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Μαθητές Δημοτικών στην Αττική και την Πάτρα εκπαιδεύονται στην 
ασφαλή χρήση του ποδηλάτου από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με 
την υποστήριξη της ΤΟΤΑΛ ΕΛΛΑΣ.  
 
Σημαντικές συμβουλές για την ασφαλή χρήση του πρώτου τους οχήματος, του ποδηλάτου, θα 
λάβουν 720 μαθητές, ηλικίας 9-12 ετών, σε 13 Δημοτικά Σχολεία της Αττικής και της Πάτρας, μέσω 
του βιωματικού εκπαιδευτικού προγράμματος «Ασφαλώς ποδηλατώ» του Ινστιτούτου Οδικής 
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς». Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία που ξεκίνησε το Δεκέμβριο 
του 2019 και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του σχολικού έτους, το Μάιο του 2020, τελεί υπό την 
ευγενή υποστήριξη της εταιρείας ΤΟΤΑΛ ΕΛΛΑΣ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης. 
 
Με το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα «Ασφαλώς ποδηλατώ», εγκεκριμένο από το Υπουργείο 
Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τα παιδιά μυούνται στην ασφαλή χρήση του 
ποδηλάτου, με τρόπο βιωματικό που ενισχύει την ομαδικότητα και την ενεργή τους συμμετοχή υπό 
την εποπτεία και την καθοδήγηση των εμψυχωτών του Ινστιτούτου.  
 
Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των παιδιών και των νέων είναι ζωτικής σημασίας, καθώς σύμφωνα 
με την έκθεση του Π.Ο.Υ. για την οδική ασφάλεια παγκοσμίως (Global Status Report for Road Safety, 
WHO 2018), η πρώτη αιτία θανάτου για τις ηλικίες 5-29 είναι δυστυχώς τα τροχαία δυστυχήματα. 
Ταυτόχρονα, το 70% των θυμάτων από τροχαία συμβάντα στην Ευρώπη είναι οι πεζοί, οι ποδηλάτες 
και οι μοτοσυκλετιστές (Πηγή ETSC 2019). Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», 
15 χρόνια τώρα, με τη συνεργασία φορέων και εταιρειών με κοινωνική ευαισθησία, ενημερώνει, 
ευαισθητοποιεί και εκπαιδεύει τη νέα γενιά, τους πιο ευάλωτους χρήστες της οδού, με εκστρατείες, 
εκπαιδευτικά προγράμματα για την οδική ασφάλεια και δράσεις σε όλη την Ελλάδα, με στόχο πάντα 
ασφαλέστερες μετακινήσεις στη χώρα μας. 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 210 8620150, www.ioas.gr  
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