W
Ένα ηχηρό μήνυμα για τη βελτίωση
της οδικής ασφάλειας έδωσαν σε
εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» και ο Σύλλογος Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων με τις καθημερινές
δράσεις που υλοποίησαν από την
Παρασκευή 15 έως και το Σάββατο
23 Μαρτίου σε όλη την Ελλάδα, στο
πλαίσιο της 6ης συνεχόμενης
Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής
Ασφάλειας.
Την
Εβδομάδα
υποστήριξαν τα Μέλη της Συμμαχίας
για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό
στο Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον»,
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΑΧΑ Ασφαλιστική,
ΓΕΦΥΡΑ,
COSMOTE,
DIAGEO,
GENESISPHARMA,
GOODYEARDUNLOP.
Κέντρα δράσεων του Ινστιτούτου ήταν
η Αθήνα και η Πάτρα. Στην Αθήνα,
στην «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» του Δήμου
Αθηναίων στο Γκάζι έγιναν ολοήμερες
ανοικτές ενημερώσεις προς το κοινό
(15-19
Μαρτίου),
βιωματική
εκπαίδευση σε πολίτες και στελέχη
εταιρειών, «Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα»
για ενημέρωση σχετικά με το αλκοόλ
και την οδήγηση καθώς και η
Βράβευση του Τροχονόμου της
Χρονιάς (19 Μαρτίου).

6η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας , 15 – 26 Μαρτίου 2013

Στην Πάτρα, στο Κέντρο Οδικής
Ασφάλειας Δυτικής Ελλάδας (Μουσείο
Επιστημών
και
Τεχνολογίας
του
Πανεπιστημίου
Πατρών),
πραγματοποιήθηκαν
εκπαιδεύσεις
προς
μαθητές Λυκείων, στελέχη εταιρειών και
δόθηκαν από το Ι.Ο.ΑΣ. δύο Υποτροφίες
προς τους αριστεύσαντες φοιτητές του
Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών
Μηχανικών των δύο περασμένων ετών
καθώς και ένα αλκοολόμετρο προς την
Τροχαία Πατρών. Στις 22 Μαρτίου, κατά την
Περιφερειακή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας
και Πανευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας
στο
Δρόμο
δράσεις
έγιναν
στις
εγκαταστάσεις της ΓΕΦΥΡΑΣ Ρίου-Αντιρρίου
ενώ ανοικτή βιωματική ενημέρωση προς το
κοινό και μαθητές συνέχισε να υλοποιείται
μέχρι και την Τρίτη 26 Μαρτίου στις
εγκαταστάσεις της ΓΕΦΥΡΑΣ.Παράλληλα οι
συμμετέχοντες
στις
ενημερώσεις
ενημερώθηκαν για την οικολογική οδήγηση
με χρήση προγράμματος Eco-driving στους
προσομοιωτές στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος partnership 2020.
Συνολικά κατά την 6η Πανελλαδική
Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, συμμετείχαν
161 φορείς από όλη την Ελλάδα,
κινητοποιήθηκαν 1.100 εθελοντές και 200
απασχολούμενοι από το Ι.Ο.ΑΣ. στο
πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς
Εργασίας στην Αττική και την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας. Δημιουργήθηκε νέο έντυπο
«Κρίση και Οδική Ασφάλεια» 500.000
αντίτυπα του οποίου διανεμήθηκαν από
όλους τους Αυτοκινητοδρόμους της
χώρας (Αττική Οδό, Αυτοκινητόδρομο
Αιγαίου, Ολυμπία Οδό, Μορέα, Νέα Οδό,
Κεντρική Οδό, Εγνατία Οδό, Γέφυρα ΡίουΑντιρρίου), ενώ 100.000 επιπλέον έντυπα

διανεμήθηκαν προς τους συμπολίτες μας
από τους 161 συνεργαζόμενους φορείς σε
όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τον
ΟΑΣΑ και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αναρτήθηκαν
αφίσες με μηνύματα για την Ευγένεια στη
Δρόμο σε λεωφορεία και συρμούς,
προσεγγίζοντας μέσα σε 7 ημέρες
περισσότερους από 200.000 συμπολίτες
μας.
Η 6η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας, υλοποιήθηκε και συντονίστηκε
από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς») και το
Σύλλογο
Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων
(Σ.Ε.Σ.). Αρωγοί και υποστηρικτές της
Εβδομάδας, ήταν η Τεχνόπολις του Δήμου
Αθηναίων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
τα Μέλη της Συμμαχίας για την Ασφάλεια
και τον Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο
Μέλλον», οι Αυτοκινητόδρομοι της χώρας,
ο ΟΑΣΑ και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας και τις
δράσεις που υλοποιήθηκαν αναλυτικά,
μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
Ινστιτούτο στο: 210 8620150 καθώς και να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς»: www.ioas.gr .

Με μια ματιά:

O01/03/2013: Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας UCB

με τη χρήση του εξοπλισμού της Κινητής Μονάδας Οδικής
Ασφάλειας (mobile NEST)
O 01/03/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια" στο Δημοτικό Πρότυπο Πειραματικό Πανεπιστημίου
Αθηνών
O05-08/03/2013: Εκπαίδευση με τη χρήση του εξοπλισμού του
Mobile NEST στη Νέα Πέραμο και στα Μέγαρα
O06/03/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια" στο 28ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
O07/03/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια" στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών
O08/03/2013: Εκπαίδευση προσωπικού της εταιρείας DIAGEO
με τη χρήση των προσομοιωτών της Κινητής Μονάδας Οδικής
Ασφάλειας
O08/03/2013: Ενημερωτική ομιλία σε προσωπικό της εταιρείας
VODAFONE
O08/03/2013: Ενημέρωση της Intralot σχετικά με τις δράσεις
του Ινστιτούτου και την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας
O08/03/2013: Ομιλία στα Μέγαρα σχετικά με την Οδική
Ασφάλεια
O09/03/2013: Εκπαίδευση με τη χρήση του εξοπλισμού του
Mobile NEST στη Νέα Πέραμο και στα Μέγαρα
O11/03/2013: Ε κπαίδευση προσωπικού της εταιρείας
UNILEVER με τη χρήση των προσομοιωτών της Κινητής
Μονάδας Οδικής Ασφάλειας
O12/03/2013: Πρόγραμμα "Ασφαλώς Ποδηλατώ" σε μαθητές
του 8ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης
O13/03/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια" στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού
O13/03/2013: : Εκπαιδευτική ομιλία στο ΕΠΑΛ Ζωγράφου
O 13/03/2013: Συνέντευξη με το κο. Πουρναράκη στον
Alpha 98.9 για την Ευρωπαϊκή ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο
14/03/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια" στο Ζάννειο Γυμνάσιο Πειραιά
14/03/2013: Εκπαιδευτική ομιλία στο ΕΠΑΛ Ζωγράφου
15/03/2013: 1η ημέρα Πανελλαδικής Εβδομάδας
Οδικής Ασφάλειας στην Τεχνόπολη στο Γκάζι
15/03/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια" στο 150ο Δημοτικό Αθηνών

15/03/2013: Συνέντευξη σε ΕΡΤ, Ναυτεμπορική, Βήμα FM

15/03/2013: Εκπαίδευση στο προσωπικό της
εταιρείας Nestle στην Τεχνόπολη στο Γκάζι
16/03/2013: 2η ημέρα Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής
Ασφάλειας στην Τεχνόπολη στο Γκάζι
16/03/2013: Εκπαίδευση Μελών του Σώματος Ελλήνων
Προσκόπων
16/03/2013: ΝΥΧΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ σε νυχτερινά
κέντρα στο Γκάζι και στα Βόρεια Προάστια
17/03/2013: 3η ημέρα Πανελλαδικής Εβδομάδας
Οδικής Ασφάλειας στην Τεχνόπολη στο Γκάζι - τίτλος:
«ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΩΡΑ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
17/03/2013: Εκπαιδευτικές Δρατηριότητες για την
εξοικείωση των παιδιών σε θέματα οδικής ασφάλειας
17/03/2013: Πρόγραμμα "Ασφαλώς Ποδηλατώ",
"Κυκλοφορω με Ασφάλεια"
17/03/2013: Εκπαιδευση Ενηλίκων με τη χρήση του
εξοπλισμού της Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας
18/03/2013: 4η ημέρα Πανελλαδικής Εβδομάδας
Οδικής Ασφάλειας στην Τεχνόπολη στο Γκάζι

O18/03/2013: Ενημέρωση γονέων για τη σωστή κι ασφαλή
μεταφορά των παιδιών με χρήση ειδικών καθισμάτων
O 18/03/2013: BALLOONorama, δημιουργία μηνυμάτων σε
μπαλόνια (για παιδιά)
O18/03/2013: Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με Ασφάλεια"
O19/03/2013: 5η ημέρα Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής
Ασφάλειας στην Τεχνόπολη στο Γκάζι
O19/03/2013: Επίσκεψη σχολικών Μονάδων για ενημέρωσηεκπαίδευση
O19/03/2013: Πρόγραμμα "Κυκλοφορω με Ασφάλεια"
O19/03/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια" στο 1ο Λύκειο Καλαμάτας
O19/03/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια" και "Ασφαλώς Ποδηλατώ" στο 138ο και 76ο
Δημοτικό Αθηνών
O19/03/2013: Εσπερίδα που συνδιοργανώνει το Ι.Ο.ΑΣ. και ο
Σ.Ε.Σ. για την απονομή του Βραβείου του Τροχονόμου της
Χρονιάς
O20/03/2013: 6η ημέρα Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής
Ασφάλειας – Δράσεις στην Πάτρα
O20/03/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια" στο 14ο Δημοτικό Πειραιά
O21/03/2013: 7η ημέρα Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής
Ασφάλειας - Απονομή Βραβείου/Υποτροφίας εις μνήμην του
Πάνου Μυλωνά
O21/03/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια" στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης
O21/03/2013: Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας
NESTLE με τη χρήση του εξοπλισμού της Κινητής Μονάδας
Οδικής Ασφάλειας (mobile NEST) στην Πάτρα
O 22/03/2013: 8η ημέρα Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής
Ασφάλειας - Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμo και
Ημέρα Οδικής Ασφάλειας στους Ελληνικούς
Αυτοκινητόδρομους - Διανομή εντύπου για την Ευγένεια στο
δρόμο και ενημέρωση πολιτών, οδηγών και φορέων από
συνεργαζόμενους φορείς
22,23/03/2013: Εκπαίδευση με τη χρήση του
εξοπλισμού του Mobile NEST στη Γέφυρα Χαρίλαος
Τρικούπης στη περιοχή του Ρίου – Αντιρρίου
23/03/2013: 9η ημέρα Πανελλαδικής Εβδομάδας
Οδικής Ασφάλειας – Δράσεις στην Πάτρα
23/03/2013: Εκπαίδευση σε καθηγητές και φοιτητές
στο ΤΕΙ Πάτρας με τη χρήση του εξοπλισμού της Κινητής
Μονάδας Οδικής Ασφάλειας (mobile NEST)
24-26/03/2013: Εκπαίδευση με τη χρήση του
εξοπλισμού του Mobile NEST στη Γέφυρα Χαρίλαος
Τρικούπης στη περιοχή του Ρίου – Αντιρρίου
26/03/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια" σ το 3ο, 2ο Λύκειο Αγ. Παρασκευής
27/03/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια" στο 4ο,1ο Λύκειο Αγ. Παρασκευής & στον
Παιδικό Σταθμό ΄Τα παιδεία παίζει΄
28/03/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια" στο 15o Δημοτικό Αμαρουσίου & " στην
Ελληνοαγγλική Αγωγή
28/03/2013: Εκπαίδευση με τη χρήση του εξοπλισμού
του Mobile NEST στο Κίμων Λογοθέτης
29/03/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια" στο Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κορίνθου
31/03/2013: Δράση στην Αγ.Παρασκευή σε συνεργασία
με τη Τροχαία και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για τον
Καθαρισμό των Σημάτων
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Διοργάνωση Εσπερίδας Βράβευσης Τροχονόμου της Χρονιάς

Σ

τις 19 Μαρτίου στο χώρο « ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» διοργανώθηκε η
εσπερίδα για τη «βράβευση Τροχονόμου της Χρονιάς».
Τ ο Ι.Ο.ΑΣ. επέδωσε τιμητική πλακέτα για την προσφορά τους στην Οδική
Ασφάλεια ως προτύπων τροχονόμων στον αρχιφύλακα Χρήστο Παπαπάνο
από το Τμήμα Τροχαίας Ελληνικού και τον υπαρχιφύλακα Κωνσταντίνο
Πατέντα από το Τμήμα Τροχαίας Πατρών, ενώ παρέδωσε συσκευές
μέτρησης αλκοόλ στους διοικητές των Τμημάτων που υπηρετούν οι
βραβευθέντες τροχονόμοι. Κατά τη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης το
Ινστιτούτο απένειμε επίσης και το βραβείο εθελοντή για το 2013 στον
Επισμηναγό Σάββα Κοτρίδη και στη Νίκη Μανωλιτσάκη για την ανιδιοτελή
και αδιάλειπτη προσφορά τους στο έργο του Ι.Ο.ΑΣ.
Οι βραβευθέντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την αναγνώριση των
υπηρεσιών τους και εξήραν το έργο του Ι.Ο.ΑΣ. για την Οδική Ασφάλεια. Ο
κος Παπαπάνος ανέφερε πως η βράβευσή του τιμά τον ίδιο και το Σώμα της
Τροχαίας και πως είναι ιδιαίτερα χαρούμενος για την επιλογή του να
εργαστεί ως Τροχονόμος και όχι ως Μαθηματικός, ιδιότητα που θα
μπορούσε να ακολουθήσει βάσει των σπουδών του. Από την πλευρά του ο
κος Πατέντας ανέφερε: «Είναι μεγάλη τιμή για μένα η βράβευσή μου από
το Ινστιτούτο. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου το Ι.Ο.ΑΣ., το
Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. που με
επέλεξαν ως έναν από τους καλύτερους τροχονόμους της χρονιάς για την
ελληνική επικράτεια», είπε ο κος Πατέντας, συμπληρώνοντας ότι το βραβείο
του ανήκει «σε όλους τους Έλληνες αστυνομικούς που με αυταπάρνηση και
αυτοθυσία αγωνίζονται καθημερινά για την οδική ασφάλεια των πολιτών».
Τον κρίσιμο ρόλο της παιδείας στο θέμα της οδικής ασφάλειας υπογράμμισε
ο βραβευθείς εθελοντής Επισμηναγός κύριος Κοτρίδης. «Όλες οι
διερευνήσεις τροχαίων ατυχημάτων γίνονται με συγκεκριμένο σκοπό: Να
διδαχθούμε απ’ αυτά και να μην επαναλάβουμε τα ίδια σφάλματα. Όλες
καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο ανθρώπινος παράγοντας κατέχει το
μεγαλύτερο ποσοστό των αιτιών των τροχαίων ατυχημάτων. Ο μόνος
τρόπος για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το αίτιο είναι η
παιδεία», επεσήμανε ο κ. Κοτρίδης και σχολίασε επεξηγηματικά: «Τη λέξη
“παιδεία” την αναφέρουν όλοι, όμως, ουσιαστικά παιδεία σημαίνει να
πράττω το σωστό ακόμη κι όταν δεν με βλέπει κανείς. Φοράω τη ζώνη μου
για τη δική μου ασφάλεια και όχι για να μη με γράψει ο τροχονόμος».
Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε στο κοινό η βράβευση της εθελόντριας του
Ινστιτούτου κ. Μανωλιτσάκη, η οποία έχασε το γιο της σε τροχαίο
δυστύχημα το 2004στο «δαχτυλίδι» της λεωφόρου Κηφισίας. Όπως είπε
η πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ., Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά κατά την απονομή
της βράβευσης, η κ. Μανωλιτσάκη αποτελεί το σύμβολο μιας γενναίας
μάνας που προσφέρει τις υπηρεσίες της ώστε να μη χαθούν και άλλα παιδιά
όπως χάθηκε το δικό της. «Η δράση μας Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα είναι η
μοναδική μέρα του χρόνου, στην οποία η Νίκη βγάζει τα μαύρα για να
φορέσει το άσπρο μπλουζάκι του Ι.Ο.ΑΣ. και να μιλήσει στους νέους για την
πρόληψη των τροχαίων». Από την πλευρά της η κ. Μανωλιτσάκη αφιέρωσε
το βραβείο της στη μνήμη του Πάνου Μυλωνά, του γιου της Μάνου και της
συναδέλφου του Άντζελας που χάθηκε μαζί του εξ αιτίας ενός μεθυσμένου
οδηγού. Η ίδια τόνισε ότι 8 χρόνια μετά το χαμό του παιδιού της και παρά
τις επανειλημμένες δικές της επισημάνσεις η πολιτεία δεν έχει λάβει
προστατευτικά μέτρα για την έξοδο από το «δαχτυλίδι» στην Κηφισίας στο
Μαρούσι και την ασφαλή στερέωση της πινακίδας που στάθηκε μοιραία για
τη ζωή του Μάνου εξ αιτίας του μεθυσμένου οδηγού.

Εισηγήσεις – ομιλητές

Κατά τη διάρκεια της εσπερίδας πραγματοποιήθηκαν εισηγήσεις
σχετικά με την Οδική Ασφάλεια από συνεργάτες του Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς». Ο πρόεδρος του επιστημονικού φορέα,
καθηγητής Ε.Μ.Π., Ματθαίος Καρλαύτηςπαρουσίασε τις θέσεις
του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) ενώ η
πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ, Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, παρουσίασε
το πρόγραμμα της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας που
συνδιοργανώνει το Ινστιτούτο με το Σ.Ε.Σ. φέτος για 6η συνεχή
χρονιά. Σχετικά με τη μάστιγα των τροχαίων ατυχημάτων στην
Ελλάδα, στατιστικά στοιχεία παρουσίασε ο υπεύθυνος
προγραμμάτων του Ι.Ο.ΑΣ., Ευγένιος Πετούμενος. Για το
πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής «ΕΡΜΗΣ», το οποίο
απευθύνεται σε νέους με παραβατική συμπεριφορά και διεξάγεται
από το Ι.Ο.ΑΣ. σε συνεργασία με τα ελληνικά δικαστήρια μίλησε η
νομικός
–
εγκληματολόγος
και
επιμελήτρια
ανηλίκων
ΠάρηΖαγούρα, από την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων του
Δικαστηρίου Ανηλίκων Αθηνών.
Στην εσπερίδα παρευρέθηκαν, πλήθος εκπροσώπων της πολιτείας
και της ΕΛ.ΑΣ., ο Γεώργιος Παπανδρέου, αντιδήμαρχος Αθηναίων
και πρόεδρος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του
Δήμου,ο σύμβουλός του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Σταύρου Καλογιάννη, σε θέματα Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Θανάσης Παλιάτσος καθώς και ο Χρήστος Γκόκας, βουλευτής
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής για την Οδική
Ασφάλεια.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε, ο υποστράτηγος Ευθύμιος
Λυγιδάκης, προϊστάμενος Κλάδου Τάξης Α.Ε.Α., ο οποίος ανέφερε:
«Η ελληνική κοινωνία χάνει ένα από τα παραγωγικότερα τμήματα
του πληθυσμού της σε τροχαία ατυχήματα καθώς τα θύματά της
είναι κατ’ εξοχήν νέοι άνθρωποι. Ο σεβασμός στο νομικό κείμενο
του Κ.Ο.Κ., κανόνα Ζωής, σημαίνει σεβασμό στη Ζωή. Γι’ αυτό και
η προσφορά του Ι.Ο.ΑΣ. και της προέδρου του κας Βασιλικής
Δανέλλη – Μυλωνά συμβάλλει σημαντικά στην πρόληψη των
τροχαίων συμβάντων». Αμέσως μετά ο κος Λυγιδάκης επέδωσε
τα τιμητικά βραβεία στους διακριθέντες τροχονόμους. Ο κος
Λεωνίδας Αθανασιάδης, εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος
σε θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού από την Περιφέρεια
Αττικής, κατά την ομιλία του εξέφρασε την ικανοποίησή του από
την υλοποίηση του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)
που η περιφέρεια υλοποιεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο,
ανακοινώνοντας την επέκτασή του. Παρέστη επίσης ο
αναπληρωτής
υπουργός
Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και σύμβουλος για μεταφορές
και επικοινωνίες κος Θανάσης Παλιάτσος. Στην εσπερίδα
παρευρέθηκε και πραγματοποίησε παρέμβαση για τη σημασία της
οδικής ασφάλειας και ο βουλευτής Παναγιώτης Μελάς, γραμματέας
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής και
βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων, γραμματέας κοινοβουλευτικής
ομάδας Ανεξάρτητων Ελλήνων. Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους, επίσης, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας,
ταξίαρχος Ηλίας Παπασπυρόπουλος, ο εκπρόσωπος του Αρχηγείου
του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντισυνταγματάρχης Δημήτριος
Καταγής, αστυνομικοί διευθυντές και διοικητές Τμημάτων
Τροχαίας και άλλοι αξιωματικοί του Στρατού και της ΕΛ.ΑΣ., ο κος
Νίκος Παπαδόπουλος εκπρόσωπος του Προέδρου του ΟΑΣΑ κου
Αλέξανδρου Δελούκα, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της
πολιτείας.
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Απονομή Υποτροφίας «Πάνος Μυλωνάς»

Τ

ην Πέμπτη 21 Μαρτίου 2013,
πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα
Τελετών
«Οδυσσέας
Ελύτης»
η
6ητελετή απονομής Υποτροφίας «Πάνος
Μυλωνάς», η οποία υλοποιείται από το
2005 με απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πατρών. Η υποτροφία
απονέμεται από τον Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πατρών στον καλύτερο
φοιτητή του 4ου έτους του Τμήματος,
εις μνήμην του Πάνου Μυλωνά. Για
άλλη μια φορά η εκδήλωση στάθηκε
αφορμή
για
έμπνευση
και
προβληματισμό γύρω από το θέμα της
οδικής ασφάλειας, ενώ οι ομιλητές
εξήραν
το
χαρακτήρα
και
τις
επιστημονικές δυνατότητες του Πάνου
Μυλωνά που χάθηκε άδικα σε τροχαίο

δυστύχημα στις 22 Μαρτίου 2004 στην Εθνική Οδό
Κορίνθου
–
Πατρών,
ενώ
πήγαινε
να
παρακολουθήσει τα μαθήματά του στο Πανεπιστήμιο
Πατρών. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής κος Γεώργιος
Παναγιωτάκης, ο οποίος προέτρεψε τους
παρευρισκόμενους να παραδειγματιστούν από το
έργο και τις δράσεις της κας Βασιλικής ΔανέλληΜυλωνά, μητέρας του Πάνου Μυλωνά και προέδρου
του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» καθώς «κατάφερε να μετατρέψει τον
πόνο σε δύναμη και τη δύναμη σε δημιουργία». Την
εκδήλωση επίσης χαιρέτισαν από την πλευρά του
Τμήματος
Μηχανολόγων
&
Αεροναυπηγών
Μηχανικών ο Πρόεδρος Καθηγητής κος Σπυρίδωνας
Παντελάκης και ο Καθηγητής κος Γεώργιος
Χρυσολούρης ο οποίος υπήρξε και καθηγητής του
Πάνου Μυλωνά. Ο κ. Χρυσολούρης πέραν της
αναφοράς στο ήθος και την προσωπικότητα του
Πάνου Μυλωνά αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην Πρόεδρο
του Ι.Ο.ΑΣ. ως ένα άτομο εξαιρετικά προικισμένο,
που αποτελεί παράδειγμα και για τη νεολαία μας και
για γονείς και γενικότερα για την κοινωνία. Ενώ της
απηύθυνε ιδιαίτερες ευχαριστίες για την προσφορά
του Ινστιτούτου, του οποίου οι δράσεις έχουν
ξεπεράσει τα εγχώρια σύνορα και βοηθούν σε ένα
ζήτημα ιδιαίτερα σημαντικό για την κοινωνία.
Επιπλέον την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Αντιδήμαρχος
Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και ΥγείαςΠρόνοιας του Δήμου Πατρέων κος Χαράλαμπος
Στανίτσας και εκ μέρους του Σ.Ε.Σ. ο κος Νίκος
Μηλιώνης, ενώ παρών ήταν και ο τέως Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Πατρών, Ομότιμος Καθηγητής κος
Χρήστος Χατζηθεοδώρου και πολλοί ακόμα
καθηγητές, εκπρόσωποι φορέων και φοιτητές.

22 Μαρτίου 2013
Ξεχωριστή σημασία έχει για την Οδική
Ασφάλεια η 22α Μαρτίου, αφού έχει οριστεί ως
«Περιφερειακή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας»,
«Ημέρα Οδικής Ασφάλειας στους Ελληνικούς
Αυτοκινητοδρόμους», ενώ συμπίπτει και με την
«Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο».Η
ετήσια
κεντρική
εκδήλωση
για
την
Περιφερειακή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας, έλαβε
χώρα όπως κάθε χρόνο στο Εκθεσιακό Κέντρο
της Γέφυρας «Χαρίλαος Τρικούπης» στο
Αντίρριο με την οργανωτική ευθύνη του
Παραρτήματος
Δυτικής
Ελλάδας
του
Ινστιτούτου
Οδικής
Ασφάλειας
«Πάνος
Μυλωνάς» και της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Η εκδήλωση είχε ως αντικείμενο το διάλογο φορέων,
ενδιαφερομένων μερών και πολιτών γύρω από το θέμα
«Κρίση και Οδική Ασφάλεια», με τη συμμετοχή του
Περιφερειακού
Συμβουλίου
Οδικής
Ασφάλειας
Π.Δ.Ε.Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, προβλήθηκε σε
πανελλήνια πρεμιέρα το βίντεο έρευνας που έγινε σε
Αθήνα και Πάτρα, για τις επιπτώσεις της κρίσης στην
οδική ασφάλεια. Το βίντεο που φέρει τίτλο «Ουκ
απασφαλίζεσθαι», αποτελεί μια προσπάθεια αφύπνισης
και ενημέρωσης των συμπολιτών μας, μέσα από όλα τα
δυνατά κανάλια επικοινωνίας. Κατά τη συγκεκριμένη
ημέρα, στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρίου, μαζί με την Πρόεδρο
του Ινστιτούτου, παρευρέθησαν οι:

•

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., κ. Παναγιώτης
Παπανικόλας
• Διευθύνων Σύμβουλος & Γενικός
Διευθυντής ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε., κ.
Μπερνάρ Γκαλτιέ
• Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κ.
Απόστολος Κατσιφάρας
• Αντιδήμαρχος Παιδείας, Διαφάνειας και
Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης Δήμου
Πατρέων, κ. Ανδρέας Φίλιας
• Αντιδήμαρχος Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών & Δ/νσης Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Κοινωνικών Υποθέσεων
Δήμου Ναυπακτίας, κ. Κωνσταντίνος
Σταυρόπουλος
• Διευθυντής ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας, κ.
Γρηγόρης Μπαράκος
• Διοικητής Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων
Αχαϊας, κ. Βασίλης Διαμαντόπουλος
• Διοικητής Τροχαίας Πατρών, κ.
Μαρτζάκλης Απόστολος
• Διευθυντής Τομέα Μιντιλογλίου Ξυλοκάστρου Ολυμπία Οδος - Λειτουργία
Α.Ε.,κ. Ανδρέας Γαλάνης
• Συγκοινωνιολόγος, κ. Νίκος Μηλιώνης
Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών,
μαθητών, γονέων και ταξιδιωτών για θέματα
οδικής ασφάλειας, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου
φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις της από τις
22 έως και τις 26 Μαρτίου, τον εξοπλισμό
προσομοιωτών
του
Ινστιτούτου,
στηρίζοντας έτσι για μία ακόμα χρονιά
ενεργά την προσπάθεια του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς» για το θέμα της ενημέρωσης και
πρόληψης των τροχαίων συμβάντων.

W
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Σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας στη DIAGEO

Εκπαίδευση στην εταιρεία UCB

W

W

Η εταιρεία αλκοολούχων ποτών DIAGEO επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ευαισθησία της
στο κρίσιμο θέμα της Οδικής Ασφάλειας, διοργάνωσε για τους εκτός Αθηνών συνεργάτες της και όλο
το προσωπικό της στην Αθήνα, εκπαιδευτικό σεμινάριο για την πρόληψη και μείωση των τροχαίων
ατυχημάτων. Με χαρά συνεργάτες του Ι.Ο.ΑΣ. βρέθηκαν εκεί την Παρασκευή 8 Μαρτίου ώστε να
πραγματοποιήσουν πρακτική και βιωματική ενημέρωση θεμάτων για την οδική ασφάλεια με τη χρήση
των προσομοιωτών οδήγησης, σύγκρουσης, ανατροπής, οδήγησης υπό επήρεια αλκοόλ κ.α. Ιδιαίτερα
μεγάλη ήταν η απήχηση που είχε το πρόγραμμα καθώς όλοι οι συμμετέχοντες δήλωσαν
ενθουσιασμένοι για το πρόγραμμα που το Ινστιτούτο υλοποιεί, στο οποίο μάλιστα η DIAGEO είναι
μεγάλος υποστηρικτής.

Τα μηνύματα της οδικής ασφάλειας
στο Ζάννειο γυμνάσιο Πειραία

Τ

ην πόλη του Πειραιά επισκέφθηκαν οι
συνεργάτες-εκπαιδευτικοί του Ινστιτούτου
την
14η
Μαρτίου
προκειμένου
να
πραγματοποιήσουν
επιμορφωτική
ομιλίαπαρουσίαση σε μαθητές του Ζάννειου
Γυμνασίου. Ο θεματικός άξονας του
εκπαιδευτικού προγράμματος δεν ήταν άλλος
από την Οδική Ασφάλεια ενώ εκτενής λόγος
έγινε σχετικά με τα στατιστικά, τα αίτια και τις
μεθόδους
πρόληψης
των
τροχαίων
ε την εκπαίδευση του προσωπικού της
συμβάντων. Στην παρουσίαση ήταν παρόντες
εταιρείας UCB ξεκίνησαν οι δράσεις
περισσότεροι
από
280
μαθητές,
του Ινστιτούτου για το μήνα Μάρτιο. Οι συμπεριλαμβανομένων και των διδασκόντων
εκπαιδευόμενοι,
στο
πλαίσιο
της τους.
συνεργασίας που έχει ξεκινήσει τον
Συνάντηση Συμμετεχόντων στον Άθλο
τελευταίο χρόνο με το ΙΟΑΣ η εταιρεία,
βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΟΤΕ Την πρώτη τους συνάντηση είχαν το Σάββατο
ACADEMY όπου φιλοξενείται το Εθνικό 16
Μαρτίου
οι
συμμετέχοντες
στον
Κέντρο Οδικής Ασφάλειας ώστε να Ποδηλατικό Άθλο που διοργανώνει για
παρακολουθήσουν
το
εκπαιδευτικό δεύτερη συνεχή χρονιά του ΙΟΑΣ και η iCycle.
σεμινάριο από τους συνεργάτες του Οι ποδηλάτες που μέχρι στιγμής έχουν
Ινστιτούτου, λαμβάνοντας μέρος και στα ξεπεράσει τους 35, είχαν την ευκαιρία να
βιωματικά εργαστήρια με τη χρήση των παρακολουθήσουν μαζί με άλλους επισκέπτες
προσομοιωτών που το Ι.Ο.ΑΣ. διαθέτει στο το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα του
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Ινστιτούτου που αφορά στην ασφαλή χρήση
AVENUE. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 60 του Ποδηλάτου. Η αίθουσα γέμισε από κάθε
εργαζόμενοι ενώ μέσα στον Απρίλιο θα τύπου
ποδήλατα
ενώ
το
ραντεβού
εκπαιδευτεί το σύνολο του προσωπικού που ανανεώθηκε για τις 23 Μαΐου οπότε ξεκινά ο
στελεχώνει την εταιρεία.
Άθλος με την πρόκληση να ακούει στο όνομα
«Γύρος της Πελοποννήσου»

W
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Εκπαίδευση Μελών του Σώματος
Ελλήνων Προσκόπων

Δυναμικό παρόν έδωσε και φέτος το Σώμα Ελλήνων
Προσκόπων στις εκδηλώσεις της Πανελλήνιας
Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας. Μέλη του Σώματος
επισκέφθηκαν την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων
ώστε να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό σεμινάριο
με χρήση του ειδικού εξοπλισμού προσομοιωτών
που το Ινστιτούτο διαθέτει στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE Οι πρόσκοποι
είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν με βιωματικό
τρόπο στην επίδειξη των προσομοιωτών και να
γίνουν αποδέκτες μηνυμάτων Ασφαλούς Οδήγησης
και Ευγένειας στο Δρόμο.

W

Εκπαίδευση στη Σχολή
Οδηγών «Κίμων Λογοθέτης»

Τ

ο Ι.Ο.ΑΣ. με χαρά ανταποκρίθηκε στο
κάλεσμα της Σχολής Οδηγών
«Κίμων Λογοθέτης» με σκοπό την
ενημέρωση εκπαίδευση σε θέματα
ασφαλούς οδήγησης νέων οδηγών ,
φίλων και συνεργατών της Σχολής
Οδηγών καθώς και πολιτών της
περιοχής . Περισσότερα από 100 άτομα
είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν
βιωματικά
με
την
χρήση
των
προσομοιωτών της Κινητής Μονάδας
Οδικής Ασφάλειας (mobileNEST) που
διαθέτει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού
προγράμματος
AVENUEforTrafficSafety.

W

τμέχρι και τις 9 Μαρτίου, όπου σε συνεργασία με
την Εθελοντική Ομάδα Μεγάρων «Α.Ο. ΚΟΥΡΟΣ»
και τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών Μεγάρων (ΛΕΜ)
με την υποστήριξη της Δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης
Μεγάρων
(ΔΗΚΕΔΗΜΕ)
πραγματοποίησε εκπαίδευση σε μαθητές και
πολίτες της τοπικής κοινωνίας, με τη χρήση του
ειδικού εξοπλισμού προσομοιωτών. Συνολικά οι
συνεργάτες του ΙΟΑΣ που βρέθηκαν εκεί, είχαν τη
δυνατότητα να ενημερώσουν περισσότερους
από1.250 μαθητές και 250 ενηλίκους. Το
ραντεβού του Ινστιτούτου με τους συμπολίτες
μας στα Μέγαρα, ανανεώθηκε για τις 23
όλις λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα, στη Μαίουοπότε και από την περιοχή θα εκκινήσουν οι
γη των Μεγάρων φιλοξενήθηκε η Κινητή
εθελοντές ποδηλάτες του Ποδηλατικού Άθλου ΙΙ
Μονάδα Οδικής Ασφάλειας του Ι.Ο.ΑΣ. από τις 5 (Γύρος Πελοποννήσου).

Ενημερωτική ομιλία σε
προσωπικό της VODAFONE

Το Ινστιτούτο Οδικής ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» σε συνεργασία με την
εταιρεία ERGONOMIA πραγματοποίησε
ενημερωτική ολιγόλεπτη ομιλία σε
προσωπικό
της
VODAFONE
στην
πρωτοβουλία της να εκπαιδεύσει το
τεχνικούςτης που επισκευάζουν κεραίες,
σε θέματα σχετικά με την Οδική
Ασφάλεια.
Έμπειροι και καταρτισμένοι συνεργάτες
του Ινστιτούτου επισκέφθηκαν τις
εγκαταστάσεις της εταιρείας για να
πραγματοποιήσουν ενημερωτική ομιλία
σχετικά με τα αίτια και τις μεθόδους
πρόληψης των τροχαίων συμβάντων,
κυρίως για οχήματα 4x4.. Ακολούθησε
εποικοδομητικός διάλογος με τους
συμμετέχοντες.
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Ενημέρωση πολιτών στα Μέγαρα και στη Νέα Πέραμο

Ενημέρωση στην εταιρεία NESTLE

Στην «Τεχνόπολη» του Δήμου Αθηναίων
δόθηκε το εναρκτήριο σάλπισμα της Εβδομάδας
Οδικής Ασφάλειας για φέτος, στις 15 Μαρτίου.
Η αίθουσα «Αεριοφυλάκιο 2» που
παραχωρήθηκε από τη Διοίκηση του
Πολυχώρου στο ΙΟΑΣ, άνοιξε τις πύλες της για
να υποδεχτεί μέρος του προσωπικού της
Εταιρείας «Nestle» ώστε να παρακολουθήσουν
εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Οδική
Ασφάλεια. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της
ήδη υπάρχουσας συνεργασίας μεταξύ του
Ινστιτούτου και της
«NESTLE». Οι
εκπαιδευόμενοι μετά από τη θεωρητική διάλεξη
είχαν την ευκαιρία συμμετάσχουν σε
διαδραστικά σεμινάρια με τη χρήση των
προσομοιωτών που το ΙΟΑΣ διαθέτει, στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος
AVENUE.
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«Παιδική Χώρα Οδικής Ασφάλειας»

Η

Κυριακή 17 Μαρτίου ήταν
αφιερωμένη στους μικρούς μας
φίλους όπου στο πλαίσιο των δράσεων
για την Πανελλήνια Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας το Ινστιτούτο υποδέχτηκε
στο Γκάζι γονείς και παιδιά σε μια
ξενάγηση στον κόσμο της Ασφαλούς
Οδήγησης και της Ευγένειας στο
Δρόμο.
Εκεί
ήταν
εμψυχώτριεςεκπαιδευτικοί
και
ψυχολόγοισυνεργάτιδες του Ινστιτούτου για να
παρουσιάσουν
το
πρόγραμμα
«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στα παιδιά
μέσω ενός διαδραστικού παιχνιδιού με
διδακτικό όμως χαρακτήρα. Όσο τα
παιδιά διασκέδαζαν μαθαίνοντας, οι
ενήλικες είχαν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν
επίδειξη
των
προσομοιωτών του Ι.Ο.ΑΣ. καθώς και
του
προγράμματος
«Ασφαλώς
Ποδηλατώ». Η είσοδος προς το κοινό
ήταν ελεύθερη και η προσέλευση των
επισκεπτών αρκετά ενθαρρυντική. Το
κλείσιμο της ημέρας βρήκε μικρούς και
μεγάλους να απελευθερώνουν μπαλόνια
στον Αττικό Ουρανό, έχοντας πρώτα
γράψει επάνω

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΜΕ:

μηνύματα Οδικής Ασφάλειας τα οποία
ταξίδεψαν σε όσο το δυνατόν
περισσότερους παραλήπτες. Γιατί η
Οδική Ασφάλεια είναι θέμα Όλων μας.

W

W

Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα στο Γκάζι και στο Μαρούσι
ια από τις καθιερωμένες δράσεις του εθελοντές και φίλοι του Ινστιτούτου
πραγματοποίησαν φιλικά αλκοτέστ σε
Ι.Ο.ΑΣ. έλαβε χώρα το βράδυ του
Σαββάτου στις 16ης Μαρτίου. Ο λόγος για θαμώνες νυχτερινών μαγαζιών, για τη μεν
τη «Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα», όπου Αθήνα στο μαγαζί LAB στο Γκάζι, για τα δε
Βόρεια Προάστια στο μαγαζί Esatto στο
συνεργάτες,
Μαρούσι. Οι θαμώνες που δέχτηκαν να
συμμετάσχουν μετρήθηκαν τόσο στην
είσοδο όσο και στην αποχώρηση τους από
το μαγαζί και στην περίπτωση ένδειξης
υψηλότερης
κατανάλωσης
αλκοόλ
παροτρύνθηκαν από τους συνεργάτες του
ΙΟΑΣ να μην οδηγήσουν ώστε να
μεταβούν με ασφάλεια στον προορισμό
τους. Η δράση υποστηρίχθηκε από την
εταιρεία Αλκοολούχων ποτών «Diageo» ,
με το σύνθημα « Αλκοόλ και Οδήγηση
Ποτέ Μαζί», να κυριαρχεί.

Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας
στο Δήμο Αγίας Παρασκευής
(ΟΤΑ 21)

πλαίσια της συνεργασίας του
Σ ταΙ.Ο.ΑΣ.
με το Σύνδεσμο για τη

Βιώσιμη Ανάπτυξη Πόλεων (Σ.Β.Α.Π.)
υλοποιήθηκε για το μήνα Μάρτιο ,
Eβδομάδα Οδικής Ασφάλειας στο Δήμο
της Αγίας Παρασκευής. Στο πλαίσιο
αυτό
πραγματοποιήθηκαν
επιμορφωτικές ομιλίες σε σχολεία του
Δήμου τις οποίες παρακολούθησαν
περισσότεροι από 550 μαθητές και
καθηγητές και βιωματική εκπαίδευση
νέων και ενηλίκων στην Πλατειά Αγίας
Παρασκευής με τον εξοπλισμό
προσομοιωτών που διαθέτει το Ι.Ο.ΑΣ.
Το βράδυ του Σαββάτου, στις 23
Μαρτίου, διοργανώθηκε και «Νύχτα
Χωρίς Ατυχήματα» όπου συνεργάτες
του Ι.Ο.ΑΣ., του Σ.Β.Α.Π. και του
Δήμου
Αγίας
Παρασκευής,
πραγματοποίησαν φιλικά αλκοτέστ σε
θαμώνες του νυχτερινού μαγαζιού
DaVinci. Οι θαμώνες που δέχτηκαν να
συμμετάσχουν μετρήθηκαν τόσο στην
είσοδο όσο και στην αποχώρηση τους
από το μαγαζί και στην περίπτωση
ένδειξης υψηλότερης κατανάλωσης
αλκοόλ παροτρύνθηκαν να μην
οδηγήσουν ώστε να μεταβούν με
ασφάλεια στον προορισμό τους. Η
εβδομάδα έκλεισε με καθαρισμό
πινακίδων του Κ.Ο.Κ. από συνεργάτες,
εθελοντές και φίλους του Ινστιτούτου
καθώς και από Μέλη του Σώματος
Ελλήνων Προσκόπων.

LIke Us On Facebook

OΚεντρικό event για την Οδική Ασφάλεια στο συνέδριο “ScoutingforRoadSafety”, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Μάιου στη Γενεύη στο πλαίσιο
της Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας
OΠοδηλατικός Άθλος ΙΙ, Γύρος της Πελοποννήσου, 23-26 Μάιου
Ε Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών ‘Β/θμιας Νομού Αττικής, 22 Απριλίου
OΔιαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά Δημοτικού με θέμα την ασφάλεια στις ισόπεδες διαβάσεις, εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την
Ασφάλεια στις ισόπεδες διαβάσεις (ILCAD) στις 7 Μαΐου
OΈκθεση Αφισών με θέμα την ασφάλεια στις ισόπεδες διαβάσεις, από φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας που θα πραγματοποιηθεί στη Γενεύη από 2 έως και 10 Μαΐου

