
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

01/09/2012: Πρόγραμμα επιμόρφωσης νέων «ΕΡΜΗΣ» σε συνεργασία με την Υπηρεσία 
Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Αθηνών
03/09/2012: Εκπαίδευση σε ανηλίκους ασυνόδευτους πρόσφυγες στο Εθνικό Κέντρο 
Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια 
06 – 09/09/2012: Συμμετοχή του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" στην 
έκθεση "ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ" με την Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας
07 – 09/09/2012: Εκπαιδευτικά Προγράμματα "Κυκλοφορώ με Ασφάλεια" για παιδιά, στο 
πλαίσιο της "Παιδιαδρομής" - Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
10 – 12/09/2012: Επίσκεψη του Προέδρου του Γερμανικού Οργανισμού Οδικής Ασφάλειας 
(DVW) Kurt Bodewig στο Ινστιτούτο
11/09/2012: Καμπάνια Ενημέρωσης για οδηγούς και παιδιά ενόψει της έναρξης της νέας 
σχολικής  χρονιάς με την υποστήριξη της Αττικής Οδού
13/09/2012: Ενημερωτική Ομιλία στη Βάση του Πολεμικού Ναυτικού "Κανελλόπουλος" 
στο Σκαραμαγκά
17/09/2012: Παρουσίαση του Τοπικού Κέντρου Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια (local NEST) 
στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
17/9/2012: Συμμετοχή της Προέδρου του Ινστιτούτου κ. Βασιλικής Δανέλλη-Μυλωνά στην 
έκθεση του Τμήματος Τροχαίας Πατρών
20 – 23/09/2012:  Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. στην εκδήλωση "Μικρόπολις" με Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Α/θμιας Εκπαίδευσης και τους προσομοιωτές 
του προγράμματος AVENUE for Traffic Safety
22/9/2012 Συμμετοχή του Ινστιτούτου σε Δράσεις της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του 
Άρεως με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Ασφαλώς Ποδηλατώ"
Συμμετοχή του Ινστιτούτου με Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής 
Αγωγής «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» και Πρόγραμμα Ενημέρωσης Ενηλίκων "Οδήγηση και 
Αλκοόλ" στην Οδό Πανεπιστημίου (πεζοδρόμηση οδού για την ημέρα αυτή)

24/09/2012: Συμμετοχή της Προέδρου του Ινστιτούτου κ. Βασιλικής Δανέλλη-Μυλωνά μεταξύ 

των κεντρικών ομιλητών στο Συνέδριο του ΟΗΕ για την Οδική Ασφάλεια, στη Γενεύη

27/09/2012: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» 

στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου



Παρουσίαση Τοπικού Κέντρου Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια (local NEST) στην Πάτρα

Εγκαινιάστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου το «Τοπι-
κό Κέντρο Αναφοράς για την Οδική Ασφά-

λεια» στην πόλη των Πατρών. Το Κέντρο στεγά-
ζεται στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας
του Πανεπιστημίου Πατρών (χώρος Εκκρεμούς
Φουκώ) και είναι αποτέλεσμα της στενής και
μακροχρόνιας συνεργασίας του Πανεπιστημίου
Πατρών και του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" για
την πρόληψη και μείωση των τροχαίων συμ-
βάντων στην ευρύτερη περιοχή. Το έργο τελεί
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου AVENUE (Ac-
tions for Vulnerable, Elderly, Novice drivers and
road Users in Europe) στο οποίο, το Ινστιτούτο
συντονίζει 13 φορείς από 9 ευρωπαϊκές χώρες.
Το «Τοπικό Κέντρο Αναφοράς για την Οδική

Ασφάλεια» στην Πάτρα αποτελεί προπομπό
στη δημιουργία πρότυπων Τοπικών Κέντρων
Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια και την διά-
δοσή τους σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη,
ως βέλτιστη πρακτική. Είναι το τρίτο που δημι-
ουργείται από το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του ευ-
ρωπαϊκού προγράμματος AVENUE for Traffic
Safety (μετά το Εθνικό Κέντρο στην Αθήνα και
την Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας). 
Στην παρουσίαση παρέστησαν Κοινοβου-

λευτικοί εκπρόσωποι, εκπρόσωποι των Τοπι-
κών Αρχών της Πάτρας, Αξιωματικοί της Τρο-
χαίας, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Παρατη-
ρητηρίου Οδικής Ασφάλειας στη Δυτική Ελ-

λάδα, οι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου
Πατρών Καθηγητές κ.Άννα Ρούσσου και ο κ.
Δημήτρης Καλπαξής, οι Καθηγητές κ. Βασί-
λης Αναστασόπουλος και κ. Θανάσης Κάρα-
λης, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι κοινωνι-
κών φορέων.
Σκοπός της δημιουργίας του Τοπικού Κέν-

τρου Οδικής Ασφάλειας στην Πάτρα είναι η
ενίσχυση της ενημέρωσης και εκπαίδευσης
πολιτών όλων των ηλικιακών ομάδων της ευ-
ρύτερης περιοχής καθώς όλοι πλέον θα
έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν βιω-
ματικά και σε βάθος γύρω από τους σημαντι-
κότερους παράγοντες πρόκλησης τροχαίων.
Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποι-

ούνται στο Κέντρο Οδικής Ασφάλειας του Πα-
νεπιστημίου Πατρών, θα ξεκινήσουν μέσα
στο τρέχον σχολικό έτος σε συνεργασία με
την Περιφέρεια, τους Δήμους, την Τροχαία
και τους κοινωνικούς φορείς, ενώ τα προ-
γράμματα απευθύνονται σε παιδιά Δημοτι-
κού, Γυμνασίου, Λυκείου, νέους οδηγούς και
στελέχη εταιρειών της περιοχής. 
Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά Δημοτικού θα

μπορούν να παρακολουθήσουν τα βιωματικά
προγράμματα: «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια»
και «Ασφαλώς Ποδηλατώ», ενώ για τους
υπόλοιπους επισκέπτες θα υπάρχουν προ-
σαρμοσμένα προγράμματα που θα βασίζονται
σε δραστηριότητες γύρω από: την απόσπαση

προσοχής, το αλκοόλ και την οδήγηση, το
χρόνο αντίδρασης και την απόσταση ακινητο-
ποίησης σε διαφορετικές συνθήκες κίνησης
και οδοστρώματος, τη συσχέτιση ταχύτητας
οχήματος με τη μάζα αδράνειας, τη χρήση
ζώνης. Οι δραστηριότητες αυτές θα πραγμα-
τοποιούνται με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού
που έχει αποκτηθεί από την πλευρά του Ινστι-
τούτου. 
Η δημιουργία του «Τοπικού Κέντρου Ανα-

φοράς για την Οδική Ασφάλεια» ακολουθεί
την πολύ επιτυχημένη πορεία του «Εθνικού
Κέντρου Αναφοράς για την ΟδικήΑσφάλεια»
τοοποίο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του
Κέντρου Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος"
στην Αθήνα καθώς και της Κινητής Μονάδας
Οδικής Ασφάλειας που δραστηριοποιείται σε
όλη την Ελλάδα. Μέχρι σήμερα σε λιγότερο
από ένα χρόνο λειτουργίας έχουν παρακο-
λουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για την
οδική ασφάλεια  περισσότεροι από 15.000
συμπολίτες μας.

Επίσκεψη του Προέδρου του Γερμανικού Οργανισμού Οδικής Ασφάλειας (DVW), στην Ελλάδα

Μετά από πρόσκληση της Προέδρου
του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας

(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» φιλοξενή-
θηκε στη χώρα μας ο πρόεδρος του Γερ-
μανικού Οργανισμού Οδικής Ασφάλειας
(Deutsche Verkehrswacht – DVW) και
πρώην Υπουργός Μεταφορών της Γερ-
μανίας κ.Kurt Bodewig καθώς και ο Δι-
ευθυντής του Βελγικού Ιδρύματος για
τους Νέους Οδηγούς (Responsible Y-
oung Drivers – RYD) κ.Johan Chiers.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η διαμόρ-

φωση και εφαρμογή περαιτέρω στρατηγι-
κών και δράσεων που θα προωθήσουν
πρακτικά και με αυξημένη αποτελεσματι-
κότητα την Οδική Ασφάλεια. Πιο συγκε-
κριμένα, όπως δήλωσε ο κ. Bodewig «Το
Ι.Ο.ΑΣ. και η DVW σχεδιάζουμε νέες δρά-
σεις για να ενισχύσουμε τη συνεργασία
μας και να ανταλλάξουμε γνώση και καλές

πρακτικές». 
Στη διάρκεια της παραμονής του ο κ.

Bodewig και η κα Μυλωνά συναντήθηκαν
με το Γ.Γ. του Υπουργείου Μεταφορών, το
Γ.Γ. του Υπουργείου Προστασίας του Πολί-
τη, τον Υπαρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. αρμόδια στε-
λέχη του Υπουργείου Παιδείας για θέματα
κυκλοφοριακής αγωγής καθώς και Στελέ-
χη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο

Υπουργείο Παιδείας, ο κ.Bodewig δεσμεύ-
τηκε να συμβάλλει στη μεταφορά τεχνο-
γνωσίας μέσω του Ι.Ο.ΑΣ. για την υλοποί-
ηση προγραμμάτων ασφαλούς κυκλοφο-
ρίας των παιδιών και των νέων. Ήδη μερι-
κά απ’ αυτά τα προγράμματα το Ι.Ο.ΑΣ. τα
πραγματοποιεί σε σχολεία όλης της χώ-
ρας.
Στο  τέλος  της  επίσκεψής  του  ο  κ .

Bodewig δήλωσε ότι φεύγει με τις καλύ-
τερες εντυπώσεις από τις δράσεις που
αναπτύσσει το Ινστιτούτο όπως και από το
Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας που
έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του ευρω-
παϊκού προγράμματος AVENUE for Traffic
Safety και φιλοξενείται στις Εγκαταστά-
σεις του Ελληνικού Κόσμου, τονίζοντας ότι
ακόμα και μία χώρα με μεγάλη παράδοση
σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής –όπως
η Γερμανία- μπορεί να αντλήσει από το

Ι.Ο.ΑΣ. χρήσιμα διδάγματα και καινοτομι-
κές προσεγγίσεις στην επιμόρφωση και
ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια. «Εί-
μαι εντυπωσιασμένος από το Εθνικό Κέν-
τρο Οδικής Ασφάλειας που έχει δημιουρ-
γήσει το Ι.Ο.ΑΣ. στην Αθήνα. Η Ελλάδα
χρειάζεται οργανισμούς που είναι δεσμευ-
μένοι στους στόχους τους. Το Ι.Ο.ΑΣ. και η
Πρόεδρος του κ. Δανέλλη-Μυλωνά είναι
άξιοι συγχαρητήριων. Δεν στοχεύουν μό-
νο στην υποστήριξη και προώθηση δράσε-
ων αλλά και στην έρευνα, την εκπαίδευση
και στις πρωτοβουλίες για την πρόληψη
και τη μείωση των τροχαίων».   
Οι δράσεις του AVENUE, που περιλαμ-

βάνουν εκπαίδευση, ενημερωτικές εκ-
στρατείες, διαδραστικά προγράμματα, πο-
λιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις και
εκδηλώσεις και εθελοντισμό, σχεδιάστη-
καν και υλοποιούνται με απώτερο σκοπό
τη δραστική μείωση των τροχαίων δυστυ-
χημάτων τόσο στη χώρα μας όσο και στις
χώρες της Ε.Ε.  Φιλοδοξούμε πως το  έρ-
γο αυτό θα αποτελέσει παρακαταθήκη για
την κοινωνική ευημερία αλλά και για την
ανάπτυξη της χώρας, δεδομένου ότι κάθε
χρόνο στην Ελλάδα πάνω από 2.000 συμ-
πολίτες  μας χάνουν  τη ζωή  τους, ενώ
17.000 ακόμη τραυματίζονται και οι περισ-
σότεροι εξ αυτών ζουν με μόνιμες αναπη-
ρίες.



Ασφαλείς Μαθητές για τη Νέα Σχολική Χρονιά 

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

σε συνεργασία με την Αττική Οδό
που έχει αναλάβει τον άξονα
«Παιδί και Οδική Ασφάλεια» μέσα
από τη Συμμαχία για την Ασφά-
λεια και τον Πολιτισμό στο δρόμο
του Ινστιτούτου, με αφορμή την
έναρξη της νέας σχολικής χρο-

νιάς πραγματοποίησε καμπάνια
ενημέρωσης για το άνοιγμα των
σχολείων, η οποία αποτελούνταν
από:

Ανάρτηση πανό για τους
οδηγούς σε κεντρικά σημεία και
10 σχολικές μονάδες

Ανάρτηση αφισών σε 30
σχολικές μονάδες

Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου
προς όλη τη λίστα επαφών του
επισημαίνοντας προς τους γο-
νείς, τους εκπαιδευτικούς και
όλους τους οδηγούς και χρή-
στες δρόμου τους βασικούς κα-
νόνες οδικής ασφάλειας που
πρέπει να τηρούνται για την
ασφάλεια των παιδιών. Με βά-

ση στοιχεία του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (WHO) τα
παιδιά και οι νέοι είναι οι κατ’
εξοχήν ευάλωτοι χρήστες δρό-
μου καθώς τα τροχαία δυστυχή-
ματα αποτελούν παγκοσμίως τη
2η αιτία θανάτου για τις ηλικίες
5-14 ετών και την 1η αιτία θανά-
του για τις ηλικίες 15 – 29.

Συνάντηση Εργασίας για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς  Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Πραγματοποιήθηκε τη Δευ-
τέρα 17/9 στα γραφεία της

Περιφέρειας  Δυτικής  Ελλά-
δας μετά  από  σχετική  πρό-
σκληση του  Αντιπερειφερει-
άρχη Ανάπτυξης  και Αγροτι-
κής Πολιτικής, κου Γεώργιου
Αγγελόπουλου  και της Προ-
έδρου του Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλε ιας  «Πάνος  Μυλω-
νάς», κ. Βασιλικής Δανέλλη-
Μυλωνά .  Στη  συνάντηση
συμμετείχαν εκπρόσωποι του
Πανεπιστημίου Πατρών, των
Δημοτ ικών  Αρχών  και  των
Τμημάτων  της  Τροχαίας  της
Περιφέρειας.

Η συνάντηση πραγματοποι-
ήθηκε με σκοπό την ανταλλαγή
απόψεων  και  την  κατάθεση
προτάσεων στο πλαίσιο υλο-
ποίησης της πράξης «Δημιουρ-
γία θέσεων απασχόλησης σε
τοπικό επίπεδο μέσω προγραμ-
μάτων Κοινωφελούς Χαρακτή-
ρα» κατόπιν  σχετικής  προ-
γραμματικής  σύμβασης  που
έχουν συνυπογράψει η Περι-
φέρεια Δυτικής Ελλάδας και το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος  Μυλωνάς» και  στο-
χεύοντας στην καλύτερη δυνα-
τή αξιοποίηση των 112 ωφε-
λούμενων  ανέργων  που  θα

απασχοληθούν καθώς και την
οριστικοποίηση των σχεδίων
δράσης  με  καθορισμό  των
προτεραιοτήτων ανά περιοχή
υλοποίησης.
Η συνάντηση συντονίστηκε

από τον Αντιπεριφερειάρχη, κ.
Αγγελόπουλο και την Πρόεδρο
του Ινστιτούτου, κ. Δανέλλη-
Μυλωνά και σε αυτή συμμετεί-
χαν ο Δήμαρχος της Ι.Π. Με-
σολογγίου  Παναγιώτης  Κα-
τσούλης, οι Αντιδήμαρχοι του
Δήμου Πατρέων Ανδρέας Φί-
λιας και Χρήστος  Λέγκας, ο
Αντιδήμαρχος Αιγίου Στάθης
Τσούκαλος, ο Βασίλης Δρυλ-

λής εκ μέρους του Δήμου Αμ-
φιλοχίας, οι Παναγιώτης Μη-
τρούλιας και Βασίλης Διαμαν-
τόπουλος εκ μέρους της Τρο-
χαίας Πατρών και της Τροχαί-
ας Αυτοκινητόδρομων, ο Παν-
ταζής Ράμμος εκ μέρους της
Τροχαίας Ναυπάκτου, ο Συγ-
κοινωνιολόγος Νίκος Μηλιώ-
νης, η Αντιπρύτανης του Πανε-
πιστημίου Πατρών καθηγήτρια
κ. Άννα Ρούσσου και τα στελέ-
χη  του  Ινστ ι τούτου  Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»
Βασίλης Σταματόπουλος, Δέ-
σποινα Κοντορίζου και Μαρία
Νιωτάκη.

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. στην Έκθεση Τροχαίας Πατρών

Το πρωί της Δευτέρας 17 Σεπτεμβρίου, η
Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κ.Βασιλική Δανέλ-

λη-Μυλωνά ήταν κεντρική ομιλήτρια στην
Έκθεση της Τροχαίας Πατρών. Εκεί παρου-
σίασε στοιχεία έρευνας για την «Επίδραση
των Οικογενειακών Προτύπων στην Οδηγι-
κή Συμπεριφορά των Νέων». Στο πλαίσιο
της Έκθεσης της Τροχαίας και τη σχετική
ημερίδα, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας κ.Κατσιφάρας ανα-
φέρθηκε στη συνεργασία της Περιφέρειας
με το Ινστιτούτο στο πρόγραμμα Κοινωφε-
λούς  χαρακτήρα ,  μέσω  του  οπο ίου  το
Ι.Ο.ΑΣ. θα απασχολήσει για 5 μήνες 112
ανέργους στην περιοχή της Δυτικής Ελλά-
δας. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, το Ιν-
στιτούτο προσδοκά στην ενίσχυση των δρά-
σεων οδικής ασφάλειας στην περιοχή, με
προτεραιότητα ,  θέματα  κυκλοφοριακής
αγωγής σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες και

επισήμανσης  των  επικίνδυνων  σημείων .
Συντονιστής  των  δράσεων  για  την  οδική
ασφάλεια στην περιοχή θα είναι ο κ.Νίκος
Μηλιώνης, Συγκοινωνιολόγος  και εκπρό-
σωπος του Ινστιτούτου στο  Παρατηρητήριο
Οδικής Ασφάλειας για τη Δυτική Ελλάδα.
Στην ίδια εκδήλωση η εκπρόσωπος του Πα-

νεπιστημίου Πατρών Αντιπρύτανης κ. Άννα
Ρούσου παρουσίασε το Κέντρο για την Οδική
Ασφάλεια  που φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο
Πατρών, αποτέλεσμα της συνεργασίας του
Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου, την Υπο-
τροφία που απονέμεται κάθε χρόνο με  από-
φαση της Συγκλήτου  στον αριστεύσαντα τε-
ταρτοετή φοιτητή  του Τμήματος Μηχανολό-
γων και Αεροναυπηγών Μηχανικών στη μνή-
μη του Πάνου Μυλωνά καθώς και τις κοινές
δράσεις που απορρέουν από τη συνεργασία
του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτού-
του.

Το Ι.Ο.ΑΣ.
συμμετείχε σε
παράλληλες
δράσεις το Σάββατο
22 Σεπτεμβρίου 
στην Αθήνα

Εκπ α ι δ ε υ τ ι κ ά  προ -
γράμματα  κ α ι  ενημε -

ρωτικές δραστηρ ιό τη τες
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ α ν
α π ό  τ ο  Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο  τ ο
Σ άββα τ ο  2 2  Σεπτεμβρί-
ου  2 0 1 2 ,  η μ έ ρ α  κ α τ ά
τ η ν  ο π ο ί α  κορυφώθη -
καν ο ι  εκδηλώσε ι ς  γ ι α
τ η ν  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή  Εβδο -
μάδα  Β ιώσ ι μ η ς  Μετακί-
νησης.



«Ασφαλώς Ποδηλατώ» στο Πεδίον του Άρεως

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών
OPEN DAYS 2012 και της Ευ-

ρωπαϊκής Ημέρας Χωρίς Αυτοκί-
νητο, η Περιφέρεια Αττικής σε συ-
νεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυ-
λωνάς» πραγματοποίησαν το
πρόγραμμα εκπαίδευσης «Ασφα-
λώς Ποδηλατώ» που αφορά στη
σωστή και ασφαλή χρήση του πο-
δηλάτου για παιδιά. Στο Πεδίον
του Άρεως, στο χώρο που βρί-
σκεται μπροστά στο άγαλμα του
Βασιλέως Κωνσταντίνου δημι-
ουργήθηκε ένα πάρκο κυκλοφο-
ριακής αγωγής με σήματα και
κώνους στο οποίο οι μικροί επι-
σκέπτες ενημερώνονταν για τη

σωστή χρήση του κράνους, των
ανακλαστικών και την ασφαλή
χρήση ποδηλάτου. Αμέσως μετά
πραγματοποιούσαν ασκήσεις χρη-
σιμοποιώντας  ποδήλατα και
έχοντας πάντα δίπλα τους κάποι-
ον συνεργάτη του Ινστιτούτου.
Περισσότεροι από 200 επισκέ-
πτες, μικροί και μεγάλοι, είχαν την
ευκαιρία να συζητήσουν με τους
συνεργάτες του Ινστιτούτου για
όλες τις δυσκολίες και τους κιν-
δύνους που αντιμετωπίζουν οι
ποδηλάτες σε ένα αρκετά εχθρικό
προς αυτούς οδικό περιβάλλον,
όπως αυτό της Αθήνας. Το σημείο
επισκέφθηκαν επίσης, ο «Ποδη-
λατικός Αθλητικός Σύλλογος Αρ-

γυρούπολης», η ομάδα «Ώρα για
Δράση» και οι «Ποδηλάτες Αγίου
Δημητρίου» αναδεικνύοντας έτσι

την προσπάθεια που γίνεται από
το Ι.Ο.ΑΣ. στον ποδηλατικό κόσμο
της πόλης μας. 

«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» & «Αλκοόλ και Οδήγηση» στην Πανεπιστημίου

Την ίδια ημέρα, στο πλαίσιο της Εβδο-
μάδας Βιώσιμης Μετακίνησης εμψυ-

χωτές και εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ., σε συ-
νεργασία με το Δήμο Αθηναίων, συμμε-
τείχαν σε δράσεις που πραγματοποιήθη-
καν στην πεζοδρομημένη οδό Πανεπιστη-
μίου. Στο χώρο που είχαν στη διάθεσή
τους , οι  συνεργάτες  του  Ινστ ιτούτου
πραγματοποίησαν το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» για
παιδιά Δημοτικού και την ίδια ώρα οι με-

γαλύτεροι σε ηλικία επισκέπτες χρησιμο-
ποιώντας τα ειδικά γυαλιά προσομοίωσης
μέθης ενημερώνονταν για τους κινδύ-
νους της οδήγησης υπό την επήρεια αλ-
κοόλ. Με τον τρόπο αυτό, υπήρχε παράλ-
ληλη ενημέρωση μικρών και μεγάλων,
στο πνεύμα της Εβδομάδας Βιώσιμης Με-
τακίνησης. Από το σημείο όπου βρίσκον-
ταν οι συνεργάτες του Ινστιτούτου πέρα-
σαν και ενημερώθηκαν περισσότεροι από
350 πολίτες της Αθήνας. 

«Πρόγραμμα AVENUE» & «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στη «ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ»

Για μία ακόμα χρονιά, το Ιν-
στιτούτο συμμετείχε με δρά-

σεις ενημέρωσης σε μία από
τις σημαντικότερες  εκδηλώ-
σεις που γίνονται κάθε χρόνο
με επίκεντρο τα παιδιά. 
Ο βασικός εξοπλισμός προ-

σομοιωτών που το Ινστιτούτο
έχει αποκτήσει στο πλαίσιο του

ευρωπαϊκού  προγράμματος
AVENUE for  Traff ic  Safety
(προσομοιωτής  ανατροπής ,
προσομοιωτής πρόσκρουσης,
συσκευή μέτρησης ανακλαστι-
κών και απόστασης ακινητο-
ποίησης) βρέθηκε στο Γκάζι. Οι
συνεργάτες  του  Ινστιτούτου
ενημέρωσαν  περισσότερους

από 2.500 επισκέπτες γύρω
από την κρισιμότητα της χρή-
σης ζώνης και της κατάλληλης
ταχύτητας όταν κινούνται σε
διαφορετικά οδικά περιβάλ-
λοντα, την ώρα που τα μικρά
παιδιά είχαν τη δυνατότητα να
ενημερωθούν  μέσα  από  το
πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια» για την ορθή συμ-
περιφορά σε θέματα κυκλοφο-
ριακής αγωγής.



Ενημέρωση-Εκπαίδευση σε πρόσφυγες

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» σε συνεργασία με την «Απο-

στολή», Φιλανθρωπικό Οργανισμό της Ιε-
ράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών πραγματοποί-
ησε για πρώτη φορά στη χώρα μας εκπαί-
δευση-ενημέρωση σε θέματα κυκλοφορια-

κής αγωγής στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς
για την Οδική Ασφάλεια (NEST), για ασυνό-
δευτους ανήλικους πρόσφυγες από την
Υποσαχάρια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.
Οι 20 νέοι που συμμετείχαν, ενημερώθηκαν
διεξοδικά σε θέματα Οδικής Ασφάλειας και

συμμετείχαν και σε βιωματικές δραστηριό-
τητες με τους προσομοιωτές του Ινστιτού-
του.  Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, θα
συνεχιστεί καθώς στοχεύει στο να βοηθήσει
την ομαλή ένταξη των νέων αυτών στην ελ-
ληνική κοινωνία. 

Το Ι.Ο.ΑΣ. στην έκθεση «Μεγάρων Γη»

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης Το-
πικής Ανάπτυξης «Μεγάρων

Γη» το Ινστιτούτο Οδικής Ασφά-
λειας βρέθηκε για δεύτερη φορά
μέσα σε ένα χρόνο στα Μέγαρα
με την Κινητή Μονάδα Οδικής
Ασφάλειας (mobile NEST). Οι
2.000 πολίτες που βρέθηκαν στο

χώρο όπου φιλοξενήθηκε ο εξο-
πλισμός του Ινστιτούτου ενημε-
ρώθηκαν σε θέματα Οδικής
Ασφάλειας και σωστής κυκλοφο-
ρίας στο Οδικό Δίκτυο, ενώ είχαν
την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν
τους προσομοιωτές πρόσκρου-
σης, ανατροπής, μέθης και οδή-

γησης. Ο εξοπλισμός της Κινητής
Μονάδας Οδικής Ασφάλειας απο-
κτήθηκε για τις στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος AV-
ENUE for Traffic Safety Προκει-
μένου να προσφέρεται η δυνατό-
τητα στους συμπολίτες μας σε
όλη την Ελλάδα να ενημερώνον-

ται βιωματικά για τα ζητήματα της
οδικής ασφάλειας. 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας στην παιδική
εκδήλωση «Παιδιαδρομή» 

Διήμερο εκδηλώσεων στη Χίο Το Ι.Ο.ΑΣ. στο 4ο
PICK Πάτρας

Στο φεστιβάλ «Παιδιαδρομή»
που πραγματοποιήθηκε στο

Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 7-
9 Σεπτεμβρίου βρέθηκε το Ινστι-
τούτο Οδικής Ασφάλειας με βιω-
ματικά και ενημερωτικά προ-
γράμματα για τα παιδιά Α’/θμιας
εκπαίδευσης και τους γονείς

τους. Πάνω από 250 παιδιά ενη-
μερώθηκαν γύρω από θέματα
Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφο-
ριακής Αγωγής, δίνοντας την
υπόσχεση να τηρούν τους κανό-
νες ασφαλούς κυκλοφορίας,
προτρέποντας φίλους και συγγε-
νείς να πράξουν το ίδιο. 

Ηκαρδιά της Χίου για δύο μέ-
ρες, χτύπησε στην Πλατεία

Νικολάου Πλαστήρα στο κέντρο
της πόλης. Πολίτες και επισκέπτες
του νησιού, άνθρωποι όλων των
ηλικιών, θύματα και θύτες τροχαί-
ων συζήτησαν και ενημερώθηκαν
με βιωματικό τρόπο για την πρό-
ληψη των τροχαίων. Από το πρωί
της Δευτέρας 30 Ιουλίου μέχρι
αργά το βράδυ της Τρίτης 31 Ιου-
λίου, οι προσομοιωτές που το Ιν-
στιτούτο έχει αποκτήσει στο πλαί-
σιο του ευρωπαϊκού προγράμμα-
τος AVENUE for Traffic Safety
ήταν σε συνεχή λειτουργία, ενώ οι
συμπολίτες μας που συμμετείχαν
στις δράσεις συζητούσαν με τους
συνεργάτες του Ινστιτούτου, τους
ανθρώπους του Ε.Κ.Α.Β. και της
Τροχαίας καθώς και τους για-
τρούς του Νοσοκομείου Χίου γύ-
ρω από το εξαιρετικά κρίσιμο θέ-
μα της ασφάλειας των χρηστών
δρόμου.
Το ενημερωτικό διήμερο πραγ-

ματοποιήθηκε από το  Ι.Ο.ΑΣ. σε
στενή συνεργασία με το Νοσοκο-
μείο Χίου, το Ε.Κ.Α.Β., την Περι-
φέρεια Βορείου Αιγαίου, το Δή-
μο Χίου, την Τροχαία, το Κεντρι-
κό Λιμεναρχείο, τον Τομέα Ψυχι-

κής Υγείας Χίου και το Chopper
Riders Club Chios. Με ιδιαίτερη
ικανοποίηση οι συνεργάτες του
Ινστιτούτου παρατήρησαν πως οι
συμμετέχοντες που ξεπέρασαν
τους 1.500 ήταν κυρίως νέοι. Ο
συντονισμός του διημέρου έγινε
από την Ψυχίατρο στενή συνερ-
γάτιδα του Ινστιτούτου κ. Ελένη
Βουτιέρου, η οποία μεταξύ άλ-
λων πραγματοποίησε πρόσκλη-
ση – πρόκληση δημιουργίας
ομάδας ευαισθητοποίησης των
στρατευμένων, προκειμένου να
σχεδιαστούν από κοινού δραστη-
ριότητες που θα τους βοηθή-
σουν να ενημερωθούν σε βάθος
για το ζήτημα της σωστής οδικής
συμπεριφοράς. Μια σημαντική
πρωτοβουλία που πραγματοποι-
ήθηκε στο πλαίσιο του διημέρου
σε στενή συνεργασία με την Τρο-
χαία Χίου και τον Υποδιοικητή
του νησιού κ. Ιωάννη Αραμπα-
τζή, ήταν πως οι άνθρωποι της
Τροχαίας ακινητοποιούσαν οχή-
ματα οδηγών που και δε φορού-
σαν τη ζώνη ασφαλείας τους.
Στους οδηγούς αυτούς, αντί να
βεβαιωθεί παράβαση, σύντομη
ενημέρωση, ενώ ακολουθούσε
συμμετοχή τους στις βιωματικές

δραστηριότητες με διαρκή πα-
ρουσία, αποδεικνύοντας την
ευαισθησία της στο κρίσιμο ζήτη-
μα της πρόληψης. Υποστηρικτές
του Διημέρου ήταν η Hellenic
Seaways, το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χί-
ου, η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ Χίου,
η εταιρεία Top Electronics Γ.Ν.
Κριτούλης και ο Σύλλογος Εργα-
ζομένων Σκυλίτσειου Νοσοκο-
μείου Χίου (Σ.Ε.Σ.ΝΟ.Χ).
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει

στη βοήθεια και την υποστήριξη
που το Ινστιτούτο λαμβάνει από
συνεργάτες όπως οι δημοσιο-
γράφοι και οι άνθρωποι της εται-
ρείας "ΑΛΗΘΕΙΑ", οι οποίοι με
την ευαισθητοποίηση και το δυ-
ναμισμό τους έχουν ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο στο να διαχέουν
τα μηνύματα της Οδικής Ασφά-
λειας στις κοινωνίες που δρα-
στηριοποιούνται.

Σε μία μοναδική για τα ελληνικά
δεδομένα διοργάνωση, το Pa-

tras International Circuit for Kart,
το Ινστιτούτο συμμετείχε με τους
προσομοιωτές ανατροπής, πρό-
σκρουσης και μέθης ενημερώ-
νοντας τους ενθουσιώδεις φίλους
του αυτοκινήτου για την πρόληψη
και την ασφάλειά τους ως χρή-
στες δρόμου. Το PICK, ως διορ-
γάνωση που συγκεντρώνει το εν-
διαφέρον νέων ανθρώπων και
φυσικά συμπολιτών μας μου μοι-
ράζονται το πάθος τους για το αυ-
τοκίνητο και τους αγώνες, ήταν
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για
να πραγματοποιηθεί ενημέρωση
σε θέματα οδικής ασφάλειας. Με
ιδιαίτερη χαρά, οι συνεργάτες του
Ινστιτούτου είδαν πολλούς θεατές
του PICK να παραμένουν για πολ-
λή ώρα μετά και τις 11 το βράδυ
στην κεντρική πλατεία της Πά-
τρας, προκειμένου να χρησιμο-
ποιήσουν τους προσομοιωτές του
Ινστιτούτου και να ενημερωθούν
μέσα από έντονες βιωματικές
δραστηριότητες για τους κινδύ-
νους των τροχαίων συμβάντων
και την πρόληψη αυτών. 

Ενημερωτική Παρουσίαση στο Κέντρο Εκπαίδευσης
«Παλάσκα» του Πολεμικού Ναυτικού

Ενημερωτική παρουσία σε 300
στρατευμένους του Κέντρου

Εκπαίδευσης «Παλάσκα» του
Π.Ν. πραγματοποιήθηκε την Πέμ-
πτη 13 Σεπτεμβρίου 2012, από
τον Υπεύθυνο Προγραμμάτων του
Ινστιτούτου Ευγένιο Πετούμενο
και το Συγκοινωνιολόγο και συ-

νεργάτη του Ι.Ο.ΑΣ. Στέλιο Ευ-
σταθιάδη. Οι 300 νέοι ναύτες που
παρακολούθησαν τις εισηγήσεις
συζήτησαν μεταξύ τους, αλλά και
με τους συνεργάτες του Ινστιτού-
του τα αίτια, τα αποτελέσματα των
τροχαίων και τους τρόπους πρό-
ληψης αυτών.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




