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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

OΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε Δημοτικό της Παλαιάς Φώκαιας
OΕκπαίδευση oδηγών σχολικών λεωφορείων, εκπαιδευτηρίων «ΚΑΝΤΑ»
OΕκπαιδευτική Ομιλία σε Αρσάκειο Εκάλης
OΟμιλία κ. Βασιλικής Δανέλλη-Μυλωνά Προέδρου Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας

(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» στο συνέδριο της ΕΑΣΕ (Ανωτάτων Στελεχών).
OΕνημερωτική Ομιλία στην εταιρία MERCK Φαρμακευτική
OΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε 10ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου
OΗ κινητή Μονάδα του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»

βρέθηκε στο Ζάππειο στο πλαίσιο της εκκίνησης του Ράλλυ Ακρόπολις
OΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στο 10ο Νηπιαγωγείο Σπάτων
OΕκπαίδευση Ανηλίκων με Παραβατική Συμπεριφορά σε συνεργασία με τα Δικαστήρια

Ανηλίκων, στο Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας μέσω του προγράμματος «ΕΡΜΗΣ»
OΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στους μαθητές του 1ου Δημοτικού

Παλαιού Ψυχικού
OΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στο 4ο Νηπιαγωγείο Κερατέας
OΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στο 2ο Δημοτικό Δραπετσώνας
OΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στους μαθητές του 5ου

Δημοτικού Σχολείου Δάφνης

πό τον ήχο των αγωνιστικών κινητήρων
των αυτοκινήτων του Παγκοσμίου ΠρωΥ
ταθλήματος Ράλλυ (WRC) το Ινστιτούτο Οδι-
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κής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» με όλο
του το προσωπικό και δεκαπέντε από τους
εθελοντές του έδωσε το «παρών» στην εκκίνηση του Ράλλυ Ακρόπολις μπροστά στο
Ζάππειo Μέγαρο.
Η παρουσία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία καθώς πάνω από χίλιοι θεατές εκπαιδεύτηκαν στους προσομοιωτές του Ινστιτούτου, όπως το «Roll over Car» (προσομοίωση
ανατροπής οχήματος), το «Belt Sledge»
(προσομοίωση μετωπικής σύγκρουσης με 7
χλμ./ώρα), προσομοίωση οδήγησης με 40
διαφορετικά προγράμματα (σε πόλη, σε αυτοκινητόδρομο, με βροχή, με χιόνι κ.λπ.)
καθώς και προσομοίωση μέθης με χρήση
ειδικών γυαλιών που δίνουν σε αυτόν που
τα φοράει, την εντύπωση ότι βρίσκεται υπό
την επήρεια αλκοόλ. Η βιωματική συμμετο-

χή των επισκεπτών πραγματοποιήθηκε με
το σύγχρονο εξοπλισμό προσομοιωτών που
έχει αποκτήσει το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE for
Traffic Safety, στο οποίο, το Ι.Ο.ΑΣ. συντονίζει εννέα χώρες.
Η παρουσία αυτή ήταν φόρος τιμής στον
αδικοχαμένο Πάνο Μυλωνά, με αφορμή το
θάνατο του οποίου ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται το Ινστιτούτο.
Ο Πάνος, αγαπητός φίλος και άξιος δημοσιογράφος και συντάκτης του Ειδικού Τύπου πέρα από φοιτητής στο τμήμα Μηχανολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, προσελήφθη από γνωστό περιοδικό αυτοκινήτου
το 2002 και ανέλαβε χρέη περιγραφής των
ελληνικών αγώνων και του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος Ράλλυ (WRC) στο πλαίσιο
του οποίου διεξάγεται το Ράλλυ Ακρόπολις.
Τον Αύγουστο του 2002 έγινε ο νεότερος
διαπιστευμένος δημοσιογράφος του WRC

Πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» με την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων

λοκληρώθηκε με επιτυχία το δεύτερο πρόγραμμα Επιμόρφωσης - Ευαισθητοποίησης νέΟ
ων για την ασφαλή κυκλοφορία στο δρόμο, το Σάβ-

βατο 26/5 στο Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας.
Το πρόγραμμα «Ερμής» υλοποιείται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με τα Δικαστήρια Ανηλίκων
και τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων, με σκοπό
τον εμπλουτισμό γνώσεων που σχετίζονται με την
οδική ασφάλεια και την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για ασφαλή μετακίνηση στο δρόμο, στοχεύοντας στη βελτίωση του περιβάλλοντος και των
κοινωνικών πολιτικών.
Τα περισσότερα παιδιά ανταποκρίθηκαν θετικά
στο κάλεσμα αυτό, κάποια με ενδοιασμούς και άλ-
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περιγράφοντας από κοντά το Ράλλυ Φινλανδίας. Σύντομα ανέλαβε και δοκιμές αυτοκινήτων παραγωγής. Οι αγώνες του WRC,
μάλιστα, τον συγκινούσαν ιδιαίτερα, καθώς
όπως έλεγε: «αποτελούν μια ολοκληρωμένη οδηγική πρόκληση σε επιφάνειες με χώμα, με άσφαλτο, με χιόνι ή με πάγο»...
Το κείμενο μας έστειλε ο παλιός συνεργάτης και φίλος του Πάνου, Σπύρος Πέττας.

λα με ενθουσιασμό, γνωρίζοντας προσωπικά τους
ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί. Όσο προχωρούσε
το πρόγραμμα τα παιδιά συζήτησαν πολλές εμπειρίες τους με τον κόσμο αλλά και μεταξύ τους, κυρίως για παραβατικές συμπεριφορές. Πολύ σημαντικό ήταν ότι τα ίδια τα παιδιά απάντησαν σε ανάλογη ερώτηση ότι ή έλλειψη Παιδείας στη χώρα μας
παίζει πρωταρχικό ρόλο στα τροχαία δυστυχήματα.
Βλέποντάς την αλλαγή της συμπεριφοράς στην
αρχή και στο τέλος του προγράμματος, αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά ότι αν υπήρχε σωστή
και πλήρης ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια
σε κάθε ηλικία, η συμπεριφορά, των νέων και των
μεγαλύτερων σε ηλικία χρηστών δρόμου θα ήταν
πιο συνετή.

Πρόγραμμα ενημέρωσης για την Οδική Ασφάλεια στην ακριτική Νίσυρο

νημέρωση πραγματοποιήθηκε από το Ι.Ο.ΑΣ. «ΠάΜυλωνάς» σε θέματα οδικής ασφάλειας, στα
Επαιδιάνος
του Δημοτικού της Νισύρου και τους γονείς τους,

καθώς και στους 40 στρατευμένους της μονάδας -ΔΑΝτου ακριτικού νησιού.
Η ενημερωτική ημερίδα αποτελούνταν από έξι επί
μέρους ενότητες: βιωματικές εκπαιδεύσεις «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια», «Ασφαλώς Ποδηλατώ», «Οι Ιππότες της Οδικής Ασφάλειας» και Χρήση Ανακλαστικών για τα 30 παιδιά των Δ΄, Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του
Δημοτικού, ενώ οι γονείς τους παρακολούθησαν εισήγηση για τα αίτια και τις συνέπειες των τροχαίων.
Αμέσως μετά την ομιλία, οι γονείς συμμετείχαν σε
βιωματική εκπαίδευση οδήγησης υπό την επήρεια
αλκοόλ. Τις ημέρες πριν την εκπαίδευση, το Ινστιτούτο είχε αποστείλει ειδικό ερωτηματολόγιο προς τα
παιδιά του σχολείου, προκειμένου να αναλυθούν οι
απαντήσεις τους και να βγουν συμπεράσματα τόσο
για τις γνώσεις τους όσο και για τη συμπεριφορά των
γονέων τους στο δρόμο.
Στο τέλος της ημερίδας, όλα τα παιδιά που εκπαιδεύτηκαν έδωσαν την «Υπόσχεση του Τάγματος των

Ιπποτών της Οδικής
Ασφάλειας» και είπαν
όλα μαζί το τραγούδι
των «Ιπποτών της Οδικής Ασφάλειας» από
την ειδική έκδοση που
έχει δημιουργήσει το
Ινστιτούτο.
Μετά το Δημοτικό
σχολείο, οι συνεργάτες
του Ι.Ο.ΑΣ. μετέβησαν
στη στρατιωτική μονάδα ΔΑΝ της Νισύρου όπου πραγματοποίησαν ενημερωτική παρουσίαση στους 40 στρατευμένους, παρουσία του Διοικητή τους, για τα αίτια και τις συνέπειες των τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας και
τον υπόλοιπο κόσμο. Ακολούθησαν βιωματικά εργαστήρια για την Οδήγηση υπό Επήρεια Αλκοόλ και
την Απόσπαση Προσοχής καθώς και συζήτηση ανάμεσα στους συνεργάτες του Ινστιτούτου και τους
στρατευμένους. Οι συγκεκριμένες δράσεις, πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της εταιρείας LAVA.
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Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στην Εκκίνηση του 58ου Ράλλυ Ακρόπολις

Ομιλία της Προέδρου
του Ι.Ο.ΑΣ. στην
«Ημέρα της Ευρώπης»

Πρόεδρος
του ΙνστιΗ
τ ο ύ τ ο υ

Β.ΔανέλληΜυλωνά
προσκλήθηκε και μίλησε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την ευκαιρία του εορτασμού της «Ημέρας της Ευρώπης»
στις 9 Μαΐου εκπροσωπώντας τη
χώρα μας ως Εθνική Εκπρόσωπος στην ΕΕ για την ευρωπαϊκή
χάρτα οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ.
παρουσίασε το έργο και τις δράσεις του Ινστιτούτου στους τομείς
της πρόληψης και μείωσης τροχαίων συμβάντων και προτάσεις
για μελλοντικές ενέργειες και συνεργασίες. Η διοργάνωση με θέμα την οδική ασφάλεια είχε τίτλο
«Στοχεύοντας στο 2020 και το
2050». Στην εκδήλωση μίλησαν
επίσης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού
κ. Brian Simpson, η ευρωβουλετίς κ. Olga Sehnalova, ο επικεφαλής της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας της ΕΕ, ενώ συμμετείχαν
εθνικοί αντιπρόσωποι των 27 χωρών της
ΕΕ και εκπρόσωποι φορέων.
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Πρόγραμμα ενημέρωσης οδηγών σχολικών λεωφορείων των εκπαιδευτηρίων ΚΑΝΤΑ

ι οδηγοί σχολικών λεωφορείων επιΟ
βάλλεται να έχουν τη μέγιστη δυνατή ευαισθητοποίηση σε θέματα οδικής
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ασφάλειας, καθώς καθημερινά μεταφέρουν δεκάδες παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό,
πρόγραμμα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των οδηγών σχολικών λεωφορείων
των εκπαιδευτηρίων Καντά πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Οδικής Ασφάλειας. Οι
οδηγοί παρακολούθησαν ομιλία του
υπεύθυνου προγραμμάτων του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», ενώ έκαναν χρήση του προσομοιωτή α ν α τ ρ ο π ή ς ο χ ή μ α τ ο ς , πρόσκρουσης οχήματος, προσομοιωτή οδήγησης όπως επίσης και τα γυαλιά προσομοίωσης μέθης και τη ζυγαριά συσχέτισης βάρους πρόσκρουσης. Οι εκπαίδευση αυτή είναι μείζωνος σημασίας
διότι οι οδηγοί των σχολικών λεωφορείων μεταφέρουν παιδιά, πράγμα το
οποίο πάντα οφείλει να γίνεται με τον
ασφαλέστερο τρόπο.

Διήμερο Οδικής Ασφάλειας στο Ναύπλιο

ε απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το διήμερο πρόΜ
γραμμα ενημέρωσης – επι-

μόρφωσης σε θέματα οδικής
ασφάλειας που πραγματοποίησε στις 30 και 31 Μαΐου στο
Ναύπλιο το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) “Πάνος
Μυλωνάς”, σε συνεργασία με

το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου
και την υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
Στο ξεχωριστό χρώμα που
προσέδωσε στο πρόγραμμα ο
ενθουσιασμός των δεκάδων
μαθητών που επισκέφθηκαν
την Κινητή Μονάδα Οδικής

Ασφάλειας του Ινστιτούτου
(Mobile NEST) και έκαναν χρήση των προσομοιωτών που
αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE for Traffic Safety, ήρθε
να προστεθεί η μαζική συμμετοχή πολλών τοπικών φορέων.
Έτσι, πέρα των εκπαιδευτι-

κών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δυναμικό «παρών» έδωσε το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της Στρατιωτικής Μονάδας
ΣΧΟΥ Ζησιμοπούλου (περισσότεροι από 800 νεοσύλλεκτοι,
Υπαξιωματικοί και Αξιωματικοί
της Μονάδας) τα σώματα
ασφαλείας (Πυροσβεστική, Λιμενικό), μέλη της Τροχαίας,
υπάλληλοι της Δημοτικής
Αστυνομίας, εθελοντές της
ομάδας διάσωσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών.
Με όλους τους παραπάνω αλλά και με πλήθος απλών πολιτών - οι περισσότεροι εκ των
οποίων ήρθαν οικογενειακώς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των τοπικών μέσων, το
προσωπικό του Ινστιτούτου είχε τη δυνατότητα να ανταλλάξει απόψεις δίνοντας παράλληλα χρήσιμες συμβουλές για
την πρόληψη τροχαίων συμβάντων.
Η επιτυχημένη διοργάνωση
(περισσότεροι από 1.500 επισκέπτες ενημερώθηκαν με
βιωματικό τρόπο) ολοκληρώθηκε με μια λαμπρή εκδήλωση. Στο κτίριο που στεγάστηκε
η Βουλή της επαναστατημένης
Ελλάδας –«Βουλευτικό».
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Το Ι.Ο.ΑΣ. σε δύο ευρωπαϊκά συνέδρια

το πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού “Partnership 2020”,
Σπραγματοποιήθηκε
στις Βρυξέλ-

W

λες σεμινάριο με θέμα: “Working
together on eco-friendly European roads”. Στο πλαίσιο του συ-

νεδρίου η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ.
κ. Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά
παρουσίασε προτάσεις και δράσεις του Ινστιτούτου σχετικά με το
περιβάλλον και την οδική ασφάλεια, ανααφέροντας μεταξύ άλ-

βάλλον προγραμμάτων. Την επόμενη ημέρα ο συνεργάτης του Ινστιτούτου κ. Ευγένιος Πετούμενος συμμετείχε σε συνέδριο στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα
«Νέοι και Social Media».

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ «ΑΘΛΟΣ» (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)

ο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
"Πάνος Μυλωνάς" με την υποστήριξη του
ΤΟμίλου
Εταιρειών Υγείας "Βιοϊατρική", διοργά-

νωσε για 1η φορά στην Ελλάδα τον "Ποδηλατικό Άθλο 2012". Μια εκδήλωση, μη αγωνιστικού
χαρακτήρα, προκειμένου να προωθήσει μέσω
της ευαισθητοποίησης και συμμετοχής του κοινού, μηνύματα για την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή και κατ’ επέκταση την πρόληψη και μείωση των τροχαίων συμβάντων στη
χώρα μας. Μέσα στις τέσσερις ημέρες του «Ποδηλατικού Άθλου», οι εθελοντές ποδηλάτες
διάνυσαν πάνω από 550 χιλιόμετρα κάτω από
εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες ζέστης και με
ένα πολύ μεγάλο τμήμα της διαδρομής να είναι
ανηφορικό. Στη διαδρομή τους από Αθήνα προς
Θεσσαλονίκη, οι εθελοντές ποδηλάτες πέρασαν
από: Χαλκίδα, Λίμνη Ευβοίας, Γλύφα, Φάρσαλα,
Λάρισα, Αγιόκαμπο, Πλαταμώνα, Κατερίνη.
Οι ποδηλάτες ξεκίνησαν από τη Βιοκλινική
Αθηνών όπου παρευρέθη πλήθος κόσμου, η
πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κ. Βασιλική ΔανέλληΜυλωνά, η πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου
Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) κ. Παναγιώτα Ψαράκη,
ο διοικητής Τροχαίας Αγ. Παρασκευής, αστυνομικός διευθυντής κ. Θανάσης Παπακων-
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λων πως η οικονομία καυσίμου
έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με
την ασφαλή οδήγηση και ότι οι
πτυχές της οδικής ασφάλειας
πρέπει να αποτελούν ζωτικό μέρος των φιλικών προς το περι-

σταντίνου και ο γενικός διευθυντής δευτεροβάθμιας περίθαλψης του ομίλου Βιοϊατρικής
κ. Γιώργος Καραγιάννης. Τη δράση υποστήριξαν οι εταιρείες: DIAGEO, THERMAE SYLLA
SPA & WELLNESS HOTEL, WIND, JETOIL,
GENESIS PHARMA, ενώ στην πραγματοποίηση του Άθλου ήταν οι εταιρείες: Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Νέα Οδός και Cosmote,
ενώ θετική ήταν η συμβολή των εταιρειών
LP Constructions και «Νίνα Κομμώσεις»,
που είχαν την ευαισθησία να «υιοθετήσουν»
αθλητές – ποδηλάτες καλύπτοντας τη διαμονή και τη διατροφή τους για να συμμετάσχουν στον Άθλο. Οι επιμέρους τοπικές δράσεις με την Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας (Mobile NEST) που πραγματοποιήθηκαν
στο πλαίσιο του «Ποδηλατικού Άθλου» υποστηρίχθηκαν από τους Δήμους: Αθηναίων,
Χαλκίδας, Μεσσαπίων, Φαρσάλων και Θεσσαλονίκης. Ένας από τους συμπληρωματικούς στόχους του συγκεκριμένου Ποδηλατικού Άθλου, είναι η καθιέρωση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης που προάγει
αξίες όπως η αγάπη για την άθληση, η ευγενής άμιλλα, η προσήλωση στον στόχο και
συμβάλει στην ασφαλή οδική συμπεριφορά.
Το συγκεκριμένο εγχείρημα αποτελεί την αρχή μιας σειράς αντίστοιχων δράσεων (ενισχύοντας και το πρόγραμμα «Ασφαλώς Ποδηλατώ» που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο για την ενημέρωση και εκπαίδευση των
παιδιών Δημοτικού) που θα διεξαχθούν τα
επόμενα χρόνια, ώστε να αυξηθεί η γνώση
και η ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας
για την ασφαλή συνύπαρξη όλων των χρηστών δρόμου στη χώρα μας. Σε όλη τους τη
διαδρομή, οι ποδηλάτες συνοδεύονταν από
κατά τόπους Τμήματα Τροχαίας, κατόπιν εντολής του Αρχηγείου της ελληνικής Αστυνο-

μίας. Ο «Άθλος» πραγματοποιήθηκε υπό την
Αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Υγείας,
του Οργανισμού Πολιτισμού και Νεολαίας
του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού
Άθλησης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος του
Δήμου Χαλκιδέων και του Λιμενικού Ταμείου
Χαλκίδας. Το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι
το πρώτο στη σειρά και στόχος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»
είναι να επαναληφθεί σε ένα χρόνο.

Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για την Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις

ε την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας ΕνημέρωΜ
σης για την Ασφάλεια στις Ισό-

πεδες Διαβάσεις που φέτος
ορίστηκε η 7η Ιουνίου, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» σε
συνεργασία με την εταιρεία
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, πραγματοποίησαν
δράσεις ενημέρωσης για θέματα ασφάλειας στις ισόπεδες
διαβάσεις.

Τα ατυχήματα σε ισόπεδες
διαβάσεις αντιπροσωπεύουν το
2% των θανάτων από τροχαία
δυστυχήματα, αλλά το ένα τρίτο
όλων των θανάτων που σχετίζονται με τους σιδηρόδρομους,
σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές
στατιστικές. Παρά όλα τα μέτρα
τα οποία εφαρμόστηκαν για να
υποδεικνύουν την παρουσία
ισόπεδων διαβάσεων και για να
καταστούν ασφαλέστερες, πολ-

λοί χρήστες του οδικού δικτύου
και πεζοί χάνουν τη ζωή τους ή
τραυματίζονται κάθε χρόνο σε
όλο τον κόσμο. Σχεδόν όλα τα
ατυχήματα σε ισόπεδες διαβάσεις οφείλονται σε χρήστες του
οδικού δικτύου που αδυνατούν
να διακρίνουν τους φωτεινούς
σηματοδότες, τη σήμανση και
να τηρήσουν βασικούς κανόνες
οδικής ασφάλειας. Αντίθετα με
αυτό που πιστεύεται συνήθως,

στα περισσότερα ατυχήματα εμπλέκονται "τακτικοί" οδηγοί ή
πιο συγκεκριμένα αυτοί που
διαμένουν κοντά σε ισόπεδες
διαβάσεις ή κάνουν συχνή χρήση αυτών, λόγω του ότι η εξοικείωση/συνήθεια τους κάνει λιγότερο προσεκτικούς ή απερίσκεπτους, γεγονός που μπορεί
να αποβεί μοιραίο.
www.levelcrossing.net
www.ilcad.org
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35ο Φεστιβάλ Παιδιού Πεύκης-Λυκόβρυσης

ερισσότερα από 100 παιδιά και 80
ενήλικοι επισκέφτηκαν τα εκπαιΠ
δευτικά προγράμματα του Ι.Ο.ΑΣ. «Πά-

Ενημερωτική Ομιλία στη Σχολή
Πυροβολικού

Σ

πραγματοποίησε ημερήσιο
ενημερωτικό σεμινάριο στο
οποίο συμμετείχε η Πρόεδρος
του Ι.Ο.ΑΣ. κ. Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, το Μέλος Δ.Σ.
Συγκοινωνιολόγος κ. Άγγελος
Ρουχωτάς και οι συνεργάτες
του Ινστιτούτου με την Κινητή

W

το πλαίσιο των ετήσιων εκδηλώσεων που πραγματοποιούν τα ΙΕΚ ΞΥΝΗ κάθε
χρόνο στη λήξη της εκπαιδευτικής χρονιάς, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
Σ«Πάνος
Μυλωνάς» συμμετείχε ενεργά με ενημερωτικές δράσεις και όχι μόνο. Ο

συνεργάτης του Ι.Ο.ΑΣ. Ευγένιος Πετούμενος πραγματοποίησε μαζί με εθελοντές ενημερωτική ομιλία στο ΙΕΚ ΞΥΝΗ Γλυφάδας και εργαστήρια στο ΙΕΚ ΞΥΝΗ
Αθηνών. Στην εκδήλωση που πραγματοποίησε η σχολή του Πειραιά παρευρέθη
και η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κ. Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά η οποία βραβεύτηκε
για την προσφορά της στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας.

Ενημερωτικό σεμινάριο για την Οδική Ασφάλεια στη Σχολή Ευελπίδων

ε συνεργασία με την ηγεσία
της Σχολής Ευελπίδων, το
ΣΙ.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς»

Μονάδα Οδικής Ασφάλειας.
Την εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο
της Σχολής και στην Πλατεία
Ηρώου της Σχολής, παρακολούθησαν 500 άτομα, στρατευμένοι, ευέλπιδες, υπαξιωματικοί, αξιωματικοί και ανώτατα στελέχη της σχολής. Στο
περιθώριο της ενημερωτικής
ημερίδας, η Πρόεδρος του Ιν-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ

- Καλοκαιρινή Καμπάνια Οδικής Ασφάλειας
(ελληνικά - αγγλικά) σε όλη την Ελλάδα,
σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της
ευρωπαϊκής επιτροπής στην Ελλάδα
- Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα στη Χαλκίδα
- Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. στη διοργάνωση
"ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ"
- Καμπάνια ενημέρωσης μαθητών και γονέων
μόλις ανοίξουν τα σχολεία
- Εκπαιδευτικά προγράμματα βιωματικής
εκπαίδευσης σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια
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Βράβευση της Προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» από το ΙΕΚ ΞΥΝΗ

W

W

τη στρατιωτική μονάδα εκπαίδευσης της Σχολής Πυροβολικού της Νέας Περάμου βρέθηκε συνεργάτης του Ι.Ο.ΑΣ. όπου και πραγματοποίησε ενημερωτική ομιλία για τη χρήση αλκοόλ
και απόσπασης προσοχής κατά την οδήγηση σε
150 στρατευμένους και αξιωματικούς της μονάδας.

W
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νος Μυλωνάς» που έλαβαν μέρος στο
35ο Φεστιβάλ Παιδιού στο Δήμο Πεύκης-Λυκόβρυσης, την Κυριακή 10 Ιουνίου. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να
εκπαιδευτούν μέσω βιοματικών δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κυκλοφορώ με ασφάλεια», και οι γονείς ενημερώθηκαν για
τις επιπτώσεις της χρήσης αλκοόλ στην
οδήγηση, ενώ παράλληλα είχαν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των γυαλών
προσομοίωσης μέθης.

στιτούτου βραβεύτηκε για το
έργο του Ινστιτούτου από το

Διοικητή της Σχολής, Ταξίαρχο
Γεώργιο Αρβανίτη.

Ενημέρωση για τις αρνητικές επιδράσεις της κατανάλωσης
Αλκοόλ στην Οδήγηση. Πρόγραμμα Προσομοίωσης Μέθης

Άλσος Μπαρουτάδικο του Δήμου Αιγάλεω, Πάρκο ψυχακαι Ενημέρωσης, την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012,
Σστατογωγίας
πλαίσια της Ημερίδας «Προσβασιμότητα σε υπηρεσίες και

ΜΜΜ» πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
για τις αρνητικές επιδράσεις της κατανάλωσης αλκοόλ στην
Οδήγηση. Στα πλαίσια εκπαίδευσης των νέων σε θέματα Οδικής Ασφάλειας χρησιμοποιήθηκε το εδικό πρόγραμμα Προσομοίωσης Μέθης που διαθέτει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». Ο Δήμος
Αιγάλεω διέθεσε περίπτερο ενημέρωσης για την Οδική Ασφάλεια και στήθηκε ειδικός τάπητας
όπου περαστικοί, νέοι αλλά και μέλη του Κέντρου Εργασίας Αναπήρων είχαν την ευκαιρία να
εκπαιδευτούν με διαδραστικές ασκήσεις από εμψυχώτρια-ψυχολόγο στην ορθή χρήση του
Οδικού Δικτύου που προκύπτει μέσα από υπεύθυνες επιλογές.

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στο UNI-Basket N’Joy.

ε αφορμή τη μεγάλη διοργάνωση του Τελικού του 7ου Τουρνουά Μπάσκετ ΦοιτηΜ
τών και Σπουδαστών που πραγματοποιήθηκε

300 άτομα στην πλειοψηφία τους φοιτητές σε
θέματα Οδικής Ασφάλειας με έντυπο υλικό από
τις ειδικές ενημερωτικές εκδόσεις του Ινστιτούτην Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012, συνεργάτες του Ιν- του. Η ενημέρωση αυτή ήταν μια πρωτοβουλία
στιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλω- της MOTOR PRESS HELLAS (περιοδικά auto
νάς» παρέστησαν στο χώρο του Κλειστού Γηπέ- Τρίτη ,moto Τρίτη), social partner του Ι.Ο.ΑΣ.
δου στο Μοσχάτο ενημερώνοντας πάνω από «Πάνος Μυλωνάς» και σκοπός ήταν η ευαι-

σθητοποίηση των νέων ανθρώπων σε θέματα
Οδικής Ασφάλειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
νέοι είναι πολύ συχνά θύτες ή θύματα τροχαίων συμβάντων, ενώ σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(WHO) σε νέους ηλικίας 15-29 ετών η πρώτη
αιτία θανάτου είναι τα τροχαία δυστυχήματα.

