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9η Πανελλαδική  Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας
(21 έως 27 Μαρτίου) 

 

Για ένατη συνεχή χρονιά, το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»
συνδιοργανώνει με το Σύλλογο Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) την Πανελλαδική
Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας με πλήθος δράσεων
για τη σωστή ενημέρωση και πρόληψη των
τροχαίων δυστυχημάτων, που αποτελούν μάστιγα
για την κοινωνία μας. 
Το επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι στην Αττική
και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Υποδομών,
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Κατά το μήνα
Φεβρουάριο
εκπαιδεύτηκαν από το
Ινστιτούτο:

•          3.484 μαθητές
Π/θμιας και Δ/θμιας
εκπαίδευσης
•          320  ενήλικοι
συμπολίτες μας
 
Μέσα από προγράμματα
επιμόρφωσης:
στo πλαίσιο των
Ημερίδων Οδικής
Ασφάλειας που
διοργανώθηκαν στην 112
Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ),
στην Αεροπορική Βάση
Ελευσίνας και στη
Διοίκηση Ελικοπτέρων
Πολεμικού Ναυτικού
Μαραθώνα (ΔΕΝ)
 
Επίσης μέσω της
υλοποίησης
εκπαιδευτικών
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Μεταφορών και Δικτύων που φιλοξενεί δράσεις της
εν λόγω Εβδομάδας, καθώς και στην Πάτρα
(Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου) με την υποστήριξη του
Ιδρυτικού Μέλους του Ι.Ο.ΑΣ. «Γέφυρα Ρίου-
Αντιρρίου», ενώ παράλληλα θα υλοποιούνται
δράσεις σε όλη τη χώρα. 
(Περισσότερα: http://goo.gl/exJinM ) 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 
Εθελοντική Αιμοδοσία από το Ι.Ο.ΑΣ. στο
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (Δευτέρα 21 Μαρτίου) 

 

Αγαπητοί φίλοι του Ινστιτούτου, σας περιμένουμε με χαρά
στην αιμοδοσία που διοργανώνουμε για την ενίσχυση της
Τράπεζας Αίματος για τα Τροχαία Συμβάντα στο πλαίσιο
της 9ης Πανελλαδικής Εβδομάδας  Οδικής Ασφάλειας στο
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
(Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγος) δίπλα στη στάση
του μετρό "ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ".
Η Αιμοδοσία θα διεξαχθεί τη  Δευτέρα 21 Μαρτίου
2016  από τις 9:00 έως τις 14:00.
(Περισσότερα: http://goo.gl/BBFPeV )
 

 Συμμετοχή της κας Δανέλλη-Μυλωνά στην
78η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής
Χερσαίων Μεταφορών  (Inland Transport
Committee - ITC)  (Γενεύη, 23-26/2)

προγραμμάτων για
μαθητές στα σχολεία:
Κέντρα δημιουργικής
απασχόλησης Δήμου
Ζωγράφου, 1ο Δημοτικό
Χολαργού, 18ο Δημοτικό
Αθηνών, 11ο Δημοτικό
Γλυφάδας,12ο
Νηπιαγωγείο Αθηνών,
101ο Νηπιαγωγείο
Αθηνών, 132
Νηπιαγωγείο Αθηνών,
40ο Δημοτικό
Περιστερίου.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/R2sjsr )
 

Προγραμματίζοντ
αι

Για ένατη συνεχή
χρονιά, το
Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος
Μυλωνάς»
συνδιοργανώνει
με το Σύλλογο
Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγω
ν (ΣΕΣ) και την
υποστήριξη της
Συμμαχίας για την
Ασφάλεια και τον
Πολιτισμό στο
Δρόμο «Δρόμοι
στο Μέλλον», την
Πανελλαδική
Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας με
εκδηλώσεις και
δράσεις
ενημέρωσης από
συνεργαζόμενους
φορείς σε όλη τη
χώρα για την
ενίσχυση του
μηνύματος της
Οδικής
Ασφάλειας (21-
27/3).

Εθελοντική
Αιμοδοσία
για την ενίσχυση
της τράπεζας
αίματος για τα
τροχαία, στο 
Υπουργείο
Υποδομών,
Μεταφορών και
Δικτύων (21/3)
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Γνωρίζουμε ότι η πολιτική βούληση είναι κρίσιμος
παράγοντας για την Οδική Ασφάλεια αλλά οι ενεργοί
Οργανισμοί της Κοινωνίας των Πολιτών διαδραματίζουν
καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της Οδικής Ασφάλειας
και στην ανάπτυξη κουλτούρας Οδικής συμπεριφοράς.
Η παιδεία και η βιωματική εκπαίδευση είναι άκρως
σημαντικοί παράγοντες. Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. που
αποτελεί συμβουλευτικό όργανο στο Οικονομικό και
Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (UN ECOSOC Consultative
Status) παρουσίασε προτάσεις και δράσεις του
Ινστιτούτου και τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της
Επιτροπής Χερσαίων Μεταφορών  (Inland Transport
Committee - ITC) παρουσία εκπροσώπων θεσμικών -
κοινωνικών φορέων και επιλεγμένων-πιστοποιημένων Μη
Κυβερνητικών Οργανισμών.
(Περισσότερα: http://goo.gl/cUZDvz)
 

Η UNECE καλεί τις κυβερνήσεις και την
αυτοκινητοβιομηχανία να εφαρμόσουν

το νομικό πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών  για
την οδική ασφάλεια

 

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

Δικτύων (21/3)

Συμμετοχή της
Προέδρου του

Ι.Ο.ΑΣ. στην 72η

Συνάντηση για την
Ασφάλεια στις
Οδικές Μεταφορές,
UNECE-WP1
(29/3-1/14/16,
Γενεύη)
Το Μάρτιο θα
ξεκινήσει  ο φετινός
κύκλος της
συνεργασίας του
Ινστιτούτου με την
Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου
 Αθηνών και  θα
υλοποιηθούν
προγραμματισμένα
επιμορφωτικά
προγράμματα του
Ι.Ο.ΑΣ. σε
τετραετείς φοιτητές
της Σχολής
(Περισσότερα:
http://goo.gl/UM0xn
U)

 

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  και
στελέχη του Ινστιτούτου
μας στους σταθμούς: ΕΡΤ
3,  ΑΘΗΝΑ 9,84, ΒΗΜΑ
FM, IONIAN CHANNEL,
ΕΡΤ1  αναφορικά με
θέματα Οδικής Ασφάλειας,
πρόσφατα στατιστικά για
τα τροχαία, καθώς και για
τις πρόσφατες δράσεις και
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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
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/42KRk8 )

Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας από το Ι.Ο.ΑΣ.
στην 112 Πτέρυγα Μάχης της Αεροπορικής
Βάσης Ελευσίνας

Μετά από πρόσκληση της Διοίκησης της 112 Πτέρυγας
Μάχης (112ΠΜ) στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας, το
Ι.Ο.ΑΣ. στο πλαίσιο της Ασφάλειας Πτήσεων-Εδάφους &
Οδικής Ασφάλειας  διοργάνωσε για το σύνολο όλων των
Μονάδων της Αεροπορικής Βάσης, ημερίδα βιωματικής
εκπαίδευσης ασφαλούς οδήγησης, με τον εξοπλισμό της
Κινητής Μονάδας Οδικής Ασφάλειας του Ινστιτούτου.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ομιλίες
σχετικά με την Οδική Ασφάλεια από την Πρόεδρο του 
Ι.Ο.ΑΣ., κ. Βασιλική Δανέλλη - Μυλωνά όσο και από τους
εκπαιδευτές του Ινστιτούτου.
(Περισσότερα: http://goo.gl/dd9Nmf )
 

Νέος αυστηρότερος νόμος για τα θανατηφόρα
τροχαία στην Ιταλία

 

εκδηλώσεις του Ι.Ο.ΑΣ.
στη διάρκεια του
Φεβρουαρίου όσο και για

την 9η Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας που
ετοιμάζουμε. Συνεντεύξεις
και δηλώσεις δόθηκαν
επίσης  με αφορμή το
δυστύχημα του
καλλιτέχνη Παντελή
Παντελίδη.
 (Περισσότερα:
http://goo.gl/ePwBDy )
 

Έκθεση της
Ευρωπαϊκής

Επιτροπής για την
Οδική Ασφάλεια
στην Ελλάδα για

το 2015
 

Έκθεση της Οδικής
Ασφάλειας στην Ελλάδα
για το 2015 δημοσιεύθηκε
πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο Οδικής
Ασφάλειας (ERSO) της
Μονάδας Οδικής
Ασφάλειας (DG Move Road
Safety Unit ) της Γενικής
Διοίκησης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η έκθεση που
είναι μέρος της ετήσιας
έκθεσης για την Οδική
Ασφάλεια του 2015 των
κρατών μελών της ΕΕ
καταρτίστηκε με βάση τα
πιο πρόσφατα στοιχεία 
από τη βάση δεδομένων
CARE, καθώς και από
επίσημες πληροφορίες
που συγκεντρώθηκαν από
τα κράτη μέλη της ΕΕ.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/4ghCGg)
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Matteo Renzi (πρωθυπουργός της Ιταλίας): “Ήταν
δύσκολο, μα επιτέλους είναι πραγματικότητα. Μέχρι 18
χρόνια φυλάκιση για όποιον προκαλεί θανατηφόρο
τροχαίο, υπό την επήρεια αλκοόλ’’.
O νέος νόμος για τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα
εγκρίθηκε από την Ιταλική Βουλή και είναι πλέον γεγονός.
Με τα νέα μέτρα τα θανατηφόρα  τροχαία στο δρόμο,
γίνονται ένα αδίκημα με τρεις παραλλαγές. Ειδικότερα
παραμένει η υπάρχουσα ποινή από 2-7 χρόνια όταν ο
θάνατος προκλήθηκε παραβιάζοντας τον Κ.Ο.Κ, αλλά οι
ποινές αυξάνονται αισθητά σε άλλες περιπτώσεις.
 (Περισσότερα: http://goo.gl/Yw12Tl )
 

Προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής  στη
 Μύκονο από το Ι.Ο.ΑΣ.

 

Στο κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων βρέθηκε για δύο
ημέρες κλιμάκιο του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" για την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών Δ/θμιας
εκπαίδευσης. 
Οι μαθητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον το
πρόγραμμα, εξέθεσαν τους προβληματισμούς τους με τις
ερωτήσεις τους επάνω σε θέματα οδικής ασφάλειας και

 Το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο
Ασφάλειας
Μεταφορών
(ETSC) με νέο
βίντεο τονίζει τη
σημασία των
 συστημάτων
υπενθύμισης

ζωνών ασφαλείας
στα αυτοκίνητα

 

Eνα νέο video από το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Ασφάλειας Μεταφορών
(ETSC) καλεί την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
απαιτήσει την
τοποθέτηση συστημάτων
υπενθύμισης ζώνης
ασφαλείας σε όλες τις
θέσεις επιβατών στα νέα
αυτοκίνητα, κατά την
αναθεώρηση των
κανονισμών ασφάλειας
στα οχήματα.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/MPwOCi )
 

Τα
διασυνδεδεμένα

και
αυτοματοποιημέν
α οχήματα θα
είναι το επόμενο
βήμα για

βελτιωμένη οδική
ασφάλεια

Η διασυνδεσιμότητα, η
προτυποποίηση και η
ασφάλεια θα είναι οι τρεις
πυλώνες για τους οποίους
συμφώνησαν να
συνεργαστούν στενά οι
εκπρόσωποι της

http://goo.gl/Yw12Tl
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συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις βιωματικές δράσεις όπως
τα γυαλιά προσομοίωσης μέθης και η ζυγαριά μάζας
αδράνειας. 
(Περισσότερα: http://goo.gl/a0ySRR )
 

Νέα μελέτη διερευνά τις αντιλήψεις ανδρών και
γυναικών για  την οδική ασφάλεια στα

αυτοματοποιημένα οχήματα

Μια νέα μελέτη διαπίστωσε ότι οι άνδρες και οι γυναίκες
οδηγοί έχουν διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με την
τεχνολογία όσον αφορά στην ασφάλεια.
Κατά τη διάρκεια της μελέτης, που έγινε σε δείγμα 2.000
οδηγών, διαπιστώθηκε ότι οκτώ στους δέκα του συνόλου
των χρηστών του οδικού δικτύου ενίοτε  αφαιρούνται για
ένα μέρος ή το σύνολο του ταξιδιού τους - και όσο
αυτοματοποιούνται τα συστήματα οδήγησης, το
πρόβλημα επιδεινώνεται δείχνοντας  μια αυξητική τάση.
(Περισσότερα: http://goo.gl/JWDmrW )
 

Το Ι.Ο.ΑΣ. ενημερώνει το ιπτάμενο προσωπικό
της Διοίκησης Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΔΕΝ) 

 

Το Ινστιτούτο μας συμμετείχε με στελέχη του στo πλαίσιο
των ενημερωτικών διαλέξεων με θέμα την πρόληψη
τροχαίων δυστυχημάτων και την οδική ασφάλεια που
διοργάνωσε η Διοίκηση Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΔΕΝ) στο
Μαραθώνα στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης και
εκπαίδευσης του  ιπτάμενου προσωπικού και

αυτοκινητοβιομηχανίας
και οι πάροχοι
ηλεκτρονικών
επικοινωνιών στο Mobile
World Congress της
Βαρκελώνης για την
ομαλή μετάβαση στα
διασυνδεδεμένα οχήματα,
με ή χωρίς οδηγό, με
στόχο τη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας και τη
μείωση της κατανάλωσης
καυσίμου και της
κυκλοφοριακής
συμφόρησης. 
(Περισσότερα:
http://goo.gl/9YoK2R)
 

Ευρωπαϊκός
Διαγωνισμός

"Transport Genius
of the Future"

 

Τον πρωτοποριακό
διαγωνισμό ενός από τους
διεθνείς συνεργάτες του
Ινστιτούτου, της Διεθνούς
Ομοσπονδίας
Αυτοκινήτου (FIA), με
θέμα:  “Transport Genius
of the Future” προβάλλει
το Ι.Ο.ΑΣ. για τη χώρα
μας.
Ο διαγωνισμός αφορά σε
ιδέες για τις μελλοντικές
μετακινήσεις και την
κινητικότητα στον κόσμο
και απευθύνεται σε νέους
18 έως και 22 ετών.
Η ανταμοιβή για όσους
συμμετέχοντες επιλεγούν
είναι πολύ δελεαστική και
περιλαμβάνει ταξίδια στις
Βρυξέλλες, στο Ελσίνκι και
παρακολούθηση αγώνα
FORMULA E στο Λονδίνο.
Στο site του Ι.Ο.ΑΣ.
(http://www.ioas.gr) θα
βρείτε διαθέσιμες όλες τις
απαραίτητες
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στρατευσίμων της ΔΕΝ, σε θέματα που αφορούν στην
υγιεινή και ασφάλεια.
(Περισσότερα: http://goo.gl/Yzes3q )
 

Καλή Υγεία για Ασφαλή Οδήγηση 
 

Η καλή υγεία είναι προϋπόθεση, όχι μόνο για τη βελτίωση
του επιπέδου της ζωής μας, αλλά και για την ασφαλή
οδήγηση και εν γένει τη σωστή συμπεριφορά στο δρόμο.
Όλοι μας, ειδικά στη σύγχρονη και απαιτητική εποχή την
οποία διανύουμε, αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα,
είτε συμπτωματικά είτε πιο σοβαρά. Κάθε οδηγός
ανεξαρτήτως οχήματος είναι καλό να εξετάζεται και να
προλαμβάνει δυσάρεστες καταστάσεις.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και της Συμμαχίας
για την ασφάλεια και τον πολιτισμό στο δρόμο «Δρόμοι
στο Μέλλον» για την ενημέρωση σας για ασφαλέστερες
πρακτικές στο οδικό δίκτυο, δημιουργήσαμε ένα χρήσιμο
οδηγό με πολύτιμες συμβουλές για την Καλή Υγεία για
Ασφαλή Οδήγηση.

πληροφορίες. 
 

Online οδηγός για
εφαρμογές
σχετικά με την
οδική ασφάλεια

To site   Injury
Claim Coach δημιούργησε
τον online κατάλογο
Ultimate Guide to Road
Safety Apps (Ο απόλυτος
οδηγός για εφαρμογές
σχετικά με την οδική
ασφάλεια), ένας online
οδηγός που ανανεώνεται
καθημερινά ανιχνεύοντας
πιστοποιημένες
εφαρμογές smartphone
που είναι διαθέσιμες για
την προώθηση της
ασφαλέστερης οδήγησης,
μέσω της χρήσης των.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/N0YJNe)

Facebook Website

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

- Κείμενα:  Δημήτρης Χατζηδοπαυλάκης, Δήμητρα Γεωργογιάννη, Αναστασία Τζαβάρα, Βαγγέλης Μακρής, Άσπα Πίζγα

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

Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Νεμέσεως 2, Τ.Κ. 112 53, Αθήνα
Τηλ.: 210 8620150 / Fax : 210 8620007
 

Κέντρο Πληροφόρησης για την Οδική Ασφάλεια
Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Στοά του Βιβλίου, Αρσάκειο Μέγαρο, Τ.Κ.105 64, Αθήνα
Τηλ.: 210 3211051 / Fax : 210 3211061

e-mail: info@ioas.gr / website:www.ioas.gr, www.rsi-panosmylonas.gr

http://goo.gl/Yzes3q
http://ioas.us4.list-manage1.com/track/click?u=833da11e91d2d566d35ea712a&id=6875cb9bf3&e=74af1882cb
http://www.injuryclaimcoach.com/road-safety-apps.html
http://goo.gl/N0YJNe
https://www.facebook.com/ioas.panos.milonas
http://www.ioas.gr/
mailto:d.lazaridis@ioas.gr
tel:210%2086%2020%20150
tel:210%2086%2020%20007
tel:210%2086%2020%20150
tel:210%2086%2020%20007
mailto:info@ioas.gr
http://ioas.us4.list-manage2.com/track/click?u=833da11e91d2d566d35ea712a&id=7f3d6f9068&e=74af1882cb
http://ioas.us4.list-manage.com/track/click?u=833da11e91d2d566d35ea712a&id=db923ed84e&e=74af1882cb


 

Copyright © 2016 Ι.Ο.ΑΣ. "ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ" / ROAD SAFETY INSTITUTE "PANOS MYLONAS", All rights reserved. 

unsubscribe from this list    update subscription preferences  

http://ioas.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=833da11e91d2d566d35ea712a&id=11144d98fa&e=74af1882cb&c=af0195d0e4
http://ioas.us4.list-manage.com/profile?u=833da11e91d2d566d35ea712a&id=11144d98fa&e=74af1882cb

