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Επιτραπέζιο Ημερολόγιο και Ατζέντα
2016 - 2017, από το Ι.Ο.ΑΣ.

Για το έτος 2016 - 2017 η ομάδα του Ι.Ο.ΑΣ.
προχώρησε στην έκδοση ημερήσιου
ημερολογίου – ατζέντας,  μεσαίου μεγέθους (14 x
21cm), από οικολογικό χαρτί, με λινοδεσία Flex
book και κλείσιμο με λαστιχάκι, το οποίο
προσφέρει πολύτιμες συμβουλές για τους
παράγοντες πρόκλησης των τροχαίων συμβάντων
και πώς να τους προλαμβάνουμε. 
Παράλληλα, για το τρέχον έτος, προχωρήσαμε σε
ολοκαίνουργια έκδοση του επιτραπέζιου
ημερολογίου με τίτλο «Στη “ζούγκλα” των
δρόμων» 
(Περισσότερα: http://goo.gl/yGjrgZ) 
 

Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
λαμβάνει για πρώτη φορά θέση, για την
παγκόσμια κρίση στην Οδική Ασφάλεια 

 

Δράσεις –
Εκπαιδεύσεις από

το Ι.Ο.ΑΣ.

Δράσεις –
Εκπαιδεύσεις από το

Ι.Ο.ΑΣ.
 

Κατά το μήνα Ιανουάριο
εκπαιδεύτηκαν από το
Ινστιτούτο:

•          1.059 μαθητές
Π/θμιας και Δ/θμιας
εκπαίδευσης
•          339  ενήλικοι
συμπολίτες μας
 
Μέσα από προγράμματα
επιμόρφωσης:
σε εργαζόμενους των
εταιρειών Bureau Veritas
Hellas και ΚΑΥΣΙΣ ΑΕ
στo πλαίσιο της Ημερίδας
Οδικής Ασφάλειας του
Δήμου Παπάγου –
Χολαργού
στο πλαίσιο των δράσεων
συνεργασίας του Ι.Ο.ΑΣ.
με το Σύνδεσμο για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη των
Πόλεων (ΣΒΑΠ)
(Περισσότερα:
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Οι συμμετέχοντες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ
στο Νταβός κλήθηκαν  - για πρώτη φορά ως μέρος του
επίσημου προγράμματος - να διερευνήσουν καινοτόμες
προσεγγίσεις στο κρίσιμο ζήτημα της ανάπτυξης της
οδικής ασφάλειας, σε συνέδριο με τίτλο «Οδική Ασφάλεια :
Η πρόκληση ". Η συνάντηση συνέβη μία ημέρα μετά τη
συνεδρίαση  της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της FIA για την
Οδική Ασφάλεια στο Νταβός, κατά την οποία συζητήθηκε
ένας οδικός χάρτης για το  επόμενο έτος.
Το Φόρουμ συντονίστηκε από τον Bertrand Badré,
Διευθύνοντα Σύμβουλο και  Οικονομικό Διευθυντή του
Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, παρουσία του  Jean
Todt, Προέδρου της FIA (Διεθνής Ομοσπονδία
Αυτοκινήτου), του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού
Γραμματέα του ΟΗΕ για την Οδική Ασφάλεια, Luis Alberto
Moreno και άλλων οικονομικών παραγόντων.
(Περισσότερα: http://goo.gl/uC25Bh)
 

Συμμετοχή της κας Βασιλικής Δανέλλη –
Μυλωνά στη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC):
Fitting Safety as Standard  - Night Time
Visibility for Lorries (Βρυξέλλες, 12/1)

 

http://goo.gl/CRSPhU )
 

Προγραμματίζοντ
αι

Προετοιμάζεται
από το Ι.Ο.ΑΣ. η 
9η Πανελλαδική
Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας σε
συνεργασία με το
Σύλλογο Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγω
ν (Σ.Ε.Σ.)  και την
υποστήριξη της
Συμμαχίας για την
Ασφάλεια και τον
Πολιτισμό στο
Δρόμο «Δρόμοι
στο Μέλλον», με
εκδηλώσεις και
δράσεις
ενημέρωσης από
συνεργαζόμενους
φορείς σε όλη τη
χώρα για την
ενίσχυση του
μηνύματος της
Οδικής
Ασφάλειας.

Στελέχη του
Ινστιτούτου θα
υλοποιήσουν
 προγράμματα
κυκλοφοριακής
αγωγής  στο
σύνολο των
μαθητών
Γυμνασίων, Λυκείων
& ΕΠΑΛ του πιο
διάσημου
Ελληνικού νησιού,
της Μυκόνου.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/mbd0
VK)

Η παρουσία του
Ι.Ο.ΑΣ. στα Media
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Στη διοργάνωση – παρουσίαση και ανταλλαγή εμπειριών
και απόψεων: Fitting Safety as Standard  - Night Time
Visibility for Lorries (οδηγία: 2007/35/EC)  συμμετείχε η κα
Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά.
Η συνάντηση  πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες (12/1)
και διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) με συμμετοχή Μελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Eπικεφαλής του
Tομέα Οδικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ.
Szabolcs Schmidt, διακεκριμένων επιστημόνων και
εκπροσώπων φορέων.
(Περισσότερα: http://goo.gl/VyDng3)

 

Oι 11 στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν για τη
μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, κατά το
ήμισυ μέχρι το 2020, σύμφωνα με έκθεση της

UNECE
 

Σύμφωνα με έκθεση της UNECE: Η πολιτική βούληση και οι
εθνικές στρατηγικές θα κάνουν τη διαφορά στην επίτευξη
του στόχου της μείωσης των τροχαίων δυστυχημάτων
κατά το ήμισυ μέχρι το 2020.
 
Παγκόσμια έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την οδική
ασφάλεια από το 2003, μετά από ψήφισμα της Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την ταχεία
αύξηση παγκοσμίως στους θανάτους, τραυματισμούς και
αναπηρίες που προκαλούνται από τροχαία δυστυχήματα. 
Με περίπου 1,25 εκατομμύρια ανθρώπους να πεθαίνουν
κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, ως αποτέλεσμα των
τροχαίων δυστυχημάτων, το Παγκόσμιο Σχέδιο των

Τηλεοπτικές και
Ραδιοφωνικές
συνεντεύξεις και δηλώσεις
έκανε η Πρόεδρος του
Ι.Ο.ΑΣ. κα Βασιλική
Δανέλλη-Μυλωνά  και
στελέχη του Ινστιτούτου
μας στους σταθμούς:
ΕΡΤ1 - στην εκπομπή:
“Ακριβώς στις 10:00” με
παρουσιαστές το Χρήστο
Παγώνη και το Γιάννη
Σκάλκο (δείτε την
εκπομπή εδώ), 
Παραπολιτικά FM 90,1,
ΑΘΗΝΑ 984, αναφορικά
με τα 10 Χρόνια του
Ι.Ο.ΑΣ. καθώς και για τις
πρόσφατες δράσεις και
εκδηλώσεις του Ι.Ο.ΑΣ.
στη διάρκεια του
Ιανουαρίου όσο και για
αυτές που ετοιμάζουμε.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/FHdj9G)
 

 Φιλμ από το ETSC
υπέρ της

αναγκαιότητας 
της εγκατάστασης

ευφυών
βοηθημάτων
ταχύτητας (ISA)
σε όλα τα
οχήματα
 

Οι νέες τεχνολογίες
ασφαλείας θα μπορούσαν
να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο στη
μείωση του αριθμού των
θανάτων στους
ευρωπαϊκούς
αυτοκινητοδρόμους,
σύμφωνα με περσινή
έκθεση του Ευρωπαϊκού

http://goo.gl/VyDng3
https://www.youtube.com/watch?v=DRoCBD0wn6c
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Ηνωμένων Εθνών για τη Δεκαετία Δράσης για την Οδική
Ασφάλεια (United Nations Global Plan for the Decade of
Action for Road Safety) που δημοσιεύθηκε το 2011 ήταν
μια αναγκαιότητα που βοήθησε ιδιαίτερα να προσελκύσει
περισσότερο τη διεθνή προσοχή στο ζήτημα της Οδικής
Ασφάλειας και να προωθηθούν σχετικές δράσεις.
(Περισσότερα: http://goo.gl/DS0yfh)
 

Συμμετοχή της Προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ. σε

ημερίδα  του Δήμου Παπάγου – Χολαργού για

την Οδική Ασφάλεια

Μια πολύ πετυχημένη ημερίδα διοργάνωσε ο Δήμος
Παπάγου – Χολαργού με θέμα την οδική ασφάλεια, την
Κυριακή 24 Ιανουαρίου, με κορυφαίους ειδικούς και
επαγγελματίες του χώρου οι οποίοι ανέπτυξαν σημαντικά
θέματα για την Οδική Ασφάλεια, ο καθένας στον τομέα
του.
Από την πλευρά του Ινστιτούτου μας  παρευρέθηκε η
Πρόεδρος του, κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά η οποία
ανέπτυξε στην κατάμεστη αίθουσα από  διακεκριμένους
εκπροσώπους και πολίτες του Δήμου το κρίσιμο θέμα
"Οδήγηση και Αλκοόλ" ενώ παράλληλα παρουσίασε τις
έρευνες, τις δράσεις και τα προγράμματα του Ινστιτούτου
για την αντιμετώπιση του.
(Περισσότερα: http://goo.gl/Lrqc1e)
 

Το Ι.Ο.ΑΣ. κοντά στα παιδιά του Ιδρύματος
Προστασίας & Αποκατάστασης Παιδιών &
Νέων με Νοητική Υστέρηση «Η Θεοτόκος»

 

Συμβούλιου Ασφάλειας
Μεταφορών (ETSC)
Στο πλαίσιο  των
παραπάνω εξελίξεων το 
ETSC  κυκλοφόρησε πριν
λίγες ημέρες   νέο φιλμ για
την αναγκαιότητα  της
εγκατάστασης ευφυών
βοηθημάτων ταχύτητας
(ISA - Intelligent Speed
Assistance)  ως
υποχρεωτική
εγκατάσταση σε όλα τα
νέα οχήματα στην
Ευρώπη.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/hLGGcl)
 

Το Ι.Ο.ΑΣ.
«θωρακίζει»
μαθητές Ειδικού
Γυμνασίου &
Γενικού Λύκειου
Κωφών &

Βαρήκοων με 
Οδική Ασφάλεια

Μια μοναδική εμπειρία
ήταν αμφίπλευρα για
 εκπαιδευτές του
Ινστιτούτου μας αλλά και
 του μαθητές του Ειδικού
Γυμνάσιου & Γενικού
Λύκειου Κωφών &
Βαρήκοων Αγίας
Παρασκευής που
παρακολούθησαν το
ειδικά σχεδιασμένο για τις
ανάγκες τους  πρόγραμμα
επιμόρφωσης του Ι.Ο.ΑΣ.
σε θέματα Οδικής
Ασφάλειας.
Αξίζει να υπογραμμίσουμε
πως σε καθένα από τα
δυο γκρουπ της
εκπαίδευσης υπήρχε
επαγγελματίας διερμηνέας
ενώ όλο το υλικό που
χρησιμοποιήθηκε είχε
προσαρμοστεί στις
 ανάγκες τών παιδιών.
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Στις 29 Ιανουαρίου το Ι.Ο.ΑΣ. βρέθηκε κοντά στα παιδιά
στο Ίδρυμα Προστασίας & Αποκατάστασης Παιδιών &
Νέων με Νοητική Υστέρηση «Η Θεοτόκος» με σκοπό να
εκπαιδεύσει τους νέους και το προσωπικό σε θέματα
Οδικής Ασφάλειας στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού
προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής «Κυκλοφορώ με
Ασφάλεια». Το εν λόγω πρόγραμμα είναι βιωματικό και
εισάγει τους νέους με παιγνιώδες τρόπο στους κανόνες
του Κ.Ο.Κ. για την ασφάλειά τους είτε ως πεζοί είτε ως
ποδηλάτες. 
(Περισσότερα: http://goo.gl/HnHMWE)
 

 Νέο σύστημα βάζει φρένο στη χρήση κινητών
τηλεφώνων κατά την οδήγηση

 

Σήμερα, ο καθένας γνωρίζει ότι η χρήση του κινητού
τηλεφώνου κατά την οδήγηση είναι επικίνδυνη. Ωστόσο,
είναι συνηθισμένο να βλέπουμε αρκετούς να κρατούν ένα
τηλέφωνο στο αυτί τους, ενώ οδηγούν. Ερευνητές στην
Ινδία, έχουν ως στόχο  να εμποδίσουν εντελώς τους
οδηγούς να μιλούν στο τηλέφωνο, με την ανάπτυξη ενός
συστήματος που μπλοκάρει το σήμα του κινητού
τηλεφώνου του οδηγού, ενώ δεν επηρεάζονται τα
τηλέφωνα των άλλων επιβατών του οχήματος.
(Περισσότερα: http://goo.gl/njUFRX)

 

Διαθέσιμη η πλατφόρμα e-learning του Ι.Ο.ΑΣ.
για την ενίσχυση της ενημέρωσης σε θέματα

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

Ενημέρωση των
Οδηγών για την
οδήγηση και το
Κινητό Τηλέφωνο

 

Το Ι.Ο.ΑΣ. εντείνοντας τις
προσπάθειες για την
ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση των
οδηγών, δημιούργησε με
την υποστήριξη των
μελών της Συμμαχίας
«Δρόμοι Στο Μέλλον»
ηλεκτρονικό έντυπο με
χρήσιμες πληροφορίες για
την Οδήγηση και το
Κινητό Τηλέφωνο.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/Uvpn5W)

Οι επαγγελματίες
οδηγοί της
ΚΑΥΣΙΣ ΑΕ
εκπαιδεύονται
από το Ι.Ο.ΑΣ.

Στελέχη του Ινστιτούτου
υλοποίησαν θεωρητική και
βιωματική επιμόρφωση
στους οδηγούς της
εταιρείας ΚΑΥΣΙΣ ΑΕ με τη
χρήση της Κινητής
Μονάδας Οδικής
Ασφάλειας του Ι.Ο.ΑΣ.
στις εγκαταστάσεις  της
Motorpress στο Κρυονέρι.
Οι εκπαιδευόμενοι ήταν
στην πλειοψηφία τους
επαγγελματίες οδηγοί της
εταιρίας που διανύουν
πολλά χιλιόμετρα.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/rm88cA)
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για την ενίσχυση της ενημέρωσης σε θέματα
Εθελοντισμού & Οδικής Ασφάλειας 

 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», με
χαρά σας ενημερώνει πως η πρωτοποριακή πλατφόρμα e-
learning (http://elearning.ioas.gr) είναι διαθέσιμη για
χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο!
Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με προσανατολισμό την
ενίσχυση της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης σε θέματα
Εθελοντισμού, Οδικής Ασφάλειας και των Δράσεων του
Ινστιτούτου. Στόχος του Ινστιτούτου είναι η ενδυνάμωση
της επικοινωνίας και η διευκόλυνση της γνώσης των
εθελοντών και φίλων του Ι.Ο.ΑΣ. μέσα από ένα δυναμικό &
ευχάριστο περιβάλλον αλληλεπίδρασης.
(Περισσότερα: http://goo.gl/ZEOJ2O)

 

Συμμετοχή  της Προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ. σε
συνάντηση εργασίας στη συμβουλευτική

επιτροπή του High Level Group on Road Safety
(Παρίσι, 11/1) 

 

Η κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά έλαβε μέρος σε
συνάντηση εργασίας ως Μέλος στη συμβουλευτική
επιτροπή Advisory & Experts group του High Level Group
on Road Safety υπό την Προεδρία του ειδικού
εντεταλμένου του Γ.Γ. του ΟΗΕ για θέματα Οδικής
Ασφάλειας κ. Luis Alberto Moreno και του Πρόεδρου της
Διεθνούς Ομοσπονδίας αυτοκινήτου (FIA) κ. Jean Todt.
Στο πλαίσιο της επιτροπής συζητήθηκαν το πρόγραμμα
εργασίας του High Level Panel για το 2016-17 το θέμα της

 

Το Ι.Ο.ΑΣ.
συμμετείχε ως
συμβουλευτικός
φορέας στη

δράση Safe Ride
Home 
 

Στο πλαίσιο της
κοινωνικής
ευαισθητοποίησης
αναφορικά με την
κατανάλωση του αλκοόλ
και την οδήγηση, το
Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» συνεργάστηκε
ως συμβουλευτικός
φορέας σε δράση που
διοργάνωσαν εμπορικές
εταιρίες παρέχοντας
αξιόπιστη πληροφόρηση
σε θέματα που αφορούν
στην οδική ασφάλεια,
προκειμένου να
πραγματοποιηθεί η
ενέργεια “Safe Ride
Home”, με στόχο να
ενημερώσουμε και να
θυμίσουμε στους
καταναλωτές ότι δεν
πρέπει να καταναλώνουμε
καθόλου αλκοόλ όταν
πρόκειται να οδηγήσουμε.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/u1fC6D)
 

Το Ι.Ο.ΑΣ.
ενημερώνει  το
Σύλλογο Γονέων
και Κηδεμόνων
Νίκαιας σε θέματα
κυκλοφοριακής

αγωγής
 

http://elearning.ioas.gr/
http://goo.gl/ZEOJ2O
http://goo.gl/u1fC6D


«καταλυτικής» χρηματοδότησης για την Οδική Ασφάλεια
και άλλων θεμάτων για την Οδική Ασφάλεια, ενώ έγινε η
προετοιμασία της παρουσίασης τους θέματος στο
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
επισημαίνοντας το ρόλο των κυβερνήσεων και των
επιχειρήσεων.
(Περισσότερα: http://goo.gl/BYSHxH)

 

Έρευνα: Οι εκπαιδευτικές δράσεις του Ι.Ο.ΑΣ.
συμβάλλουν στην Οδική Ασφάλεια

 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Φεβρουάριο 
έως τον  Οκτώβριο του 2015 σε 715 άτομα ηλικίας 25 έως
55 ετών που είχαν εκπαιδευτεί μέσα από το AVENUE for
Traffic Safety, το πρόγραμμα ενημέρωσης – επιμόρφωσης
για την οδική ασφάλεια σε προσωπικό Εταιριών του
Ινστιτούτου παρατηρήθηκαν τα εξής:
Το 25% των συμμετεχόντων δεν φορούσαν ζώνη κατά
κανόνα στο αυτοκίνητό.
Το 45% είχαν καταναλώσει αλκοόλ τουλάχιστον 1 φορά
πριν οδηγήσουν
Το 14%  δεν χρησιμοποιούσαν σταθερά παιδικό κάθισμα
για την ασφάλεια του παιδιού στο αυτοκίνητο.
Το 58%  δεν τηρούσαν πάντα τις σωστές αποστάσεις από
το προπορευόμενο όχημα.
Το 80% έκανε χρήση του κινητού είτε για ομιλία είτε για
αποστολή μηνυμάτων ενώ οδηγούσαν περιστασιακά ή
κάθε φορά.
(Περισσότερα: http://goo.gl/MahmbF)
 

Μια ενδιαφέρουσα
ομιλία και συμμετοχή σε
συζήτηση με θέμα "Γονείς
και Κυκλοφοριακή
Αγωγή" είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν
γονείς του 20ου και 25ου
Δημοτικού Σχολείου
Νίκαιας την Τετάρτη 20
Ιανουαρίου που
πραγματοποίησε το
Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας "Πάνος
Μυλωνάς" έπειτα από
πρόσκληση του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων.
Η εκπαίδευση εστιάστηκε
σε θέματα όπως τα
γονεϊκά πρότυπα, τη
σωστή κυκλοφοριακή
αγωγή για το "παιδί ως
πεζός", "επιβάτης και
παιδί" καθώς και σε
θέματα ασφαλούς
οδήγησης των ίδιων των
γονέων ως οδηγών.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/bnqZGf )

 

Ο Πάπας
Φραγκίσκος
στηρίζει 

εκστρατεία για
την Οδική
Ασφάλεια
 

O Πάπας Φραγκίσκος
δέχθηκε επίσκεψη κατά τη
διάρκεια του
προηγούμενου μήνα από
τον Jean Todt, Πρόεδρο
της Διεθνούς
Ομοσπονδίας

http://goo.gl/BYSHxH
http://goo.gl/MahmbF
http://goo.gl/bnqZGf


Αυτοκινήτου (FIA), με τον
οποίο συνομίλησαν για
την οδική ασφάλεια και ο
οποίος του παρουσίασε
την τρίλεπτη ταινία που
γύρισε το φθινόπωρο ο
Λικ Μπεσόν για την
εκστρατεία Save Kids
Lives.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/WlGpMH)
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