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Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μετακίνησης

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς», συμμετέχοντας στις
εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Μετακίνησης επί της οδού Πανεπιστημίου,
πραγματοποίησε τις δράσεις του για τους
νέους και τα παιδιά που βρέθηκαν στη συγκεκριμένη οδό.
Οι εθελοντές του Ινστιτούτου υλοποίησαν
το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HEROES (Health
and Road Safety: Volunteering Heroes) για
τους νεαρούς κυρίως επισκέπτες, που στοχεύει στην ενημέρωση των νέων σχετικά με
το αλκοόλ και τις συνέπειες που έχει στον
οργανισμό και κατά συνέπεια στην οδηγική
ικανότητα του καθενός. Κατά την υλοποίηση
του προγράμματος, ο νέος ενημερώνεται με
ρεαλιστικό τρόπο για τις
επιπτώσεις του αλκοόλ στην οδήγηση.
Παράλληλα το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του Ι.Ο.ΑΣ. πραγματοποίησε το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε 100 μικρούς μαθητές
που βρέθηκαν στην εκδήλωση.
Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι μικροί χρήστες του δρόμου μαθαίνουν για τους κινδύνους που αυτός κρύβει, για τη σωστή χρήση του, ενώ παράλληλα «κυκλοφορούν» σε ένα οδικό περιβάλλον με την καθοδήγηση των
παιδαγωγών.
Γύρω από τους τάπητες των δράσεων εκτίθονταν έργα φοιτητών της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών και της σχολής Βακαλό τα οποία είχαν ως θέμα, την Οδική Ασφάλεια (Πανεπιστημίου, 18 Σεπτεμβρίου 2010).
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Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα στη Χαλκίδα
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Άλλη μια Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα διοργάνωσε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας στη Χαλκίδα σε
τρία μεγάλα νυχτερινά μαγαζιά της Γλύφας. Εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ. με τη βοήθεια προσκόπων
και εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού υλοποίησαν τη δράση σε GAZ, MIST και LOCA, ενημερώνοντας τους νέους για το αλκοόλ και τις συνέπειες που έχει στην οδήγηση, ενώ κατά την
έξοδο γινόταν φιλικό αλκοτέστ από τους εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ. στον «Οδηγό της Παρέας». Οι
συμμετέχοντες που δεν είχαν καταναλώσει αλκοόλ πήραν αναμνηστικό δώρο από το Ινστιτούτο ενώ αυτοί που κατανάλωσαν αλκοόλ δέχτηκαν συμβουλές για ασφαλή οδήγηση και κάρτα
με τα τηλέφωνα του Ραδιοταξί Χαλκίδας (Χαλκίδα, 24 Ιουλίου 2010).

Το Ι.Ο.ΑΣ. στις εκδηλώσεις «Μικρόπολις»
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Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, συμμετείχε στις εκδηλώσεις «Μικρόπολις» του Δήμου
Αθηναίων με θέματα ειδικά για παιδιά ηλικίας 6 με 13 ετών.
Οκτώ συναρπαστικές «Γειτονιές» περίμεναν τους μικρούς επισκέπτες στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με το Ινστιτούτο να αναλαμβάνει τη Γειτονιά της Οδικής
Ασφάλειας. Στη Γειτονιά αυτή οι μικροί μαθητές μέσα από το παιχνίδι,
μαθαίνουν βιωματικά για τους κινδύνους του δρόμου, τους κανόνες κυκλοφορίας,
την ασφαλή χρήση του δρόμου, καθώς και βασικά σήματα του Κ.Ο.Κ.. Τα παιδιά με
την καθοδήγηση των ειδικά εκπαιδευμένων συνεργατών του Ι.Ο.ΑΣ.
σχηματίζουν μόνα τους το περιβάλλον του δρόμου, βάζοντας διαβάσεις πεζών και φανάρια στα σωστά σημεία πάνω σε
έναν ειδικά σχεδιασμένο τάπητα (Τεχνόπολις, Γκάζι, 23-26 Σεπτεμβρίου).

«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια», στο εμπορικό κέντρο Avenue
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Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» μετά από πρόσκληση του εμπορικού κέντρου Avenue , έλαβε μέρος στις εκδηλώσεις σχετικά με το παιδί με
αφορμή τη νέα σχολική χρονιά, στις 13, 14, 15 Σεπτέμβρη. Το Ινστιτούτο συμμετείχε με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» κατά το οποίο τα
παιδιά μαθαίνουν παίζοντας για τους κινδύνους που κρύβει ο δρόμος και την
ασφαλή χρήση του, καθώς και συμβουλές από τους εκπαιδευμένους συνεργάτες
του Ινστιτούτου για να κυκλοφορούν σωστά με το ποδήλατό τους. Στο τέλος του
προγράμματος οι μικροί μας φίλοι παίρνουν αναμνηστικά δωράκια από το Ι.Ο.ΑΣ.
(Εμπορικό Κέντρο Avenue, 13, 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2010).

Οδική Ασφάλεια, στο Athens Motor Show Live 2010

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε στη φετινή διοργάνωση του «Athens Motor Show Live 2010» που διεξήχθη με επιτυχία από τις 22 έως τις
26 Σεπτεμβρίου 2010, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό. Εκεί είχαν τη
δυνατότητα οι επισκέπτες – νεαροί ως επί το πλείστον – να ενημερωθούν για θέματα
Οδικής Ασφάλειας από την ομάδα του Ι.Ο.ΑΣ. αλλά και να διαπιστώσουν «στην πράξη» τις συνέπειες του αλκοόλ στον οργανισμό μέσα από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
HEROES: Health & Road Safety: Volunteering Heroes.
Σύμφωνα με την Καμπάνια του Ινστιτούτου «Roads of Illusions», οι νέοι, δεν ενημερώνονται απλά για την ασφαλή οδήγηση αλλά συμμετέχουν βιωματικά σε μια ψευδαίσθηση επήρειας αλκοόλ αναλογιζόμενοι τις συνέπειες που πιθανώς προκαλέσει η κατανάλωση αλκοόλ στην οδήγηση.
Παράλληλα έργα φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και της σχολής Βακαλό με θέμα την Οδική Ασφάλεια
εκτίθονταν στο χώρο για τους επισκέπτες (Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Ελληνικό, 22-26 Σεπτεμβρίου, 2010).
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Ι.Ο.ΑΣ. και Ε.ΔΙ.Π.Α.Β.

Συμμετοχή Εθελοντών στην Ποδηλατοδρομία
Συνεργασία με τη Διεθνή Ομάδα Καλαθοσφαίρισης
Χαλανδρίου
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος ΜυW
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Χαλανδρέων ποδηλατοδρομία
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Ημέρας χωρίς Αυτοκίνητο
στις 26 Σεπτεμβρίου 2010.
Οι εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ., με
επικεφαλής τον κύριο Νίκο Σκαλούμπακα, μοίρασαν έντυπο πληροφοριακό υλικό για την Οδική Ασφάλεια και δέχτηκαν τις ευχαριστίες του Δημάρχου κυρίου Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου για την ενεργό συμμετοχή τους στην εκδήλωση (Χαλάνδρι, 26 Σεπτεμβρίου 2010).

λωνάς» μετά από αίτημα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FIBA) μέσω του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, συνέβαλε
στην έκδοση ενημερωτικού εντύπου με τους
βασικούς κανόνες Οδικής Ασφάλειας, συντείνοντας στην καμπάνια της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την Οδική Ασφάλεια. Η FIBA
με την καθοριστική συμβολή του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συνέδεσε με έξυπνο και πρακτικό τρόπο τους κανόνες της Οδικής Ασφάλειας με τους κανονισμούς του Basket, έτσι ώστε να προσεγγίσει τους φίλους του
δημοφιλούς αυτού αθλήματος (Αύγουστος 2010).

Οδική Ασφάλεια και Προσκοπισμός, πάνε μαζί!
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Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε στο
Πανελλήνιο Προσκοπικό Τζάμπορη για τον εορτασμό των 100 χρόνων του
Ελληνικού Προσκοπισμού στα Καμένα Βούρλα από τις 23 μέχρι τις 28 Αυγούστου 2010. Στο Τζάμπορη συμμετείχαν 2.500 πρόσκοποι από όλη την Ελλάδα
ηλικίας από 11 έως 15 ετών καθώς και οι βαθμοφόροι αρχηγοί τους. Η δράση
πραγματοποιήθηκε στο Προσκοπικό Χωριό που περιελάμβανε πλήθος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Το Ινστιτούτο διένειμε ενημερωτικό υλικό στα παιδιά και στους βαθμοφόρους
Προσκόπους σχετικά με την οδική ασφάλεια και πραγματοποίησε τη δράση
Health and Road Safety: Volunteering HEROES για την επίδραση του αλκοόλ
στην οδήγηση. Τα παιδιά και οι βαθμοφόροι Πρόσκοποι έδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τη δράση, αφού πάνω από 2.000 άτομα πέρασαν από το περίπτερο του Ι.Ο.ΑΣ. και συμμετείχαν στη δράση. Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κα.
Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, συμμετείχε στην τελετή λήξης του Τζάμπορη και
ευχαρίστησε τους Αρχηγούς των Προσκόπων για την εξαίρετη συνεργασία με
το Ι.Ο.ΑΣ. στον εορτασμό των 100 χρόνων του Ελληνικού Προσκοπισμού (Καμένα Βούρλα, 23-28 Αυγούστου 2010).

W

W

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» συμμετέχει στο Συμβούλιο του Ε.ΔΙ.Π.Α.Β. (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων και Βίας) ως Ειδική Γραμματέας σε
θέματα Ατυχημάτων. Το Ι.Ο.ΑΣ. θα συνεργαστεί με το Ε.ΔΙ.Π.Α.Β. για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ατυχημάτων και συμβάντων βίας στα παιδιά με σύνθημα της εκστρατείας: «Προστασία της Ζωής-Σεβασμός στον Άνθρωπο». Στο Ε.ΔΙ.Π.Α.Β. συμμετέχουν εκπρόσωποι και άλλων φορέων, επίσης γνωστών για το κοινωνικό τους έργο, όπως «το Χαμόγελο του Παιδιού» και η
«ΠΝΟΗ», καθώς και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Νοσηλευτικές & Ιατρικές Μονάδες.

Διήμερο Συμπόσιο στη Χίο

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας – Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε μέσω της
Προέδρου του Βασιλικής Δανέλλη-Μυλωνά
στο διήμερο Συμπόσιο που έγινε στη Χίο με
θέμα «Οδική Ασφάλεια – Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα και Προοπτικές: Μια νέα Διεπιστημονική Προσέγγιση». Η κα Μυλωνά μίλησε για την Οδική Ασφάλεια και παρουσίασε το έργο του Ινστιτούτου στους συμμετέχοντες και σε όσους παρευρέθησαν στο συνέδριο. Το Συμπόσιο διεξήχθη με μεγάλη
επιτυχία καθώς είχε την υποστήριξη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του
Εξωτερικού, ερευνητικών κέντρων σχετικά
με την Οδική Ασφάλεια και εταιρείες αυτοκινητοδρόμων (24-25 Σεπτεμβρίου 2010,
Χίος).

Προγραμματίζονται

 16 Αυγούστου: Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα, σε νυχτερινά κέντρα της Ελλάδας και της Κύπρου
 20 Οκτωβρίου: Πρώτη συνάντηση των εταίρων-οργανισμών που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Avenue (Actions for
Vulnerable, Elderly, Novice Drivers and road users in Europe – for Road Safety)
 22 – 23 Οκτωβρίου: Πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στο εμπορικό κέντρο, Athens Heart
 24 Οκτωβρίου: Οικολογική – Πολιτιστική Παρέμβαση στον Οδικό Άξονα Χαλκίδας – Ψαχνών, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς
 31 Οκτωβρίου: Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. στον 28ο Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών
 18 – 19 Νοεμβρίου: Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη, του ΟΗΕ
 2 Δεκεμβρίου 2010: Ομιλία και παρουσίαση Βασικών Αρχών Οδικής Ασφάλειας στη σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα,
από την Πρόεδρο του Ι.Ο.ΑΣ. κα. Βάσω Δανέλλη-Μυλωνά και τον κ. Άγγελο Ρουχωτά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

