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«Απολαύστε τα ταξίδια σας στην Ελλάδα, με
ασφάλεια στο δρόμο!»

Εκστρατεία ενημέρωσης οδικής ασφάλειας για τις
καλοκαιρινές εξορμήσεις

Με  πρωτοβουλία  του  Ινστιτούτου  Οδικής  Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκαν
και  φέτος  ενέργειες  ευαισθητοποίησης  των  πολιτών  για
την ασφάλεια των μετακινήσεων κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες.  Στο  επίκεντρο  της  επιτυχημένης,  πανελλαδικής
εκστρατείας ενημέρωσης «Enjoy visiting Greece. Stay Safe
on the road!» βρέθηκε, για μία ακόμη χρονιά, η ενίσχυση
της  οδικής  ασφάλειας  Ελλήνων  και  ξένων  οδηγών  που
περνούν τις διακοπές τους στη χώρα μας. Η εκστρατεία,
που  υλοποιείται  με  την  πολύτιμη  αρωγή  της  Ελληνικής
Αστυνομίας,  έτυχε  θερμής  υποδοχής  και  ενεργής
υποστήριξης  από  πολίτες,  φορείς  και  δεκάδες
πανελλαδικής, περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας μέσα.

Τα κοινωνικά μηνύματα της εκστρατείας θα μεταδίδονται
έως και το τέλος Σεπτεμβρίου.
(Περισσότερα: http://goo.gl/pTnRG9)

Αυτό το
καλοκαίρι

editorial από την
Πρόεδρο του Ι.Ο.ΑΣ. 

κα Βασιλική Δανέλλη -
Μυλωνά

Αυτό  το  καλοκαίρι  το
Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος  Μυλωνάς»
ήταν και πάλι κοντά στους
πολίτες και τους νέους, για
να  τους  ενημερώσει
οδηγώντας  τους  με
ασφάλεια  στις  διακοπές.
Πιστός  συνοδηγός  τους
στις  ασφαλείς  μετακινήσεις
το  Ι.Ο.ΑΣ.  ανέπτυξε  ένα
πρωτότυπο  και  καινοτόμο
σύνολο  εκδηλώσεων,
δράσεων  και  πανελλαδικής
εκστρατείας  ενημέρωσης
έτσι  ώστε  το  μήνυμα  για
την  προστασία  της  ζωής
στο  δρόμο  να  φτάσει  σε
κάθε γωνιά της χώρας.
-   Η  πρωτοβουλία  του
Ι.Ο.ΑΣ.  για  καλοκαιρινή
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Συνάντηση του Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης, Δημήτρη
Αναγνωστάκη με την Πρόεδρο του

Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά

Στο  πλαίσιο  της  συνάντησης,  συμφωνήθηκε  η  ενίσχυση
της συνεργασίας των δύο πλευρών στον τομέα της οδικής
ασφάλειας

Ο  Γενικός  Γραμματέας  Δημόσιας  Τάξης,  Δημήτρης
Αναγνωστάκης, συναντήθηκε στις 2 Αυγούστου 2016 με
την Πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος  Μυλωνάς»,  Βασιλική  Δανέλλη-Μυλωνά.  Κατά  τη
συνάντηση,  συζητήθηκαν  θέματα  αμοιβαίου
ενδιαφέροντος,  ενώ  έμφαση  δόθηκε  στη  δυνατότητα
ενίσχυσης  της  υπάρχουσας  συνεργασίας  μεταξύ  του
Υπουργείου  Προστασίας  του  Πολίτη,  της  Ελληνικής
Αστυνομίας και του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στον τομέα
της  οδικής  ασφάλειας.  Ειδικότερα,  συμφωνήθηκε  η
ανάληψη  πρωτοβουλιών  και  δράσεων  προς  την
κατεύθυνση της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων, με
αφορμή  και  την  αύξηση  των  μετακινήσεων  της
καλοκαιρινής περιόδου.
(Περισσότερα: http://goo.gl/xfpy1t)

Με μηνύματα για την οδική ασφάλεια
υποδέχτηκε το Ι.Ο.ΑΣ. και ο Διεθνής Αερολιμένας
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» τους επισκέπτες

στη χώρα μας 

των  οδηγών  υλοποιήθηκε
για  4η  συνεχόμενη  χρονιά
με ιδιαίτερη επιτυχία.
Η  φετινή  εκστρατεία  του
Ινστιτούτου  έγινε  σε
συνεργασία  με  την
Αντιπροσωπεία  της
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής
στην  Ελλάδα  και  την
υποστήριξη της Ελληνικής
Αστυνομίας  καθώς  και
των  μελών  της

Συμμαχίας  για  την
Ασφάλεια  και  τον
Πολιτισμό  στο  Δρόμο
«Δρόμοι  στο  Μέλλον»,
με  τηλεοπτικά  και  ρ/φ
spots  σε  σταθμούς  της
χώρας και διανομή εντύπου
με  συμβουλές   από
τμήματα της Τροχαίας ανά
την επικράτεια.
-   Η  πρωτοβουλία  του
Ινστιτούτου  και  του
Διεθνούς  Αερολιμένα
Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»
για  θερινή  εκστρατεία
ενημέρωσης  για  την  οδική
ασφάλεια  Ελλήνων  και
ξένων  οδηγών  που
επισκέπτονται τη χώρα μας
με  κεντρικό  μήνυμα
«Enjoy Visiting  Greece.
Stay Safe on the Road».
(Περισσότερα:
http://goo.gl/6do0mI)

Προγραμματίζονται

Δράσεις ενημέρωσης με
αφορμή την έναρξη της
σχολικής χρονιάς

Συμμετοχή της Προέδρου
Ι.Ο.ΑΣ.  στο 15ο Ετήσιο
Alcohol Interlock Συνέδριο,
που διοργανώνει το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Ασφάλειας Μεταφορών –
ETSC (Βρυξέλλες, 13-15/9)

Subscribe Past Issues RSSShare Translate

Ι.Ο.ΑΣ. NEWSLETTER  /  ΤΕΥΧΟΣ #56 http://us4.campaign-archive2.com/?u=833da11e91d2d566d35ea712a&...

2 of 7 7/9/2016 11:58 πμ



Το  Ινστιτούτο  Οδικής  Ασφάλειας  (Ι.Ο.ΑΣ.)  «Πάνος
Μυλωνάς»  σε  συνεργασία  με  το  Διεθνή  Αερολιμένα
Αθηνών  (Δ.Α.Α.)  «Ελευθέριος  Βενιζέλος»  και  αυτό  το
καλοκαίρι,  πραγματοποίησε  εκστρατεία  ενημέρωσης  για
την  οδική  ασφάλεια  Ελλήνων  και  ξένων  οδηγών  που
επισκέπτονται  τη  χώρα  μας,  αναρτώντας  αφίσες  στις
οθόνες προβολής στον περιβάλλοντα χώρο και εσωτερικά
του αεροδρομίου για όλο το μήνα Αύγουστο.
Το  εικαστικό  της  αφίσας  με  κεντρικό  μήνυμα
«Enjoy  Visiting  Greece.  Stay  Safe  on  the  Road»
δημιουργήθηκε  από  το  Ι.Ο.ΑΣ.  και  προβάλλει  με
χαρούμενο ύφος στερεοτυπικά χαρακτηριστικά διαφόρων
εθνικοτήτων  που  επισκέπτονται  τη  χώρα  μας  κατά  τη
θερινή περίοδο.
(Περισσότερα: http://goo.gl/LwUNH8)

Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα: o Οδηγός της Παρέας…
διασκεδάζει στη Χαλκίδα!

Για  άλλη  μια  χρονιά  το  Ινστιτούτο  Οδικής  Ασφάλειας

Δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Κινητικότητας
(Αθήνα – Τρίκαλα –
EDWARD project -
Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς
Αυτοκίνητο , 16-22/9)

Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. με
εφαρμογές και
προγράμματα
κυκλοφοριακής Αγωγής στο
3ο Πάρκο Κυκλοφοριακής
Αγωγής (Ηράκλειο, 24 &
25/9)

Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. στο
8ο Διεθνές Σιρκουί Καρτ
-P.I.C.K. Πάτρας (Πάτρα,
24 & 25/9)

Συμμετοχή της Προέδρου
Ι.Ο.ΑΣ. στην 73η
Συνάντηση για την
Ασφάλεια στις Οδικές
Μεταφορές, UNECE-WP1
(Γενεύη, 19-22/9/16)

(Περισσότερα:
http://goo.gl/qCMqR0)

Η παρουσία του
Ι.Ο.ΑΣ. στα Media

Τηλεοπτικές  συνεντεύξεις
και  δηλώσεις  έκανε  η
Πρόεδρος  του  Ι.Ο.ΑΣ.  κα
Βασιλική  Δανέλλη-Μυλωνά
και  στελέχη  του
Ινστιτούτου  στους
σταθμούς:  SKAI TV
αναφορικά  με  την
καλοκαιρινή  εκστρατεία
ενημέρωσης  του  Ι.Ο.ΑΣ.,
στην  εκπομπή:  Newsroom
(14-8-2016)  με
παρουσιαστές  το  Νίκο
Ανδρίτσο  και  τη  Μάιρα
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με  τη  συνεργασία  των  Σαμαρειτών  Χαλκίδας  του
Ελληνικού  Ερυθρού  Σταυρού,  των  Ελλήνων  Προσκόπων
και της Τροχαίας Χαλκίδας διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία
την εκδήλωση «Νύχτα χωρίς ατυχήματα» στη Χαλκίδα.
Το Σάββατο 23 Ιουλίου στα νυχτερινά κέντρα Stavento
και Gaz υλοποιήθηκε για 9η συνεχόμενη χρονιά η «Νύχτα
χωρίς  ατυχήματα»  έχοντας  μεγάλη  ανταπόκριση  και
συνεργασία από τους θαμώνες των μαγαζιών.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση των νέων και η
παρακίνησή  τους  για  την  καθιέρωση  του  «Οδηγού  της
παρέας» που δε θα πιει, ώστε να οδηγήσει με ασφάλεια
τους φίλους του πίσω μετά τη νυχτερινή τους διασκέδαση,
αυξάνοντας  έτσι  την  ευαισθητοποίηση  του  κοινού  και
παρουσιάζοντας στους νέους ότι το αλκοόλ και η οδήγηση
δεν πάνε μαζί.
(Περισσότερα: http://goo.gl/n50rRz)

Όλοι Μαζί Μπορούμε και στην Οδική Ασφάλεια

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και το
«Όλοι  Μαζί  Μπορούμε»  συνδιοργάνωσαν  εκστρατεία
ενημέρωσης  για  την  ασφαλή  οδήγηση  με  ραδιοφωνικά
spots  που μεταδόθηκαν από το ραδιόφωνα ΣΚΑΪ 100,3,
Μελωδία  FM  99,2  και  Sport  FM  94,6   και  τα  οποία
εστιάζουν σε βασικά θέματα που αφορούν στην οδική μας
ασφάλεια  όπως  τη  μη  χρήση  ζώνης  και  κράνους,  την
υπερβολική  ταχύτητα,  την  κατανάλωση  αλκοόλ,  το
σεβασμό στις ΛΕΑ και τη χρήση του κινητού τηλεφώνου.
(Περισσότερα: http://goo.gl/BksF8Z)

1ος φιλικός ποδοσφαιρικός Αγώνας Μνήμης
για αθλητές που χάθηκαν στο δρόμο

εκπομπή  εδώ),  ΕΡΤ  1
(δείτε  την  εκπομπή  εδώ),
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ. Επίσης  στα
ραδιόφωνα  SKAI  101,3,
BHMA FM, ΑΘΗΝΑ 984,
και ΚΑΝΑΛΙ 1 – 90,4 FM
για  επίκαιρα  ζητήματα
σχετικά  με  την  οδική
ασφάλεια  καθώς  και  για
δράσεις και εκδηλώσεις του
Ι.Ο.ΑΣ..
(Περισσότερα:
http://goo.gl/nU5cOm)

Είναι εφικτή η
μείωση κατά το

ήμισυ των
θανάτων και

τραυματισμών από
τροχαία

δυστυχήματα μέχρι
το 2020; 

Το  90%  περίπου  των
θανάτων  από  τους
1.200.000  συνολικά  που
προκαλούνται  από  τροχαία
δυστυχήματα  κάθε  χρόνο
συμβαίνουν  στις
αναπτυσσόμενες  χώρες.  Οι
τραυματισμοί  από  τροχαία
είναι  η  πρώτη  αιτία
θανάτου  για  τις  ηλικίες
μεταξύ  15  και  29,  και  η
ένατη  αιτία  θανάτου
συνολικά, σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο  Οργανισμό
Υγείας.
Αυτά  τα  νούμερα  είναι
εξαιρετικά μεγάλα για να τα
αγνοούμε  και  το  θέμα
αποκτά ακόμα μεγαλύτερες
διαστάσεις  εάν αναλογιστεί
κανείς  το  βάρος  και  το
μέγεθος  της  απώλειας  από
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εκδήλωση με χορηγό το Ι.Ο.ΑΣ.

Ήταν μια ιδιαίτερα ξεχωριστή βραδιά αυτή του Σαββάτου
20 Αυγούστου για όσους βρέθηκαν στο Γήπεδο Καστέλλας
Χαλκίδος.  Η  πολύ  αγαπητή  τοπική  ομάδα  του  Α.Π.Ο.
Καστέλλας υποδέχτηκε την Κ20 της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, σε
ένα φιλικό αγώνα γεμάτο νιάτα, ενθουσιασμό και ευγενή
άμιλλα,  αφιερωμένο  στη  μνήμη  τεσσάρων  νέων
ανθρώπων, αθλητών του Α.Π.Ο., που έχασαν τραγικά τη
ζωή τους στην άσφαλτο.
(Περισσότερα: http://goo.gl/KeobNX)

Μείωση 27,7% στα θανατηφόρα τροχαία τον
Αύγουστο

Λιγότερα τα τροχαία δυστυχήματα κατά τη φετινή περίοδο
του Αυγούστου. Η μείωση στα θανατηφόρα ανέρχεται σε
ποσοστό 27,7%, ενώ αισθητά μειώθηκε και ο συνολικός
αριθμός των παθόντων.

Αισθητή μείωση παρουσίασαν τα τροχαία δυστυχήματα και
ατυχήματα που σημειώθηκαν τον Αύγουστο, σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2015.
Πρόκειται  για  εξαιρετικά  ενθαρρυντικά  στοιχεία  που
αποτελούν  θετικά  δείγματα  τόσο  για  τα  επίπεδα
τροχονομικής  αστυνόμευσης  όσο  και  για  την
αποτελεσματικότητα των ενεργειών ευαισθητοποίησης που
υλοποιήθηκαν  τους  καλοκαιρινούς  μήνες  στο  πλαίσιο
πρωτοβουλίας  του  Ινστιτούτου  Οδικής  Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.)  «Πάνος  Μυλωνάς»  για  μια  εκστρατεία
ενημέρωσης ξένων επισκεπτών και εκδρομέων. Η εν λόγω
εκστρατεία  υλοποιήθηκε  με  τη  συνεργασία  ή  και
υποστήριξη  των:  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  στην  Ελλάδα,
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος» ,Όλοι  μαζί
μπορούμε,  Ελληνική  Αστυνομία,  και  των  μελών  της  
Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο
«Δρόμοι στο Μέλλον».

συντριπτική  τους
πλειοψηφία  θα  μπορούσαν
να έχουν αποφευχθεί.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/wtw0aj)

Συνέντευξη για την
Οδική Ασφάλεια

της Προέδρου του
Ι.Ο.ΑΣ. στο
infokids.gr

 «Η  κυκλοφοριακή  αγωγή
στα  σχολεία  αποτελεί  ένα
βήμα  που  περιμέναμε
καιρό»
«Σε  μια  εποχή  βαθιάς
οικονομικής  κρίσης,  η
εκπαίδευση  και  η
ενημέρωση  μαζί  σώζουν
ζωές  και,  μάλιστα,  χωρίς
δυσβάσταχτο  κόστος  για
την  πολιτεία.  Ως
Ινστιτούτο,  διαπιστώνουμε
σε καθημερινή βάση πως η
συστηματική κυκλοφοριακή
αγωγή από μικρή ηλικία και
τα σωστά γονεϊκά πρότυπα
από  κοινού  με  τις
προσπάθειες  που
καταβάλλει  η  Τροχαία
-παρά  τις  ελλείψεις  που
όλοι  διαπιστώνουμε-
μπορούν  να  συμβάλλουν
στην  αλλαγή  νοοτροπίας
και  συμπεριφοράς  των
οδηγών»,  επισήμανε  η
Πρόεδρος  του  Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος  Μυλωνάς»  σε
αποκλειστική  συνέντευξη
που  παραχώρησε
πρόσφατα  στον  ιστότοπο
Infokids.gr  για  τη σημασία
της Οδικής Ασφάλειας.

Το Ι.Ο.ΑΣ.
εκπαιδεύει το

προσωπικό της
Νέας Οδού Α.Ε.
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Νύχτα χωρίς Ατυχήματα στην Ιτέα

Το  Ινστιτούτο  Οδικής  Ασφάλειας  (Ι.Ο.ΑΣ.)  «Πάνος
Μυλωνάς»,  σε  συνεργασία  με  το  Δήμο  Δελφών,
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά «Νύχτα
χωρίς Ατυχήματα» στην Ιτέα, το Σάββατο 6 Αυγούστου
2016, στο café-bar Del Mar.
Η εκδήλωση υλοποιήθηκε  με  υποστήριξη  από εθελοντές
και  τοπικούς  φορείς,  ενώ  είχε  μεγάλη  ανταπόκριση  και
συνεργασία  από  τους  θαμώνες  του  μαγαζιού  που  ήταν
κυρίως νέα άτομα.
Ο σκοπός της εκδήλωσης ήταν να συναντηθούμε με τους
νέους στο δικό τους περιβάλλον και σε άμεση επικοινωνία
μαζί τους να συζητήσουμε για την κατανάλωση αλκοόλ σε
σχέση με την οδήγηση.
(Περισσότερα: http://goo.gl/R5ouEg)

Προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής για
μαθητές από το Ι.Ο.ΑΣ. στη Δυτική Ελλάδα

Περισσότεροι από 1.800 μαθητές Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπαίδευσης παρακολούθησαν τα προγράμματα
κυκλοφοριακής αγωγής του Ινστιτούτου στη Δυτική
Ελλάδα το Α’ εξάμηνο του 2016.
Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων, οι μικροί φίλοι του
Ι.Ο.ΑΣ. και μελλοντικοί οδηγοί, είχαν την ευκαιρία να

Με μεγάλο ενδιαφέρον από
πλευράς  των
συμμετεχόντων  έγινε  η
εκπαίδευση των ανθρώπων
της εταιρίας Νέας Οδού με
σκοπό την ενημέρωσή τους
σε  θέματα  οδικής
ασφάλειας  στις  11  και  12
Ιουλίου.  Τα  στελέχη  του
Ινστιτούτου
πραγματοποίησαν
θεωρητική  ομιλία  και
ακολούθως  πρακτική
εκπαίδευση,  στις
εγκαταστάσεις  της  Motor
Press,  με  τη  χρήση  της
Κινητής  Μονάδας  Οδικής
Ασφάλειας.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/Mr83vu)

Το Ι.Ο.ΑΣ.
επιμορφώνει

εργαζόμενους των
εταιριών Mondelez
Ελλάς Α.Ε. & ABB

Ελλάδος στη
Βόρεια Ελλάδα, σε

θέματα Οδικής
Ασφάλειας

Στις  εγκαταστάσεις  της
εταιρίας  Mondelez  στην
περιφερειακή  οδό  για
Χαλκιδική φιλοξενήθηκαν οι
εκπαιδευτές  του  Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος  Μυλωνάς»  για  τη
βιωματική  εκπαίδευση  και
την  ευαισθητοποίηση  των
εργαζομένων  των  εταιριών
Mondelez & ABB σε θέματα

Subscribe Past Issues RSSShare Translate

Ι.Ο.ΑΣ. NEWSLETTER  /  ΤΕΥΧΟΣ #56 http://us4.campaign-archive2.com/?u=833da11e91d2d566d35ea712a&...

6 of 7 7/9/2016 11:58 πμ



στο δρόμο, να ενημερωθούν για τις ασφαλείς πρακτικές
της κυκλοφορίας των πεζών, πώς να χρησιμοποιούν το
ποδήλατό τους, τη διάβαση πεζών και τα σήματα
κυκλοφορίας, να συμπεριφέρονται με ασφάλεια στο
αυτοκίνητο ως επιβάτες κ.ά.
Συγκεκριμένα με το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής
του Ι.Ο.ΑΣ. «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια»  που
πραγματοποιήθηκε στο νομό Αχαΐας, επιμορφώθηκαν
μαθητές από 28 δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του
δήμου Πατρών, Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας και Ακράτας. Το
πρόγραμμα παρακολούθησαν συνολικά 1,119 μαθητές και
67 εκπαιδευτικοί.
(Περισσότερα: http://goo.gl/zUzUwM)

δυστυχημάτων.
(Περισσότερα:
http://goo.gl/0MYyDC)

Facebook Website

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

Κατερίνα Δρανδάκη, Γεωργία Αλεξοπούλου
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