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

 

 



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. 2016 

www.ioas.gr  



Απολογισμός Ι.Ο.ΑΣ. 2016 

www.ioas.gr  



Απολογισμός Ι.Ο.ΑΣ. 2016 

www.ioas.gr  



www.ioas.gr  

Γενική Πολιτική Οδικής Ασφάλειας 

Οδηγική Συμπεριφορά & 
Πολιτισμός 

Υποδομές 

Απολογισμός Ι.Ο.ΑΣ. 2016 



Διοργανώσαμε στο Ζάππειο 

Μέγαρο την Εκπαιδευτική 
Εσπερίδα «Εκπαιδευτικοί και Οδική 
Ασφάλεια: Διαμορφώνοντας την 
Κουλτούρα Ασφάλειας στους 
πολίτες του αύριο», παρουσία 
εκπροσώπων θεσμικών, 
επιστημονικών και εταιρικών 
φορέων και Οργανισμών, πλήθους 
εκπαιδευτικών όλων των 
βαθμίδων και πρεσβευτών του 
Δικτύου Teachers4Europe. 
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«Διαμορφώνοντας την 
Κουλτούρα Ασφάλειας στους 

Πολίτες του Αύριο»  

Απολογισμός Ι.Ο.ΑΣ. 2016 



 

 Υπογράψαμε Προγραμματική 

Συμφωνία για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της 
παραβατικότητας των νέων σε 
θέματα οδικής ασφάλειας με το 
Υπ. Δικαιοσύνης 
 
 

Ενισχύσαμε την υπάρχουσα 

συνεργασία μας με το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη και την 
Ελληνική Αστυνομία στον τομέα 
της οδικής ασφάλειας 

Απολογισμός Ι.Ο.ΑΣ. 2016 

Πρόληψη και αντιμετώπιση 
παραβατικότητας Κ.Ο.Κ. 



 

 Συνδιοργανώσαμε με το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας 
Μεταφορών (ΕΤSC) και το 
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, την ημερίδα «Safe & 
Sober» με θέμα «Το φαινόμενο 
της οδήγησης υπό την επήρεια 
αλκοόλ στην Ελλάδα και η 
αντιμετώπισή του». 
 

Παρουσιάσαμε για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα, το πρωτοποριακό 
σύστημα INTERLOCK, το οποίο 
ΔΕΝ επιτρέπει στο όχημα να 
ξεκινήσει εάν ο οδηγός βρεθεί να 
έχει καταναλώσει αλκοόλ. 
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Αλκοόλ και Οδήγηση 



Υπογράψαμε  Σύμφωνο Συνεργασίας 

και Δεσμεύσεων Μελών του 
«Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για 
την Παιδεία και τον Πολιτισμό 
στην Οδική Συμπεριφορά 
(ΕΠΠΠΟΣ)» με το Κέντρο 
Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας του 
Tμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.  
 

Το ΕΠΠΠΟΣ αποτελεί μια 

πρωτοβουλία του Ι.Ο.ΑΣ. και 
αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το 
Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας. 
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Έρευνα 
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Συμμετείχαμε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο του 

Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων 
που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Μήλου και το 
Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ. με θέμα την Πρόληψη στην Υγεία 
(Μήλος, Ιούλιος) 
 

Ενημερώσαμε για την πρόληψη των ριψοκίνδυνων 

οδικών συμπεριφορών στο 6ο  Πανελλήνιο 
Συνέδριο του Φόρουμ Δημόσιας Υγείας & 
Κοινωνικής Ιατρικής 
 

Με σταθμό ενημέρωσης συμμετείχαμε στο  6ο  

Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
«Αντιμετωπίζοντας τις Προκλήσεις», που 
διοργάνωσε η Capital Link με το CSRinGreece 

 

Απολογισμός Ι.Ο.ΑΣ. 2016 

Συνδιοργάνωση &  
Συμμετοχές σε Συνέδρια  



Παρουσιάσαμε χρήσιμες πρακτικές στους 

εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους νέους σε θέματα 
Κυκλοφοριακής Αγωγής σε Εκπαιδευτική ημερίδα για 
την Κυκλοφοριακή Αγωγή στη Χαλκίδα. 
 

Αναφερθήκαμε στις σοβαρότατες επιδράσεις από την 

κατανάλωση αλκοόλ στην αντιληπτική ικανότητα 
οδηγών και πεζών στην  ημερίδα «Αλκοόλ και 
Οδήγηση: μια επικίνδυνη σχέση» που διοργάνωσε το 
Κέντρο Υποστήριξης Εξαρτημένων Ατόμων ΟΑΣΙΣ στη 
Θεσσαλονίκη. 
 

Παρουσιάσαμε εργασία για τον «Ρόλο της 

εκπαίδευσης στην οδική ασφάλεια» στη Διημερίδα 
ΕΛΙΕΑΚΑΠ – ΕΕΦΙΑπ «Από την Αναπηρία στη 
Λειτουργική Αποκατάσταση» 
 

 

Συνδιοργάνωση &  
Συμμετοχές σε Συνέδρια  
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Με ενεργό συντονιστικό ρόλο  συμμετείχαμε στο 

28ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής 
Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας που 
πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα 
 

Παρουσιάσαμε τους κινδύνους που συνεπάγεται η 

κατανάλωση αλκοόλ στην ημερίδα με θέμα: 
«Αλκοόλ και Ψυχική Υγεία» που διοργάνωσε το 
Σωματείο «ΙΚΕΛΟΣ» στην Αμαλιάδα 
 

Παρουσιάσαμε το θέμα «Η υπεύθυνη οδήγηση 

είναι πολιτισμός. Δράσεις και προοπτικές για την 
ασφάλεια και τον πολιτισμό στο δρόμο» στην 
ημερίδα «Ασφάλεια και Πολιτισμός στο δρόμο», 
που έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης του 
νεοσύστατου Κέντρου Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ 
Υγείας) του Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. στα Ιωάννινα 
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Συμμετείχαμε σε 10  Διεθνείς Διοργανώσεις για 

την προώθηση θεμάτων πολιτικής οδικής 
ασφάλειας.  

Μεταξύ αυτών: 

 

Λάβαμε μέρος στη συνάντηση εργασίας στη 

συμβουλευτική επιτροπή Advisory & Experts 
group του High Level Group on Road Safety 
στο Παρίσι 
 

Συμμετείχαμε στην 72η και στην 73η  Σύνοδο 

της Επιτροπής για τις Μεταφορές και την 
Οδική Ασφάλεια (WP1 on Road Traffic Safety) 
που διοργανώνει η Διεύθυνση Μεταφορών της 
Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του 
ΟΗΕ (UNECE) στη Γενεύη 

 
 
 

Απολογισμός Ι.Ο.ΑΣ. 2016 
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Παρουσιάσαμε προτάσεις και δράσεις του Ινστιτούτου 

στην 78η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής 
Χερσαίων Μεταφορών  (Inland Transport Committee - 
ITC) στη Γενεύη 
 

Συμμετείχαμε στη διοργάνωση Fitting Safety as 

Standard  - Night Time Visibility for Lorries (οδηγία: 
2007/35/EC) που πραγματοποιήθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) στις 
Βρυξέλλες 
 

Ενημερωθήκαμε για τα καινοτόμα συστήματα που 

αναπτύσσονται από τη Volvo  με στόχο την αύξηση της 
οδικής ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της εταιρίας  στη 
Σουηδία.  
 

Συμμετείχαμε στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Οδικής 

Ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια της ΠΓΔΜ 
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Συμμετείχαμε στην ετήσια συνάντηση και αξιολόγηση 

του Ερευνητικού προγράμματος Traffic Safety Culture 
(TraSaCu), που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, στις 
εγκαταστάσεις του ΚFV (Kuratorium für 
Verkehrssicherheit) 
 

Λάβαμε μέρος στο 15ο Ετήσιο Διεθνές Συμπόσιο 

για το Alcohol Interlock ) που διοργάνωσε το  Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) 
 

Συμμετείχαμε στην Ετήσια Διάλεξη και το Συμβούλιο 

Μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών  
στις εργασίες ενός νέου project του ETSC αναφορικά με 
τη βελτίωση της ανταπόκρισης μετά από ένα τροχαίο 
δυστύχημα, στις Βρυξέλλες 
 

Λάβαμε μέρος στο στρογγυλό τραπέζι  «Παιδί & 

Ασφάλεια στο Αυτοκίνητο» που διοργάνωσε η Βασιλική 
Πρεσβεία της Νορβηγίας, στη Λευκωσία 
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Εκπαιδεύσαμε χιλιάδες μαθητές, 

εκπαιδευτικούς και πολίτες στο 
Ζάππειο Μέγαρο, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων «Οδική Ασφάλεια: 
Παιδεία και Πολιτισμός» που 
διοργάνωσε το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος 
Μυλωνάς» και η Αντιπροσωπεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ελλάδα σε συνεργασία με το 
Ζάππειο Μέγαρο, υπό την Αιγίδα 
της Βουλής των Ελλήνων. 
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«Οδική Ασφάλεια: Παιδεία 
και Πολιτισμός» 

8ήμερο Κυκλοφοριακής 
Αγωγής  στο Ζάππειο 
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Υλοποιήσαμε πλήθος εκδηλώσεων και δράσεων με στόχο 

την ευαισθητοποίηση, των πολιτών, εκπαιδευτικών, 
μαθητών & για τη σημασία της οδικής ασφάλειας  

Συντονίσαμε για την Ελλάδα την 1η Ευρωπαϊκή 

Ημέρα Χωρίς Θάνατο Από Τροχαίο (Project 
EDWARD), πανευρωπαϊκή εκστρατεία με στόχο να 
μειωθούν τα τροχαία δυστυχήματα.  
 

Συμμετείχαμε στον εορτασμό για την "Ημέρα Χωρίς 

Αυτοκίνητο" στην πλατεία Συντάγματος 
 

Υλοποιήσαμε πολυήμερα προγράμματα 

κυκλοφοριακής αγωγής και βιωματικής 
επιμόρφωσης του Ι.Ο.ΑΣ. προς τους μαθητές όλων 
των Λυκείων του Δήμου Τρικκαίων 

 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 
2016 
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«Ημέρα της Ευρώπης» 

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός 
«Κυκλοφορώ με ασφάλεια»  

Το Ι.Ο.ΑΣ. συμμετείχε ενεργά στις διήμερες 

εκδηλώσεις  για το φετινό εορτασμό της 
«Ημέρας της Ευρώπης» στα Χανιά και η 
συνεισφορά και παρουσία του ήταν 
καθοριστική 

Συμμετείχαν 700 μαθητές  

Με 527 έργα μεταξύ των οποίων 433 

ζωγραφιές, 79 ποιήματα/στίχους και 15 
μουσικές δημιουργίες 
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 365 εκπαιδεύσεις σε 177 σχολικές 
μονάδες Π/θμιας εκπαίδευσης. 
Εκπαιδεύτηκαν περισσότεροι από 
8.000 μαθητές σε όλη την Ελλάδα 
μέσω των προγραμμάτων  
«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» & 
«Ασφαλώς  Ποδηλατώ» 
 
 

 125 εκπαιδεύσεις σε 143 σχολικές 
μονάδες Δ/θμιας εκπαίδευσης. 
Εκπαιδεύτηκαν περισσότεροι από 
13.000 μαθητές σε όλη την 
Ελλάδα μέσω του προγράμματος 
«Κάν’το Σωστά» 
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 Περισσότεροι από 250 εκπαιδευτικοί Π/θμιας & 

Δ/θμιας Εκπαίδευσης συμμετείχαν στα 
Προγράμματα ευαισθητοποίησης και 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών  του Ι.Ο.ΑΣ. του 
νομού Πιερίας, το οποίο υλοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του προγράμματος της 
«Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου»: «Προωθούμε 
σωστή οδική συμπεριφορά, επενδύουμε στην 
οδική ασφάλεια». 

 

 1.000 φοιτητές ενημερώθηκαν από το Ι.Ο.ΑΣ. 
Σε όλη την Ελλάδα σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το ΤΕΙ Δυτικής  
Ελλάδας, το ΤΕΙ Αθήνας, διάφορα Ι.Ε.Κ. της 
χώρας και την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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Υλοποιήσαμε Εκπαιδευτικά σεμινάρια 

«ΕΡΜΗΣ» σε συνεργασία με τα 
Δικαστήρια Αθηνών – Πειραιώς, την 
Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων των 
Δικαστηρίων Βόλου, το πολυδύναμο 
Συμβουλευτικό Κέντρο ΚΕΘΕΑ 
ΠΙΛΟΤΟΣ & το Κατάστημα Κράτησης 
Ανηλίκων Αυλώνα. Στο πρόγραμμα 
συμμετείχαν 100 ανήλικοι παραβάτες του 
ΚΟΚ και οι οικογένειές τους μετά την 
έκδοση σχετικών δικαστικών αποφάσεων. 

 
 

Περισσότεροι από 600 Στρατευμένοι, 

Αξιωματικοί και Στελέχη 5 στρατιωτικών 
μονάδων σε όλη τη χώρα παρακολούθησαν 
ομιλίες και εκπαιδεύθηκαν στις σωστές 
πρακτικές  που πρέπει να ακολουθούνται 
για μια ασφαλή οδηγική συμπεριφορά. 
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 1.900 εργαζόμενοι και στελέχη από 

20 εταιρίες παρακολούθησαν 

προγράμματα θεωρητικής και βιωματικής 
εκπαίδευσης στην οδηγική συμπεριφορά στο 
πλαίσιο της Ημέρας για την Υγεία και 
την Ασφάλεια στην Εργασία. 
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 134 ενέργειες με την Κινητή 

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας, 

σε συνεργασία με 48 Δήμους 

για την ενημέρωση 13.735 
ατόμων 

 
 

 118 εκπαιδεύσεις σε 

10.900 συμπολίτες μας 
 

Με την υποστήριξη: 
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454 
ενέργειες ετησίως,  

με προσωπική προσέγγιση 

34.665 ατόμων 

 
 
 

Κάθε μέρα του έτους,  
το Ινστιτούτο 

ενημερώνει με 
προσωπική προσέγγιση 

95 ανθρώπους 
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    Για ένατη συνεχή χρονιά 

πραγματοποιήσαμε Εβδομάδα Οδικής 
Ασφάλειας (21 – 27 Μαρτίου), σε 
συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων 
Συγκοινωνιολόγων, με δράσεις και 
εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα. 

www.ioas.gr  

9η Πανελλαδική Εβδομάδα  
Οδικής Ασφάλειας 

Απολογισμός Ι.Ο.ΑΣ. 2016 



 Hμερίδα με θέμα «Safe & Sober» 
 Συντονισμός εκατοντάδων Δήμων, οργανισμών, φορέων, 

σχολείων, πολιτιστικών συλλόγων πανελλαδικά 
 Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων από όλους τους 

Αυτοκινητοδρόμους της χώρας για την Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Ευγένειας. 

 Διοργάνωση της Περιφερειακής Ημέρας Οδικής Ασφάλειας 
στη Δυτική Ελλάδα  

 Eθελοντική αιμοδοσία για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος 
για τα θύματα τροχαίων. 

 Υλοποίηση του καινοτόμου βιωματικού εκπαιδευτικού 
προγράμματος «ΜΗΛΟ-ΛΕΜΟΝΙ» στην Πάτρα 

 Καμπάνια με τοποθέτηση αφισών σε μέρος του στόλου της 
Ο.ΣΥ., σε συρμούς και στα εκδοτήρια σταθμών της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και αντίστοιχη προβολή οπτικού υλικού στις 
οθόνες των μέσων μεταφοράς της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.  

Στο πλαίσιο της 9ης Πανελλαδικής  Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας 
υλοποιήθηκαν:  
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Ενίσχυση της τράπεζα αίματος του 

Ι.Ο.ΑΣ. για τα τροχαία με διοργάνωση 2 
αιμοδοσιών σε ΥΠΟΜΕΔΙ και στέγη 
«συνΑθηνά»  του Δήμου Αθηναίων 
 

 483 εθελοντές αιμοδότες 
 392 μονάδες αίματος 

Απολογισμός Ι.Ο.ΑΣ. 2016 

Τράπεζα αίματος για τα τροχαία  



  27 πόλεις πανελλαδικά ανέλαβαν 
δράση  

 28 χώροι διασκέδασης  
 480 Εθελοντές 

 
  2.370 νέοι συμμετείχαν στη 

δράση 
 

 διενεργήθηκαν περισσότερα από 
1470 αλκοτέστ 

 
 το 80% των Οδηγών της Παρέας 

βρέθηκαν κάτω από το νόμιμο 
όριο του 0,25 

 
 1 στους 8 οδηγούς δεν κράτησε 

την υπόσχεσή του 
 

10η Ευρωπαϊκή Νύχτα 
Χωρίς Ατυχήματα» 
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Clean Up Safety Day 
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Ενημερώσαμε πολίτες με σταθμούς 

ενημέρωσης στα εμπορικά κέντρα  The 
Mall Athens και Mediterranean 
Cosmos της Θεσσαλονίκης και στο 
Χριστουγεννιάτικο πάρκο της  
Αστερούπολης  στα Ιωάννινα 

 

Εκπονήσαμε εκπαιδευτικά προγράμματα 

κυκλοφοριακής αγωγής στο 3ο Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Ηράκλειο 
Κρήτης και στα παιδάκια των Summer 
Camps που διοργάνωσε  η ΠΑΕ 
Ολυμπιακός 
 

Υλοποιήσαμε Pit Stop για την Οδική 

Ασφάλεια στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, 
Λάρισα και Τρίκαλα 
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Συνδιοργανώσαμε την πρώτη ποδοσφαιρική 

αναμέτρηση (Α.Π.Ο. Καστέλλας - Κ20 ΠΑΕ 
Παναθηναϊκός), με στόχο τη διάδοση 
μηνυμάτων και την ανάδειξη θεμάτων για την 
Οδική Ασφάλεια. 

Συνεργαστήκαμε με τον πρωταθλητή 

Ελλάδας των ΚΑΡΤ 125cc,  Φώτη Θωμά 
και πλέον αγωνίζεται  με τα λογότυπα του 
ΙΟΑΣ, διαδίδοντας με κάθε αγώνα του 
σημαντικά μηνύματα Οδικής Ασφάλειας. 

Συμμετείχαμε στην 1η Λαμπαδηδρομία 

Εθελοντών Αιμοδοτών Δήμου Διονύσου. 
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 Σε συνεργασία με την HELLASTRON (Ελληνικές 

Υποδομές & Οδοί με Διόδια)  παρουσιάσαμε τα 
αποτελέσματα του Ίδρύματος «Fondation VINCI 
AUTOROUTES» για την Υπεύθυνη Οδήγηση έτσι 
όπως προέκυψαν από την έρευνα του Ινστιτούτου 
Ipsos  σε 12 ευρωπαϊκές χώρες 

 

 Συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό  

πρόγραμμα TRASACU (Traffic Safety Culture) για τη 
μελέτη της κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας και 
την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ερευνητικού 
προσωπικού.  

 

 Διενεργούμε έρευνες αξιολόγησης & διερεύνησης 

της αλλαγής στάσης/συμπεριφοράς  σε όλα τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα του Ι.Ο.ΑΣ. 
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 Εκστρατεία ενημέρωσης για τη «Διεθνή Ημέρα 

Ευαισθητοποίησης για τις Ισόπεδες Διαβάσεις των 
Τρένων» (ILCAD 2016) σε συνεργασία με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και 
το Διεθνή Οργανισμό ILCAD 
 

 Εκστρατεία ενημέρωσης με το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» για την 

ασφαλή οδήγηση με ραδιοφωνικά spots που  μεταδόθηκαν 
από το ραδιόφωνο ΣΚΑΙ 100,3 
 

 Καμπάνια για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών για 

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

 
 

 
 
 
 

12 καμπάνιες ενημέρωσης  

με εκτενή θεματολογία για θέματα Οδικής Ασφάλειας 
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 Υλοποιήσαμε πανελλαδικές καμπάνιες ενημέρωσης (TV και 

ραδιόφωνο) με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της  ευαισθητοποίησης 
των Ελλήνων οδηγών εν όψει των εορταστικών περιόδων 
Χριστουγέννων και Πάσχα  
 

 Θερινή πανελλαδική καμπάνια “Enjoy visiting Greece. 

Stay Safe on the Road” σε συνεργασία με το Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.)  
 
 

 Δράσεις ενημέρωσης για την «Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης 

για τα Θύματα των Τροχαίων Δυστυχημάτων» 
 

 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. 
 
 

12 καμπάνιες ενημέρωσης  
με εκτενή θεματολογία για θέματα Οδικής Ασφάλειας 
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Ιαν Απρ Ιουλ Οκτ 2016 Απρ Ιουλ 

1/1/2016 31/12/2016 

Καμπάνια περιόδου Χριστουγέννων 

Νέο spot για το αλκοόλ και την οδήγηση - 
Πατρινό καρναβάλι 

Spot Αιμοδοσίας 

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

Καμπάνια για την Παγκόσμια Ημέρα 
Ενημέρωσης για την Ασφάλεια στις 
Ισόπεδες Διαβάσεις (ILCAD) 

Καλοκαιρινή καμπάνια ενημέρωσης  (2 TV 
& 1Ρ/Φ spot)  

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

Καμπάνια για την Νέα Σχολική Χρονιά 

EΝΧΑ 2016 
1Ρ/Φ spot 
(7/10-17/10) 

Καμπάνια περιόδου Χριστουγέννων( 3TV & 
3Ρ/Φ spots) 

Ολοι Μαζί 
Μπορούμε 

Πάρτο αλλιώς 
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Καμπάνιες Ι.Ο.ΑΣ. Στον 
«αέρα» όλο το χρόνο 



«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 
7.000 χρήστες 

 

Υλοποίησε  Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας  

με δεκάδες πανελλαδικές δράσεις  
 

Η Συμμαχία για την ασφάλεια και τον 
πολιτισμό στο δρόμο: 

«Δρόμοι στο Μέλλον», μεταξύ άλλων 
δράσεων: 
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www.ioas.gr  

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με ιδιαίτερη χαρά 
και περηφάνια παρέλαβε και φέτος 2 βραβεία 

για συνεργασίες που έχει αναπτύξει για θέματα 
οδικής ασφάλειας 

στο πλαίσιο των Responsible Business Awards 
2016, των: 

 
 ΑΧΑ Ασφαλιστική, μέλος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος 

Μυλωνάς» και της Συμμαχίας για την Ασφάλεια στον 
Δρόμο, απονεμήθηκε Ασημένια Διάκριση στην κατηγορία 
«Υγεία & Ασφάλεια» για τη μακροχρόνια στρατηγική που 
έχει αναπτύξει για την πρόληψη των τροχαίων 
συμβάντων 
 
 

 «Νέα Οδός» και «Κεντρική Οδός» τιμήθηκαν με το 
Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία «Βραχυπρόθεσμη 
Επένδυση Τοπικής/Περιφερειακής Εμβέλειας» για τη 
δράση «Ασφαλώς Ποδηλατώ», που υλοποιούν εδώ και 1 
χρόνο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 

 

Απολογισμός Ι.Ο.ΑΣ. 2016 



 

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

Ινστιτούτου 

 Bραβείο «Κοινωνικής και Εθελοντικής 

Προσφοράς» για το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας που οργανώθηκε από το Εθνικό 
Συμβούλιο Νεολαίας (ΕΣΥΝ) 

 

 Για «την πολύτιμη προσφορά του στην 

ελληνική κοινωνία» στην 15η εκδήλωση 
«Τέχνης - Αθλητισμού - Επιστήμης & 
Κοινωνίας Διαδρομές» που διοργανώθηκε στο 
πλαίσιο του θεσμού «Απολλώνεια Βραβεία 
2016» 

 

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

Ινστιτούτου 

 

 Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ  για το σύνολο του 

κοινωνικού της έργου και για τον 
συνεχόμενο αγώνα  που δίνει κάθε μέρα 

 

 Τιμητική εκδήλωση για την Πρόεδρο του 

ΙΟΑΣ,  κατά την Πανελλήνια Συνάντηση 
της Σοροπτιμιστικής Ένωσης Ελλάδος 

 

 «Transport Genious of the Future 

2016» Στην Ελλάδα ο υψηλού κύρους τίτλος 
της FIA, με την υποστήριξη του ΙΟΑΣ!  
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Η μοναδική 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  

 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» 
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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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