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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Για μία ακόμη Σχολική Χρονιά το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» 

είναι δίπλα στους μαθητές 
με στόχο την υγεία και την ασφάλεια στο δρόμο 

 
Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) 
«Πάνος Μυλωνάς» φροντίζει για την ασφάλεια των μαθητών στο δρόμο 
υπενθυμίζοντας χρήσιμες συμβουλές για γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς και 
οδηγούς. Όλες οι συμβουλές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ι.Ο.ΑΣ.  
 
Παράλληλα το Ινστιτούτο συνεχίζει και αυτή τη σχολική χρονιά τα ειδικά σχεδιασμένα 
και επιστημονικά τεκμηριωμένα προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής που 
απευθύνονται σε όλους τους μαθητές, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, και τα οποία 
έχουν την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Κύριος στόχος είναι να δώσουμε στα 
παιδιά, τους εφήβους και τους νέους, τα απαραίτητα εφόδια ώστε να γίνουν υπεύθυνοι 
οδηγοί και υπεύθυνοι πολίτες, σε συνεργασία πάντα με την εκπαιδευτική κοινότητα και 
τους γονείς των μαθητών. Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία, καθώς σε 
παγκόσμιο επίπεδο, η 1η αιτία θανάτου για τις ηλικιακές ομάδες 5-29 ετών είναι τα 
τροχαία δυστυχήματα.  
 
Πανελλαδικά, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» έχει 
εκπαιδεύσει, έως σήμερα, περισσότερους από 214.000 μαθητές Π/θμιας και 
Δ/θμιας εκπαίδευσης. Όλες οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους 
εμψυχωτές, με τη συνεργασία των Δήμων και των Περιφερειών σε ολόκληρη την 
Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος 
Μυλωνάς»  τηλεφωνικά στο 210 86 20 150,  μέσω e-mail: info@ioas.gr ή στο Fax: 210 
86 20 007.  
 

 
 
 
 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» εύχεται σε όλους  
Καλή σχολική χρονιά με Ασφάλεια, Υγεία και Πρόοδο!  

mailto:info@ioas.gr
http://www.ioas.gr/
http://www.ioas.gr/uploads/docs/2016/09/429.pdf
http://www.ioas.gr/ekpaideutika_programmata/
mailto:info@ioas.gr

