
Τιμητικό βραβείο για το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στην τελετή
απονομής των ΔΕΗ Environmental Awards

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012 πραγματο-
ποιήθηκε η τελετή απονομής των ετήσιων

ΔΕΗ Environmental Awards για το έτος 2013,
σε μία κατάμεστη αίθουσα στο ξενοδοχείο A-
thenaeum Intercontinental. Στην τελετή, βρα-
βεύθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές για την προ-
στασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία, οι
οποίες διακρίθηκαν μέσω διαδικασίας που θε-
σμοθέτησε η εταιρεία Boussias Communica-
tions και η Plant Management.
Στην αρχή της εκδήλωσης η κ. Βασιλική Δα-

νέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου
Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλω-
νάς» παρέλαβε Τιμητικό Βραβείο για την καλ-
λιέργεια κουλτούρας οδικής ασφάλειας στο
ελληνικό κοινό, η οποία είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένη με την προστασία του Περιβάλλοντος,
καθώς οι οδηγοί που υιοθετούν ασφαλέστερη
συμπεριφορά στο δρόμο οδηγούν κατά τεκμή-
ριο πιο οικονομικά, ενώ αυτή καθαυτή η μεί-
ωση των τροχαίων συμβάλλει και στη βελτίω-
ση του περιβάλλοντος. Με βραβεία τιμήθηκαν
επίσης ο κ. Αδαμάντιος Σκορδίλης από τον Ελ-
ληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και το Χαρο-
κόπειο Πανεπιστήμιο. 
Παραλαμβάνοντας το τιμητικό βραβείο από

το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων κ. Σερα-
φείμ Τσόκα, η Πρόεδρος κ. Δανέλλη-
Μυλωνά, συνεχάρη τους διοργανω-
τές για την καθιέρωση του θεσμού
των Environmental Awards και ευ-
χαρίστησε την κριτική επιτροπή για
την τιμή και την αναγνώριση του έρ-
γου του Ινστιτούτου, αναφέροντας:
«Στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας

(Ι.Ο.ΑΣ.) "Πάνος Μυλωνάς", πιστεύουμε ότι η
Οδική Ασφάλεια και η προστασία του περιβάλ-
λοντος έχουν άμεση σχέση με τη ζωή και την
ανάπτυξη, αποτελούν στοιχεία πολιτισμού και
αναφαίρετα δικαιώματα όλων μας που πρέπει
να διεκδικούμε καθημερινά».
Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας

του Υπουργείου κ. Σεραφείμ Τσόκας ανέφε-
ρε κατά τον χαιρετισμό του μεταξύ άλλων:
«Σήμερα, βραβεύονται οι καλύτερες πρακτι-
κές επιχειρήσεων που στόχο έχουν την προ-
στασία του περιβάλλοντος με τρόπο απτό
και ουσιαστικό.  Δεδομένης της γενικότερης
οικονομικής κατάστασης την οποία αντιμε-
τωπίζει η χώρα μας, είναι σημαντικό να μην
παραμελούμε, να μην παρεκκλίνουμε – αν
θέλετε – από την τήρηση των κανόνων εκεί-
νων, που βοηθούν να προστατεύουμε και να
διατηρούμε το περιβάλλον μας αναλλοίωτο
από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Θέλω
να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλους
εσάς που βραβεύεστε σήμερα, για τις πρω-
τοβουλίες που έχετε αναλάβει και να σας
ευχηθώ το βραβείο που θα παραλάβετε να
αποτελέσει μια πρόκληση για ακόμα περισ-
σότερες ενέργειες και δράσεις προς αυτήν
την κατεύθυνση». 

Τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πει-
ραιά επισκέφτηκε η Πρόεδρος του Ιν-

στιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ)
«Πάνος Μυλωνάς» και οι συνεργάτες της
με την Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας
(mobile NEST), με σκοπό να ενημερώ-
σουν τους δόκιμους της Σχολής γύρω από
θέματα Οδικής Ασφάλειας. Η Πρόεδρος
του Ινστιτούτου  με εισήγησή της επεσή-
μανε τα αίτια, τα αποτελέσματα, αλλά και
τους τρόπους πρόληψης και μείωσης των
τροχαίων συμβάντων. Στη συνέχεια οι 250
δόκιμοι που συμμετείχαν, εκπαιδεύτηκαν
στην διοργάνωση, εκπαιδεύτηκαν και βιω-
ματικά με τη χρήση του εξοπλισμού της
Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας (mo-
bile NEST) με προσομοιωτές οδήγησης,
ανατροπής, πρόσκρουσης και άλλες δρα-
στηριότητες. Η εκπαίδευση των δοκίμων
της Σχολής  πραγματοποιήθηκε  μετά από
πρόσκληση του Διοικητή της Σχολής
Ναυάρχου κύριου Αλέξανδρου Θεοδοσί-
ου, ο οποίος και παρακολούθησε με εν-
διαφέρον όλη την παρουσίαση.

Εκπαίδευση στη Σχολή
Ναυτικών Δοκίμων με τη
χρήση του εξοπλισμού του
mobile NEST



Με μια ματιά:

HΠρόεδρος  του  Ινστιτούτου
κυρία  Βασιλική  Δανέλλη-

Μυλωνά  και ο συνεργάτης  του
Ι.Ο.ΑΣ. συγκοινωνιολόγος κύριος
Άγγελος Ρουχωτάς επισκέφτηκαν
το Γ΄Σώμα Στρατού την Πέμπτη 13
Δεκεμβρίου 2012, έπειτα από πρόσκληση της
Περιφερειακής  Επιθεώρησης  Υγιεινής  και
Ασφάλειας του Γ΄Σώματος Στρατού, όπου και
πραγματοποίησαν ενημερωτική ομιλία-παρουσίαση
γύρω  από  θέματα  Οδικής  Ασφάλειας . Την
παρουσίαση  παρακολούθησαν , η  ηγεσία  του
Σώματος, Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, περισσότεροι
από 250 στρατευμένοι αλλά και Μόνιμοι Υπάλληλοι
που υπηρετούν σε Μονάδες και Υπηρεσίες του

Ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια
στο Γ΄Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη

02/12/2012: Συνέντευξη της Προέδρου του Ι.ΟΑΣ. «Πάνος Μυ-
λωνάς» κα Βασιλική Δανέλλη Μυλωνά στην τηλεοπτική εκπομπή
«Σαββατοκύριακο στη ΝΕΤ»  

02/12/2012: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφά-
λεια» στο  Παπαστράτειο Δημοτικό Αγρινίου.

03/12/2012: Εκπαίδευση των προσληφθέντων στο νομό Αιτωλο-
ακαρνανίας στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας Κοινωφελούς
Χαρακτήρα

04/12/2012:Εκπαίδευση των προσληφθέντων στο νομό Αχαΐας, στο
πλαίσιο του Προγράμματος εργασίας Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

06/12/2012: Εκπαίδευση μαθητών Δημοτικού Σχολείου Αθηνών στο
Μουσείο Αυτοκινήτου.

06/12/2012: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφά-
λεια» στο Ρούφειο Δημοτικό Πατρών.

07/12/2012: Επιμορφωτική Ομιλία στο 7ο Γυμνάσιο Αχαρνών
07/12/2012: Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε μαθη-

τές των εκπαιδευτηρίων Ηλιάδη στο Μουσείο Αυτοκινήτου.
07/12/2012: Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε μαθη-

τές του εκπαιδευτηρίου Σωτηρχόπουλου στην Πάτρα.
08/12/2012: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "ΕΡΜΗΣ" στο OTE A-

CADEMY στο Μαρούσι
10/12/2012: Πρόγραμμα κυκλοφοριακής Αγωγής στο 6ο Δημο-

τικό Αγρινίου.
11/12/2012: Πρόγραμμα κυκλοφοριακής Αγωγής στο 6ο Δημο-

τικό Αγρινίου.
12/12/2012: Πρόγραμμα κυκλοφοριακής Αγωγής στο 2ο Δημο-

τικό Αγρινίου.
13/12/2012: Ομιλία-Παρουσίαση από την Πρόεδρο του Ινστιτού-

του κυρία Βασιλική Δανέλλη- Μυλωνά και το συγκοινωνιολόγο κύ-
ριο Άγγελο Ρουχωτά στο 3ο Σώμα Στρατού στη Θεσσαλονίκη

13/12/2012: Πρόγραμμα κυκλοφοριακής Αγωγής στο 2ο
Δημοτικό Αγρινίου.

13/12/2012: Εκπαίδευση με τη χρήση του εξοπλισμού της Κινητής

Μονάδας Οδικής Ασφάλειας (mobile NEST) στο Bar College στην Πάτρα
14/12/2012: Συνέντευξη της Επιμ. Ανηλίκων κας Τάνιας Κοσκινιά-

δου στην εκπομπή του κου  Κιούση στο ΒΗΜΑ fm, 99.5
14/12/2012: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με Ασφά-

λεια" στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας 
14/12/2012: Εκπαίδευση με τη χρήση του εξοπλισμού της Κινη-

τής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας (mobile NEST) στην 117 Πτέρυγα
Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ανδραβίδα

14/12/2012:Πρόγραμμα κυκλοφοριακής Αγωγής σε μαθητές του
6ο Δημοτικού Αγρινίου.

17/12/2012: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με Ασφά-
λεια" στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας

17/12/2012: Ομιλία του κου Βασίλη Σταματόπουλου σε ημερίδα
της Ένωσης ελλήνων Φυσικών σο 3ο ΕΠΑΛ Περιστερίου 

17/12/2012: Εκπαιδευτική ομιλία-παρουσίαση στη Σχολή Ναυτι-
κών Δοκίμων

18/12/2012: Εκπαιδευτική Ομιλία-Παρουσίαση στο 1ο Λύκειο
Παλαιού Φαλήρου

18/12/2012: Τιμητική διάκριση Ι.Ο.ΑΣ. από τα Enviromental
Awards με διοργανώτρια εταιρεία  τη ΔΕΗ

19/12/2012: Συνέντευξη της Προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ. σε εκπομπή
των κκ. Τρακουσέλη και Πουρναράκη του Ρ/Φ Alpha 98.9

19/12/2012: Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στο 20ο
Δημοτικό σχολείο Αθηνών

21/12/2012: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με Ασφά-
λεια" στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας

21/12/2012:Εκπαιδευτική Ομιλία-Παρουσίαση στο ΟΤΕΚ Αναβύσσου
21/12/2012: Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρίας UNILEVER

με τη χρήση του  εξοπλισμού της Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας
(mobile NEST) στις  εγκαταστάσεις του Σχηματαρίου.

28/12/2012: Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε μαθη-
τές Δημοτικού στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, στο πλαίσιο Χριστουγεννιάτι-
κων εκδηλώσεων για παιδιά

Εκπαίδευση στο Bar College στην Πάτρα 

Στο  πλαίσιο  της  διοργάνωσης
του Bar College που πραγματο-

ποιήθηκε στις 13 Δεκεμβρίου στην
Πάτρα ,  το  Ι νστ ι τούτο  Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε
συνεργασία με τη Diageo πραγμα-
τοποίησε εκπαίδευση στους συμ-
μετέχοντες της  διοργάνωσης  σε
θέματα  γύρω  από  την  Οδική
Ασφάλεια και τις επιπτώσεις της
χρήσης αλκοόλ κατά την οδήγη-
ση. Οι  συμμετέχοντες  είχαν  την

ευκα ιρ ία  να  κάνουν
χρήση του εξοπλισμού
της Κινητής Μονάδας
Οδικής  Ασφάλε ιας
(mob i le  NEST)  που
αποτελείται  από  προ-
σομοιωτές πρόσκρου-
σης, ανατροπής  οχή-
ματος, γυαλιά  προσο-
μοίωσης μέθης κ.α.
Η  δράση  αυτή  είναι

πολύ σημαντική καθώς
οι μπάρμεν έρχονται σε

επαφή καθημερινά με πλήθος  κό-
σμου και κυρίως νέους οι οποίοι
και εμπλέκονται συχνότερα σε τρο-
χαία συμβάντα. Το "Υπεύθυνο Σερ-
βίρισμα" αποτέλεσε κύριο αντικεί-
μενο της εκπαίδευσης με σκοπό την
ευαισθητοποίηση των μπάρμεν σε
θέματα σχετικά με την ασφάλεια
στο δρόμο. Η δράση αυτή αποτελεί
την πρώτη από μια σειρά κοινών
εκπαιδεύσεων Bar college και  mo-
bile NEST σε όλη την Ελλάδα.



Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Με ιδιαίτερη χαρά το Ινστιτούτο ολοκλήρω-
σε την εκπαίδευση των ατόμων που προ-

σελήφθησαν στο πρόγραμμα Κοινωφελούς
Χαρακτήρα του Υπουργείου Εργασίας & Κοι-
νωνικής Ασφάλισης στους Νομούς Αχαΐας και
Αιτωλοακαρνανίας με συμπράττοντες φορείς
την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Πανε-
πιστήμιο της Πάτρας. Οι επωφελούμενοι άνερ-
γοι  προσελήφθησαν με 5μηνες συμβάσεις, μι-
σθό 625 ευρώ και  ασφαλιστική κάλυψη από
τον ΟΑΕΔ και ξεκίνησαν την υλοποίηση του
προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου προ-
βλέπονται μία σειρά δράσεων που σαν απώτε-
ρο σκοπό  έχουν να προληφθούν και να μει-
ωθούν τα τροχαία συμβάντα στις εν λόγω πε-
ριοχές. Ενδεικτικά κάποιες από τις ενέργειες
που θα πραγματοποιηθούν: 

Ενημέρωση – Εκπαίδευση των
Σχολικών Μονάδων (μαθητών, γονέων
και εκπαιδευτικών) για τους τρόπους Ασφα-
λούς Μετακίνησης, Οδικής Συμπεριφοράς,
Οδικής Ασφάλειας και Μεθόδων Πρόληψης
των Ατυχημάτων.

Καταγραφή και βελτίωση (με τη συ-

νέργεια των αρμοδίων Αρχών, Περιφέρει-
ας, και της Τροχαίας) των σημείων επι-
κινδυνότητας πέριξ των Σχολικών
Μονάδων, αλλά και σε άλλα σημεία του
Οδικού Δικτύου.

Μέριμνα βελτίωσης της ασφάλειας
στο Αστικό Περιβάλλον με τη συνεργασία
των Τοπικών Φορέων και της Τροχαίας.

Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση –
Κινητοποίηση του τοπικού πληθυσμού.
Το έργο αυτό αποτελεί μία μοναδική ευκαι-

ρία να φέρουμε το θέμα της Οδικής Ασφά-
λειας στο προσκήνιο και να συμβάλουμε
στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην
ανάπτυξη του τόπου μας. Εξάλλου οι πολιτι-
κές για την Οδική Ασφάλεια είναι και κοινω-
νικές πολιτικές αφού η πρόληψη τροχαίων
συμβάντων  μπορεί  να μεταφραστεί σε εξοι-
κονόμηση πόρων. Για το ίδιο πρόγραμμα ξε-
κίνησαν οι προσλήψεις και για το Νομό Αττι-
κής και αναμένεται να ολοκληρωθούν με το
νέο έτος οπότε και θα γίνουν οι εκπαιδεύσεις
των ωφελουμένων και θα ξεκινήσει η υλο-
ποίηση του προγράμματος.

1.600 μαθητές Δημοτικών
Σχολείων εκπαιδεύτηκαν το
μήνα Δεκέμβριο!  

Περισσότεροι από 1.600 μαθητές
Δημοτικών  Σχολείων  διαφόρων

περιοχών της χώρας μας  εκπαιδεύ-
τηκαν το μήνα Δεκέμβριο με το πρό-
γραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «Κυ-
κλοφορώ με Ασφάλεια» που το Ινστι-
τούτο έχει  δημιουργήσει  με  σκοπό
την  ενίσχυση  της  γνώσης  των  παι-
διών γύρω  από  θέματα  Ασφαλούς
Κυκλοφορίας. 
Συγκεκριμένα το μήνα αυτό τα

προγράμματα πραγματοποιήθη-
καν στα σχολεία: 
Παπαστράτειο Δημοτικό 
Σχολείου Αγρινίου
2ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου
6ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου
Ρούφειο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
Εκπαιδευτήρια Σωτηρχοπούλου 
Πατρών 
11ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών 
21ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών
Εκπαιδευτήρια Ηλιάδη Σαλαμίνας
20ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών  
21ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 
7ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου 

Εκπαίδευση στην 117 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας
στην Ανδραβίδα 

Την 117 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αε-
ροπορίας στην Ανδραβίδα επισκέφτηκαν

συνεργάτες του Ινστιτούτου με την Κινητή Μο-
νάδα Οδικής Ασφάλειας, ώστε να πραγματο-
ποιήσουν εκπαιδευτική εκδήλωση για την Οδι-
κή Ασφάλεια. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η
καλλιέργεια πνεύματος και νοοτροπίας Ασφα-
λούς Οδήγησης και Πρόληψης των Τροχαίων

Ατυχημάτων, με κάθε είδους όχημα (αυτοκίνη-
το, μοτοσυκλέτα κλπ.) και η ευαισθητοποίηση
όλων των στρατευμένων σε θέματα που αφο-
ρούν τη σωστή οδηγική συμπεριφορά. Οι συμ-
μετέχοντες εκπαιδεύτηκαν μέσω ομιλιών και
παρουσιάσεων οπτικοακουστικού υλικού αλλά
και βιωματικά, με τη χρήση του εξοπλισμού της
Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας (mobile
NEST) ο οποίος αποκτήθηκε για τις ανάγκες του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος AVENUE for Traffic
Safety. Την εκδήλωση παρακολούθησαν συνο-
λικά περισσότερα από 350 άτομα από το προ-
σωπικού της Μονάδας, μεταξύ αυτών ο Διοι-
κητής της Πτέρυγας Σμήναρχος κύριος Ευθύ-
μιος Χαραλαμπίδης,, Αξιωματικοί, Υπαξιωματι-
κοί, Ιπτάμενοι και τεχνικό προσωπικό. 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ένα ακό-
μα σεμινάριο του προγράμματος «ΕΡ-

ΜΗΣ» που υλοποιεί το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία
με τα Δικαστήρια Αθηνών και την Υπηρεσία
Επιμελητών Ανηλίκων (ΥΕΑ).
Το σεμινάριο αποτελεί πρωτοβουλία σε

ευρωπαϊκό επίπεδο και απευθύνεται σε νέ-
ους οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί για εκπαί-
δευση από τα Δικαστήρια, μετά από παραβά-
σεις του ΚΟΚ. Το πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» του
Δεκεμβρίου υλοποιήθηκε στις εγκαταστά-
σεις της ΟΤΕ-ACADEMY στο Μαρούσι  και
μαζί με τους νεαρούς, το παρακολούθησαν
εθελοντές του Ινστιτούτου και στελέχη Ορ-
γανισμών  και φορέων. 
Στο εξάωρης διάρκειας πρόγραμμα, ειση-

γητές ήταν στελέχη του Ινστιτούτου, εξειδι-

κευμένοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αερο-
πορίας και της Τροχαίας, ενώ στα εργαστή-
ρια συμμετείχαν ψυχολόγοι και άνθρωποι
που βίωσαν την εμπειρία τροχαίων δυστυχη-
μάτων έχοντας υποστεί τραυματικές συνέ-
πειες. Τα σεμινάρια που είναι αποτέλεσμα
συνεργασίας του Ινστιτούτου με τα Δικαστή-
ρια ξεκίνησαν πριν ένα χρόνο και υλοποι-
ούνται κάθε μήνα στο Εθνικό Κέντρο Αναφο-
ράς για την Οδική Ασφάλεια, με χρήση του
σύγχρονου εξοπλισμού που έχει αποκτηθεί
από το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του ευρωπαϊ-
κού προγράμματος AVENUE for Traffic Safe-
ty.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοι-

χεία της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων,
κατά το δικαστικό έτος 2009-2010 εισήχθη-
σαν για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυ-

κλοφορίας  3.259 ανήλικοι σε σύνολο
5.411 εισαχθέντων για οποιοδήποτε αδίκη-
μα. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν τα Δικα-
στήρια Ανηλίκων Αθηνών (γεωγραφική πε-
ριοχή που καλύπτεται από την αρμοδιότητα
του Πρωτοδικείου Αθηνών).

Πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων 



Ποδηλατικός  Άθλος ΙΙ, Γύρος της
Πελοποννήσου

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

συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας που
σημείωσε ο 1ος Ποδηλατικός Άθλος
«Αθήνα-Θεσσαλονίκη» τον Ιούνιο
του 2012 ανακοινώνει τη διοργάνω-
ση του 2ου Ποδηλατικού Άθλου ο
οποίος θα διεξαχθεί το Μάιο του
2013 στην Πελοπόννησο. Ο Ποδη-
λατικός Άθλος είναι μια εκδήλωση
μη αγωνιστικού χαρακτήρα, με στό-
χο τη συγκέντρωση πόρων για την
υποστήριξη και προώθηση δράσεων
του Ινστιτούτου, οι οποίες προάγουν
την επιμόρφωση και ευαισθητοποί-
ηση για την οδική ασφάλεια και την
κυκλοφοριακή αγωγή.  Η ποδηλατι-
κή διαδρομή θα ξεκινήσει από την
περιοχή των Μεγάρων στις 23 Μαΐ-
ου, θα περάσει από την Πάτρα, την
Αρχαία Ολυμπία, τη Σπάρτη και θα
τερματίσει στο Ναύπλιο στις 26 Μαΐ-
ου, ενώ κατά τη διάρκεια του Άθλου
θα πραγματοποιούνται και δράσεις
ενημέρωσης με την Κινητή Μονάδα
Οδικής Ασφάλειας του Ινστιτούτου
στις πόλεις σταθμούς. 

Ο συνδυασμός του
Ποδηλατικού Άθλου που προάγει
τον πολιτισμό στο δρόμο με μια δια-
δρομή που θα αναδεικνύει την πο-
λιτιστική κληρονομιά και την ιστορία
της χώρας μας, αποτελεί ιδιαίτερα
σημαντικό κεφάλαιο για την ενημέ-
ρωση και ευαισθητοποίηση φορέ-
ων και συμπολιτών μας. Η διοργά-
νωση αυτή προγραμματίζεται το
Μάϊο με αφορμή και την Παγκόσμια
Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας που
έχει ανακοινωθεί από τον Οργανι-
σμό Ηνωμένων Εθνών και επικεν-
τρώνεται σε δράσεις για τους ευά-
λωτους κυρίως χρήστες των δρό-
μων και θα συνδυαστεί με την
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων
και προβολή μηνυμάτων για την
ασφάλεια και τον πολιτισμό στο
δρόμο.
Για περισσότερες πληροφορίες

και για δήλωση συμμετοχής επισκε-
φτείτε το: 

http://icycle.gr/new_site/index.php
/el/cycling-options-el/charity-rides-
el/item/21-rsi-athlos-2013-el

Με τους αυριανούς επαγγελματίες του
ελληνικού τουρισμού (στελέχη τουρι-

στικών επιχειρήσεων, ξεναγούς, υπαλλή-
λους τουριστικών γραφείων, μάγειρες κ.α.)
είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να
ανταλλάξουν απόψεις σε θέματα που αφο-
ρούν στον καίριο τομέα της οδικής ασφά-
λειας, οι συνεργάτες του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς». Πιο συγκεκριμένα, την Παρα-
σκευή 21 Δεκεμβρίου 2012, τριακόσιοι και
πλέον νέοι ηλικίας από 18 έως 22 ετών μα-
ζί με τους καθηγητές τους, γέμισαν με εν-
θουσιασμό το αμφιθέατρο των εγκαταστά-
σεων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαί-
δευσης & Κατάρτισης (49ο χλμ. Αθηνών –

Σουνίου) ώστε να συμμετάσχουν στην ημε-
ρίδα ενημέρωσης.
Η επιμόρφωση περιελάμβανε εκτός από

εισήγηση στελέχους του Ινστιτούτου, ανάλυ-
ση στατιστικών σχετικά με τις κύριες αιτίες
πρόκλησης τροχαίων συμβάντων, παρου-
σίαση τρόπων αποφυγής τους καθώς και
προβολή τηλεοπτικών σποτ για την οδική
ασφάλεια, μεταξύ των οποίων και τα δύο
νέα τηλεοπτικά σποτ που δημιούργησε το
Ι.Ο.ΑΣ. σε συνεργασία με την Αντιπροσω-
πεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλά-
δα για την απόσπαση προσοχής και τα λά-
θος πρότυπα που δίνουν οι γονείς στα παι-
διά τους μέσα από την επιθετική οδήγηση.

Την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου πραγματο-
ποιήθηκε ημερίδα της Ένωσης Ελλήνων

Φυσικών σε συνεργασία με 3ο ΕΠΑΛ Περι-
στερίου με τίτλο «όχι άλλοι νεκροί» στους
Ελληνικούς δρόμους. Η ημερίδα πραγματο-
ποιήθηκε στο 3ο ΕΠΑΛ με την παρουσία 250
παιδιών. 
Οι μαθητές, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρα-

κολούθησαν παρουσίαση του τεχνικού διευ-
θυντή του Ινστιτούτου Βασίλη Σταματόπου-
λου και συζήτησαν μαζί του τους προβληματι-
σμούς και τις σκέψεις τους. 

Ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια στον Οργανισμό
Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης

Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. στην ημερίδα
της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών σε
συνεργασία με 3ο ΕΠΑΛ Περιστερίου

Στο Ίδρυμα Ευγενίδου βρέθη-
καν οι εμψυχώτριες του Ινστι-

τούτου μετά από πρόσκληση
προς το Ινστιτούτο Οδικής Ασφά-
λειας «Πάνος  Μυλώνάς»  προ-
κειμένου να παρουσιάσουν  το
πρόγραμμα κυκλοφοριακής
αγωγής  σε  παιδιά σχολικής και
προσχολικής ηλικίας. 
Με ενθουσιασμό συμμετεί-

χαν περισσότερα από 80 παιδά-
κια που επισκέφτηκαν το  Ίδρυ-
μα Ευγενίδου με τους γονείς
τους προκειμένου να παρακο-
λουθήσουν το πρόγραμμα. Στη
στολισμένη αίθουσα της βιβλιο-
θήκης τα παιδάκια  χωρισμένα
σε ομάδες έμαθαν παίζοντας,
τους βασικούς κανόνες συμπε-
ριφοράς για την ασφάλεια της
κυκλοφορίας στο δρόμο και
κυρίως τους κινδύνους που
κρύβει ο δρόμος όπως και τον
τρόπο σωστής συμπεριφοράς
για εκείνα αλλά και τους γονείς
τους όταν οδηγούν  ή περπα-
τούν  και τα συνοδεύουν!

Η πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. πα-
ρούσα στην εκδήλωση  ευχή-
θηκε  στα  παιδάκια  για  τις
γιορτές και τον καινούργιο
χρόνο  μοιράζοντας τους και
το ημερολόγιο με τις δράσεις
του Ινστιτούτου για το 2013
και παροτρύνοντας τα να μιλή-
σουν με τους γομείς τους για
τα όσα άκουσαν και έμαθαν
στο πρόγραμμα που με χαρά
συμμετείχαν. 

“Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στο Ίδρυμα Ευγενίδου
την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων

Εκπαίδευση Ενημέρωση για
τους νεοπροσληφθέντες συ-
νεργάτες των Προγραμμάτων
Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε
Αττική και Δυτική Ελλάδα (Ια-
νουάριος-Φεβρουάριος)
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

«ΕΡΜΗΣ» σε συνεργασία με
την Υπηρεσία Επιμελητών
Ανηλίκων (Ιανουάριος-Φε-
βρουάριος)
Προγράμματα ενημέρωσης-

επιμόρφωσης για θέματα Οδι-

κής Ασφάλειας και Κυκλοφο-
ριακής Αγωγής για τους εθε-
λοντές του Ινστιτούτου, στελέ-
χη επιχειρήσεων αλλά και όλες
τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Ια-
νουάριος-Φεβρουάριος)
Καμπάνια ενημέρωσης-ευαι-

σθητοποίησης του κοινών για
την ασφάλεια στους  δρόμους
και την πρόληψη των τροχαίων
(flash mob)
Εβδομάδα Οδικής Ασφάλει-

ας με δράσεις και ενημέρωση

σε όλη την Ελλάδα για 6η συ-
νεχή χρονιά από το Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς» και το Σύλ-
λογο Ελλήνων Συγκοινωνιολό-
γων (Σ.Ε.Σ.) με συμμετοχή
εθελοντών και φορέων πανελ-
λαδικά (Μάρτιος)
Περιφερειακή Ημέρα Οδι-

κής Ασφάλειας στη Δυτική Ελ-
λάδα και Ημέρα Ευγένειας στο
Δρόμο πανελλαδικά στο πλαί-
σιο της Εβδομάδας Οδικής
Ασφάλειας

Εκπαιδευτικές δράσεις του
προγράμματος Προσκοπισμός
και Παγκόσμια Οδική Ασφάλεια
στο πλαίσιο της Δεκαετίας Δρά-
σεων για την Οδική Ασφάλεια
του Ο.Η.Ε. (UN Decade of Ac-
tion)
Ποδηλατικός Άθλος ΙΙ (Μάιος) 
και πολλές άλλες δραστηριό-

τητες  και  προγράμματα  για
όλους, επιφυλάσσοντας ιδιαίτε-
ρα ενδιαφέρουσες δράσεις για
τους Φίλους του ποδηλάτου.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΜΕ για το ξεκίνημα του 2013:




