
Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα για 3η χρονιά
Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» διοργάνωσε με μεγάλη 
επιτυχία, για 3η συνεχόμενη χρονιά την εκδήλωση 
«Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» στην Ελλάδα και 
στην Κύπρο ταυτόχρονα με τη μεγάλη Πανευρωπαϊκή 
διοργάνωση σε 27 χώρες, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2009 
σε συνεργασία με τους «Responsible Young Drivers» (RYD) 
του Βελγίου, παρουσιάζοντας στους νέους ότι το αλκοόλ 
και η οδήγηση δεν πάνε μαζί. 
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 17 μεγάλα 
νυχτερινά κέντρα σε 10 πόλεις της Ελλάδας και σε 6 κέντρα 
στην Κύπρο, με κεντρικό μήνυμα «Όλοι διασκεδάζουν, 
ΕΝΑΣ δεν πίνει… Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας».

Περίπου 100 εθελοντές του Ινστιτούτου και στα 17 νυχτερινά κέντρα της Ελλάδας 
ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της βραδιάς και παρότρυναν περισσότερους από 
2.000 νέους να μην καταναλώσουν αλκοόλ στην περίπτωση που αποτελούσαν τον 
«οδηγό της παρέας τους». Παραπάνω από το 40% των συμμετεχόντων προέβησαν σε 
φιλικό αλκοτέστ εκ των οποίων το 1/4 στο σύνολο των  αποτελεσμάτων ήταν πάνω 
από το όριο που ορίζει ο ΚΟΚ. 

Σημαντική ήταν η συμβολή της Τροχαίας 
που εκπαίδευσε τους εθελοντές στη 
χρήση των αλκοολομέτρων που διάθεσε 
για τη βραδιά, όπως και των φορέων που 
συνεργάστηκαν και συμμετείχαν. Η εν 
λόγω ενέργεια υποστηρίχθηκε από τις 
εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. (Αττική) και 
DIAGEO Ελλάς Α.Ε. (Περιφέρεια).
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Στα πλαίσια της «Εβδομάδας 
Ασφάλειας Πτήσεων Εδάφους» 
που διοργάνωσε η Πολεμική 
Αεροπορία για την ενημέρωση 
των στρατευμένων σε θέματα 
οδικής ασφάλειας, το Ινστιτούτο 
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς» συμμετείχε με 
παρουσία και διανομή έντυπου 
ενημερωτικού υλικού.

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου  
κα Β. Δανέλλη-Μυλωνά και ο  
κ. Κόκκας, Mέλος του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου, πραγματοποίησαν 
ομιλίες και μία παρουσίαση 
βασικών αρχών οδικής  
ασφάλειας με ταυτόχρονη  
προβολή βίντεο στο εργοστάσιο 
αεροκινητήρων της Πολεμικής 
Αεροπορίας της Ελευσίνας και 
στην 111 Πτέρυγα Μάχης της 
Νέας Αγχιάλου στο Βόλο. 

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν 
με διανομή έντυπου ενημερωτι-
κού υλικού και βραβεύσεις 
στρατευμένων οδηγών 
(Πολεμική Αεροπορία Ελευσίνα 
– 15 Οκτωβρίου 2009 και 111 
Πτέρυγα Μάχης, Ν. Αγχίαλος 
Βόλου – 16 Οκτωβρίου 2009).  
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Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»  συμμετείχε με παρουσία και 
διανομή έντυπου ενημερωτικού  υλικού στην  Έκθεση Αυτοκινήτου ATHENS 
MOTORSHOW LIVE! 2009, που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Κέντρο 
Ξιφασκίας. 
Εκεί παρουσιάστηκαν τα καλύτερα μοντέλα Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας, αξε-
σουάρ και νέες τεχνολογίες στο χώρο της Αυτοκίνησης, ενώ πραγματοποιήθηκαν 
εκδηλώσεις στα πλαίσια των οποίων ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου κ. Α. Κόκκας 
έκανε παρουσίαση για την οδική ασφάλεια (Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Ελληνικό, 
23 - 27 Σεπτεμβρίου 2009).

Παρουσία στο Athens Motorshow Live 2009

Προγραμματίζονται:

Συμμετοχή στο Forum του Ο.Η.Ε. Παρουσίαση
προγράμματος σε 
σχολεία των Σερρών

Συμμετοχή στην Έκθεση Τροχαίας Πατρών

Τo Φόρουμ του ΟΗΕ, στα πλαίσια της 
58ης συνόδου του, για την οδική ασφά-
λεια οργάνωσε συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης με τίτλο: «Είμαστε θύματα της 
επιτυχίας της ανάπτυξης;» για να δώσει 
στους εμπειρογνώμονες την ευκαιρία 
να συζητήσουν το παράδοξο των και-
ρών μας: Παρά τη βελτίωση της ενημέ-
ρωσης, τα ασφαλέστερα οχήματα και 
τις οδικές υποδομές, την καλύτερη 
εκπαίδευση των οδηγών και την καλύ-

τερη περίθαλψη των τραυματιών, τα 
ποσοστά τραυματισμών θανάτων που 
οφείλονται σε τροχαία συμβάντα συνε-
χίζουν να αυξάνονται. Οι συζητήσεις 
επικεντρώθηκαν στις βασικές πτυχές 
της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας με 
εισηγήσεις από βασικούς ομιλητές και 
ακολούθησε συζήτηση όπου οι συμμε-
τέχοντες παρουσίασαν εθνικές υποθέ-
σεις και μοιράστηκαν σχετικές εμπειρί-
ες. Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» προ-
σκλήθηκε από τον ΟΗΕ και συμμετείχε 
στη συζήτηση αυτή παρουσιάζοντας 
Δράσεις του Ινστιτούτου και Προοπτικές 
για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα 
(Γενεύη, 22-25 Σεπτεμβρίου 2009). 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς» συμμετείχε, μέσω του 
Προγράμματός του για την Κυκλο-
φοριακή Αγωγή «Κυκλοφορώ με 
Ασφάλεια», στην εικαστική παρέμβαση 
που διοργάνωσε ο Δήμος Σερρών και η 
Α΄ βάθμια Εκπαίδευση Σερρών στα 
πλαίσια των εκδηλώσεων για την 
«Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο». 

Οι μικροί μαθητές ζωγράφισαν στην 
άσφαλτο της οδού Μεραρχίας, της 
πόλης των Σερρών, δημιουργίες με 
θέμα την «Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο». 
Στη συνέχεια οι μαθητές των τάξεων Α, 
Β & Γ Δημοτικού εκπαιδευτήκαν από το 
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» επί των κανό-
νων της σωστής κυκλοφοριακής αγω-
γής. Συγκεκριμένα οι εμψυχωτές /  
παιδαγωγοί του Ινστιτούτου εκπαίδευ-
σαν τους μαθητές του 4ου και του 6ου 
Δημοτικού Σχολείου και του Πειραμα-
τικού Δημοτικού «Κωνσταντίνος 
Καραμανλής» των Σερρών. (Σέρρες 22 
Σεπτεμβρίου 2009).

✔  Συνάντηση του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με με την Εκτελεστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υπηρεσιών της 
Τροχαίας (TISPOL – European Traffic Police Network) για θέματα συνεργασίας, στα γραφεία του Ινστιτούτου.

✔  Ανοιχτή συζήτηση με θέμα: «Οδική Ασφάλεια και Υπεύθυνη Κατανάλωση Αλκοόλ στην Ελλάδα» σε συνεργασία με το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (E.T.S.C.) στις 25 Νοεμβρίου 2009 στην Αίγλη Ζαππείου.

✔  Συμμετοχή με ομιλίες και διανομή έντυπου υλικού στις Ημερίδες Κυκλοφοριακής Αγωγής σε εκπαιδευτικούς, που 
διοργανώνουν οι Δ/νσεις Π. & Δ. Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας σε Χαλκίδα, Αλιβέρι, Κήρινθο, Ωρεούς και Κάρυστο.

✔  Παρουσίαση της καμπάνιας ενημέρωσης των οδηγών ενόψει χειμερινών μετακινήσεων λόγω εορτών και βράβευση 
του Τροχονόμου της Χρονιάς, το Δεκέμβριο 2009. 

Το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς» υποστήριξε 
την έκθεση με τίτλο 
«ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΘΥΜΑ 
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ» που 
διοργανώθηκε από το 
Τμήμα Τροχαίας 
Πατρών από τις 14 έως 

τις 18 Σεπτεμβρίου με στόχο την ενημέ-
ρωση των πολιτών και ιδιαίτερα των 
μαθητών για την κυκλοφοριακή αγωγή 
και τη μείωση των τροχαίων ατυχημά-
των. 
Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής, διοργα-
νώθηκε ημερίδα με θέμα «Οδήγηση & 
Αλκοόλ» και το Ινστιτούτο συμμετείχε 
με ομιλίες - παρουσιάσεις και διανομή 
έντυπου υλικού. 

Την εκδήλωση χαιρέτησαν εκπρόσω-
ποι των Τοπικών Αρχών και του 
Κοινοβουλίου, ενώ παρακολούθησαν 
πολίτες, στρατευμένοι και μαθητές. 

Στην ημερίδα που σημείωσε ιδιαίτερη 
επιτυχία, μίλησαν ο Αστυνομικός 
Υποδιευθυντής του Τμήματος Τροχαίας 
Πατρών κ. Νικόλαος Ιωαννίδης και ο 
Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου 
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων κ. 
Κωνσταντίνος Αντωνίου, Επίκουρος 
Καθηγητής ΕΜΠ, ενώ συντονιστής ήταν 
ο δημοσιογράφος κ. Παναγιώτης 
Θεοδωρακόπουλος που αφιέρωσε την 
εκδήλωση στον Πάνο Μυλωνά και σε 
όλους τους νέους που χάθηκαν σε τρο-
χαία ατυχήματα (INFO CENTER Πάτρας, 
14 Σεπτεμβρίου 2009). 


