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Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής και Δράσεις για την 
Οδική Ασφάλεια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Κινητικότητας και της Ευρωπαϊκής Ημέρας χωρίς θάνατο 
από τροχαίο. 
 
Στη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας (16-22/9) και με αφορμή την 
«Ημέρα Χωρίς Θάνατο Από Τροχαίο» (#ProjectEDWARD) (19/9), το Ινστιτούτο 
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» ταξίδεψε στους Δήμους Ρεθύμνης, Σάμου, 
Καρδίτσας, Τρικκαίων, Παλαμά και Μουζακίου για να εκπαιδεύσει πάνω από 2.500 
μικρούς και μεγάλους σε θέματα Οδικής Ασφάλειας. Συγκεκριμένα, 
πραγματοποιήθηκαν προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής καθώς και βιωματική 
επιμόρφωση για την Οδική Ασφάλεια προς μαθητές της Π/θμιας και της Δ/θμιας 
εκπαίδευσης, όπως επίσης και προς πολίτες και φορείς των ανωτέρω Δήμων. 
 
Το μότο «Συνδυάζω - Μετακινούμαι!» (Mix and Move!) ήταν το μήνυμα για το 2018, 
εστιάζοντας στην πολυτροπικότητα, στη διασύνδεση των μέσων της αστικής 
μετακίνησης, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στον αστικό ιστό, 
όπου συνυπάρχουν MMM, πεζοί, ποδηλάτες και οχήματα. Με βάση αυτό το μήνυμα, 
και με στόχο πάντα τα μηδενικά τροχαία δυστυχήματα, το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» 
συμμετείχε για άλλη μια φορά στις Πανευρωπαϊκές αυτές εκδηλώσεις, με 
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, δράσεις και events. 
 
Στο Δήμο Ρεθύμνης, από τις 17-21/9, μαθητές της Α/θμιας είχαν την ευκαιρία να 
εκπαιδευτούν βιωματικά από τους εμψυχωτές του Ι.Ο.ΑΣ., με το ειδικό 
διαμορφωμένο πρόγραμμα για παιδιά Δημοτικού, «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια». 
Συνδυάζοντας το παιχνίδι με τη μάθηση, παρουσιάστηκαν οι βασικές έννοιες της 
κυκλοφοριακής αγωγής, και τα παιδιά συμμετείχαν με μεγάλο ενδιαφέρον. Παιδιά 
ηλικίας 6-9 ετών συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Ασφαλώς Ποδηλατώ», με την 
εποπτεία πάντα και την καθοδήγηση των εμψυχωτών-εκπαιδευτών του Ινστιτούτου, 
και μυήθηκαν στην ασφαλή χρήση του ποδηλάτου, με τρόπο ευχάριστο, φιλικό και 
διαδραστικό, που ενισχύει την ομαδικότητα και την ενεργή συμμετοχή. 
 
Στο Δήμο Σάμου, από τις 17-19/9, μαθητές της Α/θμιας συμμετείχαν με μεγάλη χαρά 
στο πρόγραμματα «Ασφαλώς Ποδηλατώ», ενώ οι γονείς τους παρακολούθησαν την 
Ανοικτή Ημερίδα με θέματα Οδικής Ασφάλειας σε συνεργασία με το Δήμο Σάμου.   
 
Στο Δήμο Καρδίτσας, από τις 17-20/9, η Κινητή Μονάδα του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος 
Μυλωνάς» ενημέρωσε και ευαισθητοποίησε μικρούς και μεγάλους με συμβουλές για 
το πώς να είμαστε όλοι μας ασφαλείς στους δρόμους. Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκε και το πρόγραμμα «Ασφαλώς Ποδηλατώ» στους μαθητές του 
Δήμου, από τις 18-21/9. Όλες οι δράσεις στην περιοχή υλοποιήθηκαν με την 
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υποστήριξη της Νέας Οδού, του Δήμου Καρδίτσας, του Δήμου Μουζακίου και του 
Δήμου Παλαμά.  
 
 
Στον Δήμο Τρικκαίων στις 21/9, σε κεντρική πλατεία του Δήμου, η  Κινητή Μονάδα 
με τους προσομοιωτές και τους εκπαιδευτές του Ινστιτούτου ενημέρωσε και 
εκπαίδευσε μαθητές Λυκείων στο πώς να γίνουν υπεύθυνοι οδηγοί και χρήστες της 
οδού, και εν τέλει υπεύθυνοι πολίτες.  Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στον ίδιο χώρο, 
πολίτες όλων των ηλικιών επισκέφτηκαν την Κινητή Μονάδα σε ανοικτή εκδήλωση 
και ενημερώθηκαν με βιωματικό τρόπο για κρίσιμα ζητήματα της Οδικής Ασφάλειας.  
 
«Για άλλη μια χρονιά, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και του 
Project Edward, το Ινστιτούτο ήταν ενεργό με δράσεις, εκπαιδεύσεις και 
πρωτοβουλίες, με στόχο μας πάντα την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την 
εκπαίδευση στην Οδική Ασφάλεια», είπε η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», 
κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά. «Χρόνια τώρα επενδύουμε στα παιδιά και στους 
νέους, την ελπίδα του τόπου μας, με όραμα έναν καλύτερο κόσμο, χωρίς τροχαία 
δυστυχήματα. Γι’ αυτό και ταξιδέψαμε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, για να 
έρθουμε κοντά στα παιδιά, και για να μπορέσει να γίνει το όραμά μας 
πραγματικότητα». 
 
Οι παραπάνω εκδηλώσεις υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Δήμους 
καθώς και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του 
Πολυτεχνείου Κρήτης Ευχαριστούμε θερμά την εταιρία «Νέα Οδός Α.Ε» για την 
υποστήριξη. 
 
 
▸Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας μπορείτε να βρείτε εδώ. 
▸Πληροφορίες για το Project Edward μπορείτε να βρείτε εδώ. 
▸Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δράσεις του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος 
Μυλωνάς μπορείτε να βρείτε εδώ. 
 
 
 

 

 


