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ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια

Δράσεις –
Εκπαιδεύσεις από

«Ημέρα της Ευρώπης»  Συμμετοχή του
Ι.Ο.ΑΣ. σε εκδηλώσεις στα Χανιά

το Ι.Ο.ΑΣ.

Δράσεις –
Εκπαιδεύσεις από το
Ι.Ο.ΑΣ.

Με αφορμή το φετινό εορτασμό της «Ημέρας της

Κατά το μήνα Μάιο
εκπαιδεύτηκαν και

Ευρώπης», πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στα

ενημερώθηκαν από το

Χανιά 13 και 14 Μαΐου, ένα πολυθεματικό διήμερο

Ινστιτούτο:

εκδηλώσεων

με

διοργανωτές

το

Γραφείο

της

Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Το Ι.Ο.ΑΣ.
συμμετείχε ενεργά στις εκδηλώσεις και η συνεισφορά και
παρουσία

του

ήταν

καθοριστική.(Περισσότερα:

http://goo.gl/qgXEhn)

«Μην υπερεκτιμάς τις ικανότητές σου κοντά σε
σιδηροδρομικές γραμμές!»
Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την
Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις (ILCAD)

885 μαθητές Π/
θμιας και Δ/θμιας
εκπαίδευσης

565 Ενήλικοι
συμπολίτες μας
Μέσα από προγράμματα
επιμόρφωσης:
Σε εκδηλώσεις με αφορμή
τον εορτασμό της
«Ημέρας της Ευρώπης»
που πραγματοποιήθηκε
στα Χανιά.
Σε δράσεις που
υλοποιήθηκαν με αφορμή
την παγκόσμια ημέρα
Περιβάλλοντος στη
Λάρισα και τα Τρίκαλα.
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Στο πλαίσιο σεμιναρίου
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επιμόρφωσης του

Past Issues

προγράμματος
«ΕΡΜΗΣ» για νέους με
παραβατική οδική
συμπεριφορά.
Σε εκδήλωση με θέμα:
«Τρόποι και μέσα
διευκόλυνσης του
εθελοντισμού  Το έργο
των Οργανισμών»
Σε δράσεις του
Ινστιτούτου που
φιλοξενήθηκαν στο
εμπορικό κέντρο
Mediterranean Cosmos
της Θεσσαλονίκης
Σε εργαζόμενους των
εταιριών Mondelez,
Καυκάς Α.Ε., Φυσικό Αέριο
Αττικής και Eurocert
(Περισσότερα:
http://goo.gl/WX94lM)
Στο πλαίσιο της 9ης Διεθνούς Ημέρας Ευαισθητοποίησης
για την Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις (ILCAD), που για
το 2016 ορίστηκε στις 10 και 11 Ιουνίου, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Προγραμματίζοντ
αι

Α.Ε. και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς» συνεργάστηκαν για μία ακόμα
χρονιά,

υλοποιώντας

για

την

Ελλάδα

τη

φετινή

Εκστρατεία Ενημέρωσης για θέματα ασφαλούς διέλευσης
των ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων.(Περισσότερα:
http://goo.gl/tmsRC5)

Αναγνώριση της κοινωνικής και εθελοντικής
προσφοράς του Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»

Νέα Clean Up  Safety
Day στην Ελευσίνα από
το Ι.Ο.ΑΣ. και τη
LeasePlan Hellas: η
δεύτερη δράση της
εκστρατείας για την
αποκατάσταση και
βελτίωση πινακίδων
οδικής σήμανσης που
έχουν υποστεί
βανδαλισμούς στην
Αττική θα
πραγματοποιηθεί στο
Δήμο Ελευσίνας, την

Το βραβείο «Κοινωνικής και Εθελοντικής Προσφοράς» για

Τετάρτη 22 Ιουνίου.

το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»

Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ.

παρέλαβε η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κα Βασιλική Δανέλλη 

στο 6ο Capital Link,

Μυλωνά κατά τη διάρκεια μιας ξεχωριστής εκδήλωσης που

Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής

έλαβε χώρα την Παρασκευή 25 Μαΐου 2016, στην

Κοινωνικής Ευθύνης με

κατάμεστη αίθουσα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού

θέμα: «Αντιμετωπίζοντας
τις προκλήσεις» (27/6). Το
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Μυλωνάς» συμμετέχει με
εφαρμογές για την Οδική

Οργανισμών».
Το βραβείο απένειμε στο ΙΟΑΣ ο κ. Χάρης Κούντουρος,
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Επικοινωνίας και Δικτύων
του

Ινστιτούτο «Πάνος

Γραφείου

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου

στην

Ελλάδα.

Ασφάλεια
Συμμετοχή στην Ημερίδα
«Ασφάλεια και Πολιτισμός
στο Δρόμο» που
διοργανώνει ο

(Περισσότερα: http://goo.gl/60oTGc)

«Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας 

«Transport Genious of the Future» 2016
Στην Ελλάδα ο υψηλού κύρους τίτλος της FIA,
διεθνή συνεργάτη του ΙΟΑΣ!

Αλληλεγγύης &
Προσχολικής Αγωγής»
μαζί με το Κέντρο
Πρόληψης Υγείας (ΚΕΠ
ΥΓΕΙΑΣ) του Δήμου
Ιωαννιτών (29/6)
Δράσεις και καλοκαιρινές
εκδηλώσεις σε summer
camps
(Περισσότερα:
http://goo.gl/NOiwQp)

Η παρουσία του
Ι.Ο.ΑΣ. στα Media
Η ομάδα των Μάρκου Καραμέρη, Σπύρου Μουσελίνου και
Νίκου Γαβαλά, φοιτητών του ΕΜΠ, κατέκτησε τον τίτλο
στον

ομώνυμο,

Ομοσπονδίας

ετήσιο

Αυτοκινήτου

διαγωνισμό
(FIA).

Το

της

Διεθνούς

ANGEL,

ένα

καινοτόμο δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ αυτοκινήτων, που
οι ίδιοι σχεδίασαν και ανέπτυξαν με την υποστήριξη του
συνεργάτη του Ι.Ο.ΑΣ., Γιώργου Καραμέρη, ξεχώρισε
ανάμεσα στις 50 και πλέον φετινές συμμετοχές.
Ο αντιπρόσωπος της ομάδας στο διαγωνισμό, Μάρκος
Καραμέρης, παρέλαβε τον τίτλο τον Μάιο στο Ελσίνκι, εκεί
όπου διεξήχθη η τελική φάση του. Μιλήσαμε με τον
Μάρκο για αυτή τη σημαντική διάκριση και να τι μας είπε:
(Περισσότερα: http://goo.gl/uIqeIf)

Τηλεοπτικές συνεντεύξεις
και

δηλώσεις

η

Βασιλική ΔανέλληΜυλωνά
στους σταθμούς: ΕΡΤ1 
στην

Πρωινή

Ζώνη

παρουσιαστές
Ανδριάνα

Δυνατές εμπειρίες για δεκάδες νέους,
παραβάτες του ΚΟΚ, στο 16ο σεμινάριο του
προγράμματος «ΕΡΜΗΣ» από το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»

έκανε

Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κα

με

τους

Μαγγανιά

και

Γιώργο Δαράκη (δείτε την
εκπομπή εδώ) και Νέα
Τηλεόραση Κρήτης για τις
δράσεις

και

εκδηλώσεις

του Ι.Ο.ΑΣ. στη διάρκεια
του μήνα.
Επίσης ο

κ. Δημήτρης

Χατζηδοπαυλάκης
υπεύθυνος
Μονάδας

της

Κινητής

του

Ι.Ο.ΑΣ.

μίλησε στην κάμερα του
Θεσσαλία
σχετικά

Τηλεόραση
με

την

αναγκαιότητα χρήσης της
ζώνης ασφαλείας, ακόμα
και στις περιπτώσεις που
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(Περισσότερα:
http://goo.gl/QUKYvA)

Ένα ακόμη σεμινάριο του πρωτοποριακού προγράμματος
«ΕΡΜΗΣ» για νέους με παραβατική οδική συμπεριφορά

Οδηγώ με
Ασφάλεια και
Οικο…λογική
Τεχνικές
οικολογικής
οδήγησης που
ωφελούν
το περιβάλλον και
την τσέπη μας
από το ΙΟΑΣ

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο 28 Μαΐου
2016 από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς». Στο σεμινάριο, που διεξήχθη στο
Αμφιθέατρο

της

Διεύθυνσης

Μεταφορών

των

εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Αττικής, στο Χολαργό,
συμμετείχαν 50 νέοι ηλικίας 15  20 ετών.(Περισσότερα:
http://goo.gl/3OeHla)

Ολοκληρώθηκε ο Πανελλήνιος Μαθητικός
Διαγωνισμός του Ι.Ο.ΑΣ. «Κυκλοφορώ με
ασφάλεια»

Στις μέρες μας, η ανάγκη
για μετακίνηση παραμένει
πολύ μεγάλη. Εξίσου
αναγκαία είναι ωστόσο και
η εξοικονόμηση
καυσίμου. Οδηγώντας
οικονομικότερα και
λιγότερο επιθετικά,
μειώνουμε το υψηλό
κόστος σε καύσιμο και
επενδύουμε σε
μεγαλύτερη ασφάλεια
όταν είμαστε στο δρόμο.
Την ίδια στιγμή, η
οικονομική οδήγηση είναι
και οικολογική. Το κόστος
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο Πανελλήνιος Μαθητικός
Διαγωνισμός «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» που διοργάνωσε
το

Ινστιτούτο

Οδικής

Ασφάλειας

(Ι.Ο.ΑΣ.)

«Πάνος

της μετακίνησης σήμερα
δεν μετριέται μόνο ως
κατανάλωση καυσίμου,
αλλά και ως το «τίμημα»

Μυλωνάς», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας,

που οι επόμενες γενιές θα

Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2015

κληθούν να πληρώσουν

2016 στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

λόγω της εξάντλησης της

πολιτών και φορέων με στόχο την πρόληψη των τροχαίων

φυσικής άμυνας και του

δυστυχημάτων. Οι μαθητές διαγωνίστηκαν σε ζωγραφική,

πλούτου του πλανήτη

στίχο και μουσική με θέμα την Οδική ασφάλεια.

μας.

(Περισσότερα: http://goo.gl/s7ES3H)

(Περισσότερα:http://goo.
gl/Fo47xy)
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Past Issues
– ΕΕΦΙΑπ «Από την Αναπηρία στη
Λειτουργική Αποκατάσταση»
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Πρωτότυπη
σχολική
παράσταση για
την οδική
ασφάλεια από το
13ο Νηπιαγωγείο
Αχαρνών

Το

Ι.Ο.ΑΣ

Μυλωνάς»
με

«Πάνος

παρευρέθηκε

στελέχη

του

στη

γιορτή για το τέλος της
σχολικής χρονιάς του 13ου
Νηπιαγωγείου

Αχαρνών

ύστερα από πρόσκληση
που

δέχτηκε

από

τη

διεύθυνση του σχολείου,
την

Παρασκευή

10

Ιουνίου.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/CLiUCA)

Με την Πρόεδρό του συμμετείχε το Ι.Ο.ΑΣ. στη Διημερίδα
Διεξαγωγή
σεμιναρίου
ασφαλούς
οδήγησης από το
Ι.Ο.ΑΣ. στους

«Από την Αναπηρία στη Λειτουργική Αποκατάσταση» που
διοργάνωσαν η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Αναπηρίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΕΛΙΕΑΚΑΠ) και η
Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

γονείς του 5ου
Δημοτικού
σχολείου
Χαϊδαρίου

(ΕΕΦΙΑπ) στην Αθήνα, 20 και 21 Μαΐου 2016.
(Περισσότερα: http://goo.gl/j5vFe0)

Pit Stop για την οδική ασφάλεια από το
Ι.Ο.ΑΣ. σε Λάρισα και Τρίκαλα

Την Τετάρτη 8 Ιουνίου το
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
πραγματοποίησε

ομιλία

και

στους

εκπαίδευση

γονείς των παιδιών που
φοιτούν στο 5ο Δημοτικό
σχολείου Χαϊδαρίου.
Το
προσωπικό

επιστημονικό
του

Ινστιτούτου
ενημέρωσε τους γονείς
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος, το

για το πώς μπορούν να

Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» ταξίδεψε στη Λάρισα και τα

συμβάλουν στο να έχουν

Τρίκαλα για την υλοποίηση δράσεων.

τα παιδιά τους ασφαλείς
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Το Σάββατο 4/6 και την Κυριακή 5/6 ο Σύλλογος Πτυχ.
Share
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σωστές επιλογές.

κάνοντας
Translate

Λάρισας με την Ενωση Φανοποιών & Βαφέων Ν. Λάρισας

(Περισσότερα:

και το Σύλλογο Ηλεκτρολόγων Αυτοκίνητων Ν. Λάρισας

http://goo.gl/pL3u5B)

πραγματοποίησαν δωρεάν έλεγχο αυτοκινήτων διαφόρων
σημείων (Καυσαέρια, Φώτα, Ελαστικά, Σύστημα

Εκπαίδευση για
την Οδική
Ασφάλεια στο
προσωπικό της
εταιρίας
Φυσικό Αέριο
Αττικής

Διεύθυνσης).
Στη δράση αυτή παρευρέθηκε και η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ.
κυρία Βασιλική Δανέλλη Μυλωνά. (Περισσότερα:
http://goo.gl/sSyYmo)

Η τεχνολογική ιστορία της ζώνης του
αυτοκινήτου

Σε

συνέχεια

της

συνεργασίας που έχει
ξεκινήσει το Ινστιτούτο με
τo Φυσικό Αέριο Αττικής
συνεχίστηκε
επιμόρφωση

η
των

ανθρώπων της εταιρίας
σε θέματα που αφορούν
στην

οδική

ασφάλεια.

(Περισσότερα:
http://goo.gl/Wa31EV)

Βιωματική
εκπαίδευση των
εργαζομένων της
εταιρείας Eurocert
από το Ι.Ο.ΑΣ.
Η έλευση της ζώνης ασφαλείας στην επικράτεια της
αυτοκίνησης δεν ήρθε ούτε με τυμπανοκρουσίες ούτε με
τραγούδια και σίγουρα όχι πριν από τα μέσα της δεκαετίας
του 1950.
Ακόμα και τότε όμως οι ζώνες στα καθίσματα των
αυτοκινήτων

θεωρούνταν

αυτοκινητοβιομηχανίες

προαιρετικές

φαίνονταν

και

λίγες

διατεθειμένες

να

εντάξουν στα μοντέλα τους το νέο μέσο προστασίας.

Με μεγάλο ενδιαφέρον

Και τότε όλα αλλάζουν! Το 1955, ο επαναστάτης χωρίς

από πλευράς των

αιτία Τζέιμς Ντιν χάνει τη ζωή του σε μια μετωπική
σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στην έρημο της νότιας
Καλιφόρνια και οι εμπειρογνώμονες καταλήγουν πως θα
μπορούσε να είχε βγει από τα συντρίμμια ζωντανός αν
φορούσε τη ζώνη του.
(Περισσότερα: http://goo.gl/ttBLhS)

συμμετεχόντων έγινε η
βιωματική εκπαίδευση των
ανθρώπων της εταιρείας
Eurocert με σκοπό την
ενημέρωση τους σε
θέματα οδικής ασφάλειας.
Οι εκπαιδευτές του
Ινστιτούτου,
πραγματοποίησαν

Σταθμός ενημέρωσης για την Οδική Ασφάλεια
από το Ι.Ο.ΑΣ. και τη BeSafe στο εμπορικό
κέντρο Mediterranean Cosmos της

εισηγήσεις και ακολούθως
πρακτική εκπαίδευση, στις
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Press, με τη χρήση της
Κινητής Μονάδας Οδικής
Ασφάλειας.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/dMgcOK)

Πρόγραμμα κυκλο
φοριακής αγωγής
για μικρά παιδιά
από το Ι.Ο.ΑΣ.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του Ινστιτούτου

στο 39ο Φεστιβάλ
Παιδιού

σε συνεργασία με το κατάστημα Τρίκυκλο και τη BeSafe,
Εταιρία  Μέλος του Ι.Ο.ΑΣ., και φιλοξενήθηκαν στο
εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos της Θεσσαλονίκης
από 17 έως και 20 Μαΐου.
Η δράσεις στο δημοφιλές εμπορικό κέντρο, είχαν στόχο
στην ενημέρωση των γονέων για τα παιδικά καθίσματα και
τη σημασία της σωστής πρόσδεσης των παιδιών στο
Για άλλη μια χρονιά το

αυτοκίνητο.(Περισσότερα: http://goo.gl/qgGuep)

Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς
συμμετείχε με μεγάλη
χαρά στα δρώμενα του

Πολλά ΓΙΑΤΙ και πολλά ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

39ου Φεστιβάλ Παιδιού το
οποίο πραγματοποιήθηκε
στο Άλσος Βαρβαρέσου
στις 29 Μαΐου 2016 από
το Δήμο Λυκόβρυσης –
Πεύκης, υπό την αιγίδα
της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.)
και διοργάνωση του
Δήμου Αμαρούσιου.
Με βασικό σύνθημα «ο
Πολιτισμός δίπλα στον
άνθρωπο», το ΠΕ.Α.Π.,
που είχε την ευθύνη και
το συντονισμό όλης της
διοργάνωσης του
Φεστιβάλ, στήριξε
πρωτοβουλίες κοινωνικής

Οι αγαπημένοι μας που χάθηκαν πρόωρα και άδικα, μας

προσφοράς, προάγοντας

λείπουν κάθε στιγμή, για μια ζωή.

τις αξίες του ανθρωπισμού

Σήμερα κλείνει ένας χρόνος από τότε που ο 29χρονος
Δημήτρης

Σπύρου

κοινοποιούμε

τα

έφυγε
λόγια

από

της

τη

μητέρας

ζωή.
του,

Κι

εμείς
Ελένης

Καρακασίδου, εθελόντριας του Ινστιτούτου η οποία, στη
μνήμη του παιδιού της, έχει προσφέρει όχι μόνο
οικονομική

ενίσχυση

στο

έργο

μας

αλλά

στηρίζει

ακούραστα τις δράσεις μας προσφέροντας το χρόνο της
και την ψυχή της.
(Περισσότερα: http://goo.gl/H9dGjX)

και της αλληλεγγύης.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/AET6vB)
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