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1η Παρουσίαση και επίδειξη εξοπλισμού προγράμματος AVENUE

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποίησε σε συνεργασία με το European Transport Safety
Council (ETSC) στο Ζάππειο Μέγαρο παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE (Actions for Vulnerable, Elderly, Novice
Drivers and road Users in Europe). Το εν λόγω πρόγραμμα, αποτελεί πρωτοβουλία του
Ι.Ο.ΑΣ. και στοχεύει στην εκπαίδευση μέσα
από βιωματικές δραστηριότητες με τη δημιουργία Κέντρων Αναφοράς για την Οδική
Ασφάλεια (Networks & Education for
Safety and Traffic - NESTs). Στο πρόγραμμα
που υλοποιείται με 30% χρηματοδότηση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση
Μεταφορών και Ενέργειας), καθώς και τη συνεισφορά των μεγάλων υποστηρικτών Olympus KeyMed και Diageo Hellas, αλλά και την
υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής και του
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος
Βενιζέλος», συμμετέχουν συνολικά φορείς
από 9 χώρες της Ε.Ε. – Βέλγιο, Βουλγαρία,
Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, οι οποίες συντονίζονται από το Ι.Ο.ΑΣ «Πάνος Μυλωνάς».
Χωρισμένη σε τρία μέρη, η παρουσίαση που
συντονίστηκε από το Δημοσιογράφο Τάκη
Σπηλιόπουλο ξεκίνησε με την προβολή των
εμπειριών για τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της οδικής ασφάλειας από ευρωπαίους
εταίρους και συνεχίστηκε με τη βράβευση της
κυρίας Βασιλικής Δανέλλη – Μυλωνά και του
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» που τιμήθηκαν με
το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη. Η εκδήλωση του Ζαππείου έκλεισε με την παρουσίαση
του νέου εξοπλισμού βιωματικής εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες δημοσιογράφους, στελέχη εταιρειών, ανθρώπους της
Τροχαίας και της Πολιτείας καθώς και στους

ευρωπαί ους συνεργάτες από
23 χώρες
που συμμετείχαν.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η
Πρόεδρος
του Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος
Μυλωνάς»
κυρία Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, ανέφερε πως «Είναι πολύ σημαντικό σε δύσκολες μέρες να
συνεχίζουμε την προσπάθεια για ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τα οικονομικά προβλήματα
μπορούν να ξεπεραστούν κάποια στιγμή.
Το να χάσεις έναν άνθρωπό σου όμως, δεν
ξεπερνιέται. Οι πιο παραγωγικές ηλικίες, οι
νέοι και το μέλλον του τόπου μας χάνονται
στους δρόμους. Το πρόγραμμα AVENUE στοχεύει κατ’ εξοχήν σε αυτούς τους χρήστες
δρόμου».
Τα Πρότυπα Κέντρα Οδικής Ασφάλειας δημιουργούνται για την Ελλάδα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» στην Αθήνα
και στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ υπάρχει και κινητή μονάδα για την υπόλοιπη χώρα.
Σε μία περίοδο που η Ελλάδα βάλλεται από
πλήθος καίριων προβλημάτων, το Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς» εντείνει τις προσπάθειες
για την προστασία της ζωής στους δρόμους
της χώρας μας αναλαμβάνοντας σημαντικές
πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των συμπολιτών μας.
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Εργαστήρια οδικής ασφάλειας, στο 22o Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη
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Στο Παγκόσμιο Προσκοπικό Jamboree
που πραγματοποιήθηκε στο Kristianstad της
Σουηδίας για δέκα ημέρες, το Πρότυπο Εργαστήριο Οδικής Ασφάλειας που δημιουργήθηκε από το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς",
το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ) και το
Σώμα Προσκόπων της Ιρλανδίας, συγκέντρωσε πάνω από 3.000 συμμετοχές. Οι νεαροί Πρόσκοποι ηλικίας 14-18 ετών που
ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου για
τροχαία συμβάντα, (1η αιτία θανάτου στις
ηλικίες 15-29 παγκοσμίως) γνώρισαν ποιοι
είναι οι κίνδυνοι του δρόμου και ποια τα
όρια που δεν πρέπει να ξεπερνάμε όταν κινούμαστε σε αυτόν.
Η πρωτοβουλία του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς", των Ιρλανδών Προσκόπων και του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, προσέλκυσε το
ενδιαφέρον του ΟΗΕ, ο οποίος έθεσε υπό
την αιγίδα του την όλη προσπάθεια και θα συνεχίσει να τη στηρίζει, καθώς έχει εντάξει το
Πρόγραμμα "Οδική Ασφάλεια και Προσκοπισμός" στη Δεκαετία Δράσεων για την Οδική
Ασφάλεια (UN Decade of Action for Road

sion for Europe
Andrey Vasilyev,
δηλώνοντας έτσι
την υποστήριξη
του ΟΗΕ στο όλο
πρόγραμμα. Με μία
αντίστοιχη κίνηση, η
Therese Birmingham Μέλος
του Παγκόσμιου Προσκοπικού Γραφείου έδειξε ότι υποστηρίζει και αγκαλιάζει την πρωτοβουλία. Τόσο το εργαστήριο Οδικής Ασφάλειας που δούλεψε για δέκα ημέρες όσο και η
εκδήλωση Joining Hands for Road Safety,
χαρακτηρίστηκαν ως τα πιο επιτυχημένα
στο πλαίσιο του 22ου Παγκοσμίου Προσκοπικού Jamboree. Η εκδήλωση που υλοποιήθηκε με το συντονισμό του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», υποστηρίχθηκε από τους συνδιοργανωτές – Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Σώμα
Προσκόπων Ιρλανδίας, Παγκόσμιο Προσκοπικό Γραφείο, Οικονομική Επιτροπή του ΟΗΕ
για την Ευρώπη (UNECE) και είχε την υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.
(27 Ιουλίου – 7 Αυγούστου).

Τετραήμερη Βιωματική Εκπαίδευση σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά (AVENUE Project)

Δύο σημαντικές περιφερειακές δράσεις εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποιήθηκαν στη Ζάκυνθο
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Safety) 2011 - 2020. Το δεκαήμερο των δράσεων για την Οδική Ασφάλεια ολοκληρώθηκε με την εκδήλωση Joining Hands for
Road Safety, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες Πρόσκοποι από 160 χώρες, ντυμένοι με ανακλαστικά γιλέκα και καπέλα του
Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς". Στην εκδήλωση
αυτή τα παιδιά δημιούργησαν ένα μεγάλο κύκλο ενώνοντας τα χέρια και φτιάχνοντας με
γράμματα τη φράση: «Προσκοπισμός για
την Οδική Ασφάλεια» στα αγγλικά και τα
γαλλικά, έδωσαν όρκο να προωθούν το μήνυμα της ασφάλειας στο δρόμο και τραγούδησαν ενώνοντας τις φωνές τους, το νέο τραγούδι "Together Make it Loud" που δημιουργήθηκε από το Ι.Ο.ΑΣ. ειδικά για το Τζάμπορη. Ο κύκλος των παιδιών του Joining
Hands for Road Safety event, έκλεισε από
τον Αρχηγό της ελληνικής αποστολής Προσκόπων Χρήστο Λυγερό, τον Chief Scout των
Ιρλανδών Προσκόπων Michael John Shinnick, ενώ ανάμεσα στους δύο κυρίους, βρέθηκε συμβολικά ο Deputy Executive Secretary of United Nations Economic Commis-

και την Κεφαλονιά. Οι εκδηλώσεις έγιναν μετά από προσκλήσεις των Διοικητών Τροχαίας
Ζακύνθου και Κεφαλονιάς κυρίων Νεκτάριου
Τσώλου και Γρηγόρη Γκίνα, προκειμένου να
ενημερωθούν οι μαθητές και οι πολίτες με
βιωματικό τρόπο για την πρόληψη και μείωση
των τροχαίων συμβάντων.
Αυτή ήταν η 1η φορά που όλος ο νέος εξοπλισμός (προσομοιωτής ανατροπής, προσομοιωτής πρόσκρουσης, εκπαιδευτικός προσομοιωτής οδήγησης) της κινητής μονάδας
που απέκτησε το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος
AVENUE (Actions for Vulnerable, Elderly
Novice Drivers and Road Users in Europe)
for Traffic Safety λειτούργησε μαζικά για
την πραγματοποίηση εκπαίδευσης σε περιοχή
της Ελλάδας.
Μέσα στις 4 ημέρες που τα στελέχη του Ινστιτούτου βρέθηκαν στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά, πάνω από 1.500 παιδιά Γυμνασίου
- Λυκείου και 500 ενήλικοι είχαν την ευκαι-

ρία να συμμετάσχουν και να εκπαιδευτούν
βιώνοντας τους κινδύνους και τις δυσκολίες
που μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει όταν κινείται στο δρόμο, καθιστώντας τη συγκεκριμένη εκδήλωση μία από τις πιο μαζικές που
έχουν πραγματοποιηθεί πανευρωπαϊκά, μέσα στο τελευταίο έτος.
Οι εκδηλώσεις συντονίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία από τους Διοικητές της Τροχαίας Ζακύνθου και Κεφαλονιάς, Νεκτάριο Τσώλο και Γρηγόρη Γκίνα οι
οποίοι με ενθουσιασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον κατέβαλλαν κάθε προσπάθεια, ώστε
όσο το δυνατόν περισσότεροι να παρακολουθήσουν τα προγράμματα. Η μαζική συμμετοχή δε θα είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα
χωρίς την πολύτιμη συνεισφορά των ανθρώπων της Τροχαίας Ζακύνθου και Κεφαλονιάς,
οι οποίοι βοήθησαν σε όλη τη διάρκεια ώστε
να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την οργάνωση της εκδήλωσης, που συσπείρωσε
όλους τους φορείς των περιοχών.

Ενημέρωση από τη Deutsche Verkehrswacht

Στο πλαίσιο της συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης που έχει αναπτυχθεί με το γερμανικό οργανισμό Οδικής Ασφάλειας
Deutsche Verkehrswacht Μέλη του Ινστιτούτου μαζί με συνεργάτες από την Ελλάδα βρέθηκαν στην περιοχή του Dusseldorf, του Essen και του Moenchengladbach, προκειμένου να ενημερωθούν πάνω
σε προγράμματα που πραγματοποιούνται στη
Γερμανία για την οδική ασφάλεια και την πρόληψη των τροχαίων συμβάντων.
Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κα Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, μαζί με τους συνεργάτες

της, Άγγελο Ρουχωτά (Συγκοινωνιολόγο, Μέλος Δ.Σ. Ι.Ο.ΑΣ. και ΟΑΣΑ), Ευγένιο Πετούμενο και Δέσποινα Κοντορίζου, το Διοικητή της
Τροχαίας Αγίας Παρασκευής Θανάση Παπακωνσταντίνου και τον Αναπληρωτή Συντονιστή Σύμβουλο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Σταύρο Μαργαρίτη, σε μια τετραήμερη
επίσκεψη γνώρισαν από κοντά τον τρόπο που
λειτουργεί το γερμανικό μοντέλο εκπαίδευσης και ενημέρωσης σχετικά με την οδική
ασφάλεια.
Εξηγώντας τη σημασία αυτής της επίσκεψης,
ο Πρόεδρος της Deutsche Verkehrwacht και

πρώην
Υπουργός
Μεταφορών και
Υπ ο δ ο μών της Γερμανίας κύριος Kurt Bodewig ανέφερε πως η συνεργασία του γερμανικού οργανισμού με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας στην
Ελλάδα είναι εξαιρετικής σημασίας και για τους
δύο οργανισμούς, καθώς η ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης μόνο θετικά αποτελέσματα
μπορεί να επιφέρει (Γερμανία, 14-17 Σεπτεμβρίου 2011).
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Έργα Υποδομής στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης «Νίκος Καζαντζάκης»
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Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος
Μυλωνάς" και η Olympus Keymed σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη Κρήτης
Σταύρο Αρναουτάκη και τους συνεργάτες
του, την Αερολιμενάρχη Φανή Δαμβουνέλη, την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ελέγχου Συντήρησης Έργων Κρήτης Ευλαμπία
Καρασάββα και τους συνεργάτες της, καθώς και τον Πολιτικό Μηχανικό Γιώργο Καλαφατά, Εθελοντή του Ινστιτούτου, πραγματοποίησαν παρεμβάσεις στις οδικές υποδομές του αερολιμένα. Πιο συγκεκριμένα, στο
οδικό δίκτυο του αεροδρομίου δημιουργήθηκαν: διάβαση πεζών και κόμβος κυκλικής υποχρεωτικής πορείας, ενώ θα κατασκευαστεί και δεύτερος κόμβος. Με τον

τρόπο αυτό ο χώρος στον οποίο ιδιωτικής
χρήσης οχήματα, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και πεζοί κινούνταν με σημαντική ανασφάλεια, είναι πιο φιλικός και ασφαλής για
όλους τους χρήστες του δρόμου. Η παρέμ-

βαση αυτή έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνει το Ινστιτούτο, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς,
για τη βελτίωση των υποδομών σε όλη τη
χώρα.

European Youth Forum for Road Safety 2011

Στο πλαίσιο του Eυρωπαϊκού
Συνεδρίου Νέων για την Οδική
Ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες με εκπροσώπους από 27 χώρες,
παρουσιάστηκε από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» η πρωτοβουλία
"Προσκοπισμός και Οδική
Ασφάλεια", η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με

το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
και τους Προσκόπους Ιρλανδίας στο Παγκόσμιο Προσκοπικό Τζάμπορη της Σουηδίας, τον
Αύγουστο του 2011. Πρόγραμμα, το οποίο έχει ενταχθεί και
στη Δεκαετία Δράσεων για
την Οδική Ασφάλεια 2011 2020 του ΟΗΕ. Μπροστά σε
απεσταλμένους 27 ευρωπαϊκών χωρών, ο συνεργάτης του

Ινστιτούτου - Δημοσιογράφος
Ευγένιος Πετούμενος, εξήγησε
με ποιο τρόπο λειτούργησαν τα
εργαστήρια οδικής ασφάλειας
που παρακολούθησαν πάνω
από 3.000 νέοι ηλικίας 13 18 ετών στο Τζάμπορη, ενώ ο
εθελοντής του Ι.Ο.ΑΣ. Γιώργος
Μυλωνάς αναφέρθηκε στο
τραγούδι "Together Make it
Loud" που έγραψε ειδικά για

αυτό το πρόγραμμα. Το τραγούδι αναφέρεται στη μαζική
προσπάθεια που πρέπει να γίνει από όλους τους νέους του
κόσμου για να βελτιωθούν οι
συνθήκες ασφαλείας στο δρόμο. Οι Ευρωπαίοι εταίροι χαιρέτισαν την πρωτοβουλία του
Ι.Ο.ΑΣ. και πολλοί απ' αυτούς
δήλωσαν την υποστήριξή τους
στην πρωτοβουλία.

W

Διήμερο Βιωματικής Εκπαίδευσης στη Σχολή Ικάρων (AVENUE Project)
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Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς" κατόπιν πρόσκλησης από το
Κέντρο Ασφαλείας Πτήσεων
και Εδάφους (ΚΕΑΠΕ) του
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Γ.Ε.Α.), πραγματοποίησε μαζί με αξιωματικούς της
αεροπορίας διήμερο εκπαίδευσης για την οδική ασφάλεια στην Αεροπορική Βάση
Δεκέλειας, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων. Περισσότεροι από 700 νεαροί
άνδρες και γυναίκες της πολεμικής αεροπορίας, Ίκαροι
και Δόκιμοι Υπαξιωματικοί
( Ι π τ ά μ ε ν ο ι Ρα δ ι ο ν α ύ τ ι λ ο ι )
ενημερώθηκαν, συζήτησαν με

τους συνεργάτες του Ι.Ο.ΑΣ.
και βίωσαν τους κινδύνους
και τις δυσκολίες που μπορεί
να προκύψουν στους χρήστες
του δρόμου. Την Πέμπτη 15
Δεκεμβρίου, στο αμφιθέατρο
της Σχολής Ικάρων πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από το
Ι.Ο.ΑΣ. και αξιωματικούς της
Πολεμικής Αεροπορίας.
Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου όλοι όσοι βρίσκονταν
μέσα στη μονάδα είχαν την
ευκαιρία να βιώσουν μέσω
δραστηριοτήτων και ειδικών
προσομοιωτών, πόσο δύσκολο είναι για κάποιον να φέρει
εις πέρας πολλές διαδικασίες
την ίδια στιγμή, την επικινδυ-

νότητα να οδηγεί υπό την
επήρεια αλκοόλ, το αίσθημα
του κινδύνου και τη σημαντικότητα της ζώνης κατά τη
διάρκεια ανατροπής (προσομοιωτής ανατροπής) και πρόσκρουσης (προσομοιωτής
πρόσκρουσης), καθώς και
πολλές άλλες συνθήκες προσομοίωσης (από ελεύθερη
οδήγηση έως οδήγηση υπό
την επήρεια αλκοόλ σε επαρχιακό δρόμο καλυμμένο με
χιόνι κ.ο.κ.) με τη βοήθεια

του ειδικού προσομοιωτή
οδήγησης. Όλες αυτές
οι εκπαιδεύσεις μάλιστα,
πραγματοποιήθηκαν στο χώρο
του Μουσείου της Αεροπορίας, ανάμεσα σε παλαιά και
νεότερα μαχητικά αεροσκάφη. Τέλος είναι σίγουρο πως
με συνέργειες όπως η συγκεκριμένη μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να έχουν για τη
βελτίωση της ασφάλειας κατά
τις μετακινήσεις. (15 & 16 Δεκεμβρίου).

Σύνδεσμο Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οινοπνευματωδών
Ποτών ενώ καθοριστική για την
επιτυχία της διοργάνωσης ήταν

και η βοήθεια και ο ζήλος των
εθελοντών & συντονιστών του
Ινστιτούτου σε τοπικό επίπεδο
(15 Οκτωβρίου 2011).

Νύχτα χωρίς ατυχήματα 2011

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» διοργάνωσε για 5η χρονιά την εκδήλωση «Ευρωπαϊκή
Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» στην
Ελλάδα, ταυτόχρονα με τη μεγάλη Πανευρωπαϊκή διοργάνωση σε 26 χώρες (Βέλγιο,
Λουξεμβούργο, Γαλλία, Πολωνία, Δανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ισπανία, Σλοβακία, Μάλτα,
Κύπρος, Ιταλία, Δημοκρατία της
Τσεχίας, Ουγγαρία, Φιλανδία,
Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία,
Κάτω Χώρες, Σλοβενία, Ρουμανία), το Σάββατο βράδυ, 15
Οκτωβρίου 2011 σε συνεργασία με τους «Responsible Young Drivers» (RYD) του Βελγίου, παρουσιάζοντας στους νέους ότι το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε πάνω από
26 νυχτερινά κέντρα και μπαράκια σε 17 πόλεις της Ελλάδας. Περίπου 150 εθελοντές
και στα 26 νυχτερινά κέντρα
της Ελλάδας ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της βραδιάς για
να παροτρύνουν τους νέους να

μην καταναλώσουν αλκοόλ
στην περίπτωση που αποτελούσαν τον «οδηγό της παρέας
τους». Περισσότεροι από 2000
νέοι που είχαν έρθει με το δικό
τους μεταφορικό μέσο στα νυχτερινά κέντρα και μπαράκια
των αναφερόμενων πόλεων,
υποσχέθηκαν να μην καταναλώσουν αλκοόλ και φόρεσαν
ένα αναγνωριστικό βραχιολάκι
στον καρπό τους κατά την είσοδό τους στο κέντρο, έτσι ώστε
να μπορέσουν να «δεσμευτούν» και να κάνουν ένα φιλικό
αλκοτέστ κατά την έξοδό τους.
Το 60% των συμμετεχόντων
προέβησαν σε φιλικό αλκοτέστ
(ποσοστό πολύ μεγαλύτερο
από πέρυσι [44%] στην αντίστοιχη ενέργεια του Ινστιτούτου) εκ των οποίων το 1/6 στο
σύνολο των αποτελεσμάτων
ήταν πάνω από το όριο που
ορίζει ο ΚΟΚ.
Η εν λόγω ενέργεια πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο
με τη συμβολή της Τροχαίας
που διαθέτει τα αλκοολόμετρα
στο Ινστιτούτο και υποστηρίζεται από την Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών και το

Ι.Ο.ΑΣ. Στέλιος Ευσταθιάδης ήταν στο Δήμο
Ηλιούπολης όπου πραγματοποίησε ομιλία
προς τους νέους της πόλης για θέματα οδικής ασφάλειας, ενώ την ίδια ώρα, μία από τις
Εμψυχώτριες του Ινστιτούτου πραγματοποίησε το πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» για τα παιδιά Δημοτικού της περιοχής.
Η δράση, πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του τοπικού Συστήματος Προσκόπων. Τέλος, την ίδια ημέρα ο συνεργάτης και δημοσιογράφος Ειδικού Τύπου Ευγένιος Πετούμενος σε μια από τις συνεργασίες του Ινστιτούτου με το περιοδικό Auto-Tρίτη ήταν στη Βό-

Εκπαίδευση Μαθητών στη Μήλο (AVENUE
Project)

Μία πολύ σημαντική δράση
πραγματοποιήθηκε στη Μήλο
όπου τα παιδιά του Γυμνασίου
του νησιού είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν μέσα από
εργαστήρια και ειδικές ασκήσεις πάνω σε θέματα οδικής
ασφάλειας. Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με
την εταιρεία ΛΑΒΑ ΑΕ του
Ομίλου Lafarge που δραστηριοποιείται στο νησί, προχώρησαν στην πραγματοποίηση αυτής της πολύ σημαντικής δράσης που άφησε τις καλύτερες
εντυπώσεις στα παιδιά και τους
καθηγητές. Το πλέον σημαντικό χαρακτηριστικό της δράσης
ήταν η βιωματική συμμετοχή
των παιδιών σε εργαστήρια
που καταπιάνονταν με: την
ασφαλή χρήση ποδηλάτου (τα
ποδήλατα είναι ευγενική προσφορά της Orient Bikes), το

αλκοόλ κατά την οδήγηση, την
απόσπαση προσοχής και την
ασφαλή μετακίνηση –ως πεζοί
ή ποδηλάτες- το βράδυ.
Αρκετές μέρες πριν βρεθούν οι συνεργάτες και εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ. στη Μήλο,
τα παιδιά είχαν απαντήσει ειδικό ερωτηματολόγιο που
τους είχε αποσταλεί και χάρις
σε αυτό οι συνεργάτες του Ινστιτούτου γνώριζαν σε ποια
πεδία έπρεπε να εστιάσουν τις
δράσεις τους. Συνολικά 120
παιδιά εκπαιδεύτηκαν και οι
εντυπώσεις τους –όπως τα
ίδια έγραψαν- ήταν μοναδικές. Το πρόγραμμα που πραγματοποίησε το Ι.Ο.ΑΣ. στο νησί της Μήλου αποτελεί πρότυπο πρόγραμμα εκπαίδευσης
για παιδιά Γυμνασίου πάνω σε
θέματα οδικής ασφάλειας.
(Μήλος, 17 & 18 Οκτωβρίου
2011).

ρεια Ελλάδα με τον εκπαιδευτικό προσομοιωτή οδήγησης του Ι.Ο.ΑΣ. για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων οδικής
ασφάλειας, στο πλαίσιο του προγράμματος
Road Safety 2011 που διοργανώθηκε από
το περιοδικό στις περιοχές Βέροια – Έδεσσα
– Γιαννιτσά. Κατά τη διάρκεια των δράσεων
που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» εκείνη τη μέρα, πάνω από 1.500 συμπολίτες μας στην
Αθήνα και την περιφέρεια της Ελλάδας ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν πάνω σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Δράσεις σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στην Πρόεδρο του
Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς» Βασιλική
Δανέλλη – Μυλωνά, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και εκπροσώπους της
Α’- Βάθμιας και Β’- Βάθμιας εκπαίδευσης για θέματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης που
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Δράσεις σε όλη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς» και συνεργαζόμενους
φορείς, κατά την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης
για τα Θύματα Τροχαίων. H Πρόεδρος του
Ι.Ο.ΑΣ. Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά μαζί με
τον Συγκοινωνιολόγο, Μέλος Δ.Σ. του Ι.Ο.ΑΣ.
και του ΟΑΣΑ Άγγελο Ρουχωτά, παρευρέθησαν σε εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε υπό
την Αιγίδα του Δήμου Χολαργού στην Αίθουσα «Μίκης Θεοδωράκης» στου Δημαρχείου Χολαργού. Το πρωί της ίδιας μέρας ο
Συγκοινωνιολόγος και συνεργάτης του

W

W

Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα Τροχαίων

πρόκειται να πραγματοποιηθούν
στο νησί. Παράλληλα, υλοποιήθηκαν έργα βελτίωσης υποδομών στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζατζάκης»
όπου το Ινστιτούτο συμμετείχε
σε συνεργασία με την Περιφέρεια, την Αερολιμενάρχη, τοπικούς φορείς και την εταιρεία
Olympus Keymed.

Train the Trainers για τους συνεργάτες του Ι.Ο.ΑΣ.
(AVENUE Project)

Στις 23 Σεπτεμβρίου στο χώρο της εταιρείας Motorpress
πραγματοποιήθηκε η παραλαβή
τριών εκπαιδευτικών εργαλείων
υψίστης σημαντικότητας από
Σουηδία και Γερμανία, τα οποία
βλέπουμε πρώτη φορά στην
Ελλάδα, ενώ ακολούθησε η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του Ινστιτούτου για το
χειρισμό και τη λειτουργία τους.
Ο προσομοιωτής ανατροπής, ο προσομοιωτής οδήγησης και ο προσομοιωτής πρόσκρουσης είναι τρία τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα
που προσομοιάζουν τις διάφορες συνθήκες οδήγησης, ώστε
να αντιληφθούν οι οδηγοί τους
κινδύνους που εγκυμονεί η κάθε περίπτωση ξεχωριστά και το

σημαντικό ρόλο που παίζει η
ασφάλεια. Η πρόεδρος του Δ.Σ.
του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», κα
Βάσω Δανέλλη-Μυλωνά στο
χαιρετισμό της, έδωσε στους
παρευρισκόμενους σαφή εικόνα για την κατάσταση των ατυχημάτων στη χώρα μας και τόνισε τη σημασία της ενημέρωσης
του κοινού για την προσπάθεια
της μείωσής τους, μέσω των
τριών νέων εργαλείων.
Στη συνέχεια, οι συνεργάτες
του Ινστιτούτου είχαν τη δυνατότητα να δουν και στην εφαρμογή τους τον τρόπο λειτουργίας των εκπαιδευτικών εργαλείων και να παρακολουθήσουν ιδίοις όμμασι τις επιδράσεις τους.
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Παρουσίαση Καθηγητή Ε.Μ.Π. για την Απόσπαση
Προσοχής στο Ζάππειο
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Μία μέρα πριν την ευρωπαϊκή
παρουσίαση του προγράμματος
AVENUE for Traffic Safety που
συντονίζει το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς» στο Ζάππειο Μέγαρο, ο συνεργάτης του Ινστιτούτου, Αν. Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Γιώργος Γιαννής, πραγματοποίησε παρουσίαση σχετικά με την

Απόσπαση Προσοχής και τη σημαντικότητα αυτής ως παράγοντα πρόκλησης του 30% των τροχαίων. Η ομιλία πραγματοποιήθηκε παρουσία πολλών απεσταλμένων από ευρωπαϊκές χώρες και του Antonio Avenoso,
Executive Director του European Transport Safety Council.

Εκπαίδευση στο προσωπικό της Coca-Cola 3Ε

Η Coca-Cola 3E συνεργάστηκε
με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» στο πλαίσιο των δράσεων που πραγματοποίησε για την προώθηση μηνυμάτων οδικής ασφάλειας και την
ευαισθητοποίηση στελεχών και
υπαλλήλων της. Η Πρόεδρος του
Ι.Ο.ΑΣ. Βασιλική Δανέλλη –
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διαφημιστικά στοχεύουν σε δύο
απ’ τα σημαντικότερα προβλήματα που πλήττουν τη χώρα
μας στον τομέα της οδικής
ασφάλειας. Η απόσπαση της
προσοχής είναι ένας από τους
πλέον σημαντικούς παράγοντες
πρόκλησης τροχαίων, ενώ σχετικά με την ευγένεια στο δρόμο,
έρευνα φέρνει τους Έλληνες
οδηγούς στην πρώτη θέση της
επιθετικής συμπεριφοράς στο
δρόμο.

Μυλωνά και ο
Συγκοινωνιολόγος – Μέλος Δ.Σ.
Άγγελος Ρουχωτάς, βρέθηκαν
στα γραφεία της
εταιρείας προκειμένου να πραγματοποιήσουν παρουσιάσεις και
να συζητήσουν με το προσωπικό.

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. Επίτιμο Μέλος
του Ελληνικού Επιμελητηριακού
Συνδέσμου Μεταφορών

Ως επίτιμο μέλος του ΕΕΣΥΜ
τιμήθηκε η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά για την προσπάθεια και το έργο που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο, στην κατεύθυνση της μείωσης των τροχαίων
συμβάντων στη χώρα μας και
των ανθρώπων που τραυματίζονται καθημερινά εξαιτίας αυτών. Η
βράβευση έγινε στο πλαίσιο της
13ης Πανελλήνιας Επιμελητηρια-

κής Συνδιάσκεψης Μεταφορών,
που διοργανώθηκε από τον
ΕΕΣΥΜ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αργολίδας και της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου για την οδική ασφάλεια, παρουσία του κυρίου Μιχάλη Αδαμαντιάδη Προϊσταμένου του Τμήματος για τη Διευκόλυνση των
Μεταφορών και των Οικονομικών του ΟΗΕ (Άργος, 1 Οκτωβρίου 2011).
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«Η Ασφάλεια του Παιδιού στο Αυτοκίνητο – το
Δέσιμο μέσα στην Οικογένεια. Μεγαλώνοντας ένα
Μωρό στη Σκανδιναβία και την Ελλάδα».

Στο πλαίσιο της Ημερίδας -εμπνευστής της
οποίας ήταν ο συνεργάτης του Ινστιτούτου, Γιώργος Ρεφενές – που διοργανώθηκε από τη Βασιλική Πρεσβεία της Νορβηγίας, ο συνεργάτης του
Ινστιτούτου – Δημοσιογράφος Ειδικού Τύπου Ευγένιος Πετούμενος, πραγματοποίησε ομιλία σχετικά με τους κινδύνους και τους τραυματισμούς
παιδιών, ως επιβατών στα αυτοκίνητα. Ο σημαντικότερος παράγοντας
για τα παιδιά που τραυματίζονται σοβαρά και θανάσιμα όταν βρίσκονται μέσα σε κάποιο όχημα, είναι η μη χρήση ειδικού καθίσματος.
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Στο Ζάππειο Μέγαρο, παράλληλα με την παρουσίαση του
εξοπλισμού για το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα AVENUE for Traffic
Safety, πραγματοποιήθηκε η
πρώτη παρουσίαση δύο νέων
τηλεοπτικών διαφημιστικών του
Ι.Ο.ΑΣ. για την Απόσπαση
Προσοχής και την Ευγένεια
στο Δρόμο. Το πρώτο μάλιστα,
ευγενικά υποστήριξε ο καλλιτέχνης –ηθοποιός και τραγουδιστής- Μέμος Μπεγνής. Τα δύο

Το κρίσιμο θέμα με τις εκστρατείες ενημέρωσης για
την οδική ασφάλεια

Σε μεγάλη εμβέλεια πανελλαδικά προβλήθηκαν τα μηνύματα
της οδικής ασφάλειας για τη θερινή περίοδο. Μια καμπάνια
που υλοποιήθηκε μέσα από τη
συνεργασία της Αντιπροσωπείας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». Ο μειωμένος αριθμός
των τροχαίων του καλοκαιριού,
θέλουμε να πιστεύομε πως οφείλονται και σε αυτή την καμπάνια
καθώς η ευαισθητοποίηση και η
ενημέρωση των πολιτών και των
φορέων αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στη βελτίωση
της κυκλοφοριακής αγωγής και
της οδικής ασφάλειας. Στο Ινστιτούτο επιθυμούμε να συνεχίσουμε με συνέργειες με όλους τους
φορείς που έχουν ειλικρινές ενδιαφέρον για συνεργασία και
συμβολή στη βελτίωση της κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής
συμπεριφοράς στη χώρα μας.
Μετά από νέα έγκριση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, επαναλαμβάνεται η προβολή
της καμπάνιας «Η Υπεύθυνη
οδήγηση είναι Πολιτισμός» που
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Πρώτη παρουσίαση των νέων τηλεοπτικών
διαφημιστικών του Ι.Ο.ΑΣ.

δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου. Παράλληλα ενισχύονται οι δράσεις των
συμμάχων-φορέων που απαρτίζουν τη «Συμμαχία για την
Ασφάλεια και τον Πολιτισμό
στο Δρόμο». Σχετικό ραδιοφωνικό μήνυμα μεταδόθηκε από
όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας, κατά τη διάρκεια
των εορτών Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς. Στο πλαίσιο της
ενίσχυσης της ενημέρωσης των
οδηγών, υλοποιήθηκε πρόσφατο
τηλεοπτικό μήνυμα με τη συμβολή του Ινστιτούτου σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία,
που αφορά τη μη χρήση της
ΛΕΑ (Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης) με την προτροπή «Για διαδρομές με υγεία και ασφάλεια,
μην οδηγείτε στη ΛΕΑ. Σκέψου… Η ΛΕΑ μπορεί να σώσει
και τη δική σου ζωή».

Άλλες δράσεις

OΣτην παιδική Έκθεση ΠΑΙΔΙΑΔΡΟΜΗ που πραγματοποιήθηκε
το Σεπτέμβριο στο Στάδιο Ειρήνης
και Φιλίας, το Ινστιτούτο συμμετείχε με το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής «Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια» στο οποίο εκπαιδεύονταν οι μικροί φίλοι της Έκθεσης.
Αντίστοιχη δράση πραγματοποιήθηκε και στην έκθεση ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΣ στο Γκάζι, όπου πολλά παιδιά ήρθαν σε επαφή με τα μηνύματα της ασφαλούς μετακίνησης
στο δρόμο, μέσω του βιωματικού
προγράμματος «Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια».

O Μετά από πρόσκληση της
Τροχαίας Λειβαδιάς, ο Συγκοινωνιολόγος – Μέλος Δ.Σ. του Ι.Ο.ΑΣ.
Άγγελος Ρουχωτάς πραγματοποίησε ομιλία και παρουσίαση των
κινδύνων που μπορεί να συναντήσουν οι Έλληνες οδηγοί στα οδικά
δίκτυα της χώρας μας.
O Ο Συγκοινωνιολόγος και συνεργάτης του Ι.Ο.ΑΣ. Στέλιος Ευσταθιάδης βρέθηκε στην Κόρινθο
μετά από πρόσκληση της Αγωνιστικής Λέσχης Αυτοκινήτου Κορινθίας προκειμένου να πραγματοποιήσει παρουσίαση πάνω στο
θέμα «Παιδί και Οδική Ασφάλεια».

πρόκλησης τροχαίων και στις δράσεις που
πραγματοποιεί το Ινστιτούτο για την πρόληψη και ευαισθητοποίηση όλων των κοινωνικών ομάδων της χώρας, ο κ. Ρουχωτάς ανέλυσε με τη βοήθεια βίντεο ποιες
συμπεριφορές μπορεί να αποβούν μοιραίες στη χώρα μας όσο και εκτός αυτής, ενώ
ο κ. Πετούμενος παρουσίασε τους παράγοντες και τα αποτελέσματα λανθασμένων
συμπεριφορών κατά τη μετακίνησή μας
στο δρόμο. Μετά τις ομιλίες η Διοίκηση
της Μονάδας βράβευσε τους τρεις καλύτερους οδηγούς της περασμένης χρονιάς,
δηλαδή του οδηγούς που δεν ενεπλάκη-

Προγράμματα Οδικής Ασφάλειας σε σχολεία
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Συνεχίζονται τα προγράμματα εκπαίδευσης – ενημέρωσης για
την κυκλοφοριακή αγωγή σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια (Λύκειο Πεύκης, Αρσάκειο Ψυχικού, Αρσάκειο Πάτρας, Λύκειο Γαλατσίου, Λύκεια Χολαργού, Κολλέγιο Ψυχικού και αλλού), ενώ μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει από τα σχολεία και για το νέο πρόγραμμα «Ασφαλώς Ποδηλατώ» που ανέπτυξε το Ινστιτούτο σε συνεργασία με το
γερμανικό Οργανισμό Οδικής Ασφάλειας Deutsche Verkehrswacht.
Από το 2012, ξεκινά σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική και το
πρόγραμμα «Κάντο Σωστά» για παιδιά Γυμνασίου. Ένα πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα αποτελείται από θεωρητικό μέρος, βίντεο καθώς και ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (www.kantososta.gr)
στο οποίο οι μαθητές θα μπαίνουν να απαντήσουν.

Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας στο Κέντρο
Εκπαίδευσης Πυροβολικού, στο Μεγάλο Πεύκο

W

Μετά από πρόσκληση, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποίησε ενημερωτική ομιλία στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού
του Μεγάλου Πεύκου. Τόσο η
Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κα Βασιλική
Δανέλλη – Μυλωνά όσο και ο κ.
Άγγελος Ρουχωτάς (Μέλος Δ.Σ.)
αναφέρθηκαν σε θεμελιώδη ζητήματα που απασχολούν τους οδηγούς και χρήστες του δρόμου,
επισημαίνοντας τη σημαντικότητα
της προσωπικής προσπάθειας καθενός να λειτουργεί αμυντικά. Η
κα Μυλωνά επεκτάθηκε στις πολλές δράσεις και προσπάθειες του
Ινστιτούτου, ενώ η ομιλία του κ.

Ρουχωτά, περιήλθε γύρω από θέματα ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους, πλαισιωμένη από
οπτικοακουστικό υλικό που προέκυψε πρόσφατα στους δρόμους
της χώρας. Μέσα από τα βίντεο
που παρουσίασε, ο κ. Ρουχωτάς
εξήγησε πόσο σημαντικά μπορεί
να είναι τα λάθη που κάνουμε συχνά στο δρόμο και πως μια μικρή
παρέκκλιση από τον ΚΟΚ μπορεί
να αποβεί μοιραία. Στο τέλος της
εκδήλωσης, μοιράστηκε στους
300 περίπου εκπαιδευόμενους το
βιβλίο για την οδική ασφάλεια
που έχει δημιουργήσει το Ι.Ο.ΑΣ.
σε συνεργασία με τις ελληνικές
Ένοπλες Δυνάμεις.
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Στα πλαίσια της ενημέρωσης και εκπαίδευσης που πραγματοποιεί το Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς» για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας η κα Β. Δανέλλη – Μυλωνά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου, ο κ. Άγγελος Ρουχωτάς, Συγκοινωνιολόγος και Μέλος Δ.Σ. και ο κ. Ευγένιος Πετούμενος,
Δημοσιογράφος Ειδικού Τύπου Αυτοκινήτου και Συνεργάτης του Ι.Ο.ΑΣ., πραγματοποίησαν ομιλίες στο αμφιθέατρο της
112 Πτέρυγας Μάχης της Πολεμικής
Αεροπορίας στην Ελευσίνα για 200
αξιωματικούς και υπαξιωματικούς. Η κα
Μυλωνά αναφέρθηκε στα βασικά αίτια

σαν σε κανένα μικρό ή μεγάλο τροχαίο
συμβάν. Η κίνηση αυτή δείχνει το βαθμό
της ευαισθητοποίησης των αξιωματικών
της Μονάδας πάνω στις ασφαλείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα την ώρα που το προσωπικό της συγκεκριμένης Μονάδας πραγματοποιεί τα περισσότερα χιλιόμετρα στην
Ελλάδα. Μετά το πέρας των ομιλιών τα
μέλη του Ι.Ο.ΑΣ. μαζί με αξιωματικούς
επισκέφθηκαν τον Παιδικό Σταθμό που
υπάρχει μέσα στην 112 Πτέρυγα Μάχης,
όπου φιλοξενούνται τα μικρά παιδιά όσων
εργάζονται στη συγκεκριμένη Βάση.
(Αεροδρόμιο Ελευσίνας).

Δια βίου μάθηση και εθελοντισμός

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Έτους Εθελοντισμού που έχει
ανακηρυχθεί το έτος 2011, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15
Δεκεμβρίου 2011, στην αίθουσα
Δ7 της “Τεχνόπολις” του Δήμου
Αθηναίων στο Γκάζι, η πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση «Δια βίου μάθηση και εθελοντισμός»
με τη συμμετοχή 25 εθελοντικών
οργανώσεων και με στόχο να
αναδειχθεί η σημασία της εθελοντικής προσφοράς.
Στην εκδήλωση έλαβε μέρος
και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφά-
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Εκπαιδευτικό πρόγραμμα οδικής ασφάλειας στην 112 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ελευσίνα

λειας «Πάνος Μυλωνάς». Εθελοντές και εθελοντικές οργανώσεις είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και εμπειρίες. Οι επισκέπτες της εκδήλωσης γνώρισαν από κοντά ενεργούς εθελοντές και ενημερώθηκαν για τη δράση εθελοντικών
οργανώσεων και για εθελοντικά
προγράμματα, ενώ έλαβαν χώρα
και δρώμενα που πραγματοποίησαν οι εθελοντικές οργανώσεις
προκειμένου να ομορφύνουν και
να συμβάλλουν στην επιτυχία της
οργάνωσης.

Εσπερίδα για το Αλκοόλ και την Οδήγηση στα Χανιά

Σε μια περιοχή που ταλανίζεται από τα τροχαία δυστυχήματα εξαιτίας της κατανάλωσης αλκοόλ, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», ο Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων
(ΠΡΟ.ΤΑ.), η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Χανίων, η Νευροχειρουργική Κλινική Χανίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων,
διοργάνωσαν εσπερίδα για το αλκοόλ και την οδήγηση. Στο παλιό
λιμάνι των Χανίων, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ)
τέσσερις εισηγητές (Σταμάτης Μπελιβάνης Ιατροδικαστής Χανίων, Δρ.
Γιώργος Νάκος Ψυχολόγος Γενικής Αστυνομικής Περιφέρειας Κρήτης, Ευγένιος Πετούμενος Συνεργάτης Ι.Ο.ΑΣ. - Δημοσιογράφος Ειδικού Τύπου, Γιάννης Παπαδόπουλος Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών). Συντονιστής του πάνελ ήταν ο κ. Ευτύχης Μαυρογένης
του Συλλόγου ΠΡΟ.ΤΑ. Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία ενώ πολύ
σημαντική ήταν παρουσία του νεαρού Πρωταθλητή Κολύμβησης
ΑμΕΑ κ. Αντώνη Τσαπατάκη, ο οποίος στο παρελθόν ενεπλάκη σε
τροχαίο (Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011).

Προγραμματίζονται

 11 Ιανουαρίου: Πρόγραμμα εκπαίδευσης «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στα παιδιά του 1ου Δημοτικού Βαρνάβα
 18 Ιανουαρίου: Ομιλία στους μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Χαλανδρίου
 24 – 25 Ιανουαρίου: Πραγματοποίηση διήμερης εκπαίδευσης στην Οδική Ασφάλεια, στη Χίο σε συνεργασία με τη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 2012: Βιωματικές εκπαιδεύσεις στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Προγράμματος AVENUE στο Κέντρο Αναφοράς για την Οδική
Ασφάλεια (NEST) στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος για σχολεία, στελέχη και εργαζομένους εταιρειών, ιδιώτες
 2012: Εκπαιδεύσεις για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου με τη συνεργασία της ΑΧΑ Ασφαλιστικής
 2012: Προγράμματα: «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» και «Ασφαλώς Ποδηλατώ» για παιδιά Δημοτικού σε όλη την Ελλάδα
 Προετοιμασία δράσεων πανελλαδικά για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, για 5η συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ)

