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Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. στο «Παιδικό Πανηγύρι» στην Εύβοια
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Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε στο Παιδικό Πανηγύρι που διοργάνωσε η
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας (Τμήματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και
Πολιτιστικών Θεμάτων) στη Χαλκίδα από τις 8 έως τις 11
Ιουνίου. Στις εκδηλώσεις αυτές δημιουργήθηκαν «σταθμοί» στους οποίους οι μαθητές συμμετείχαν σε παιχνίδια κυκλοφοριακής αγωγής, διατροφής, φυτέματος σπόρων,
ανακύκλωσης, ζωγραφικής και λούνα παρκ. Το Ινστιτούτο
παρουσίασε το πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με ασφάλεια»
στον τομέα της κυκλοφοριακής αγωγής και εκπαιδεύτηκαν
περισσότεροι από 300 μαθητές σχολείων του Νομού. Παράλληλα διανεμήθηκε έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και γιλεκάκια
σε όλα τα παιδιά (Κόκκινο Σπίτι, Χαλκίδα, 8-11 Ιουνίου 2010).

Εκδηλώσεις από το Ι.Ο.ΑΣ. στα πλαίσια του Φεστιβάλ Μηχανοκίνησης.

Ο τομέας Μηχανολογίας του Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ διοργάνωσε το Φεστιβάλ Μηχανοκίνησης για
όλους τους σπουδαστές και φίλους στην πίστα “KARTODROMO” Αφιδνών με επιδείξεις γρήγορων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών από συνεργαζόμενες λέσχες και εταιρείες, αγώνες
kart, διαγωνισμούς και εκδηλώσεις με σκοπό οι παρευρισκόμενοι να έρθουν σε επαφή με
την αγωνιστική οδήγηση και να γνωρίσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες στο χώρο της αυτοκίνησης με την επίδειξη αντιπροσωπευτικών simulators. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων,
το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε με διανομή έντυπου
ενημερωτικού υλικού και παρουσίαση του προγράμματος HEROES για ενημέρωση σχετικά με τη συνετή οδήγηση, την υιοθέτηση σωστών προτύπων συμπεριφοράς
για τους νέους, καθώς και την κατανάλωση αλκοόλ . Ο
κόσμος συμμετείχε με ενθουσιασμό στο πρόγραμμα και
υπήρξε ενδιαφέρον για εθελοντισμό (“KARTODROMO”
Αφιδνών, 10 Ιουνίου 2010).
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Εορταστική εκδήλωση διοργάνωσε το Ι.Ο.ΑΣ. για τη συμπλήρωση 5 χρόνων δράσης

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» διοργάνωσε τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2010 εορταστική εκδήλωση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης πέντε χρόνων δράσης από
την ίδρυσή του με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών, εθελοντών και ενεργών πολιτών για τα θέματα της κυκλοφοριακής αγωγής και των
προσπαθειών που γίνονται για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τους
χρήστες των οδών.
Κατά την εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν:
 Δρώμενο με κεντρικό σύνθημα «Όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο» από τους εθελοντές του
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», μικρούς μαθητές και φοιτητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, στον εξωτερικό χώρο του Αμφιθεάτρου σχηματίζοντας το σύνθημα με τριαντάφυλλα τόσα όσα τα παιδιά και οι νέοι κάτω των 25 ετών που χάθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα
 Παρουσίαση του διαδραστικού Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής για τα παιδιά «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε μαθητές της Ελληνογερμανικής Αγωγής
 Ενημέρωση των εθελοντών του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σχετικά
με το θέμα «Αλκοόλ και Οδήγηση» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HEROES [Health and Road Safety: Volunteering Heroes]
 Παρουσίαση της Εικαστικής Έκθεσης Αφίσας «Συμπεριφορά στο
Δρόμο» των φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με έκθεση
των έργων και παρουσίασή τους από την Αν. Καθηγήτρια κα Λεώνη Βιδάλη. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε το έντυπο που πλαισιώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ινστιτούτου «Γίνε Ιππότης της Οδικής
Ασφάλειας», μία εκπαιδευτική ιστορία που με τη βοήθεια του Ιππότη
Ευγένιου, ενός ήρωα της σωστής κυκλοφορίας στο δρόμο, εισάγει τα
παιδιά με τρόπο εύκολο και κατανοητό σε έννοιες σχετικές με την οδική ασφάλεια. Σύντομη παρουσίαση έγινε επίσης και του υποστηρικτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από
την Πρόεδρο του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» κα Βασιλική Δανέλλη Μυλωνά, την κα Μαρία Φραγκιά, παιδαγωγό, τον κ. Άρη Κόκκα, μέλος
του Ινστιτούτου και ειδικού σε θέματα Οδικής Ασφάλειας, τον κ. Johan
Chiers, Διευθυντή των Responsible Young Drivers του Βελγίου, τον κ.
Νίκο Χαραλαμπόπουλο, Youth Leader του Ι.Ο.ΑΣ, το Δρ. Ιωάννη Στ.
Παπαδόπουλο με θέμα «Όταν η αλκοόλη γίνεται πρόβλημα» και την κα
Ελένη Βουτιέρου, Ψυχίατρο και Πρόεδρο της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του Νομού Χίου που μίλησε για την «Αμφίδρομη σχέση
μεταξύ Ψυχικής Υγείας και Ατυχήματος».
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με χαιρετισμούς εθελοντών και συνεργατών μεταξύ αυτών του κ. Αθ. Παπακωνσταντίνου, Διοικητή Τροχαίας
Αγίας Παρασκευής που έθεσε τον εαυτό του αρωγό αυτής της σημαντικής προσπάθειας τονίζοντας τη σημασία της ενεργοποίησης της Πολιτείας και της συνεργασίας με την κοινωνία και της κας Λένας Μαυρικίου, Προέδρου του Ιδρύματος Οδικής Ασφάλειας Κύπρου
«Γιώργος Μαυρίκιος», που συστάθηκε με την υποστήριξη του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η οποία εξέφρασε την επιθυμία
της υλοποίησης των προγραμμάτων του Ι.Ο.ΑΣ. για τα παιδιά και τους νέους και στην Κύπρο (Αμφιθέατρο Αθήνα 9.84, Τεχνόπολη, Γκάζι, 17 Μαΐου 2010).
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Στη γιορτή εθελοντισμού συμμετείχε το Ι.Ο.ΑΣ.

Παρουσίαση του Ι.Ο.ΑΣ. στην Επιτροπή
Αιμοδοσίας Κυπρίων Φοιτητών Πάτρας

W

Μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Αιμοδοσίας
Κυπρίων Φοιτητών Πάτρας, το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε
με παρουσία και διανομή έντυπου ενημερωτικού
υλικού. Ο κ. Βασίλης Σταματόπουλος, εκπρόσωπος του Ινστιτούτου, πραγματοποίησε παρουσίαση
των δράσεων του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και
θεωρητικό μάθημα με τις βασικές αρχές οδικής
ασφάλειας. Επίσης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις
των ατυχημάτων στην αιμοδοτική επάρκεια της
χώρας και τόνισε το σημαντικό ρόλο της αιμοδοσίας (Πάτρα, 16 Μαΐου 2010).

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με τον Όμιλο
Ενεργών Πολιτών Φθιώτιδας, διοργάνωσε
εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια στις 7 Μαΐου στη Σπερχειάδα Φθιώτιδας. Στο πλαίσιο των
εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα για την Κυκλοφοριακή Αγωγή «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στις
3 πρώτες τάξεις των δημοτικών σχολείων του Νομού στις εγκαταστάσεις του παλιού Γυμνασίου Σπερχειάδας. Με το πέρας των δράσεων
οι μαθητές ζωγράφισαν αφίσες του εκπαιδευτικού προγράμματος και
παρακολούθησαν την έκθεση έργων φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών για την οδική συμπεριφορά και την ευγένεια στο δρόμο καταλήγοντας σε δράσεις στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του
Νομού. Στις 10 Μαΐου ο κ. Στέλιος Ευσταθιάδης, Μέλος του Ινστιτούτου και συγκοινωνιολόγος, πραγματοποίησε ομιλία και προβολή βίντεο για τις βασικές αρχές οδικής ασφάλειας στους μαθητές και καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παράλληλα έγινε διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού. Όλες οι εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για την οδική ασφάλεια έγιναν αποδεκτές με ιδιαίτερη θέρμη από τους τοπικούς φορείς και τους πολίτες
(Σπερχειάδα Φθιώτιδας, 7 και 10 Μαΐου 2010).

Το Ι.Ο.ΑΣ. παρουσίασε τις δράσεις του και τις προτάσεις
του στη Βουλή των Ελλήνων
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Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε στη
Γιορτή εθελοντισμού που
διοργάνωσε η Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού για 9η
συνεχή χρονιά με στόχο την
ενημέρωση και προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού.
Στη Γιορτή που τελούσε υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ελλάδος, συμμετείχαν 60 Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί με περίπτερα όπου προωθούνταν
ενημερωτικά έντυπα και οι δράσεις του κάθε φορέα.
Το Ινστιτούτο διένειμε έντυπο ενημερωτικό υλικό και
προώθησε τις δράσεις «Νύχτα χωρίς ατυχήματα» και HEROES, δράσεις στις οποίες η συμμετοχή των εθελοντών
είναι ιδιαίτερα ενεργή. Η Γιορτή εθελοντισμού σημείωσε
ιδιαίτερη επιτυχία με σημαντική προσέλευση κόσμου και
μεγάλο ενδιαφέρον για τις δράσεις των οργανώσεων και
έκλεισε με παρουσίαση δρώμενων και διοργάνωση συναυλίας (Πεζόδρομος Αποστόλου Παύλου, Θησείο, 5
Ιουνίου 2010).

Εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια στη
Σπερχειάδα Φθιώτιδας

Το Ινστιτούτο οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» προσκλήθηκε
από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα: «Δράσεις και πολιτικές ευαισθητοποίησης του κοινού για
την οδική ασφάλεια». Στο πλαίσιο των δράσεων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων φορέων, έγινε παρουσίαση του Ινστιτούτου, της δράσης και
των προτάσεών του από την Πρόεδρο Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά και τον
Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Τεχνικό Σύμβουλο και Μέλος του
Δ.Σ. του Ινστιτούτου, κ. Βασίλειο Αναστασόπουλο. Στη συνέχεια ακολούθησε
ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την κα Ελένη Βουτιέρου, Ψυχίατρο
και Πρόεδρο της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Νομού Χίου και εθελόντριας του Ινστιτούτου σχετικά με την προσπάθεια ευαισθητοποίησης της
τοπικής κοινωνίας για την οδική ασφάλεια (25 Φεβρουαρίου 2010).

Προγραμματίζονται

 24 Ιουλίου: Νύχτα χωρίς ατυχήματα στη Χαλκίδα στα νυχτερινά κέντρα GAZ, MIST & LOCA
 13-15 Αυγούστου: Δράσεις Ι.Ο.ΑΣ. στο προσκοπικό χωριό στο camping του ΕΟΤ στα Καμένα Βούρλα
 15-18 Σεπτεμβρίου: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά στο εμπορικό κέντρο AVENUE
 23-26 Σεπτεμβρίου: Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. με δράσεις για τα παιδιά και τους νέους στη «Μicropolis», Τεχνόπολις-Γκάζι
 24-25 Σεπτεμβρίου: Συνδιοργάνωση διήμερου Συμποσίου «Οδική Ασφάλεια. Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα και Προοπτικές» στ
Χίο, με τη Νομαρχία Χίου, την Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Χίου, τη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Χίου, το Σύλλογο Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων και το Ινστιτούτο Ναυτιλιακών,
Συγκοινωνιακών και Μεταφορικών Εφαρμογών, Κ.Μ.Λω
 27-29 Σεπτεμβρίου: Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. στο Φόρουμ του ΟΗΕ στη Γενεύη, στα πλαίσια της 60ης συνόδου του, για την οδική
ασφάλεια
 Σεπτέμβριος: Έναρξη δράσεων του Προγράμματος AVENUE (Actions for Vulnerable, Elderly, Novice drivers and road Users in
Europe – for traffic safety)

