
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»  

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» είναι 

το ελληνικό ινστιτούτο έρευνας και εκπαίδευσης για την οδική ασφάλεια 

και την πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, που αποτελεί μη 

κερδοσκοπικό οργανισμό και ιδρύθηκε το 2005. Το Ινστιτούτο αποσκοπεί 

στην υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία 

προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη μελέτη, την 

έρευνα, την ενημέρωση και την εκπαίδευση, με απώτερο στόχο την 

πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
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Στα πλαίσια του Ινστιτούτου υλοποιείται,  από το 2012, το 

μονοήμερο πρόγραμμα «Ερμής» σε συνεργασία με τα Δικαστήρια 

Ανηλίκων και τις  Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων (Υ.Ε.Α.),  και 

απευθύνεται σε νέους παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

(Κ.Ο.Κ.) που έχουν παραπεμφθεί για εκπαίδευση στο Ινστιτούτο με 

δικαστική απόφαση που επιβάλλει την παρακολούθηση προγράμματος 

κυκλοφοριακής αγωγής ως αναμορφωτικό μέτρο. Το πρόγραμμα αυτό είναι 

καινοτόμο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που ανέπτυξε το Ι.Ο.ΑΣ. με στόχο 

την ευαισθητοποίηση των νέων με παραβατική συμπεριφορά και την 

ενημέρωσή τους για τις τραγικές επιπτώσεις των τροχαίων δυστυχημάτων 

και για τον τρόπο πρόληψης και μείωσής τους, μέσω του εμπλουτισμού 

γνώσεων που αφορούν την οδική ασφάλεια και την ανάπτυξη κατάλληλων 

δεξιοτήτων για την ασφαλή μετακίνηση στο δρόμο.
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Συγκεκριμένα, οι νέοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις  εισηγήσεις των συνεργατών του 

Ινστιτούτου αναφορικά με τα θέματα οδικής ασφάλειας, ασφαλούς 

μετακίνησης   και παραβατικότητας, και παράλληλα αποκτούν βιωματική 

εμπειρία προσομοίωσης της πρόσκρουσης και ανατροπής του οχήματος με 

τη χρήση του ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού που παρέχει το Ινστιτούτο. 

Επιπλέον, οι νέοι έρχονται σε επαφή με την προσωπική διάσταση του 
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ζητήματος της οδικής ασφάλειας καθώς εκτός των στατιστικών δεδομένων 

σχετικά με τα τροχαία συμβάντα, των οποίων λαμβάνουν γνώση, 

παρακολουθούν ομιλίες ανθρώπων που έχουν υπάρξει οι  ίδιοι θύματα 

τροχαίων δυστυχημάτων και έχουν βιώσει τις τραγικές τους συνέπειες.
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Αξίζει  να σημειωθεί πως σημαντικό ρόλο στην κινητοποίηση των 

πολιτών και στην μείωση των τροχαίων ατυχημάτων μέσω της ενημέρωσης 

κατέχει το Πανελλαδικό Δίκτυο Εθελοντών του Ι.Ο.Α.Σ, το οποίο 

δημιουργήθηκε στα τέλη του 2007. Οι εθελοντές του Ινστιτούτου εκτός 

από την ενεργό συμμετοχή τους σε θέματα ενημέρωσης για την οδική 

ασφάλεια, τη βελτίωση του τοπικού οδικού δικτύου και την παροχή 

βοήθειας στη μείωση των τροχαίων, συμμετέχουν στη διεξαγωγή της 

δράσης «Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα».  Στη συγκεκριμένη δράση, οι  

εθελοντές  προσεγγίζουν παρέες νέων ανθρώπων στις εισόδους νυχτερινών 

κέντρων, παροτρύνοντας τον οδηγό της παρέας να μην καταναλώσει 

αλκοόλ. Κατά την έξοδο, ο οδηγός υποβάλλεται σε ένα φιλικό αλκοτέστ. 

Σε περίπτωση τήρησης της «υπόσχεσής» του επιβραβεύεται,  ενώ στην 

αντίθετη τον συμβουλεύουν να αποφύγει την οδήγηση, βρίσκοντας τρόπο 

ασφαλούς επιστροφής στο σπίτι του.
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Το Ινστιτούτο φιλοξενείται το τελευταίο διάστημα στη Γενική 

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, στο Χολαργό. Είναι το 

μοναδικό Ινστιτούτο που διεξάγει προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής 

και το μοναδικό που μπορεί να εφαρμοστεί το αντίστοιχο αναμορφωτικό 

μέτρο μεταχείρησης των ανηλίκων παραβατών, με την προσφορά του να 

αναγνωρίζεται σε μεγάλο βαθμό από τα άτομα που το έχουν 

παρακολουθήσει.  Η Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων της Αθήνας και του 

Πειραιά έδωσε την ευκαιρία σε φοιτητές,  που ασκούν την πρακτική τους 

εκεί, να το παρακολουθήσουν στα πλαίσια εκπαιδευτικής επίσκεψης, 

καθώς το Ινστιτούτο αποτελεί φορέα συνεργασίας με τις Υ.Ε.Α..  Η 

προσφορά του Ινστιτούτου είναι αξιόλογη και σπουδαία τόσο σε 
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θεωρητικό επίπεδο, με ενδιαφέρουσες διαλέξεις από ειδικούς που 

ευαισθητοποιούν το κοινό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, μέσω του ειδικού 

τεχνολογικού εξοπλισμού και των προσομοιώσεων που χρησιμοποιεί .  

Δεν τίθεται αμφιβολία για το πολύ  σημαντικό έργο που προσφέρει  

το Ινστιτούτο και η συμβολή του στην οδική ασφάλεια και στη μείωση 

των τροχαίων δυστυχημάτων μέσω της ποιοτικής ενημέρωσης. Παρόλα 

αυτά, όμως, το Ινστιτούτο δεν διαθέτει μια σταθερή έδρα και βάση, για να 

διεξάγει όλα αυτά τα προγράμματα και τα σεμινάρια. Οι φορείς 

συνεργασίας, όπως το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 

οφείλουν να σκεφτούν σοβαρά το ενδεχόμενο παραχώρησης δομών για τη 

μόνιμη εγκατάσταση του Ινστιτούτου.  
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