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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

OΗμερίδα Εκπαίδευσης

για γονείς και παιδιά στο Παλλάδιο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό
OΕκπαίδευση Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Στελεχών της 112 Πτέρυγας Μάχης της
Πολεμικής με τη χρήση του εξοπλισμού της Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας (Mobile NEST)
OΟμιλία της Προέδρου Βασιλικής Δανέλλη-Μυλωνά και του κου Ρουχωτά (μέλος του
Δ.Σ. του Ι.Ο.ΑΣ. στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας
OΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού
OΕκπαίδευση μαθητών και ενηλίκων με τη χρήση του εξοπλισμού της Κινητής Μονάδας
Οδικής Ασφάλειας (mobile NEST) στο δήμο Μεγάρων
OΕκπαίδευση μελών του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων με τη χρήση του εξοπλισμού της
Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας, στην Πάτρα, στο πλαίσιο της 28ης ΠΑΠΕ
OΣυμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. με παρουσίαση των δράσεων του και παρουσίαση του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος AVENUE στο Συνέδριο T.R.A. (Transport Research Arena),
στο Μέγαρο Μουσικής
OΣυμμετοχή της Προέδρου του Ινστιτούτου στο Main Council του ETSC στις Βρυξέλλες
OΕκπαίδευση των στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού με τη χρήση του εξοπλισμού του
mobile NEST (Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας), στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας
OΣυμμετοχή στο 2ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρίας Capital Link
στο ξενοδοχείο Hilton
OΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο 1ο και στο 3ο Νηπιαγωγείο Αγ. Στεφάνου
OΣυμμετοχή στο 3ο Φεστιβάλ Εθελοντισμού Πυρόσβεσης και Δασοπροστασίας στο
Θέατρο Βράχων του δήμου Βύρωνα
OΕκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων στο Λιβάδι και στον Ποταμό Κυθήρων με τη χρήση
της Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας
OΕκπαιδευτικό Πρόγραμμα στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Βαρνάβα

ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΤΟ, ΣΥΝΟΛΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ 3.200 ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ:
800 μαθητές Δημοτικού με το βιωματικό πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια»
500 υπάλληλοι και στελέχη εταιρειών μέσω του Ευρ/κού προγράμματος AVENUE for Traffic Safety
1.100 νέοι του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων μέσω του Ευρ/κου προγράμματος
AVENUE for Traffic Safety
800 Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί, Στελέχη και στρατευμένους των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ι.Ο.ΑΣ. ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ETSC
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Όπως κάθε χρόνο, η κ. Βάσω Δανέλλη-Μυλωνά βρέθηκε στο Ετήσιο Συνέδριο του European Transport Safety
Council (ETSC) παρουσιάζοντας την κατάσταση σχετικά με τα τροχαία συμβάντα στη χώρα μας καθώς και τις
δράσεις, το έργο και την προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά του Ινστιτούτου για να βελτιωθεί η άσχημη
θέση της χώρας μας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Η απήχηση που είχε το έργο του Ινστιτούτου ήταν μεγάλη, με την ευχή όλων μέσα από πνεύμα συνεργασίας να μειωθούν δραστικά οι συνάνθρωποί μας
που χάνονται στην άσφαλτο κάθε μέρα.

350 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ… ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ!
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Μια μαζική εκπαίδευση ιδιαίτερης αξίας καθώς συμμετείχαν
μαζί γονείς και παιδιά, πραγματοποιήθηκε από τα στελέχη του
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», στις
εγκαταστάσεις του Παλλαδίου
Δημοτικού της Βάρης. Πάνω από
150 γονείς και τουλάχιστον 200
παιδιά συμμετείχαν ενεργά σε
ενημερωτική εκπαίδευση στο
πλαίσιο του Προγράμματος AVENUE for Traffic Safety (κατά τη
διάρκεια της οποίας χρησιμοποιήθηκε και ολόκληρος ο σύγχρονος εξοπλισμός προσομοιωτών
του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»).
Οι γονείς που παρέστησαν

στην επιτυχημένη αυτή εκδήλωση έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
και για την ειδική ενημέρωση γύρω από τη σωστή χρήση παιδικού καθίσματος, όπου ο συνεργάτης του Ι.Ο.ΑΣ. κ. Γιώργος Ρεφενές από την BeSafe, με τη
χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού παρουσίασε τα πιο συνηθισμένα λάθη που γίνονται κτά τη
χρήση παιδικών καθισμάτων στο
αυτοκίνητο. Ιδιαίτερη βαρύτητα
δόθηκε στην ενημέρωση πάνω
στην κατηγορία καθισμάτων 2/3
(ηλικίας 4-12 ετών), κατηγορία
στην οποία η χρήση στην Ελλάδα
είναι ιδιαίτερα μικρή σε σχέση με
το μέσο ευρωπαϊκό όρο.

TO Ι.Ο.ΑΣ. ΣΤΟ TRANSPORT RESEARCH ARENA 2012

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε στην κορυφαία εκδήλωση στο χώρο της έρευνας στον
τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη (Transport Research Arena – TRA 2012), που έλαβε χώρα στο Διεθνές Συνεδριακό
Κέντρο του Μεγάρου Μουσικής
Αθηνών από τις 23 ως τις 26
Απριλίου.
Περισσότεροι από 1.600 σύνεδροι, ειδικοί, τεχνοκράτες,
βιομήχανοι και πολιτικοί, αλλά
και ακαδημαϊκοί, ερευνητές,
σχεδιαστές και κατασκευαστές,
μίλησαν και συμμετείχαν στις
διαδικασίες του συνεδρίου, που
συγκέντρωσε πλήθος κόσμου 10.000 επισκέπτες- από όλο τον
κόσμο και την Ευρώπη. Σε έναν
εκθεσιακό χώρο που καταλάμ-

βανε περίπου χίλια τετραγωνικά, οι εκθέτες,ανάμεσα τους και
το Ινστιτούτο, παρουσίασαν καινοτόμες ιδέες και λύσεις για πιο
ασφαλείς, πιο «έξυπνες», πιο οικολογικές μετακινήσεις στην
Ευρωπαϊκή ήπειρο.
Περισσότερα από 1.000 άτομα ενημερώθηκαν για τις δρά-

σεις του Ινστιτούτου και είχαν τη
δυνατότητα με βιωματικό τρόπο
μέσω της χρήσης του προσομοιωτή οδήγησης και άλλων εφαρμογών του προγράμματος AVENUE for Traffic Safety να ανταλλάξουν απόψεις, εμπειρίες
και πρακτικές σχετικά με την
Οδική Ασφάλεια και την πρόλη-

ψη και μείωση τροχαίων συμβάντων.Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περί τις 600 παρουσιάσεις σε 107 συνεδρίες από επιστήμονες και εκπροσώπους φορέων από 46 διαφορετικές χώρες.
http://ioas.gr/index.php?ID=l
atest_news&Rec_ID=3587
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
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Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε
συνεργασία με το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού διοργάνωσε
διημερίδα ενημέρωσης και εκπαιδευτικού προγράμματος για
την Οδική Ασφάλεια την Τετάρτη και Πέμπτη 25 και 26
Απριλίου 2012 στο Ναύσταθμο
Σαλαμίνας.
Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε η ενημέρωση από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς» τόσο μέσω
διαλέξεων όσο και μέσω βιω-

ματικών δραστηριοτήτων ώστε
να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη δυνατή ενημέρωση.
Σκοπός των ενημερώσεων
αυτών είναι να πάψουμε να
θρηνούμε θύματα στους δρόμους, γεγονός που μαστίζει
στη χώρα μας.
Στο χώρο του Ναυστάθμου
Σαλαμίνας πέραν των έμπειρων στελεχών και συνεργατών
του Ινστιτούτου μεταφέρθηκε
και η Κινητή Μονάδα Οδικής
Ασφάλειας (mobile NEST),
σύγχρονος εξοπλισμός και

υλικό για εφαρμογές βιωματικής εκπαίδευσης ώστε να
υπάρξει ενδιαφέρουσα παρουσίαση και η μέγιστη δυνατή
αποτελεσματικότητα της διοργάνωσης.
Οι προσομοιωτές πρόσκρουσης, ανατροπής οχήματος και
οδήγησης αποτέλεσαν μεταξύ
άλλων τα αντικείμενα της ενημέρωσης της βιωματικής εκπαίδευσης.
Την παρουσίαση παρακολούθησαν 500 άτομα, Αξιωματικοί,
Υπαξιωματικοί και Ναύτες ενώ

τη διοργάνωση τίμησαν με την
παρουσία τους ο Διοικητής της
Δ.Δ.Μ.Ν. (Διοίκηση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού) κ.
Παναγιώτης Ελληνιάδης και η
Ανώτατη Ηγεσία του Ναυστάθμου Σαλαμίνας.. Τη δεύτερη
μέρα της εκπαίδευσης, παρέστη επίσης ο Αν. Υπουργός
Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννης
Ραγκούσης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού κ.
Κοσμάς Χριστίδης, ο Αρχηγός
του Στόλου κος Κ. Μαζαράκης
και άλλοι επίσημοι.

ΚΑΙ ΤΑ 3 ΣΩΜΑΤΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ!

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εθνικής Άμυνας, την Πολεμική Αεροπορία,
το Σώμα Ελληνικού Στρατού και το Πολεμικό Ναυτικό, διοργάνωσε διημερίδα ενημέρωσης-εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας (Πεντάγωνο) για την Οδική Ασφάλεια, θέλοντας να συμβάλει στην ασφαλή
μετακίνηση του προσωπικού των Ενόπλων

Δυνάμεων.
Ειδικές θεματικές διαλέξεις και βιωματικές δραστηριότητες, συντονισμένες από τα
εκπαιδευμένα στελέχη του Ινστιτούτου, δημιούργησαν «αίσθηση» και προσδοκίες πως
πράγματι κάτι αλλάζει γύρω μας και πως το
όραμα για μηδενικά ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους κάποια στιγμή θα επιτευχθεί μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης

και συστράτευσης όλων μας.
Την παρουσίαση παρακολούθησε ο
πρώην Αν. Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γ.Ν.
Ραγκούσης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος κ. Αντώνιος Τσαντηράκης, η ανώτατη ηγεσία των
Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και
πλήθος Αξιωματικών και υψηλόβαθμων
στελεχών.
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ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 28Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ΠΑΠΕ)
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Στο πλαίσιο της τριήμερης Πανελλήνιας
Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης
(Π.Α.Π.Ε.) που διοργανώθηκε στην Πάτρα
από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων για

άλλες εφαρμογές.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Προσκόπων σε θέματα Οδικής Ασφάλειας αποτελεί
μια διεθνή πρωτοβουλία του Ινστιτούτου
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε
συνεργασία με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, τους Προσκόπους της Ιρλανδίας, την
Αρχή Οδικής Ασφάλειας της Ιρλανδίας και
τελεί υπό την αιγίδα του UNECE (United
Nations Economic Commission for Europe). Η οργάνωση της εκπαίδευσης καθώς και η μετακίνηση της κινητής Μονάδας
Οδικής Ασφάλειας (mobile NEST) έγινε με
την υποστήριξη της Ολυμπίας Οδού.
http://ioas.gr/index.php?ID=latest_news
&Rec_ID=3526

ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ

Στο νησί των Κυθήρων ταξίδεψε η Κινητή Μονάδα Οδικής
ασφάλειας (mobile NEST) του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας
(I.O.ΑΣ.) Πάνος Μυλωνάς τo Σάββατο και Κυριακή 28-29 Απριλίου
2012.
Οι συνεργάτες του Ινστιτούτου,
μετά από πρωτοβουλία-πρόσκληση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου
Ποταμού και του Συνδέσμου Μοτοσυκλετιστών Κυθήρων (ΜΟΤΟ
ΚΥΛΕΡ) παρουσίασαν τα προγράμματα του Ινστιτούτου σε παιδιά, γονείς και γενικά στους κατοίκους των περιοχών Ποταμός και
Λιβάδι Κυθήρων.
Οι μαθητές και τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν στην ασφαλή χρήση του
ποδηλάτου καθώς και στην κυκλοφοριακή αγωγή.
Οι ενήλικες είχαν τη δυνατότητα, μέσω των εφαρμογών που
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28η συνεχή χρονιά, με συμμετοχή πλέον
των 1.100 ατόμων (900 νέοι ηλικίας 15-18
ετών και 200 ενήλικοι) το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» βρέθηκε στην Πλατεία Γεωργίου εκπαιδεύοντας
τους Προσκόπους σε θέματα Οδικής
Ασφάλειας καθώς και πλήθος κόσμου που
λόγω των εκδηλώσεων βρισκόταν εκεί. Η
εκπαίδευση έγινε με τη χρήση εξοπλισμού
της Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας
του Ι.Ο.ΑΣ. (mobile NEST), πρόγραμμα το
οποίο αναπτύχθηκε μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE For Traffic
Safety που περιλαμβάνει προσομοιωτή
ανατροπής οχήματος, προσομοιωτή πρόσκρουσης, προσομοιωτή οδήγησης και

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του
προγράμματος AVENUE, να παρακολουθήσουν και να χρησιμοποιήσουν τους προσομοιωτές
ανατροπής και πρόσκρουσης οχήματος εμπεδώνοντας την αξία
χρήσης ζώνης ασφαλείας καθώς
και να ενημερωθούν για τις συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ
στην οδήγηση.
Οι ενήλικες χρησιμοποίησαν
επίσης τον προσομοιωτή οδήγησης με 40 εκπαιδευτικά προγράμματα. Συνολικά παρακολούθησαν
την εκπαίδευση πάνω από 300
άτομα (παιδιά και ενήλικες), ενώ
το μήνυμα της Οδικής Ασφάλειας
ταξίδεψε σε ολόκληρο το νησί μέσω συνέντευξης του Υπεύθυνου
Προγραμμάτων του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό “Τσιρίγο FM”.
http://ioas.gr/index.php?ID=lat
est_news&Rec_ID=3594

ΤΟ AVENUE ΠΗΓΕ ΜΕΓΑΡΑ!

Στο πλαίσιο του προγράμματος AVENUE και μετά από πρωτοβουλία του Εθελοντικού Συλλόγου «Κούρος» και του Τμήμα-

τος Τροχαίας Μεγάρων, η Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας
(mobile ΝEST) του Ινστιτούτου
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυ-

λωνάς», βρέθηκε για 3 μέρες
στα Μέγαρα με στόχο την εκπαίδευση 450 μαθητών, εθελοντών και κατοίκων της περιο-

χής. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Μεγάρων.

