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Οι μαθητές εκπαιδεύονται στην Οδική Ασφάλεια ως χρήστες της 
οδού και μελλοντικοί οδηγοί  
 
Πάνω από 3.000 μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια, στην Αθήνα και την Πάτρα, θα εκπαιδευτούν με 
το καινοτόμο βιωματικό πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας 
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και με τη χρήση των προσομοιωτών του Ινστιτούτου. Το πρόγραμμα 
που τελεί υπό την ευγενική υποστήριξη της Bosch Hellas έχει ήδη ξεκινήσει και αποσκοπεί στο να 
ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά στο πόσο σημαντική είναι η σωστή οδική και 
οδηγική συμπεριφορά ώστε να προστατεύονται οι  ανθρώπινες ζωές στο δρόμο.  
 
Η πρωτοβουλία αυτή είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ καθώς σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Π.Ο.Υ. 
για την οδική ασφάλεια παγκοσμίως (Global Status Report for Road Safety, WHO 2018), η 1η αιτία 
θανάτου για τις ηλικίες 5-29 είναι τα τροχαία δυστυχήματα.  
 
«Τα παιδιά είναι η πιο ευάλωτη ομάδα των χρηστών της οδού, αλλά ταυτόχρονα και το μέλλον της 
χώρας μας. Δεκατέσσερα χρόνια τώρα επενδύουμε στην εκπαίδευσή τους στον τομέα της 
κυκλοφοριακής αγωγής και της οδικής ασφάλειας, με ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε ηλικίας. Μέχρι σήμερα έχουμε εκπαιδεύσει πάνω 
από 190.000 μαθητές, και συνεχίζουμε! Για εμάς, είναι μεγάλη χαρά και τιμή που η Bosch, με 
εφευρέσεις ορόσημο για την ασφάλεια του αυτοκινήτου, συνεργάζεται μαζί μας για την εκπαίδευση 
των αυριανών οδηγών και υπεύθυνων πολιτών», δηλώνει η κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, 
Πρόεδρος του Ινστιτούτου. 
 
 «Η Bosch ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει από την ίδρυσή της ως 
βασικό σκοπό και στόχο να παρέχει καινοτόμο τεχνολογία για το αυτοκίνητο, κάνοντάς το όσο το 
δυνατόν πιο ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον.  Θεωρούμε ως υποχρέωσή μας, πέραν από 
την τεχνολογία μας που αδιαμφισβήτητα συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και 
σώζει ζωές, να συνεισφέρουμε και στην καινοτόμο εκπαίδευση των οδηγών και για αυτό επιλέξαμε 
να συνεργαστούμε με το Ι.Ο.ΑΣ.  Πλέον επικεντρωνόμαστε στην ασφάλεια των οδηγών όχι με 
έμμεσο αλλά με άμεσο τρόπο, θωρακίζοντάς τους με γνώσεις, βιωματικές εμπειρίες και νέα 
κουλτούρα. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που υποστηρίζουμε το έργο του Ι.Ο.ΑΣ για την οδική 
ασφάλεια και την πρόληψη και μείωση των τροχαίων συμβάντων» αναφέρει ο κύριος Ιωάννης 
Κάπρας, Διευθύνων Σύμβουλος της Bosch Hellas. 
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