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Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές αναγνώρισαν και
βράβευσαν το έργο μας

Βραβείο για την κοινωνική
προσφορά και τη συμβολή του σε
θέματα Οδικής Ασφάλειας παρέλαβε για λογαριασμό του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», η Πρόεδρος του,
κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά κατά την εκδήλωση της Ένωσης Συνδέσμων Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή εκπροσώπων
της Πολιτείας και την τίμησαν με
την παρουσία τους πάνω από
500 συμμετέχοντες από τον
αθλητικό χώρο.
Τι μ η τ ι κ ά β ρ α β ε ί α έ λ α β α ν ο
Υπουργός Πολιτισμού κύριος Κώστας Αρβανιτόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά κύριος
Στέφανος Χρήστου και άλλοι φορείς για το έργο και τη συμβολή
τους στην κοινωνία.
Όπως επισήμανε η κυρία Δανέλλη -Μυλωνά, «η αναγνώριση,
από τους φίλους του ποδοσφαίρου, του αγώνα του Ινστιτούτου
που βρίσκεται κοντά στους νέους, οι οποίοι κυρίως πλήττονται
από τα τροχαία συμβάντα, αποτέλεσε μια ακόμα ικανοποίηση για
το έργο και την προσπάθειά
μας».
Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς", πρόσθεσε τέλος
ότι, «η Οδική Ασφάλεια όπως και
ο Αθλητισμός είναι στοιχεία πολιτισμού που πρέπει να ενισχυθούν.»

Με μια ματιά:
O04/01/2013:

Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας Unilever με τη χρήση
του εξοπλισμού της Κινητής Μονάδας
Οδικής Ασφάλειας (mobile Nest)
O15/01/2013: Εκπαίδευση των προσληφθέντων των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Πάτρα
O16/01/2013: Εκπαίδευση των προσληφθέντων των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Πάτρα
O16/01/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε μαθητές
του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού
O 17/01/2013: Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια»
σε μαθητές του 5ου Δημοτικού
Σχολείου Ζωγράφου
O21/01/2013: Εκπαίδευση των προσληφθέντων των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Αθήνα
O21/01/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε μαθητές
του 8ου Δημοτικού Σχολείου Αγ.
Παρασκευής
O22/01/2013: Κοπή Πρωτοχρονιάτικης
Πίτας της εταιρείας Car Glass στο Κέντρο
Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια
O22/01/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε μαθητές
του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγ.
Παρασκευής
O22/01/2013: Εκπαιδευτική ομιλίαπαρουσίαση στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Περάματος

O22/01/2013:

Εκπαιδευτική ομιλίαπαρουσίαση στο 1ο Λύκειο Παλαιού
Φαλήρου
O23/01/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε μαθητές
του 13ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης
O23/01/2013: Βράβευση του Ινστιτούτου από την Ένωση Συνδέσμων Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά
O24/01/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε μαθητές
του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Μαρίνας
Κορωπίου
O24/01/2013: Ενημερωτικές ομιλίες στο
προσωπικό της εταιρείας ΕΛ.ΠΕ. (Ελληνικά
Πετρέλαια)
O25/01/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε μαθητές
του Δημοτικού Σχολείου Αγ. Μαρίνας
Κορωπίου
O28/01/2013: Εκπαιδευτική ομιλία-παρουσίαση στους μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Υμηττού
O29/01/2013: Επίσκεψη του 4ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας στο Κέντρο Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια (NEST)Βιωματική Εκπαίδευση και ενημερωτική
ομιλία
O30-31/01/2013: Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο προσωπικό της
εταιρείας Unilever
O31/01/2013: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε μαθητές
των Εκπαιδευτηρίων «Ηλιάδη»

Τη μέριμνα για την οδική ασφάλεια έθεσε η Ιρλανδία ως βασική προτεραιότητα
της ευρωπαϊκής πολιτικής, αμέσως μόλις
ανέλαβε την προεδρία της Ε.Ε. για το πρώτο εξάμηνο του 2013. Τo Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς»
χαιρέτισε την τοποθέτηση του κρίσιμου αυτού ζητήματος στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας, μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC)
του οποίου είναι μέλος.
Η ιρλανδική στρατηγική για την ασφάλεια
στους δρόμους, εστιάζει στη μείωση των σοβαρών τραυματισμών αντιμετωπίζοντας τους
κατ’ επανάληψιν παραβάτες του Κ.Ο.Κ. και
δημιουργώντας καλύτερους δρόμους.
Ιρλανδική επιτυχία η μείωση των ατυχημάτων
Όσον αφορά στο πρώτο κομμάτι, κατά το
περασμένο στατιστικό έτος σημειώθηκε σημαντική μείωση των απωλειών στους ιρλανδικούς δρόμους, καθώς, σύμφωνα με τα
στοιχεία για το 2012 που μέχρι στιγμής έχει
συλλέξει η αρμόδια Αρχή για την οδική
ασφάλεια, 161 άνθρωποι έχασαν τη ζωή
τους, 25 λιγότεροι από το 2011 και 51 λιγότεροι από το 2010, όταν ο αριθμός των θανατηφόρων τροχαίων στους δρόμους της Ιρλανδίας έφτανε τα 212. Ο μέσος αριθμός
των θανάτων στο δρόμο ανά μήνα ήταν 13
για το 2012, έναντι 16 το 2011 και 18 το
2010. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι 108
άνθρωποι από όσους σκοτώθηκαν σε τροχαίο, αριθμός που ισοδυναμεί με ποσοστό
67% του συνόλου, ήταν άντρες.
Οδική ασφάλεια και αξιολόγηση των
δρόμων
Η ιρλανδική προεδρία παίρνει επίσης τη
σκυτάλη από την κυπριακή όσον αφορά στη
διαχείριση σημαντικών συζητήσεων που
έχουν ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την οδική ασφάλεια, όπως το θέμα της
νομοθεσίας για τους ταχογράφους και το
πακέτο αξιολόγησης των δρόμων που έδωσε στη δημοσιότητα η Κομισιόν τον Ιούλιο
του 2012.
2020: Στόχος, η μείωση των ατυχημάτων κατά 50%
Ωστόσο, προκειμένου να προχωρήσει με
επιτυχία το πρόγραμμα της ιρλανδικής προεδρίας για ασφαλείς δρόμους και να επιτευχθεί ο στόχος για μείωση των τροχαίων
στο μισό μέχρι το 2020, είναι ύψιστης σημασίας η χάραξη πολιτικής για την οδική ασφάλεια σε εθνικό επίπεδο.
Γι αυτό είναι εξίσου σημαντικό να επιτευχθεί και στη χώρα μας η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων τουλάχιστον κατά 50%,
που αποτελεί και το βασικό στόχο που έχει
ορίσει το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» μέχρι
και την ολοκλήρωσή του προγράμματος
ΚΟΧ για τις περιοχές της Αττικής και της Πελοποννήσου, όπου υλοποιείται.

W

W

Στην κορυφή της ευρωπαϊκής
ατζέντας η οδική ασφάλεια

Μειώνουμε τα ατυχήματα καταπολεμώντας την ανεργία

Με πρωταρχικό στόχο την πρόληψη και τη
μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, κατ'ελάχιστον κατά 50% και πρόσθετη ωφέλεια την καταπολέμηση της ανεργίας, ξεκίνησε στην Αττική τη
Δευτέρα 13 Ιανουαρίου από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) “Πάνος Μυλωνάς” σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, η εκπαίδευση 90 ατόμων που θα απασχοληθούν σε μια
μεγάλη εκστρατεία ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα οδικής ασφάλειας.
Η πρόσληψη των εργαζομένων οι οποίοι θα
απασχοληθούν σε διάφορες ειδικότητες με πεντάμηνη σύμβαση, έγινε στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) του
Υπουργείου Εργασίας. Οι ωφελούμενοι προσελήφθησαν με κοινωνικά κριτήρια (ανάμεσα στα
οποία πρωταρχικό ήταν η ανεργία) που θέσπισε
το ΑΣΕΠ και συμπράττων φορέας του Ι.Ο.ΑΣ.
“Πάνος Μυλωνάς” στη διεξαγωγή του προγράμματος ήταν η Περιφέρεια Αττικής.
Σε εξέλιξη βρίσκονται άλλωστε, αντίστοιχα προγράμματα που υλοποιεί το Ινστιτούτο
και σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια, έχοντας απορροφήσει 77 ανθρώπους.
Η πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ., κυρία Βασιλική Δανέλλη–Μυλωνά, καλωσόρισε τους νεοπροσληφθέντες, κατά τη διάρκεια του πρώτου εκπαιδευτικού σεμιναρίου που παρουσίασαν η
ίδια και οι συνεργάτες του Ινστιτούτου στο
χώρο της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής. Απώτερος
στόχος του κοινωφελούς έργου που καλούνται οι απασχολούμενοι να επιτύχουν με επιμέρους δράσεις, είναι η μείωση του αριθμού
των τροχαίων ατυχημάτων τουλάχιστον κατά
το ήμισυ, με τη λήξη του προγράμματος.
Οι βασικές κατευθύνσεις στις οποίες θα
δραστηριοποιηθούν οι νέοι συνεργάτες του
Ι.Ο.ΑΣ. είναι δύο:
 Η ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων όσοι
αποτελούν τη σχολική κοινότητα (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και βοηθητικό
προσωπικό) για τους τρόπους ασφαλούς μετακίνησης, οδικής συμπεριφοράς, οδικής ασφάλειας και για τις μεθόδους πρόληψης ατυχημάτων.
 Η καταγραφή και βελτίωση, με τη συνεργασία των αρμόδιων Αρχών και της Τροχαίας, των
επικίνδυνων σημείων γύρω από τις σχολικές μονάδες αλλά και εντός της ευρύτερης γεωγραφικής έκτασης που καλύπτουν οι συμμετέχοντες
δήμοι.

Στο πλαίσιο του πρώτου εκπαιδευτικού σεμιναρίου στο οποίο συμμετείχαν, οι ωφελούμενοι
του προγράμματος ΚΟΧ ενημερώθηκαν από
τους συνεργάτες του Ινστιτούτου για θέματα που
αφορούν στις βασικές αρχές της οδικής ασφάλειας και ευαισθητοποιήθηκαν στα αίτια και τις
συνέπειες των τροχαίων συμβάντων. Είχαν επίσης την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε εργαστήρια και να γνωρίσουν τον τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής του Ι.Ο.ΑΣ. “Πάνος Μυλωνάς”,
όπως τους προσομοιωτές πρόσκρουσης και
ανατροπής αυτοκινήτου, η χρήση των οποίων
αναδεικνύει βιωματικά τη σωτήρια λειτουργία
της ζώνης ασφαλείας.
Μιλώντας για τις εντυπώσεις τους από την
πρώτη τους επαφή με το Ι.Ο.ΑΣ. “Πάνος Μυλωνάς”, οι νέοι συνεργάτες κατέθεσαν τον ενθουσιασμό τους για τους στόχους του προγράμματος και την πρόθεσή τους να εργαστούν με ζήλο
για την επίτευξή τους ενώ αναφέρθηκαν στους
προσωπικούς τους λόγους για τους οποίους
επέλεξαν να αναζητήσουν θέση εργασίας στο
συγκεκριμένο κοινωφελές πρόγραμμα.
O Λευτέρης, μηχανικός αυτ/των, 51 ετών:
«Η εκπαίδευση είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Έχω δουλέψει και σε εταιρεία αυτοκινήτων όπου
κάναμε πρακτικά σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και ως μηχανικός όλα αυτά τα λέω, τα συζητάω. Η ασυδοσία στους δρόμους έχει πια ξεπεράσει το όριο. Από τότε που έλαβα μέρος στο
διαγωνισμό μέχρι σήμερα, μου προτάθηκε και
άλλη δουλειά με υψηλότερες αποδοχές, όμως
προτίμησα να έρθω εδώ για να προσφέρω και
κάτι. Είμαι κι εγώ θύμα τροχαίου. Ο πατέρας μου
χάθηκε σε τροχαίο στα 26 του, όταν ήμουν ακόμη 8 μηνών. Ήμουν ακόμη αβάπτιστος και πήρα
το όνομά του».
O Κωνσταντίνα, φιλόλογος της γαλλικής
γλώσσας, 27 ετών:
«Μου άρεσαν οι ασκήσεις που κάναμε με τις
προσομοιώσεις. Αυτός ο φορέας έχει κάτι καινούριο να δείξει. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια
πολύ ευαισθητοποιημένη γύρω από αυτά τα θέματα. Από μικρά φορούσαμε ζώνη ασφαλείας
και αν δεν τη φορούσαμε ο πατέρας μου μας
κατέβαζε από το αμάξι. Για αυτό το λόγο μάθαμε
να τη θεωρούμε αναγκαία για την οδήγηση. Ο
κόσμος πρέπει να ευαισθητοποιηθεί. Και τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες. Νομίζω ότι αν απασχοληθώ στην εκπαίδευση, θα έχω τη δυνατότητα
να προσφέρω προς αυτή την κατεύθυνση».
O Παντελής, περιβαλλοντολόγος, 30 ετών:
«Μου έκανε εντύπωση ειδικά η κ. Μυλωνά
που κατάφερε όλη αυτή τη θλίψη και την οργή
για το χαμό του γιου της να τη μετατρέψει σε κάτι δημιουργικό. Δεν έχω ξαναδουλέψει σε κοινωφελές πρόγραμμα και δεν γνωρίζω βέβαια
100% τις δράσεις των άλλων προγραμμάτων,
αλλά ίσως είναι και το μοναδικό που έχει πραγματικά κοινωφελή χαρακτήρα. Πρέπει να αναδειχθεί αυτή η προσπάθεια, να μάθει ο κόσμος
ότι υπάρχει ένα τόσο πρωτοποριακό Ινστιτούτο.
Είμαι ενθουσιασμένος και περιμένω να δω τι
μπορούμε να προσφέρουμε».

της συνεργασίας που το Ινστιτούτο
ξεκινήσει με την εταιρεία Unilever, με
Σσκοπότοέχειπλαίσιο
την εκπαίδευση του προσωπικού της σε
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Ι.Ο.ΑΣ. με την Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας (mobile NEST) βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις
της εταιρείας στο Σχηματάρι, στο Ρέντη και στο
θέματα οδικής ασφάλειας, οι συνεργάτες του Μαρούσι όπου και εκπαίδευσαν περισσότερα
από 500 άτομα του προσωπικού της.
Οι συμμετέχοντες, αφού ενημερώθηκαν με
ειδική επιμορφωτική παρουσίαση, εκπαιδεύτηκαν βιωματικά κάνοντας χρήση του προσομοιωτή ανατροπής, του προσομοιωτή πρόσκρουσης, των γυαλιών προσομοίωσης μέθης και άλλων εφαρμογών που περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό της Κινητής Μονάδας
Οδικής Ασφάλειας (mobile NEST).

Ενημέρωση εργαζομένων της Carglass στην Οδική Ασφάλεια

ις εγκαταστάσεις της Motor Press όπου
το Κέντρο Αναφοράς ΟδιΤκήςφιλοξενείται
Ασφάλειας αυτή την περίοδο, επέλεξε
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η εταιρεία Carglass για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της και τη βράβευση
του προσωπικού της. Πριν από την εκδήλωση, το προσωπικό της εταιρείας παρακολούθησε ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια και στη συνέχεια, είχε την ευκαιρία να
εκπαιδευτεί και βιωματικά με τη χρήση των
προσομοιωτών ανατροπής, πρόσκρουσης,
οδήγησης και μέθης. Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρευρέθησαν o Γενικός Διευ-

Ενημέρωση στην Πολεμική Αεροπορία

πύλες του στον Καρέα άνοιξε για τον
στις 22 Ιανουαρίου, το στρατόπεΤδο ιςΙ.Ο.ΑΣ.
Αερονομίας, για να υποδεχτεί τους τεχνι-

κά καταρτισμένους συνεργάτες του Ινστιτούτου μας, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης 70 νέων αερονόμων που θα κυκλοφορούν με μοτοσικλέτες για τους σκοπούς της υπηρεσίας
τους. Η αρχή έγινε με προβολή παρουσιάσε-
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θυντής της Carglass κύριος Ταξιάρχης
Κωνσταντόπουλος και o Chief Executive
Officer, Mr. Gary Lubner του Πολυεθνικού
Ομίλου Belron.

ων σχετικά με τα αίτια και τα αποτελέσματα
των τροχαίων συμβάντων από το δημοσιογράφο ειδικού τύπου και υπεύθυνο προγραμμάτων κύριο Ευγένιο Πετούμενο και
από τον συγκοινωνιολόγο και μέλος του Δ.Σ.
του Ινστιτούτου κύριο Άγγελο Ρουχωτά, ενώ
ακολούθησε και βιωματική εκπαίδευση με τη
χρήση του ειδικού εξοπλισμού των προσομοιωτών που το Ινστιτούτο έχει στη διάθεση
του στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AVENUE for Traffic Safety.
Το σεμινάριο παρακολούθησαν μεταξύ άλλων και ο Διοικητής της Μονάδας Σμήναρχος (Ε.Α.) κύριος Αναστάσιος Σπανάκος καθώς και ο Υπεύθυνος Ασφαλείας Εδάφους
κύριος Φώτης Μάραντος.

Οι σινεφίλ αξιολογούν τα ενημερωτικά σποτάκια του Ι.Ο.ΑΣ.

ετά από την προβολή στα κρατικά και
ιδιωτικά κανάλια της τηλεόρασης, των
Μ
ενημερωτικών spots για την οδική ασφάλεια

Προσοχής, εθελοντές του Ινστιτούτου επισκέφτηκαν κινηματογραφικές αίθουσες όπου
προβλήθηκε η καμπάνια, καταγράφοντας τη
που το Ινστιτούτο έχει δημιουργήσει σε συ- γνώμη των θεατών για τα ενημερωτικά spot,
νεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρω- αλλά και για θέματα οδικής ασφάλειας γενικόπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τη σκυτάλη τερα. Η γνώμη του κόσμου ήταν άκρως ενπήραν και οι κινηματογραφικές αίθουσες όλης θαρρυντική καθώς τα ενημερωτικά spots
της Ελλάδας, που προέβαλαν για 3 συνεχό- όχι μόνο άρεσαν στους θεατές, αλλά αποτυμενες εβδομάδες τα σχετικά σποτάκια, επι- πώθηκαν, όπως μας ανέφεραν, στη μνήμη
μορφώνοντας και τους θεατές της μεγάλης τους και τους έδωσαν το έναυσμα να είναι
πιο συνετοί οδηγοί.
οθόνης.
Αναλυτικά αποτελέσματα για την αξιολόΣτο πλαίσιο της προβολής των
ενημερωτικών spots για την Επιθετική Οδή- γηση της καμπάνιας θα ανακοινωθούν με
γηση-Γονεϊκά Πρότυπα και την Απόσπαση την ολοκλήρωση της καταγραφής.
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Εκπαίδευση του προσωπικού της Unilever, με χρήση του Mobile NEST

Ποδηλατικός Άθλος ΙΙ, Γύρος
της Πελοποννήσου

διοργάνωση του 2ου Ποδηλατικού
που θα διεξαχθεί το Μάιο του
Τ2013ηΆθλου
στην Πελοπόννησο, ανακοίνωσε το

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς» σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας που σημείωσε ο 1ος Ποδηλατικός Άθλος «Αθήνα-Θεσσαλονίκη»
τον Ιούνιο του 2012.
Ο Ποδηλατικός Άθλος είναι μια εκδήλωση μη αγωνιστικού χαρακτήρα, που
έχει στόχο τη συγκέντρωση πόρων για
την υποστήριξη και προώθηση δράσεων
του Ινστιτούτου, οι οποίες προάγουν την
επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση για
την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή.
Η ποδηλατική διαδρομή θα ξεκινήσει
από την περιοχή των Μεγάρων στις 23
Μαΐου, θα περάσει από την Πάτρα, την
Αρχαία Ολυμπία, τη Σπάρτη και θα τερματίσει στο Ναύπλιο στις 26 Μαΐου, ενώ,
κατά τη διάρκεια του Άθλου, θα πραγματοποιούνται και δράσεις ενημέρωσης με
την Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας
του Ινστιτούτου στις πόλεις-σταθμούς.
Ο συνδυασμός του Ποδηλατικού
Άθλου που προάγει τον πολιτισμό στο
δρόμο, με μια διαδρομή που θα αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά και την
ιστορία της χώρας μας, αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φορέων και
συμπολιτών μας. Η διοργάνωση αυτή
προγραμματίζεται το Μάιο με αφορμή
και την Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας που έχει ανακοινωθεί από
τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και
επικεντρώνεται σε δράσεις για τους ευάλωτους κυρίως χρήστες των δρόμων και
θα συνδυαστεί με την πραγματοποίηση
δραστηριοτήτων και προβολή μηνυμάτων για την ασφάλεια και τον πολιτισμό
στο δρόμο.
Για περισσότερες πληροφορίες και για
δήλωση συμμετοχής επισκεφτείτε το:
http://icycle.gr/new_site/index.php/el
/cycling-options-el/charity-ridesel/item/21-rsi-athlos-2013-el
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Αχαιοί εκπαιδευτικοί μαθητεύουν στην Οδική Ασφάλεια

«Φροντιστήρια» οδικής ασφάλειας
για μαθητές της Καλαμάτας
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πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Οδικής
Ασφάλειας (local NEST) Δυτικής Ελλάδας που το Ινστιτούτο έχει δημιουργήσει στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με
την ενημέρωση 95 εκπαιδευτικών του
Νομού που συμμετείχαν σε εξάωρο σεμινάριο κυκλοφοριακής αγωγής. Αξίζει
να σημειώσουμε ότι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» ανταποκρίθηκε αμέσως σε σχετικό αίτημα των Διευθύνσεων εκπαίδευσης του Νομού Αχαΐας, ενώ η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος AVENUE for Traffic Safety
από το Ινστιτούτο και το Πανεπιστήμιο
Πατρών.
Η εκπαίδευση ξεκίνησε στο Συνεδριακό

Κέντρο του Πανεπιστημίου με την παρουσία της Αντιπρύτανη κυρίας Άννας Ρούσου, του Επίκουρου Καθηγητή Τμήματος
«Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής
στην Προσχολική Ηλικία» κυρίου Αθανασίου Κάραλη και του Καθηγητή «Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης» κυρίου Δημητρίου Βεργίδη,
της Προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ. κυρίας Δανέλλη-Μυλωνά και συνεργατών του Ινστιτούτου.
Κατόπιν, συνεχίστηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Οδικής Ασφάλειας,
όπου οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε
βιωματική επιμόρφωση χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό προσομοιωτών ανατροπής, πρόσκρουσης, οδήγησης, μέθης και των δραστηριοτήτων απόσπασης προσοχής, συσχέτισης ταχύτητας βάρους, χρόνου αντίδρασης και απόστασης ακινητοποίησης.

Επιμορφωτική Ομιλία στο ΕΠΑ.Λ. Υμηττού

W

να σημαντικό βήμα στον τομέα της
επιμόρφωσης δασκάλων και καθηΈγητών
σε θέματα οδικής ασφάλειας

ις εγκαταστάσεις της Motor Press
στο Κρυονέρι, όπου στεγάζεται το
Κέντρο Αναφοράς για την Οδική
Ασφάλεια του Ι.Ο.ΑΣ., επισκέφτηκαν
την Τρίτη 29 Ιανουαρίου μαθητές του
4ου Γεν. Λυκείου Καλαμάτας και παρακολούθησαν επιμορφωτικές παρουσιάσεις, βίντεο, ενώ στη συνέχεια εκπαιδεύτηκαν και βιωματικά, κάνοντας
χρήση των προσομοιωτών που το Ινστιτούτο έχει αποκτήσει για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
AVENUE for Traffic Safety.

Παρουσίαση για την Οδική Ασφάλεια
στα «Ελληνικά Πετρέλαια»

ι άνθρωποι του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" επισκέφτηκαν την Πέμπτη και
Ο
την Παρασκευή 24 και 25 Ιανουαρίου τις

Ε

κπαιδευτική ομιλία δύο ωρών
πραγματοποιήθηκε στο ΕΠΑ.Λ.
Υμηττού από συνεργάτη του
Ι.Ο.ΑΣ. προς 300 περίπου μαθητές, στο πλαίσιο της προσπάθειας
που κάνει το Ινστιτούτο για την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
των μαθητών σε όλα τα σχολεία
της Ελλάδας.

εγκαταστάσεις των ΕΛ.ΠΕ. με σκοπό να
ενημερώσουν περισσότερα από 150 εργαζόμενους και στελέχη της εταιρείας.
Οι συμμετέχοντες στην ενημέρωση παρακολούθησαν επιμορφωτική παρουσίαση και
βίντεο με θέματα οδικής ασφάλειας, ενώ
ακολούθησε συζήτηση με τους ανθρώπους
του Ινστιτούτου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΜΕ με το ξεκίνημα του 2013:
Εκπαίδευση-Ενημέρωση για τους άρτι προσληφθέντες συνεργάτες των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Αττική και Δυτική Ελλάδα (Ιανουάριος-Φεβρουάριος)
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» σε συνεργασία με την
Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων (Ιανουάριος-Φεβρουάριος)
Προγράμματα ενημέρωσης-επιμόρφωσης για θέματα Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής για τους εθελοντές
του Ινστιτούτου, στελέχη επιχειρήσεων αλλά και όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Ιανουάριος-Φεβρουάριος)
Καμπάνια ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης του κοινού για
την ασφάλεια στους δρόμους και την πρόληψη των τροχαίων
(flash mob)
Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας με δράσεις και ενημέρωση
σε όλη την Ελλάδα για 6η συνεχή χρονιά από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πά-
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νος Μυλωνάς» και το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
(Σ.Ε.Σ.), με συμμετοχή εθελοντών και φορέων απ’ όλη την Ελλάδα (Μάρτιος)
Περιφερειακή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας στη Δυτική Ελλάδα και Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο, πανελλαδικά, στο πλαίσιο
της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας
Εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος Προσκοπισμός
και Παγκόσμια Οδική Ασφάλεια στο πλαίσιο της Δεκαετίας
Δράσεων για την Οδική Ασφάλεια του Ο.Η.Ε. (UN Decade of
Action)
Ποδηλατικός Άθλος ΙΙ (Μάιος)
και πολλές άλλες δραστηριότητες και προγράμματα για
όλους, επιφυλάσσοντας ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες δράσεις για
τους Φίλους του ποδηλάτου.
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