
Οδική ασφάλεια

H οδική ασφάλεια αφορά όλους
τους πολίτες, και όλοι πρέπει να

βοηθήσουν να γίνουν οι δρόμοι ασφα-
λέστεροι. Αν και τα μέτρα που έχουν αναλη-
φθεί μέχρι τώρα αποδείχτηκαν αποτελεσμα-
τικά, ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων
ατυχημάτων παραμένει ανεπίτρεπτα υψηλός
στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 1,3 εκατομμύρια
τροχαία ατυχήματα ετησίως προκαλούν
43.000 θανάτους και 1,7 εκατομμύρια τραυ-
ματισμούς. Η συμπεριφορά των οδηγών θε-
ωρείται η κυριότερη αιτία θνησιμότητας:
υψηλές ταχύτητες, κατανάλωση αλκοόλ ή
ναρκωτικών, κούραση, οδήγηση χωρίς ζώ-
νη ασφάλειας ή χωρίς κράνος προστασίας,
κ.λπ.
Το θέμα αυτό εξετάζεται με μεγάλη προ-

σοχή σε όλη την ΕΕ και, στο πλαίσιο αυτό,
έχει προταθεί ένας φιλόδοξος στόχος: η
μείωση του αριθμού των θανατηφόρων τρο-

χαίων ατυχημάτων κατά 50%, από το 2001
ως το 2010. Για να επιτευχθεί αυτός ο στό-
χος απαιτείται συστηματική προσέγγιση του
θέματος.
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για την

οδική ασφάλεια ορίζει τους κύριους τομείς
δραστηριοτήτων: ενθάρρυνση των χρηστών
του οδικού δικτύου να υιοθετήσουν πιο
υπεύθυνη στάση (καλύτερη συμμόρφωση
στους ισχύοντες κανόνες, αλλά παράλληλα
και καλύτερη αστυνόμευση της εφαρμογής
των κανόνων με σκοπό τον περιορισμό της
επικίνδυνης συμπεριφοράς), βελτίωση της
ασφάλειας των οχημάτων με τη στήριξη της
τεχνολογικής προόδου, βελτίωση των οδι-
κών υποδομών με τη χρησιμοποίηση της τε-
χνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας.

Άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες που
σχεδιάζονται είναι η συγκέντρωση και ανά-
λυση δεδομένων για τους σοβαρούς τραυ-
ματισμούς που προκαλούνται από τροχαία
ατυχήματα, με απώτερο στόχο την εξεύρεση
των καλύτερων λύσεων για την αποφυγή
τους. Για να επιτύχουν στην πράξη οι πρωτο-
βουλίες αυτές, πρέπει να αναλάβουν τις ευ-
θύνες τους όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
(κράτη μέλη, περιφερειακές και τοπικές Αρ-
χές, βιομηχανία, εταιρείες μεταφορών και
ιδιώτες). Στο πρόγραμμα δράσης προτείνε-
ται να προσυπογράψουν τα ενδιαφερόμενα
μέρη τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Οδικής Ασφά-
λειας. Το Ι.Ο.ΑΣ. αποτελεί εθνικό εκπρόσω-
πο για την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφά-
λειας (European Road Safety Charter).

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων
01/04/2013: Ενημερωτική ομιλία

στην εταιρεία NESTLE 
02-03/04/2013: Εκπαιδευτικό Πρό-

γραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε
μαθητές του 11ου Δημοτικού Ηλιούπολης 

03/04/2013: Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στο
Μουσείο Αυτοκινήτου σε μαθητές του 2ου
Δημοτικού Πικερμίου   

03/04/2013: Ενημερωτική Ομιλία
στο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού 

04/04/2013: Ενημερωτική ομιλία
στην εταιρεία NESTLE 

04/04/2013: Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στο
Μουσείο Αυτοκινήτου σε μαθητές του 2ου
Δημοτικού Αγίου Στεφάνου   

04/04/2013: Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα στο Μουσείο Αυτοκινήτου σε
σπουδαστές των ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 

05/04/2013: Συνέντευξη από μαθη-
τές του πειραματικού Λυκείου Αγ. Αναργύ-
ρων 

06/04/2013: Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στο
Μουσείο Αυτοκινήτου σε μαθητές του
30ου  Δημοτικού Αθηνών   

06/04/2013: Συμμετοχή Ι.Ο.ΑΣ με
ομιλία της Β.Δ.Μ στο στρογγυλό τραπέζι
«Τραύμα και παιδί : Από τη   θεωρία στην
πράξη» στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελ-
ληνικού Κολλεγίου Παιδιάτρων 

09/04/2013: Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε

μαθητές του 4ου Δημοτικού Αγίας Βαρβά-
ρας  

09/04/2013: Εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα στο 2ο ΣΕΚ Αιγάλεω 

11/04/2013: Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε
μαθητές του 4ου Δημοτικού Αλίμου 

11/04/2013: Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα στο 2ο Γυμνάσιο Λαυρίου 

13/04/2013: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
ΕΡΜΗΣ στις εγκαταστάσεις της ΟΤΕ-ACA-
DEMY 

15/04/2013: Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε
μαθητές του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου 

17/04/2013: Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε



Φεστιβάλ Οδικής Ασφάλειας στην Πάτρα

Την Παρασκευή  19 Απριλίου πραγματο-
ποιήθηκε το Φεστιβάλ Οδικής Ασφάλει-

ας, στον πολυχώρο «Πολιτεία», από τις
9:00π.μ. έως τις 04:00μ.μ. Διοργανωτές της
εκδήλωσης ήταν το  Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» σε
συνεργασία με τα Τμήματα Αγωγής Υγείας
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Περι-
φέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Αντιδημαρ-
χία  Παιδείας - Διαύγειας & Ηλεκτρονικής
Διαβούλευσης. 
Σκοπός  της εκδήλωσης ήταν η ενημέρω-

ση και ευαισθητοποίηση  πολιτών όλων των
ηλικιακών ομάδων της ευρύτερης περιοχής
σε θέματα Κυκλοφοριακής Παιδείας Πολιτι-
σμού. 
Πρωταγωνιστικό ρόλο στις εκδηλώσεις

του Φεστιβάλ είχαν πάνω από 700 μαθητές
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που ήταν πα-
ρόντες, κλείνοντας έτσι τα Προγράμματα
Αγωγής Υγείας του τρέχοντος σχολικού
έτους με θεματική την Κυκλοφοριακή Αγω-

γή.  Η σκηνή γέμισε από παιδιά  που παρου-
σίασαν εκπληκτικά μουσικοχορευτικά παι-
χνίδια και τραγούδια σε συνεργασία με τους
δασκάλους τους, οι οποίοι αγκάλιασαν με
πολύ αγάπη και ενδιαφέρον το θέμα της Κυ-
κλοφοριακής Αγωγής.  Πάνω από 30 σχο-
λεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
συμμετείχαν ενεργά στους διαγωνισμούς
φωτογραφίας, κολάζ, αφίσας, και βίντεο,
όπου εκτέθηκαν όλα τα έργα σε έκθεση
που στήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδή-
λωσης. Για ακόμα μία φορά, η ευρηματικό-
τητα και η φαντασία των παιδιών ξεπέρασε
κάθε προσδοκία. Συγκινητική ήταν η προ-
σπάθεια που έγινε από τα παιδιά του Σχο-
λείου Κωφών Πάτρας, όπου παρουσίασαν
ένα από τα 3 καλύτερα έργα κολάζ, καθώς
το ΕΠΑΛ Κ. Αχαϊάς που ετοίμασε ένα  συγ-
κλονιστικό βίντεο, εμπνευσμένο από το
έργο του Ινστιτούτου. Παράλληλα έγιναν
οι απονομές των βραβείων και των επαί-
νων στους μαθητές που έλαβαν  μέρος με
τις δημιουργίες τους.

Στη διάρκεια  της σχολικής χρονιάς υπήρ-
ξε στενή συνεργασία της Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας με την Περιφέ-
ρεια και το Πανεπιστήμιο Πατρών, προκειμέ-
νου να υλοποιηθούν προγράμματα Κυκλο-
φοριακής Αγωγής  σε όλες τις βαθμίδες Εκ-
παίδευσης την Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.
Οι δράσεις και οι εκπαιδεύσεις αυτές

πραγματοποιήθηκαν  από προσληφθέντες
στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφε-
λούς Εργασίας του Ινστιτούτου σε σύμπραξη
με την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας και το Πα-
νεπιστήμιο Πατρών, στους Νομούς Αχαΐας
και Αιτωλοακαρνανίας, σε συνεργασία με
τους εκπαιδευτικούς. Οι προσληφθέντες στο
πλαίσιο του προγράμματος ΚΟΧ  εκπαίδευ-
σαν συνολικά μέσα σε 3 μήνες περισσότερα
από 15.000 παιδιά με το πρόγραμμα «Κυ-
κλοφορώ με Ασφάλεια», καθώς και με πα-
ρουσιάσεις και με τους προσομοιωτές του
Ι.Ο.ΑΣ. στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Κέν-
τρο Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια στη
Δυτική Ελλάδα. Η Κινητή Μονάδα του Ινστι-

μαθητές του 6ου Δημοτικού Σχολείου Χα-
λανδρίου 

17/04/2013: Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε
μαθητές του 2ου   Δημοτικού Κορωπίου

17/04/2013: Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στο
Μουσείο Αυτοκινήτου σε μαθητές του
30ου  Δημοτικού Αθηνών   

18/04/2013: Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε
μαθητές του 6ου  Δημοτικού Σχολείου
Χαλανδρίου 

18/04/2013: Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στο
Μουσείο Αυτοκινήτου σε νήπια και προ-
νήπια του Παιδικού Σταθμού Άγιος Παύ-
λος 

19/04/2013: Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε
μαθητές του 6ου  Δημοτικού Σχολείου
Χαλανδρίου 

19/04/2013: Φεστιβάλ  Οδικής
Ασφάλειας, Πάτρα 

20/04/2013: Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα  «Κυκλοφορώ  με  Ασφάλεια»
στους μαθητές    Σχολείων Κάτω Αχαΐας  

21/04/2013: Εκπαιδευτικό Πρό-
γραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε
μαθητές του 3ου  Δημοτικού Βούλας 

22/04/2013: Εκπαιδευτική ομιλία-
παρουσίαση στους μαθητές του 4ου Λυ-
κείου Κορυδαλλού 

23/04/2013: Εκπαίδευση του προ-
σωπικού της εταιρείας NESTLE Αθήνας
με την χρήση του  εξοπλισμού της Κινη-
τής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας (Mobile
NEST) 

23/04/2013: Εκπαιδευτική ομιλία-
παρουσίαση σε μαθητές του 1ου Λυκείου
Αμαρουσίου 

23/04/2013: Εκπαιδευτική ομιλία-
παρουσίαση σε μαθητές του 2ου Λυκείου
Αμαρουσίου                      

24/04/2013: Εκπαιδευτική ομιλία-
παρουσίαση σε μαθητές του 3ου Λυκείου
Αμαρουσίου                        

24/04/2013: Εκπαιδευτική ομιλία-

παρουσίαση σε μαθητές του 2ου  Λυκείου
Καματερού                     

24-25/04/2013: Εκπαίδευση του
προσωπικού της εταιρείας NESTLE Θεσ-
σαλονίκης  με τη χρήση του  εξοπλισμού
της Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας
(Mobile NEST) 

25/04/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμ-
μα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε μαθητές
του 3ου  Δημοτικού Σχολείου Χαλανδρίου 

26/04/2013: Ενημέρωση-Ομιλία στα
πλαίσια του BAR COLLEGE Θεσσαλονίκης  

27/04/2013: Εκπαίδευση του προ-
σωπικού των Σούπερ Μάρκετ ΜΑΣΟΥΤΗΣ
του καταστήματος της Θέρμης με τη χρήση
του εξοπλισμού της Κινητής Μονάδας Οδι-
κής Ασφάλειας (Mobile NEST) 

28/04/2013: Καθαρισμός πινακίδων
σήμανσης ΚΟΚ σε δρόμους του Δήμου Αμα-
ρουσίου

28/04/2013: Εκπαίδευση με την
χρήση του  εξοπλισμού της Κινητής Μονά-
δας Οδικής Ασφάλειας (Mobile NEST) σε
κεντρική πλατεία του Αμαρουσίου



Ενημέρωση για την οικολογική οδήγηση & μετακίνηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών 

Στο πλαίσιο των δράσεων του Ινστιτούτου
στη Δυτική Ελλάδα, για 3 ημέρες (16, 17

& 18 Απριλίου) διεξήχθη εκδήλωση ενημέ-
ρωσης στο Πανεπιστήμιο Πατρών  με στόχο
την ενημέρωση των φοιτητών για την οικο-
λογική μετακίνηση και την καθημερινή
ασφαλή χρήση του ποδηλάτου.  Συνεργάτες
του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στην περιοχή
της Δυτικής Ελλάδας βρέθηκαν στο χώρο
του Πανεπιστημίου και είχαν την ευκαιρία να
συνομιλήσουν με φοιτητές και να καταγρά-
ψουν τις τάσεις  & τις απόψεις τους για τους
τρόπους που επιλέγουν για την καθημερινή
τους μετακίνηση με τη χρήση ειδικού ερωτη-
ματολογίου. Ακολούθησε ενημέρωση από

στελέχη του Ι.Ο.ΑΣ. για την οικολογική οδή-
γηση και την εναλλακτική λύση χρήσης του
ποδηλάτου ως καθημερινό μέσο μεταφοράς,
λύση που φαίνεται να θεωρείται ελκυστική
από μεγάλη μερίδα φοιτητών, για μετακίνη-
ση σε πόλεις όπου οι αποστάσεις δεν είναι
πολύ μεγάλες. Εκτός από τη συνεισφορά
στην προστασία του περιβάλλοντος, το ποδή-
λατο διαφαίνεται ότι κερδίζει συνεχώς έδα-
φος έναντι των άλλων μέσων για την καθη-
μερινή μεταφορά καθώς αποτελεί ιδιαίτερα
οικονομική λύση και ταυτόχρονα βελτιώνει
τη φυσική κατάσταση. Από την άλλη μεριά,
αρκετοί φοιτητές απάντησαν πως αποφεύ-
γουν τη χρήση ποδηλάτου λόγω έλλειψης

υποδομών, και λόγω ανασφάλειας η οποία
προκαλείται από την επιθετική συμπεριφορά
των οδηγών. Η παρούσα ενημερωτική δρά-
ση Partnership εντάσσεται στον ευρύτερο
άξονα δράσεων, για την προαγωγή της οικο-
λογικής οδήγησης και της προστασίας του
περιβάλλοντος με χρήση μέσων μεταφοράς
φιλικών προς το περιβάλλον, του ευρωπαϊ-
κού προγράμματος partnership 2020 στο
οποίο συμμετέχει το Ι.Ο.ΑΣ.  σε συνεργασία
με 4 ακόμα φορείς από το Βέλγιο, την Ολ-
λανδία, τη Βουλγαρία και το Λουξεμβούργο.  
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους υποστηρικτές

της εκδήλωσης: Μανιατόπουλος IDEAL, τον
πολυχώρο «Πολιτεία» και τη Γέφυρα Α.Ε.

Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας προς Καθηγητές Β’/Θμιας εκπαίδευσης Αττικής

Στο πλαίσιο συνεργασίας του με το Υπουρ-
γείο Παιδείας, το Ινστιτούτο Οδικής

Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»
υλοποίησε τη Δευτέρα 22/4/2013 εκπαιδευ-
τικό σεμινάριο για καθηγητές Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης της Αττικής, στις εγκατα-
στάσεις της ΟΤΕ ACADEMY στο Μαρούσι. 
Αφορμή για τη διενέργεια του σεμιναρίου

αποτέλεσαν:
Το γεγονός πως στην Ελλάδα, 210 νέοι

(ηλικίας 15 – 30) ανά εκατομμύριο πληθυ-
σμού αυτής της ηλικιακής ομάδας τραυματί-
ζονται θανάσιμα από τροχαία συμβάντα. Με-
ταξύ αυτών, οι νεαροί άνδρες συμμετέχουν
στους θανάσιμους τραυματισμούς από τρο-
χαία σε αναλογία 350 ατόμων ανά εκατομμύ-
ριο νέων (15 – 30), ενώ οι νεαρές γυναίκες

τραυματίζονται θανάσιμα σε αναλογία 52 ανά
εκατομμύριο νέων ανθρώπων (15 – 30).

Το γεγονός ότι η κυκλοφοριακή αγωγή
δεν έχει αποτελέσει προτεραιότητα στον το-
μέα της ενημέρωσης των μαθητών, με απο-
τέλεσμα εκατοντάδες νέοι να τραυματίζονται
σοβαρά και θανάσιμα κάθε χρόνο στη χώρα
μας. 
Το σεμινάριο διήρκησε έξι ώρες και σε

αυτό συμμετείχαν Καθηγητές και Υπεύθυνοι
Αγωγής Υγείας από την Αττική. Κατά τη διάρ-
κεια της ενημέρωσης, παρουσιάσεις πραγ-
ματοποιήθηκαν από τους:

κ.Δημήτρη Βεργίδη, Καθηγητή Επιμόρ-
φωσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πα-
νεπιστημίου Πατρών

κ.Αθανάσιο Καραλή, Αναπληρωτή Κα-
θηγητή δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης
Ενηλίκων του Πανεπιστημίου Πατρών

κ.Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρο
Δ.Σ. του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

κ.Καλλιόπη Σπινέλλη, Ομότιμη Καθηγή-
τρια Εγκληματολογίας – Σωφρονιστικής Νο-
μικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών

κ.Πάρη Ζαγούρα, Νομικό – Εγκληματο-
λόγο, Επιμελήτρια Ανηλίκων
Τις παρουσιάσεις ακολούθησε η ενημέ-

ρωση των συμμετεχόντων Καθηγητών για τα
βιωματικά προγράμματα του Ινστιτούτου  με
τη χρήση του εξοπλισμού προσομοιωτών
που το Ινστιτούτο απέκτησε στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος AVENUE. 
Η εν λόγω δράση, υλοποιήθηκε και σε συ-

νέχεια αντίστοιχου ενημερωτικού συνεδρίου
προς τους Δασκάλους και Καθηγητές που το
Ινστιτούτο πραγματοποίησε προ τριμήνου σε
συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
της Αχαΐας και μέσα από αυτή, δόθηκε σειρά
πληροφοριών για:

την έλλειψη οδικής ασφάλειας στη χώ-
ρα μας

εργαλεία που μπορούν να αξιοποι-
ήσουν οι Καθηγητές προκειμένου να ενημε-
ρώσουν τους μαθητές μέσα από διαφορετι-
κά μαθήματα

τα βασικά αίτια που οδηγούν αρκετούς
νέους στην υιοθέτηση ριψοκίνδυνης και πα-
ραβατικής συμπεριφοράς στο δρόμο. 
Μέσα από μια σειρά επιμορφωτικών σεμι-

ναρίων σε όλη την Ελλάδα, το Ινστιτούτο
ευελπιστεί πως θα ενισχυθεί η ενημέρωση
μαθητών και γονέων στα σχολεία, μέσα από
την ενεργό συμμετοχή των Εκπαιδευτικών
και Δασκάλων. 

τούτου μεταφέρθηκε από την Αθήνα, ειδικά
για τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ ώστε να
υπάρχει ολοκληρωμένη συνειδητοποίηση
της Ασφάλειας στο δρόμο, για τους  μαθη-
τές της Β/θμιας Εκπαίδευσης , Εκπαιδευτι-
κούς, γονείς και πολίτες. 
Πραγματοποιηθήκαν οι παρουσιάσεις του

Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του
Ινστιτούτου, παρουσιάζοντας τα αποτελέ-
σματα της δουλειάς 5 μηνών στην περιοχή
της Πάτρας και στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
Μέσω του προγράμματος αυτού εκπαιδευ-
τήκαν περίπου 10.000 παιδιά Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού μας. Πα-
ράλληλα κατεγράφησαν τα κυριότερα ση-

μεία δρόμων που απαιτούν προσοχή στα
σχολεία αλλά στο κέντρο της Πόλης.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία

τους οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων
φορέων. 
Εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-

λάδος: κα Διονυσία Σαμαντά, Γενική Διευ-
θύντρια Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Π.Δ.Ε. και κα Συμεωνίδου Σοφία,
Προïσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας.
Εκ μέρους της Αντιδημαρχίας Παιδείας, Δι-

αύγειας και Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης:
κος Φίλιας Ανδρέας  Αντιδήμαρχος Παιδείας,
Διαύγειας και Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης. 

Εκ μέρους του Πρύτανη Πανεπιστημίου
Πατρών Καθηγητή κου Γεώργιου Παναγιω-
τάκη, απηύθυνε χαιρετισμό η κα Βασιλική
Δανέλλη – Μυλωνά, Πρόεδρος Ινστιτούτου
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 
Εκ μέρους του αναπληρωτή Διευθυντή

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας: απεύ-
θυνε χαιρετισμό η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κα Κατερίνα
Νικολακοπούλου. 
Εκ μέρους της Διευθύντριας Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης Αχαΐας: απηύθυνε χαιρε-
τισμό η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, κα Ιωάννα
Θωμοπούλου.



Εκπαίδευση στο Bar College στη Θεσσαλονίκη

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Bar
College που πραγματοποιήθηκε στις

26 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη, το Ινστι-
τούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος
Μυλωνάς» σε συνεργασία με τη Diageo
πραγματοποίησε εκπαίδευση στους συμ-
μετέχοντες της διοργάνωσης σε θέματα
γύρω από την Οδική Ασφάλεια και τις επι-
πτώσεις της χρήσης αλκοόλ κατά την οδή-
γηση. Οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να κάνουν χρήση του
εξοπλισμού της Κινητής Μονάδας
Οδικής Ασφάλειας (mobile NEST)
που αποτελείται από προσομοι-
ωτές πρόσκρουσης, ανατροπής
οχήματος, γυαλιά προσομοίωσης
μέθης κ.α.
Η δράση αυτή είναι πολύ σημαν-

τική καθώς οι μπάρμεν έρχονται
σε επαφή καθημερινά με πλήθος
κόσμου και κυρίως νέους οι οποί-

οι και εμπλέκονται συχνότερα σε τροχαία
συμβάντα. Το "Υπεύθυνο Σερβίρισμα"
αποτέλεσε κύριο αντικείμενο της εκπαί-
δευσης με σκοπό την ευαισθητοποίηση
των μπάρμεν σε θέματα σχετικά με την
ασφάλεια στο δρόμο. Η δράση αυτή απο-
τελεί μια  από τις πολυάριθμες  εκπαιδεύ-
σεις Bar college και  mobile NEST σε όλη
την Ελλάδα.

Το Ι.Ο.ΑΣ. στο Νομό Φωκίδας 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» μετά από πρόσκληση του

Κέντρου Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογώ-
νων Ουσιών Νομού Φωκίδας (σε συνεργα-
σία με τον ΟΚΑΝΑ) βρέθηκε στο Νομό
Φωκίδας για 4 μέρες (15-18 Απριλίου)
προκειμένου να εκπαιδεύσει με το πρό-
γραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» και το
πρόγραμμα ασφαλούς χρήσης ποδηλάτου
«Ασφαλώς ποδηλατώ» παιδιά ηλικίας από
6 -11. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε
σε 4 σχολεία του Νομού (1ο & 3ο Δημοτι-
κό Σχολείο Ιτέας,  Δημοτικό Σχολείο Κίρ-
ρας και  1ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας)

όπου και εκπαιδεύτηκαν περισσότερα από
340 παιδιά. Τα τοπικά μέσα πρόβαλαν τη
δραστηριότητά ενώ πραγματοποιήθηκε
ζωντανή ραδιοφωνική  εκπομπή στο Ράδιο
Άμφισσα με τις 2 εκπαιδεύτριες του Ι.Ο.ΑΣ.
που υλοποίησαν τα προγράμματα αλλά και
με τηλεφωνική συνέντευξη της Προέδρου
του Ινστιτούτου κα Βασιλική Δανέλλη-Μυ-
λωνά. Τα παιδιά και οι τοπικοί φορείς αγκά-
λιασαν την προσπάθεια του Ινστιτούτου, η
οποία είχε μεγάλη επιτυχία με τα παιδιά,
τους δασκάλους και τους διευθυντές των
Σχολείων ενθουσιασμένους από τη συνερ-
γασία και από τα αποτελέσματα. 

Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας
στο Δήμο Αμαρουσίου

Στο  πλαίσιο  της  συνεργασίας  του
Ι.Ο.ΑΣ. με το Σύνδεσμο για την Βιώσι-

μη Ανάπτυξη Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.)  υλοποι-
ήθηκε για το μήνα Απρίλιο Eβδομάδα Οδι-
κής Ασφάλειας στο Δήμο Αμαρουσίου.
Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν επι-
μορφωτικές ομιλίες σε σχολεία του Δήμου
τις οποίες παρακολούθησαν περισσότεροι
από 550 μαθητές και καθηγητές και βιω-
ματική εκπαίδευση νέων και ενηλίκων
στην Πλατειά Αμαρουσίου με τον εξοπλι-
σμό  προσομοιωτών  που  διαθέτει  το
Ι.Ο.ΑΣ.. Το βράδυ του Σαββάτου, στις 27
Απριλίου, διοργανώθηκε και «Νύχτα Χω-
ρίς Ατυχήματα» όπου  συνεργάτες  του
Ι.Ο.ΑΣ., του Σ.Β.Α.Π. και του Δήμου Αμα-
ρουσίου, πραγματοποίησαν φιλικά αλκο-
τέστ σε θαμώνες του  νυχτερινού κέντρου
DaLuz. Οι θαμώνες που δέχτηκαν να συμ-
μετάσχουν μετρήθηκαν τόσο στην είσοδο
όσο και στην αποχώρηση τους από το κέν-
τρο και στην περίπτωση ένδειξης υψηλό-
τερης κατανάλωσης αλκοόλ παροτρύνθη-
καν να μην οδηγήσουν ώστε να μεταβούν
με  ασφάλεια  στον  προορισμό  τους. Η
εβδομάδα έκλεισε με καθαρισμό πινακί-
δων του Κ.Ο.Κ. από συνεργάτες, εθελον-
τές και φίλους του Ινστιτούτου. 

Εκπαίδευση του προσωπικό της
εταιρείας NESTLE με τη χρήση
του εξοπλισμού της Κινητής  

Μονάδας Οδικής Ασφάλειας
(mobile NEST)
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος

Μυλωνάς» ανταποκρινόμενο σε αίτημα της
Εταιρείας Nestle, ανέλαβε να εκπαιδεύσει
το ανθρώπινο δυναμικό  της  με εκπαιδεύ-
σεις που ξεκίνησαν το 2012 και συνεχίζον-
ται μέχρι και σήμερα, στις εγκαταστάσεις
του Εθνικού Κέντρου Οδικής Ασφάλειας
αλλά και εγκαταστάσεις της εταιρείας σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η εκπαίδευση γί-
νεται με θεωρητικές διαλέξεις αλλά και μέ-
σω βιωματικού τρόπου χρησιμοποιώντας
τους προσομοιωτές οδήγησης, πρόσκρου-
σης, ανατροπής, μέθης καθώς και άλλων
εφαρμογών και του εξοπλισμού που το Ιν-
στιτούτο διαθέτει, στο πλαίσιο του Ευρω-
παϊκού Προγράμματος AVENUE for Traffic
Safety.  Μόνο το μήνα Απρίλιο περισσότε-
ροι από 400 άνθρωποι της NESTLE έχουν
παρακολουθήσει τα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα του Ινστιτούτου. 
Η NESTLE υποστηρικτής του Ποδηλατι-

κού Άθλου ΙΙ «Γύρος της Πελοποννήσου»
με 600 μπάρες δημητριακών “NESTLE fit-
ness bars” και 1.000 μπουκάλια νερό “Vit-
tel sport 750 ml”.

Ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα ΚΟΧ ΑΙΤΟΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Το πρόγραμμα ΚΟΧ 50.701/1/2012 ΑΙ-
ΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ,  «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑ-

ΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΡΑ-
ΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ» με διάρκεια από
19/11/2012 έως και 19/04/2013 ολοκλη-
ρώθηκε και τα αποτελέσματά του παρου-
σιάστηκαν σε ημερίδα που πραγματοποι-
ήθηκε στις 18/04/2013, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 18.00, στο Παπαστράτειο Μέγαρο,
στην πλατεία Παναγοπούλου του Αγρινίου.
Εκτός από την παρουσίαση του προγράμ-
ματος η ημερίδα φιλοξένησε έκθεση με

δημιουργίες μαθητών και στον εξωτερικό
χώρο του μεγάρου τους προσομοιωτές της
Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας του
Ι.Ο.ΑΣ. για βιωματική εκπαίδευση ενηλί-
κων. Στην εκδήλωση, έδωσαν το παρόν
άνθρωποι όλων των ηλικιών (μαθητές, δά-
σκαλοι, γονείς, τοπικοί φορείς, πολίτες του
Αγρινίου). Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον
των εκπροσώπων φορέων του τόπου αλλά
και των μικρών μαθητών και των γονιών
τους. Εκ μέρους του Δήμου Αγρινίου ο κύ-
ριος Ευστάθιος Τσούκαλος (αντιδήμαρχος,
υπεύθυνος σε θέματα πολεοδομίας και
χωροταξίας), εκ μέρους της Περιφέρειας η
κυρία Αθηνά Σταμούλη (προϊσταμένη του
τμήματος υγείας) εκ μέρους του μητροπο-
λίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας ο πατήρ Γε-
ώργιος, ενώ την Τροχαία εκπροσώπησε η
κυρία Άννα Λιαμέτη (υπαστυνόμος β’). Η
ημερίδα άντλησε το ενδιαφέρον του τοπι-
κού τύπου ενώ καλύφθηκε από το κανάλι
“Αχελώος TV”. 



Ένα ακόμη σεμινάριο του
πρωτοποριακού προγράμ-

ματος «ΕΡΜΗΣ» για νέους με
παραβατική οδική συμπεριφο-
ρά,  πραγματοποιήθηκε με επι-
τυχία το Σάββατο 13 Απριλίου
από  το  Ινστιτούτο  Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος
Μυλωνάς». Στο σεμινάριο που
διεξήχθη στις εγκαταστάσεις
της OTE – ACADEMY στο Μα-
ρούσι συμμετείχαν 26 νέοι ηλι-
κίας 15 – 21 ετών.
Το  πρόγραμμα  «ΕΡΜΗΣ»

υλοποιείται από το Ινστιτούτο
σε συνεργασία με το Δικαστή-
ριο Ανηλίκων  Αθηνών και την
Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλί-
κων και απευθύνεται σε νέους
παραβάτες  του  Κ .Ο .Κ . που
έχουν παραπεμφθεί για εκπαί-
δευση στο Ινστιτούτο με δικα-
στική απόφαση που επιβάλλει
την παρακολούθηση προγράμ-
ματος κυκλοφοριακής αγωγής
ως αναμορφωτικό μέτρο. Πρό-
κειται για μια καινοτόμο σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο πρωτο-
βουλία  που  ανέπτυξε  το
Ι.Ο.ΑΣ. με στόχο την ευαισθη-
τοποίηση των νέων με παρα-
βατική συμπεριφορά και την
ενημέρωσή τους για τις τραγι-
κές επιπτώσεις των τροχαίων
δυστυχημάτων και για τον τρό-
πο  πρόληψης  και  μείωσής
τους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε
να  υλοποιείται  από  το  Φε-
βρουάριο του 2012 και μέχρι
σήμερα έχουν πραγματοποι-
ηθεί πέντε σεμινάρια με τη
συμμετοχή δεκάδων νέων.
Οι νέοι που συμμετέχουν στο

πρόγραμμα όχι μόνον έχουν
την ευκαιρία να παρακολουθή-
σουν τις εισηγήσεις των συ-
νεργατών του Ινστιτούτου σχε-
τικά  με  τα  θέματα  οδικής
ασφάλειας, ασφαλούς μετακί-
νησης  και παραβατικότητας,
αλλά και αποκτούν  τη βιωματι-
κή εμπειρία προσομοίωσης
πρόσκρουσης και ανατροπής
οχήματος με τη χρήση του ειδι-
κού τεχνολογικού εξοπλισμού
του Ινστιτούτου. Στο μονοήμε-
ρο πρόγραμμα οι νέοι έρχονται
σε επαφή επίσης με την προ-
σωπική διάσταση του ζητήμα-
τος της οδικής ασφάλειας κα-
θώς εκτός από τα στατιστικά
δεδομένα σχετικά με τα τρο-
χαία συμβάντα  των  οποίων
λαμβάνουν γνώση, παρακο-
λουθούν ομιλίες ανθρώπων
που έχουν υπάρξει οι ίδιοι θύ-
ματα τροχαίων δυστυχημάτων
και έχουν βιώσει τις τραγικές
τους συνέπειες. 

Αξίζει να τονισθεί ότι οι νέοι
συμμετέχουν και σε βιωματικά
διαδραστικά εργαστήρια αυτο-
γνωσίας που διεξάγουν εξειδι-
κευμένοι ψυχολόγοι οι οποίοι
έχουν στην πλειονότητά τους

προσληφθεί από το Ινστιτούτο
στο πλαίσιο του προγράμματος
Κοινωφελούς  Χαρακτήρα
(ΚΟΧ) σε σύμπραξη με την Πε-
ριφέρεια Αττικής. 

Η μέχρι σήμερα  εμπειρία
μας στο πρόγραμμα έδειξε ότι
οι εκπαιδευόμενοι βίωσαν με
ενθουσιασμό την εμπειρία ενώ
εντυπωσιάστηκαν από τους ει-
δικούς προσομοιωτές ανατρο-
πής, σύγκρουσης, οδήγησης
σε κατάσταση μέθης και άλλων
συνθηκών.  Η θετική αποτίμη-

ση των συμμετεχόντων νέων
για το σεμινάριο αποτυπώνεται
και στο ειδικό ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης που συμπλήρω-
σαν  μετά  τη  λήξη  του  προ-
γράμματος. 

Το πρόγραμμα του Σαββάτου
εκτός από τους νέους που εί-
χαν παραπεμφθεί για εκπαί-
δευση  παρακολούθησαν επί-
σης και ορισμένοι γονείς και
φίλοι τους ως παρατηρητές
ενώ παραβρέθηκαν και εκπρό-
σωποι της πολιτείας.

Ηοδική ασφάλεια, η κοι-
νωνική  συμπεριφορά

των οδηγών, η οικολογική
οδήγηση και οι νέες τεχνο-
λογίες κατασκευής αυτοκι-
νήτων και μηχανών τέθηκαν

επί τάπητος στο πλαίσιο της
Ημερίδας Οδικής Ασφαλείας
που  διοργάνωσε  ο  Τομέας
Μηχανολογίας  του  Ι. Ι.Ε.Κ.
ΔΕΛΤΑ. την Πέμπτη 4 Απρι-
λίου. Με καλεσμένους εκ-

προσώπους  φορέων  και
εταιρειών  που  σχετίζονται
άμεσα με την οδική συμπερι-
φορά  και  προσπαθούν  να
ευαισθητοποιήσουν το κοινό
και να επικοινωνήσουν ση-
μαντ ικά  μηνύματα  ζωής ,
ασφάλειας και παιδείας που
είναι απαραίτητα στην οδή-
γηση ,  οι  σπουδαστές  του
Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ προσέγγισαν
με μια σύγχρονη ματιά όλες
τις εκφάνσεις του θέματος. 

Το  Ινστ ι τούτο  Οδικής
Ασφάλειας  «Πάνος  Μυλω-
νάς» έδωσε και σε αυτή την
εκδήλωση δυνατό παρόν με
επιμορφωτική ομιλία-παρου-
σίαση με θέμα τα αίτια, την
πρόληψη αλλά και την μεί-
ωση των τροχαίων δυστυχη-
μάτων  που  αποτελούν  την
πρώτη αιτία θανάτου για νέ-
ους ηλικίας 15-29 ετών. 

Επιμορφωτική
Ομιλία στο ΕΠΑΛ
Κορυδαλλού  

Εκπαιδευτική ομιλία δύο
ωρών  πραγματοποι-

ήθηκε  στο  ΕΠΑΛ  Κορυ-
δαλλού  από  συνεργάτη
του Ι.Ο.ΑΣ. προς 600 πε-
ρίπου μαθητές και 30 κα-
θηγητές, στο πλαίσιο της
προσπάθειας  που  κάνει
το Ινστιτούτο για την ενη-
μέρωση και ευαισθητοποί-
ηση των μαθητών σε όλα
τα σχολεία της Ελλάδας. 

Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. στην Ημερίδα του Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ για
την Οδική Ασφάλεια 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης για νέους «ΕΡΜΗΣ»



Ομιλία σε μαθητές του 2ου ΣΕΚ
Δήμου Αιγάλεω 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς"
πραγματοποίησε μία ακόμα ενημερωτική εκπαίδευση

προς μαθητές Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης, αυτή τη
φορά στο 2ο ΣΕΚ Αιγάλεω. Το Ι.Ο.ΑΣ. παρουσίασε σε 200
μαθητές το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας στον τομέα των
τροχαίων αλλά και τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπι-
σης αυτών. Οι μαθητές ενημερώθηκαν και για την ιστοσελί-
δα www.kantososta.gr όπου υπάρχει ερωτηματολόγιο σχε-
τικό με την οδική ασφάλεια που έχει δημιουργηθεί από το
Ινστιτούτο με την υποστήριξη της AXA Ασφαλιστικής.

Ποδηλατικός  Άθλος ΙΙ, Γύρος της Πελοποννήσου

Το  Ι νσ τ ι τ ού το  Οδ ικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) "Πά-

νος Μυλωνάς" μετά τον ιδιαί-
τερα  επιτυχημένο  1ο  Ποδη-
λατικό Άθλο του 2012, διορ-
γανώνε ι  τ ον  Ποδηλα τ ι κό
Άθλο  Ι Ι ,  μ ια  εκδήλωση  με
στόχο  την  ενίσχυση  των  μη-
νυμάτων ασφαλούς κυκλοφο-
ρίας στο δρόμο και το συγκε-
ρασμό μηνυμάτων του Πολιτι-
σμού της Χώρας μας, με τον
Πολιτ ισμό  στο  Δρόμο ,  περ -
νώντας από περιοχές με υψη-
λό πολιτισμικό ενδιαφέρον. 
Στον  Άθλο  θα   συμμετά -

σχουν  ενήλικες , άνδρες  και
γυναίκες  που  θα  διανύσουν
απόσταση 610 χιλιομέτρων σε
4 ημέρες. Στόχος του συγκε-
κριμένου Άθλου, είναι να ενι-
σχυθεί η ήδη δυνατή διοργά-
νωση της περασμένης χρονιάς
(πχ . 13 ποδηλάτες  το  2012,
ήδη 35 το 2013) και να καθιε-
ρωθεί  το ποδήλατο  ως  μέσο
προώθησης  μηνυμάτων  Οδι-
κής Ασφάλειας και Πολιτισμού
στο Δρόμο. 

Ο  Ποδηλα τ ι κός  «ΑΘΛΟΣ
ΙΙ» θα ξεκινήσει από τα Μέ-
γαρα  τ η ν  Τρ ί τ η  2 3  Μα ΐ ου
και  θα  καταλήξει  στο  Ναύ -
πλιο την Παρασκευή 26 Μαΐ-
ου 2013. 
Οι ποδηλάτες που θα συμ-

μετάσχουν  θα διανύσουν  σε
διάστημα τεσσάρων ημερών,
απόσταση  610 χιλιομέτρων ,
με  διανυκτέρευση  σε  τρε ις
σ ταθμούς :  Πάτρα ,  Αρχα ία
Ολυμπία  και  Σπάρτη , ενώ  η
διαδρομή  τους  θα  ε ίνα ι  εν

συντομία: 
Ημέρα 1η: Μέγαρα – Πάτρα,

μέσω παλαιάς Εθνικής Οδού
Ημέρα 2η: Πάτρα – Αρχαία

Ολυμπία, μέσω Καλαβρύτων
Ημέρα 3η: Αρχαία Ολυμπία

– Σπάρτη, μέσω Ενωτικής Τσά-
κωνα Κυπαρισσίας 
Ημέρα  4η :  Σπάρτη  – Ναύ-

πλιο,  μέσω  Άστρους  Κυνου-
ρίας 

Ο συνδυασμός του Ποδηλα-
τικού Άθλου που προάγει τον
πολιτισμό  στο  δρόμο  με  μια
διαδρομή που θα αναδεικνύει
την  πολιτ ιστ ική  κληρονομιά
και την ιστορία της χώρας μας,
αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό
κεφάλαιο για την ενημέρωση
και ευαισθητοποίηση φορέων
και συμπολιτών μας. 
Η  διοργάνωση  αυτή  προ -

γραμματ ί ζ ε τα ι  το  Μάϊο  με
αφορμή  και  την  Παγκόσμια
Ε β δ ο μ ά δ α  Οδ ι κ ή ς  Ασφά -
λε ιας  που  έχε ι  ανακο ι νω -
θ ε ί  α π ό  τ ο ν  Οργα ν ι σ μ ό
Ηνωμένων  Εθνών  κα ι  επ ι -

κεντρώνεται  σε  δράσεις  για
τ ο υ ς  ε υ ά λω τ ο υ ς  κ υ ρ ίω ς
χρήστες  των  δρόμων  και  θα
συνδυαστεί  με  την  πραγμα-
τ οπο ίηση  δρασ τηρ ιο τή των
και  προβολή  μηνυμάτων  για
την  ασφάλεια  και  τον  πολιτι-
σμό  στο  δρόμο.
Για περισσότερες πληροφο-

ρίες επισκεφτείτε το: 
http://icycle.gr/new_site/in

dex.php/el/cycling-options-
el/charity-r ides-el/ item/21-
rsi-athlos-2013-el 

Ενημερωτική παρουσίαση στο 2ο
Γυμνάσιο Λαυρίου

Στο Λαύριο βρέθηκε ο συνεργάτης του Ι.Ο.ΑΣ. Δημή-
τρης Χατζηδοπαυλάκης την Πέμπτη 11 Απριλίου με

σκοπό να ενημερώσει τους μαθητές όλων των τάξεων του
2ου Γυμνασίου. Περισσότεροι από 180 μαθητές αλλά και
όλοι οι  εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολούθησαν με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον την επιμορφωτική παρουσίαση γύ-
ρω από θέματα Οδικής Ασφάλειας και συζήτησαν με το
συνεργάτη του Ι.Ο.ΑΣ.  τους προβληματισμούς τους. 

Ενημερωτική Ομιλία στην ΑΧΑ
Ασφαλιστική στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ταξίδεψαν οι άνθρωποι του Ινστιτού-
του μετά από πρόσκληση, προκειμένου να ενημερώ-

σουν το προσωπικό της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, μέλους της
Συμμαχίας για την Ευγένεια και τον Πολιτισμό στο δρόμο,
γύρω από θέματα Οδικής Ασφάλειας.  Ενώ είχαν την ευ-
καιρία να συζητήσουν για τις πολλές δράσεις που υλο-
ποιούν οι δύο οργανισμοίμαζί, τα τελευταια δύο χρόνια.

Εκπαίδευση στο προσωπικό του
Μασούτη 

Στις εγκαταστάσεις του Μασούτη στη Θεσσαλονίκη
φιλοξενήθηκε η Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας

του Ι.Ο.ΑΣ. με τους εξειδικευμένους εκπαιδευτές του
Ινστιτούτου όπου και πραγματοποίησαν εκπαίδευση σε
300 πελάτες  της  εταιρείας  και  πολίτες  της
Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν
ενημέρωση και εκπαιδεύτηκαν και βιωματικά με τη
χρήση των προσομοιωτών του Ινστιτούτου στο πλαίσο
του προγράμματος AVENUE.
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