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17 Χρόνια Δράσης
Ι.Ο.ΑΣ.  "Πάνος Μυλωνάς"
Οδική Ασφάλεια: πολύτιμο δημόσιο
αγαθό και πολιτική προτεραιότητα

Φέτος, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» συμπλ;ήρωσε 17
χρόνια διαρκούς παρουσίας και δράσης για έναν κόσμο καλύτερο, «έναν κόσμο χωρίς
τροχαία δυστυχήματα».

Όλα αυτά τα χρόνια, βρισκόμαστε δίπλα στον πολίτη και την πολιτεία με έργα και
δράσεις που ως στόχο έχουν την ενημέρωση σε κρίσιμα ζητήματα οδικής συμπεριφοράς
αλλά κυρίως, την  ενίσχυση της ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της χώρας μας. 

Δράσεις που εκπέμπουν ένα ηχηρό μήνυμα για το παρόν και το μέλλον της οδικής
ασφάλειας της χώρας σε μια εποχή κατά την οποία οι προκλήσεις αυξάνονται διαρκώς.
Καθώς, λοιπόν, ανακαλύπτουμε εκ νέου την κανονικότητα που χάσαμε στην πανδημία,
καλούμε τους πολίτες να αναλογισθούν μια «πανδημία» που επίσης αφορά όλους μας:
την «πανδημία» των τροχαίων. Με όραμα έναν κόσμο με 0 απώλειες από τροχαία, οι
άνθρωποι του Ινστιτούτου συνεχίζουν....για έναν κόσμο με ασφάλεια και πολιτισμό στους
δρόμους, έναν κόσμο που αξίζουμε και τον έχουμε ανάγκη, έναν κόσμο δίχως άλλες
χαμένες ανθρώπινες ζωές στο δρόμο.

Η Οδική Ασφάλεια είναι και πρέπει να είναι βασική προτεραιότητα και της Πολιτείας και
του καθενός από εμάς ξεχωριστά...

 
"Έχουμε τη γνώση του τι πρέπει να γίνει,

διαθέτουμε τα εργαλεία για να το
πράξουμε, και όλοι μας (Κυβέρνηση,

Ιδιωτικός τομέας, Ακαδημαϊκή κοινότητα,
Κοινωνία των Πολιτών και Νεολαία) έχουμε
ένα ρόλο σε μια νέα πορεία που θα δίνει

έμφαση στην Οδική Ασφάλεια ως πολύτιμο
δημόσιο αγαθό και πολιτική

προτεραιότητα στο πλαίσιο της
Προσέγγισης Ασφαλούς Συστήματος και

της Βιώσιμης Κινητικότητας."
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Με τη δική σας υποστήριξη
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ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Το ΙΟΑΣ "Πάνος Μυλωνάς" 
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ



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

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 
ΔΙΕΘΝΗ FORA

ERSCharter
Εθνικός Συντονιστής της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής
Ασφάλειας στην Ελλάδα. European Road Safety Charter
(ERSC)

ETSC
Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας
Μεταφορών (ETSC)

IRF 
Μέλος της Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας  IRF
(International Road Federation )

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)

EFA
Συνεργαζόμενο μέλος στην Ευρωπαική Ένωση Σχολών
Οδηγών EFA (European Driving School Association

EuroRAP
Ειδικό Μέλος του European Road Assessment
Programme

UNASCA
Διεθνής Συνεργάτης της Ιταλικής Ομοσπονδίας
Σχολών Οδήγησης 



Βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών με βραβείο Γ’ Τάξεως των
Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών

Τα προγράμματα του Ινστιτούτου που απευθύνονται σε μαθητές
έχουν την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ι.Ο.ΑΣ ."Πάνος Μυλωνάς"  - Διακρίσεις 

Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο για το έργο και τις δράσεις του Ινστιτούτου
πανευρωπαϊκά 

Βράβευση από την Υπουργό Συγκοινωνιών της Σουηδίας,
χώρας κορυφαίας στην Οδική Ασφάλεια διεθνώς, για τις
προτάσεις της προς το ETSC οι οποίες αποτέλεσαν αφορμή για
τη δημιουργία του προτύπου ISO 39001 για τη διαχείριση της
Οδικής Ασφάλειας
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Το ΙΟΑΣ "Πάνος Μυλωνάς"  - Ποιότητα

Ο μοναδικός Οργανισμός 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.ΟΛ.» Α.Ε.
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Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και την Πρόεδρό του,
Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, βράβευσε η Ολομέλεια της Ακαδημίας
Αθηνών με βραβείο Γ’ Τάξεως των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, του
έτους 2021, για το εξαιρετικό έργο που επιτελούν με σκοπό την
ευαισθητοποίηση πολιτών και αρμόδιων φορέων σε θέματα
κυκλοφοριακής αγωγής.

Η Τελετή απονομής του τιμητικού βραβείου έλαβε χώρα στην πανηγυρική
Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών της 23/3 .

Πρόκειται για μια εξαιρετικά τιμητική βράβευση από το ανώτερο
πνευματικό ίδρυμα της χώρας μας.

Top Stories



Top Stories

Συμμετοχή στο Πρώτο πρόγραμμα για την Οδική Ασφάλεια 
για τους πρόσφυγες , που διοργάνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» συμμετείχε στο πρώτο
Πράγραμμα Οδικής Ασφάλειας που
διοργάνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με την 
 «Catholic Relief Services» και  την
υποστήριξη του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου. 
Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του  ο
Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ για θέματα Οδικής
Ασφάλειας, κ. Jean Todt



Στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης συμμετείχε το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» ενημερώνοντας περισσότερους  από 7.500 επισκέπτες για
την Οδική Ασφάλεια με χρήση των προσομοιωτών επικίνδυνων συνθηκών, βιωματικών εφαρμογών και διαδρομής μικροκινητικότητας
φιλοξενούμενο στον εκθεσιακό χώρο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών τον οποίο επισκέφθηκαν περισσότεροι από 20.000
επισκέπτες.

86η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 

Top Stories



Ήταν τιμή και αναγνώριση στο έργο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς» η πρόσκληση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την
πρόεδρo του, να είναι ομιλήτρια στο Συνέδριο Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων
Οδικής Ασφάλειας 2022 που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες (8/12). 
Στο Συνέδριο συμμετείχαν οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι χωρών, φορέων
και Οργανισμών των κρατών μελών της ΕΕ σε θέματα Οδικής Ασφάλειας και
αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία ενημέρωσης και συνεργασίας σχετικά με
την πρόοδο που σημειώνεται στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων που
έχουν τεθεί από την Ε.Ε. για τη μείωση των θανάτων και τραυματισμών σε
τροχαίες συγκρούσεις κατά το ήμισυ μέχρι το 2030 και απώτερο στόχο το
μηδενισμό τους (Vision Zero) μέχρι το 2050.

Top Stories

Το Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς στο Συνέδριο Ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Οδικής
Ασφάλειας 2022 - EU Road Safety - Results Conference 2022



Αναλυτική παρουσίαση του Παγκόσμιου Σχεδίου για τη Δεκαετία Δράσης
για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030 έκανε η πρόεδρος του Ινστιτούτου
Οδικής Ασφάλειας  «Πάνος Μυλωνάς», κ. Δανέλλη-Μυλωνά,
εκπροσωπώντας το Ινστιτούτο στην πρώτη φετινή συνεδρίαση της
Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων.

Top Stories

Παρουσίαση από το Ι.Ο.ΑΣ. στη Μόνιμη Ειδική Επιτροπή Οδικής
Ασφάλειας του Παγκοσμίου Σχεδίου για τη Δεκαετία Δράσης για την

Οδική Ασφάλεια



Εκδήλωση με θέμα «Πρότυπες πρακτικές που σώζουν ζωές,
ενισχύοντας την Οδική Ασφάλεια» πραγματοποιήθηκε στις
21/6 στο Αμφιθέατρο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη
Χαλκίδα, από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας και τους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων-
Μεσσαπίων και το διεθνές Ίδρυμα «Safer Roads Foundation»
(SRF) του Ηνωμένου Βασιλείου.

Top Stories

Πρότυπες πρακτικές που σώζουν ζωές, ενισχύοντας την Οδική Ασφάλεια
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Οι δράσεις μας και οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΣΥΝΗΓΟΡΩΝΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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Δεκαετία δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2021 -2030



FIA Annual General Assembly (Bologna, 6-9 Δεκεμβρίου)

FIA Prize Giving 2021 (Bologna, 9 Δεκεμβρίου)

EU Road Safety - Results Conference 2022 (Brussels, 
8 Δεκεμβρίου)

Παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 "Claim the Future"
(Brussels, 6 Δεκεμβρίου)

Βραβεία Αριστείας στην Οδική Ασφάλεια από την Ευρωπαϊκή Χάρτα
Οδικής Ασφάλειας (ERSC) (Brussels, 17 Οκτωβρίου)

ITS European Congress (Toulouse, 30 Mαίου-1 Ιουνίου)

84η συνάντηση του Global Forum for Road Safety (Geneva - Παλάτι των
Εθνών, 7-11 Μαρτίου 2022, )

Δεκάδες συμμετοχές σε Διεθνή διαδικτυακά Συνέδρια και Webinars
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Διεθνής Παρουσία

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΣΥΝΗΓΟΡΩΝΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 



Στο πλαίσιο του προγράμματος STREETS FOR LIFE, ενός ευρωπαϊκού
προγράμματος χρηματοδοτούμενο από τη FIA, μεταφράσαμε και
τυπώσαμε το Παγκόσμιο Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια
του ΟΗΕ το οποίο παραδόθηκε συμβολικά στο Υπουργείο Μεταφορών
και Υποδομών.

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», αποτελεί Συμβουλευτικό Όργανο στον
ΟΗΕ για την Οδική Ασφάλεια και ως επίσημο μέλος του UNRSC
συμμετέχει ενεργά στις εργασίες των ομάδων του για τη σύνταξη του
σχεδίου δράσης και την προώθησή του σε εθνικό και παγκόσμιο
επίπεδο.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ "ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ" | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  2022

ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΣΥΝΗΓΟΡΩΝΤΑΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
Μετάφραση του Παγκόσμιου Σχεδίου για τη Δεκαετία Δράσης
για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030 



Αναλυτική παρουσίαση του Παγκόσμιου Σχεδίου για τη Δεκαετία
Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030 έκανε η πρόεδρος του
Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», κ. Δανέλλη-
Μυλωνά, εκπροσωπώντας το Ινστιτούτο στην πρώτη φετινή
συνεδρίαση της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της
Βουλή των Ελλήνων την Πέμπτη 3/2
Το Παγκόσμιο Σχέδιο για τη Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια
2021-2030 έχει συνταχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας World
Health Organization (WHO) και τις περιφερειακές Επιτροπές των
Ηνωμένων Εθνών, σε συνεργασία με τα Μέλη του United Nations Road
Safety Collaboration (UNRSC) και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και ο
στόχος του είναι η μείωση του αριθμού των θανάτων και τραυματισμών
από τροχαίες συγκρούσεις κατά 50% μέχρι το 2030.
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Παρουσίαση του Παγκόσμιου Σχεδίου για τη Δεκαετία Δράσης
για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030 



Στοχεύοντας στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και, κυρίως, στην
αλλαγή της ριψοκίνδυνης συνήθειας χρήσης κινητού τηλεφώνου κατά την
οδήγηση, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» παρουσίασε
τη Δευτέρα 21/3, τη ψηφιακή πλατφόρμα DRIVE IN THE MOMENT σε
Συνέντευξη Τύπου στο Electra Palace Athens. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων εκλεκτών
καλεσμένων ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κωνσταντίνος
Καραμανλής , η Ευρωβουλευτής κ. Έλενα Κουντουρά, ο κ. Luca Pascotto,
Επικεφαλής Οδικής Ασφάλειας και Διεθνούς Συνηγορίας της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA), ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Ελευθέριος
Γκαρίλλας, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Αττικής κ.
Βασίλης Γιαννακόπουλος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων κ. Παναγιώτης Παπαντωνίου.
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Παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας DRIVE IN THE MOMENT



Το Ινστιτούτο, ως Μέλος του Global Alliance of NGOs for Road Safety
και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου - FIA , συμμετείχε στην
Παγκόσμια Εβδομάδα #CommitToAct για την ανάληψη δράσης για
την Οδική Ασφάλεια και την υιοθέτηση του Παγκόσμιου Σχεδίου
δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030 από τους ιθύνοντες
πολιτικών αποφάσεων.

 
#Commit To Act
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Με τίτλο “Together For Road Safety” εγκαινιάστηκε με επισημότητα, 
 στις 12/12, στα Τίρανα, η Διμερής συνεργασία Ελλάδας - Αλβανίας σε
θέματα Οδικής Ασφάλειας. Η συνάντηση και η επίσκεψη της
ελληνικής αποστολής στην Αλβανία υλοποιήθηκε μετά από
πρόσκληση της Αλβανικής Κυβέρνησης μέσω της Πρεσβείας της
Ελλάδος στα Τίρανα.
H συνάντηση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Μνημονίου
Συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς» και της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Οδικών
Μεταφορών της Αλβανίας, με σκοπό την ανάληψη κοινών δράσεων,
και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή εμπειριών και
βέλτιστων πρακτικών για την Οδική Ασφάλεια.

 Διμερής συνεργασία Ελλάδας - Αλβανίας
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Περισσότεροι από 800 νέοι από όλη την Ευρώπη -και πέραν
αυτής- συγκεντρώθηκαν, στις 6 Δεκεμβρίου, στο
Ευρωκοινοβούλιο, για να παρακολουθήσουν την Παρουσίαση του
Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022 "Claim the Future" και να
ενώσουν τις φωνές τους υπέρ της Εκπαίδευσης και της Ψυχικής
Υγείας, μείζονα θέματα που ανέκυψαν κατά τη δύσκολη περίοδο
της πανδημίας COVID-19.
Εκπρόσωπος του Ινστιτούτου έδωσε δυναμικό παρόν στη
συνεδρίαση με θέμα τη συμπερίληψη στην εκπαίδευση η οποία
ξεκινά από την ισότιμη πρόσβαση παιδιών και νέων στα
εκπαιδευτικά ιδρύματα.
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 Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 "Claim the Future"



 

Τελετή απονομής των Βραβείων Αριστείας στην Οδική
Ασφάλεια του ERSCharter

Ήταν τιμή για το Ινστιτούτο η πρόσκληση από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προς την Πρόεδρο του, να είναι η βασική ομιλήτρια κατά τη
φετινή τελετή απονομής των Βραβείων Αριστείας στην Οδική
Ασφάλεια που διοργανώθηκαν στις 17/10 από την Ευρωπαϊκή Χάρτα
Οδικής Ασφάλειας - European Road Safety Charter στις Βρυξέλλες. Η
κυρία Μυλωνά παρουσίασε τις δράσεις του Ινστιτούτου για την
ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στη χώρα μας καθώς ο τουρισμός
επανακάμπτει μετά την Πανδημία.  
Η Ευρωπαϊκή Χάρτα συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
αποτελεί τη μεγαλύτερη πλατφόρμα της Κοινωνίας των Πολιτών για
την Οδική Ασφάλεια. Κάθε χρόνο οι δράσεις των Μελών της
επιβραβεύονται για τη συνεισφορά τους στην Οδική Ασφάλεια σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο! Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» αποτελεί
εθνικό συντονιστή της Χάρτας για τη χώρα μας.
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Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συγκινησιακά
ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική
επιτυχία την Τρίτη 22/3, η διεξαγωγή της 7ης
τελετής απονομής Υποτροφίας εις μνήμην
Πάνου Μυλωνά. Η απονομή έλαβε χώρα κατά τη
διάρκεια των ορκωμοσιών στο Συνεδριακό και
Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου
Πατρών.
Η απονομή υποτροφίας, υλοποιείται με
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πατρών και φέτος δόθηκε στον πρωτεύσαντα
φοιτητή του 4ου έτους του τμήματος
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών κ.
Παύλο Βάρσο.

Aπονομή Υποτροφίας εις μνήμην Πάνου Μυλωνά
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Επίσημη επίσκεψη στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποίησαν στελέχη της
Αστυνομίας της Κορέας (Korean National Police Agency) και
της Αρχής για την Οδική Κυκλοφορία (Korean Road Traffic
Authority – KoROAD) στις 9 και 10 Ιουνίου. Οι συναντήσεις
πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.
παρουσία του Υποπρόξενου της Δημοκρατίας της Κορέας κ.
Μίνγου Παρκ.
Τα στελέχη των δύο αντιπροσωπειών επισκέφτηκαν το
Ινστιτούτο στο πλαίσιο περιοδείας που πραγματοποιούν
στην Ευρώπη με στόχο την εύρεση καλών πρακτικών στον
τομέα της Οδικής Ασφάλειας. Είχαν την ευκαιρία να
ενημερωθούν για τις δράσεις, τα προγράμματα και τις
πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου καθώς και να συζητήσουν
για θέματα σχετικά με την Οδική Ασφάλεια που τους
απασχολούν. 

 
Eπίσημη επίσκεψη στο Ινστιτούτο 
Στελεχών της Αστυνομίας της Κορέας 
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ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ
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Στο πλαίσιο της Προσέγγισης Ασφαλούς Συστήματος η εκπαίδευση στην Οδική Ασφάλεια και την Κινητικότητα αποτελεί ένα
σημαντικό μηχανισμό με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να κατακτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες
προκειμένου να παραμείνουν ασφαλείς στο οδικό περιβάλλον. Η εκπαίδευση έχει επίσης σκοπό να επηρεάσει στάσεις και
συμπεριφορές και να διαμορφώσει υπεύθυνους χρήστες του οδικού δικτύου οι οποίοι βάζουν σε προτεραιότητα την προσωπική
τους ασφάλεια όσο και την ασφάλεια των άλλων, μεταμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο την Οδική Κουλτούρα Ασφάλειας σε εθνικό
επίπεδο. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 



«Κάν'το 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. 

«Moving STARS»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας και
κινητικότητας για παιδιά 5-10 ετών, με χρήση
παιχνιδιών που συνδυάζουν ψηφιακές εφαρμογές με
ψυχοκινητικά, λεκτικά, γνωσιακά, κοινωνικά και
συναισθηματικά στοιχεία.

"Σεμινάρια Οδικής Ασφάλειας για
εργαζομένους εταιρειών"

Ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα Οδικής
Συμπεριφοράς και Ασφάλειας για τους εργαζομένους
εταιρειών με στόχο τη διεύρυνση των γνώσεων, την
ενίσχυση της αντίληψης των οδηγών και την
πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων.
Θεωρητική, βιωματική & πρακτική εκπαίδευση.
Βασισμένα σε βέλτιστες πρακτικές 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
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 



 
     "Κυκλοφορώ με ασφάλεια"

     "Ασφαλώς Ποδηλατώ"

      "Κάν' το Σωστά"

     

2022 | Η εκπαιδευτική μας δράση 
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"Moving STARS"

Δείτε τον αναλυτικό χάρτη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μας 
σε σχολεία  ανά την επικράτεια εδώ

Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν με την υποστήριξη:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1-n4v6ATOdfR91hxXUAXgUrUU4IGqRq4&usp=sharing


Π/θμια
εκπαίδευσηΕκπαιδεύοντας τους αυριανούς οδηγούς 

182
εκπαιδεύσεις σε 

177 σχολικές
μονάδες Π/θμιας
εκπαίδευσης

 
 107

εκπαιδεύσεις σε 
106 σχολικές
μονάδες
 Δ/θμιας

εκπαίδευσης

 9.634 μαθητές
εκπαιδεύτηκαν
σε όλη την
Ελλάδα  

 

 Μέσω των προγραμμάτων
"Κυκλοφορώ με Ασφάλεια" , 

 "Ασφαλώς Ποδηλατώ", 
 "Μήλο-Λεμόνι", και "Moving

STARS"
 

Δ/θμια 
εκπαίδευση 

 12.218  μαθητές
εκπαιδεύτηκαν σε
όλη την Ελλάδα  

 

 Μέσω του βιωματικού
προγράμματος 

 κυκλοφοριακής αγωγής  
«Κάν’ το Σωστά».
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2022 | Συνεργασία με Περιφέρεια Αττικής                                                                                             
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Στις 8/11 ξεκίνησε το πιλοτικό πρόγραμμα σε σχολικές μονάδες για την
Οδική Ασφάλεια από την Περιφέρεια Αττικής και το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς». 
Η εκστρατεία περιελάμβανε 25 σχολικές μονάδες όπου μαθητές
ενημερώθηκαν  ενημ αναλυτικά και διαδραστικά, τόσο για τις αιτίες
πρόκλησης τροχαίων δυστυχημάτων, όσο και για την ευθύνη που βαραίνει
κάθε οδηγό όταν πιάνει το τιμόνι.
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2022 | Συνεργασία με Δήμο Πειραιά
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Κατά το έτος 2022, την περίοδο Μάιος-Νοέμβριος 2022
υλοποιήθηκε στο Δήμο Πειραιά ένα εκτενές πρόγραμμα δράσεων
εκπαίδευσης, ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης του κοινού για
θέματα Οδικής Ασφάλειας, μέσα από μια σειρά καινοτόμων
βιωματικών δράσεων σε συνεργασία με το Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς».
Κάποιες από αυτές ήταν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στις
σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου όπου
εκπαιδεύτηκαν 1.783 μαθητές και 133 εκπαιδευτικοί και οι
ανοιχτές δράσεις στο ΣΕΦ,  Πάρκο Δηλαβέρη και Πλατεία Πηγάδα.
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Στη διάρκεια του 2022, πραγματοποιήθηκαν
εκπαιδευτικά προγράμματα με θέμα την Οδική Ασφάλεια
σε μαθητές Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία της Αχαΐας
και Κορινθίας σε συνεργασία με την Ολυμπία Οδό. Στο
πρόγραμμα συμμετείχαν πάνω από 2.200 μαθητές .

Συνεργασία με Δήμο Βόρειας Κέρκυρας

Στη διάρκεια του έτους, πραγματοποιήθηκαν
εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία Δ/Θμιας
εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, με στόχο την
ενημέρωση των μαθητών σε κρίσιμα θέματα Οδικής
Ασφάλειας. Στην πρωτοβουλία συνεργάστηκαν επίσης: η
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, η
Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων
Νήσων και η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση
Ιονίων Νήσων. 



Εκπαιδεύσαμε περισσότερους από 300 εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο Διαδικτυακής Επιμορφωτικής Ημερίδας για εκπαιδευτικούς 
Π/βάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικούς Τροχονόμους με θέμα «Προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής & Οδικής Ασφάλειας στο σχολείο»
την Τετάρτη 21/9 σε συνεργασία με τη Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής των
Ελλήνων, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Τμήμα της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων,  το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, και την Αντιδημαρχία Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Λαρισαίων. 
Επίσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Moving STARS πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στην Τεράσσα της Βαρκελώνης εκπαίδευση
εκπαιδευτικών από όλη την Ευρώπη καθώς και φοιτητών παιδαγωγικών σχολών από το Πανεπιστήμιο Καταλονίας.

Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτικούς
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881 εργαζόμενοι και στελέχη από 10 εταιρείες παρακολούθησαν δια ζώσης ειδικά προγράμματα του Ι.Ο.ΑΣ. θεωρητικής και βιωματικής
εκπαίδευσης στην οδηγική συμπεριφορά στο πλαίσιο εκπαιδεύσεων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία.  Οι  εταιρίες ΕΑΓΜΕ,
Foodrinco, YARA, Groupama, AIG, Ηρακλής, Αττικές Διαδρομές, ΑΒ Βασιλόπουλος, Boehringer Ingelheim, Πλαστικά Θράκης
εκπαιδεύτηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος AVENUE  ενώ ο Όμιλος Ηρακλής και μέσω του προγράμματος «Ασφαλής οδήγηση στην
πράξη» στις εγκαταστάσεις του Αυτοκινητοδρόμιου Μεγάρων.

Εκπαιδεύοντας τους εργαζόμενους
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276 εργαζόμενοι και στελέχη από 5 εταιρείες παρακολούθησαν τα ειδικά προγράμματα του Ι.Ο.ΑΣ. θεωρητικής εκπαίδευσης στην
οδηγική συμπεριφορά στο πλαίσιο εκπαιδεύσεων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία μέσω διαδικτύου. Οι εταιρίες αυτές ήταν
οι: Vodafone, Epiroc, Elpedison, Enel Green Power και Ολυμπία Οδό.

Εκπαιδεύοντας τους εργαζόμενους
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Περισσότεροι από 980 Στρατευμένοι, Αξιωματικοί και Στελέχη παρακολούθησαν ομιλίες και εκπαιδεύθηκαν στις σωστές πρακτικές που
πρέπει να ακολουθούνται για μια ασφαλή οδηγική συμπεριφορά. 

  

Εκπαιδεύοντας προσωπικό στις Ένοπλες Δυνάμεις
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Πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για την Οδική Ασφάλεια, τα οποία
διοργανώθηκαν στη Μαλακάσα από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου, την Catholic Relief Services (CRS) και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».
Τα σεμινάρια Οδικής Ασφάλειας αποτελούν μέρος του ευρύτερου προγράμματος ένταξης της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες στην Ελλάδα για την υποστήριξη της ομαλής ένταξης των προσφύγων στην ελληνική αγορά εργασίας, σύμφωνα με την
Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη.

Εκπαιδεύοντας Πρόσφυγες
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Πραγματοποιήσαμε ανοικτές δράσεις ενημέρωσης με την Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας σε συνεργασία με  Δήμους, Περιφέρειες και
φορείς, ενημερώνοντας περισσότερους από 11.500 πολίτες σε κρίσιμα θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Ανοικτές Δράσεις Ενημέρωσης
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60 Σχολικές μονάδες και 700 μαθητές από όλη την Ελλάδα 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 5ος 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.
  

5ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας 
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Δείτε το βίντεο της
Τελετής Βράβευσης



Ξεκίνησε η λειτουργία της ψηφιακή πλατφόρμας
ασύγχρονης εκπαίδευσης του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
με εταιρείες να την έχουν εμπιστευθεί ήδη για την
εκπαίδευση του προσωπικού και συνεργατών τους στην
Οδική Ασφάλεια. Δίνει τη δυνατότητα σε φυσικά
πρόσωπα και εταιρίες να επιλέξουν ολοκληρωμένα
προγράμματα εκπαίδευσης που μπορούν να
υλοποιηθούν σε τόπο και χρόνο της επιλογής του κάθε
εκπαιδευόμενου. Στην πλατφόρμα είναι διαθέσιμο το
μάθημα «AVENUE for Traffic Safety» ενώ σύντομα θα
προστεθούν και δύο νέα μαθήματα, «Γονείς και Οδική
Ασφάλεια» και «Young Lives on the Road”

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ "ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ" 
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E-Learning



Εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας και κινητικότητας για παιδιά 5-10 ετών,
με χρήση παιχνιδιών που συνδυάζουν ψηφιακές εφαρμογές με ψυχοκινητικά,
λεκτικά, γνωσιακά, κοινωνικά και συναισθηματικά στοιχεία. Παράλληλη βελτίωση
των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών ώστε να ενσωματώσουν στη
διδασκαλία τους τις αρχές και βέλτιστες πρακτικές οδικής ασφάλειας, καθώς και
εμπλοκή της σχολικής κοινότητας με τη δημιουργία εργαστηρίων για μια ολιστική
προσέγγιση στην οδική ασφάλεια.  Το 2022 στο πλαίσιο του προγράμματος
επισκεφθήκαμε την Ισπανία, την Τουρκία και την Πολωνία.

  Προγράμματα 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

 
Moving STARS



  Προγράμματα 

Πρόγραμμα για τη διαμόρφωση και προώθηση μιας ενιαίας ποδηλατικής
κουλτούρας που περιλαμβάνει την επιμόρφωση εκπαιδευτών σε θέματα
ποδηλατικής ασφάλειας και καλές πρακτικές από υποδειγματικές συνεργαζόμενες
χώρες.. Παράλληλα στοχεύει στην εκπαίδευση νέων 14-22 ετών για την προώθηση
από πλευράς τους μιας ασφαλούς και ευγενούς ποδηλατικής κουλτούρας μεταξύ
των χρηστών του ποδηλάτου. Στη διάρκεια της χρονιάς, στο πλαίσιο του
προγράμματος, επισκεφθήκαμε τη Νορβηγία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία και την
Ισλανδία.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 

 
Cycling In Safety



  Προγράμματα 

Συνηγορία υπέρ της ασφαλούς και υγιούς κινητικότητας των
νέων, με κεντρικό αίτημα την ελάττωση των ορίων ταχύτητας
σε αστικές περιοχές και γύρω από σχολεία. Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς» ανέλαβε την προώθηση της εκστρατείας στην
Ελλάδα και σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο
Αυτοκινήτου, στην Κύπρο. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 

STREETS FOR LIFE

SAFE SCHOOLS SAVE LIVES

Πρόγραμμα αξιολόγησης του επιπέδου ασφαλείας των
υποδομών πέριξ των σχολικών μονάδων, δημιουργίας
σχετικής έκθεσης με τη χρήση του υποδείγματος iRAP SR4S και
υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων.



ΤΟ Ι.Ο.ΑΣ. ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 
DRIVE IN THE MOMENT 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!
Ένα  σύγχρονο  ψηφιακό  εργαλείο  που  δημιουργήθηκε  από  την
Αυστραλιανή  Ομοσπονδία  Αυτοκινήτου  (AAA),  σε  συνεργασία

με  το  Πανεπιστήμιο  του  Queensland,  και  βασίζεται  σε
επιστημονικά  τεκμηριωμένη  πρακτική .  
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Η  Πλατφόρμα  Περιλαμβάνει :
α)  ερωτηματολόγιο  γνώμης  (quiz) για  το  βαθμό
επικινδυνότητας  διαφόρων  κακών  οδηγικών
συνηθειών  που  σχετίζονται  με  τη  χρήση  κινητού
τηλεφώνου  και  

β)  τη  διαμόρφωση  εξατομικευμένου  πλάνου
ελάττωσης  της  χρήσης  κινητού  τηλεφώνου  κατά
την  οδήγηση .

Tο  Ι .Ο .ΑΣ .  «Πάνος  Μυλωνάς» επελέγη  από  τη  Διεθνή
Ομοσπονδία  Αυτοκινήτου  (FIA) για  την  προσαρμογή  του  στα

ελληνικά  και  την  διάδοσή  του  σε  Ελλάδα  και  Κύπρο .  

Μετάφραση  πλατφόρμας  στα  Ελληνικά
Δημιουργία  συνοδευτικού  εκπαιδευτικού  προγράμματος

Δημιουργία  σταθμών  ενημέρωσης  info -kiosks
Εκπαιδεύσεις  νέων  σε  Πανεπιστήμια

To πρόγραμμα  αναδείχθηκε  σε  πρότυπο  καλής  πρακτικής  για
την  Οδική  Ασφάλεια  και  προωθείται  παγκοσμίως  από  τη  

Διεθνή  Ομοσπονδία  Αυτοκινήτου(FIA)
 

  DRIVE IN THE MOMENT



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)

 

 
Επισκεφθείτε το
site του ΕΠΠΟΣ
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 Ερευνητικό έργο Ι.Ο.ΑΣ.  |  2022
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Έρευνα για την οδική συμπεριφορά δικυκλιστών

Η έρευνα αυτή διεξήχθη από το παράρτημα του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
"Πάνος Μυλωνάς" στην Κύπρο σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου
(CAA) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Ελλάδας και της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και εστίασε στη χρήση κράνους, τους λόγους μη
χρήσης του, το κίνητρο για δέσμευση χρήσης του κράνους και την εκδήλωση
συμπεριφορών επικινδυνότητας .

 

Έρευνα για την οδική συμπεριφορά επαγγελματιών δικυκλιστών

 
Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας του Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας Ι.Ο.Α.Σ “Πάνος Μυλωνάς” με την εταιρία διανομών Wolt, με σκοπό τη συλλογή
δεδομένων για την οδική συμπεριφορά των μοτοσικλετιστών – επαγγελματιών στον
χώρο των διανομών και την περαιτέρω διαμόρφωση υλικού για την εκπαίδευσή τους.

 



 Ερευνητικό έργο Ι.Ο.ΑΣ.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
 

Έρευνα για τη διερεύνηση αναγκών σχετικών με την οδική συμπεριφορά
αιτούντων άσυλο προσφύγων Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ

Στο πλαίσιο προγράμματος που είχε ως στόχο την προετοιμασία και την εκπαίδευση σε ζητήματα οδικής
ασφάλειας σε αιτούντες άσυλο πρόσφυγες που διαμένουν σε Δομές Φιλοξενίας ή Προσωρινής Υποδοχής,
το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “Πάνος Μυλωνάς” δημιούργησε ερωτηματολόγιο με σκοπό τη διερεύνηση
αναγκών των συμμετεχόντων, το οποίο χορηγήθηκε διαδικτυακά.
 

Διενέργεια νατουραλιστικών παρατηρήσεων με βάση το πρωτόκολλο TraSaCu

Στο πλαίσιο της πρακτικής τους, φοιτητές/τριες του τμήματος Ψυχολογίας ΕΚΠΑ, κατόπιν εκπαίδευσης,
πραγματοποίησαν παρατηρήσεις εστιασμένες στη χρήση κράνους από οδηγούς μοτοσικλέτας. Η
παρατήρηση βασίστηκε στο πρωτόκολλο παρατήρησης TraSaCu. Οι παρατηρήσεις έλαβαν χώρα σε
δρόμους αυξημένης κυκλοφορίας της Αθήνας ενώ συμπεριλήφθηκαν και οδηγοί – επαγγελματίες
διανομείς.

Ερευνητικό έργο Ι.Ο.ΑΣ.  |  2022
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15η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας (21-27/3)

Στο Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" παρουσίασε τη Δευτέρα 21/3, την
ψηφιακή πλατφόρμα DRIVE IN THE MOMENT σε Συνέντευξη Τύπου
στο Electra Palace Athens

"Συνέντευξη Τύπου για την ανακοίνωση δράσεων για την ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας
στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας (16/3) πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Κέρκυρας παρουσία
της προέδρου και στελεχών του Ι.Ο.ΑΣ.. 

Τελετή Απονομής Βραβείου Ακαδημίας
Αθηνών (23/3)

Με επίκεντρο τους νέους και τους
εφήβους ολοκληρώθηκε η 15η
Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας που αποτελεί θεσμό για τη
χώρα μας. Η διοργάνωση υλοποιήθηκε
από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία
με το Σύλλογο Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ) και την
υποστήριξη 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», και πλήθος άλλων φορέων και
Οργανισμών. Η Πανελλαδική Εβδομάδα
Οδικής Ασφάλειας τελούσε υπό την
Αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.

Διεξαγωγή της 7ης τελετής απονομής Υποτροφίας εις
μνήμην Πάνου Μυλωνά (Πανεπιστήμιο Πατρών) (23/3)
 Πατρών. 
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Εκπαιδευτικά προγράμματα για την Οδική
Ασφάλεια προς τους φοιτητές του
Πανεπιστημίου Πατρών και τους μαθητές του
Νομού Κορινθίας (23 & 24/3)

Αιμοδοσία για την ενίσχυση της
Τράπεζας Αίματος για τα Τροχαία
Συμβάντα (27/3)



Στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 86η ΔΕΘ (10-18/9),
συμμετείχε το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», με σταθμούς
ενημέρωσης του κοινού για την Οδική Ασφάλεια με χρήση
των προσομοιωτών επικίνδυνων συνθηκών, βιωματικών
εφαρμογών και διαδρομής μικροκινητικότητας στον
εκθεσιακό χώρο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.
Tο σταθμό ενημέρωσης του Ινστιτούτου επισκεύθηκαν ο
Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης , ο
Υπουργός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,
Κώστας Καραμανλής, ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα
Υποδομών, Γιώργιος Καραγιάννης, ο Υφυπουργός αρμόδιος
για θέματα Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος , ο Γενικός
Γραμματέας Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς , η Γενική
Γραμματέας Υποδομών, Μαρία-Έλλη Γεράρδη, ο Δήμαρχος
στο Δήμο Θεσσαλονίκης , Κωνσταντίνος Ζέρβας, εκπρόσωποι
φορέων και Οργανισμών και πλήθος επισκεπτών της ΔΕΘ,
όπου ενημερώθηκαν για κρίσιμα θέματα Οδικής Ασφάλειας
καθώς και για τις δράσεις, τις καμπάνιες και τα προγράμματα
του Ινστιτούτου. 

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στην 86η ΔΕΘ
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 Η πανευρωπαϊκή εκστρατεία
για το έτος 2022 εστίασε 
 στην ανάγκη αποκατάστασης
της δυνατότητας των
πολιτών να μετακινούνται
απρόσκοπτα, μετά τους
περιορισμούς που υπήρξαν
για μεγάλο χρονικό
διάστημα, λόγω της
πανδημίας.
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Οι Δράσεις του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς"
:

Βιωματικές εφαρμογές για την Οδική Ασφάλεια -
Διαδρομές μικροκινητικότητας σε ειδικά σχεδιασμένη
διαδρομή - Προσομοιωτές επικίνδυνων συνθηκών στη 86η
ΔΕΘ.

Δράση ενημέρωσης για τη χρήση ζώνης ασφαλείας με τον
προσομοιωτή ανατροπής του Ι.Ο.ΑΣ. στα Μελίσσια, Πλατεία
Ελευθερίας.

Ανοικτή δράση ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης παιδιών
με βιωματικές δραστηριότητες για την ασφαλή κυκλοφορία
με το ποδήλατο, με το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής
«Ασφαλώς Ποδηλατώ» και εγκατεστημένη πίστα
ποδηλάτου στη Νέα Πεντέλη, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείο
και στα Μελίσσια, Πλατεία Ελευθερίας.

Διαδικτυακή Επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα
«Προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής & Οδικής
Ασφάλειας στο σχολείο» για τους εκπαιδευτικούς και
σχολικούς τροχονόμους των σχολικών μονάδων της 
Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας.



 
Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Ποδηλάτου(3/6) οι μικροί μας φίλοι
που επισκέφθηκαν το νέο Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής στο ΣΕΦ
ενημερώθηκαν από εκπαιδευτές του
Ινστιτούτου, για την ασφαλή
μετακίνηση τους, με το εγκεκριμένο
πρόγραμμα "Ασφαλώς Ποδηλατώ",
ενώ έκαναν τις πρώτες ασφαλείς
βόλτες με το ποδήλατο τους στην
πίστα που έχει σχεδιαστεί στο
στάδιο.
Παράλληλα με εκκίνηση το ΣΕΦ
πραγματοποιήθηκε ποδηλατοβόλτα
με θέα τη θάλασσα από τη δημοτική
αρχή και δημότες του Πειραιά, ως
μια συμβολική κίνηση για την
υιοθέτηση ποδηλατικής συνείδησης
και εναλλακτικών τρόπων
μετακίνησης φιλικότερων προς το
περιβάλλον.
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Δείτε το βίντεο
της Δράσης

6
Χορηγοί

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

37
Σημεία

διασκέδασης

34
Πόλεις

1.581
Φιλικά Αλκοτέστ

500
Εθελοντές

40
Φορείς

-Εθελοντικές
οργανώσεις

16η «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα»
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Τη δράση ενημέρωσης "Κάν’ το Σωστά με χρήση VR”
πραγματοποίησε το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία
με τη Νέα Οδό και Κεντρική Οδό, που ήταν Χορηγοί Οδικής
Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του EKO Acropolis Rally 2022,
κατά τη διάρκεια της Υπερειδικής Διαδρομής ΕΚΟ Ράλλυ
Ακρόπολις στο ΟΑΚΑ (8/9).
Η καινοτόμα δράση ενημέρωσης, που συγκέντρωσε το
ενδιαφέρον των επισκεπτών του ΟΑΚΑ, περιλάμβανε
πρακτική εξάσκηση για θέματα ορθής ποδηλασίας με τη
χρήση γυαλιών Εικονικής Πραγματικότητας (VR) καθώς και
συζήτηση με τους συμμετέχοντες για θέματα Οδικής
Ασφάλειας.

.

"Τρέξαμε" για την Οδική Ασφάλεια μαζί με το Ράλλυ Ακρόπολις

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ



Με κεντρικό μήνυμα «Μια στάση για την ασφάλειά σας…μια στάση ΖΩΗΣ» το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με το Μέλος του
Ινστιτούτου, Ολυμπία Οδός, πραγματοποίησε στο Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Μεγάρων (ΣΕΑ)  την πρωτότυπη δράση
ενημέρωσης των οδηγών «Pit Stop για την Οδική Ασφάλεια», την Παρασκευή 15/7.
Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να αφυπνίσει και να ενημερώσει τους οδηγούς σχετικά με τα βασικότερα σημεία ελέγχου του οχήματος, και
την αξία της πρόληψης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου που οι οδικές μετακινήσεις είναι πιο συχνές. Τη δράση
υποστήριξαν οι εταιρείες AVIN, FLOCAFE, TOTAL Energies και BeSafe. 

«Pit Stop για την Οδική Ασφάλεια» … μια «στάση ζωής» 
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Διαδραστική εκστρατεία ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης σχετικά με τις συνέπειες της
οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.
Το Wrong Side Of The Road είναι μια ιδιαίτερα
καινοτόμα καμπάνια ενημέρωσης που
χρησιμοποιεί την τεχνική αφήγησης
mocumentary και καλεί το θεατή να επιλέξει την
εξέλιξη της ιστορίας ανάμεσα από διαφορετικά
σενάρια.
Το 2022  παρακολούθησαν την καμπάνια
περισσότεροι από 9.000 άνθρωποι και
συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο  περισσότεροι
από 6.000.

Το Wrong Side Of The Road υλοποιείται σε
συνδιασμό με τα εκπαιδευτικά προγράμματα του
Ινστιτούτου.

Η εκστρατεία είναι μια πρωτοβουλία της Diageo.

 Wrong Side Of The Road
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 "Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα στη Χαλκίδα"

 

Για 14η χρονιά, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς», με τη δυναμική παρουσία των εθελοντών
του, διοργάνωσε και φέτος το καλοκαίρι τη δράση «Νύχτα
χωρίς Ατυχήματα». Η δράση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο
23 Ιουλίου 2022, στις 10 το βράδυ, στo εστιατόριο-bar
ASTERIA PLAGE δίπλα στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας.
Με κεντρικό μήνυμα «Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει… Ο
ΟΔΗΓΟΣ της παρέας, πάνω από 500 οδηγοί και θαμώνες
ενημερώθηκαν κατά τη διάρκεια της δράσης και περισσότερα
από 100 άτομα συμμετείχαν συνολικά.
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Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και η
Enel Green Power, διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση
ενημέρωσης για την Οδική Ασφάλεια και βιωματική
εκπαίδευση, στο Γυμνάσιο-Λύκειο Κρουσώνα, στις 15/10. 
Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή και δωρεάν σε όλους τους
δημότες και ήταν υπό την Αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου.

Βιωματική εκδήλωση Οδικής Ασφάλειας στο Κρουσώνα 
 



 Τράπεζα αίματος  για τα τροχαία
 

Ενισχύσαμε την τράπεζα αίματος του Ι.Ο.ΑΣ. για τους
τραυματίες από τα τροχαία συμβάντα με τη διοργάνωση
δύο αιμοδοσίων στο Χώρο Πολλαπλών Χρήσεων στο
μετρό "ΣΥΝΤΑΓΜΑ".
Οι αιμοδοσίες υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με το
Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος
Παντελεήμων» και είχαν την υποστήριξη του Ομίλου
ΟΑΣΑ, της ΣΤΑΣΥ,  της Συμμαχίας  «Δρόμοι στο Μέλλον»,
του φορέα «HELLASTRON» και της GROUPAMA
Ασφαλιστικής. Οι δράσεις τελούσαν υπό την Αιγίδα του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας για τους
Εθνοφρουρούς στην Κύπρο

 

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 24
Ιουνίου, η Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας για τους
Εθνοφρουρούς στην Κύπρο, στο πλαίσιο της οποίας το
Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς", από κοινού με τον Κυπριακό
Σύνδεσμο Αυτοκινήτου (CAA), διεξήγαγαν βιωματικά
Εργαστήρια Οδικής Ασφάλειας για την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των εθνοφρουρών.
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  «Enjoy Visiting Greece. Stay Safe on and off the Road»

 

Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια 
στις Ισόπεδες Διαβάσεις

Στο πλαίσιο της 14ης
Διεθνούς Ημέρας
Ευαισθητοποίησης για την
Ασφάλεια στις Ισόπεδες
Διαβάσεις (ILCAD), που για
το 2022 ορίστηκε η 9η
Ιουνίου, η Ρυθμιστική Αρχή
Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), η
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και το
Ινστιτούτο ένωσαν για μια
ακόμα φορά τις δυνάμεις
τους, υλοποιώντας για την
Ελλάδα την Εκστρατεία
Ενημέρωσης για θέματα
ασφαλούς διέλευσης των
ισόπεδων σιδηροδρομικών
διαβάσεων.

Tο Ινστιτούτο σε συνεργασία
με το Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών (Δ.Α.Α.) «Ελευθέριος
Βενιζέλος», πραγματοποίησε
την ετήσια 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.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ



  Έναρξη Σχολικής Χρονιάς
 

Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων
Δυστυχημάτων

Η ασφάλεια του μαθητή στο
δρόμο για το σχολείο είναι 
 προτεραιότητα για το
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
Κάθε χρόνο φροντίζει για
τις ασφαλείς διαδρομές
των μαθητών προς και από
το σχολείο, υπενθυμίζοντας
χρήσιμες συμβουλές για
γονείς, μαθητές,
εκπαιδευτικούς και
οδηγούς.
Όλες οι χρήσιμες αυτές
συμβουλές είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα
του Ι.Ο.ΑΣ.

Το Ι.Ο.ΑΣ "Πάνος Μυλωνάς"
για να τιμήσει την
Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης
Θυμάτων Τροχαίων
Δυστυχημάτων (20/11)
διοργάνωσε εθελοντική
αιμοδοσία, για την
ενίσχυση της Τράπεζας
Αίματος για τα Τροχαία
Συμβάντα, με τον
αισιόδοξο στόχο να
συγκεντρωθούν πολλές
μονάδες αίματος που θα
προσφέρουν ανακούφιση
σε ανθρώπους που το
έχουν ανάγκη.

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ



  2ο Φεστιβάλ Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας
 

Η Γενική Περιφερειακή
Αστυνομική Διεύθυνση
Πελοποννήσου, η Διεύθυνση
Αστυνομίας Κορινθίας και το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς»
συνδιοργάνωσαν στις 16
Δεκεμβρίου 2022 στο
Αμφιθέατρο του
Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου στην Κόρινθο,
Ενημερωτική Εκδήλωση με
θέμα: «Οδική Ασφάλεια και
Κυκλοφοριακή Αγωγή» με την
υποστήριξη της Ολυμπία
Οδός.

Το παρών έδωσε και φέτος με
ιδιαίτερη επιτυχία το Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς», στο 2ο
Φεστιβάλ Φορέων
Κοινωνικής Φροντίδας που
υλοποιήθηκε από την
ΠΟΜΑμεΑ Δυτικης Ελλαδας
& Νοτιων Ιονιων Νήσων
στους χώρους των Παλαιών
Σφαγείων Πατρών το
τριήμερο 9-11/9.
Στο σταθμό ενημέρωσης του
Ινστιτούτου
πραγματοποιήθηκε το
βιωματικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα για παιδιά
Moving STARS, ενώ
παράλληλα διανεμήθηκε
υλικό ενημέρωσης στους
ενήλικες σε θέματα Οδικής
Ασφάλειας

Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας  - Κόρινθος

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ



  Παγκόσμια Ημέρα Υγείας
 

Στην Ισπανία με αφορμή το
XXXV GP de España FIA
Europe de Camione in Jarama
RACE παρευρέθηκε η
πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ.
εκπροσωπώντας το
Ινστιτούτο. Κατά τη διάρκεια
της παραμονής της
συναντήθηκε και αντάλλαξε
απόψεις με Μέλη της FIA από
Ανδόρα, Αργεντινή, Γαλλία,
Γουατεμάλα, Ελβετία,
Ιαπωνία, Ιταλία, Ρουμανία,
Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία
και  από τα κεντρικά γραφεία
της FIA στο Παρίσι και στη
Γενεύη. 
Την εκδήλωση φιλοξένησε  η 
 RACE (Real Automobile Club
de España) 

Το Ι.Ο.ΑΣ. συμμετείχε στην
ανοικτή εκδήλωση
«Προτεραιότητα στην Υγεία»
που πραγματοποιήθηκε στο
Μητροπολιτικό Πάρκο
«Αντώνης Τρίτσης» την
Παρασκευή 8/4 στο πλαίσιο
εκδηλώσεων της Παγκόσμιας
Ημέρας Υγείας. Η κινητή
μονάδα του Ινστιτούτου
υλοποίησε σεμινάρια
κυκλοφοριακής αγωγής σε
δεκάδες μαθητές που
προσήλθαν με τα σχολεία
τους και στη συνέχεια
ενημέρωσε επισκέπτες της
εκδήλωσης με τη χρήση των
προσομοιωτών επικίνδυνων
συνθηκών, για τις βασικές
αρχές της Οδικής Ασφάλειας.

Συναντήσεις εργασίας στην Ισπανία

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

https://www.facebook.com/fia?__cft__%5b0%5d=AZV4PRQ-euG71HnhVUR6GcPBP7uSNFLDAGCPBX0MY4gVGznN0wu96SxvDnA5eXKsvrKOLO26uqoaryl2hyEzeihnFaywozK25IJb05I9ZBAO47HclOABu3_XF90JXfgBn6eHGJIvHBpuuH3Iibh7zUEmvPsBwd7GecPMkjS7Yf3boeDIiPZyc5AWyrGvGNfvZWfyteey6hahEcM1-myyKBmbSQi0YQZ5lqVs-6AIKk8P9w&__tn__=-%5dK-y-R


 «Οδική Ασφάλεια: Παιδεία και Πολιτισμός»
 

 Στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου που διοργάνωσε η
Περιφέρεια Αττικής για την ολοκλήρωση της
πανευρωπαϊκής εκστρατείας της ΕΕ “Europe in my Region
/ Η Ευρώπη στην Περιοχή μου” που προωθεί σημαντικά
έργα υποδομών, ασφάλειας και βιώσιμης κινητικότητας,
έλαβαν μέρος η Πρόεδρος του Ινστιτούτου και στελέχη
του Ι.Ο.ΑΣ..
Παράλληλα εκπαιδευτές του Ινστιτούτου ενημέρωσαν
τους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου για
τα οφέλη της πεζογέφυρας, την ασφαλή μετακίνηση των
πεζών και ευρύτερα θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Το Φεστιβάλ Οδικής Ασφάλειας υλοποιήθηκε στο Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής Λάρισας (07-13/05) από τον
Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου - Aegean Motorway σε
συνεργασία με τον Δήμο Λαρισαίων και τη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, με την πολύτιμη
αρωγή του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» και την υποστήριξη του Γ’ Συστήματος
Αεροπροσκόπων Λάρισας.
Στο φεστιβάλ παιδιά Π/θμιας Εκπαίδευσης είχαν την
ευκαιρία να συμμετέχουν στα προγράμματα του
Ινστιτούτου "Κυκλοφορώ με Ασφάλεια", "Moving STARS"
και "Ασφαλώς Ποδηλατώ".

"Η Ευρώπη στην Περιοχή μου”
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#CommitToAct 

Παγκόσμια Ημέρα
Μνήμης Θυμάτων

Τροχαίων 

Εθελοντική Αιμοδοσία 
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ENXA

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ



 
Η  ΣΥΜΜΑΧ ΙΑ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΕ ΙΑ  ΚΑ Ι  ΤΟΝ

ΠΟΛΙΤ ΙΣΜΟ  ΣΤΟ  ΔΡΟΜΟ
«ΔΡΟΜΟΙ  ΣΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ » ,  
ΜΕΤΑΞΥ  ΑΛΛΩΝ  ΔΡΑΣΕΩΝ :

 
 

▸ Δημιούργησε  το επιτραπέζιο Ημερολόγιο Ι.Ο.ΑΣ. –  
ΣΥΜΜΑΧΙΑ .

▸ Εξέδωσε μηνιαίο ενημερωτικό ηλεκτρονικό
έντυπο “Road Safety Inbox”  θεματικών  tips Οδικής
Ασφάλειας με αποδέκτες χιλιάδες χρήστες.

▸ Υλοποίησε  Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας  με
δεκάδες πανελλαδικές δράσεις.

▸ Διοργάνωσε  Αιμοδοσίες για την ενίσχυση της
Τράπεζας αίματος για τα Τροχαία Συμβάντα.

▸ Συμμετείχε στην ετήσια πανελλαδική δράση του
Ινστιτούτου «16η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς
Ατυχήματα» που για φέτος πραγματοποιήθηκε σε
40 πόλεις - 37 σημεία διασκέδασης με
περισσότερους από 1.500 συμμετέχοντες.

▸Bρέθηκε δίπλα στους οδηγούς με καλοκαιρινή
καμπάνια, για την ορθή ενημέρωση και
ευαισθητοποίησή τους, που έχει καθοριστικό ρόλο
στην πρόληψη των τροχαίων συμβάντων.

Μέσω της συνεργασίας και με την υποστήριξη των Μελών της
Συμμαχίας, συνεχίζουμε την υλοποίηση υπαρχόντων δράσεων και

αναλαμβάνουμε νέες

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΠΟΛΙΤΩΝ



Κατά τη διάρκεια του 2022 διοργανώσαμε και συμμετείχαμε ενεργά σε Συνέδρια ανά την Επικράτεια, τόσο με φυσική παρουσία
όσο και διαδικτυακά. 
Μεταξύ αυτών: Σto 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία από το ΕΛΙΝΥΑΕ, στο 2ο Electric & Micro
Mobility FORUM, στο Auto Forum 2022  και πολλά άλλα.

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ "ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ" 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  2022

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» ήταν κεντρική
ομιλήτρια στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την
Ασφάλεια στην Εργασία «Με το βλέμμα στον άνθρωπο» και
παρουσίασε το θέμα: Οδική Ασφάλεια: Στοχεύοντας στο "Όραμα
Μηδέν". Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ινστιτούτο
Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, στις 10 &11 Νοεμβρίου, στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την
Ασφάλεια στην Εργασία από το ΕΛΙΝΥΑΕ

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 
2ο Electric & Micro Mobility FORUM

Στο 2ο Electric & Micro Mobility FORUM, που πραγματοποιήθηκε
στις 15/6 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων, έλαβε μέρος το
Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" με την Πρόεδρό του,  η οποία απηύθυνε
χαιρετισμό, και με τον Μάνο Μπρούζα, υπεύθυνο τεχνικών
θεμάτων του Ινστιτούτου, που  μίλησε για τις προκλήσεις της
Οδικής Ασφάλειας.



Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 5th Auto Forum #aufo22 που
συνδιοργανώνει το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με την την ethos EVENTS, στις 24/5
2022 στο Divani Caravel. 
Το Ι.Ο.ΑΣ. επιμελήθηκε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα panel του forum που συντόνισε
η Πρόεδρος του, με θεματική: «Οδική ασφάλεια, μικροκινητικότητα», με τη
συμμετοχή ξένων και Ελλήνων εμπειρογνωμόνων όπως η Dott.ssa Luciana Iorio,
Chair of the UNECE Global Forum for Road Traffic Safety- WP1 που είχαν
προσκληθεί από το Ινστιτούτο.

5ο Auto Forum

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ "ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ"  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  2022

Το Ινστιτούτο συμμετείχε ενεργά το Σεπτέμβριο του 2022 στο 2ο Ευρωπαϊκό
Σεμινάριο για την Εκπαίδευση στην Οδική Ασφάλεια του Ευρωπαϊκού Έργου LEARN!
με θέμα τη Βιώσιμη Κινητικότητα και την Εκπαίδευση στην Οδική Ασφάλεια. Το
σεμινάριο επικεντρώθηκε σε εκπαιδευτικά έργα που όχι μόνο διδάσκουν την ασφαλή
ποδηλασία ή περπάτημα, αλλά ενθαρρύνουν επίσης τη χρήση ενεργών και βιώσιμων
τρόπων μετακίνησης, καθώς και έργα που ενθαρρύνουν την ασφαλή και βιώσιμη
κινητικότητα προς και από από το σχολείο. Σε αυτό το πλαίσιο το Ι.Ο.ΑΣ. παρουσίασε
τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ERASMUS+ "Moving STARS" και "Cycling in Safety" που
συντονίζει και συνεισφέρουν στην προώθηση της πεζής μετακίνησης και της
ποδηλασίας σε μαθητές και νέους. 

LEARN!



H Πρόεδρος του Ινστιτούτου, μαζί με στελέχη του Οργανισμού
συμμετείχε στην Ημερίδα που διοργάνωσε ο Ποδηλατικός
Αθλητικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - ΠΑΣΘ σε συνεργασία με το
Δήμο Θεσσαλονίκης και την Εγνατία Οδό Α.Ε. παρουσιάζοντας
τις δράσεις του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» για την ασφάλεια των
ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου.

 
Ημερίδα του ΠΑΣΘ

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ - ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 
4η Διεθνή Έκθεση Verde.Tec

Στην 4η Διεθνή έκθεση Verde.Tec στο MEC Παιανίας συμμετείχε
το Ινστιτούτο με σταθμό ενημέρωσης. Οι επισκέπτες της έκθεσης
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα προγράμματα
κυκλοφοριακής αγωγής του Ινστιτούτου, να λάβουν μέρος σε
ηλεκτρονική έρευνα για τις επιπτώσεις του αλκοόλ στην
οδήγηση και να αποκτήσουν βιωματική εμπειρία, με χρήση των
προσομοιωτών του Ι.Ο.ΑΣ., για τους κινδύνους που εγκυμονούν
οι μη ασφαλείς συμπεριφορές στο οδικό δίκτυο.



225
Άνθρωποι  ενημερώνονται
καθημερινά  από
το  Ινστιτούτο

500
Ένέργειες  ετησίως  με  προσέγγιση

4 5 . 0 0 0  ατόμων  για  κρίσιμα  ζητήματα
Οδικής  Ασφάλειας  .

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ "ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ" | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  2022

ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ -  Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
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40 Πόλεις ανά έτος πανελλαδικά
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Εκδήλωση με θέμα «Πρότυπες πρακτικές που σώζουν ζωές,
ενισχύοντας την Οδική Ασφάλεια» πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 στο Αμφιθέατρο Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, στη Χαλκίδα, από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 
 «Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας και τους Δήμους Χαλκιδέων και Διρφύων-
Μεσσαπίων και το διεθνή Ίδρυμα «Safer Roads Foundation»
(SRF) του Ηνωμένου Βασιλείου.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση συγκεκριμένων
παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στον οδικό άξονα
Ε-77 στον δρόμο Χαλκίδας-Ψαχνών σε τμήμα του οδικού
δικτύου.. Συγκεκριμένα πιλοτικές εγκαταστάσεις ενισχυμένης
και έξυπνης προειδοποιητικής σήμανσης σε επικίνδυνα
σημεία του οδικού δικτύου και διαβάσεις πεζών.

 
Πρότυπες πρακτικές που σώζουν ζωές,
ενισχύοντας την Οδική Ασφάλεια

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 



Tην Τετάρτη 22 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη όπου στεγάζεται και το
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με σκοπό την ενημέρωση
για το πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης ταχύτητας από το
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς». 
Η εκδήλωση έγινε με την παρουσία του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, του Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Μιχαήλ Καραμαλάκη, του
Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου ΣΚΟΥΜΑ, του
Προϊστάμενου στον Κλάδο Τάξης/Α.Ε.Α  Υποστράτηγου 
 Ελευθέριου ΓΚΑΡΙΛΑ, του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού
Διευθυντή Στερεάς Ελλάδος Υποστράτηγου Σπυρίδωνα
ΣΚΛΑΒΟΥ, του Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Ευβοίας,
Ταξίαρχου κ. Αθανάσιου ΓΕΡΟΓΙΑΚΟΜΟΥ, του προέδρου του
SRF Michael Woodford, της προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς» κ. Μυλωνά και αξιωματούχων της ΕΛ.ΑΣ.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσης η
τελετή παράδοσης – παραλαβής συσκευής radar για τον έλεγχο
της ταχύτητας που το ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς δώρισε προς το ΑΤ
Διρφύων Μεσσαπίων, την οποία παρέλαβε ο Διοικητής του
Τμήματος Γιώργος Αλεξίου.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 
Παράδοση συσκευής radar για τον έλεγχο της
ταχύτητας  



Για να ενισχυθεί η Οδική Ασφάλεια στην περιοχή
Θερμοποτάμου στα Λουτρά Αιδηψού τοποθετήθηκαν από το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε
συνεργασία με το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού πινακίδες STOP
τελευταίας τεχνολογίας με ενσωματωμένα LEDs που
λειτουργούν αυτόνομα με ηλιακό πάνελ.
Οι νέες πινακίδες είναι μεγαλύτερες σε μέγεθος, ευκρινέστερες
και παρέχουν πολύ καλύτερη ορατότητα. Με αυτή τη
βελτιωτική προσθήκη, οι οδηγοί της περιοχής μπορούν να
κυκλοφορούν πλέον με μεγαλύτερη ασφάλεια στο «δύσκολο»
δρόμο της οδού Θερμοποτάμου. Η τοποθέτηση έγινε και πάλι
με τη συνεργασία του ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς», του Safer
Roads Foundation και του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 
Ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στα Λουτρά
Αιδηψού με πινακίδες STOP τελευταίας
τεχνολογίας  



17 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. 

 
ΜΕ ΤΟΒΛΕΜΜΑ
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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 53,5 δισεκατομμύρια 
Η αγορά ηλεκτρονικών ποδηλάτων αναμένεται να

δημιουργήσει έσοδα περίπου 53,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων
έως το 2027, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου

12,27 τοις εκατό μεταξύ 2022 και 2027 (Statista,2022)
 

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» πραγματοποίησε το 2022 σε συνεργασία με Δήμους
(Δήμος Καλλιθέας, Δήμος Πειραιά, Δήμος Πεντέλης κ.α.) δεκάδες
εκπαιδεύσεις σε σχολικές μονάδες αλλά και ανοιχτούς χώρους για
το ποδήλατο με το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής του Ι.Ο.ΑΣ. 
 "Ασφαλώς Ποδηλατώ",  ενώ αφιέρωσε εξ' ολοκλήρου τη θεματική
του 5ου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακής  Δημιουργίας σ' αυτό. 
Επίσης σε συνεργασία με κορυφαίους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς
υλοποιήθηκαν σεμινάρια για την προώθηση της ασφαλούς
ποδηλασίας και της ποδηλατικής κουλτούρας. 

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ "ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ"  | ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  2022



12.000.000 
Ο στόλος των ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως 
εκτιμάται πως είναι 12.000.000 (στοιχεία 2021)

Ηλεκτροκίνηση | 
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.

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.

Το μερίδιο αγοράς των ηλεκτρικών οχημάτων (με
μπαταρία BEV και επαναφορτιζόμενα υβριδικά PHEV)
αυξήθηκε στο 17,8% το 2021 από 10,7% το 2020
(European Environment Agency)
Στην Ελλάδα το 2022 πουλήθηκαν 8.337 ηλεκτρικά
αυτοκίνητα (ΣΕΕΑ)
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2 εκατ. τόνοι 
Σύμφωνα με μελέτη της EPA (US Environmental Protection Agency)
αν οι οδηγοί στις ΗΠΑ δεν χρησιμοποιούσαν το αυτοκίνητό για τις

μισές διαδρομές που είναι μικρότερες από 1 μίλι (1,6 km) θα
γλιτώναμε 2 εκατ. τόνους εκπομπών CO2 αντίστοιχο με το να
κυκλοφορούν 400.000 λιγότερα οχήματα στους δρόμους

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.  
Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου συμμετείχε στο Global
Forum for Road Safety και έκανε παρουσίαση στη
συνεδρία με θέμα «ελαφρά προσωπικά οχήματα  που
διευκολύνουν τη βιώσιμη και
κινητικότητα χωρίς αποκλεισμούς» τονίζοντας τα
ζητήματα οδικής ασφάλειας, προτείνοντας μέτρα και τα
επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν.

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ



«Celebrating Women in Mobility»

 

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. ήταν ανάμεσα
στις κυρίες που διέκρινε το ASECAP
(Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχειριστών
Οδικών Υποδομών με Διόδια), τιμώντας
την  Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας,  για
τη συνεισφορά τους στην ασφαλή και
βιώσιμη κινητικότητα, .

"GREEK GREEN AWARDS"

 

Το Βραβείο "Περιβαλλοντικής Επιμόρφωσης"
για την κατηγορία "Περιβαλλοντική
Ευαισθητοποίηση, Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση", παρέλαβε για το Ινστιτούτο, η
πρόεδρος του, στα GREEK GREEN AWARDS
2022 στις 22/3.  Τα βραβεία απονεμήθηκαν
στο πλαίσιο της 4ης Διεθνούς Έκθεσης
Verde-tec 2022.

Διακρίσεις 



«Women Leaders in Road Safety»

 

Στο θεσμό «Women Leaders in Road
Safety» 2022 που διεξάγεται κάθε
χρόνο με αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας συμπεριλήφθηκε
και φέτος η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ., κ.
Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά.

 

Διακρίσεις 

Ο Ροταριανός Όμιλος Κηφισιά
Πολιτεία απένειμε το βραβείο
"ΆΡΙΣΤΗ ΓΥΝΗ"  στην Πρόεδρο του
Ινστιτούτου για το έργο και τη
σημαντική της συνεισφορά στην
Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα.

 Ροταριανός Όμιλος Κηφισιάς-Πολιτείας "



FACEBOOK
311,529 page reach

 1,597 Page new likes

SITE & BLOGS
2.167 αναφορές

Online Media

MEDIA REPORT

INSTAGRAM
26,451 page reach

 278 new followers



 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ &  ΑΝΑΦΟΡΕΣ
& ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ

381 1314
 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ &  ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 & ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ 

Traditional Media
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ΔΗΜΟΣΙΕYΜΑΤΑ
 

202



 
- Επιμέλεια & Σχεδιασμός Έκδοσης: Δημήτρης Λαζαρίδης ( d.lazaridis@ioas.gr ) - Νίκη Καρατσώρη

- Κείμενα & Φωτογραφίες:  Βαγγέλης Μακρής, Ειρήνη Μάστορα,  Μάνος Μπρούζας,  Μαρία Νιωτάκη, Δημήτρης Χατζηδοπαυλάκης,
 Ιωάννης Παυλίδηε, Σάρα Γεράση, Θέτις Τσιουτσιουρή
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!
 


