ολονότι τα τροχαία συμβάντα
Μ
εμφανίζουν μείωση σε
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σχέση με το 2011, συνεχίζουν να αποτελούν
πρώτη αιτία θανάτου
για τις ηλικίες 15-29,
δήλωσε εμπρός στην
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια στη Βουλή, με
αφορμή την Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων, η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας κυρία Βασιλική
Δανέλλη-Μυλωνά. Μαζί με την κ. Δανέλλη
– Μυλωνά, καλεσμένη ήταν επίσης και η
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ατόμων με
Αναπηρία κυρία Δανάη Κοντογεωργάκη.
Η Πρόεδρος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις
των τροχαίων για την κοινωνία αλλά και την
ανάπτυξη της χώρας, καθώς και σε πρόσφατες δράσεις του Ινστιτούτου και συγκεκριμέ-

να στα εκπαιδευτικά προγράμματα που
πραγματοποιούνται στα σχολεία, στην Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα, καθώς
και στο Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας
(ΝΕST) επισημαίνοντας στους Βουλευτές
την αδυναμία του Ινστιτούτου να εξασφαλίσει μόνιμο χώρο φιλοξενίας.
Αναφορά έγινε και στη συνεχή συνεργασία και επικοινωνία που διατηρεί το Ινστιτούτο με τις δυνάμεις του Ελληνικού Στρατού και τις εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται σε πολλές στρατιωτικές μονάδες,
όπως επίσης και στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AVENUE for Τraffic Safety. Η Πρόεδρος
του Ι.Ο.ΑΣ. έθεσε στους Βουλευτές των
κομμάτων το θέμα των σοβαρών ελλείψεων
της Τροχαίας σε θέματα ελέγχων αλλά και
ελλείψεις που αφορούν σε εξοπλισμό, σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα αλλά και υλικά
όπως τα επιστόμια για τα αλκοολόμετρα.Οι
Βουλευτές τοποθετήθηκαν, δείχνοντας με-

γάλο ενδιαφέρον επί των θεμάτων στα
οποία αναφέρθηκε και παρουσίασε η κα.
Μυλωνά και την συνεχάρησαν για το έργο
και τις δράσεις του Ινστιτούτου.
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«Τα τροχαία μειώθηκαν μεν,
αλλά συνεχίζουν να
ξεκληρίζουν τη νεολαία»,
επισήμανε η Πρόεδρος του
ΙΟΑΣ στη Βουλή

Συνέδριο ETSC: Η Ασφάλεια
των Ποδηλατών και των
Πεζών στις Αστικές Περιοχές

Πρόεδρος του Ινστιτούτου συμμετείχε στο Κεντρικό Συμβούλιο του ΕυΗ
ρωπαικού Συμβουλίου Ασφάλειας μετα-

φορών (ETSC), καθώς και σε διάλεξη με
θέμα την «Ασφάλεια των Ποδηλατών
και των Πεζών τις Αστικές Περιοχές»
που πραγματοποιήθηκε στην Μπρέσια
της Ιταλίας την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου.
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» είναι μέλος του ETSC από το
Μάρτιο του 2006.

Το Πρόγραμμα AVENUE for Traffic Safety παρουσίασε το ΙΟΑΣ στο POLIS 2012

ο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AVENUE for
Traffic Safety και τις δράσεις που υλοΤποιούνται
από το ΙΟΑΣ και τους 13 φορείς

που συντονίζει σε 9 χώρες παρουσίασε
εκπρόσωπος του Ινστιτούτου, σε ένα από
τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά
συνέδρια, το POLIS 2012,
που πραγματοποιήθηκε
στην πόλη της Perugia στην
Ιταλία με συμμετοχή πολλών ερευνητών, στελεχών
συμβουλευτικών εταιρειών
και δημοτικών υπηρεσιών
από όλη την Ευρώπη. Το

συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 29 &
30 Οκτωβρίου και κατά τη διάρκειά του
παρουσιάστηκαν εξαιρετικά ενδιαφέροντα προγράμματα που λαμβάνουν χώρα σε
πόλεις της Ευρώπης, με στόχο τη βελτιστοποίηση του δικτύου
των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς, των υπηρεσιών που προσφέρουν οι
δήμοι και οι επαρχίες
στους πολίτες τους, καθώς και των προγραμμάτων που στοχεύουν στη
βελτίωση της οδικής

ασφάλειας και του περιβάλλοντος.
Το POLIS 2012 συγκέντρωσε το ενδιαφέρον δημοσιογραφικών μέσων και Οργανισμών από όλη την Ευρώπη καθώς αποτελεί σημείο αναφοράς για ανάληψη πολιτικών και υιοθέτηση καινοτομιών που θα
προωθήσουν τις έννοιες της ασφαλούς και
εύκολης μετακίνησης στα αστικά κέντρα.
Από την πλευρά του το Ι.Ο.ΑΣ. παρουσίασε σειρά δράσεων που υλοποιεί μέσα
από το πρόγραμμα AVENUE προς όλους
τους συμπολίτες μας και κυρίως τους ευάλωτους χρήστες δρόμων, προσελκύοντας
το ενδιαφέρον πολλών νέων οργανισμών.
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Εκπαιδεύοντας την κοινωνία, σώζουμε ζωές

Την υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα που προάγουν την
οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή
αγωγή, αλλά και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με την πρόληψη και μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, συνέχισε και αυτό το μήνα το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) "Πάνος Μυλωνάς", με δράσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα

και μαθητές όλων των βαθμίδων, σε
επαγγελματίες οδηγούς, σε φορείς από
τον Τομέα των Μεταφορών, σε μεγάλες
ιδιωτικές εταιρείες αλλά και στον απλό
κόσμο όπως και στο Κοινοβούλιο, αλλά
και σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς με
τους οποίους συνεργάζεται το Ινστιτούτο.
Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά και το επιτελείο
της μαζί με την Κινητή Μονάδα Οδικής

Ασφάλειας, συμμετείχαν σε δεκάδες εκδηλώσεις μετά από προσκλήσεις των φορέων ενημερώνοντας το κοινό. Η πληθώρα των δράσεων αποδεικνύει ουσιαστικά
το τεράστιο ενδιαφέρον που δείχνουν
όλοι οι κοινωνικοί φορείς, ανεξαιρέτως,
στη δουλειά που κάνει το ΙΟΑΣ επιμορφώνοντας την κοινωνία στην οδική ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων και
σώζοντας ανθρώπινες ζωές.

Με μια ματιά:

20+ ενημερωτικές-εκπαιδευτικές δράσεις του ΙΟΑΣ για το μήνα Νοέμβριο

O01/11/2012:
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Εκπαιδευτική ΟμιλίαΠαρουσίαση στο 2ο Λύκειο Πεύκης
O 01/11/2012: Επίσκεψη των Μελών
του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ) στο Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας (NEST)
O 04/11/2012: Συμμετοχή του Ινστιτούτου στο Φεστιβάλ Νέου Κόσμου με
προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής
O 04/11/2012: Εκπαίδευση με τη χρήση του εξοπλισμού του NEST στο προσωπικό της εταιρείας Mothercare
O 07-08/11/2012: Εκπαίδευση του
προσωπικό της εταιρείας NESTLE με τη
χρήση του εξοπλισμού της Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας (mobile NEST)
O 12-13/11/2012: Εκπαίδευση του
προσωπικό της εταιρείας NESTLE με τη
χρήση του εξοπλισμού της Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας (mobile
NEST)
O 14-16/11/2012: Εκπαίδευση του
προσωπικού της εταιρείας S&B από το
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με τη χρήση
του εξοπλισμού της Κινητής Μονάδας
Οδικής Ασφάλειας
O 14/11/2012: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Κυκλοφορώ με Ασφάλεια" στους
μαθητές του 6ου Δημοτικού Σχολείου
Χαλανδρίου, στο Ελληνικό Μουσείο
Αυτοκινήτου

O 15-16/11/2012:

Συμμετοχή της Προέδρου του Ινστιτούτου Βασιλικής Δανέλλη-Μυλωνά στο ETSC Main Council στην
Ιταλία
O17/11/2012: Επιμορφωτική παρουσίαση-ομιλία σε πολίτες της Κορίνθου
O 18/11/2012: Δράσεις για την Ημέρα
Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων
O 19-20/11/2012: Εκπαιδευτική ΟμιλίαΠαρουσίαση στο 3ο Γυμνάσιο Παλλήνης
O 21/11/2012: Συμμετοχή της Προέδρου
του Ινστιτούτου Βασιλικής Δανέλλη-Μυλωνά με παρουσίαση στο Συνέδριο "Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία" στην
Ακαδημία του ΟΤΕ
O22/11/2012: Εκπαιδευτική Ομιλία-Παρουσίαση στο Γενικό Λύκειο Καλλίπολης
O22/11/2012: Ομιλία της Προέδρου του
Ινστιτούτου Βασιλικής Δανέλλη-Μυλωνά
με θέμα την Οδική Ασφάλεια, στη Βουλή
των Ελλήνων
O23/11/2012: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
"Κυκλοφορώ με Ασφάλεια" στο Νηπιαγωγείο Θρακομακεδόνων
O 23/11/2012: Εκπαιδευτική Ομιλία
στους μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου
Ν.Σμύρνης, στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου
O23/11/2012: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
"Κυκλοφορώ με Ασφάλεια" στους μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου Κορυ-

δαλλού, στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου
O26-27/11/2012: Συμμετοχή του Ινστιτούτου στο "Bar Show" με τάπητα και
γυαλιά προσομοίωσης μέθης και φιλικά
αλκοτέστ
O27/11/2012: Συνέντευξη της Προέδρου του Ινστιτούτου Βασιλικής Δανέλλη-Μυλωνά στο κανάλι της Βουλής
O28/11/2012: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
"Κυκλοφορώ με Ασφάλεια" στους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου "Εκπαιδευτική Αναγέννηση", στο Ελληνικό Μουσείο
Αυτοκινήτου
O28/11/2012: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
"Κυκλοφορώ με Ασφάλεια" στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Μαρκόπουλου
O29-30/11/2012: Συμμετοχή Εκπροσώπου του Ι.ΟΑΣ στο Συνέδριο "Polis" με
παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AVENUE στην Περούτζια-Ιταλία
O29/11/2012: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
"Κυκλοφορώ με Ασφάλεια" στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω
O30/11/2012: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
"Κυκλοφορώ με Ασφάλεια" στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω
O30/11/2012: Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρίας UNILEVER με τη χρήση του εξοπλισμού της Κινητής Μονάδας
Οδικής Ασφάλειας (mobile NEST)

Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων

ους εκπροσώπους φορέων από την
Πολιτεία ή από Οργανισμούς που
Τέχουν
υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα

με δέσμευση να αναλάβουν δράση για τη
μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά
και πολίτες που προσήλθαν για ενημέρωση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας και πρόληψης των Τροχαίων Ατυχημάτων υποδέχθηκε το Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας -που φιλοξενείται στο κέντρο πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος"- την Κυριακή
18/11/2012, Ημέρα μνήμης θυμάτων από
Τροχαία Ατυχήματα, μετά από πρόσκληση-ανακοίνωση στο κοινό.

Παράλληλα, με την επίδειξη-χρήση του
σύγχρονου εξοπλισμού που το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας εξασφάλισε στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE
for Traffic Safety, εμψυχώτριες του Ινστιτούτου απασχόλησαν τα παιδιά με το ειδικό
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κυκλοφοριακή αγωγή στα παιδιά " Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια" ενώ ψυχολόγος ενημέρωνε
τους γονείς για θέματα προστασίας των παιδιών στο δρόμο.
Την ίδια μέρα η πρόεδρος του Ινστιτούτου προσκεκλημένη στην εκπομπή της
ΝΕΤ, «ΝΕΤ παντού» παρουσίασε και συζή-

τησε με τους τηλεπαρουσιαστές το τραγικό
ζήτημα των τροχαίων παράλληλα με την παρουσίαση-προβολή βίντεο της εκπομπής με
δράσεις του Ινστιτούτου.

ο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς συμμετείχε στη συνεΤδρίαση
του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής
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Ασφάλειας (ΕΣΟΑ), που έγινε υπό την
προεδρία του αναπληρωτή υπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κυρίου
Σταύρου Καλογιάννη.
Στη σύσκεψη, εκτός από το Ινστιτούτο,
μετείχαν ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης
Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής,
βουλευτής κύριος Ν. Ταγαράς, ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας
κύριος Ι. Σγουρός, ο καθηγητής του ΕΜΠ
και συντάκτης του Στρατηγικού σχεδίου
για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα κύριος Γ. Κανελαΐδης, εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Συλλόγου Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων, του Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών (ΙΜΕΤ), της ΕΛΠΑ, των

Εκπαιδεύσαμε το ανθρώπινο δυναμικό της Nestle

ο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
Μυλωνάς» ανταποκρινόμεΤνο «Πάνος
στην πρωτοβουλία της Εταιρείας
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Nestle, ανέλαβε να εκπαιδεύσει το αν-

Παρουσίαση αρχών Οδικής
Ασφάλειας στη Σχολή Πεζικού
της Χαλκίδας

Τ

Συλλόγων «ΠΟΔΗΛΑΤισσΕΣ» και «Των Φίλων των Ποδηλάτων», της Μοτοσικλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, της Πρωτοβουλίας Πολιτών για τα Δικαιώματα των
Πεζών (ΠΕΖΗ), της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και
υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου
αρμόδιοι για θέματα οδικής ασφάλειας.
Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε ο συντονισμός των δραστηριοτήτων
όλων των φορέων που ασχολούνται με
την οδική ασφάλεια, υπό την εποπτεία
του υπουργείου, με στόχο τη βελτιστοποίηση της πολιτικής, των δράσεων και
την ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων.
Η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου
που ενεργοποιείται και πάλι μετά από 1
½ χρόνο, έχει στόχο να αναδείξει τη σημασία που δίνει η κυβέρνηση στην προώθηση της οδικής ασφάλειας.

η Σχολή Πεζικού της Χαλκίδας επισκέφθηκε η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά μαζί με το
συνεργάτη του Ινστιτούτου συγκοινωνιολόγο
κύριο Άγγελο Ρουχωτά, μετά από πρόσκληση
της Διοίκησης της Σχολής με σκοπό να ενημερώσουν τους αξιωματκούς, τους εκπαιδευόμενους και το προσωπικό της Σχολής γύρω
από θέματα Οδικής
Ασφάλειας. Την ενημέρωση παρακολούθησαν περισσότερα
από 150 άτομα, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

θρώπινο δυναμικό της στις 7/8/11 και
12 Νοεμβρίου 2012, στις εγκαταστάσεις τ ο υ Ε θ ν ι κ ο ύ Κ έ ν τ ρ ο υ Ο δ ι κ ή ς
Ασφάλειας.
Η εκπαίδευση έγινε με θεωρητικές
διαλέξεις αλλά και μέσω βιωματικού
τρόπου χρησιμοποιώντας τους προσομοιωτές οδήγησης, πρόσκρουσης, ανατροπής, μέθης καθώς και άλλων εφαρμογών και του εξοπλισμού που το Ινστιτούτο διαθέτει, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AVENUE for
Traffic Safety.
Οι 200 εκπαιδευόμενοι που έλαβαν
μέρος στην εκπαίδευση έδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, γεγονός που μας γεμίζει ελπίδα για τη συνέχιση του οράματός μας.
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Το ΙΟΑΣ στη Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής
Ασφάλειας

Εκπαίδευση των εργαζομένων
της S&B από το Ι.Ο.ΑΣ. στη
χρήση του εξοπλισμού της
Κινητής Μονάδας Οδικής
Ασφάλειας

ην ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τους προσομοιωτές ανατροπής και πρόσκρουσης
Τοχήματος
εμπεδώνοντας την αξία χρήσης της

ζώνης ασφαλείας καθώς και να ενημερωθούν
για τις συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ στην
οδήγηση, είχαν οι εργαζόμενοι της εταιρείας
S&B που δραστηριοποιείται στο χώρο εξόρυξης
βιομηχανικών ορυκτών, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής ημερίδας που πραγματοποίησε το
ΙΟΑΣ στο λατομείο της εταιρείας στην Ιτέα κατά
το τριήμερο 14-16 Νοεμβρίου συνοδευόμενο
από την Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας
(mobile NEST).
Συνολικά παρακολούθησαν την εκπαίδευση πάνω από 150 άτομα που είχαν επιπλέον
τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και
εμπειρίες με τους συνεργάτες του Ινστιτούτου σε θέματα Οδικής Ασφάλειας και στο χώρο εργασίας.

«Το Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας υποδέχτηκε τα Μέλη του
Δ.Σ. του Ε.Ε.ΣΥ.Μ»

ο Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» άνοιξε τις πόρτες του
ΤΕθνικού
Κέντρου Οδικής

Ασφάλειας (NEST) για να υποδεχτεί τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.).
Στη διάρκεια της φιλοξενίας τα
μέλη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. είχαν την
ευκαιρία να παρακολουθήσουν, τόσο με θεωρητική διάλεξη, όσο και με βιωματικό
τρόπο, τη χρήση προσομοιωτών ανατροπής, σύγκρουσης, μέθης, οδήγησης, καθώς και άλλες εφαρμογές και δράσεις
του Ινστιτούτου. Ακολούθησε εποικοδο-

μητική ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών
σε εργαστήριο για θέματα οδικής ασφάλειας και πρόληψης των τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας.

ε θέματα πρόληψης εργατικών α τ υ χ η μ ά τ ω ν ,
Συγείας
και ασφάλειας στον

Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας UNILEVER

30 Νοεμβρίου, η ΚινηΟδικής ΑσφάΣλειαςτιςτή Μονάδα
με τους εξειδικευμέ-
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νους συνεργάτες του Ι.Ο.ΑΣ.
βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις
της εταιρείας UNILEVER στα
κτίρια της «ΕΛΑΪΣ», μετά από
πρόσκληση της διοίκησης της
εταιρείας. Οι εργαζόμενοι
που παρακολούθησαν την εκπαίδευση είχαν την ευκαιρία
με βιωματικό τρόπο να κατανοήσουν, τόσο την αξία της

Φιλικά αλκοτέστ στο ‘’Bar Show’’, με ενημέρωση
για το αλκοόλ και την οδήγηση

ο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»
Τσυμμετείχε
στη διοργάνωση

του “Bar Show 2012” ενημερώνοντας τους επισκέπτες για
το αλκοόλ και την οδήγηση.
Περισσότεροι από 600 συμπολίτες μας που επισκέφτηκαν τον ειδικά διαμορφωμένο
χώρο του Ινστιτούτου ενημερώθηκαν από τους συνεργά-
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ζώνης ασφαλείας, μέσω των
προσομοιωτών ανατροπής και
σύγκρουσης, όσο και την
απαραίτητη τήρηση του κανόνα μη κατανάλωσης αλκοόλ
σε συνδυασμό με την οδήγηση, μέσω των προσομοιωτών
μέθης. Η παραπάνω δράση
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τ ο υ Ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ Προγράμματος AVENUE, του οποίου συντονιστικό ρόλο έχει το
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς».

τες και τους εθελοντές του Ινστιτούτου και δοκίμασαν τα
γυαλιά προσομοίωσης μέθης,
ενώ φιλικά αλκοτέστ έγιναν
σε 116 από αυτούς.
Άνω του επιτρεπτού ορίου
βρέθηκαν 42 άντρες και 9 γυναίκες με μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης τα 1,29
γραμμάρια ανά λίτρο εισπνεόμενου αέρα.

μορφώθηκαν εξειδικευμένα
στελέχη από εταιρείες όπως:
ΑΓΕΤ LAFARGE, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, ΔΕΗ, ΕΛΒΑΛ, ΕΛΠΕ,
ΕΡΓΟΣΕ, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΤΙΤΑΝ, ΦΑΓΕ, AIR LIQUIDE HELLAS,
ANGELICOUSSIS SHIPPING
GROUP, EXTRACO, HELLENIC QUALITY FOODS, J&P

AΒΑΞ, KLEEMANN, SEANERGY MARITIME HOLDINGS CORP, ενώ στο χώρο
του ΟΤΕ Academy βρέθηκε
και ο εξοπλισμός της Κινητής
Μονάδας Οδικής Ασφάλειας
με τους συνεργάτες και εθελοντές του Ινστιτούτου, με
σκοπό να ενημερώσει και με
βιωματικό τρόπο τους παρευρισκόμενους.

Ι.Ο.ΑΣ. και Μothercare, μαζί για τη μητέρα
και το παιδί

παιδευτική
για
Ετο κημερίδα
προσωπικό

της εταιρείας
Mothercare που
δραστηριοποιείται με συνέπεια
στο χώρο φροντίδας της μητέρας και του παιδιού διοργάνωσε
την Κυριακή 4 Νοεμβρίου μετά από πρόσκληση, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" σε συνεργασία
με την εταιρεία "Be Safe". Στη
διάθεση των υπαλλήλων τέθηκε ο βασικός εξοπλισμός προσομοιωτών που το Ινστιτούτο
έχει αποκτήσει στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE, με σκοπό την
ενημέρωση σε θέματα οδικής
ασφάλειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στη χρήση ειδικών παιδικών
καθισμάτων ενώ το προσωπικό
αντάλλαξε απόψεις με τους
συνεργάτες του Ι.Ο.ΑΣ., ώστε
η προστασία των ατόμων τρυφερής ηλικίας εντός των οχημάτων να τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα. Οι συμμετέχοντες
ξεπέρασαν τα 40 άτομα από
τους οποίους το μεγαλύτερο
ποσοστό ήταν γυναίκες υπάλληλοι και συγχρόνως μητέρες.

Φεστιβάλ Αθλητικού Συλλόγου "Πρωτέα" Νέου Κόσμου:
Ενημέρωση Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά και γονείς

πλαίσιο του φεστιβάλ που
ο ΑθλητιΣκόςτοπραγματοποίησε
Σύλλογος "Πρωτέας" στο

δήμο Νέου Κόσμου υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, το
Ινστιτούτο μετά από πρόσκληση του συλλόγου, βρέθηκε στις
εγκαταστάσεις του
'Πρωτέα" για να ενημερώσει με τις δράσεις
του κατοίκους του Νέου Κόσμου και όλους
τους παρευρισκομένους σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στους μικρούς μας

φίλους, αφού οι συνεργάτες
του Ινστιτούτου ενημέρωσαν
περισσότερα από 50 παιδιά και
γονείς για τους κανόνες που
πρέπει να τηρούνται ώστε να
κυκλοφορούμε όλοι με ασφάλεια στο δρόμο.
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εργασιακό χώρο αναφέρθηκε η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς» κατά την
παρουσίαση που πραγματοποίησε με θέμα τις ασφαλείς μετακινήσεις προς και
από την εργασία, την Τετάρ-

τη 21 Νοεμβρίου 2012, στο
Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy,
στην Αθήνα, παρουσία στελεχών κορυφαίων εταιρειών από όλο το φάσμα της
ελληνικής επιχειρηματικής
δραστηριότητας κατά τη
διάρκεια του Συνεδρίου
«Occupational Health &
Safety Conference».
Εκπαιδεύθηκαν και επι-
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Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στο Συνέδριο «Occupational Health & Safety Conference»

Επερχόμενη Δράση στους Θρακομακεδόνες

έες δράσεις προς τους
μαθητές Δημοτικού, ΓυΝ
μνασίου και Λυκείου καθώς

και για τους δημότες του
Δήμου Θρακομακεδόνων
θα πραγματοποιήσει στο
επόμενο διάστημα το Ινστι-

τούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς» μαζί με
τον κύριο Σιδηρόπουλο, ιδιαίτερα ενεργό πολίτη σε θέματα ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης των συμπολιτών μας.

