
«ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2015» 

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» 
 
Νεμέσεως 2, 112 53 Αθήνα 
Τηλ.: 210-8620150, Fax: 210-8620007  
Site: www.ioas.gr, email: info@ioas.gr  

 

http://www.ioas.gr/
mailto:info@ioas.gr


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

 
 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 

 

Απολογισμός Ι.Ο.ΑΣ. 2015 

www.ioas.gr  
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Απολογισμός Ι.Ο.ΑΣ. 2015 

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» το 2015 
συμπλήρωσε 10 χρόνια αδιάλειπτης 

δράσης για την Οδική Ασφάλεια.  
 
Το έργο μας παρουσιάστηκε στο Ζάππειο 
Μέγαρο (17/12) παρουσία εκλεκτών 
καλεσμένων, φίλων και συνεργατών του 
Ινστιτούτου, καθώς και πλήθους 
εκπροσώπων διεθνών και εθνικών 
θεσμικών, κοινωνικών φορέων και 
Οργανισμών. 

Videos/10 XRONIA IOAS/10 XRONIA EVENT EDITION.mp4
Videos/GREETINGS video/GREETINGS w-greek subs.mkv


Με την παγκόσμια πρωτοβουλία μας 

“Scouting for Global Road Safety" 
συμμετείχαμε στο 23ο Παγκόσμιο Προσκοπικό 
Jamboree (28/7-8/8) στην Ιαπωνία ως εταίροι 
της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσκοπικής 
Κίνησης (World Organization of the Scout 
Movement), υπό την Αιγίδα του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, όπου ενημερώσαμε και 
διενεργήσαμε έρευνα σχετικά με την οδική 
ασφάλεια. Παράλληλα, εκπαιδεύτηκαν πάνω 
από 1.200 πρόσκοποι. 
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Συμμετείχαμε σε 11 Διεθνείς 
Διοργανώσεις για την προώθηση 

θεμάτων πολιτικής οδικής ασφάλειας.  
Μεταξύ αυτών: 

Videos/JAMBOREE TELIKO _TELIKO.mp4
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 Συμμετείχαμε στην 71η Συνάντηση του Working 

Party on Road Traffic Safety (WP.1) για την 
Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές στην έδρα του 
ΟΗΕ, στη Γενεύη, όπου παρουσιάσαμε τις 
πρόσφατες δράσεις της Πανελλαδικής Εβδομάδας 
Οδικής Ασφάλειας και την επιλογή της πόλης των 
Τρικάλων ως μια από τις 6 Ευρωπαϊκές πόλεις για την 
υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος CityMobil2. 
 

 Ενημερώσαμε τον Ειδικό Εντεταλμένο του 

Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Οδική 
Ασφάλεια, και πρόεδρο της FIA (Federation 
International de l’Automobile), κ. Jean Todt για τις 
δράσεις του Ινστιτούτου, τις διεθνείς πρωτοβουλίες 
και δραστηριότητες του Ι.Ο.ΑΣ. που υιοθετούνται ως 
καλές πρακτικές από άλλες χώρες. 



 
 Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ., κα Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, 

προσκεκλημένη στην 1η συνεδρίαση της Ειδικής 
Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας της, η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. ενημέρωσε τα μέλη 
της Επιτροπής, σχετικά με θέματα οδικής ασφάλειας, 
κυκλοφοριακής αγωγής και τις δράσεις του Ινστιτούτου 
 

 Νέα συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την 
εκπαίδευση φοιτητών της Ιατρικής Σχολής μέσω 
ασκήσεων πεδίου στο πλαίσιο του μαθήματος κορμού 
«Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία» του 8ου 
εξαμήνου σπουδών 
 

 Υλοποίηση σεμιναρίου ενημέρωσης – επιμόρφωσης 
του αστυνομικού προσωπικού της Γ.Α.Δ. Αττικής 
σε θέματα Οδικής Ασφάλειας. Συμμετοχή 180 στελεχών 
(100 από τη Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής & 80 από τη 
Δ/νση Τροχαίας Αττικής 
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Το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανέθεσε 
φέτος στο Ι.Ο.ΑΣ. την υλοποίηση εκδηλώσεων 
με βασικό στόχο την ευαισθητοποίηση, των 
εκπαιδευτικών, μαθητών & γενικότερα των 
τοπικών κοινωνιών για τη σημασία της οδικής 
ασφάλειας  

Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Κινητικότητας εκπαιδεύτηκαν : 
• 1200 μαθητές Π/θμιας & Δ/θμιας 

εκπαίδευσης 
• 200 Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ και των Ενόπλων 

Δυνάμεων 
 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα 
Κινητικότητας 2015 
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Το Ι.Ο.ΑΣ. φορέας υλοποίησης των 
εκπαιδεύσεων για τους μαθητές στο Δήμο 

Τρικκαίων 

 
 2.959  μαθητές Π/θμιας 

εκπαίδευσης 
 

 2.817 μαθητές  Δ/θμιας 
εκπαίδευσης 

Πρόγραμμα “CityΜobil2” 
(“Λεωφορείο χωρίς οδηγό” -

Λ.Χ.Ο.)  
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Έναρξη πλήρους υλοποίησης του 
προγράμματος 

«Ασφαλώς ποδηλατώ» 
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Γενική Πολιτική Οδικής Ασφάλειας 

Οδηγική Συμπεριφορά & 
Πολιτισμός 

Υποδομές 



 Παρουσίαση έρευνας σχετικά με την επιθετική 
οδήγηση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής 
Ασφάλειας (Αθήνα, 12 - 13 /03/2015) 

 Επίδειξη βιωματικών εφαρμογών και ενημέρωση 
των συμμετεχόντων στο ετήσιο συνέδριο του 
Ελληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων της Α' 
Παιδιατρικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Αθήνα, 18 - 19/4/2015) 

 Συνέδριο Νεολαίας: «Ευρωπαϊκά Σφηνάκια 
Γνώσης» στο πλαίσιο εορτασμού της «Ημέρας της 
Ευρώπης» από την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην 
Ελλάδα   (Μεσολόγγι, 9/05/2015) 

 Τιμητική υποστήριξη στο DRINKS Conference. 
Βιωματική ενημέρωση των συμμετεχόντων και 
παρουσίαση με θέμα «Αλκοόλ και οδήγηση»  

     (Αθήνα, 12/06/2015) 
 

Απολογισμός Ι.Ο.ΑΣ. 2015 

Συνδιοργάνωση &  
Συμμετοχές σε Συνέδρια  
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 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Εθνικού Διαδημοτικού 
Δικτύου Υγιών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας                
«Πρόληψη ατυχημάτων & ασφαλής οδήγηση» 
(Αιγάλεω,19-21/06/2015 

 5o Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με 
θέμα: (Αθήνα, 26-6-2015) 

 27ο συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής 
της Υγείας. «Κυκλοφοριακή Αγωγή για ασφαλείς 
μαθητές» (Σπάρτη-Μονεμβασιά, 9-10/10/2015) 

 Διεθνές Συνέδριο: Οδικές Συγκρούσεις-Τραυματισμός & 
Αποκατάσταση. «Οδική ασφάλεια και οδικές 
συγκρούσεις στην Ελλάδα. Η σύγχρονη 
πραγματικότητα» (Ηράκλειο Κρήτης, 22 & 23/10/2015) 

 30ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων. 
«Δράσεις του Ι.Ο.ΑΣ.  Για την πρόληψη των τροχαίων 
σε παιδιά και νέους» (Αθήνα, 23-25/10/2015) 

Συνδιοργάνωση &  
Συμμετοχές σε Συνέδρια  



 652 εκπαιδεύσεις σε 299 σχολικές 
μονάδες Π/θμιας εκπαίδευσης. 
Εκπαιδεύτηκαν 14.588 μαθητές σε 
108 Δήμους σε όλη την Ελλάδα 
μέσω των προγραμμάτων  
«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» & 
«Ασφαλώς  Ποδηλατώ» 
 
 

 191 εκπαιδεύσεις σε 85 σχολικές 
μονάδες Δ/θμιας εκπαίδευσης. 
Εκπαιδεύτηκαν 8.815 μαθητές σε 
33 Δήμους σε όλη την Ελλάδα 
μέσω του προγράμματος 
«Κάν’το Σωστά» 
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 Περισσότεροι από 500 εκπαιδευτικοί Π/θμιας 
& Δ/θμιας Εκπαίδευσης συμμετείχαν στα 
Προγράμματα ευαισθητοποίησης και 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών  του Ι.Ο.ΑΣ. σε 
Αττική, Αχαΐα & Λάρισα στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Κυκλοφοριακή Αγωγή & 
Οδική Ασφάλεια: είναι ζήτημα 
Παιδείας!» 
 

 1.260 φοιτητές ενημερώθηκαν από το 
Ι.Ο.ΑΣ. Σε Αθήνα, Πάτρα, Πύργο, Μεσολόγγι, 
Αμαλιάδα, Αίγιο & Αντίρριο σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το ΤΕΙ 
Δυτικής  Ελλάδας και την Ιατρική Σχολή του 
Εθνικου και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών 
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Υλοποιήσαμε Εκπαιδευτικά σεμινάρια 

«ΕΡΜΗΣ» σε συνεργασία με τα 
Δικαστήρια Αθηνών – Πειραιώς, την 
Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων 
Χανίων & το Κατάστημα Κράτησης 
Ανηλίκων Αυλώνα. Στο πρόγραμμα 
συμμετείχαν 140 ανήλικοι παραβάτες του 
ΚΟΚ και οι οικογένειές τους μετά την 
έκδοση σχετικών δικαστικών αποφάσεων. 
 
 

Περισσότεροι από 1.500 Στρατευμένοι, 
Αξιωματικοί και Στελέχη 7 στρατιωτικών 

μονάδων από 22 διαφορετικούς Δήμους της 

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

 

Απολογισμός Ι.Ο.ΑΣ. 2015 



 2.496 εργαζόμενοι και στελέχη από 18 
εταιρίες παρακολούθησαν προγράμματα 

θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης στην 
οδηγική συμπεριφορά στο πλαίσιο της 
Ημέρας για την Υγεία και 
την Ασφάλεια στην Εργασία 

Απολογισμός Ι.Ο.ΑΣ. 2015 



 

 

 

 

 

 

 106 ενέργειες με την Κινητή 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας, 

σε συνεργασία με 36 Δήμους 

για την ενημέρωση 13.583 
ατόμων 

 
 

 428 εκπαιδεύσεις σε 

30.166 ανθρώπους 
 

Απολογισμός Ι.Ο.ΑΣ. 2015 

Με την υποστήριξη: 



 

545 
ενέργειες ετησίως,  

με προσωπική προσέγγιση 

44.021 ατόμων 

 
 
 

Κάθε μέρα του έτους,  
το Ινστιτούτο 

ενημερώνει με 
προσωπική προσέγγιση 

121 ανθρώπους 
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 Για όγδοη συνεχή χρονιά 
πραγματοποιήσαμε Εβδομάδα Οδικής 
Ασφάλειας (16 – 23 Μαρτίου), σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων 
Συγκοινωνιολόγων, με δράσεις και 
εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα 
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8η Πανελλαδική Εβδομάδα  
Οδικής Ασφάλειας 



 Αφιερωμένη στα παιδιά και στους νέους 
 Εκπαίδευση εκατοντάδων πολιτών σε πλήθος ανοικτών 

εκδηλώσεων-εκπαιδεύσεων και 2.000 παιδιών (ηλικίας 4-
10 ετών - "Κυκλοφορώ με Ασφάλεια») 

 Συντονισμός εκατοντάδων Δήμων, οργανισμών, φορέων, 
σχολείων, πολιτιστικών συλλόγων πανελλαδικά 

 Σε συνεργασία με το Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
των Πόλεων και το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών 
Πόλεων-Προαγωγής Υγείας 

 Χορηγοί-υποστηρικτές: 
ΑΧΑ Ασφαλιστική, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 
«Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου», ΛΟΥΞ Α.Ε., Δήμος Αθηναίων, 
Δήμος Αμαρουσίου, Πανεπιστήμιο Πατρών, Αθηναϊκό-
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων  

 Με την υποστήριξη πλήθους εθελοντών  

www.ioas.gr  

Απολογισμός Ι.Ο.ΑΣ. 2015 

8η Πανελλαδική Εβδομάδα  
Οδικής Ασφάλειας 



  «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» για 9η 
συνεχόμενη χρονιά σε όλη την Ελλάδα: 

 24 πόλεις 
 30 νυχτερινά κέντρα 
 400 εθελοντές 
 2.500 φιλικά αλκοτέστ  

77% των συμμετεχόντων τήρησε την υπόσχεσή του 
 
 

 «8η Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» στη Χαλκίδα 
 200 φιλικά αλκοτέστ 

92% των συμμετεχόντων τήρησε την υπόσχεσή του 

Απολογισμός Ι.Ο.ΑΣ. 2015 

Όλοι διασκεδάζουν, ένας δεν πίνει... ο Οδηγός της παρέας! 



 Ενίσχυση της τράπεζα αίματος του Ι.Ο.ΑΣ. για 
τα τροχαία σε συνεργασία με το Γενικό 
Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-
Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.» 

 503 εθελοντές αιμοδότες 
 350 μονάδες αίματος 

Απολογισμός Ι.Ο.ΑΣ. 2015 

 1η Clean up Safety Day στο Δήμο 
Αμαρουσίου με την υποστήριξη 
των μελών της Συμμαχίας «Δρόμοι 
στο Μέλλον» 

Καθαρές Πιν    κίδες   
  Ασφαλέστεροι Δρόμοι 

Μια πρωτοβουλία  
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 Το Ι.Ο.ΑΣ. συντονιστής εταίρος για την Ελλάδα, 
της παγκόσμιας έρευνα του Ο.Η.Ε «MY World- 
Πες μας τη γνώμη σου για τον κόσμο που 
θέλεις». 8.500 συμμετοχές 
 
55% των συμμετεχόντων θέτει ως κορυφαίες 
προτεραιότητες:  

 «Καλύτεροι Δρόμοι & Συνθήκες 
Μετακίνησης» 
 «Καλή εκπαίδευση» 
 «Καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη» 

 Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για 
τους γονείς και τα παιδιά για την ενίσχυση της 
καμπάνιας #Save_Kids_Lives στο πλαίσιο της 3ης 
Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας (4-10 
Μαΐου) του Ο.Η.Ε. με θέμα: «Παιδί και Οδική 
Ασφάλεια» 



 
 

 ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΟΔΗΓΟΥ 

Διερεύνηση της επιθετικής συμπεριφοράς του Έλληνα οδηγού 
σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών 

  
 

Ευρωπαϊκό ερευνητικό  πρόγραμμα TRASACU (Traffic Safety Culture) 

για τη μελέτη της κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας και την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ερευνητικού προσωπικού.  

 
 

 «Research on Youth Attitudes» Παγκόσμια έρευνα για τις στάσεις 

των νέων για το αλκοόλ και την οδήγηση  που πραγματοποιήθηκε στο 
23ο Προσκοπικό Jamboree. Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι 
από 800 έφηβοι πρόσκοποι από 55 διαφορετικές χώρες.  
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Παράλληλα, διενεργούνται έρευνες αξιολόγησης & διερεύνησης της αλλαγής 

στάσης/συμπεριφοράς  σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ι.Ο.ΑΣ.  



 Θερινή πανελλαδική καμπάνια “Enjoy visiting Greece. Stay 
Safe on the Road” σε συνεργασία με το Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών (Δ.Α.Α.) με την υποστήριξη του Ε.Ο.Τ. 

 
 Εκστρατεία ενημέρωσης για τη «Διεθνή Ημέρας 

Ευαισθητοποίησης για τις Ισόπεδες Διαβάσεις των 
Τρένων» (ILCAD 2015) 

 
 Έντυπο «Η φύση προστατεύει τη ζωή. ΕΣΥ;» στα διόδια 

των αυτοκινητοδρόμων της χώρας με την υποστήριξη της 
Hellastron 

 
 Καμπάνια ενημέρωσης για τα γονεϊκά πρότυπα και την 

απόσπαση προσοχής στις κινηματογραφικές αίθουσες των 
κινηματογράφων Ster Ίλιον σε συνεργασία με την 
Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην Ελλάδα 
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13 καμπάνιες ενημέρωσης  
με εκτενή θεματολογία για θέματα Οδικής Ασφάλειας 



 Τηλεοπτικό σποτ για το αλκοόλ και την οδήγηση σε 
συνεργασία με την παραχωρησιούχο της ζεύξης Ρίου–
Αντιρρίου (ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.) για την περίοδο του Πατρινού 
Καρναβαλιού. 

 
 Ενημερωτική καμπάνια με θέμα: «Αλλαγή  θερινής 

ώρας και Οδική Ασφάλεια» 
 
 Καμπάνια για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών 

για την έναρξη της σχολικήςχρονιάς σε συνεργασία 
με τις: Αττική Οδός Α.Ε. & Αττικές Διαδρομές Α.Ε. 

 
 Καμπάνια «Πάρ’ το αλλιώς» για την υπνηλία κατά την 

οδήγηση σε συνεργασία με τις «Ελληνικές Υποδομές και 
Οδοί με Διόδια “Hellastron”» και το Ίδρυμα  La Fondation 
VINCI Autoroutes pour une conduite responsable 
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13 καμπάνιες ενημέρωσης  
με εκτενή θεματολογία για θέματα Οδικής Ασφάλειας 



Ιαν Απρ Ιουλ Οκτ 2016 Απρ Ιουλ 

1/1/2015 31/12/2015 

Καμπάνια περιόδου Χριστουγέννων 
1/1-9/1/2015 

Νέο spot για το αλκοόλ και την οδήγηση - 
Πατρινό καρναβάλι 
15/2/2015 

Spot Αιμοδοσίας 
17/3/2015 

Εκστρατεία ενημέρωσης των ταξιδιωτών 
της πασχαλινής εξόδου (2 TV & 1Ρ/Φ spot)   

23/3-17/52015 

Καμπάνια αλλαγής θερινής ώρας & οδική 
ασφάλεια 
26/3/2015 

Πάρτο αλλιώς 
8/6/2015 

Καμπάνια «Η φύση προστατεύει τη ζωή. 
ΕΣΥ;» 
1/5/2015 

Καμπάνια για την Παγκόσμια Ημέρα 
Ενημέρωσης για την Ασφάλεια στις 
Ισόπεδες Διαβάσεις (ILCAD) 
3/6/2015 

Καλοκαιρινή καμπάνια ενημέρωσης  (2 TV 
& 1Ρ/Φ spot)  
6/1 -2/8/2015 

Enjoy Visiting Greece στο ΔΑΑ "Ελευθ. 
Βενιζέλος" (1/8-31/8) 
1/8/- 31/8 /2015 

Καμπάνια για την Νέα Σχολική Χρονιά 
1/9/2015 

EΝΧΑ 2015 
1Ρ/Φ spot 
(7/10-17/10) 

7/10 - 17/10/2015 

Καμπάνια περιόδου Χριστουγέννων( 3TV & 
3Ρ/Φ spots) 
16/12/2015 - 17/1/2016 

 

Καμπάνιες Ι.Ο.ΑΣ. 

στον «αέρα» όλο 
το χρόνο 
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«ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 

Μέσω της 
συνεργασίας και με 
την υποστήριξη των 

μελών της 
Συμμαχίας, 

συνεχίζουμε την 
υλοποίηση 

υπαρχόντων 
δράσεων και 

αναλαμβάνουμε 
νέες 
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Δημιούργησε  επιτραπέζιο 

Ημερολόγιο Ι.Ο.ΑΣ. – 
ΣΥΜΜΑΧΙΑ – 5.000 αντίτυπα 

 
 

Εκδίδει μηνιαίο ενημερωτικό 
ηλεκτρονικό έντυπο “Road 

Safety Inbox” με αποδέκτες 
6.000 χρήστες 

Η Συμμαχία για την ασφάλεια και τον 
πολιτισμό στο δρόμο: 

«Δρόμοι στο Μέλλον», μεταξύ άλλων 
δράσεων: 
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Βράβευση του τροχονόμου της 

χρονιάς 

Από την Τροχαία βραβεύτηκαν: για την 
Αττική ο Αστυφύλακας Ιωάννης Σπανίδης 
του Τμήματος Τροχαίας Ελληνικού και για 
την περιφέρεια ο Αρχιφίλακας Ιωάννης 
Κολιός του Τμήματος Τροχαίας 
Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας 

 

Αναγνώριση των εθελοντών 

Η κ. Μυρτώ Ευαγγέλου και ο κ. Γεώργιος 
Κολοκυθάς έλαβαν τιμητική διάκριση για 
τη σημαντική προσφορά τους στον αγώνα 
του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας 
«Πάνος Μυλωνάς». 

www.ioas.gr  
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Τιμητικές διακρίσεις της προέδρου κ. 
Β. Δανέλλη-Μυλωνά για το έργο του 

Ινστιτούτου 

 

 Health & Safety Awards 2015 

 

 Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας 

 

 Προεδρική Φρουρά 

 

 114 ΠΜ Τανάγρας 

www.ioas.gr  
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Υπερήφανοι συνεργάτες στην υλοποίηση 
προγραμμάτων που βραβεύτηκαν στο 

πλαίσιο των Responsible Busines Awards 
2015, των: 

 
 Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε:  για το 

πρόγραμμα Πρόγραμμα “Προωθούμε 
σωστή οδική συμπεριφορά, επενδύουμε 
στην Οδική Ασφάλεια”  
 

 Αθηναϊκή Ζυθοποιία: βραβείο για το 
πρόγραμμα Πρόγραμμα “Πρώτα η Ασφάλεια 
– Για όλους μαζί και τον καθένα ξεχωριστά” 
στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας 
& Ασφάλειας στο χώρο εργασίας  



 Παρουσιάσαμε την πρωτοποριακή πλατφόρμα 

e-learning. Ένα σύγχρονο εργαλείο για την ενίσχυση 
της εκπαίδευσης μέσω ενός ψηφιακού 
περιβάλλοντος  εκμάθησης, για τους εθελοντές και 
φίλους του Ι.Ο.ΑΣ. 

 Αναβαθμίσαμε την Ιστοσελίδα του Ινστιτούτου 

με σκοπό να γίνει πιο σύγχρονη, χρηστικότερη αλλά 
και φιλικότερη στην πλοήγηση του επισκέπτη 

 Συμμετείχαμε στο Πρόγραμμα Επιχορήγησης 

ΜΚΟ στην Ελλάδα: «Είμαστε όλοι Πολίτες» στο 
πλαίσιο της Ενδυνάμωσης της Δομής και Ανάπτυξης 
των Ικανοτήτων (Capacity Building) του 
Ινστιτούτου, με στόχο την αποτελεσματικότερη 
λειτουργία του και την ενίσχυση της κοινωνικής του 
συνεισφοράς. 

 Ανανεώσαμε την πιστοποίηση κατά ISO 39001, 

ISO 29990, ISO 9001 και ISO 14001 
www.ioas.gr  
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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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Αξιολόγηση με 4 αστέρια για την ποιότητα των δράσεων του Ι.Ο.ΑΣ. στους τομείς 
της εκπαίδευσης και της υγείας από το Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ (αξιολόγηση των 
Ελληνικών ΜΚΟ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Μόλις το 14% των 
αξιολογηθέντων κατάφερε να αποσπάσει την άριστη αυτή βαθμολογία 

 
Αξιολόγηση από το Ίδρυμα Μποδοσάκη με Επίπεδο 3: «Αναμενόμενο επίπεδο 
για Διεθνή Οργανισμό» στο πλαίσιο χαρτογράφησης των ΜΚΟ που συμμετείχαν 
στο πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» 



 Προβολή του έργου του Ι.Ο.ΑΣ. στα παραδοσιακά Μ.Μ.Ε.   
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. 

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

Page Likes:  4.201, αύξηση 52% (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014  -  2.766 Likes) 

 

 Sites/blogs: περισσότερες από 1.118 αναφορές για τις δράσεις του Ι.Ο.ΑΣ. 
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social media  &  online προβολή   



 
Το Ινστιτούτο ευχαριστεί θερμά  

 
 τους εθελοντές του που με πίστη στηρίζουν το έργο του,  

 τα Μέλη του  

 τους υποστηρικτές του  
 

που χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα μπορούσε να υλοποιήσει αυτό το 

μεγαλόπνοο πρόγραμμα, ένα έργο που σώζει ζωές και διαμορφώνει 

ασφαλείς συμπεριφορές στην οδική κυκλοφορία.  
 

www.ioas.gr  
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