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Το Ι.Ο.ΑΣ. στο 15
ο
 ΜΟΟΤ στην Ισλανδία 

- Οι πρόσκοποι του κόσμου για την Οδική Ασφάλεια 

Κατά τη διάρκεια μιας από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του Προσκοπισμού, το 

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» με την υποστήριξη του 

Ισλανδικού Οργανισμού για την Οδική Ασφάλεια Brautin και σε συνεργασία με το Σώμα 

Προσκόπων Ισλανδίας διοργάνωσε ενημερωτικές δράσεις και εκπαιδεύσεις στην Οδική 

Ασφάλεια ενώ διερεύνησε τις στάσεις και τις συμπεριφορές των νέων σχετικά με την 

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.  

Περισσότεροι από 5.000 πρόσκοποι, από 95 χώρες, ηλικίας 18-26 ετών συμμετείχαν στην 

Παγκόσμια Προσκοπική Συνάντηση στην Ισλανδία. Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν 

στην περιοχή του Úlfljótsvatn στην Ισλανδία από τις 31/07 έως τις 03/08. Περισσότεροι από 

1.800 πρόσκοποι εκπαιδεύτηκαν στην οδική ασφάλεια και ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα 

όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η χρήση κινητού κατά την οδήγηση, η χρήση 

ζώνης ασφαλείας και πολλά ακόμα.  

Το πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας που υλοποιήθηκε περιλάμβανε εκπαιδεύσεις με τη 

χρήση προσομοιωτών, όπως είναι το ανατρεπόμενο όχημα (roll-over car), τα γυαλιά 

προσομοίωσης μέθης (alco-goggles), ο προσομοιωτής επικίνδυνων συνθηκών οδήγησης 

(driving simulator), η ζυγαριά συσχέτισης βάρους (collision weight scale) και ειδικά 

σχεδιασμένες εφαρμογές για την απόσπαση προσοχής (distraction tests). Η εκπαίδευση 

στην Οδική Ασφάλεια προσέλκυσε το μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών σε έναν χώρο (Global 

Development Village) που φιλοξενούσε δραστηριότητες από όλο τον κόσμο. Εξαιρετικές 

εντυπώσεις και ενθουσιώδη σχόλια συγκέντρωσε η ελληνο-ισλανδική αποστολή από τους 

εκατοντάδες νεαρούς προσκόπους, από κάθε γωνιά του πλανήτη, που περίμεναν 

υπομονετικά στην ουρά και τις τρεις ημέρες που διήρκησε το πρόγραμμα προκειμένου να 

συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την Οδική Ασφάλεια.  

Εκτός από την ενθουσιώδη παρουσία τους στο περίπτερο των Ι.Ο.ΑΣ. και Brautin, οι 

πρόσκοποι έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την έρευνα που διεξαγόταν παράλληλα καθώς 

περισσότεροι από 400 νεαροί συμμετείχαν στην έρευνα του Ινστιτούτου σχετικά με τις 

στάσεις των νέων ανθρώπων απέναντι στο φαινόμενο της οδήγησης υπό την επήρεια 

αλκοόλ.  
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Η επιτυχία των εκπαιδεύσεων ήταν τόσο μεγάλη, που η διεθνής ομάδα που ήταν υπεύθυνη 

για την υλοποίηση της διοργάνωσης (International Service Team – ISTs), ζήτησε να 

πραγματοποιηθεί μία επιπλέον προκειμένου τα 250 και πλέον μέλη τους να μπορέσουν να 

βιώσουν και εκείνοι τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, 

τα μέλη της Ομάδας εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για αυτή την αναγκαία για κάθε 

νεαρό πρόσκοπο εκπαιδευτική δραστηριότητα, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά.  

Τόσο ο Οργανισμός Brautin  όσο και το Ινστιτούτο «Πάνος Μυλωνάς» νιώθουν χαρά και 

ικανοποίηση που κατάφεραν να στείλουν το μήνυμα για ένα κόσμο χωρίς τροχαία 

δυστυχήματα στους χιλιάδες προσκόπους που συμμετείχαν σε αυτή τη σπουδαία 

διοργάνωση, και να συμβάλλουν στην καλλιέργεια κουλτούρας οδικής ασφάλειας μεταξύ 

νέων ανθρώπων από κάθε γωνιά του πλανήτη. Η μεγάλη επιτυχία του προγράμματος 

καταδεικνύει περίτρανα την αναγκαιότητα σχεδιασμού και υλοποίησης ανάλογων 

εκπαιδεύσεων, άποψη που εκφράστηκε και από τους διοργανωτές οι οποίοι ευελπιστούν 

σε περισσότερα προγράμματα για την οδική ασφάλεια στις προσεχείς προσκοπικές 

συναντήσεις.   

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Scouting for Global Road Safety" 

που αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 

Μυλωνάς» σε συνεργασία με το Σώμα Προσκόπων Ιρλανδίας και το Σώμα Ελλήνων 

Προσκόπων. Με το συντονισμό του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» το 

πρόγραμμα έχει σκοπό την ενεργοποίηση  Εθνικών Προσκοπικών Οργανώσεων  σε θέματα 

Οδικής Ασφάλειας και βρίσκεται υπό την Αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσκοπικής 

Κίνησης (WOSM) και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του οποίου το Ι.Ο.ΑΣ. αποτελεί 

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

Στο παραπάνω πλαίσιο το Ι.Ο.ΑΣ. έχει υλοποιήσει και συντονίσει δράσεις σε Ευρώπη, 

Καναδά, Ιαπωνία και Ισλανδία με σκοπό την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για την Οδική Ασφάλεια στοχεύοντας στους νέους και την ανάπτυξη 

κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας με όραμα τη δημιουργία ενός καλυτέρου κόσμου χωρίς 

τροχαία δυστυχήματα. 

 

 

 
 


