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Επίσκεψη του κ. Kurt Bodewig, Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού
Οδικής Ασφάλειας της Γερμανίας

Στo πλαίσιo του ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE (Actions for Vulnerable, Elderly,
Novice drivers and road Users in Europe- for the Traffic Safety) το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον κ. Kurt Bodewig. Ο
κ. Bodewig είναι Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Οδικής Ασφάλειας της Γερμανίας (Deutsche Verkehrswacht - DVW) και έχει διατελέσει Υπουργός Μεταφορών
και Υποδομών στη Γερμανία.
Στo πλαίσιο της επίσκεψης το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» ενημέρωσε τον κ. Bodewig
για την κατάσταση στην Ελλάδα σε ότι αφορά την οδική ασφάλεια, ανταλλάξαμε απόψεις και «εξασφαλίσαμε» την πολύτιμη συμβολή του και του οργανισμού που προεδρεύει στην προσπάθεια μας να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους συμπολίτες μας για θέματα οδικής ασφάλειας.
Δηλώσεις που έκανε ο κ. Bodewig σε συνεντεύξεις που έδωσε στον τύπο και την τηλεόραση, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η οδική ασφάλεια και η πρόληψη ατυχημάτων
εκτός από το ότι συμβάλει στο να σωθούν ζωές, οδηγεί και σε ανάπτυξη και κοινωνική
ευημερία (17 Ιανουαρίου 2011).
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Συνάντηση της Προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ. με τον Παναγιότατο
Οικουμενικό Πατριάρχη, Κύριο Κύριο Βαρθολομαίο
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Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς», κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, συνάντησε την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Ρώμης και Οικουμενικό
Πατριάρχη, Κύριο Κύριο Βαρθολομαίο, στην έδρα του
Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη, όπου
είχε προσκληθεί από την Τουρκική Κυβέρνηση να συμμετάσχει σε συνάντηση φορέων της Πολιτείας και των κοινωνικών εταίρων για θέματα Οδικής Ασφάλειας.
Η κα Μυλωνά, γνωρίζοντας την ευαισθησία του Πατριάρχη

σε θέματα ανθρωπιστικά και περιβαλλοντολογικά, παρουσίασε τους στόχους και το έργο του Ινστιτούτου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η κα Μυλωνά ζήτησε την ευλογία
και την ηθική συμπαράσταση του Οικουμενικού Πατριάρχη
στον αγώνα αυτό που δε διακρίνει χρώμα, χώρα και θρησκεία γιατί η ζωή είναι το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου και δώρο του Θεού που πρέπει να διαφυλάττουμε. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός του ιδρύματος μας,
η προστασία της ζωής στους δρόμους, ο σεβασμός στον
άνθρωπο και η ευαισθητοποίηση όλων των χωρών.

Βράβευση της Προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» κατά την Ημέρα της Γυναίκας
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Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας από το
1998 απονέμει κάθε χρόνο την Ημέρα της Γυναίκας (8
Μαρτίου) το εν λόγω βραβείο σε γυναίκες με κοινωνική
προσφορά.Το έτος 2011, με το «Βραβείο Γυναικείας
Κοινωνικής Προσφοράς Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου» τιμήθηκε η κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά,
ιδρύτρια, πρόεδρος και ψυχή του Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».
Για την κ. Μυλωνά μίλησε ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, καθηγητής Πανεπιστημίου κ. Βασίλης Ράπανος
και σε συζήτηση που ακολούθησε με θέμα «οδική ασφάλεια: δικαίωμα και υποχρέωση ζωής» μίλησαν ο κ. Αθανάσιος Παπακωνσταντίνου, Διευθυντής Τροχαίας Αγίας
Παρασκευής, η κα Βίκυ Χριστοδουλάκη, γιατρός και ο κ. Πανεπιστημίου Αθηνών (8 Μαρτίου 2011, αίθουσα της
Ιωάννης Παπαδόπουλος, τ. αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής ΕΣΗΕΑ).

Η παρουσία του Ι.Ο.ΑΣ. στους σταθμούς Μετρό, συνεχίζεται

Το Ινστιτούτο σε συνεργασία με την
«Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Α.Ε.», για 4η συνεχόμενη χρονιά ενημερώνει τους πολίτες /επιβάτες του Μετρό μέσα από τις αφίσες της καμπάνιας που αφορούν σε
κοινωνικά μηνύματα για την οδική
ασφάλεια και την πρόληψη, δίνοντας έμφαση στα κύρια αίτια των
τροχαίων δυστυχημάτων, σε προθήκες των σταθμών του Μετρό.
Επιπλέον, τα τηλεοπτικά κοινωνικά
μηνύματα προβάλλονται από τις
οθόνες του Μετρό στις αποβάθρες,
ευαισθητοποιώντας έτσι τον επιβάτη για το θέμα της πρόληψης των
τροχαίων συμβάντων.
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Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Οδική Ασφάλεια
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Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Καταστατική Χάρτα για την Οδική
Ασφάλεια με δέσμευση την ενημέρωση των πολιτών στην
Ελλάδα για μείωση τουλάχιστον κατά 50% των τροχαίων
συμβάντων την επόμενη τριετία. Η εκδήλωση πραγματοποι-

ήθηκε στις 3 Μαρτίου 2011 στo αμφιθέατρο του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην Αθήνα. Η εκδήλωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και προσέλκυσε ένα μεγάλο αριθμό υπογραφόντων που δεσμεύτηκαν για θέματα
Οδικής Ασφάλειας (3 Μαρτίου 2011).

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ., προσκαλείται από την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Οδική Ασφάλεια, στην
τελετή βράβευσης
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Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» προσκλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την
Οδική Ασφάλεια στην τελετή για την απόδοση βραβείων που
διοργανώθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2011 με μεγάλη επιτυχία στις Βρυξέλλες. Μερικοί από τους μεγαλύτερους Οργανισμούς της Ευρώπης υπέγραψαν τη δέσμευσή τους στην
Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας. Με έναν αριθμό συμμετεχόντων που έφτασε τους 250, η τελετή των βραβείων
ήταν μια μοναδική ευκαιρία για όλους τους οργανισμούς, να

ανταλλάξουν τις ιδέες και καλές πρακτικές για ζητήματα
Οδικής Ασφάλειας. Το γεγονός φιλοξένησε πολύ σημαντικούς ομιλητές, που έδωσε ακόμα μεγαλύτερο κύρος στην
εκδήλωση, όπως τον κο Siim Kallas, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μεταφορές, τον Δρ Dinesh Sethi
από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την κα Sarah
Copsey από την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία (OSHA) (Βρυξέλλες, 1η Φεβρουαρίου 2011).

Πρόσφατες Δράσεις

Προγραμματίζονται

 22 Μαΐου: Συμμετοχή του
Ι.Ο.ΑΣ. στον Ποδηλατικό Γύρο
Αργυρούπολης
 29 Μαΐου: Συμμετοχή του
Ι.Ο.ΑΣ. στο Φεστιβάλ Παιδιού
του Δήμου Πεύκης
 7 Ιουνίου: «Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια» στη Γεννάδειο
Σχολή
 1-3 Ιουνίου: «Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια» στο Ηράκλειο
Κρήτης
 16 Ιουνίου: «Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια» στο 5ο Νηπιαγωγείο Βύρωνα
 19 ή 26 Ιουνίου: Ενημέρωση για την οδική ασφάλεια στο
προσωπικό της ασφαλιστικής
εταιρείας Chartis, στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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 8 Μαΐου: Εκδηλώσεις στην Κοινότητα Πικερμίου για τον Εορτασμό της Ημέρας του Αγίου Χρυσοστόμου
 9 Μαΐου: Εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, για την έναρξη της Δεκαετίας για την Οδική Ασφάλεια, του ΟΗΕ
 10 Μαΐου: «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στο 2ο και 3ο Νηπιαγωγείο Αναβύσσου
 11 Μαΐου: Επίσημη μέρα έναρξης της δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την Οδική Ασφάλεια. Εκδηλώσεις του Ι.Ο.ΑΣ. σε
συνεργασία με το δήμο Πατρέων, το Πανεπιστήμιο Πάτρας, την Τροχαία της πόλης και φορέων της περιοχής

Οδική Ασφάλεια – εξέταση υποψηφίων οδηγών

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σε κάθε συνεδρίαση του Ε.Σ.Ο.Α. στο οποίο
και συμμετέχει ενεργά επισημαίνει τη θέσπιση μέτρων για τα φλέγοντα ζητήματα της Οδικής Ασφάλειας, με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της Οδικής
Ασφάλειας στην Ελλάδα.
Κατά την 6η συνεδρίαση του Ε.Σ.Ο.Α. το Ι.Ο.ΑΣ., που είχε και γραπτά υποβάλλει τις προτάσεις του για το θέμα της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών, επισήμανε μεταξύ άλλων την αναγκαιότητα βελτίωσης των διαδικασιών
κατά τις οποίες εξετάζονται οι υποψήφιοι οδηγοί και της ύπαρξης απόλυτης
διαφάνειας των εξετάσεων.
Αισιοδοξία πάντως προκαλεί το γεγονός ότι το ΥΠΟΜΕΔΙ έθεσε σε Δημόσια
Διαβούλευση το ζήτημα της εκπαίδευσης-εξέτασης των υποψηφίων οδηγών
και της λειτουργίας των σχολών οδηγών και όπως διαφαίνεται υπάρχει πρόθεση ουσιαστικής αντιμετώπισης του ζητήματος.

