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3η Clean Up - Safety Day στο Δήμο Δάφνης –
Υμηττού

192 πινακίδες «έλαμψαν» ξανά χάρη στην 3η

Clean Up-Safety Day

Με  μεγάλη  επιτυχία  ολοκληρώθηκε  η  3η  δράση  της
πρωτοβουλίας  Clean Up-Safety Days  που
πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου στο Δήμο Δάφνης -
Υμηττού,  καθώς  περισσότερες  από  192  πινακίδες
οδικής σήμανσης αποκαταστάθηκαν από το Ινστιτούτο
Οδικής  Ασφάλειας  «Πάνος  Μυλωνάς»  και  την
LeasePlan Hellas, με την αμέριστη συμβολή του Δήμου
και της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
(Περισσότερα: https://goo.gl/oBzP9H)

10η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα

27 πόλεις πανελλαδικά ανέλαβαν δράση

 Η Πρόεδρος του
Ι.Ο.ΑΣ.

παρακολουθεί το
CNP Asfalistiki

Cyprus Rally 2016
από την πράσινη

γραμμή στη
Λευκωσία.

Κάτω  από  ένα  ζεστό  ήλιο
να  αποχαιρετά  όμορφα  το
καλοκαίρι,  με  τη
θάλασσα να μας δροσίζει με
το  απαλό  παιχνιδιάρικο
κύμα, δεκάδες εκατοντάδες
θαυμαστές  του
μηχανοκίνητου αθλητισμού,
παρακολούθησαν  τη  λήξη
του  φετινού  Rally  Cyprus
CNP  Ασφαλιστική,  το
απόγευμα της Κυριακής  9
Οκτωβρίου  στο  μώλο  της
Λεμεσού.
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28 χώροι διασκέδασης
480 Εθελοντές

Με  μεγάλη  επιτυχία  και  ανταπόκριση  από  τους  πολίτες
διοργάνωσε  και  φέτος  το  Ινστιτούτο  Οδικής  Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» την εκδήλωση «Ευρωπαϊκή
Νύχτα χωρίς Ατυχήματα», το βράδυ του Σαββάτου 15
Οκτωβρίου  2016.  Η  δράση  διενεργήθηκε  από  το
Ινστιτούτο για 10η συνεχή χρονιά, ταυτόχρονα με άλλες
Ευρωπαϊκές  χώρες  παρουσιάζοντας  στους  νέους  ότι  το
αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί.
(Περισσότερα: https://goo.gl/rt6J9Q)

Η Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος τίμησε την
Πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας

(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»

Τιμητική  εκδήλωση  για  τη  Βάσω  Δανέλλη  -  Μυλωνά,
Πρόεδρο  και  ψυχή  του  Ινστιτούτου  Οδικής  Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.)  «Πάνος  Μυλωνάς»  και  Σοροπτιμίστρια,
διοργανώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2016, στο Athens Royal
Olympic  κατά την  Πανελλήνια  Συνάντηση (4-6/11/2016)
των  Προέδρων,  Διευθυντριών  και  βοηθών  Διευθυντριών
προγραμμάτων των Ομίλων της Σοροπτιμιστικής Ένωσης
Ελλάδος με παρουσίαση του έργου του Ινστιτούτου.

Τουρκοκύπριοι,  Τούρκοι,
Λιβανέζοι,  Ρώσοι,
Γερμανοί, Ούγγροι, Λετονοί
ήταν  οι  αγωνιζόμενοι
οδηγοί,  με  συμμετοχές
ακόμα και  από το  μακρινό
Κατάρ.
(Περισσότερα:
https://goo.gl/Wwv9i2)

Προγραμματίζονται

- Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς» στις
εκδηλώσεις λήξης του
προγράμματος «Είμαστε
όλοι Πολίτες» στην
Τεχνόπολη (18 & 19/11).
 - Εκδήλωση του  Ι.Ο.ΑΣ.
για την Παγκόσμια Ημέρα
Μνήμης για τα Θύματα των
Τροχαίων Δυστυχημάτων
(20/11).
 - Ημερίδα «Πρόληψη και
Μείωση των Τροχαίων
Δυστυχημάτων» από το
Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» στο ΤΕΙ Αθήνας
(21/11).
 - Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ.
σε Ημερίδα για το Αλκοόλ
και τις Ψυχικές Διαταραχές
στην Αμαλιάδα (23/11).
(Περισσότερα:
https://goo.gl/SqjmsH)

Δράσεις –
Εκπαιδεύσεις από

το Ι.Ο.ΑΣ.

Κατά το μήνα Οκτώβριο
εκπαιδεύτηκαν και
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Δύο διακρίσεις για το Ι.Ο.ΑΣ. στα Βραβεία
Εταιρικής Υπευθυνότητας 2016

Παρουσία  κορυφαίων  εκπροσώπων  του  επιχειρηματικού
κόσμου  και  κοινωνικών  φορέων,  πραγματοποιήθηκε  την
Τρίτη  18  Οκτωβρίου  2016,  στο  ξενοδοχείο  Μεγάλη
Βρεταννία,  η  τελετή απονομής  των ελληνικών βραβείων
εταιρικής  υπευθυνότητας  Hellenic  Responsible  Business
Awards  2016  που  διοργάνωσε  για  μία  ακόμα  χρονιά  η
Boussias Communications.
Το  Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος  Μυλωνάς»  με  ιδιαίτερη  χαρά  και
περηφάνια παρέλαβε και φέτος 2 βραβεία για συνεργασίες
που έχει αναπτύξει για θέματα οδικής ασφάλειας.
(Περισσότερα: https://goo.gl/I7KGAQ)

Συμμετοχή ΟΑΣΑ στην «Ευρωπαϊκή Νύχτα
Χωρίς Ατυχήματα»

Το Ι.Ο.ΑΣ. από το 2007, εκπροσωπώντας τον Οργανισμό
Responsible  Young  Drivers (RYD)  στο  έργο
Ευρωπαϊκή  Νύχτα  Χωρίς  Ατυχήματα  (European  Night

Ινστιτούτο:

710 μαθητές
Π/θμιας και Δ/θμιας
εκπαίδευσης

1.387 Ενήλικοι
συμπολίτες μας  

Μέσα από προγράμματα
επιμόρφωσης και δράσεις
ευαισθητοποίησης:
- Στο πλαίσιο της
εκδήλωσης «Ευρωπαϊκή
Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα»
σε 28 χώρους διασκέδασης
σε 27 πόλεις της Ελλάδας.
- Στo πλαίσιο των
ενημερωτικών διαλέξεων
που διοργάνωσε η 112 ΠΜ
- Στο φεστιβάλ για το
επαγγελματικό όχημα
YouTruck Fiesta 2016
- Σε εργαζόμενους των
εταιρειών Αττικές
Διαδρομές Α.Ε., Νέα Οδός
Α.Ε.,
 (Περισσότερα:
https://goo.gl/U4MXTi)
[ photo: Στιγμιότυπο από
πρόγραμμα στην εταιρία Νέα
Οδός Α.Ε ]

Η παρουσία του
Ι.Ο.ΑΣ. στα Media

Τηλεοπτικές  και
ραδιοφωνικές  συνεντεύξεις
και  δηλώσεις  έκανε  η
Πρόεδρος  του  Ι.Ο.ΑΣ.  κα
Βασιλική  Δανέλλη-Μυλωνά
και  στελέχη  του
Ινστιτούτου  μας  στους
σταθμούς:  ΕΡΤ1,  στις
εκπομπές  «Ζώνη
Ενημέρωσης»  (14/10)  με
παρουσιαστές  τους  Ελένη
Χρονά  και  Θάνο  Σιαφάκα
(δείτε  την  εκπομπή  εδώ)
και «Πρωινή Ζώνη» (16/10)
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συνεργασία  του  με  δεκάδες  κοινωνικούς  φορείς  σε
διαρκώς  αυξανόμενο  αριθμό  πόλεων.  Φέτος  ο  ΟΑΣΑ,
συμμετέχοντας  στην  ενέργεια  του  Ι.Ο.ΑΣ.,
προχώρησε σε μια  σημαντική  ενέργεια  επεκτείνοντας τα
ωράρια των νυχτερινών δρομολογίων του στην Αττική, για
να διευκολύνει  όσους επιθυμούσαν να διασκεδάσουν και
να επιστρέψουν στο σπίτι τους με ασφάλεια το Σάββατο
το βράδυ.
(Περισσότερα: https://goo.gl/CquuNe)

«Απολλώνεια Βραβεία 2016»
Ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών τίμησε το

Ι.Ο.ΑΣ.

Για «την πολύτιμη προσφορά του στην ελληνική κοινωνία»
τιμήθηκε  το  Ινστιτούτο  «Πάνος  Μυλωνάς»  στην  15η

εκδήλωση «Τέχνης - Αθλητισμού - Επιστήμης & Κοινωνίας
Διαδρομές»  που  διοργανώθηκε  στο  πλαίσιο  του  θεσμού
«Απολλώνεια Βραβεία 2016».
 Η φετινή διοργάνωση, αφιερωμένη στην Οδική Ασφάλεια,
φιλοξενήθηκε στο Ολυμπιακό Ακίνητο TAE KWON DO στο
Π.  Φάληρο  παρουσία  πλήθους  διακεκριμένων
προσωπικοτήτων  από  το  χώρο  του  αθλητισμού,  της
τέχνης, του αθλητισμού, της επιστήμης και της κοινωνίας.
 (Περισσότερα: https://goo.gl/JgXEZI)

Ανοικτή επιστολή της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας
για τη Δημόσια Υγεία, προς τον Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δεσμευθεί για την

εφαρμογή μέτρων που σχετίζονται με την
οδική ασφάλεια

Μαρίνα  Δεμερτζιάν  και
Γιάννη  Σκάλκο  (δείτε  την
εκπομπή  εδώ),  ΑΘΗΝΑ
984  FM,  ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,  ΣΚΑΪ
RADIO,  ΣΚΑΪ  Ρ/Φ
Πάτρας, ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
FM,  ΚΑΝΑΛΙ  1  -  90,4
FM,  Πρακτορείο  FM
(ΑΠΕ-ΜΠΕ),  FM  100
Δημοτικό  Ρ/Φ
Θεσσαλονίκης, ΕΡΤ
Ράδιο  Θεσσαλίας, ΕΡΤ
Ράδιο Βόλος, ΕΡΤ Ράδιο
Φλώρινας,  ΕΡΤ
Πελοποννήσου,  ΕΡΤ
Ράδιο  Σερρών,  ΕΡΤ
Ορεστιάδος, Spice Radio
Νάξος
(Περισσότερα:
https://goo.gl/J26Kqk)

Απονομή βραβείων
για τον 6ο

Πανευρωπαϊκό
Διαγωνισμό του
προγράμματος

PRAISE, για την
Οδική Ασφάλεια

στο χώρο
εργασίας, που

διοργανώνει το
Εθνικό Συμβούλιο

Ασφάλειας
Μεταφορών

Στις 19/10
πραγματοποιήθηκε το 6ο

Συνέδριο PRAISE (Πρόληψη
τροχαίων δυστυχημάτων
και τραυματισμών στον
εργασιακό χώρο). Το
συνέδριο συγκέντρωσε
θεσμικά όργανα της ΕΕ,
κυβερνητικούς
εκπροσώπους,
εμπειρογνώμονες σε
θέματα οδικής ασφάλειας
και Fleet Managers, με
στόχο να συζητήσουν τις
τελευταίες εξελίξεις και τις
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Με ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κάλεσε  η  Γενική  Γραμματέας  της  Ευρωπαϊκής
Συμμαχίας για τη Δημόσια Υγεία (EPHA), τον κ. Γιούνκερ
να δεσμευθεί για την εφαρμογή μέτρων που σχετίζονται
με  την  οδική ασφάλεια.  Όπως αναφέρει  χαρακτηριστικά
στο ευθύβολο γράμμα που προσυπογράφουν φορείς  και
επαγγελματίες  υπηρεσιών  υγείας  ανά  την  Ευρώπη,  ο
ανησυχητικός αριθμός των 135.000 βαριά τραυματιών από
τροχαία  δυστυχήματα  εντός  ΕΕ  το  2014  «κρούει  τον
κώδωνα  κινδύνου»  και  θέτει  το  ζήτημα  της  οδικής
ασφάλειας  στο  προσκήνιο.  (Περισσότερα:  https://goo.gl
/KE6CDQ)

Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. στην Ετήσια Διάλεξη
και το Συμβούλιο Μελών του Εθνικού

Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών  (18 &
19/10, Βρυξέλλες)

Το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  Ασφαλών  Μεταφορών  (ETSC)
πραγματοποίησε  στις  18/10/2016  στις  Βρυξέλλες  το
Συμβούλιο Μελών του,  κατά τη διάρκεια  του οποίου το
Ινστιτούτο  Οδικής  Ασφάλειας  «Πάνος  Μυλωνάς»
συμμετείχε  στις  εργασίες  ενός  νέου  project  του  ETSC
αναφορικά με τη βελτίωση της ανταπόκρισης μετά από ένα
τροχαίο  δυστύχημα  και  τη  φροντίδα  έκτακτης  ανάγκης
στην Ευρώπη.
(Περισσότερα: https://goo.gl/Vl1eFd)

Το Ι.Ο.ΑΣ. ενημερώνει τους στρατευμένους και

ασφάλεια στον εργασιακό
χώρο.  (Περισσότερα:
https://goo.gl/0SuXzW)

Σε εξέλιξη το
τέταρτο πακέτο

εργασίας του
Ευρωπαϊκού
ερευνητικού

προγράμματος
TraSaCu

Το  Ι.Ο.ΑΣ.  συνεχίζει  τη
συμμετοχή  του  στο
ευρωπαϊκό  πρόγραμμα
TraSaCu  (Traffic  Safety
Cultures  and  the  safe
systems  approach)  με  την
ανταλλαγή  προσωπικού
μεταξύ  των  οργανισμών
που  συμμετέχουν  στο
project.
(Περισσότερα:
https://goo.gl/N0O437)

Συνδιοργάνωση
του σεμιναρίου

«Γονείς και
Εκπαιδευτικοί, μαζί

με σας θα
επιτύχουμε» από
το Ι.Ο.ΑΣ. και το
Δήμο Μεγαρέων

Ο Δήμος Μεγαρέων διά της
Δημοτικής  Επιτροπής
Παιδείας  του  και  σε
συνεργασία  με  το
Ινστιτούτο  Οδικής
Ασφάλειας  «Πάνος
Μυλωνάς»  διοργάνωσε,  τη
Δευτέρα  24  Οκτωβρίου
2016,  σεμινάριο  με  θέμα:
«Γονείς  &  εκπαιδευτικοί,
μαζί  με  σας  θα
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το προσωπικό της 112 Πτέρυγας Μάχης της
Πολεμικής Αεροπορίας

Το  Ινστιτούτο  Οδικής  Ασφάλειας  Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος
Μυλωνάς» συμμετείχε  με  την  Πρόεδρό του κα Βασιλική
Δανέλλη  -  Μυλωνά  και  στελέχη  του  στo  πλαίσιο  των
ενημερωτικών διαλέξεων που διοργάνωσε η 112 Πτέρυγα
Μάχης της  Πολεμικής  Αεροπορίας  κατά τη διάρκεια  των
εορτασμών της Εβδομάδας Ασφάλειας Πτήσεων-Εδάφους
και  Οδικής  Ασφάλειας,  για  την  ενημέρωση  του
προσωπικού  και  των  στρατευσίμων  σε  θέματα  οδικής
ασφάλειας.
(Περισσότερα: https://goo.gl/6yUYl2)

Εκπαίδευση για την Οδική Ασφάλεια στο
προσωπικό της εταιρίας «Νέα Οδός Α.Ε.»

Σε  συνέχεια  της  συνεργασίας  που  έχει  ξεκινήσει  το
Ινστιτούτο  με  τη  «Νέα  Οδό  Α.Ε.»   συνεχίστηκε  η
επιμόρφωση των ανθρώπων της εταιρίας σε θέματα που
αφορούν στην οδική ασφάλεια. Στις 10 Οκτωβρίου, στις
σύγχρονες  εγκαταστάσεις  του  ΟΤΕ  Academy,
πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση εργαζομένων και στελεχών

(Περισσότερα:
https://goo.gl/4nR2UK)

Συμμετοχή του
ΙΟΑΣ στο 28ο

Συνέδριο της
Ελληνικής Εταιρείας

Κοινωνικής
Παιδιατρικής και
Προαγωγής της

Υγείας (Τρίκαλα)

Στο  28ο  Συνέδριο  της
Ελληνικής  Εταιρείας
Κοινωνικής Παιδιατρικής και
Προαγωγής της Υγείας που
πραγματοποιήθηκε  στα
Τρίκαλα  συμμετείχε  το
ΙΟΑΣ  έχοντας  ενεργό
συντονιστικό  ρόλο  στο
βιωματικό  σεμινάριο  της
«Συμμαχίας  πρόληψης  της
κατανάλωσης  αλκοόλ  από
ανήλικους» (Αλκοόλ +18).  
(Περισσότερα:
https://goo.gl/WcEiIY)

Το Ι.Ο.ΑΣ.
ενημερώνει γονείς

για την ασφαλή
χρήση των παιδικών

καθισμάτων
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(Περισσότερα: https://goo.gl/wJgZtu)

Το  Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στην  έκθεση
επαγγελματικού οχήματος «Youtruck Fiesta»

Επιτυχημένη ήταν η παρουσία του Ινστιτούτου μας στην
έκθεση επαγγελματικού οχήματος «Youtruck Fiesta» που
διοργάνωσαν  το  περιοδικό  Youtruck  Magazine  και  η
ιστοσελίδα www.youtruck.gr στη 1 & 2/10 στο Αεροδρόμιο
«Ίκαρος» στην Κωπαΐδα Θηβών.
Ομάδα εκπαιδευτών του Ι.Ο.ΑΣ. με σταθμό ενημέρωσης
και μέρος των προσομοιωτών της Κινητής Μονάδας Οδικής
Ασφάλειας, συμμετείχε στη διοργάνωση.
(Περισσότερα: https://goo.gl/XbSJBh)

Με  επιτυχία
πραγματοποιήθηκε η δράση
ενημέρωσης   του
Ινστιτούτου  στο  πλαίσιο
των  εγκαινίων  του  νέου
καταστήματος  των
Mothercare  –  Early
learning,  στο  Ψυχικό,  το
Σάββατο 22 Οκτωβρίου.
Σκοπός της παρουσίας του
Ι.Ο.ΑΣ. ήταν η ενημέρωση
των γονέων για τα παιδικά
καθίσματα.
(Περισσότερα:
https://goo.gl/UcUQ8P)

Facebook Website

- Επιμέλεια & Υλοποίηση Έκδοσης: Δημήτρης Λαζαρίδης ( d.lazaridis@ioas.gr )
- Κείμενα: Δημήτρης Χατζηδοπαυλάκης, Κατερίνα Δρανδάκη, Βαγγέλης Μακρής, Δήμητρα Γεωργογιάννη,

Γεωργία Αλεξοπούλου, Μάριος Δημητρίου, Σίλια Πλεμμένου
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Κέντρο Πληροφόρησης για την Οδική Ασφάλεια
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e-mail: info@ioas.gr / website:www.ioas.gr, www.rsi-panosmylonas.gr
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