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ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

O01/09/2012: Πρόγραμμα επιμόρφωσης νέων «ΕΡΜΗΣ» σε συνεργασία με την Υπηρεσία

Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Αθηνών
O03/09/2012: Εκπαίδευση σε ανηλίκους ασυνόδευτους πρόσφυγες στο Εθνικό Κέντρο

Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια
O06 – 09/09/2012: Συμμετοχή του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" στην
έκθεση "ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΗ" με την Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας
O07 – 09/09/2012: Εκπαιδευτικά Προγράμματα "Κυκλοφορώ με Ασφάλεια" για παιδιά, στο
πλαίσιο της "Παιδιαδρομής" - Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας
O10 – 12/09/2012: Επίσκεψη του Προέδρου του Γερμανικού Οργανισμού Οδικής Ασφάλειας
(DVW) Kurt Bodewig στο Ινστιτούτο
O11/09/2012: Καμπάνια Ενημέρωσης για οδηγούς και παιδιά ενόψει της έναρξης της νέας
σχολικής χρονιάς με την υποστήριξη της Αττικής Οδού
O13/09/2012: Ενημερωτική Ομιλία στη Βάση του Πολεμικού Ναυτικού "Κανελλόπουλος"
στο Σκαραμαγκά
O17/09/2012: Παρουσίαση του Τοπικού Κέντρου Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια (local NEST)
στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
O17/9/2012: Συμμετοχή της Προέδρου του Ινστιτούτου κ. Βασιλικής Δανέλλη-Μυλωνά στην
έκθεση του Τμήματος Τροχαίας Πατρών
O20 – 23/09/2012: Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. στην εκδήλωση "Μικρόπολις" με Εκπαιδευτικά
Προγράμματα Κυκλοφοριακής Αγωγής για παιδιά Α/θμιας Εκπαίδευσης και τους προσομοιωτές
του προγράμματος AVENUE for Traffic Safety
O22/9/2012 Συμμετοχή του Ινστιτούτου σε Δράσεις της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του
Άρεως με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Ασφαλώς Ποδηλατώ"
OΣυμμετοχή του Ινστιτούτου με Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής
Αγωγής «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» και Πρόγραμμα Ενημέρωσης Ενηλίκων "Οδήγηση και
Αλκοόλ" στην Οδό Πανεπιστημίου (πεζοδρόμηση οδού για την ημέρα αυτή)
O24/09/2012: Συμμετοχή της Προέδρου του Ινστιτούτου κ. Βασιλικής Δανέλλη-Μυλωνά μεταξύ
των κεντρικών ομιλητών στο Συνέδριο του ΟΗΕ για την Οδική Ασφάλεια, στη Γενεύη
O27/09/2012: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια»

στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου
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Παρουσίαση Τοπικού Κέντρου Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια (local NEST) στην Πάτρα

στις 17 Σεπτεμβρίου το «ΤοπιΚέντρο Αναφοράς για την Οδική ΑσφάΕλεια»κόγκαινιάστηκε
στην πόλη των Πατρών. Το Κέντρο στεγά-
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ζεται στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας
του Πανεπιστημίου Πατρών (χώρος Εκκρεμούς
Φουκώ) και είναι αποτέλεσμα της στενής και
μακροχρόνιας συνεργασίας του Πανεπιστημίου
Πατρών και του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" για
την πρόληψη και μείωση των τροχαίων συμβάντων στην ευρύτερη περιοχή. Το έργο τελεί
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου AVENUE (Actions for Vulnerable, Elderly, Novice drivers and
road Users in Europe) στο οποίο, το Ινστιτούτο
συντονίζει 13 φορείς από 9 ευρωπαϊκές χώρες.
Το «Τοπικό Κέντρο Αναφοράς για την Οδική
Ασφάλεια» στην Πάτρα αποτελεί προπομπό
στη δημιουργία πρότυπων Τοπικών Κέντρων
Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια και την διάδοσή τους σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη,
ως βέλτιστη πρακτική. Είναι το τρίτο που δημιουργείται από το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE for Traffic
Safety (μετά το Εθνικό Κέντρο στην Αθήνα και
την Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας).
Στην παρουσίαση παρέστησαν Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, εκπρόσωποι των Τοπικών Αρχών της Πάτρας, Αξιωματικοί της Τροχαίας, ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας στη Δυτική Ελ-

λάδα, οι Αντιπρυτάνεις του Πανεπιστημίου
Πατρών Καθηγητές κ.Άννα Ρούσσου και ο κ.
Δημήτρης Καλπαξής, οι Καθηγητές κ. Βασίλης Αναστασόπουλος και κ. Θανάσης Κάραλης, εκπαιδευτικοί και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων.
Σκοπός της δημιουργίας του Τοπικού Κέντρου Οδικής Ασφάλειας στην Πάτρα είναι η
ενίσχυση της ενημέρωσης και εκπαίδευσης
πολιτών όλων των ηλικιακών ομάδων της ευρύτερης περιοχής καθώς όλοι πλέον θα
έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν βιωματικά και σε βάθος γύρω από τους σημαντικότερους παράγοντες πρόκλησης τροχαίων.
Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιούνται στο Κέντρο Οδικής Ασφάλειας του Πανεπιστημίου Πατρών, θα ξεκινήσουν μέσα
στο τρέχον σχολικό έτος σε συνεργασία με
την Περιφέρεια, τους Δήμους, την Τροχαία
και τους κοινωνικούς φορείς, ενώ τα προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, νέους οδηγούς και
στελέχη εταιρειών της περιοχής.
Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά Δημοτικού θα
μπορούν να παρακολουθήσουν τα βιωματικά
προγράμματα: «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια»
και «Ασφαλώς Ποδηλατώ», ενώ για τους
υπόλοιπους επισκέπτες θα υπάρχουν προσαρμοσμένα προγράμματα που θα βασίζονται
σε δραστηριότητες γύρω από: την απόσπαση

προσοχής, το αλκοόλ και την οδήγηση, το
χρόνο αντίδρασης και την απόσταση ακινητοποίησης σε διαφορετικές συνθήκες κίνησης
και οδοστρώματος, τη συσχέτιση ταχύτητας
οχήματος με τη μάζα αδράνειας, τη χρήση
ζώνης. Οι δραστηριότητες αυτές θα πραγματοποιούνται με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού
που έχει αποκτηθεί από την πλευρά του Ινστιτούτου.
Η δημιουργία του «Τοπικού Κέντρου Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια» ακολουθεί
την πολύ επιτυχημένη πορεία του «Εθνικού
Κέντρου Αναφοράς για την ΟδικήΑσφάλεια»
τοοποίο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του
Κέντρου Πολιτισμού "Ελληνικός Κόσμος"
στην Αθήνα καθώς και της Κινητής Μονάδας
Οδικής Ασφάλειας που δραστηριοποιείται σε
όλη την Ελλάδα. Μέχρι σήμερα σε λιγότερο
από ένα χρόνο λειτουργίας έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα για την
οδική ασφάλεια περισσότεροι από 15.000
συμπολίτες μας.

Επίσκεψη του Προέδρου του Γερμανικού Οργανισμού Οδικής Ασφάλειας (DVW), στην Ελλάδα

ετά από πρόσκληση της Προέδρου
του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας
Μ
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» φιλοξενή-

θηκε στη χώρα μας ο πρόεδρος του Γερμανικού Οργανισμού Οδικής Ασφάλειας
(Deutsche Verkehrswacht – DVW) και
πρώην Υπουργός Μεταφορών της Γερμανίας κ.Kurt Bodewig καθώς και ο Διευθυντής του Βελγικού Ιδρύματος για
τους Νέους Οδηγούς (Responsible Young Drivers – RYD) κ.Johan Chiers.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η διαμόρφωση και εφαρμογή περαιτέρω στρατηγικών και δράσεων που θα προωθήσουν
πρακτικά και με αυξημένη αποτελεσματικότητα την Οδική Ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο κ. Bodewig «Το
Ι.Ο.ΑΣ. και η DVW σχεδιάζουμε νέες δράσεις για να ενισχύσουμε τη συνεργασία
μας και να ανταλλάξουμε γνώση και καλές

πρακτικές».
Στη διάρκεια της παραμονής του ο κ.
Bodewig και η κα Μυλωνά συναντήθηκαν
με το Γ.Γ. του Υπουργείου Μεταφορών, το
Γ.Γ. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τον Υπαρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Παιδείας για θέματα
κυκλοφοριακής αγωγής καθώς και Στελέχη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο
Υπουργείο Παιδείας, ο κ.Bodewig δεσμεύτηκε να συμβάλλει στη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω του Ι.Ο.ΑΣ. για την υλοποίηση προγραμμάτων ασφαλούς κυκλοφορίας των παιδιών και των νέων. Ήδη μερικά απ’ αυτά τα προγράμματα το Ι.Ο.ΑΣ. τα
πραγματοποιεί σε σχολεία όλης της χώρας.
Στο τέλος της επίσκεψής του ο κ.
Bodewig δήλωσε ότι φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις από τις δράσεις που
αναπτύσσει το Ινστιτούτο όπως και από το
Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας που
έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE for Traffic
Safety και φιλοξενείται στις Εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κόσμου, τονίζοντας ότι
ακόμα και μία χώρα με μεγάλη παράδοση
σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής –όπως
η Γερμανία- μπορεί να αντλήσει από το

Ι.Ο.ΑΣ. χρήσιμα διδάγματα και καινοτομικές προσεγγίσεις στην επιμόρφωση και
ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια. «Είμαι εντυπωσιασμένος από το Εθνικό Κέντρο Οδικής Ασφάλειας που έχει δημιουργήσει το Ι.Ο.ΑΣ. στην Αθήνα. Η Ελλάδα
χρειάζεται οργανισμούς που είναι δεσμευμένοι στους στόχους τους. Το Ι.Ο.ΑΣ. και η
Πρόεδρος του κ. Δανέλλη-Μυλωνά είναι
άξιοι συγχαρητήριων. Δεν στοχεύουν μόνο στην υποστήριξη και προώθηση δράσεων αλλά και στην έρευνα, την εκπαίδευση
και στις πρωτοβουλίες για την πρόληψη
και τη μείωση των τροχαίων».
Οι δράσεις του AVENUE, που περιλαμβάνουν εκπαίδευση, ενημερωτικές εκστρατείες, διαδραστικά προγράμματα, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις και
εκδηλώσεις και εθελοντισμό, σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται με απώτερο σκοπό
τη δραστική μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων τόσο στη χώρα μας όσο και στις
χώρες της Ε.Ε. Φιλοδοξούμε πως το έργο αυτό θα αποτελέσει παρακαταθήκη για
την κοινωνική ευημερία αλλά και για την
ανάπτυξη της χώρας, δεδομένου ότι κάθε
χρόνο στην Ελλάδα πάνω από 2.000 συμπολίτες μας χάνουν τη ζωή τους, ενώ
17.000 ακόμη τραυματίζονται και οι περισσότεροι εξ αυτών ζουν με μόνιμες αναπηρίες.

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς»
Τσε ο(Ι.Ο.ΑΣ.)
συνεργασία με την Αττική Οδό
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που έχει αναλάβει τον άξονα
«Παιδί και Οδική Ασφάλεια» μέσα
από τη Συμμαχία για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο δρόμο
του Ινστιτούτου, με αφορμή την
έναρξη της νέας σχολικής χρο-

O Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου
προς όλη τη λίστα επαφών του
επισημαίνοντας προς τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και
όλους τους οδηγούς και χρήστες δρόμου τους βασικούς κανόνες οδικής ασφάλειας που
πρέπει να τηρούνται για την
ασφάλεια των παιδιών. Με βά-

ση στοιχεία του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (WHO) τα
παιδιά και οι νέοι είναι οι κατ’
εξοχήν ευάλωτοι χρήστες δρόμου καθώς τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν παγκοσμίως τη
2η αιτία θανάτου για τις ηλικίες
5-14 ετών και την 1η αιτία θανάτου για τις ηλικίες 15 – 29.

Συνάντηση Εργασίας για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

ραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 17/9 στα γραφεία της
Π
Περιφέρειας Δυτικής Ελλά-

δας μετά από σχετική πρόσκληση του Αντιπερειφερειάρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Πολιτικής, κου Γεώργιου
Αγγελόπουλου και της Προέδρου του Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», κ. Βασιλικής ΔανέλληΜυλωνά. Στη συνάντηση
συμμετείχαν εκπρόσωποι του
Πανεπιστημίου Πατρών, των
Δημοτικών Αρχών και των
Τμημάτων της Τροχαίας της
Περιφέρειας.
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νιάς πραγματοποίησε καμπάνια
ενημέρωσης για το άνοιγμα των
σχολείων, η οποία αποτελούνταν
από:
O Ανάρτηση πανό για τους
οδηγούς σε κεντρικά σημεία και
10 σχολικές μονάδες
O Ανάρτηση αφισών σε 30
σχολικές μονάδες

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανταλλαγή
απόψεων και την κατάθεση
προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε
τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» κατόπιν σχετικής προγραμματικής σύμβασης που
έχουν συνυπογράψει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς» και στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των 112 ωφελούμενων ανέργων που θα

απασχοληθούν καθώς και την
οριστικοποίηση των σχεδίων
δράσης με καθορισμό των
προτεραιοτήτων ανά περιοχή
υλοποίησης.
Η συνάντηση συντονίστηκε
από τον Αντιπεριφερειάρχη, κ.
Αγγελόπουλο και την Πρόεδρο
του Ινστιτούτου, κ. ΔανέλληΜυλωνά και σε αυτή συμμετείχαν ο Δήμαρχος της Ι.Π. Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης, οι Αντιδήμαρχοι του
Δήμου Πατρέων Ανδρέας Φίλιας και Χρήστος Λέγκας, ο
Αντιδήμαρχος Αιγίου Στάθης
Τσούκαλος, ο Βασίλης Δρυλ-

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. στην Έκθεση Τροχαίας Πατρών

Τ

ο πρωί της Δευτέρας 17 Σεπτεμβρίου, η
Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κ.Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά ήταν κεντρική ομιλήτρια στην
Έκθεση της Τροχαίας Πατρών. Εκεί παρουσίασε στοιχεία έρευνας για την «Επίδραση
των Οικογενειακών Προτύπων στην Οδηγική Συμπεριφορά των Νέων». Στο πλαίσιο
της Έκθεσης της Τροχαίας και τη σχετική
ημερίδα, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ.Κατσιφάρας αναφέρθηκε στη συνεργασία της Περιφέρειας
με το Ινστιτούτο στο πρόγραμμα Κοινωφελούς χ α ρ α κ τ ή ρ α , μ έ σ ω τ ο υ ο π ο ί ο υ τ ο
Ι.Ο.ΑΣ. θα απασχολήσει για 5 μήνες 112
ανέργους στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, το Ινστιτούτο προσδοκά στην ενίσχυση των δράσεων οδικής ασφάλειας στην περιοχή, με
προτεραιότητα, θέματα κυκλοφοριακής
αγωγής σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες και

επισήμανσης των επικίνδυνων σημείων.
Συντονιστής των δράσεων για την οδική
ασφάλεια στην περιοχή θα είναι ο κ.Νίκος
Μηλιώνης, Συγκοινωνιολόγος και εκπρόσωπος του Ινστιτούτου στο Παρατηρητήριο
Οδικής Ασφάλειας για τη Δυτική Ελλάδα.
Στην ίδια εκδήλωση η εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πατρών Αντιπρύτανης κ. Άννα
Ρούσου παρουσίασε το Κέντρο για την Οδική
Ασφάλεια που φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο
Πατρών, αποτέλεσμα της συνεργασίας του
Πανεπιστημίου και του Ινστιτούτου, την Υποτροφία που απονέμεται κάθε χρόνο με απόφαση της Συγκλήτου στον αριστεύσαντα τεταρτοετή φοιτητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών στη μνήμη του Πάνου Μυλωνά καθώς και τις κοινές
δράσεις που απορρέουν από τη συνεργασία
του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου.

λής εκ μέρους του Δήμου Αμφιλοχίας, οι Παναγιώτης Μητρούλιας και Βασίλης Διαμαντόπουλος εκ μέρους της Τροχαίας Πατρών και της Τροχαίας Αυτοκινητόδρομων, ο Πανταζής Ράμμος εκ μέρους της
Τροχαίας Ναυπάκτου, ο Συγκοινωνιολόγος Νίκος Μηλιώνης, η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών καθηγήτρια
κ. Άννα Ρούσσου και τα στελέχη του Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»
Βασίλης Σταματόπουλος, Δέσποινα Κοντορίζου και Μαρία
Νιωτάκη.
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Ασφαλείς Μαθητές για τη Νέα Σχολική Χρονιά

Το Ι.Ο.ΑΣ.
συμμετείχε σε
παράλληλες
δράσεις το Σάββατο
22 Σεπτεμβρίου
στην Αθήνα

κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά προγράμματα κ α ι ενημεΕρωτικές
δραστηριότητες

πραγματοποιήθηκαν
από το Ινστιτούτο το
Σ ά β β α τ ο 2 2 Σεπτεμβρίου 2 0 1 2 , η μ έ ρ α κ α τ ά
τ η ν ο π ο ί α κορυφώθηκαν ο ι ε κ δ η λ ώ σ ε ι ς γ ι α
τ η ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Εβδομάδα Β ι ώ σ ι μ η ς Μετακίνησης.
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«Ασφαλώς Ποδηλατώ» στο Πεδίον του Άρεως

το πλαίσιο των Ευρωπαϊκών
OPEN DAYS 2012 και της ΕυΣρωπαϊκής
Ημέρας Χωρίς Αυτοκί-
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νητο, η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποίησαν το
πρόγραμμα εκπαίδευσης «Ασφαλώς Ποδηλατώ» που αφορά στη
σωστή και ασφαλή χρήση του ποδηλάτου για παιδιά. Στο Πεδίον
του Άρεως, στο χώρο που βρίσκεται μπροστά στο άγαλμα του
Βασιλέως Κωνσταντίνου δημιουργήθηκε ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής με σήματα και
κώνους στο οποίο οι μικροί επισκέπτες ενημερώνονταν για τη

σωστή χρήση του κράνους, των
ανακλαστικών και την ασφαλή
χρήση ποδηλάτου. Αμέσως μετά
πραγματοποιούσαν ασκήσεις χρησιμοποιώντας ποδήλατα και
έχοντας πάντα δίπλα τους κάποιον συνεργάτη του Ινστιτούτου.
Περισσότεροι από 200 επισκέπτες, μικροί και μεγάλοι, είχαν την
ευκαιρία να συζητήσουν με τους
συνεργάτες του Ινστιτούτου για
όλες τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι
ποδηλάτες σε ένα αρκετά εχθρικό
προς αυτούς οδικό περιβάλλον,
όπως αυτό της Αθήνας. Το σημείο
επισκέφθηκαν επίσης, ο «Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Αρ-

«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» & «Αλκοόλ και Οδήγηση» στην Πανεπιστημίου

ην ίδια ημέρα, στο πλαίσιο της ΕβδοΒιώσιμης Μετακίνησης εμψυΤχωτέςμάδας
και εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ., σε συ-

νεργασία με το Δήμο Αθηναίων, συμμετείχαν σε δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πεζοδρομημένη οδό Πανεπιστημίου. Στο χώρο που είχαν στη διάθεσή
τους, οι συνεργάτες του Ινστιτούτου
πραγματοποίησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» για
παιδιά Δημοτικού και την ίδια ώρα οι με-
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γυρούπολης», η ομάδα «Ώρα για
Δράση» και οι «Ποδηλάτες Αγίου
Δημητρίου» αναδεικνύοντας έτσι

γαλύτεροι σε ηλικία επισκέπτες χρησιμοποιώντας τα ειδικά γυαλιά προσομοίωσης
μέθης ενημερώνονταν για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Με τον τρόπο αυτό, υπήρχε παράλληλη ενημέρωση μικρών και μεγάλων,
στο πνεύμα της Εβδομάδας Βιώσιμης Μετακίνησης. Από το σημείο όπου βρίσκονταν οι συνεργάτες του Ινστιτούτου πέρασαν και ενημερώθηκαν περισσότεροι από
350 πολίτες της Αθήνας.

«Πρόγραμμα AVENUE» & «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στη «ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ»

ια μία ακόμα χρονιά, το Ινσυμμετείχε με δράΓσειςστιτούτο
ενημέρωσης σε μία από

τις σημαντικότερες εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο
με επίκεντρο τα παιδιά.
Ο βασικός εξοπλισμός προσομοιωτών που το Ινστιτούτο
έχει αποκτήσει στο πλαίσιο του

ευρωπαϊκού προγράμματος
AVENUE for Traffic Safety
(προσομοιωτής ανατροπής,
προσομοιωτής πρόσκρουσης,
συσκευή μέτρησης ανακλαστικών και απόστασης ακινητοποίησης) βρέθηκε στο Γκάζι. Οι
συνεργάτες του Ινστιτούτου
ενημέρωσαν περισσότερους

από 2.500 επισκέπτες γύρω
από την κρισιμότητα της χρήσης ζώνης και της κατάλληλης
ταχύτητας όταν κινούνται σε
διαφορετικά οδικά περιβάλλοντα, την ώρα που τα μικρά
παιδιά είχαν τη δυνατότητα να
ενημερωθούν μέσα από το
πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια» για την ορθή συμπεριφορά σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής.

την προσπάθεια που γίνεται από
το Ι.Ο.ΑΣ. στον ποδηλατικό κόσμο
της πόλης μας.

ο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» σε συνεργασία με την «ΑποΤστολή»,
Φιλανθρωπικό Οργανισμό της Ιε-

Το Ι.Ο.ΑΣ. στην έκθεση «Μεγάρων Γη»

πλαίσιο της εκδήλωσης ΤοΑνάπτυξης «Μεγάρων
ΣΓη»τοπικής
το Ινστιτούτο Οδικής Ασφά-
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λειας βρέθηκε για δεύτερη φορά
μέσα σε ένα χρόνο στα Μέγαρα
με την Κινητή Μονάδα Οδικής
Ασφάλειας (mobile NEST). Οι
2.000 πολίτες που βρέθηκαν στο

χώρο όπου φιλοξενήθηκε ο εξοπλισμός του Ινστιτούτου ενημερώθηκαν σε θέματα Οδικής
Ασφάλειας και σωστής κυκλοφορίας στο Οδικό Δίκτυο, ενώ είχαν
την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν
τους προσομοιωτές πρόσκρουσης, ανατροπής, μέθης και οδή-

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας στην παιδική
εκδήλωση «Παιδιαδρομή»

το φεστιβάλ «Παιδιαδρομή»
που πραγματοποιήθηκε στο
ΣΣτάδιο
Ειρήνης και Φιλίας στις 79 Σεπτεμβρίου βρέθηκε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας με βιωματικά και ενημερωτικά προγράμματα για τα παιδιά Α’/θμιας
εκπαίδευσης και τους γονείς
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συμμετείχαν και σε βιωματικές δραστηριότητες με τους προσομοιωτές του Ινστιτούτου. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία, θα
συνεχιστεί καθώς στοχεύει στο να βοηθήσει
την ομαλή ένταξη των νέων αυτών στην ελληνική κοινωνία.

τους. Πάνω από 250 παιδιά ενημερώθηκαν γύρω από θέματα
Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής, δίνοντας την
υπόσχεση να τηρούν τους κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας,
προτρέποντας φίλους και συγγενείς να πράξουν το ίδιο.

γησης. Ο εξοπλισμός της Κινητής
Μονάδας Οδικής Ασφάλειας αποκτήθηκε για τις στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος AVENUE for Traffic Safety Προκειμένου να προσφέρεται η δυνατότητα στους συμπολίτες μας σε
όλη την Ελλάδα να ενημερώνον-

Ενημερωτική Παρουσίαση στο Κέντρο Εκπαίδευσης
«Παλάσκα» του Πολεμικού Ναυτικού

νημερωτική παρουσία σε 300
στρατευμένους του Κέντρου
ΕΕκπαίδευσης
«Παλάσκα» του

Π.Ν. πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012, από
τον Υπεύθυνο Προγραμμάτων του
Ινστιτούτου Ευγένιο Πετούμενο
και το Συγκοινωνιολόγο και συ-

Διήμερο εκδηλώσεων στη Χίο

Η

καρδιά της Χίου για δύο μέρες, χτύπησε στην Πλατεία
Νικολάου Πλαστήρα στο κέντρο
της πόλης. Πολίτες και επισκέπτες
του νησιού, άνθρωποι όλων των
ηλικιών, θύματα και θύτες τροχαίων συζήτησαν και ενημερώθηκαν
με βιωματικό τρόπο για την πρόληψη των τροχαίων. Από το πρωί
της Δευτέρας 30 Ιουλίου μέχρι
αργά το βράδυ της Τρίτης 31 Ιουλίου, οι προσομοιωτές που το Ινστιτούτο έχει αποκτήσει στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE for Traffic Safety
ήταν σε συνεχή λειτουργία, ενώ οι
συμπολίτες μας που συμμετείχαν
στις δράσεις συζητούσαν με τους
συνεργάτες του Ινστιτούτου, τους
ανθρώπους του Ε.Κ.Α.Β. και της
Τροχαίας καθώς και τους γιατρούς του Νοσοκομείου Χίου γύρω από το εξαιρετικά κρίσιμο θέμα της ασφάλειας των χρηστών
δρόμου.
Το ενημερωτικό διήμερο πραγματοποιήθηκε από το Ι.Ο.ΑΣ. σε
στενή συνεργασία με το Νοσοκομείο Χίου, το Ε.Κ.Α.Β., την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, το Δήμο Χίου, την Τροχαία, το Κεντρικό Λιμεναρχείο, τον Τομέα Ψυχι-

κής Υγείας Χίου και το Chopper
Riders Club Chios. Με ιδιαίτερη
ικανοποίηση οι συνεργάτες του
Ινστιτούτου παρατήρησαν πως οι
συμμετέχοντες που ξεπέρασαν
τους 1.500 ήταν κυρίως νέοι. Ο
συντονισμός του διημέρου έγινε
από την Ψυχίατρο στενή συνεργάτιδα του Ινστιτούτου κ. Ελένη
Βουτιέρου, η οποία μεταξύ άλλων πραγματοποίησε πρόσκληση – πρόκληση δημιουργίας
ομάδας ευαισθητοποίησης των
στρατευμένων, προκειμένου να
σχεδιαστούν από κοινού δραστηριότητες που θα τους βοηθήσουν να ενημερωθούν σε βάθος
για το ζήτημα της σωστής οδικής
συμπεριφοράς. Μια σημαντική
πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διημέρου
σε στενή συνεργασία με την Τροχαία Χίου και τον Υποδιοικητή
του νησιού κ. Ιωάννη Αραμπατζή, ήταν πως οι άνθρωποι της
Τροχαίας ακινητοποιούσαν οχήματα οδηγών που και δε φορούσαν τη ζώνη ασφαλείας τους.
Στους οδηγούς αυτούς, αντί να
βεβαιωθεί παράβαση, σύντομη
ενημέρωση, ενώ ακολουθούσε
συμμετοχή τους στις βιωματικές

ται βιωματικά για τα ζητήματα της
οδικής ασφάλειας.

νεργάτη του Ι.Ο.ΑΣ. Στέλιο Ευσταθιάδη. Οι 300 νέοι ναύτες που
παρακολούθησαν τις εισηγήσεις
συζήτησαν μεταξύ τους, αλλά και
με τους συνεργάτες του Ινστιτούτου τα αίτια, τα αποτελέσματα των
τροχαίων και τους τρόπους πρόληψης αυτών.
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ράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών πραγματοποίησε για πρώτη φορά στη χώρα μας εκπαίδευση-ενημέρωση σε θέματα κυκλοφορια-

κής αγωγής στο Εθνικό Κέντρο Αναφοράς
για την Οδική Ασφάλεια (NEST), για ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες από την
Υποσαχάρια Αφρική και τη Μέση Ανατολή.
Οι 20 νέοι που συμμετείχαν, ενημερώθηκαν
διεξοδικά σε θέματα Οδικής Ασφάλειας και
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Ενημέρωση-Εκπαίδευση σε πρόσφυγες

Το Ι.Ο.ΑΣ. στο 4ο
PICK Πάτρας

μία μοναδική για τα ελληνικά
διοργάνωση, το PaΣtrasεδεδομένα
International Circuit for Kart,

δραστηριότητες με διαρκή παρουσία, αποδεικνύοντας την
ευαισθησία της στο κρίσιμο ζήτημα της πρόληψης. Υποστηρικτές
του Διημέρου ήταν η Hellenic
Seaways, το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου, η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΗΣ Χίου,
η εταιρεία Top Electronics Γ.Ν.
Κριτούλης και ο Σύλλογος Εργαζομένων Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου (Σ.Ε.Σ.ΝΟ.Χ).
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει
στη βοήθεια και την υποστήριξη
που το Ινστιτούτο λαμβάνει από
συνεργάτες όπως οι δημοσιογράφοι και οι άνθρωποι της εταιρείας "ΑΛΗΘΕΙΑ", οι οποίοι με
την ευαισθητοποίηση και το δυναμισμό τους έχουν ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο στο να διαχέουν
τα μηνύματα της Οδικής Ασφάλειας στις κοινωνίες που δραστηριοποιούνται.

το Ινστιτούτο συμμετείχε με τους
προσομοιωτές ανατροπής, πρόσκρουσης και μέθης ενημερώνοντας τους ενθουσιώδεις φίλους
του αυτοκινήτου για την πρόληψη
και την ασφάλειά τους ως χρήστες δρόμου. Το PICK, ως διοργάνωση που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον νέων ανθρώπων και
φυσικά συμπολιτών μας μου μοιράζονται το πάθος τους για το αυτοκίνητο και τους αγώνες, ήταν
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για
να πραγματοποιηθεί ενημέρωση
σε θέματα οδικής ασφάλειας. Με
ιδιαίτερη χαρά, οι συνεργάτες του
Ινστιτούτου είδαν πολλούς θεατές
του PICK να παραμένουν για πολλή ώρα μετά και τις 11 το βράδυ
στην κεντρική πλατεία της Πάτρας, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν τους προσομοιωτές του
Ινστιτούτου και να ενημερωθούν
μέσα από έντονες βιωματικές
δραστηριότητες για τους κινδύνους των τροχαίων συμβάντων
και την πρόληψη αυτών.

