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Το Μάιο, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»
συμπλήρωσε 15 χρόνια συνεχούς δράσης για έναν κόσμο καλύτερο, «έναν
κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα». Μέχρι σήμερα το Ινστιτούτο έχει
εκπαιδεύσει 215.445 μαθητές όλων των βαθμίδων, 5.395 εκπαιδευτικούς,
46.548 Νέους Παραγωγικών Σχολών, Αξιωματικούς και Στελέχη
Στρατιωτικών Μονάδων, 15.750 Στελέχη και εργαζομένους εταιρειών,
20.050 Προσκόπους, και 1.005 παραβατικούς νέους και τις οικογένειές
τους. Έχει υλοποιήσει περισσότερες από 150 καμπάνιες ενημέρωσης &
ευαισθητοποίησης με τις οποίες ενημερώθηκαν τουλάχιστον 6.000.000
Έλληνες για κρίσιμα ζητήματα της Οδικής Ασφάλειας μέσω των,
εγκεκριμένων από το ΕΣΡ, τηλεοπτικών προβολών και ραδιοφωνικών
μεταδόσεων των κοινωνικών μηνυμάτων που το Ινστιτούτο σταθερά
προωθεί σε όλη την επικράτεια. Με τους 3.500 εθελοντές και την
υποστήριξη φορέων και Οργανισμών με κοινωνική ευαισθησία, το
Ινστιτούτο υλοποιεί κάθε χρόνο εκατοντάδες ενέργειες με σημαντικό
θετικό αντίκτυπο σε όλη την κοινωνία. 

Απολογισμός
με άρωμα
15ετίας

"Με γνώμονα πάντα το καλύτερο
για μας και τα παιδιά μας,

συνεχίζουμε και δημιουργούμε
νέα εκπαιδευτικά προγράμματα
και εκστρατείες ενημέρωσης,

ευαισθητοποίησης, πιστοί πάντα
στο όραμά μας για

έναν κόσμο χωρίς τροχαία
δυστυχήματα"
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Μερικά από τα σημαντικότερα ορόσημα στην πορεία των
15 χρόνων του Ινστιτούτου

Η πρώτη παρέμβαση, ΕΟ Κορίνθου-Πατρών (2007)

 

 

 

  Βελτιώσεις στην υποδομή και τον εξοπλισμό  - Φωτεινοί σηματοδότες
 

 

 

 

 Η Αρχή: Πάνος Μυλωνάς

Το Ινστιτούτο
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Μερικά από τα σημαντικότερα ορόσημα στην πορεία των
15 χρόνων του Ινστιτούτου

Αναγνώριση από θεσμικούς φορείς

(2007-2020), 14 χρόνια "Ευρωπαική Νύχτα Χωρίς
Ατυχήματα " σε όλη την Ελλάδα

(2008-2020), 13 Διοργανώσεις Πανελλαδικής
Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας

AVENUE for Traffic Safety, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
που άλλαξε τα δεδομένα για την Οδική Ασφάλεια
στην Ελλάδα



Με τη δική σας υποστήριξη
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ΝΕΑ ΜΕΛΗ
Με τη δική σας υποστήριξη
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ενότητα 1: Διεθνής Παρουσία - Ευρωπαϊκά
Προγράμματα 

Ενότητα 2: Εκπαίδευση Οδικής Ασφάλειας
Ενότητα 3: Αντανακλαστικά στην πανδημία
Ενότητα 4: Δράσεις ενεργοποίησης πολιτών -

Εθελοντισμός
Ενότητα 5: Βιώσιμη κινητικότητα
Ενότητα 7: Δράσεις επικοινωνίας
Ενότητα 8: 16 Χρόνια δράσης 

Ενότητα 9: ...και συνεχίζουμε
Ενότητα 10: Προβολή, Διακρίσεις, Ποιότητα
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UN ECOSOC Consultative Status

Συμβουλευτικό Όργανο του ΟΗΕ για θέματα Οδικής
Ασφάλειας (UN ECOSOC Consultative Status)

ERSCharter

Εθνικό σημείο επαφής και συντονιστής δράσεων 

7 Ευρωπαϊκών χωρών για την Ευρωπαϊκή Χάρτα
Οδικής Ασφάλειας (ERSC): Βουλγαρία, Ελλάδα, Εσθονία,
Κύπρος, Λετονία, Μάλτα, Φινλανδία.

ETSC

Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας
Μεταφορών (ETSC)

IRF

Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Οδικού Δικτύου
(IRF)
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UNRSC 

Μέλος του UNRSC (United Nations Road Safety

Collaboration)

Global Alliance of NGOs for Road

Safety)

Μέλος της Παγκόσμιας Συμμαχίας ΜΚΟ για την Οδική
Ασφάλεια(Global Alliance of NGOs for Road Safety)

YOURS

Ιδρυτικό Μέλος του YOURS: Youth for Road Safety

FIA

Μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ



ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ



Στην  3η Παγκόσμια Διυπουργική Διάσκεψη για την Οδική Ασφάλεια
συζητήθηκε η στρατηγική πορεία για την Οδική Ασφάλεια για την
επόμενη δεκαετία σε παγκόσμιο επίπεδο ώστε να πραγματοποιηθεί ο
στόχος για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων κατά 50%. Η
Διάσκεψη φιλοξενήθηκε από τη Σουηδική Κυβέρνηση σε συνεργασία
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) με συμμετοχή πλέον των
1.700 συνέδρων και εμπειρογνωμόνων της Οδικής Ασφάλειας.
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»
εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρό του,  η οποία συμμετείχε επίσης σε
εργαστήρια και ομάδες εργασίας στο πλαίσιο παράλληλων
εκδηλώσεων πριν τη Διάσκεψη (FIA High Level Panel Experts Group,

SAFER event at VOLVO Safety Centre, This is My Street campaign,

Global Alliance of NGO’s κ.α.) και σε διάφορες συναντήσεις
συνεργασίας. 

 
3η Παγκόσμια Διυπουργική Διάσκεψη
για την Οδική Ασφάλεια
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Στο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 11/6, στο πλαίσιο της 12ης Διεθνούς Ημέρας Ευαισθητοποίησης
για την Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις (ILCAD), συμμετείχε εκπροσωπώντας την Ελλάδα, η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος

Μυλωνάς», κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά προβάλλοντας τις δράσεις συνεργασίας και τις καλές πρακτικές που υλοποιούνται
στη χώρα μας για την εκστρατεία ενημέρωσης για θέματα ασφαλούς διέλευσης των ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων.

Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο ILCAD 2020



SLAIN

To έργο SLAIN (Saving Lives Assessing and Improving

TEN-T Road Network Safety), εκπονείται από το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε
συνεργασία με το διεθνή Οργανισμό EuroRAP και
εταίρους από την Ιταλία, Ισπανία και Κροατία, και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
μέσω του Προγράμματος CEF (Connecting Europe

Facility 2014-2020), με τη σύμφωνη γνώμη του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Το έργο έχει ως αντικείμενο την Οδική Ασφάλεια και
ως αποτέλεσμα (μεταξύ άλλων) τη δημιουργία χάρτη
κατάταξης επικινδυνότητας του Διευρωπαϊκού Οδικού
Δικτύου της Ελλάδας. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



KROS - Knights

for Road Safety

Το KROS: Knights for Road Safety” είναι ένα
πρόγραμμα Εrasmus+ της ΕΕ για την εκπαίδευση το
οποίο συντονίζει το ΙΟΑΣ ως Project Manager .

Σκοπός του έργου είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον
οποίο εφαρμόζονται προγράμματα και
πρωτοβουλίες για την Οδική Ασφάλεια σε σχολεία
στην Ευρώπη, ενισχύοντας το ρόλο των
εκπαιδευτικών σε σχετικά θέματα..  Περισσότερα
από 100 σχολεία συμμετέχουν από την Αυστρία,
Ελλάδα, Ιρλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία κα
και περισσότεροι από 1.000 μαθητές
δημιούργησαν τα δικά τους  Projects για την Οδική
Ασφάλεια χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά εργαλεία
που παρέχει το πρόγραμμα (digital apps, virtual

reality κλπ).

100

Σχολεία από όλο τον
κόσμο

1.000

Μαθητές από όλο τον
κόσμο
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www.kros-project.eu

http://www.kros-project.eu/


ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

LEARN

Το Ι.Ο.ΑΣ. συμμετέχει στην Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού έργου LEARN,

συντονιστής του οποίου είναι το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), με την
υποστήριξη του VSV και του Fundación MΑPRFE,

συγκεντρώνει εμπειρογνώμονες από χώρες που
εφαρμόζουν εκπαιδευτικά προγράμματα με
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στην οδική
ασφάλεια και την κινητικότητα στην Ευρώπη.

EU Road Safety Exchange

Το έργο EU Road Safety Exchange επιδιώκει την
εξομάλυνση της διαφοράς μεταξύ των χωρών της ΕΕ
για την οδική ασφάλεια με την ανταλλαγή γνώσης και
εμπειριών πάνω στα αποτελεσματικά μέτρα. Το έργο 

 αναπτύσει συνεργασίες μεταξύ των επαγγελματιών
οδικής ασφάλειας των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών
και απευθύνεται στις προκλήσεις της οδικής
ασφάλειας μέσω της αδελφοποίησης.
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Scouting for 

Global Road

Safety

4ο Πανελλήνιο Προσκοπικό Jamboree

Καμένα Βούρλα, 2010
22ο Παγκόσμιο Προσκοπικό
Jamboree, Σουηδία, 2011
14o World Scout Moot

Καναδά, 2013
23ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree

Ιαπωνία 2015

15ο World Scout Moot

Ισλανδία 2017

24ο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree

Δυτική Βιρτζίνια, ΗΠΑ
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Διαδικτυακή ημερίδα «Μηδενικά ατυχήματα: Ο δρόμος της υλοποίησης» 

Η διαδικτυακή Ημερίδα «Μηδενικά ατυχήματα: Ο δρόμος της υλοποίησης» με εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και τοποθετήσεις στο
ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας και του οδικού χάρτη προς τον στόχο «Vision Zero  πραγματοποιήθηκε από την Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου  σε
συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ. .«Πάνος Μυλωνάς» στις 9/11. Το Όραμα Μηδέν, έχει το μακροπρόθεσμο όραμα να επιτύχει μηδενικούς θανατηφόρους
ή σοβαρούς τραυματισμούς στο σύστημα μεταφορών,
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών κος Ι. Κεφαλογιάννης, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κος Κ. Αγοραστός και ο
Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλίας κος Α. Μαντζιώκας.



 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και του Ι.Ο.ΑΣ. 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Επιμελητηριακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ) και του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς» για διενέργεια κοινών δράσεων πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα  στις
14/2 .

https://www.facebook.com/EPHellas/?__cft__[0]=AZV1T0Xx6OcFGj5rY-kjmg7XYTq0mbaSx21FYkb7nygKivVBzALP-j_KrOasdmy5VpOEKNdp6UG_QXWG9CZnsZK3FUQbzU6c8zpc_yBfzHUN1VuOomIniSYWkKt6Z3-jw97adAFbID7US-pytyZEamyNvLI4IS5K3jFLFAlgNZWJIHO-fvcWXwmazCwcbC-tDh8&__tn__=kK-R


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



«Κάντο σωστά»
Οι μαθητές Γυμνασίου/Λυκείου μυούνται μέσω
οπτικοακουστικού υλικού και επιλεγμένων
προσομοιωτών στους κανόνες που πρέπει να
ακολουθούν στο δρόμο και στις σωστές πρακτικές
που τους βοηθούν να κινούνται με ασφάλεια. 

«ΕΡΜΗΣ»
Το πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» υλοποιείται  σε συνεργασία
με τα Δικαστήρια Ανηλίκων και τις Υπηρεσίες
Επιμελητών Ανηλίκων, με σκοπό τονεμπλουτισμό
γνώσεων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια και
την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για ασφαλή
μετακίνηση στο δρόμο.

AVENUE

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας και
Κυκλοφοριακής Αγωγής
Θεωρητική & βιωματική εκπαίδευση
Προτείνεται από την Ε.Ε. ως βέλτιστη πρακτική
διεθνώς για την εκπαίδευση & ενημέρωση των
χρηστών της οδού με επιστημονική τεκμηρίωση και
τεχνολογίες αιχμής. 

«Γίνε Ιππότης της Οδικής
Ασφάλειας»
Μέσω βιωματικού-διαδραστικού
παιχνιδιού τα παιδιά Νηπιαγωγείου
αντιλαμβάνονται βασικές έννοιες
κυκλοφοριακής αγωγής αποκομίζοντας μια
πολύ χρήσιμη αλλά και ταυτόχρονα
διασκεδαστική εμπειρία. 

«Κυκλοφορώ με ασφάλεια»
Σχεδιασμένο από έμπειρους παιδαγωγούς
και ειδικούς συγκοινωνιολόγους,
απευθύνεται σε παιδιά Νηπιαγωγείου και
Δημοτικού και στοχεύει στην
κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση των
μαθητών μέσω βιωματικών-διαδραστικών
τεχνικών μάθησης.

«Ασφαλώς ποδηλατώ»
Στόχος του προγράμματος είναι να
ενημερωθούν τα παιδιά Δημοτικού για τις
βασικές αρχές ασφαλούς χρήσης και
μετακίνησής τους με ποδήλατο αλλά και η
επιμόρφωση των γονέων τους στην
ασφαλή χρήση του ποδηλάτου.

Εκπαιδευτικά Προγραμματα



Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα υποστήριξαν οι εταιρείες:
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Εκπαιδεύοντας τους 
αυριανούς οδηγούς Π/θμια

εκπαίδευση

220

εκπαιδεύσεις σε 

73 σχολικές
μονάδες Π/θμιας
εκπαίδευσης

 

 19 εκπαιδεύσεις
σε σχολικές
μονάδες
 Δ/θμιας

εκπαίδευσης

 4.159  μαθητές
εκπαιδεύτηκαν
σε όλη την
Ελλάδα  

 

 Μέσω των
προγραμμάτων
«Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια» και
«Ασφαλώς
Ποδηλατώ».

 

Δ/θμια
εκπαίδευση

 2.678 μαθητές
εκπαιδεύτηκαν
σε όλη την
Ελλάδα  

 

 Μέσω του
προγραμμάτος
κυκλοφοριακής
αγωγής  «Κάν’το

Σωστά».
 

 

Βιωματικά
πρόγράμματα

Κυκλοφοριακής Αγωγής
για μαθητές

Βιωματικές εκπαιδεύσεις
πραγματοποιήθηκαν σε 

11 σχολικές μονάδες
 Δ/θμιας εκπαίδευσης

 1.298 μαθητές
εκπαιδεύτηκαν
βιωματικά σε

όλη την Ελλάδα  

 

 Μέσω του
βιωματικού

προγράμματος
για την Οδική
Ασφάλεια με τη
χρήση των

προσομοιωτών.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΡΜΗΣ"
Υλοποιήσαμε  εκπαιδευτικά  σεμινάρια
«ΕΡΜΗΣ», σε  συνεργασία  με  τα  Δικαστήρια
Ανηλίκων  και  τις  Υπηρεσίες  Επιμελητών
Ανηλίκων  (Υ .Ε .Α . )  Αθήνας  και  Πειραιά .  Στο
πρόγραμμα  συμμετείχαν  27 ανήλικοι
παραβάτες  του  ΚΟΚ  και  οι  οικογένειές  τους .
Τα  σεμινάρια  πραγματοποιήθηκαν  με  την
ευγενή  υποστήριξη  του  Προέδρου  της  Βουλής
των  Ελλήνων . ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Σπουδαστές  του  Μητροπολιτικού  Κολλεγίου  εκπαιδεύτηκαν  με   
θεωρητικό  και  βιωματικό  πρόγραμμα  Κυκλοφοριακής  Αγωγής

που  πραγματοποιήθηκε  στις  εγκαταστάσεις  του  Κολλεγίου
στο  Μαρούσι .

 

Εκπαιδεύοντας τους νέους



Εκπαιδεύσαμε περισσότερους από 200 εκπαιδευτικούς Π/θμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο  επιμορφωτικών ημερίδων με
θέμα «Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια»  σε Χαλκίδα και Περιστέρι καθώς και στο πλαίσιο του "Traffic Safey

Summer School" του προγράμματος KROS.  Παράλληλα στις εκπαιδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις σχολικές μονάδες
κατά τη διάρκεια της χρονιάς , συμμετείχαν 220 εκπαιδευτικοί της Π/θμιας και 256 της Δ/θμιας εκπαίδευσης.  

Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτικούς



774 εργαζόμενοι και στελέχη από 11 εταιρείες παρακολούθησαν ειδικά προγράμματα του Ι.Ο.ΑΣ. θεωρητικής και
βιωματικής εκπαίδευσης στην οδηγική συμπεριφορά στο πλαίσιο εκπαιδεύσεων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην

Εργασία.
  

Εκπαιδεύοντας τους εργαζόμενους



Περισσότεροι από 120 Στρατευμένοι, Αξιωματικοί και Στελέχη παρακολούθησαν ομιλίες και εκπαιδεύθηκαν στις
σωστές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται για μια ασφαλή οδηγική συμπεριφορά. 

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν με την ευγενή υποστήριξη του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων.
 

Εκπαιδεύοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις



30 Σχολικές  μονάδες και 400 μαθητές από όλη την Ελλάδα παρά τις αντίξοες συνθήκες εργάστηκαν ακόμα και εξ
αποστάσεως και σε συνεργασία με τους δασκάλους τους δημιούργησαν πρωτότυπα ψηφιακά έργα (βίντεο, ταινίες
μικρού μήκους και βίντεο σποτ καθώς και ψηφιακές εφαρμογές χρησιμοποιώντας εργαλεία web 2.0). 

Ο 3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το τμήμα της
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την
υποστήριξη της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος - ΕΑΕΕ.
  

3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας 



Αμέσως μετά το σοκ του πρώτου lockdown, το Ινστιτούτο έδειξε αξιοσημείωτη ανταπόκριση και ευελιξία και προσπάθησε να
μετατρέψει την κρίση COVID-19 σε ευκαιρία και να διατηρήσει το ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας ψηλά στην ημερήσια διάταξη. 

ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ



Τα  τροχαία συμβάντα και οι θάνατοι από τροχαία στην Ελλάδα το 2020 σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 15% και 16% αντίστοιχα σε
σύγκριση με τα στοιχεία του 2019. Αυτή η σημαντική μείωση οφείλεται στους περιορισμούς κίνησης λόγω των lockdowns που επιβλήθηκαν
τον Μάρτιο-Μάιο και από τον περασμένο Νοέμβριο.. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η Ελλάδα παρουσίασε αξιοσημείωτη
βελτίωση των στατιστικών οδικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μείωση κατά 49% των οδικών θανάτων, επιτυγχάνοντας τον στόχο
της δεκαετίας για μείωση των μισών τροχαίων θανάτων το 2020 σε σύγκριση με το 2010.

Τροχαία συμβάντα και θάνατοί
Ελλάδα, 2020

Στατιστικά στοιχεία για την Οδική Ασφάλεια στην εποχή της πανδημίας



Με συχνή έκδοση Δελτίων Τύπου αλλά
και μέσω μιας ανοικτής επιστολής για την
«Οδική ασφάλεια και τον κορονοιό», της
Πρόεδρου  του ΙΟΑΣ, κας Βασιλική
Δανέλλη- Μυλωνά, επισήμαναμε τη
σημασία της διασφάλισης της
εκπαίδευσης για την οδική ασφάλεια
καιπαράλληλα την αναγκαιότητα 

 ανάπτυξης μια γενικότερης  κουλτούρας
ασφάλειας στην Ελλάδα που θα είναι
χρήσιμη τόσο στην καταπολέμηση του
ιού καθώς και για την πανδημία των
τροχαίων συμβάντων.

 
Συχνή παρουσία στα
Media με Δελτία Τύπου
για την ενημέρωση των
πολιτών
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  2020



 Μετά τον πρώτο μήνα του lockdown, είχαμε
ήδη κάνει τις απαραίτητες αλλαγές και
εφαρμόσαμε εκπαιδευτικά προγράμματα
μέσω  σύγχρονων ψηφιακών παιδαγωγικών
εργαλείων (e-learning) σε σχολεία που
ήθελαν να αποφύγουν την ακύρωση των
εκπαιδευτικών τους προγράμματων και
ήταν πρόθυμα να τα χρησιμοποιήσουν.

 
Υλοποίηση
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων
κυκλοφοριακής αγωγής
με σύγχρονα ψηφιακά
εργαλεία
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 Ανταποκρινόμενο στη νέα κανονικότητα
κατά την περίοδο άρσης των
περιοριστικών μέτρων, το Ι.Ο.ΑΣ. συνέχισε
να υλοποιεί με επιτυχία τα
πιστοποιημένα καινοτόμα εκπαιδευτικά
του προγράμματα σε εργαζόμενους
εταιρειών και στελέχη Στρατιωτικών
Μονάδων. Κατά τη διάρκεια των
εκπαιδεύσεων λαμβάνονται υπόψη όλα
τα μέτρα ασφαλείας και οι κανόνες
ατομικής και συλλογικής υγιεινής για την
πρόληψη και τον περιορισμό της
διάδοσης της πανδημίας, σύμφωνα με το
υγιεονομικό πρωτόκολλο.

 
Βιωματικές
εκπαιδεύσεις από το
Ι.Ο.ΑΣ. την περίοδο
άρσης των
περιοριστικών μέτρων
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ



H ετήσια εκστρατεία του  Ινστιτούτου που
πραγματοπιείται κάθε τριτο Σάββατο του
Οκτώβρίου και στοχεύει στην
ευαισθητοποίηση σχετικά με την
οδήγηση και  αλκοόλ και στην προώθηση
του μηνύματος του προκαθορισμένου
«οδηγού της παρέας». 

 
14η «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα»

41

Σημεία
διασκέδασης

35

Πόλεις

2.206

Φιλικά Αλκοτές

700

Εθελοντές

32

Φορείς
-Εθελοντικές
οργανώσεις

10

Χορηγοί

 

Δείτε το βίντεο της
Δράσης



1

3η
 Πανελλαδική

 Εβδομάδα
 Οδικής

 Ασφάλειας
 

(

1

6

-

2

2

/

3

)

Η 13η  Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας, διοργανώθηκε  από το Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία με το
Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
(Σ.Ε.Σ), την υποστήριξη της Περιφέρειας
Αττικής, του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» με
διακριτικό τίτλο «HELLASTRON», της
Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον
Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο
Μέλλον», υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Μεταφορών & Υποδομών και την
υποστήριξη πλήθους άλλων φορέων και
οργανώσεων. 

Καμπάνια στα
κοινωνικά δίκτυα για
την Ημέρα Ευγένειας
στο δρόμο 

Παραγωγή ενημερωτικού
φυλλαδίου με χρήσιμες
συμβουλές για επαγγελματίες
οδηγούς 

Καμπάνια στα κοινωνικά δίκτυα για την
ατομική ευθύνη ΚΑΙ για την αντιμετώπιση
του  κορωνοϊού ΚΑΙ για την Οδική
Ασφάλεια



H εκστρατεία Clean Up - Safety Day του
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με σύνθημα
«Καθαρές Πινακίδες - Ασφαλέστεροι Δρόμοι
πραγματοποιήθηκε με την ευγενή
υποστήριξη της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. στις 2 Ιουλίου
2020, στο Δήμο Ναυπακτίας, σε οδούς που
παρουσίαζαν σοβαρό πρόβλημα
βανδαλισμού των πινακίδων οδικής
σήμανσης. 
Η πρωτοβουλία  τελούσε υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και
του Δήμου Ναυπακτίας.

 
Καθαρισμός πινακίδων οδικής σήμανσης

115

Πινακίδες
αποκαταστήθηκαν

40

Εθελοντές

1.100

Τουλάχιστον
βανδαλισμένες
πινακίδες έχουν
αποκατασταθεί
έως σήμερα

 

Δείτε το βίντεο της
Δράσης



 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

 

Το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς¨ υποστήριξε την Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Κινητικότητας (16-24/9)  και αυτό το χρόνο, με
ένα κύκλο δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων
εναρμονισμένο στη φετινή θεματική της.

16-18/9 |  Kross Training Athens Ολοκληρώθηκε με
επιτυχία το τριήμερο Training event στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + “KROS με σκοπό
την ανταλλαγή καλών πρακτικών για την εκπαίδευση στην
Οδική Ασφάλεια στα σχολεία της Ευρώπης.
21-24/9 | Εκπαιδευτικά προγράμματα κυκλοφοριακής
αγωγής «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» και ασφαλούς χρήσης
του ποδηλάτου «Ασφαλώς Ποδηλάτω» για μαθητές των
Δημοτικών σχολείων του Δήμου Πλατανιά Κρήτης.
24/9 | Εσπερίδα για εκπαιδευτικούς του Δήμου Πλατανιά
σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.
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 "Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα στη Χαλκίδα"

 

Με κεντρικό μήνυμα «Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει… Ο
ΟΔΗΓΟΣ της παρέας» πραγματοποιήθηκε  η 12η "Νύχτα Χωρίς
Ατυχήματα στη Χαλκίδα" το Σάββατο 25/7 στο εστιατόριο-bar

Asteria Plage.

Περισσότεροι από 500 οδηγοί και θαμώνες ενημερώθηκαν
κατά τη διάρκεια της δράσης και 192 οδηγοί, οι περισσότεροι
ηλικίας 20-50 ετών, συμμετείχαν στη δράση.

 "Καρναβάλι Χωρίς Ατυχήματα "

 

Με μία καινοτόμα ενέργεια ευαισθητοποίησης του κοινού σε
θέματα Οδικής Ασφάλειας και υπεύθυνης κατανάλωσης
αλκοόλ το "Καρναβάλι Χωρίς Ατυχήματα" που
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αθηναϊκή
Ζυθοποιία, ενημερώσαμε την Κυριακή 23/2, καρναβαλιστές
και εκατοντάδες επισκέπτες του καρναβαλιού του Δήμου
Μοσχάτου-Ταύρου  γιατί το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε
μαζί, 



ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ



Βιώσιμη κινητικότητα
Η βιώσιμη κινητικότητα, με τα εναλλακτικά μέσα
μετακίνησης, τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, δεν
είναι απλώς μία εναλλακτική λύση για ένα καλύτερο
μέλλον· είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ μας εναλλακτική, ώστε
μακροπρόθεσμα να ζούμε σε πόλεις περισσότερο
φιλικές, με καλύτερη ποιότητα ζωής.
Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει η κινητικότητα, για να είναι
βιώσιμη, να είναι και ασφαλής.
Με στόχο πάντα την ενίσχυση της βιώσιμης
κινητικότητας καθώς και της ασφάλειας όλων των
χρηστών της οδού, το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
πραγματοποιεί ετησίως δεκάδες πανελλαδικές
εκστρατείες για την προώθηση των εναλλακτικών
τρόπων μετακίνησης. Ταυτόχρονα, υλοποιεί καινοτόμα
εκπαιδευτικά προγράμματα για τους μικρούς μας φίλους
έχοντας εκπαιδεύσει μέχρι τώρα 10.600 παιδιά την
τελευταία τριετία στην ασφαλή χρήση του πρώτου τους
οχήματος, πράγμα πολύ σημαντικό, καθώς σύμφωνα με
τον ΟΗΕ, το ποδήλατο μπορεί να αποτελέσει κινητήρια
δύναμη για μία «πράσινη ανάκαμψη» στη μετά COVID-

19 εποχή.

10.600 

Μαθητές Π/θμιας εκπαίδευσης έχουν εκπαιδευτεί  την
τελευταία τριετία στην ασφαλή χρήση του πρώτου τους

οχήματος με το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής του Ι.Ο.ΑΣ.
"Ασφαλώς Ποδηλατώ" 
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου (3/6) δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα και εκπρόσωποι του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», συναντήθηκαν στην πλατεία Κοτζιά απ’ όπου ξεκίνησε η ποδηλατάδα μέχρι τον Εθνικό Κήπο.
Στη συμβολική αυτή κίνηση που αναδεικνύει «έναν διαφορετικό, καλύτερο τρόπο ζωής», το Ι.Ο.ΑΣ. παρουσίασε το εκπαιδευτικό του
πρόγραμμα για το ποδήλατο «Ασφαλώς Ποδηλατώ».

Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου 



Eco-Fest 2020 

Στα πλαίσια του 3ου Συνεδρίου Ηλεκτροκίνησης "Eco-Mobility Conference" που διεξήχθη από 18-20 /1 στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, οι
επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από το Σταθμό Ενημέρωσης του Ι.Ο.ΑΣ., για θέματα που αφορούν στην Οδική Ασφάλεια
και τη βιώσιμη κινητικότητα. 
Στα πλαίσια της ανάπτυξης οικολογικής συνείδησης της διοργάνωσης, παρουσιάστηκαν προγράμματα οικολογικής οδήγησης και
ποδηλάτου ενώ παράλληλα σε ειδικά σχεδιασμένη διαδρομή πραγματοποιούνταν βιωματική εκπαίδευση σε θέματα micromobility 

(e-scooter & ηλεκτρικό ποδήλατο).



ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ



 «ROAD SAFETY ACTUALLY»

 

 Social media καμπάνια ενημέρωσης από το Ι.Ο.ΑΣ.
 

 

Η εορταστική καμπάνια του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» για τα
Χριστούγεννα του 2020, τελώντας υπό την Αιγίδα του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, είχε σκοπό να υπενθυμίσει στους
οδηγούς πως το να οδηγείς με ασφάλεια και ευγένεια είναι
θεμελιώδες: γιατί το καλύτερο δώρο για τις γιορτές και για κάθε
μέρα είναι να γιορτάζουμε ΜΑΖΙ με τους αγαπημένους μας.
Η καμπάνια προβλήθηκε από τα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας με
σύμφωνη απόφαση ΕΣΡ και υλοποιήθηκε με την ευγενική
υποστήριξη της TOTAL Ελλάς ΑΕ.

Καμπάνια ενημέρωσης από το Ι.ΟΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στα
κοινωνικά δίκτυα  στο πλαίσιο της ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των Ελλήνων οδηγών προκειμένου να
ενημερωθούν για τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν  την
περίοδο πανδημίας και να τονίσουμε ότι πρέπει ως οδηγοί και
χρήστες του δρόμου γενικότερα να είμαστε όσο γίνεται πιο
προσεκτικοί και υπεύθυνοι στις μετακινήσεις μας όταν αυτές είναι
απαραίτητες, ώστε να μην επιβαρύνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας
με τροχαία συμβάντα που μπορούν να αποφευχθούν.



 

 «Enjoy Visiting Greece. Stay Safe on and off the Road»

 

Στο πλαίσιο της 12ης
Διεθνούς Ημέρας
Ευαισθητοποίησης για την
Ασφάλεια στις Ισόπεδες
Διαβάσεις (ILCAD), που για
το 2020 ορίστηκε η 11η
Ιουνίου, η Ρυθμιστική Αρχή
Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και το
Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος
Μυλωνάς» ένωσαν και
φέτος τις δυνάμεις τους,
υλοποιώντας για την
Ελλάδα την Εκστρατεία
Ενημέρωσης για θέματα
ασφαλούς διέλευσης των
ισόπεδων σιδηροδρομικών
διαβάσεων. 

Tο (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»
σε συνεργασία με το Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.)
«Ελευθέριος Βενιζέλος», για
μια ακόμη φορά,
πραγματοποίησε την
καλοκαιρινή εκστρατεία
ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για
Έλληνες και ξένους οδηγούς
που επισκέπτονται τη χώρα
μας, με στόχο να είναι όλοι
ασφαλείς και υγιείς
μετακινούμενοι στο οδικό
δίκτυο της Ελλάδας.
Γι’ αυτόν το σκοπό οι
προθήκες του αεροδρομίου 

 φιλοξένησαν τις αφίσες του
Ι.Ο.ΑΣ «Πάνος Μυλωνάς», για
όλο το μήνα Αύγουστο,

Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια 

στις Ισόπεδες Διαβάσεις



Πανελλαδική τηλεοπτική καμπάνια



Παγκόσμια Ημέρα
Μνήμης Θυμάτων

Τροχαίων 

«ROAD SAFETY ACTUALLY»
Νέα Εορταστική καμπάνια

Ι.Ο.ΑΣ.

Πανελλαδική τηλεοπτική
καμπάνια ενημέρωσης

για την Οδική Ασφάλεια
την περίοδο της

πανδημίας 
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215

Άνθρωποι  ενημερώνονται
καθημερινά  από
το  Ινστιτούτο

500

Ένέργειες  ετησίως  με  προσέγγιση
40.000  ατόμων  για  κρίσιμα  ζητήματα

Οδικής  Ασφάλειας  .



Ερευνητικό έργο Ι.Ο.ΑΣ.

2007-2008: Πανευρωπαϊκή έρευνα «Ευγένεια στο
Δρόμο»

2008-2009: «Απόψεις των Ελλήνων οδηγών για τις
αιτίες πρόκλησης των ατυχημάτων στους δρόμους»

2012-2013:«Ο ρόλος του Στρες και της Προσωπικότητας
στου οδηγού στην επιθετική οδήγηση σε Ελληνικό
πληθυσμό»

2015-2016: Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμαTraSaCu

(Traffic Safety Culture) για τη μελέτη της κουλτούρας
Οδικής Ασφάλειαςκαι την ανταλλαγή τεχνογνωσίας
www.trasacu.eu

2015-2016:Διεθνής έρευνα «Research on Youth

Attitudes»για τις στάσεις των νέων για το αλκοόλ και την
Οδική Ασφάλεια

2017-2019: Διεθνής έρευνα ‘Youth Driving Attitudes &

Behaviours”, για τις συμπεριφορές και στάσεις των νέων
 

 

Σε συνεργασία με το Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας του
Eθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το
ΕΠΠΠΟΣ διεξάγει έρευνα καθώς και νατουραλιστικές
παρατηρήσεις σε όλη την Ελλάδα για μη ασφαλείς
συμπεριφορές κατά την οδήγηση (χρήση κινητού τηλεφώνου,
μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, παραβίαση φωτεινού
σηματοδότη, κλπ)
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Επισκεφθείτε το
site του ΕΠΠΟΣ



ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ...

16 χρόνια  δράσης και συνεχίζουμε δυναμικά για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του αύριο, με νέες εκστρατείες,
με νέα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και μεγάλους, με νέες πρωτοβουλίες και δράσεις σε συνεργασία με
όλους τους φορείς της Πολιτείας, του επιχειρηματικού κόσμου και με την Κοινωνία των Πολιτών. 
Συνεχίζουμε πιστοί στο όραμά μας για… έναν καλύτερο κόσμο έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα έναν κόσμο
με ασφάλεια και πολιτισμό στους δρόμους έναν κόσμο που αξίζουμε και τον έχουμε ανάγκη. 
Σε αυτήν την προσπάθεια, σας θέλουμε ΟΛΟΥΣ δίπλα μας!



Ηλεκτροκινητικότητα | 

e-Mobility

Με τον όρο ηλεκτροκινητικότητα ορίζεται η μετακίνηση
ανθρώπων και αγαθών με ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία
καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια όμως, πρέπει η
κινητικότητα, για να είναι βιώσιμη, να είναι και ασφαλής.

Ο εξηλεκτρισμός του συστήματος κίνησης βρίσκει
εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, όπως
αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσικλέτες,
μοτοποδήλατα και ποδήλατα (Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, 2020). 

Τα οφέλη που συνεπάγονται από τη μετάβαση αυτή είναι
πολλαπλά. Όχι μόνο οικολογικά από τη μείωση
εκπομπής ρύπων και την αξιοποίηση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας αλλά επίσης κοινωνικά, οικονομικά και 
 σε θέματα  οδικής  ασφάλειας των χρηστών του δρόμου.
Το Ινστιτούτο εχει σχεδιάσει και είναι έτοιμο να
υλοποιήσει προγράμματα για την απρόσκοπτη και
ασφαλή μετάβαση των χρηστών του δρόμου στις νέες
τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους.

 

5.000.000 

Ο αριθμός των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει αυξηθεί ραγδαία
τα τελευταία δέκα χρόνια, με το στόλο ηλεκτρικών επιβατικών
αυτοκινήτων παγκοσμίως να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια το

2018
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25% 

Tο 25% των μετακινήσεων αφορά αποστάσεις μικρότερες των
2 χλμ. και το 50% σε αποστάσεις μικρότερες των 5

χιλιομέτρων, συνυπολογίζοντας ότι η μέση ταχύτητα των
οχημάτων εντός της Αττικής κατά τις ώρες αιχμής είναι

περίπου 7 km/h.

Μίκροκινητικότητα |

Εναλλακτικοί τρόποι
μετακίνησης

Η μικροκινητικότητα είναι μία λύση που προτείνεται για
μετακινήσεις είτε σε κοντινές είτε σε μεγαλύτερες
αποστάσεις σε συνδυασμό με τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, για τη διάνυση του τελευταίου χιλιομέτρου
(last mile transportation). 

Η χρήση Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων
(ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια) αποτελεί μια
οικολογική επιλογή μετακίνησης, ιδανική για κοντινές
αποστάσεις ειδικά αν λαμβάνονται όλα τα μέτρα
ασφάλειας.  

Το Ι.Ο.ΑΣ. έχει σχεδιάσει και θα υλοποιήσει άμεσα σε
συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

 εκστρατεία ενημέρωσης για την ασφαλή χρήση του
ποδηλάτου και σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων 

 δράση για την ενημέρωση των πολιτών για την ασφαλή
μετακίνηση με το ποδήλατο.
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19.450 

Ποδηλάτες έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της Ε.Ε. 
το 2010-2018 σύμφωνα με τη νέα έκθεση που έχει συντάξει το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), μέλος

του οποίου είναι το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
 

 

Moving STARS: Moving

Safely to all roads

Το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" συντονίζει ένα νέο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΚΑ2 ERASMUS+ με τίτλο
"MOVING STARS (Moving Safely To All RoadS)" στο οποίο
συμμετέχουν σχολεία και Οργανισμοί από 5

διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Πολωνία,
Τουρκία) και έχει ως στόχο την ενδυνάμωση του προφίλ
των εκπαιδευτικών σε όλη την Ευρώπη σε θέματα
κυκλοφοριακής αγωγής. 
Το έργο εστιάζει σε μικρές ηλικίες μαθητών
(Νηπιαγωγείο και πρώτες τάξεις του Δημοτικού) και
σκοπός του είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
που θα είναι διαθέσιμο σε δασκάλους και νηπιαγωγούς
για τη διεξαγωγή προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής
μέσω κινητικών ασκήσεων και παιχνιδιών μάθησης. 
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51.350

Πεζοί  έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της Ε.Ε. 
το 2010-2018 σύμφωνα με τη νέα έκθεση που έχει συντάξει το

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC).

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ενώ οι θάνατοι όσων επέβαιναν
σε μηχανοκίνητα οχήματα μειώθηκαν κατά μέσο όρο κατά 3,1%

ετησίως κατά την περίοδο αυτή, το αντίστοιχο ποσοστό όσον
αφορά στους ποδηλάτες μειώθηκε κατά μέσο όρο μόνο κατά

0,4% - δηλ. συγκριτικά οκτώ φορές πιο αργά.
 

 

Cycling In Safety

Το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" θα συντονίσει έξίσου και το 

 ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΚΑ2 ERASMUS+ με τίτλο
"CYCLING IN SAFETY" που έχει ως σκοπό την ανταλλαγή
καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας σε θέματα Οδικής
Ασφάλειας και ποδηλατικής κουλτούρας μεταξύ Bορά
και Nότου. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα
πραγματοποιηθούν επισκέψεις και εκπαιδεύσεις σε
Νορβηγία, Ολλανδία, Ρουμανία και Ελλάδα.

 IN
SAFETY

CYCLING
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Οι δράσεις μας και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης



On Line Media

FACEBOOK
11.339 likes

608 new likes

SITE & BLOGS
1.835 αναφορές 231 δημοσιεύματα

ΕΝΤΥΠΑ



Traditional Media

 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ &   ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

135 390
 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ &   ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
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Add a little bit of body text
Τα προγράμματα του Ινστιτούτου που απευθύνονται σε

μαθητές έχουν την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Πολίτικής και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
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- Επιμέλεια & Σχεδιασμός Έκδοσης: Δημήτρης Λαζαρίδης ( d.lazaridis@ioas.gr )

- Κείμενα & Φωτογραφίες:  Βαγγέλης Μακρής, Ειρήνη Μάστορα,  Μάνος Μπρούζας,  Μαρία Νιωτάκη, Δημήτρης Χατζηδοπαυλάκης



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

oncept and coordination

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 "ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ" 
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