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    ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια
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Το Ι.Ο.ΑΣ. με την πρόεδρο του στα επίσημα
εγκαίνια του “Λεωφορείο χωρίς οδηγό”

(CityΜobil 2) 
 

Το Ι.Ο.ΑΣ. παρευρέθηκε με την Πρόεδρο του και στελέχη
του στα επίσημα εγκαίνια του καινοτόμου εγχειρήματος
“CityΜobil2”, ευρύτερα γνωστού ως “Λεωφορείο χωρίς
οδηγό”, που υλοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου με ευθύνη
της εταιρείας e-trikala Α.Ε. του Δήμου Τρικκαίων που
υλοποιεί το πρόγραμμα, σε συνεργασία και με την
υποστήριξη εταίρων – φορέων του Δημοσίου και του
Ιδιωτικού τομέα
Η κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά στη διάρκεια της ημερίδας
για το πρόγραμμα CityMobil2 έκανε την ομιλία με θέμα
«Λεωφορείο Χωρίς Οδηγό στα Τρίκαλα: Η τεχνολογία στην
υπηρεσία του ανθρώπου και της Οδικής Ασφάλειας»
Στην ομιλία  της η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. αναφέρθηκε
στην συμβολή της ηλεκτροκίνησης στην Οδική Ασφάλεια
αλλά και στη συμβολή του Ι.Ο.ΑΣ. στο πρόγραμμα
citymobil2 με τη δημιουργία και πραγματοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά Π/θμιας και Δ/
θμιας εκπαίδευσης.
(Περισσότερα:http://goo.gl/T0ErSf ) 

Δράσεις –
Εκπαιδεύσεις από

το Ι.Ο.ΑΣ.

 
Δράσεις – Εκπαιδεύσεις

από το Ι.Ο.ΑΣ.
 
Κατά το μήνα Νοέμβριο 
εκπαιδεύτηκαν και
ενημερώθηκαν από το

Ινστιτούτο:

1.548 μαθητές
Π/θμιας και Δ/θμιας
εκπαίδευσης

 

677 Ενήλικοι
συμπολίτες μας  

σε εργαζόμενους των
εταιριών Αλουμίνιον της
Ελλάδος, Αττικές
Διαδρομές Α.Ε., Χάλυψ
Δομικά Υλικά Α.Ε.και Bayer
Eλλάς ΑΒΕΕ
στo πλαίσιο του
σεμιναρίου επιμόρφωσης
του προγράμματος
«ΕΡΜΗΣ» στο Ειδικό
Κατάστημα Κράτησης
Νέων Αυλώνα
στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων της επίσημης
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Το Ι.Ο.ΑΣ. με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«ΕΡΜΗΣ» και την υποστήριξη της Νέας Οδού

στις φυλακές νέων Αυλώνα
 

Μια ιδιαίτερα πρωτόγνωρη και συγκινητική εμπειρία έζησε
η ομάδα του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» τη Δευτέρα 30
Νοεμβρίου 2015. Πρόκειται για την πραγματοποίηση του
εκπαιδευτικού προγράμματος «ΕΡΜΗΣ» που απευθύνεται
σε νεαρούς παραβάτες του Κ.Ο.Κ., όμως αυτή τη φορά
πραγματοποιήθηκε στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων
Αυλώνα (ΕΚΚΝΑ ή Φυλακές Ανηλίκων), έναν χώρο
κράτησης για νεαρούς - έφηβους κρατουμένους ηλικίας
από 19-25 ετών. Αυτή τη στιγμή, κρατούνται περίπου 400
νέοι, από τους οποίους οι περισσότεροι είναι αλλοδαποί, με
σοβαρά κοινωνικά προβλήματα καθώς και έλλειψη
οικογενειακού στηρίγματος.
Η δράση αυτή έγινε κατόπιν πρωτοβουλίας της  εταιρίας
Νέα Οδός  που διαχειρίζεται το τμήμα του
αυτοκινητοδρόμου Π.Α.Θ.Ε από Μεταμόρφωση έως
Σκάρφεια, και ήταν ο αποκλειστικός χορηγός.
(Περισσότερα: http://goo.gl/ZmcvVl)
 

Tο Ι.Ο.ΑΣ. στην εκπομπή #HASHTAG στο
EPSILON TV

 

τελετής έναρξης
λειτουργίας των
Λεωφορείων Χωρίς Οδηγό 
στην πόλη των Τρικάλων
στο πλαίσιο των δράσεων
συνεργασίας του Ι.Ο.ΑΣ.
με το Σύνδεσμο για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη των
Πόλεων (ΣΒΑΠ)
(Περισσότερα:
http://goo.gl/WF2yFZ )

 

Προγραμματίζοντ
αι

- To Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς»
διοργανώνει εκδήλωση για
τον εορτασμό των 10
χρόνων δράσης του στο
Ζάππειο Μέγαρο την
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου
2015
- Στο πλαίσιο των
δράσεων συνεργασίας του
Ι.Ο.ΑΣ. με το Σύνδεσμο
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
των Πόλεων (ΣΒΑΠ) θα
γίνουν
προγραμματισμένες
εκπαιδευτικές ομιλίες και
βιωματικές εκδηλώσεις
οδικής ασφάλειας σε
μαθητές Γυμνασίων &
Λυκείων Δήμων μελών του
(ΣΒΑΠ)
- Στελέχη του
Ινστιτούτου θα
υλοποιήσουν θεωρητική
και βιωματική εκπαίδευση
στο πλαίσιο της πολιτικής
υγείας & ασφάλειας  στο
προσωπικό  εταιρειών
διακεκριμένων για την
ευαισθησία και το
ανεπτυγμένο αίσθημα
κοινωνικής ευθύνης, με τη
χρήση της Κινητής
Μονάδας Οδικής

http://goo.gl/ZmcvVl
http://goo.gl/WF2yFZ
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Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»
φιλοξενήθηκε στην πρεμιέρα της εκπομπής #HASHTAG
στο τηλεοπτικό κανάλι Epsilon TV με την παρουσιάστρια
και δημοσιογράφο κ. Ελεονώρα Μελέτη (δείτε την
εκπομπή εδώ).
Η εκπομπή εγκαινίασε τη νέα τηλεοπτική σεζόν με θέμα τα
Τροχαία ατυχήματα, μια μάστιγα των εποχών μας, που
δυστυχώς αγγίζει περισσότερο τις πιο παραγωγικές ηλικίες.
Η προσέγγιση ήταν να παρουσιασθεί το μέγεθος του
προβλήματος στο σύνολό του, και πόσο προσεκτικοί
πρέπει να είμαστε για να προλαμβάνουμε, αντί να
θεραπεύουμε ή ακόμα χειρότερα, να πενθούμε για την
υπόλοιπη ζωή μας.
(Περισσότερα:  http://goo.gl/0aHMNR )

 

 

Το Ι.Ο.ΑΣ. παρουσιάζει σε εκδήλωση την
πρωτοποριακή πλατφόρμα e-learning και τη

νέα αναβαθμισμένη Ιστοσελίδα του 
 

Εθελοντές και συνεργάτες προσκάλεσε το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε εκδήλωση που
διοργάνωσε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου την
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στο πλαίσιο του προγράμματος
«Είμαστε όλοι Πολίτες», για να παρουσιάσει την
πρωτοποριακή πλατφόρμα e-learning.
Στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκε επίσης η νέα
αναβαθμισμένη Ιστοσελίδα του Ινστιτούτου.
Τους φιλοξενούμενους και τους εισηγητές καλωσόρισε η
Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά.
(Περισσότερα:  http://goo.gl/lwRdjQ)
 

“Blue Driving”, Καμπάνια ασφαλούς οδήγησης 

από την ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. και το Ι.Ο.Α.Σ. «Πάνος

Μυλωνάς» 

Ασφάλειας του Ι.Ο.ΑΣ.
- To Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς»  διοργανώνει
σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας και το ΤΕΙ  Δυτ.
Ελλάδας ημερίδα με θέμα
«Ευαισθητοποίηση και
Εκπαίδευση Πολιτών –
Φοιτητών για την οδική
ασφάλεια» στα ΤΕΙ Αιγίου
και Αντιρρίου
(Περισσότερα:
http://goo.gl/p9FdIB )
 

 

Η παρουσία του
Ι.Ο.ΑΣ. στα Media

Τηλεοπτικές και
Ραδιοφωνικές
συνεντεύξεις και δηλώσεις
έκανε η Πρόεδρος του
Ι.Ο.ΑΣ. κα Βασιλική
Δανέλλη-Μυλωνά  στους
σταθμούς: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πρακτορείο FM, Epsilon
TV - στην εκπομπή:
“#HASHTAG ” με
παρουσιαστές την κα
Ελεονώρα Μελέτη 
(δείτε την εκπομπή εδώ),
ΛΥΔΙΑ 94,2 FM,
αναφορικά με τις
πρόσφατες δράσεις και
εκδηλώσεις του Ι.Ο.ΑΣ.
στη διάρκεια του
Νοεμβρίου όσο και για
αυτές που ετοιμάζουμε.
 
Αναφορές, ρεπορτάζ και
άρθρα για τις δράσεις του
Ινστιτούτου μας
δημοσιεύθηκαν στον
ημερήσιο τύπο καθώς και
σε εβδομαδιαία και
μηνιαία έντυπα όπως
παρατίθενται
χρονολογικά: AUTO
TΡΙΤΗ, SPORTDAY

https://www.youtube.com/watch?v=Rg4Rx2GlU_c
http://goo.gl/0aHMNR
http://goo.gl/lwRdjQ
http://goo.gl/p9FdIB
https://www.youtube.com/watch?v=Rg4Rx2GlU_c
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Η ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. στο πλαίσιο προσχώρησής της στα Μέλη
του Ι.Ο.Α.Σ. «Πάνος Μυλωνάς» και με γνώμονα την
ευαισθητοποίησή της σε θέματα ασφαλούς
οδηγικής συμπεριφοράς ανέπτυξε την καμπάνια ασφαλούς
οδήγησης: “Blue Driving”.
Η καμπάνια, η οποία σχεδιάστηκε με την υποστήριξη του
Ι.Ο.ΑΣ., έχει στόχο την καλλιέργεια οδικής συνείδησης και
συμπεριφοράς που θα βοηθήσει στην πρόληψη και την
ελάττωση της πιθανότητας να γίνει ένα τροχαίο
δυστύχημα. 
Βασικός άξονας της καμπάνιας είναι το website,
http://www.bluedriving.gr/, το οποίο προσφέρει χρηστικό
περιεχόμενο προς τους επισκέπτες, όπως τρόπους
συντήρησης του αυτοκινήτου, συμβουλές για
ασφαλέστερη οδήγηση και ένα σύντομο και διασκεδαστικό
quiz  που δείχνει πόσο Blue Driver είστε.
(Περισσότερα: http://goo.gl/NW1o2U )
 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» συμμετέχει στα εγκαίνια

Δανειστικής Βιβλιοθήκης για Δημοτικό Σχολείο
στη Λειβαδιά

 

Τμήμα της ΑΧΕΠΑ-ΕΛΛΑΣ, της μεγαλύτερης οργάνωσης

ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΠΡΩΙΝΗ
ΗΛΕΙΑΣ, ΠΑΤΡΙΣ
ΠΥΡΓΟΥ, NEXT DEAL,
NEW TIMES,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ,
SPORT DAY ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 
AUTO BILD,
MARKETING WEEK,
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ,
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΡΩΤΟ
ΘΕΜΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΛΑΡΙΣΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ, κ.α.
(Περισσότερα: 
http://goo.gl/7zWHkI)

 

Σε εξέλιξη  η
δεύτερη φάση
του Ευρωπαϊκού
ερευνητικού
προγράμματος
TraSaCu

 

Στη δεύτερη φάση του
προγράμματος Τraffic
Safety Culture,  το 
Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» εκπροσωπείται
στο SWOV-Institute for
Road Safety Research
στην Ολλανδία από την
κα. Δήμητρα
Γεωργογιάννη, Ψυχολόγο
του Ινστιτούτου.
Στο πλαίσιο του TraSaCu
πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη στο Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο του Delft
(TU Delft) από την
ψυχολόγο του Ι.Ο.ΑΣ.
Δήμητρα Γεωργογιάννη, η
οποία παρακολούθησε
διάλεξη της καθηγήτριας
Marjan Hagenzieker με
θέμα ‘Safety systems
approach’’, για το μάθημα
Traffic Safety.

http://www.bluedriving.gr/
http://goo.gl/NW1o2U
http://goo.gl/7zWHkI
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του απόδημου ελληνισμού, ανέλαβε να δημιουργήσει
δανειστική βιβλιοθήκη, στο Δημοτικό Σχολείο του χωριού
Άγιος Γεώργιος, του Δήμου Λεβαδέων Βοιωτίας.
Τα εγκαίνια της δανειστικής βιβλιοθήκης  έγιναν
την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στο Δημοτικό Σχολείο του
χωριού.
Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, το Ι.Ο.ΑΣ., αποδεχόμενο
την πρόσκληση του τμήματος,  παρουσίασε με τους ειδικά
εκπαιδευμένους εμψυχωτές του στους μικρούς μας φίλους
το βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κυκλοφοριακής
Αγωγής με τίτλο "Κυκλοφορώ με Ασφάλεια" και το
 παιχνίδι με τον "Ιππότη της Οδικής Ασφάλειας Ευγένιο".
(Περισσότερα:  http://goo.gl/iM4Hmf )

 

Το επιστημονικό προσωπικό του Ι.Ο.ΑΣ. 
στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής

Ψυχολογίας

 

Τα προγράμματα του Ινστιτούτου για την Α/θμια 
εκπαίδευση παρουσίασε ο Κοινωνιολόγος του Ινστιτούτου
κος Βαγγέλης Μακρής στο 1ο συνέδριο Σχολικής
ψυχολογίας σε προφορική ανακοίνωση  με τίτλο
«Δημιουργώντας υγιή πρότυπα ‐ Σώζοντας ζωές: Τα
προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής του Ινστιτούτου
Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) “Πάνος Μυλωνάς” στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».
Επίσης στο συνέδριο αναρτήθηκε poster σχετικό με το

(Περισσότερα: 
http://goo.gl/QwDdIF)
 

Ημερίδα στην
Αμαλιάδα για την
οδική ασφάλεια
από την

Περιφέρεια Δυτ.
Ελλάδας, το ΤΕΙ
και το Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος
Μυλωνάς» 

 

To Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς»  διοργάνωσε σε
συνεργασία με την
Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας και το ΤΕΙ Δυτ.
Ελλάδας ημερίδα με θέμα
«Ευαισθητοποίηση και
Εκπαίδευση Πολιτών –
Φοιτητών για την οδική
ασφάλεια» την Τρίτη
3/11  στο Αμφιθέατρο
του ΤΕΙ στην Αμαλιάδα.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/aGCb8w )
 

 Το Ι.Ο.ΑΣ.
επιμορφώνει το
ανθρώπινο
δυναμικό της
εταιρίας

«Αλουμίνιον της
Ελλάδος» σε
θέματα Οδικής
Ασφάλειας 

 

Στις εγκαταστάσεις της
εταιρίας «Αλουμίνιον της
Ελλάδος»   στον Αγ.
Νικόλαο Βοιωτίας

http://goo.gl/iM4Hmf
http://goo.gl/QwDdIF
http://goo.gl/aGCb8w
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πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής «Κάν'το Σωστά» για
μαθητές Δ/θμιας εκπαίδευσης το οποίο μπορείτε να δείτε
εδώ.
(Περισσότερα:  http://goo.gl/bp2IYO)

 

2ο   Παγκόσμιο συνέδριο υψηλού επιπέδου για
την Οδική Ασφάλεια. 

 

Το 2ο Παγκόσμιο συνέδριο υψηλού επιπέδου για την Οδική
Ασφάλεια, φιλοξενήθηκε από την κυβέρνηση της Βραζιλίας
και την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(WHO), πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία  στην πόλη
Μπραζίλια, στις 18 και 19 Νοεμβρίου 2015, με την ενεργό
συμμετοχή περισσότερων από 2.200 συνέδρων ιθυνόντων
της Οδικής Ασφάλειας και ενδιαφερόμενων φορέων από
110 χώρες.

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Οδικής
ασφάλειας, το οποίο έλαβε χώρα μετά την «Παγκόσμια
Έκθεση για την Οδική Ασφάλεια 2015» του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας, σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των
νεκρών από τροχαία δυστυχήματα φτάνει παγκοσμίως τα
1,25 εκατ. ετησίως, ορίστηκαν τα επείγοντα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν και εν συνεχεία να υλοποιηθούν έως το
2030, με στόχο την μείωση των θανατηφόρων τροχαίων
ατυχημάτων , κατά το ήμισυ , μέχρι το τέλος της
τρέχουσας δεκαετίας.
(Περισσότερα: http://goo.gl/Ra9XGX )
 

8.500 Έλληνες πολίτες συμμετείχαν στην
έρευνα του ΟΗΕ «MY World» που το Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς» συντόνισε για την Ελλάδα

 

φιλοξενήθηκαν για 5
ημέρες οι εκπαιδευτές του
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
 για τη βιωματική 
εκπαίδευση και την
ευαισθητοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού
των υπαλλήλων και
στελεχών της εταιρίας από
το εξειδικευμένο
προσωπικό μας σε θέματα
πρόληψης των τροχαίων
δυστυχημάτων.
(Περισσότερα:http://goo.
gl/LlnBUv )

 

Το Ι.Ο.ΑΣ.
επκπαιδεύει το
προσωπικό της
εταιρείας Αττικές
Διαδρομές Α.Ε. 

 

Επιμόρφωση στους
ανθρώπους της Αττικές
Διαδρομές Α.Ε. σε θέματα
που αφορούν στην οδική
ασφάλεια,
πραγματοποιήθηκε από
το Ι.Ο.ΑΣ. στις
εγκαταστάσεις της Αττικής
Οδού παραπλεύρως του
σταθμού Διοδίων
Κορωπίου.
Η επιμόρφωση ξεκίνησε με
θεωρητική ομιλία από
τους εκπαιδευτές του
Ινστιτούτου και στη
συνέχεια έγινε βιωματική
εκπαίδευση με πρακτικές
εφαρμογές για την Οδική
Ασφάλεια μέσω της
Κινητής Μονάδας του
Ι.Ο.ΑΣ. (πρακτική με
προσομοιωτές οδήγησης,
πρόσκρουσης, ανατροπής
κ.λπ.)
(Περισσότερα:
http://goo.gl/H19Qp9 )

http://www.ioas.gr/uploads/files/6191.pdf
http://goo.gl/bp2IYO
http://goo.gl/Ra9XGX
http://goo.gl/LlnBUv
http://goo.gl/H19Qp9
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«Καλύτεροι Δρόμοι & Συνθήκες Μετακίνησης», «Καλή
εκπαίδευση» και «Καλύτερη ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη» στην κορυφή των προτεραιοτήτων των
Ελλήνων.

Με αφορμή την «Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων
Ατυχημάτων» (15/11) και τη συμπλήρωση ενός χρόνου
από την ημέρα που το  Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» ξεκίνησε στη χώρα μας την
εκστρατεία ενημέρωσης για την έρευνα του ΟΗΕ «MY
World» - « Ο κόσμος μου. Πες μας για τον κόσμο που θα
ήθελες» (UN Millennium Development Campaign MY
World) ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα της έρευνας.
(Περισσότερα:  http://goo.gl/rnQqA0 )

 

 

Επιμόρφωση για
την Οδική

Ασφάλεια από το
Ι.Ο.ΑΣ. στο
προσωπικό της
Χάλυψ Δομικά
Υλικά Α.Ε. 

 

Το προσωπικό της
εταιρίας Χάλυψ Δομικά
Υλικά Α.Ε., ενημέρωσε το
Ι.Ο.ΑΣ. σε θέματα που
αφορούν στην οδική
ασφάλεια στις 23 & 24/11
στις εγκαταστάσεις της
εταιρίας  στον
Ασπρόπυργο.
Κατά τη διάρκεια της
επιμόρφωσης
πραγματοποιήθηκε
θεωρητική και βιωματική
εκπαίδευση  των
εργαζομένων η οποίοι
εξέφρασαν τα θερμότερα
λόγια για την ποιότητα
της εκπαίδευσης από τα
στελέχη του Ινστιτούτου
μας αλλά και για την
μοναδική εμπειρία ζωής
που αποκόμισαν.

(Περισσότερα:
http://goo.gl/2Q2r4E )
 

Facebook Website

 
- Επιμέλεια & Υλοποίηση Έκδοσης: Δημήτρης Λαζαρίδης ( d.lazaridis@ioas.gr )

- Κείμενα: Βαγγέλης Μακρής,  Δημήτρης Χατζηδοπαυλάκης, Δήμητρα Γεωργογιάννη,

                        Αναστασία Τζαβάρα,  Σωτήρης  Φωτόπουλος,  Δημήτρης Πρίφτης

                    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://goo.gl/rnQqA0
http://goo.gl/2Q2r4E
https://www.facebook.com/ioas.panos.milonas
http://www.ioas.gr/
mailto:d.lazaridis@ioas.gr
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