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ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια

Ετήσια Έκθεση Δείκτη Απόδοσης Οδικής
Ασφάλειας: Η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει την
ασφάλεια των ποδηλατών και πεζών.

Δράσεις –
Εκπαιδεύσεις από
το Ι.Ο.ΑΣ.

Κατά το μήνα Μάιο
εκπαιδεύτηκαν από το
Ινστιτούτο:

· 138.400 πεζοί και ποδηλάτες έχασαν τη ζωή τους
στο δρόμο τα τελευταία 12 χρόνια.
·

Η Ε.Ε. έχει προγραμματίσει να αναθεωρήσει τους

κανόνες ασφαλείας των οχημάτων: Οι ακτιβιστές ζητούν

•
2.347
μαθητές Π/θμιας και
Δ/θμιας εκπαίδευσης
•
1.066
ενήλικοι συμπολίτες
μας
(Περισσότερα:
http://goo.gl/pDX0tl )

να συμπεριληφθούν οι νέες τεχνολογίες ασφάλειας ως
κριτήριο  Τα τεστ προστασίας πεζών στα νέα αυτοκίνητα
πρέπει να αναβαθμιστούν και να επεκταθούν και στην

Προγραμματίζονται

προστασία των ποδηλατών.
·

Τα μέλη κράτη της Ε.Ε. να εφαρμόσουν τις ζώνες

κυκλοφορίας των 30 km/h σε κατοικημένες περιοχές.
Το

Ινστιτούτο

Οδικής

Ασφάλειας

(Ι.Ο.ΑΣ.)

«Πάνος

Μυλωνάς» ενεργό Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) ανακοινώνει στοιχεία και
την πρόσφατη ετήσια Έκθεση

Δείκτη

Απόδοσης

Οδικής Ασφάλειας (PIN) επισημαίνοντας τα ακόλουθα.
(Περισσότερα:http://www.ioas.g/index.php?
ID=latest_news&Rec_ID=5954 )

Συμμετοχή της προέδρου
του Ι.Ο.ΑΣ. κας Βασιλικής
ΔανέλληΜυλωνά, με
ομιλία στο
συνέδριο «Drinks

RSS

Conference 2015» και
ενημέρωση των
συμμετεχόντων σε θέματα
3 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης Για
Την Ασφάλεια Στις Ισόπεδες Διαβάσεις

Οδικής Ασφάλειας από το
εξειδικευμένο προσωπικό
του Ινστιτούτου μας με
μέρος του εξοπλισμού της
Κινητής Μονάδας Οδικής
Ασφάλειας (Μαρούσι, 12
Ιουνίου).
Το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς» θα
συμμετέχει στο 4ο
Φεστιβάλ « Έλα Μαζί» με
επιμορφωτικό
πρόγραμμα
κυκλοφοριακής
αγωγής για παιδιά.
(Άλσος Κηφισιάς,14
Ιουνίου).
Συμμετοχή της προέδρου
του Ι.Ο.ΑΣ. κας Βασιλικής
ΔανέλληΜυλωνά στο PIN
Conference που
διοργανώνει κάθε χρόνο
τον Ιούνιο το ETSC
(European Transport
Safety Council ), που το
Ι.Ο.ΑΣ. είναι Μέλος του,

Σύμφωνα με έκθεση ασφάλειας του ERA (European
Railway Agency), τα δυστυχήματα σε ισόπεδες
διαβάσεις αντιπροσωπεύουν το 1% των θανάτων

κατά τη διάρκεια του
οποίου δημοσιοποιεί την
ετήσια Έκθεση Δείκτη
Απόδοσης Οδικής

από τροχαία δυστυχήματα και το 29% όλων των

Ασφάλειας (PIN ) και

θανάτων που σχετίζονται με τους σιδηρόδρομους.

αφορά στην πρόοδο της

Το 40% των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους

Οδικής Ασφάλειας στην

στις ισόπεδες διαβάσεις είναι πεζοί.

Ευρωπαϊκή Ένωση
(Βρυξέλλες, 1719/6).

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ενημέρωσης για την

(Περισσότερα:

Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις (ILCAD, www.ilcad.org ),

http://goo.gl/FOjX9v )

που φέτος ορίστηκε η 3η Ιουνίου, το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» ενημερώνει, όπως
κάθε χρόνο, τους πολίτες για θέματα ασφαλούς διέλευσης
των ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων.

Η παρουσία του
Ι.Ο.ΑΣ. στα Media

(Περισσότερα: http://www.ioas.gr/index.php?
ID=latest_news&Rec_ID=5952 )

7 ημέρες δράσης για την κυκλοφοριακή
παιδεία και την ασφάλεια των παιδιών του
κόσμου στο πλαίσιο της 3ης Παγκόσμιας
Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας του Ο.Η.Ε.
Τηλεοπτικές και
ραδιοφωνικές

συνεντεύξεις και
δηλώσεις έκανε η
Πρόεδρος του
Ι.Ο.ΑΣ. κα Βασιλική
ΔανέλληΜυλωνά
στους σταθμούς:
Παραπολιτικά FM
90,1, ΒΗΜΑ FM,
ΣΚΑΙ FM 100,3,
ΚΑΝΑΛΙ 1 90,4,
ΘΡΑΚΗ ΝΕΤ,
Focus City 103,6
Στο πλαίσιο της καθιερωμένης από τον Ο.Η.Ε.

3ης

Παγκόσμιας Εβδομάδας για την Οδική Ασφάλεια με θέμα
«Σώστε Παιδικές Ζωές με την Οδική Ασφάλεια»
(#SaveKidsLives with road safety), το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», που από το 2007
στην

1η Παγκόσμια

Εβδομάδα

Οδικής

FM αναφορικά με
τις πρόσφατες
δράσεις και
εκδηλώσεις του
Ι.Ο.ΑΣ. στη
διάρκεια του Μαΐου

Ασφάλειας

όσο και για αυτές

συμμετέχει και εντείνει τις δράσεις του τη συγκεκριμένη

που ετοιμάζουμε.

περίοδο, ολοκλήρωσε και φέτος τις προγραμματισμένες

Ο υπεύθυνος της

βιωματικές δράσεις που ήταν ανοιχτές για όλους τους
πολίτες και συνεχίζει την περαιτέρω ενημέρωση και
εκπαίδευση των παιδιών σε σχολικές μονάδες της χώρας με

κινητής Μονάδας
Οδικής Ασφάλειας
του Ινστιτούτου κ.
Δημήτρης

τα εκπαιδευτικά του προγράμματα υπό την αιγίδα του

Χατζηδοπαυλάκης

Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και

έδωσε

την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

επίσης συμβουλές

Εκπρόσωποι Εθνικών Οργανισμών των προσκόπων από

για τις καλές

την Ιρλανδία, την Πολωνία και την Ελλάδα, αφού
παρακολούθησαν δράσεις του Ι.Ο.ΑΣ. για την Οδική
Ασφάλεια, συμμετείχαν σε εργαστήρια προετοιμασίας της
διεθνούς πρωτοβουλίας ενημέρωσης προσκόπων απ’ όλο
τον κόσμο

(23rd

World Scout Jamboree) που θα λάβει

χώρα στην Ιαπωνία, το καλοκαίρι του 2015 .
(Περισσότερα: http://www.ioas.gr/index.php?
ID=latest_news&Rec_ID=5938 )

πρακτικές που
πρέπει
ακολουθούνται και
πληροφορίες για τα
παιδικά καθίσματα
αυτοκινήτου στην
εκπομπή «Όλα για
τη Μαμά» μέσω
του “web TV – live”
του τηλεοπτικού
καναλιού STAR TV.

Εθελοντισμός και Οδική Ασφάλεια

(Περισσότερα:
http://goo.gl/3bClu4 )

Το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος
Μυλωνάς» στο
14ο Ιστορικό
Ράλλυ Ακρόπολις

Την 3η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας του ΟΗΕ
επέλεξε το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» για να προσκαλέσει
στην Αθήνα, προσκόπους από συνεργαζόμενες χώρες,
προκειμένου να παρακολουθήσουν δραστηριότητες στο
πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας του: «Προσκοπισμός
για την Παγκόσμια Οδική Ασφάλεια».

Το Ινστιτούτο Οδικής

(Περισσότερα: http://www.ioas.gr/index.php?

Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)

ID=latest_news&Rec_ID=5921 )

«Πάνος Μυλωνάς» κοντά
στους λάτρεις του
μηχανοκίνητου

"Ημέρα της Ευρώπης" Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ.
σε εκδηλώσεις στο Μεσολόγγι (9/5)

αθλητισμού, συμμετείχε
στο φετινό Ιστορικό
Ράλλυ Ακρόπολις, με ένα
VW Golf του 1975 που
έφερε το λογότυπο του
Ι.Ο.ΑΣ. και το μήνυμα «Η
ασφάλεια έχει
προτεραιότητα».
(Περισσότερα:
http://goo.gl/9Q8KmH )

Με αφορμή τον εορτασμό της «Ημέρας της Ευρώπης»

Πρόγραμμα
«ΕΡΜΗΣ» από το
Ι.Ο.ΑΣ.
& την Υπηρεσία
Επιμελητών
Ανηλίκων

(9 Μαΐου), πραγματοποιήθηκε επιτυχώς, στο Μεσολόγγι,
η κεντρική εκδήλωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Η πολυθεματική εορταστική εκδήλωση υλοποιήθηκε σε
συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Ελλάδα, τον δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου και την
υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης
Πάτρας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στον χώρο του
Τρικούπειου

Πολιτιστικού

Κέντρου

και

συγκέντρωσε

πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας.
Το Ι.Ο.ΑΣ.«Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε στις εκδηλώσεις

Όπως και σε προηγούμενα
σεμινάρια το κλίμα
υλοποίησης του
προγράμματος ήταν

με την πρόεδρό του και με τα στελέχη της κινητής μας

εξαιρετικό και τα παιδιά

μονάδας.

που το παρακολούθησαν

Η κα Βασιλική ΔανέλληΜυλωνά ήταν μια από τους εννέα

έδειξαν μεγάλο

διακεκριμένους ομιλητές που συμμετείχαν στο καινοτόμο

ενδιαφέρον,

μοντέλο

υποβάλλοντας ερωτήσεις

μετάδοσης

και

απόκτησης

γνώσης,

ονομάζεται «Knowledge shots».
(Περισσότερα: http://goo.gl/P2Y6g2 )

που

κατά την εξέλιξη του
προγράμματος και
εκδηλώνοντας ενδιαφέρον
για μελλοντική συμμετοχή
τους σε αυτό.
Το γεγονός αυτό μας
συγκίνησε όλους και μας

«Κυκλοφοριακή Αγωγή & Οδική Ασφάλεια:
είναι ζήτημα Παιδείας!»

ενδυναμώνει να
συνεχίζουμε την
προσπάθεια με ένθερμο
ενδιαφέρον από όλους

ανεξαιρέτως τους
συντελεστές και τους
συμμετέχοντες στην
εκπαίδευση.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/lRLGus )

Ενημερώνοντας
το προσωπικό της
Aegean Airlines σε
θέματα οδικής
ασφάλειας.

1.300

μαθητές,

900

φοιτητές

και

500

εκπαιδευτικοί, ενημερώθηκαν και επιμορφώθηκαν για
θέματα οδικής ασφάλειας από το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» σε Λάρισα, Πάτρα,
Πύργο, Μεσολόγγι και Αθήνα.
Με αθρόα προσέλευση, ανταπόκριση και μεγάλη επιτυχία

Στις εγκαταστάσεις της
Aegean Airlines στο Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών "Ελ.

ολοκληρώθηκαν τα προγράμματα Ευαισθητοποίησης και

Βενιζέλος" φιλοξενήθηκε

Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και μαθητών Π/θμιας & Δ/

το Ινστιτούτο Οδικής

θμιας Εκπαίδευσης και φοιτητών των ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας σε

Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)

θέματα Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής που

«Πάνος Μυλωνάς» (18/5)

διοργάνωσε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)

για την πραγματοποίηση

«Πάνος Μυλωνάς» σε Λάρισα, Πάτρα, Πύργο, Μεσολόγγι

θεωρητικής και

και Αθήνα (Φεβ.Μάιος 2015).
(Περισσότερα: http://www.ioas.gr/index.php?
ID=latest_news&Rec_ID=5948 )

βιωματικής ενημέρωσης
του προσωπικού της
εταιρείας από στελέχη
του Ινστιτούτου με σκοπό
την επιμόρφωσή τους σε

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

θέματα οδικής ασφάλειας.
Οι άνθρωποι του
Ινστιτούτου,
πραγματοποίησαν
εισηγήσεις και ακολούθως
πρακτική εκπαίδευση, με
τη χρήση της Κινητής
Μονάδας Οδικής
Ασφάλειας.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/SlfxPs )

Πανελλαδική
τηλεοπτική και
ραδιοφωνική
καμπάνια
ενημέρωσης από
το Ι.Ο.ΑΣ.
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

στις

30

&

31/5

στο

Autofestival στις Αφίδνες.
Το Ι.Ο.ΑΣ. συμμετείχε με

εκθετήριο επανδρωμένο από

στελέχη και καταρτισμένους εθελοντές, και με μέρος των
προσομοιωτών της κινητής μονάδας Οδικής Ασφάλειας.
(Περισσότερα: http://goo.gl/VcSgDw )

Καμπάνια ενημέρωσης
από το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» » σε

Μαθητές και δημότες του Δήμου Ραφήνας
Πικερμίου μυούνται στις αρχές της Οδικής
Ασφάλειας από το Ι.Ο.ΑΣ. (Πικέρμι, 10/5)

συνεργασία με την
Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα και την
Τροχαία του Αρχηγείου
της ΕΛ.ΑΣ. με δύο
τηλεοπτικά και ένα
ραδιοφωνικό μήνυμα στο
πλαίσιο της ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης των
Ελλήνων οδηγών εν όψει
της καλοκαιρινής
περιόδου και των
αυξημένων οδικών
μετακινήσεων.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/eC3ZB2 )

Ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε
θέματα Οδικής Ασφάλειας έγινε στο Πικέρμι (10/5), στην
κεντρική πλατεία με την Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας
του Ινστιτούτου μας όπου μαθητές και δημότες , είχαν τη
δυνατότητα να ενημερωθούν από στελέχη και εθελοντές
του Ι.Ο.ΑΣ. και να βιώσουν την εμπειρία προσομοίωσης
συνθηκών τροχαίων δυστυχημάτων με τη χρήση των
προσομοιωτών και του τεχνολογικού εξοπλισμού του

Σύμφωνα με νέα
έρευνα οι οδηγοί
κάνουν δύο
φορές
περισσότερα λάθη
κατά την οδήγηση
όταν είναι
ελαφρώς
αφυδατωμένοι.

Ινστιτούτου.
(Περισσότερα: http://goo.gl/waiKdx )

Εκκεντρική καμπάνια για την Οδική Ασφάλεια
στη Βιέννη

Οι οδηγοί που δεν έχουν
πιει αρκετό νερό κάνουν
τόσα λάθη στο δρόμο,
όσα εκείνοι που
βρίσκονται υπό την
επήρεια αλκοόλ,
υποστηρίζει μία νέα
έρευνα.
Επιστήμονες από το
πανεπιστήμιο
Loughborough στην
Αγγλία εξέτασαν οδηγούς
που είχαν πιει μόλις 25ml
νερού σε μια ώρα και

βρήκαν, ότι έκαναν τα
διπλάσια λάθη στην
οδήγηση σε σχέση με
αυτούς που ήταν καλά
ενυδατωμένοι και σχεδόν
τον ίδιο αριθμό λαθών
όπως εκείνοι που είχαν
καταναλώσει το νόμιμο
όριο αλκοόλ.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/NxqkHM )
Δεκάδες φανάρια τοποθετήθηκαν πρόσφατα στο κέντρο
της Αυστριακής πρωτεύουσας που δείχνουν ομόφυλα
ζευγάρια με καρδούλες σε κόκκινο και πράσινο χρώμα,
αντικαθιστώντας τις κλασικές, ουδέτερες φιγούρες
σήμανσης, που συναντάμε στις υπόλοιπες πόλεις του
κόσμου.
(Περισσότερα: http://goo.gl/FO3Fe0 )

Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ξεκινά
πρόγραμμα 
πιλότο για την
ανάπτυξη των
Συστημάτων
Ευφυών
Μεταφορών στην
Ευρώπη

8 εκατομμύρια άνθρωποι από 194 χώρες έχουν
πάρει μέρος στην έρευνα του ΟΗΕ« MY World
»
Εσείς;

Ένα πρόγραμμα  πιλότο
για την ανάπτυξη των
Συστημάτων Ευφυών
Μεταφορών στην Ευρώπη
ξεκινά η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, η οποία
παράλληλα βάζει μπρος
την ενοποίηση της αγοράς
Περισσότεροι από 8.000.000 άνθρωποι από 194 χώρες

των μεταφορών της

έχουν λάβει ήδη μέρος στην έρευνα του ΟΗΕ « MY World

Κοινότητας.

», δηλαδή 1 στους 1.000 κατοίκους του πλανήτη έχει
συμμετάσχει στη μεγαλύτερη έρευνα που έχει γίνει ποτέ
στην ανθρωπότητα!
« MY World, ΠΕΙΤΕ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ

Σύμφωνα με απόφαση της
Κομισιόν, δεσμεύονται 2,3
εκατ. ευρώ για την
χρηματοδότηση του
σχεδίου  πιλότου και της

ΘΕΛΕΤΕ »

προπαρασκευαστικής

(Περισσότερα: http://goo.gl/nEqrwX )

δράσης για την
κινητικότητα και τις
μεταφορές στην Ευρώπη.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/CLd2vT )

ψηφίστε εδώ
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