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∆ράσεις του Ι.Ο.ΑΣ. για την προστασία των νέων στο δρόµο 

Πρόγραµµα «ΕΡΜΗΣ» για τους παραβατικούς νέους και ευρωπαϊκή διοργάνωση για την Οδική 

Ασφάλεια των νέων  

Νέο σεµινάριο του προγράµµατος επιµόρφωσης «ΕΡΜΗΣ» για τους παραβατικούς νέους, στο πλαίσιο 

αναµορφωτικών µέτρων που προβλέπει ο ποινικός κώδικας, διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής 

Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ Academy στην Αθήνα το Σάββατο 10 

Ιουνίου 2017.  

Το πρωτοποριακό πρόγραµµα «ΕΡΜΗΣ» υλοποιείται από το Ινστιτούτο σε συνεργασία µε τα Ελληνικά 

∆ικαστήρια, τις Υπηρεσίες Επιµελητών Ανηλίκων και στο πλαίσιο προγραµµατικής συµφωνίας µε το 

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Κάθε σεµινάριο, 6ωρης διάρκειας, 

περιλαµβάνει θεωρητική προσέγγιση, βιωµατικές δραστηριότητες και εργαστήρια και αποτελεί µια από τις 

πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου που στοχεύουν στους νέους µε αποκλίνουσες συµπεριφορές, στη 

διαµόρφωση παιδείας οδικής ασφάλειας και την πρόληψη των τροχαίων δυστυχηµάτων στη χώρα µας.  

Ειδικότερα, για τους νέους 15-29, που αποτελούν παγκοσµίως την ηλικιακή οµάδα που πλήττεται κυρίως από 

τα τροχαία, το Ινστιτούτο έχει εδώ και πολλά χρόνια εστιάσει στην ενηµέρωση και την εκπαίδευσή τους 

προκειµένου να επιτευχθεί η αλλαγή νοοτροπίας, η διαµόρφωση συνείδησης οδικής συµπεριφοράς και η 

προστασία της ζωής στους δρόµους.  

Ηµερίδα YEARS για την Οδική Ασφάλεια των νέων  

Στο πλαίσιο αυτό, το Ι.Ο.ΑΣ. επελέγη για να φιλοξενήσει και την ετήσια διοργάνωση του ευρωπαϊκού 

προγράµµατος YEARS (Youth Acting for Road Safety) το οποίο υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

Ασφάλειας των Μεταφορών (ETSC) και το Συµβουλευτικό Όργανο του Κοινοβουλίου για  την  Ασφάλεια  των  

Μεταφορών (PACTS) του Ηνωµένου  Βασιλείου, µε  την  υποστήριξη  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  

κορυφαίων  ευρωπαϊκών οργανισµών για την οδική ασφάλεια.  

Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί τη ∆ευτέρα 12 Ιουνίου 2017, 09:00 – 13:30 στο Αµφιθέατρο του Μουσείου 

Αυτοκινήτου και απευθύνεται σε εκπροσώπους της Πολιτείας, των ΜΜΕ και φορέων που ασχολούνται µε την 

Οδική Ασφάλεια, την Προαγωγή της Υγείας και την προστασία της νεότητας. Στη διοργάνωση θα 

παρουσιαστούν θέµατα σχετικά µε πρακτικές και δράσεις για την Οδική Ασφάλεια και τους νέους, ενώ 

εισηγήσεις θα γίνουν µεταξύ άλλων από τον Εκτελεστικό ∆ιευθυντή του ETSC, Antonio Avenoso, την 

υπεύθυνη ∆ιεθνών Σχέσεων του Γερµανικού Οργανισµού Οδικής Ασφάλειας, εκπρόσωπο του Βελγικού 

Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας καθώς και εκπροσώπους της ελληνικής Πολιτείας και φορέων για την Οδική 

Ασφάλεια στη χώρα µας. 

Η είσοδος στην Ηµερίδα YEARS είναι ελεύθερη µε απαραίτητη προηγούµενη δήλωση 

συµµετοχής.  
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