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Εκδήλωση στη
Σχολή Ικάρων

Δεκέμβριος 2009

σε αυτό το τεύχος
Ενημερωτική καμπάνια του Ι.Ο.ΑΣ. για τις χειμερινές αποδράσεις
Συμμετοχή στην Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας (Κέρκυρα)
Εκδήλωση στη Σχολή Ικάρων
Η απονομή του προγράμματος R2R

Μετά από πρόσκληση της
Διεύθυνσης Ασφάλειας Πτήσεων
Εδάφους της Σχολής Ικάρων,
το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα
«Δράσεις – Προοπτικές
& Βασικές αρχές οδικής
ασφάλειας» στις εγκαταστάσεις
της Σχολής Ικάρων, στις
21 Δεκεμβρίου 2009.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν
με ενδιαφέρον Αξιωματικοί και
σπουδαστές και της Σχολής
Τεχνικών Υπαξιωματικών της
Αεροπορίας. Ομιλητές ήταν η
Πρόεδρος Δ.Σ. του Ινστιτούτου
κα Βασιλική Δανέλλη Μυλωνά
και ο κ. Άρης Κόκκας, Μέλος
του Ινστιτούτου.
(Σχολή Ικάρων, 21 Δεκ. 2009)

Η απονομή του
προγράμματος R2R
Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»,
Μέλος του ETSC, υποστηρίζει
το πρόγραμμα Roads to Respect
(R2R) που συντονίζει το European
Transport Safety Council (ETSC)
σε συνεργασία με την Toyota
και την 3M. Στο πλαίσιο του
προγράμματος πήραν μέρος
63 φοιτητές συνολικά από 16
Πανεπιστήμια (Βουλγαρία,
Κροατία, Κύπρο, Ελλάδα,
Ρουμανία, Σερβία, και Σλοβενία).
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Συμμετοχή στο Forum «Εξευρωπαϊσμός - Ελλάδα 2021»

Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας

«Πάνος Μυλωνάς»

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Οδική Ασφάλεια
Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Οδική Ασφάλεια – Προτεραιότητα στη χώρα μας;
Εκδηλώσεις για την Οδική Ασφάλεια στην Κεφαλλονιά

Ενημερωτική καμπάνια του Ι.Ο.ΑΣ. για τις χειμερινές
αποδράσεις
Στα πλαίσια της δημιουργίας του κοινού φορέα από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς», «Δρόμοι στο Μέλλον… Συμμαχία για την ασφάλεια και
τον πολιτισμό στο δρόμο», το Ινστιτούτο προχώρησε στην έκδοση και
διανομή του ενημερωτικού εντύπου «Οδηγώ με Ασφάλεια το
χειμώνα» , σκοπεύοντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
Ελλήνων οδηγών πριν και κατά τη διάρκεια των εορτών των
Χριστουγέννων στα πλαίσια της πρόληψης και μείωσης των
τροχαίων δυστυχημάτων στη χώρα μας. Η διανομή πραγματοποιήθηκε από τα διόδια των αυτοκινητόδρομων της χώρας μας πριν και κατά
τη διάρκεια των εορτών καθώς και από τη Γέφυρα Ρίο - Αντίρριο το
μήνα Ιανουάριο. Επιπλέον, το εν λόγω έντυπο κυκλοφορεί και ως
ένθετο σε περιοδικά του ειδικού τύπου με πανελλαδική διανομή.
Επίσης, το Ινστιτούτο δημιούργησε και ένα ραδιοφωνικό κοινωνικό μήνυμα που
εστιάζει στην προσοχή του οδηγού στις χειμερινές αποδράσεις του και λειτουργεί
συμπληρωματικά στην ενημερωτική καμπάνια, πετυχαίνοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην όλη προσπάθεια ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα. Στην πρωτοβουλία αυτή του Ινστιτούτου σχετικά με τη δημιουργία της Συμμαχίας, οι εταιρείες που
συμμαχούν είναι: ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε, COSMOTE, DIAGEO Hellas και
GENESIS Pharma, αναλαμβάνοντας άξονες δράσης όπως: Παιδιά και Οδική Ασφάλεια
(ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ), Αλκοόλ και Οδήγηση (DIAGEO), Ασφαλής Οδήγηση και Κινητό
(COSMOTE), Καλή Υγεία για Ασφαλή Οδήγηση (GENESIS Pharma) και Οικολογική
Οδήγηση (ΓΕΦΥΡΑ A.E). Υποστηρικτές και αγγελιοφόροι του μηνύματος της
Συμμαχίας είναι και οι αυτοκινητόδρομοι, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.,
ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. (Δεκέμβριος 2009 - Ιανουάριος 2010).

Συμμετοχή στην Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας
στην Κέρκυρα
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»
αποδεχόμενο την πρόσκληση του Τμήματος Τροχαίας
Κερκύρας υποστήριξε την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας
(11-18 Δεκεμβρίου 2009) και συμμετείχε στην ημερίδα που
διοργανώθηκε στην Κέρκυρα με διανομή ενημερωτικού
υλικού και ομιλία της Προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ., η οποία δεσμεύτηκε ότι το Ινστιτούτο θα
στηρίξει τις προσπάθειες των φορέων ιδιαίτερα σε θέματα εκπαίδευσης και κυκλοφοριακής αγωγής (Κέρκυρα, 18-19 Δεκεμβρίου 2009).

Συμμετοχή στο Forum «Εξευρωπαϊσμός-Ελλάδα 2021»
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» σε συνεργασία με την European
Profiles και τη ΜΚΟ ANCE NGO διοργάνωσε
εκδήλωση με θέμα: «Παιδιά και νέοι διαγωνίζονται και δημιουργούν για την Οδική
Ασφάλεια, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό»
στα πλαίσια του Forum «Εξευρωπαϊσμός Ελλάδα 2021» που πραγματοποιήθηκε κατά
τη διάρκεια του Money Show στις 20 Δεκεμβρίου.
Το Ινστιτούτο συμμετείχε με παρουσίαση έργων φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών για την οδική συμπεριφορά και την ευγένεια στο δρόμο, προβολή
του βίντεο Sociodromologia – «Συμπεριφορά στο δρόμο: Αθήνα, Βρυξέλλες,
Στοκχόλμη» και παρουσίαση για την Οδική Ασφάλεια και το Ινστιτούτο από την
Πρόεδρο του Ινστιτούτου, ενώ οι άλλοι δύο άξονες Περιβάλλον και Πολιτισμός
παρουσιάστηκαν από ANCE NGO και την European Profiles αντίστοιχα με ομιλίες
και προβολή βίντεο (Ξενοδοχείο Χίλτον, 20 Δεκεμβρίου 2009).

Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
Μετά από πρόσκληση του Τομέα Εθελοντισμού &
Αλληλεγγύης του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την Παγκόσμια
ημέρα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στις 3 Δεκεμβρίου,
το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»
συμμετείχε με ομιλίες στην Ξάνθη και στην Καστοριά.
Στόχος των εκδηλώσεων ήταν η ενημέρωση για τα άτομα
με αναπηρίες με έμφαση στον τομέα της πρόληψης, καθώς
μεγάλο ποσοστό αναπηριών δεν οφείλονται σε γενετικές
παθήσεις, αλλά είναι επίκτητες και κατά κύριο λόγο
απορρέουν από τροχαία δυστυχήματα.
Για τις ημερίδες αυτές δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο με
τίτλο «Κυκλοφορώ με παιδεία, μαθαίνω να ζω» (Ξάνθη, 12 Δεκεμβρίου 2009 και
Καστοριά 16 Δεκεμβρίου 2009).

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις για την Οδική
Ασφάλεια στην Κεφαλλονιά
Το Τμήμα Τροχαίας Αργοστολίου Κεφαλλονιάς
διοργάνωσε εκδηλώσεις για την Οδική Ασφάλεια
στην Κεφαλλονιά στις 20 Δεκεμβρίου.
To Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»
υποστήριξε τη διοργάνωση με διανομή έντυπου
ενημερωτικού υλικού, ενώ ο κ. Α. Ρουχωτάς,
Συγκοινωνιολόγος και Μέλος Δ.Σ. του Ινστιτούτου, πραγματοποίησε παρουσίαση
των βασικών αρχών οδικής ασφάλειας και των δράσεων του Ι.Ο.ΑΣ., καθώς και
των σημαντικότερων αιτιών των τροχαίων δυστυχημάτων (Αργοστόλι Κεφαλλονιάς, 20 Δεκεμβρίου 2009).

Προγραμματίζονται:
✔ Βράβευση του καλύτερου Τροχονόμου της χρονιάς για το έτος 2009
✔ Βράβευση του καλύτερου φοιτητή που παρουσίασε την εργασία του
για το πρόγραμμα SHLOW (Βρυξέλλες, Φεβρουάριος 2010)
✔ Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας από το Ι.Ο.ΑΣ.
(19-26 Μαρτίου 2010)

Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Δράσης
για την Οδική Ασφάλεια
Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς» προσκλήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετείχε
ως ομιλήτρια με θέμα τα θύματα των
τροχαίων δυστυχημάτων στο πάνελ
«Ευρωπαίος πολίτης και η συμβολή
του στην Οδική Ασφάλεια».
Η ομιλία της κας Βασιλικής Δανέλλη Μυλωνά πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια της παρουσίασης, από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Δράσης για την Οδική
Ασφάλεια για την περίοδο 2011 –
2020, στο μέγαρο Charlemagne, με την
παρουσία 400 εκπροσώπων κυβερνητικών και μη φορέων, Οργανισμών
και εμπειρογνωμόνων από το χώρο
της οδικής ασφάλειας (Βρυξέλλες,
2 Δεκεμβρίου 2009). Για περισσότερες
πληροφορίες:
www.ioas.gr/uploads/files/1607.jpeg

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οδική Ασφάλεια –
θα γίνει επιτέλους
προτεραιότητα στη
χώρα μας;
Στα πλαίσια του Υπουργικού Συμβουλίου η Κυβέρνηση έκανε μια σειρά
εξαγγελιών σχετικών με θέματα
αναθεώρησης του Κ.Ο.Κ. και ειδικότερα με τις ποινές και τα πρόστιμα.
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς» υποστηρίζει
πάντα κάθε προσπάθεια και πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση της
πρόληψης και της βελτίωσης της
Οδικής Ασφάλειας στον τόπο μας και
για το λόγο αυτό παρακολουθεί
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αναμένει
την πραγματοποίηση των εξαγγελιών.
Είναι απόλυτη ανάγκη η πολιτεία να
θέσει άμεσα ως προτεραιότητα την
Οδική Ασφάλεια. Για το θέμα αυτό
στη χώρα μας δεν υπάρχουν πλέον
άλλα περιθώρια καθυστέρησης!

