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Το Ι.Ο.ΑΣ. να αποτελέσει οργανισμό αναφοράς και δύναμη έμπνευσης
και δράσης για «έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα».

Αποστολή του είναι να:
 Ασκήσει επιρροή στην Κοινωνία για την καλλιέργεια κυκλοφοριακής
παιδείας και την ασφαλή συμπεριφορά στο δρόμο.
 Να υποστηρίζει τους φορείς της Πολιτείας σε δράσεις πρόληψης

www.ioas.gr
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Αναφορικά με:

Α. Γενική Πολιτική Οδικής Ασφάλειας
Συμβολή στην υιοθέτηση της Οδηγίας (2008/96/ΕΚ) για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Οδικών Υποδομών
- Πρωτοβουλίες συντονισμού όλων των δημοσίων φορέων που ασχολούνται με τα θέματα της οδικής
ασφάλειας, συστηματική καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων & των εφαρμοζόμενων μέτρων
οδικής ασφάλειας

Β. Οδηγική Συμπεριφορά
Εκπαίδευση & συστηματική ενημέρωση με στόχο τη βελτίωση της συμπεριφοράς των οδηγών, εφαρμογή του
νόμου και την προστασία των ευπαθών χρηστών του δρόμου (πεζοί, ΑμεΑ., δικυκλιστές), έρευνες και
αξιολόγηση ενεργειών

Γ. Υποδομές
Εφαρμογή διεθνών πρακτικών για τη συντήρηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και υλοποίηση έργων που
απαιτούνται για την αντιμετώπιση των επικίνδυνων θέσεων του οδικού δικτύου, υιοθέτηση-εφαρμογή
Οδηγίας 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για
διαχείριση της Ασφάλειας των οδικών υποδομών

RSI “Panos Mylonas has a United Nations ECOSOC Consultative Status.
www.ioas.gr
www.ioas.gr
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 Κατόπιν

προτροπής του Ινστιτούτου
Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος
Μυλωνάς»,
η
Πολεμική
Αεροπορία

κατέκτησε
το
1ο βραβείο στον
Πανευρωπαϊκό
διαγωνισμό
του
προγράμματος PRAISE για την εργασιακή
Οδική Ασφάλεια που διοργανώθηκε από το
Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο
Ασφάλειας
Μεταφορών (ETSC)


Ενισχύσαμε

την 1η Tράπεζα Aίματος
για τα τροχαία συμβάντα στη χώρα μας

κατά 122 μονάδες αίματος σε 3
Αιμοδοσίες κατά τη διάρκεια του 2014 /
Σύνολο μονάδων Τράπεζας Αίματος:289
μονάδες

www.ioas.gr
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 Υποβάλαμε

πρόταση προς υποψηφίους
Δημάρχους και Περιφερειάρχες να αναλάβουν

10

συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την οδική
ασφάλεια



Προσκληθήκαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και παρουσιάσαμε τις δράσεις

μας στους

Ευρωπαίους Υπουργούς Μεταφορών και
τα επιτελεία τους τόσο κατά τη διάρκεια της
άτυπης Συνόδου των Υπουργών όσο και κατά
τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Οδικής
Ασφάλειας στο Ζάππειο

www.ioas.gr
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 Διοργανώσαμε

σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC)
Ημερίδα με θέμα: Η Οδική Ασφάλεια στην
Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

 Στο πλαίσιο της ανάληψης της Προεδρίας της

Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών
(ETSC) δημοσίευσε και απέστειλε υπόμνημα
προς το Προεδρείο σχετικά με θέματα οδικής
ασφάλειας για τη σύνταξη του οποίου έχει
συνδράμει και το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς".

www.ioas.gr
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Συμμετείχαμε σε 13 Διεθνείς Συναντήσεις σε
6 χώρες για την προώθηση θεμάτων πολιτικής
οδικής ασφάλειας

 Συμμετείχαμε

σε διεθνή Προσκοπική Συνάντηση (Νέα Υόρκη)
μετά από πρόσκληση της Παγκόσμιας Οργάνωσης της
Προσκοπικής Κίνησης (WOSM) όπου προταθήκαμε να
αναλάβουμε πρόγραμμα εκπαίδευσης νέων σε διεθνή
διοργάνωση

 Ως

Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας
Μεταφορών (ETSC) συμμετείχαμε σε συνέδριά του και
παρουσιάσαμε τις προτάσεις μας (Ρώμη, Βρυξέλλες, Βαρκελώνη)

 Συμμετείχαμε

στο πιο σημαντικό Ευρωπαϊκό συνέδριο για τις
μεταφορές το ΤRΑ Conference στο Παρίσι όπου
παρουσιάσαμε τις τελευταίες εξελίξεις ερευνητικών δράσεων
του Ι.Ο.Α.Σ στο χώρο της οδικής ασφάλειας.
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 Συμμετείχαμε στην 69η Συνάντηση για την Ασφάλεια στις Οδικές
Μεταφορές στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη και παρουσιάσαμε τα
αποτελέσματα από μια σειρά δράσεων και υποχρεώσεων που είχαμε
δεσμευτεί να υλοποιήσουμε. Το
πρόγραμμα AVENUE, τη
δημιουργία των Κέντρων Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια, καθώς
και την παρουσία του κατά την Άτυπη Σύνοδο των Υπουργών
Μεταφορών και την Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας.

 Λάβαμε

μέρος σε διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας (ERSC), με θέμα
«Πώς να δώσεις μεγαλύτερη προβολή στις καμπάνιες για την Οδική
Ασφάλεια, επηρεάζοντας θετικά την κοινή γνώμη», με κοινό από
όλη την Ευρώπη.

www.ioas.gr
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 το

Ινστιτούτο μας συμμετέχει ως εθνικός
συντονιστής για την Ελλάδα στην παγκόσμια έρευνα
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών «MY
World» που θα διεξάγεται έως το Σεπτέμβριο του
2015 και αφορά σε όλους τους ανθρώπους του
κόσμου

 Συμμετείχαμε σε διεθνή διαγωνισμό ζωγραφικής για

τις ισόπεδες διαβάσεις των τρένων με ζωγραφιές
μαθητών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε
συνεργασία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το Διεθνή
Οργανισμό ILCAD

www.ioas.gr
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 231 εκπαιδεύσεις σε 214
σχολικές μονάδες Π/θμιας
εκπαίδευσης. Εκπαιδεύτηκαν 10.324
μαθητές σε 72 Δήμους σε όλη την
Ελλάδα
μέσω
του
προγράμματος
«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια»

 63 εκπαιδεύσεις
σχολικές μονάδες
εκπαίδευσης

Γυμνάσια

58
Δ/θμιας
σε

και

Λύκεια.

Εκπαιδεύτηκαν 7.895 μαθητές σε 34
Δήμους σε όλη την Ελλάδα μέσω του
προγράμματος «Κάντο-Σωστά»

www.ioas.gr
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 Στο

πλαίσιο
του
Συμφώνου
συναντίληψης και συνεργασίας με το
Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.)
εκπαιδεύσαμε 2.000 προσκόπους σε
προσκοπικές δράσεις και εκδηλώσεις
(5η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική
Regatta κ.α.)

 Υλοποιήσαμε

2
Εκπαιδευτικά
σεμινάρια «ΕΡΜΗΣ» σε συνεργασία
με τα Δικαστήρια Πειραιώς. Στο
πρόγραμμα συμμετείχαν 77 ανήλικοι
παραβάτες του ΚΟΚ και οι οικογένειές
τους μετά την έκδοση σχετικών
δικαστικών αποφάσεων.
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 1.250 εργαζόμενοι και στελέχη από 16
εταιρείες παρακολούθησαν προγράμματα
θεωρητικής και βιωματικής
οδηγική συμπεριφορά

 Περισσότεροι

εκπαίδευσης

στην

1.233 Στρατευμένοι,
Αξιωματικοί και Στελέχη 6 στρατιωτικών
μονάδων σε 5 διαφορετικούς Δήμους της
από

χώρας παρακολούθησαν ομιλίες και εκπαιδεύθηκαν
στις σωστές πρακτικές
που πρέπει να
ακολουθούνται
για
μια
ασφαλή
οδηγική
συμπεριφορά
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 142

ενέργειες με την Κινητή
Μονάδα Οδικής Ασφάλειας,
σε συνεργασία με

25

για την ενημέρωση
ατόμων

Δήμους

42.824

 322 εκπαιδεύσεις σε
19.386 ανθρώπους
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516

ενέργειες ετησίως,
με προσωπική
προσέγγιση
ατόμων

67.251

Κάθε μέρα του έτους,
το Ινστιτούτο

ενημερώνει

184 ανθρώπους
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«ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»

Ενισχύουμε
τη
συνεργασία
μας
με τα
Μέλη της
Συμμαχίας,

αναλαμβάνοντας

δράσεις:
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Η Συμμαχία για την ασφάλεια και τον
πολιτισμό στο δρόμο
«Δρόμοι στο Μέλλον»
 Συμμετείχε στο διήμερο Φεστιβάλ για το αυτοκίνητο
Auto Battleships Festival - 1.000 επισκέπτες στο
περίπτερό μας
 Πραγματοποίησε δράσεις για την Οδική Ασφάλεια στο
The Mall Athens κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με την
ενημέρωση πάνω από 23.000 επισκέπτες
 Συμμετείχε στην Έκθεση Αυτοκινήτου «ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ
2014» με δράσεις που εκτέθηκαν σε 1.300 άτομα
 Συμμετείχε σε καμπάνια για την ασφαλή μετακίνηση των
παιδιών προς και από το σχολείο

 Ραδιοφωνικές εποχικές καμπάνιες
 Συμμετείχε σε ανοιχτές βιωματικές εκδηλώσεις οδικής
ασφάλειας (Καλαμάτα, Λαμία κ.α.)
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Η Συμμαχία για την ασφάλεια και τον
πολιτισμό στο δρόμο:
«Δρόμοι στο Μέλλον»
 Διένειμε έντυπο ενημερωτικό υλικό (200.000 αντίτυπα) και
αφίσες μέσω των αυτοκινητοδρόμων της χώρας
 Υλοποίησε Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας με δεκάδες
πανελλαδικές δράσεις
 Δημιούργησε επιτραπέζιο Ημερολόγιο Ι.Ο.ΑΣ. –
ΣΥΜΜΑΧΙΑ – 5.000 αντίτυπα

 Συμμετείχε στην Εκστρατεία ενημέρωσης οδικής
ασφάλειας για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις
 Πραγματοποίησε παρουσιάσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη –
73.000 άτομα
 Εκδίδει μηνιαίο ενημερωτικό ηλεκτρονικό
έντυπο “Road Safety Inbox” με αποδέκτες
6.000 χρήστες
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 Συμμετείχαμε

σε διεθνή διαγωνισμό για τις ισόπεδες
διαβάσεις των τρένων με συμμετοχή μαθητών Π/θμιας
και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
και το Διεθνή Οργανισμό ILCAD

 Συμμετείχαμε

στην εκδήλωση της «Διεθνούς Ημέρας
Ευαισθητοποίησης για τις Ισόπεδες Διαβάσεις των
Τρένων» (ILCAD 2014), εκδίδοντας φυλλάδιο ενημέρωσης
των πολιτών και έργα μαθητών με θέμα «Μηδέν τροχαία
στις ισόπεδες διαβάσεις» και δημιουργώντας σχετικό βίντεο,
με την υποστήριξη του Μέλους μας ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

 Συνδιοργάνωση
γνωστοποίηση
Ασφάλειας»

σεμιναρίου για την προώθηση και
του «ISO 39001, Πρότυπο Οδικής
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 Για

έβδομη συνεχή χρονιά πραγματοποιήσαμε
Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας σε συνεργασία με
το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, με
δράσεις και εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα

 Για την ενημέρωση των νέων σχετικά με το αλκοόλ

και την οδήγηση, υλοποιήσαμε «Νύχτα Χωρίς
Ατυχήματα» σε

21

32

χώρους διασκέδασης σε

πόλεις της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό,

διενεργήσαμε

2.525

 Πραγματοποιήσαμε

φιλικά αλκοτέστ

σε συνεργασία με την
Microsoft Ελλάς την πρωτοποριακή μέθοδο εξ’
αποστάσεως ταυτόχρονης εκπαίδευσης για
την Οδική Ασφάλεια σε Λύκεια της Περιφέρειας
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 Πραγματοποιήσαμε

3 Εθελοντικές Αιμοδοσίες
για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος για τα
Τροχαία που έχουμε δημιουργήσει

 Εκπαιδεύσαμε

30 Εθελοντές από το Σώμα
Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών
σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό

 Επισκεφθήκαμε

ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα και
ενημερώσαμε παιδιά
που αντιμετωπίζουν
προβλήματα λόγου, μάθησης ή σχολικής ένταξης
καθώς και σπουδαστές με ελαφριά νοητική
υστέρηση για θέματα οδικής ασφάλειας

 Ενημερώσαμε

τους επισκέπτες της έκθεσης
Athens Bar Show 2014 για το αλκοόλ και την
οδήγηση
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 Υπογράψαμε

Σύμφωνο Συναντίληψης & Συνεργασίας
μεταξύ του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και του
Ινστιτούτου μας για την ενίσχυση της συνεργασίας σε
θέματα οδικής ασφάλειας

 Φιλοξενήσαμε

τον εμπειρογνώμονα σε θέματα Οδικής
Ασφάλειας κ. Einar Gudmundsson, με στόχο την
ανάπτυξη των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας &
Ισλανδίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών &
τεχνογνωσίας για την εκπαίδευση σε θέματα Οδικής
Ασφάλειας.

 Ενεργοποιήσαμε

το παράρτημα Δυτικής Ελλάδας του
Ι.Ο.ΑΣ. που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Γέφυρας

Ρίου - Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης»
www.ioas.gr
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 Παρείχαμε ενημερωτικό & εκπαιδευτικό υλικό σε

27 Φορείς σε όλη την Ελλάδα (Υπηρεσίες
Τροχαίας, σχολικές μονάδες, εθελοντικές ομάδες,
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, φορείς σχετικούς με το
αυτοκίνητο). Συνολικά: 30.000 έντυπα

 Συμμετείχαμε στον αγώνα Δρόμου και Περίπατου
ενάντια
στον
καρκίνο
Greece Race for the Cure

του

μαστού,

 Εκπονήσαμε

εκπαιδευτικά
προγράμματα
κυκλοφοριακής αγωγής στα παιδάκια των
Summer Camps που διοργάνωσε
η ΠΑΕ
Ολυμπιακός

 Συμμετείχαμε σε 2 φιλανθρωπικά bazaar
www.ioas.gr
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Πραγματοποιήσαμε:
 12

Ομιλίες για το κρίσιμο ζήτημα της Οδικής

Ασφάλειας σε

1.313 πολίτες

6

Καμπάνιες για κάθε εποχή του χρόνου
(έναρξης σχολικής χρονιάς, καλοκαιρινές διακοπές,
χειμερινές αποδράσεις, Πάσχα, Χριστούγεννα)

 Εκστρατεία

ενημέρωσης οδικής ασφάλειας –
“Enjoy visiting Greece. Stay Safe on the Road”
κατά τον Αύγουστο σε
συνεργασία με την
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα, υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και την υποστήριξη
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Visit Greece
(www.visitgreece.gr), του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
«Ελ. Βενιζέλος» για την οδική ασφάλεια Ελλήνων και
ξένων οδηγών και του αυτοκινητόδρομου «Αττική
Οδός»
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Πραγματοποιήσαμε:
 40

Ραδιοφωνικές
&
12 Τηλεοπτικές
συνεντεύξεις για θέματα οδικής ασφάλειας

 Καμπάνια κατά την Ημέρα

Ευγένειας στο Δρόμο &
την Περιφερειακή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας στη
Δυτική Ελλάδα (22 Μαρτίου) με διανομή 200.000
εντύπων
από
τα
γκισέ
των
διοδίων
των
αυτοκινητοδρόμων της χώρας καθώς και σε
συνεργασία με τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε & το Πανεπιστήμιο
Πατρών
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 Βράβευση

του

τροχονόμου

της

χρονιάς
Από την Τροχαία βραβεύτηκαν: για την Αττική ο
Αρχιφύλακας Λυρώνης Εμμανουήλ από το
Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς και για την
περιφέρεια
ο
Αρχιφύλακας
Σκόνδρας
Δημήτριος
του
Τμήματος
Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας

 Αναγνώριση των εθελοντών
Το βραβείο για τη γυναίκα εθελοντή
απονεμήθηκε στην κα Μαρία Φουντεδάκη για
τη σημαντική της συνεισφορά στη δημιουργία
της Τράπεζας Αίματος του Ινστιτούτου.
Το βραβείο του άνδρα εθελοντή, μοιράστηκαν
τρεις αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας: ο
Επισμηναγός Σπύρος Κίτσιος, ο Σμηναγός
Αθανάσιος Ταράτσας και ο Επισμηνίας
Φώτης Μάραντος
www.ioas.gr
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ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ
Έρευνα αξιολόγησης και
διερεύνησης
των συνηθειών και της
συμπεριφοράς των οδηγών που δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας με σκοπό από την εξαγωγή συμπερασμάτων να
δημιουργηθούν τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα, και δράσεις
/καμπάνιες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης από το Ινστιτούτο


ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΟΔΗΓΟΥ
Διερεύνηση της επιθετικής συμπεριφοράς του Έλληνα οδηγού από το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με την
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών


 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ «MY World»
Παγκόσμια έρευνα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με στόχο να
συγκεντρώσει τις απόψεις των ανθρώπων όλου του κόσμου σχετικά με
το ποιες προτεραιότητες θεωρούν ότι θα έκαναν αισθητή διαφορά στη
ζωή τους. Το Ι.Ο.ΑΣ. είναι ο εθνικός συντονιστής της έρευνας για τη
χώρα μας.
www.ioas.gr
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Το Ι.Ο.ΑΣ. στο πλαίσιο της υπογραφής της χάρτας για την οδική ασφάλεια στη χώρα μας
έχει αναπτύξει από τον Απρίλιο 2007 τις εξής καμπάνιες:
1) Eνημερωτική καμπάνια με 4 τηλεοπτικά και 5 ραδιοφωνικά κοινωνικά μηνύματα, καταχωρήσεις και
αφίσες που αγγίζουν καίρια ζητήματα όπως:
 την υπερβολική ταχύτητα κατά την οδήγηση,
 τη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους
 το αλκοόλ και την οδήγηση,
 την προστασία των παιδιών στο αυτοκίνητο
2) καμπάνια με 2 τηλεοπτικά και αφίσες, με θέματα που αφορούν στην οδηγική συμπεριφορά και
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, όπως
 Απόσπαση της Προσοχής
 Επιθετική Οδήγηση – Πρότυπα Γονέων για τα Παιδιά

3) Καμπάνια για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών για τη νέα σχολική χρονιά:
 Ανάρτηση αφισών σε σχολικές μονάδες
 Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου & Εγχειρίδιο με χρήσιμες
συμβουλές
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4)

Καμπάνια για την Ευγένεια στο Δρόμο





5)

Διανομή εντύπου από τους αυτοκινητόδρομους της χώρας
Μετάδοση ρ/φ μηνύματος
Ανάρτηση αφισών σε κεντρικά σημεία της χώρας
Ενέργειες ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης σε πόλεις της χώρας

Θερινή καμπάνια για τους επισκέπτες της χώρας μας

 Ανάρτηση αφισών και διανομή εντύπου με θέμα: “Enjoy visiting
Greece. Stay Safe on the Road” σε όλες τις Περιφερειακές
Υπηρεσίες Τουρισμού της Ελλάδας σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και
στους χώρους του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
 Μετάδοση ρ/φ μηνύματος
 Μετάδοση TV spot στα ψηφιακά Media του Ι.Ο.ΑΣ.

6)

Χειμερινή καμπάνια

 Μετάδοση ρ/φ μηνύματος

7)


Καμπάνια για εθελοντική αιμοδοσία

Τηλεοπτικό & ραδιοφωνικό μήνυμα/πρόσκληση

8) Καμπάνια στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ενημέρωσης για την
Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις σε συνεργασία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε
 Διανομή εντύπου
 Μετάδοση TV spot στα ψηφιακά Media του Ι.Ο.ΑΣ.
 e-banner
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Τα στοιχεία για την προβολή του έργου του Ινστιτούτου σε offline media έχουν
ως εξής:
Απολογισμός αναφορών των θεμάτων Ι.Ο.ΑΣ. Σε offline media
2014
Τηλεοπτικά αφιερώματα
12
Ραδιοφωνικές Συνεντεύξεις
40
Τίτλοι εφημερίδων και περιοδικών
189
Καταχωρήσεις*
28

* στα επίσημα μέσα επικοινωνίας του Ι.Ο.ΑΣ.
(εφημερίδα Χρηματιστήριο και Auto Triti)

Ποσοστά κάλυψης/αναφορών των ενεργειών του Ι.Ο.ΑΣ. από offline media:
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Καμπάνιες Ι.Ο.ΑΣ. στον «αέρα» όλο το χρόνο:

Στοιχεία online προβολής & social media δράσεων Ι.Ο.ΑΣ.


:

Αυξημένη δραστηριότητα στη σελίδα του Ι.Ο.ΑΣ.
(Likes, comments, shares)

Page Likes:

2.766 αύξηση 116%(ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013: 1279 Likes)

 Sites/blogs: περισσότερες από

820 αναφορές για τις δράσεις του Ι.Ο.ΑΣ.
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• Ο μοναδικός ΜΚΟ στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά ISO για τα Εκπαιδευτικά
Προγράμματα, την Οδική Ασφάλεια, την Περιβαλλοντική Διαχείριση και την Ποιότητα

•Οικονομικός έλεγχος από την εταιρεία «Σ.Ο.Λ.» Α.Ε.

www.ioas.gr
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 Τιμητική διάκριση από το Πανεπιστήμιο Πατρών για την ετήσια
προσφορά υποτροφίας στη μνήμη του τραγικού και άδικου χαμού του
Πάνου Μυλωνά και την εν γένει συνεισφορά του Ινστιτούτου στην
προώθηση μηνυμάτων πρόληψης και ενημέρωσης για την Οδική
Ασφάλεια στη φοιτητική κοινότητα.
 Βράβευση από το Σοροπτιμιστικό Όμιλο Ψυχικού για το έργο
και την προσφορά του Ινστιτούτου.
 Διάκριση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)
 Βράβευση από τα Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ

www.ioas.gr
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Το Ινστιτούτο ευχαριστεί θερμά
 τους εθελοντές του που με πίστη στηρίζουν το έργο του,
 τα Μέλη του
 τους υποστηρικτές του

βοήθειά τους δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει αυτό το
μεγαλόπνοο πρόγραμμα, ένα έργο που σώζει ζωές και διαμορφώνει
που χωρίς τη

ασφαλείς συμπεριφορές στην οδική κυκλοφορία.

www.ioas.gr

