
Ανοιχτή συζήτηση για το αλκοόλ και την οδήγηση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας 
Μεταφορών (E.T.S.C.) και το Ινστιτούτο 
Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλω-
νάς» διοργάνωσαν ανοιχτή συζήτηση με 
θέμα «Οδική Ασφάλεια & Υπεύθυνη  
Κατανάλωση Αλκοόλ στην Ελλάδα», στις 
25 Νοεμβρίου, στην Αίγλη Ζαππείου. 

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε ως στόχο να ενισχύσει το διάλογο σε επίπεδο  
κρατικών Αρχών, κοινωνικών φορέων και ΜΜΕ, όπως επίσης και να δώσει τη  
δυνατότητα σε εμπειρογνώμονες και ειδικούς για ανταλλαγή απόψεων σε θέματα  
οδικής ασφάλειας και υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ. Παράλληλα, στόχος του 
συνεδρίου ήταν η βελτίωση των επιδόσεων της χώρας μας σε σχέση με τον  
Eυρωπαϊκό στόχο για τη μείωση των ατυχημάτων. 

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Diageo στο πλαίσιο της  
συμμετοχής της, ως ιδρυτικό μέλος, στη Συμμαχία «Δρόμοι στο Μέλλον» και των  
προγραμμάτων που υλοποιεί τα τελευταία τρία χρόνια στον άξονα «Αλκοόλ και  
Οδήγηση», προωθώντας με αυξανόμενη ένταση το μήνυμα της Υπεύθυνης  
Κατανάλωσης αλκοόλ στους καταναλωτές. 

Ο κ. Σπύρος Βούγιας, Υφυπουργός Προστασίας του 
Πολίτη άνοιξε την εκδήλωση, τονίζοντας ότι «η Οδική 
Ασφάλεια, αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη και για μένα προσωπικά...».  
Στη συνέχεια, τις προτάσεις τους κατέθεσαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού  
Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών κ. Antonio Avenoso, η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. 
«Πάνος Μυλωνάς» κα Βασιλική Δανέλλη - Μυλωνά, ο Καθηγητής Ασφάλειας 
Μεταφορών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου κ. Richard Allsop - του οποίου την 
παρουσίαση πραγματοποίησε ο Eksler Vojtech από το E.T.S.C - και ο Καθηγητής του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Ιωάννης Γκόλιας. Παράλληλα, η Διευθύντρια 
εταιρικών σχέσεων της Diageo Ελλάδος κα Αναστασία Αγγελή, παρουσίασε τα 
αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας που διενήργησε η εταιρεία στο πλαίσιο των  
δράσεων υπεύθυνης κατανάλωσης 2008-2009, που υλοποίησε σε συνεργασία με το 
Ι.Ο.ΑΣ. και το Σύνδεσμο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), διερευνώντας τη στάση 
και τις αντιλήψεις των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στο ζήτημα «αλκοόλ και  
οδήγηση» (Αίγλη Ζαππείου, 25 Νοεμβρίου 2009). Περισσότερες πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα του Ινστιτούτου: www.ioas.gr/index.php?ID=latest_news&Rec_ID=1536  
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Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 
«Πάνος Μυλωνάς» πήρε μέρος ως 
παρατηρητής, στην 1η Παγκόσμια 
Υπουργική Σύνοδο για την Οδική 
Ασφάλειας, η οποία έλαβε χώρα 
στην Μόσχα 19 & 20 Νοεμβρίου 
2009. 

Το Ινστιτούτο προσκλήθηκε από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 
μαζί με άλλες 24 αντιπροσωπείες 
από όλο τον κόσμο για να συμμε-
τέχει στην έναρξη των εργασιών 
του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Νέων για την Οδική Ασφάλεια 
YOURS (Youth for Road Safety).
Επόμενο βήμα αποτελεί η 
σύνταξη του καταστατικού 
και η ανάληψη δράσεων σε 
διεθνές επίπεδο. (Μόσχα 19 & 20 
Νοεμβρίου 2009).
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Στο Δουβλίνο πραγματοποιήθηκε το Κεντρικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας  
Μεταφορών (E.T.S.C) με συμμετοχή των εκπροσώπων των Μελών. Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου  
κα Β. Δανέλλη - Μυλωνά συμμετείχε στη διοργάνωση. Παράλληλα με το Συμβούλιο είχε προγραμματι-
στεί διάλεξη για το αλκοόλ και την οδήγηση που διοργανώθηκε από την Αρχή Οδικής Ασφάλειας (RSA) 
της Ιρλανδίας. Στην εν λόγω εκδήλωση παρίστατο καθ’ όλη τη διάρκεια ο Υπουργός Μεταφορών της 
Ιρλανδίας, επιστημονικοί φορείς, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και Οργανισμών. Πλήθος ερωτημά-
των τέθηκαν από τους συμμετέχοντες – παρακολουθούντες και απαντήσεις δόθηκαν αντίστοιχα από τον 
Υπουργό, τους διοργανωτές και τους ειδικούς επιστήμονες (Δουβλίνο – Ιρλανδία, 12-13 Οκτωβρίου 2009).

Το Ι.Ο.ΑΣ. συμμετέχει στο κεντρικό συμβούλιο του E.T.S.C.

Προγραμματίζονται:

Συμμετοχή στο πανελλήνιο συνέδριο Oδικής Aσφάλειας

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλω-
νάς» συμμετείχε με επιστημονική δημοσίευ-
ση υπό τον τίτλο «Διερεύνηση Συμπεριφοράς 
Ελλήνων Οδηγών» στο 4ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Οδικής Ασφάλειας που διοργάνωσε ο  
Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πραγματο-
ποιήθηκε στην Αθήνα 4 & 5 Νοεμβρίου 2009. 
Η επιστημονική δημοσίευση περιελάμβανε  
στοιχεία από έρευνες που υλοποίησε το Ι.Ο.ΑΣ. 
σε συνεργασία με 12 άλλες χώρες τις Ε.Ε. και σε 
συνεργασία με τη Γέφυρα Α.Ε. Παράλληλα το 
Ινστιτούτο παρουσίασε στους συμμετέχοντες τις 
μελλοντικές του δράσεις και στήριξε τις εργασίες 
του Συνεδρίου (Αθήνα 4 & 5 Νοεμβρίου 2009).

✔  Εκδήλωση με θέμα «Οδική Ασφάλεια & Ένοπλες Δυνάμεις» στο Πολεμικό Μουσείο στις 8 Δεκεμβρίου 2009

✔  Συμμετοχή με παρουσίαση και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού στις εκδηλώσεις της Τροχαίας Κεφαλλονιάς 
στις 20 Δεκεμβρίου 2009

✔  Ομιλία της Προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ. και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού στις εκδηλώσεις της Τροχαίας Κερκύρας

✔  Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. με ομιλία, παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος και έκθεση αφίσας στο Forum 
«Εξευρωπαϊσμός - Ελλάδα 2021» στα πλαίσια του Money Show στις 19 & 20 Δεκεμβρίου 2009  

Ημερίδα: «Παιδί 
και Ασφάλεια στο 
αυτοκίνητο»

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμμετεί-
χε με ομιλία υπό τον τίτλο «Παιδί και 
Οδική Ασφάλεια – Η Ελληνική πραγμα-
τικότητα» στην ημερίδα που διοργανώ-
θηκε από τη Βασιλική Πρεσβεία της 
Νορβηγίας και την Εταιρεία HTS BeSafe 
AS. Η ημερίδα με θέμα «Παιδί και  
Ασφάλεια στο Αυτοκίνητο - Η Ελληνική 
Πραγματικότητα - Το Νορβηγικό / Σκαν-
διναβικό Μοντέλο» πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα στις 24 Νοεμβρίου 2009.

Συμμετοχή σε  
σεμινάρια εκπαιδευτικών

Το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλω-
νάς» σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και τη  
Διεύθυνση Δευτεροβάθμι-

ας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας, 
υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής  
Αυτοδιοίκησης Εύβοιας, συμμετείχε με 
παρουσίαση του προγράμματος  
Κυκλοφοριακής Αγωγής για μικρά  
παιδιά «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε 
σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
για την Οδική Ασφάλεια. Τα σεμινάρια 
πραγματοποιήθηκαν στις πόλεις  
Χαλκίδα, Αλιβέρι, Κήρυνθο, Ωραιοί και 
Κάρυστο, στις 2, 9, 13, 20, 23  
Νοεμβρίου 2009 αντίστοιχα (Εύβοια, 
Νοέμβριος 2009).

Η TISPOL επισκέπτεται τα γραφεία του Ι.Ο.ΑΣ.

H Εκτελεστική Επιτροπή της TISPOL 
(Traffic Information System Police) στα 
πλαίσια επίσκεψής της στην Ελλάδα για 
συνεργασία με την Ελληνική Αστυνο-
μία, επισκέφθηκε τα γραφεία του 
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στις 3  
Νοεμβρίου στην Αθήνα με στόχο την 
ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με θέμα-
τα της Οδικής Ασφάλειας στην Ευρώπη 
γενικά και στην Ελλάδα ειδικότερα.  

Η TISPOL αντιπροσωπεύει το Ευρωπαϊ-
κό Δίκτυο Υπηρεσιών της Τροχαίας 
(European Traffic Police Network) και 
αριθμεί 27 μέλη - χώρες με εκπροσώ-
πηση των Αρχών της Τροχαίας των 
χωρών / μελών της Ευρωπαϊκής  
Ένωσης. 
 
Στα πλαίσια της συνάντησης συμφωνή-
θηκε η στενή μελλοντική συνεργασία 
μεταξύ του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» 
και της TISPOL σε θέματα εκπαίδευσης 
και ενημέρωσης κυρίως των στελεχών 
της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιαίτερα 
της Τροχαίας, όπως επίσης και η  
συμμετοχή σε εκστρατείες και συνεργα-
σίες που πραγματοποιούνται στην 
Ευρώπη με το συντονισμό της TISPOL 
(Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2009).


