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ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια

Το Ι.Ο.ΑΣ. προσελκύει το ενδιαφέρον του
κόσμου στο 23ο Παγκόσμιο Προσκοπικό
Jamboree στην Ιαπωνία για τις πρακτικές της
Οδικής Ασφάλειας μέσω του προγράμματος
"AVENUE"

Αυτό το καλοκαίρι
editorial από την
Πρόεδρο του Ι.Ο.ΑΣ.
κα Βασιλική
ΔανέλληΜυλωνα

Αυτό

το

καλοκαίρι

το

Ι.Ο.ΑΣ.

«ΠΑΝΟΣ

ΜΥΛΩΝΑΣ» ήταν κοντά στους πολίτες και
τους

νέους

του

κόσμου,

για

να

τους

Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον υποδέχτηκαν το

ενημερώσει οδηγώντας τους με ασφάλεια στις

Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στο 23ο Παγκόσμιο

διακοπές αλλά και πιστός συνοδηγός τους στις

Προσκοπικό Jamboree που πραγματοποιήθηκε από 28

μετακινήσεις

Ιουλίου έως 8 Αυγούστου 2015 στην Ιαπωνία. Το
Ινστιτούτο συμμετείχε ως εταίρος της Παγκόσμιας
Οργάνωσης Προσκοπικής Κίνησης (World Organization of
the Scout Movement ), υπό την Αιγίδα του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών και βασικός σκοπός του ήταν να

τους

για

την

οδική

τους

ασφάλεια γενικότερα, με ένα πρωτότυπο και
καινοτόμο σύνολο δράσεων, εκδηλώσεων και
εκστρατειών έτσι ώστε το μήνυμα για την
προστασία της ζωής στο δρόμο να φτάσει σε
κάθε γωνιά της χώρας αλλά και διεθνώς.

ενημερώσει αλλά και να διενεργήσει έρευνα σχετικά με την

Το ταξίδι του Ινστιτούτου στη

οδική ασφάλεια, αλλά και πώς να προφυλασσόμαστε από

Ιαπωνία για τη διοργάνωση

τους κινδύνους που κρύβονται στους δρόμους.

«23rd World Scout Jamboree 2015»

Μετά τη Σουηδία, την Ελβετία και τον Καναδά, το Ι.Ο.ΑΣ.

(WSJ) σε συνεργασία με την

συμμετείχε για τέταρτη φορά σε μια ιδιαίτερα δημοφιλή
παγκόσμια διοργάνωση. Εφέτος, στην Ιαπωνία, 35.000
πρόσκοποι από 150 χώρες, 8.500 εθελοντές και 10.000
επισκέπτες από ολόκληρο τον κόσμο, έδωσαν δυναμικά το
παρών σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες
εκδηλώσεις.

Παγκόσμια Οργάνωση Προσκοπικής
Κίνησης WOSM  τη μεγαλύτερη
εθελοντική κίνηση για νέους στον
κόσμο, υπό την Αιγίδα του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών, συντόνισε Διεθνή
πρωτοβουλία ενημέρωσης προσκόπων
απ’ όλο τον κόσμο σε θέματα Οδικής

http://us4.campaignarchive1.com/?u=833da11e91d2d566d35ea712a&id=e7451092a0&e=74af1882cb
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(Περισσότερα: http://www.ioas.gr/index.php?

Ασφάλειας μέσα από τις εφαρμογές

ID=latest_news&Rec_ID=6050 )

που αναπτύχθηκαν στο πρόγραμμα
AVENUE for traffic safety.
(Περισσότερα: http://goo.gl/CSSZGE )

Το Ι.Ο.ΑΣ. υποδέχεται τους επισκέπτες της
χώρας μας με μηνύματα για την οδική
ασφάλεια στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος» (Αύγουστος)

Δράσεις –
Εκπαιδεύσεις από
το Ι.Ο.ΑΣ.

Καλοκαίρι 2015
Δράσεις – Εκπαιδεύσεις
από το Ι.Ο.ΑΣ.
Κατά τους μήνες Ιούλιο &
Αύγουστο εκπαιδεύτηκαν
και ενημερώθηκαν από το
Ινστιτούτο:

10.000
Πρόσκοποι από
ολόκληρο τον
κόσμο

500 Ενήλικοι
συμπολίτες μας
Μέσα από δράσεις και
προγράμματα
επιμόρφωσης:
στο πλαίσιο του 23ου
Παγκόσμιου Προσκοπικού
Jamboree που
Το

Ινστιτούτο

Οδικής

Ασφάλειας

(Ι.Ο.ΑΣ.)

«Πάνος

πραγματοποιήθηκε από

Μυλωνάς» σε συνεργασία με το Διεθνή Αερολιμένα

28 Ιουλίου έως 8

Αθηνών (Δ.Α.Α.) «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αυτό το

Αυγούστου 2015 στην

καλοκαίρι, πραγματοποίησε εκστρατεία ενημέρωσης για

Ιαπωνία. Το Ινστιτούτο,

την οδική ασφάλεια Ελλήνων και ξένων οδηγών που

συμμετείχε διεθνώς ως

επισκέπτονται τη χώρα μας, να απολαύσουν τα ταξίδια
τους στην Ελλάδα με ασφάλεια στο δρόμο,, αναρτώντας
αφίσες στις οθόνες προβολής στον περιβάλλοντα χώρο και
εσωτερικά του αεροδρομίου για όλο το μήνα Αύγουστο,
με την υποστήριξη της Interbus.
(Περισσότερα: http://www.ioas.gr/index.php?

εταίρος της Παγκόσμιας
Οργάνωσης Προσκοπικής
Κίνησης (WOSM), υπό την
Αιγίδα του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/wNKjIF )

ID=latest_news&Rec_ID=6036)

«Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» στη Χαλκίδα από
το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

Προγραμματίζονται

http://us4.campaignarchive1.com/?u=833da11e91d2d566d35ea712a&id=e7451092a0&e=74af1882cb
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Προγραμματίζονται
Δράσεις ενημέρωσης με
την έναρξη της σχολικής
χρονιάς (Σεπτέμβριος
2015).
Συμμετοχή της Προέδρου
Ι.Ο.ΑΣ. στην 71η
Συνάντηση για την
200 νέοι συμμετείχαν στη δράση, το 92% κράτησε την

Ασφάλεια στις Οδικές
Μεταφορές, UNECEWP1

υπόσχεσή του

(57/10/15, Γενεύη)

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος

Bιωματικές εκδηλώσεις

Μυλωνάς», με παρουσία των εθελοντών του, διοργάνωσε

οδικής ασφάλειας με

με ιδιαίτερη επιτυχία και φέτος το καλοκαίρι για 8η φορά,

χρήση του εξοπλισμού

την εκδήλωση «Νύχτα χωρίς Ατυχήματα», με τη

της Κινητής Μονάδας

συνεργασία των Σαμαρειτών Χαλκίδας του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού, των Ελλήνων Προσκόπων και της
Τροχαίας Χαλκίδας, το Σάββατο 25 Ιουλίου στα 2
μπαράκια της Χαλκίδας, Stavento και Temple έχοντας
μεγάλη ανταπόκριση και συνεργασία από τους θαμώνες
που ήταν κυρίως νέα άτομα.
Περίπου 200 νέοι συμμετείχαν στη δράση και
συμφώνησαν να φορέσουν το αναγνωριστικό

Οδικής Ασφάλειας (mobile
NEST) για τους πολίτες
της Ορεστιάδας σε
κεντρική πλατεία της
πόλης (12 Σεπτεμβρίου)
Στελέχη του Ινστιτούτου
θα υλοποιήσουν
θεωρητική και βιωματική
εκπαίδευση στο πλαίσιο

βραχιολάκι, σημάδι της δέσμευσής τους να μην

της πολιτικής υγείας &

καταναλώσουν αλκοόλ.

ασφάλειας στο

Το 73% των συμμετεχόντων προέβησαν σε φιλικό

προσωπικό εταιρειών

αλκοτέστ.

διακεκριμένων για την

Από αυτούς, το 92% κράτησε την υπόσχεσή

ευαισθησία και το

του, να μείνουν κάτω από το νόμιμο όριο του 0.25

ανεπτυγμένο αίσθημα

(0.10 για τους επαγγελματίες, τους νέους οδηγούς
και τους δικυκλιστές) που ορίζει ο ΚΟΚ, ενώ το 8%
(1 στους 13) από τους οδηγούς που μετρήθηκαν
ήταν πάνω από το όριο.
(Περισσότερα: http://www.ioas.gr/index.php?
ID=latest_news&Rec_ID=6034 )

κοινωνικής ευθύνης, με τη
χρήση της Κινητής
Μονάδας Οδικής
Ασφάλειας του Ι.Ο.ΑΣ..
Επίδειξη του
νεοαποκτηθέντα
προσομοιωτή κόπωσης
της κινητής μοναδάς του
Ινστιτούτου (Mobile
NEST), σε στελέχη της

Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. στο πρόγραμμα
«Είμαστε όλοι Πολίτες»

GENESIS Pharma
ευγενικού χορηγού του
προσομοιωτή στο Ι.Ο.ΑΣ.
και Μέλος της Συμμαχίας
«Δρόμοι στο Μέλλον» (25
Σεπτεμβρίου)

http://us4.campaignarchive1.com/?u=833da11e91d2d566d35ea712a&id=e7451092a0&e=74af1882cb
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(Περισσότερα:
http://goo.gl/bd62kI)

Η παρουσία του
Ι.Ο.ΑΣ. στα Media

Η δεύτερη ενότητα της σειράς των σεμιναρίων στο πλαίσιο
του προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» για την
Ενδυνάμωση της Δομής και Ανάπτυξης των Ικανοτήτων
(Capacity Building) του Ινστιτούτου μας με θεματική
ενότητα «Διαχείριση έργων» διεξήχθη στις εγκαταστάσεις
του Ινστιτούτου μας στις 13,16 & 17 Ιουλίου.
Στο σεμινάριο μαζί με τα στελέχη του Ι.Ο.ΑΣ. παρέστη και

 Ραδιοφωνικές
συνεντεύξεις και δηλώσεις
έκανε η Πρόεδρος του
Ι.Ο.ΑΣ. κα Βασιλική
ΔανέλληΜυλωνά

η Πρόεδρος του κα Βασιλική ΔανέλληΜυλωνά.

στους σταθμούς:

Η κατάρτιση του προσωπικού του Ι.Ο.Α.Σ. «Πάνος

Παραπολιτικά FM 90,1,

Μυλωνάς»

ΚΑΝΑΛΙ 1 90,4, ΣΚΑΙ

συνεχίσθηκε με τη τρίτη θεματική ενότητα

«Lobbying & advocacy» στις
στελέχη

του

Ι.Ο.ΑΣ

4,5 & 6 Αυγούστου. Τα

παρακολούθησαν

με

ιδιαίτερο

τελευταία

ημέρα

του

τριήμερου

99,5 αναφορικά με τη
συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ.

ενδιαφέρον της εξαιρετικές εισηγήσεις.
Την

FM 100,3 και ΒΗΜΑ FM

σεμιναρίου:

«Lobbying & advocacy» το ανθρώπινο δυναμικό του
Ινστιτούτου μας συμμετείχε σε πρακτική εξάσκηση σχετικά
με τη θεματική ενότητα του σεμιναρίου.
Το πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» και το Ι.Ο.ΑΣ.

στην Παγκόσμια
Συνάντηση Προσκόπων
(23rd WSJ) στην
ΙΑΠΩΝΙΑ, συμβουλές για
τις καλοκαιρινές
εξορμήσεις των πολιτών,

Το πρόγραμμα αφορά στην ενδυνάμωση της δομής και

για το θέμα της μείωσης

την ανάπτυξη των ικανοτήτων του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος

των πρόστιμων, τα

Μυλωνάς» με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία

προβλήματα Οδικής

του και την ενίσχυση της κοινωνικής του συνεισφοράς.

Ασφάλειας και τις
παραβατικές και

(Περισσότερα: http://goo.gl/qNCNVe )

επικύνδυνες
συμπεριφορές που
συναντώνται από τους
ξένους επισκέπτες στα
Eλληνικά νησιά. Μίλησε

Διεξαγωγή σεμιναρίου ασφαλούς οδήγησης
από το Ι.Ο.ΑΣ. στην Προεδρική Φρουρά

επίσης για τα πρόσφατα
στατιστικά στοιχεία καθώς
και για τις υπόλοιπες
καλοκαιρινές
δραστηριότητες του
Ι.Ο.ΑΣ. και τις δράσεις
της Συμμαχίας για την
ασφάλεια & τον πολιτισμό
στο δρόμο: «Δρόμοι στο
Μέλλον» στη διάρκεια των
μηνών Ιουλίου και
Αυγούστου.
 Ο αντιπρόεδρος του
Ινστιτούτου
Συγκοινωνιολόγος κος

Μετά από πρόσκληση της Διοίκησης της Προεδρικής

Άγγελος Ρουχωτάς μίλησε
σε ραδιοφωνική

http://us4.campaignarchive1.com/?u=833da11e91d2d566d35ea712a&id=e7451092a0&e=74af1882cb
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Φρουράς στο Στρατόπεδο Τζαβέλα, το Ι.Ο.ΑΣ. στις 14 και

συνέντευξη στον

15 Ιουλίου, διοργάνωσε για το σύνολο των Ευζώνων και

Παραπολιτικά FM 90,1

μέρος του πολιτικού προσωπικού, σεμινάριο βιωματικής

για τη Νύχτα Χωρίς

εκπαίδευσης ασφαλούς οδήγησης, με τον εξοπλισμό της
Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας του Ινστιτούτου.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ομιλίες
σχετικά με την Οδική Ασφάλεια από την Πρόεδρο του
Ι.Ο.ΑΣ., κ. Βασιλική Δανέλλη  Μυλωνά όσο και από τους
εκπαιδευτές του Ινστιτούτου. Οι Εύζωνες είχαν την

Ατυχήματα στη Χαλκίδα.
 Ο συνεργάτης του
Ινστιτούτου
Συγκοινωνιολόγος κ.
Στέλιος Ευσταθιάδης
μίλησε στον ΑΘΗΝΑ 984

ευκαιρία να δοκιμάσουν το μοναδικό στην Ελλάδα

δίνοντας συμβουλές για

εξοπλισμό προσομοιώσεων επικίνδυνων συνθηκών, να

την οδική ασφάλεια

ενημερωθούν για τις συνθήκες και τις πιθανές συνέπειες

Ελλήνων και ξένων

ενός δυστυχήματος, μέσα από τη βιωματική εμπειρία

οδηγών, που έχουν την

(πρακτική με προσομοιωτές οδήγησης, πρόσκρουσης,

ευκαιρία να περάσουν τις

ανατροπής κ.λπ.) καθώς και για τις σωστές πρακτικές για
μια ασφαλή οδηγική συμπεριφορά.
(Περισσότερα: http://goo.gl/gXZFpc )

διακοπές τους στη χώρας
μας, με αποτέλεσμα την
αύξηση των μετακινήσεων
στο οδικό δίκτυο.

 Ο υπεύθυνος της
κινητής Μονάδας Οδικής
Το «23rd World Scout Jamboree 2015»

Ασφάλειας του Ι.Ο.ΑΣ. κ.
Δημήτρης

από την πλευρά της ομάδας υποστήριξης των

Χατζηδοπαυλάκης μίλησε
στο ΣΚΑΙ FM 100,3 και

εργαστηρίων του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

τον ALPHA 989 για την
καλοκαιρινή καμπάνια

( Συντάκτες: Ciara Keegan, Aris Kopanakis, Brian Conville

ενημέρωσης «Enjoy
visiting Greece. Stay Safe

– Απόδοση στα Ελληνικά: Δημήτρης Χατζηδοπαυλάκης )

on the road!» για την
οδική ασφάλεια των
επισκεπτών στη χώρα μας
ώστε να απολαύσουν τα
ταξίδια τους με ασφάλεια
στο δρόμο.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/Rcomtz )

Το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος
Μυλωνάς»
στηρίζει τη δωρεά
οργάνων σώματος

Η ανταλλαγή πληροφοριών και η δυνατότητα να κάνουμε
τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο ήταν τα κυριότερα
χαρακτηριστικά που διακρίναμε στην επαφή που είχαμε με
τους νέους, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του
προγράμματος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», στο 23ο
Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree που πραγματοποιείται
αυτές τις ημέρες στην Ιαπωνία.
Και πως θα μπορούσε να είναι αλλιώς όταν, σε καθημερινή

Το

Ινστιτούτο

Οδικής

Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος

βάση, πρόσκοποι, βαθμοφόροι, εκπρόσωποι Διεθνών

Μυλωνάς» εκπροσωπούμενο

Οργανισμών από όλον τον κόσμο επισκέπτονταν τις

από την Πρόεδρο του κα

εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου προκειμένου να

Βασιλική

http://us4.campaignarchive1.com/?u=833da11e91d2d566d35ea712a&id=e7451092a0&e=74af1882cb
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συμμετέχουν στις βιωματικές δραστηριότητές του;

συμμετείχε

Ενδεικτικά και μόνο θα αναφέρουμε συμμετέχοντες από

σχετική

το Τρίνινταντ, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το

πρόσφατη

συγκινητική

Ηνωμένο Βασίλειο, το Μεξικό, τη Σλοβενία, τη Ρωσία, την

εκδήλωση

πρωτοβουλίας

Ιταλία, το Χονγκ Κόνγκ, την Γαλλία, την Βραζιλία, την
Σουηδία, την Ουγγαρία και ασφαλώς από την Ιαπωνία.
(Περισσότερα: http://www.ioas.gr/index.php?
ID=latest_news&Rec_ID=6045)

της

ύστερα

από

πρόσκληση

στην

Προεδρίας

Δημοκρατίας

της

για

την

υποδοχή

του

νέου

προεδρείου

του

Εθνικού

Μεταμοσχεύσεων

(Ε.Ο.Μ.)

Οργανισμού
στο Προεδρικό Μέγαρο υπό
το

διευθυντή

ΜΕΘ

του

Ωνασείου
Ο Ιππότης Ευγένιος μαθαίνει τα μυστικά της
Οδικής Ασφάλειας στους μικρούς μας φίλους

Καρδιοχειρουργικού
Κέντρου, καθηγητή Ανδρέα
Καραμπίνη.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/IRylDI)

Πινακίδες
κυκλοφορίας με
eink αλλάζουν
τους δρόμους του
Σίδνεϋ

Κοντά στους μικρούς μας φίλους κατασκήνωσης της
Χαλκίδας βρέθηκε ο ήρωας του Ινστιτούτου μας «Ιππότης
Ευγένιος» και μύησε τα παιδιά στα μυστικά της Οδικής
Ασφάλειας.
Ειδικά

πόλη στον κόσμο που

εκπαιδευμένη

μετάδωσε

Το Σίδνεϋ γίνεται η πρώτη

στους

εμψυχώτρια
μας

Ινστιτούτου

κυκλοφορίας με την

διασκεδαστικό μέσα από το πρόγραμμα κυκλοφοριακής

τεχνολογία eink, οι

αγωγής για παιδιά: «Γίνε Ιππότης της οδικής ασφάλειας»

οποίες μπορούν να

τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούνε στον δρόμο

καθοδηγούν τους

σπουδαιότητα

κυκλοφορούνε με ασφάλεια.
βιωματικούδιαδραστικού

του

φίλους

να

με

αποκτά πινακίδες

τρόπο

καθώς και τη

μικρούς

του

μάθουνε να

Η προσέγγιση έγινε μέσω

παιχνιδιού

και

τα

παιδιά

αντιλήφθηκαν βασικές έννοιες κυκλοφοριακής αγωγής
αποκομίζοντας μια πολύ χρήσιμη για αυτά αλλά και
ταυτόχρονα διασκεδαστική εμπειρία.

οδηγούς σε ειδικές
περιστάσεις, όπως π.χ. σε
μία έκτακτη συνθήκη
στην πόλη, χωρίς την
ανάγκη επιπλέον
σηματοδότησης.
Με τη βοήθεια της
τεχνολογίας, έχουν
δημιουργηθεί οι

Το Ι.Ο.ΑΣ. σχετικά με τη νέα διάταξη για την
επαναλειτουργία άμεσων προσβάσεων σε
αυτοκινητοδρόμους

διαδραστικές πινακίδες
κυκλοφορίας που βλέπετε
στη φωτογραφία.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/9ti7jP )

Ολοκληρώθηκε η
πρώτη φάση του
http://us4.campaignarchive1.com/?u=833da11e91d2d566d35ea712a&id=e7451092a0&e=74af1882cb

6/9

9/3/2015

Ι.Ο.ΑΣ. NEWSLETTER / ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2015

Ευρωπαϊκού
ερευνητικού
προγράμματος
TraSaCu

Ολοκληρώθηκε η πρώτη
φάση

Στο

πλαίσιο

της

διαβούλευσης

για

Σχέδιο

Νόμου

συμμετοχής

του

Ινστιτούτου

Οδικής

Ασφάλειας

«Πάνος

Μυλωνάς» στο Ευρωπαϊκό

αναφορικά με επαναλειτουργία άμεσων προσβάσεων σε

ερευνητικό

αυτοκινητόδρομους

“Traffic Safety Culture and

ανακοίνωσης

και

σε

του

Συγκοινωνιολόγων, το

συνέχεια

Συλλόγου
Ινστιτούτο

σχετικής
Ελλήνων

Οδικής Ασφάλειας

(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» εκφράζει για μια ακόμη φορά
την ανησυχία του για το ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας
στη χώρα μας και ειδικά για μια πτυχή του που ενέχει
σοβαρούς

κινδύνους

για

τους

χρήστες

του

the

πρόγραμμα

Safe

Systems

Approach” (TraSaCu) στο
οποίο

συμμετέχουν

13

οργανισμοί από 9 χώρες
από Ευρώπη, Η.Π.Α. και
Τουρκία. Το πρόγραμμα
στοχεύει στη διερεύνηση

αυτοκινητοδρομικού δικτύου.

της κουλτούρας οδικής

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

ασφάλειας στις χώρες που

ID=latest_news&Rec_ID=6046 )

συμμετέχουν
πρόγραμμα
στην

στο
καθώς

και

ανταλλαγή

τεχνογνωσίας

και

ενίσχυσης

του

ερευνητικού έργου των

Περισσότερα θύματα σε λιγότερα
τροχαία σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία της ΕΛΑΣ για το πρώτο εξάμηνο
του 2015

συνεργαζόμενων
οργανισμών

μέσω

της

ανταλλαγής προσωπικού.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/ew6xyh)

Το Ι.Ο.ΑΣ.
συμμετείχε στο
«4o φεστιβάλ
elamazi» που
διοργανώθηκε
στο Άλσος
Κηφισιάς
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της ΕΛΑΣ καταγράφηκαν
357 θάνατοι (αύξηση κατά 2,6%) και 493 σοβαροί
τραυματισμοί (αύξηση 7%) σε τροχαίες συγκρούσεις.
Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία που αφορούν στον
αριθμό των ατόμων που χάνουν τη ζωή τους στους
δρόμους της Ελλάδας. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015,

Το Ινστιτούτο μας μαζί με

οι θάνατοι και οι σοβαροί τραυματισμοί από τροχαία

ένα σύνολο οργανισμών

αυξήθηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2014,
κι αυτό παρά το γεγονός ότι υπήρξε μείωση του αριθμού
των δυστυχημάτων.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε τον

που ασχολούνται με τον
Άνθρωπο, την Κοινωνία
και

το

συμμετείχε

Περιβάλλον
σε

μία

εορταστική εκδήλωση στο

http://us4.campaignarchive1.com/?u=833da11e91d2d566d35ea712a&id=e7451092a0&e=74af1882cb
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Αύγουστο η Διεύθυνση Τροχαίας Αστυνόμευσης της

ειδυλλιακό

Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ), κατά το πρώτο εξάμηνο

Κηφισιάς αφιερωμένη στο

του 2015 καταγράφηκαν 357 θάνατοι (αύξηση κατά

παιδί και την οικογένεια.

2,6%) και 493 σοβαροί τραυματισμοί (αύξηση 7%) σε
τροχαίες συγκρούσεις.

της

Εκεί βρέθηκε το Ι.Ο.ΑΣ.
για

να

παιδιά

(Περισσότερα: http://goo.gl/TfIdde)

Άλσος

ενημερώσει
αλλά

και

τα
τους

γονείς τους με ευχάριστο
και βιωματικό τρόπο για
τις

Mallfox, το ηλεκτρονικό σας πορτοφόλι

ασφαλείς

πρακτικές

που τους ενώνουν με τη
ζωή αλλά και για θέματα
πρόληψης των τροχαίων
συμβάντων.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/qku8zQ )

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

Περισσότεροι από
8.000.000 άνθρωποι από
194 χώρες έχουν λάβει
ήδη μέρος στην έρευνα
Το Mallfox είναι μια νέα καινοτόμα εφαρμογή για

του ΟΗΕ « MY World »,

smartphones,tablets και pcs που αναπτύχθηκε από την

δηλαδή 1 στους 1.000
κατοίκους του πλανήτη

Mallfox Creece, για να μας βοηθήσει να δημιουργούμε
συλλογές απoκλειστικά από προϊόντα και επιχειρήσεις που
μας ενδιαφέρουν χωρίς να «χανόμαστε» στον καταιγισμό
ενημέρωσης που δέχεται στην εποχή μας το κινητό και ο

έχει συμμετάσχει στη
μεγαλύτερη έρευνα που
έχει γίνει ποτέ στην
ανθρωπότητα!

υπολογιστής. Ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι στο οποίο θα

« MY World, ΠΕΙΤΕ ΤΗ

έχουμε τη δυνατότητα να βάζουμε μόνο τις πληροφορίες

ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ

που μας ενδιαφέρουν.

ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ »

(Περισσότερα: http://goo.gl/qagAi6 )

(Περισσότερα:
http://goo.gl/nEqrwX )

Facebook
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