωση της πρωτοβουλίας του ατόμου, που συμβάλλει στην αύξηση του αισθήματος 

αυτοελέγχου των ατόμων και κατ’ επέκταση των κοινωνικών ομάδων.  

Βελτίωση του κοινωνικού περιβάλλοντος, με βασικό στόχο να επιτρέπει στο άτομο να αλλάξει τη 

συμπεριφορά του και να υιοθετήσει υπεύθυνη και ασφαλέστερη συμπεριφορά ως χρήστης του δρόμου.  
 

 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανηλίκων "ΕΡΜΗΣ" 

 
Για πρώτη φορά στη χώρα μας πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα καινοτόμα πρωτοβουλία, από το Ινστιτούτο 

Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) "Πάνος Μυλωνάς" και την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων (Υ.Ε.Α.). Στο πλαίσιο 
επιμόρφωσης νέων που έχουν παραβεί τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε ηλικία μικρότερη των 18 ετών, 

πραγματοποιήθηκε Θεωρητικό και Βιωματικό πρόγραμμα. 15 

νέα παιδιά -κάποια με τους γονείς και τα αδέλφια τους- 
παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εισηγήσεις από 

συνεργάτες του Ινστιτούτου, για το αυτοκίνητο, τη 
μοτοσικλέτα, τα τροχαία συμβάντα, ενώ επίσης συζήτησαν με 

ανθρώπους θύματα τροχαίων. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 
ήταν και η χρήση προσομοιωτών οδήγησης, ανατροπής και 

πρόσκρουσης, της ζυγαριάς συσχέτισης βάρους-ταχύτητας, 

των ειδικών γυαλιών προσομοίωσης μέθης και της 
δραστηριότητας απόσπασης προσοχής. Με αυτό τον τρόπο, 

τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά στις δυσκολίες των 
καταστάσεων που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στο δρόμο και 

εντυπώθηκαν στον εγκέφαλό τους όλες οι πληροφορίες 

σχετικά με την επικινδυνότητα των τροχαίων και τους κινδύνους του δρόμου.  
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2012 
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία πρόγραμμα Επιμόρφωσης - Ευαισθητοποίησης νέων για την ασφαλή κυκλοφορία 

στο δρόμο, το Σάββατο 26/5 στο Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας. Το πρόγραμμα «Ερμής» υλοποιείται από 
το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» 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, στοχεύοντας στη 
βελτίωση του περιβάλλοντος και των κοινωνικών πολιτικών.  

Τα περισσότερα παιδιά ανταποκρίθηκαν θετικά στο κάλεσμα αυτό, κάποια με ενδοιασμούς και άλλα με 
ενθουσιασμό, γνωρίζοντας προσωπικά τους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί. Κυλώντας το πρόγραμμα τα παιδιά 

συζήτησαν πολλές εμπειρίες  τους με τον κόσμο αλλά και μεταξύ τους, κυρίως για παραβατικές συμπεριφορές. 

Πολύ σημαντικό ήταν ότι τα ίδια τα παιδιά απάντησαν σε ανάλογη ερώτηση  ότι ή έλλειψη Παιδείας στη χώρα 
μας παίζει πρωταρχικό ρόλο στα τροχαία δυστυχήματα. 

Βλέποντάς την αλλαγή της συμπεριφοράς στην αρχή και στο τέλος του προγράμματος, αποδεικνύεται για 
ακόμα μία φορά ότι αν υπήρχε σωστή και πλήρης ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια σε κάθε ηλικία, η 

συμπεριφορά, των παιδιών αυτών αλλά και πολύ περισσότερων, στο δρόμο θα ήταν πιο συνετή. 

Αθήνα, 26 Μαΐου 2012  
 

 
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ένα ακόμα σεμινάριο του προγράμματος «ΕΡΜΗΣ» που υλοποιεί το Ινστιτούτο 

Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με τα Δικαστήρια Αθηνών και την Υπηρεσία Επιμελητών 
Ανηλίκων (ΥΕΑ). 

Το σεμινάριο αποτελεί πρωτοβουλία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και απευθύνεται σε νέους οι οποίοι έχουν 

παραπεμφθεί για εκπαίδευση από τα Δικαστήρια, μετά από παραβάσεις του ΚΟΚ. Το πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» του 
Δεκεμβρίου υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΟΤΕ-ACADEMY στο Μαρούσι  και μαζί με τους νεαρούς, το 

παρακολούθησαν εθελοντές του Ινστιτούτου και στελέχη οργανισμών και φορέων.  
Στο εξάωρης διάρκειας πρόγραμμα, εισηγητές ήταν στελέχη του Ινστιτούτου, εξειδικευμένοι αξιωματικοί της 

Πολεμικής Αεροπορίας και της Τροχαίας, ενώ στα εργαστήρια συμμετείχαν ψυχολόγοι και άνθρωποι που 

βίωσαν την εμπειρία τροχαίων δυστυχημάτων έχοντας υποστεί τραυματικές συνέπειες. 
Τα σεμινάρια που είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Ινστιτούτου με τα Δικαστήρια ξεκίνησαν πριν ένα χρόνο 

και υλοποιούνται στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια, με χρήση του σύγχρονου εξοπλισμού 
που έχει αποκτηθεί από το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE for Traffic Safety. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων, κατά το δικαστικό έτος 
2009-2010 εισήχθησαν για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας  3.259 ανήλικοι σε σύνολο 5.411 

εισαχθέντων για οποιοδήποτε αδίκημα. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν τα Δικαστήρια Ανηλίκων Αθηνών 

(γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από την αρμοδιότητα του Πρωτοδικείου Αθηνών). 
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2012 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 
 

Προσλήψεις Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» 

 
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» σε σύμπραξη με την Περιφέρεια Αττικής και το 

Δήμο Αμαρουσίου ανακοινώνουν την πρόσληψη 90 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου (5 μηνών), στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την υλοποίηση της πράξης 

«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην 

Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ» που θα υλοποιηθεί στις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής Αττικής και Βόρειου Τομέα 
Αττικής με απασχόληση 40 και 50 ατόμων αντίστοιχα (εκ των οποίων τα 10 άτομα στο Δήμο Αμαρουσίου).  

 
Στο πλαίσιο του έργου  προβλέπονται μία σειρά δράσεων που σαν απώτερο σκοπό  έχουν να προληφθούν και 

να μειωθούν τα τροχαία συμβάντα στις εν λόγω περιοχές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ενέργειες:  
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_Ενημέρωσης – Εκπαίδευσης – Ευαισθητοποίησης σε Σχολικές Μονάδες (μαθητών/ γονέων/ εκπαιδευτικών) 

για τους τρόπους Ασφαλούς Μετακίνησης, Οδικής Συμπεριφοράς, Οδικής Ασφάλειας και Μεθόδων Πρόληψης 
των Ατυχημάτων. 

_Καταγραφής και βελτίωσης [με τη συνέργεια των αρμοδίων Αρχών, Περιφέρειας, και της Τροχαίας] των 

σημείων επικινδυνότητας πέριξ των Σχολικών Μονάδων, αλλά και σε άλλα σημεία του Οδικού Δικτύου, εντός 
της γεωγραφικής έκτασης της Αττικής. 

_Μέριμνα βελτίωσης της ασφάλειας στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη συνεργασία των Τοπικών Φορέων και της 
Τροχαίας. 

 

Το έργο αυτό αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία να φέρουμε το θέμα της Οδικής Ασφάλειας στο προσκήνιο και 
ταυτοχρόνως να συμβάλουμε στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην τοπική ανάπτυξη. Εξάλλου οι 

πολιτικές για την Οδική Ασφάλεια είναι κατ εξοχήν κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές αφού η πρόληψη 
τροχαίων συμβάντων  μπορεί  να μεταφραστεί και σε εξοικονόμηση πόρων. 

 

Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Υπουργείου 
Εργασίας, Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. 

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2012  
 

 
 

Συνάντηση Εργασίας για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς  Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Δυτικής 

Ελλάδος  

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17/9 στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μετά από σχετική 
πρόσκληση του Αντιπερειφερειάρχη Ανάπτυξης  και Αγροτικής Πολιτικής, κου Γεώργιου Αγγελόπουλου και της 

Προέδρου του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», κ. Βασιλικής Δανέλλη-Μυλωνά. Στη 

συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Πατρών, των Δημοτικών Αρχών και των Τμημάτων 
της Τροχαίας της Περιφέρειας. 

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο 

υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 

Κοινωφελούς Χαρακτήρα» κατόπιν σχετικής προγραμματικής σύμβασης που έχουν συνυπογράψει η 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και στοχεύοντας στην 

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των 112 ωφελούμενων ανέργων που θα απασχοληθούν καθώς και την 
οριστικοποίηση των σχεδίων δράσης με καθορισμό των προτεραιοτήτων ανά περιοχή υλοποίησης. 

Η συνάντηση συντονίστηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη, κ. Αγγελόπουλο και την Πρόεδρο του Ινστιτούτου, κ. 
Δανέλλη-Μυλωνά και σε αυτή συμμετείχαν ο Δήμαρχος της Ι.Π. Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης, οι 

Αντιδήμαρχοι του Δήμου Πατρέων Ανδρέας Φίλιας και Χρήστος Λέγκας, ο Αντιδήμαρχος Αιγίου Στάθης 
Τσούκαλος, ο Βασίλης Δρυλλής εκ μέρους του Δήμου Αμφιλοχίας, οι Παναγιώτης Μητρούλιας και Βασίλης 

Διαμαντόπουλος εκ μέρους της Τροχαίας Πατρών και της Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων, ο Πανταζής Ράμμος εκ 

μέρους της Τροχαίας Ναυπάκτου, ο Συγκοινωνιολόγος Νίκος Μηλιώνης, η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου 
Πατρών καθηγήτρια κ. Άννα Ρούσσου και τα στελέχη του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 

Βασίλης Σταματόπουλος, Δέσποινα Κοντορίζου και Μαρία Νιωτάκη. 
Πάτρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012  
 

 
 
Έναρξη Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  

 
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε σύμπραξη με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το 

Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκίνησε στην Αιτωλοακαρνανία και την Αχαΐα πεντάμηνο Πρόγραμμα με θέμα: «ΟΔΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ», με την υποστήριξη του Υπουργείου 

Εργασίας και του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό 
επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Στα πλαίσια 
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αυτά, το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποίησε τη Δευτέρα 3 και την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου εκπαίδευση 

των ωφελουμένων του προγράμματος και εξοικείωσή τους με τις δράσεις του.  
 

Η εκπαίδευση για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας έγινε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου ενώ για τον νομό Αχαΐας 

στο Κέντρο Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια που φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι ωφελούμενοι 
είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό του Ινστιτούτου (προσομοιωτής 

ανατροπής/ προσομοιωτής πρόσκρουσης/ προσομοιωτής οδήγησης), να ενημερωθούν για βασικές αρχές 
Οδικής Ασφάλειας και να ανταλλάξουν τις εμπειρίες και ιδέες τους. 

 

Στο πλαίσιο του έργου  προβλέπονται μία σειρά δράσεων στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και 
Αιτωλοακαρνανίας, που σαν απώτερο σκοπό  έχουν να προληφθούν και να μειωθούν τα τροχαία συμβάντα 

στις εν λόγω περιοχές. Ενδεικτικά οι δράσεις είναι :  
 

_Ενημέρωση – Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση των Σχολικών Κοινοτήτων 

(μαθητών/ γονέων/ εκπαιδευτικών) για τους τρόπους Ασφαλούς Μετακίνησης, 
Οδικής Συμπεριφοράς, Οδικής Ασφάλειας και Μεθόδων Πρόληψης των 

Ατυχημάτων. 
_Καταγραφή και βελτίωση [με τη συνέργεια των αρμοδίων Αρχών, 

Περιφέρειας, και της Τροχαίας] των σημείων επικινδυνότητας πέριξ των 
Σχολικών Μονάδων, αλλά και σε άλλα σημεία του Οδικού Δικτύου, εντός της 

γεωγραφικής έκτασης εφαρμογής του Προγράμματος. 

_Μέριμνα βελτίωσης της ασφάλειας στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη 
συνεργασία των Τοπικών Φορέων και της Τροχαίας. 

  
Το έργο αυτό αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία να φέρουμε το θέμα της Οδικής Ασφάλειας στο προσκήνιο και 

να συμβάλουμε παράλληλα στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην ανάπτυξη του τόπου. Εξάλλου οι 

πολιτικές για την Οδική Ασφάλεια είναι και κοινωνικές πολιτικές αφού η πρόληψη τροχαίων συμβάντων, εκτός 
από την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, μπορεί  να μεταφραστεί και σε εξοικονόμηση πόρων. 

 
Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2012  
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8. Συμμετοχή σε Συνέδρια, Ημερίδες και Εξορμήσεις 

 
 
Ημερίδα Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών 
 

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, σχεδίασε, οργάνωσε και υλοποίησε το πρώτο Περιφερειακό 

Δίκτυο Κυκλοφοριακής Αγωγής και στο πλαίσιο αυτό την πρώτη Επιμορφωτική Ημερίδα του Δικτύου που 
πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών υπό την αιγίδα του  δήμου Σερρών, την 

Παρασκευή 30 Μαρτίου.  
Σκοπός της Ημερίδας ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να μεταφέρουν στους μαθητές τους τη 

γνώση για την ορθή χρήση του δρόμου.  

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε με ομιλία-παρουσίαση με θέμα “Αίτια και 
αποτελέσματα τροχαίων συμβάντων” από τον εκπρόσωπο του Ι.Ο.ΑΣ. Ευγένιο Πετούμενο, δημοσιογράφο 

τύπου αυτοκινήτου με συμμετοχή στελεχών (ψυχολόγου και εκπαιδευτικού) του Ι.Ο.ΑΣ.  
Μετά το τέλος των ομιλιών από τους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων φορέων ακολούθησε παρουσίαση 

των βιωματικών εργαστηρίων από εκπαιδευτικούς και την εμψυχώτρια του Κέντρου Πρόληψης   

Η ημερίδα συντονίστηκε και οργανώθηκε από την κα. Θεοδοσέλη Κατερίνα και τον κ. Χρήστο Χρυστάθη της 
Διεύθυνσης Α’/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών. 

Σέρρες, 30 Μαρτίου 2012 
 

 
 

Ομιλία της Προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ. στην «Ημέρα της Ευρώπης» 

 
Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Β.Δανέλλη-Μυλωνά προσκλήθηκε και μίλησε στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ευκαιρία του εορτασμού της «Ημέρας της Ευρώπης» 
στις 9 Μαΐου εκπροσωπώντας τη χώρα μας ως Εθνική Εκπρόσωπος στην Ε.Ε. για την 

ευρωπαϊκή χάρτα οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. παρουσίασε 

το έργο και τις δράσεις του Ινστιτούτου στους τομείς της πρόληψης και μείωσης 
τροχαίων συμβάντων και προτάσεις για μελλοντικές ενέργειες και συνεργασίες. Η 

διοργάνωση με θέμα την οδική ασφάλεια είχε τίτλο «Στοχεύοντας στο 2020 και το 
2050». Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και 

Τουρισμού κ. Brian Simpson, η ευρωβουλευτής κ. Olga Sehnalova, ο επικεφαλής της 
Μονάδας Οδικής Ασφάλειας της ΕΕ, ενώ συμμετείχαν εθνικοί αντιπρόσωποι των 27 

χωρών της Ε.Ε. και εκπρόσωποι φορέων. 

Βρυξέλλες, 9 Μαΐου 2012 
 

 
 

To I.O.AΣ. σε μεγάλες Ευρωπαϊκές διοργανώσεις στις Βρυξέλλες  

 
Στο πλαίσιο του “Partnership 2020”, τη Δευτέρα 4 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο και 

συνέδριο με θέμα: “Working together one co-friendly European roads” .Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από το 
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και την Πρόεδρο του κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά η οποία 

δήλωσε ότι η οικονομία καυσίμου έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την ασφαλή οδήγηση και ότι οι πτυχές 
της οδικής ασφάλειας πρέπει να αποτελούν ζωτικό μέρος των φιλικών προς το περιβάλλον προγραμμάτων. 

Την επόμενη ημέρα ο συνεργάτης του Ινστιτούτου κος Ευγένιος Πετούμενος συμμετείχε σε συνέδριο στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα «Νέοι και Οδική Ασφάλεια» το οποίο έλαβε μέρος στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Boys&Girls”. 

Βρυξέλες, 5 Ιουνίου 2012 
 

 

 
Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. στην Έκθεση Τροχαίας Πατρών 
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Το πρωί της Δευτέρας 17 Σεπτεμβρίου, η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κ.Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά ήταν κεντρική 

ομιλήτρια στην Έκθεση της Τροχαίας Πατρών. Εκεί παρουσίασε στοιχεία έρευνας για την «Επίδραση των 
Οικογενειακών Προτύπων στην Οδηγική Συμπεριφορά των Νέων». Στο πλαίσιο της Έκθεσης της Τροχαίας και 

τη σχετική ημερίδα, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ.Κατσιφάρας αναφέρθηκε στη 

συνεργασία της Περιφέρειας με το Ινστιτούτο στο πρόγραμμα Κοινωφελούς χαρακτήρα, μέσω του οποίου το 
Ι.Ο.ΑΣ. θα απασχολήσει για 5 μήνες 112 ανέργους στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Μέσα από το 

πρόγραμμα αυτό, το Ινστιτούτο προσδοκά στην ενίσχυση των δράσεων οδικής ασφάλειας στην περιοχή, με 
προτεραιότητα, θέματα κυκλοφοριακής αγωγής σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες και επισήμανσης των 

επικίνδυνων σημείων. Συντονιστής των δράσεων για την οδική ασφάλεια στην περιοχή θα είναι ο κ.Νίκος 

Μηλιώνης, Συγκοινωνιολόγος και εκπρόσωπος του Ινστιτούτου στο  Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας για τη 
Δυτική Ελλάδα. 

Στην ίδια εκδήλωση η εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών Αντιπρύτανης κ. Άννα Ρούσου παρουσίασε το 
Κέντρο για την Οδική Ασφάλεια  που φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αποτέλεσμα της συνεργασίας 

του Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου, την Υποτροφία που απονέμεται κάθε χρόνο με  απόφαση της 

Συγκλήτου  στον αριστεύσαντα τεταρτοετή φοιτητή  του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 
Μηχανικών στη μνήμη του Πάνου Μυλωνά καθώς και τις κοινές δράσεις που απορρέουν από τη συνεργασία 

του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου. 
Πάτρα, 17 Σεπτεμβρίου 2012 
 
 

Σε Διακήρυξη του ΟΗΕ η πρωτοβουλία του ΙΟΑΣ “Πάνος Μυλωνάς” “Προσκοπισμός για την 

Παγκόσμια Οδική Ασφάλεια” από ψήφισμα της Γενική Συνέλευσης 

Η πρωτοβουλία του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς", των Ιρλανδών Προσκόπων (Scouting Ireland) και του Σώματος 

Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ) για αξιοποίηση του προσκοπισμού στους σκοπούς ενημέρωσης και προώθησης 
της οδικής ασφάλειας “Scouting for Global Road Safety”, προσέλκυσε το ενδιαφέρον του ΟΗΕ ο οποίος έθεσε 

το πρόγραμμα υπό την Αιγίδα του και θα συνεχίσει να το στηρίζει καθώς το έχει εντάξει στη «Δεκαετία 

Δράσεων για την Οδική Ασφάλεια» (UN Decade of Action for Road Safety) 2011 - 2020. Η πρωτοβουλία 
συμπεριλήφθηκε στη διακήρυξη-ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 64/255. 

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, προσκεκλημένη από την  Οικονομική Επιτροπή για την 
Ευρώπη του ΟΗΕ (UNECE) στη Γενεύη στις 24 Σεπτεμβρίου 2012 - στο πλαίσιο του ρόλου που έχει το 

Ινστιτούτο ως Συμβουλευτικό Όργανο του ΟΗΕ για θέματα οδικής ασφάλειας - μεταξύ των κεντρικών 
ομιλητών πραγματοποίησε 

παρουσίαση για το πρόγραμμα 

“Scouting for Global Road 
Safety”, ενώ το προεδρείο 

ζήτησε τις προτάσεις του 
Ινστιτούτου ενόψει της 

Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής 

Ασφάλειας που έχει εξαγγελθεί 
από τον ΟΗΕ και τον Π.Ο.Υ. 

(Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας) 
για το Μάιο του 2013. Η 

κ.Μυλωνά δεσμεύτηκε πως 

σύντομα θα υποβληθούν 
προτάσεις του Ινστιτούτου 

προς τον ΟΗΕ προκειμένου να 
ενταχθούν στο πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων για αυτή την 
πρωτοβουλία που θα έχει 

παγκόσμια απήχηση. 

Παρουσίασε επίσης το 
υποστηριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόγραμμα “AVENUE for Traffic Safety” για την προστασία 

ευάλωτων χρηστών δρόμου μέσω βιωματικής εκπαίδευσης και ανανέωσε τη δέσμευσή της για τη συνεχή 
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υλοποίηση και διάδοση καινοτομικών προγραμμάτων για την οδική ασφάλεια. 

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε πριν 3 χρόνια μέσα από ενημερώσεις και εργαστήρια 
τοπικού και εθνικού χαρακτήρα, για να κορυφωθεί σε πρώτη φάση τον Αύγουστο 

του 2011, στο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree που πραγματοποιήθηκε στο 

Kristianstad της Σουηδίας με τη συμμετοχή 40.000 προσκόπων από 160 χώρες. 
Στο πλαίσιο του Jamboree δημιουργήθηκε ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

ενημέρωσης-επιμόρφωσης των νεαρών 
προσκόπων μέσα από σειρά εργαστηρίων 

με την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας 

της Ελλάδος Τα εργαστήρια σχεδιάστηκαν 
και υλοποιήθηκαν από το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος 

Μυλωνάς", το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων 
(ΣΕΠ) και τους Ιρλανδούς Προσκόπους, 

και συγκέντρωσαν περισσότερες από 

3.000 συμμετοχές νέων από όλο τον 
κόσμο Οι δράσεις για την οδική ασφάλεια στο Jamboree του 2011 

ολοκληρώθηκαν με την εκδήλωση Joining Hands for Road Safety, 
στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες Πρόσκοποι από 160 χώρες. Στην 

εκδήλωση αυτή τα παιδιά δημιούργησαν ένα μεγάλο κύκλο ενώνοντας 
τα χέρια και φτιάχνοντας με γράμματα (στα αγγ λικά και τα γαλλικά) 

τη φράση: «Προσκοπισμός για την Οδική Ασφάλεια», έδωσαν την 

υπόσχεση να προωθούν το μήνυμα της ασφάλειας στο δρόμο και 
τραγούδησαν ενώνοντας τις φωνές τους, το τραγούδι "Together Make 

it Loud" που  δημιουργήθηκε από το Ι.Ο.ΑΣ. ειδικά για το Jamboree. 
Τόσο το εργαστήριο Οδικής Ασφάλειας που δούλεψε για δέκα ημέρες 

όσο και η εκδήλωση Joining Hands for Road Safety, χαρακτηρίστηκαν 

ως τα πλεόν επιτυχημένα στο πλαίσιο του 22ου Παγκοσμίου 
Προσκοπικού Jamboree. 

Γενεύη, 24 Σεπτεμβρίου 2012 
 
 
 
Συνάντηση Εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AVENUE for Traffic Safety 

 
Στις 8 & 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη η 4η συνάντηση των εταίρων του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος AVENUE που συντονίζει το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνά  ς» και 
συμμετέχουν εξειδικευμένοι φορείς 9 κρατών-μελών της Ε.Ε.. Στη συνάντηση, που 

φιλοξενήθηκε στην Ισπανία από τον οργανισμό AESLEME οι εταίροι εργάστηκαν από 

κοινού προκειμένου να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και τεχνογνωσία καθώς και να 
μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο του προγράμματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για 

περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε και την ιστοσελίδα του προγράμματος 
(http://www.avenuefortrafficsafety.eu/) 

Μαδρίτη, 10 Οκτωβρίου 2012 
 
 
Έκθεση αυτοκινήτου «Αυτοκίνηση 2012» 
 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» δε θα μπορούσε να λείπει από την έκθεση αυτοκινήτου 
«Αυτοκίνηση 2012» που διοργανώθηκε στο πρώην αεροδρόμιο Ελληνικού από 20 έως και 28 Οκτωβρίου. Σε 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο το Ινστιτούτο ενημέρωνε τους επισκέπτες της έκθεσης σε θέματα Οδικής 

Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής. Οι 3.800 επισκέπτες που βρέθηκαν στο χώρο είχαν την ευκαιρία να 
κάνουν χρήση του προσομοιωτή οδήγησης, των γυαλιών προσομοίωσης μέθης και άλλων εφαρμογών του 

εξοπλισμού του Ινστιτούτου που αποκτήθηκε για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AVENUE for 
Traffic Safety.  

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2012 
 

http://www.avenuefortrafficsafety.eu/
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Συμμετοχή της Προέδρου του Ινστιτούτου σε συνέδριο του ETSC στην Μπρέσια της Ιταλίας 
 

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου συμμετείχε στο Κεντρικό Συμβούλιο του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΤSC), καθώς και σε διαλέξεις 

με θέμα την «Ασφάλεια των Ποδηλατών και των Πεζών τις Αστικές Περιοχές» που 

πραγματοποιήθηκε στην Μπρέσια τη Ιταλίας την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου. Το 

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» είναι μέλος του ETSC από το Μάρτιο του 2006  

Μπρέσια, 15 Νοεμβρίου 2012 

 

 
 

 
Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στο Συνέδριο «Occupational Health & Safety 

Conference» 
 

Την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012, στο Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy, στην Αθήνα, κορυφαίες εταιρείες από όλο 

το φάσμα της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας μοιράστηκαν τις πιο πετυχημένες πρακτικές για ένα 
ευχάριστο και παραγωγικό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Εξειδικευμένα στελέχη από εταιρείες όπως: 

ΑΓΕΤ LAFARGE, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, ΔΕΗ, ΕΛΒΑΛ, ΕΛΠΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, 
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΙΤΑΝ, ΦΑΓΕ, AIR LIQUIDE HELLAS, ANGELICOUSSIS SHIPPING GROUP, 

EXTRACO, HELLENIC QUALITY FOODS, J&P AΒΑΞ, KLEEMANN, SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP και 

άλλες, τοποθετήθηκαν σε θέματα πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό 
χώρο. Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε με παρουσίαση για τις 

ασφαλείς μετακινήσεις προς και από την εργασία. Στο χώρο του ΟΤΕ Academy μεταφέρθηκε και μέρος του 
εξοπλισμού της Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας με τους συνεργάτες και εθελοντές του Ινστιτούτου, με 

σκοπό να ενημερώσει και με βιωματικό τρόπο τους παρευρισκόμενους.  
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012 
 

 
 

 
Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο “POLIS 2012” 

 
Σε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά συνέδρια, το POLIS 2012, συμμετείχε το Ινστιτούτο. Συνεργάτης του 
Ι.Ο.ΑΣ., βρέθηκε στην πόλη της Perugia στην Ιταλία μαζί με ερευνητές, στελέχη συμβουλευτικών εταιρειών 

και δημοτικών υπηρεσιών από όλη την Ευρώπη όπου και παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AVENUE for 
Traffic Safety και τις δράσεις που υλοποιούνται από το Ινστιτούτο και τους 13 φορείς που συντονίζει σε 9 

χώρες.  

 
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 29 & 30 Οκτωβρίου και κατά τη διάρκειά του παρουσιάστηκαν εξαιρετικά 

ενδιαφέροντα προγράμματα που λαμβάνουν χώρα σε πόλεις της Ευρώπης με στόχο τη βελτιστοποίηση του 
δικτύου  των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, των υπηρεσιών που προσφέρουν οι δήμοι και οι επαρχίες στους 

πολίτες τους, καθώς και των προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και του 
περιβάλλοντος.  

 

Το POLIS 2012 συγκέντρωσε το ενδιαφέρον δημοσιογραφικών μέσων και οργανισμών από όλη την Ευρώπη 
καθώς αποτελεί σημείο αναφοράς για ανάληψη πολιτικών και υιοθέτηση καινοτομιών που θα προωθήσουν τις 

έννοιες της ασφαλούς και εύκολης μετακίνησης στα αστικά κέντρα. Από την πλευρά του το Ι.Ο.ΑΣ. 
παρουσίασε σειρά δράσεων που υλοποιεί μέσα από το πρόγραμμα AVENUE προς όλους τους συμπολίτες μας 

και κυρίως τους ευάλωτους χρήστες δρόμων, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πολλών νέων οργανισμών.  

Ιταλία, 30 Νοεμβρίου 2012 
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Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. στην ημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με 3ο ΕΠΑΛ 

Περιστερίου 
 

Την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με 3ο 
ΕΠΑΛ Περιστερίου με τίτλο «όχι άλλοι νεκροί» στους Ελληνικούς δρόμους. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο 

3ο ΕΠΑΛ με την παρουσία 250 παιδιών. Οι μαθητές, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν παρουσίαση 

του τεχνικού διευθυντή του Ινστιτούτου Βασίλη Σταματόπουλου και συζήτησαν μαζί του τους 
προβληματισμούς και τις σκέψεις τους. 

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2012 
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9. Επιβράβευση Πολιτών και Φορέων-Διακρίσεις 

 
 

Βράβευση Τροχονόμου της χρονιάς από το Ι.Ο.ΑΣ «Πάνος Μυλωνάς»  
 

Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας (18 – 24 Μαρτίου) που συνδιοργανώνει για 5η συνεχόμενη 
χρονιά το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, 

πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου Εσπερίδα και η τελετή απονομής του Βραβείου του «Τροχονόμου της 
Χρονιάς». Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια που έχει 

δημιουργήσει το Ινστιτούτο, με την παρουσία του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και Ανωτάτων 

Αξιωματικών της Τροχαίας. Το Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας φιλοξενείται σε χώρο του Κέντρου 
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». 

 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύθηκαν από τον 

Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριο Οικονόμου και την 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ο.ΑΣ. Βάσω Δανέλλη - 
Μυλωνά οι καλύτεροι Τροχονόμοι της χρονιάς με κριτήρια τη 

συμβολή τους στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την 
ποιότητα του υπηρεσιακού τους έργου. Ο Αστυφύλακας Κυριάκος 

Σακαλίδης του Τμήματος Τροχαίας Ν.Ιωνίας και ο Αρχιφύλακας 
Ηλίας Τσάλης του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων παρέλαβαν 

τιμητικό τίτλο και από μία συσκευή μέτρησης αλκοόλ για τα 

Τμήματα στα οποία υπηρετούν.   
 

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους επίσης, ο Διευθυντής Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας κ. Κορδολαίμης, ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. Παναγόπουλος, ο Υποστράτηγος Διευθυντής 

Τροχαίας Αττικής κ. Κρόκος και ο Διοικητής της Τροχαίας Ν Ιωνίας κ. Πενταγιώτης, αξιωματικοί και πλήθος 

κόσμου.  
 
 
 

Βράβευση της Προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» από το ΙΕΚ ΞΥΝΗ 
 

Στο πλαίσιο των ετήσιων εκδηλώσεων που πραγματοποιούν τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ κάθε χρόνο στη λήξη της 

εκπαιδευτικής χρονιάς, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε ενεργά με 
ενημερωτικές δράσεις και όχι μόνο. Ο συνεργάτης  του Ι.Ο.ΑΣ. Ευγένιος Πετούμενος πραγματοποίησε μαζί με 

εθελοντές ενημερωτική ομιλία στο ΙΕΚ ΞΥΝΗ Γλυφάδας και εργαστήρια στο ΙΕΚ ΞΥΝΗ Αθηνών. Στην 
εκδήλωση που πραγματοποίησε η σχολή του Πειραιά παρευρέθη και η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κ. Βασιλική 

Δανέλλη-Μυλωνά η οποία βραβεύτηκε για την προσφορά της στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη χώρα 
μας.  

(Αθήνα, 13 Ιουνίου 2012) 
 
 

 
Τιμητικό βραβείο για το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στην τελετή απονομής των ΔΕΗ 

Environmental Awards 

 
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012, η τελετή απονομής των ΔΕΗ Environmental Awards 2013, 

σε μία κατάμεστη αίθουσα στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, μέσα σε ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο και 
εορταστικό κλίμα. Στην τελετή, βραβεύθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές για την προστασία του Περιβάλλοντος & 

την αειφορία, οι οποίες διακρίθηκαν μέσω της αδιάβλητης διαδικασίας, που θεσμοθέτησε η εταιρεία Boussias 
Communications και το Plant Management.  

Η Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» 

τιμήθηκε με βραβείο για τη δημιουργία κουλτούρας οδικής ασφάλειας στο ελληνικό κοινό, η 
οποία  συνεισφέρει στην προστασία του Περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας οικονομία καυσίμων και μείωση της 

επιβάρυνσης του φυσικού περιβάλλοντος.  
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Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν επίσης οι εταιρείες: ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (Grand 

Award& 6 βραβεία), OTE-COSMOTE (Grand Award & 4 βραβεία), 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Grand Award & 3 βραβεία) και VODAFONE (Grand Award 

& 3 βραβεία). Οι ΕΛΑΪΣ-UNILEVERHELLAS (3 Βραβεία), Οργανισμός 

Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (3 Βραβεία), ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ Εργοστάσιο 
Βόλου (2 Βραβεία), COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (2 Βραβεία), ΑΒ 

Βασιλόπουλος (2 Βραβεία), EUROBANK (2 Βραβεία), Mamidoil Jetoil 
Α.Ε. (2 Βραβεία) και Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε. (2 Βραβεία). 

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2012 
 
 

 
 

 

10. Συνεντεύξεις, Δημοσιεύματα, Προβολή στα Μ.Μ.Ε. 

 
 

Συνεντεύξεις σε Ραδιοφωνικές Εκπομπές: 

42 
 

Συνεντεύξεις και αναφορές Τηλεοπτικές Εκπομπές: 
23 

 
Έντυπες δημοσιεύσεις (εφημερίδες, περιοδικά): 

550 

 
Αναδημοσιεύσεις δράσεων και συνεντεύξεων σε ιστοσελίδες: 

3.600 
 

Αναφορές του Ινστιτούτου και των δράσεών του σε ιστοσελίδες: 

327.000 
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Προγραμματισμός για το 2013  

 
 

 Επικαιροποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης του Ινστιτούτου 

 

 Πιστοποίηση διαδικασιών λειτουργίας και εκπαιδευτικού υλικού 
 

 Αξιοποίηση και προώθηση του ISO 39001 για τις επιχειρήσεις και 
Οργανισμούς, θέμα στο οποίο το ΙΟΑΣ είχε ουσιαστική συμβολή και ενεργή 

συμμετοχή από της έναρξης των εργασιών για τη δημιουργία του προτύπου.  

  
 Αξιοποίηση της ιδιότητας του Ι.Ο.ΑΣ. ως Συμβουλευτικού  Οργάνου του ΟΗΕ 

στο διεθνή χώρο (σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός κεντρικού event της 
Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας που θα πραγματοποιηθεί στη 

Γενεύη το Μάιο του 2013)  
 

 Ενίσχυση συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας όπου ζητήθηκε η 

συστηματική ενημέρωση των εκπαιδευτικών αλλά και η ψηφιοποίηση του 
υλικού του Ινστιτούτου για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

 
 Διοργάνωση της 6ης Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής  Ασφάλειας Ομάδας σε 

σε αυνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για 6η συνεχόμενη 

χρονιά - Μάρτιος 2013, Κεντρικές εκδηλώσεις: Τεχνόπολις, Πανεπιστήμιο 
Πατρών, βράβευση τροχονόμου της χρονιάς, υποτροφία «Πάνος Μυλωνάς» 

και πανελλαδικές δράσεις με τους αυτοκινητόδρομους της χώρας και φορείς 
πανελλαδικά 

 

 Επικέντρωση στους βασικούς άξονες με προτεραιότητα ενέργειες σε σχέση με 
τη συμπεριφορά του οδηγού – εκπαίδευση, ενημέρωση και καμπάνιες με 

δυναμική και πρωτοτυπία 
 

 Σχεδιασμός καμπάνιας ενημέρωσης για την ασφάλειας στις ισόπεδες διαβάσεις 
σε συνεργασία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ 

 

 Υλοποίηση καμπάνιας για τις καλοκαιρινέες εξορμήσεις σε συνερεγασία με την 
Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα 

 
 Ολοκλήρωση της διερεύνησης θεμάτων επιθετικής οδήγησης-συμπεριφοράς 

νέων οδηγών 

 
 Ενίσχυση προγραμμάτων εθελοντισμού 

 
 Ενίσχυση-επέκταση των δράσεων και των μελών της Συμμαχίας 

 
 Υλοποίηση 2ου ποδηλατικού άθλου «γύρος Πελοπονήσου» για την ασφάλεια 

και τον πολιτισμό στο δρόμο 

 
 Πρόγραμμα ποδηλάτου σε στενή συνεργασία με την DVW και την Ελληνική 

Κυβέρνηση 
 

 Αξιοποίηση των καλών πρακτικών και της εμπειρίας που αποκτήθηκε στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE for  Traffic Safety 
 

 Αξιοποίηση των προγραμμάτων ΚΟΧ με τις Περιφέρειες Αττικής και Δυτικής 
Ελλάδας για την Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση 



                                                                                                              
    

                                                                                   Απολογισμός Δράσεων Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» 2012    
                        __________________________________________________ 

                                                                                                  
 

 41 

 

 Δημιουργία νέου Κέντρου Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια στην Αττική – 
μόνιμη εγκατάσταση 

 

 Παρεμβάσεις και συμβουλευτική υποστήριξη σε θεσμικά Όργανα και την 
Πολιτεία μέσα από τη συμμετοχή μας στο Εθνικό Συμβούλιο Οδικής 

Ασαφάλειας αλλά και τη συνεργασία μας με εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς 
και Οργανισμούς του Δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα 

 

 
 

 


