ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
«ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»

Δράσεις Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»
• Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισμού που έχει ανακηρυχθεί το έτος 2011, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15
Δεκεμβρίου 2011, στην αίθουσα Δ7 της “Τεχνόπολις” του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, η πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση
«Δια βίου μάθηση και εθελοντισμός» με τη συμμετοχή 25 εθελοντικών
οργανώσεων και με στόχο να αναδειχθεί η σημασία της εθελοντικής προσφοράς.
Στην εκδήλωση έλαβε μέρος και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».
Εθελοντές και εθελοντικές οργανώσεις είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και
εμπειρίες. Οι επισκέπτες της εκδήλωσης γνώρισαν από κοντά ενεργούς εθελοντές και
ενημερώθηκαν για τη δράση εθελοντικών οργανώσεων και για εθελοντικά προγράμματα,
ενώ έλαβαν χώρα και δρώμενα που πραγματοποίησαν οι εθελοντικές οργανώσεις
προκειμένου να ομορφύνουν και να συμβάλλουν στην επιτυχία της οργάνωσης (Αθήνα,
15 Δεκεμβρίου 2011).
• Μία πολύ σημαντική δράση πραγματοποιήθηκε στη Μήλο όπου τα παιδιά του
Γυμνασίου του νησιού είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν μέσα από
εργαστήρια και ειδικές ασκήσεις πάνω σε θέματα οδικής ασφάλειας. Το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με την
εταιρεία ΛΑΒΑ ΑΕ του Ομίλου Lafarge που δραστηριοποιείται στο νησί,
προχώρησαν στην πραγματοποίηση αυτής της πολύ σημαντικής δράσης που
άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στα παιδιά και τους καθηγητές. Το πλέον
σημαντικό χαρακτηριστικό της δράσης ήταν η βιωματική συμμετοχή των παιδιών
σε εργαστήρια που καταπιάνονταν με: την ασφαλή χρήση ποδηλάτου, το αλκοόλ
κατά την οδήγηση, την απόσπαση προσοχής και την ασφαλή μετακίνηση –ως πεζοί ή ποδηλάτες- το βράδυ. Αρκετές μέρες
πριν βρεθούν οι συνεργάτες και εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ. στη Μήλο, τα παιδιά είχαν απαντήσει ειδικό ερωτηματολόγιο που
τους είχε αποσταλεί και χάρις σε αυτό οι συνεργάτες του Ινστιτούτου γνώριζαν σε ποια πεδία έπρεπε να εστιάσουν τις
δράσεις τους. Συνολικά 120 παιδιά εκπαιδεύτηκαν και οι εντυπώσεις τους –όπως τα ίδια έγραψαν- ήταν μοναδικές. Το
πρόγραμμα που πραγματοποίησε το Ι.Ο.ΑΣ. στο νησί της Μήλου αποτελεί πρότυπο πρόγραμμα εκπαίδευσης για παιδιά
Γυμνασίου πάνω σε θέματα οδικής ασφάλειας (Μήλος, 17 & 18 Οκτωβρίου 2011).
• Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» διοργάνωσε για 5η χρονιά την εκδήλωση «Ευρωπαϊκή
Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» στην Ελλάδα, έχοντας μεγάλη απήχηση από το κοινό,
ταυτόχρονα με τη μεγάλη Πανευρωπαϊκή διοργάνωση σε 26 χώρες (Βέλγιο,
Λουξεμβούργο, Γαλλία, Πολωνία, Δανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Εσθονία, Λετονία,
Λιθουανία, Ισπανία, Σλοβακία, Μάλτα, Κύπρος, Ιταλία, Δημοκρατία της Τσεχίας,
Ουγγαρία, Φιλανδία, Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία,
Κάτω Χώρες, Σλοβενία, Ρουμανία), το Σάββατο βράδυ, 15 Οκτωβρίου 2011 σε
συνεργασία με τους «Responsible Young Drivers» (RYD) του Βελγίου,
παρουσιάζοντας στους νέους ότι το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε πάνω από 26 νυχτερινά κέντρα και μπαράκια σε 17 πόλεις της
Ελλάδας.
Περίπου 150 εθελοντές και στα 26 νυχτερινά κέντρα της Ελλάδας ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της βραδιάς για να
παροτρύνουν τους νέους να μην καταναλώσουν αλκοόλ στην περίπτωση που αποτελούσαν τον «οδηγό της παρέας
τους».
Περισσότεροι από 2000 νέοι που είχαν έρθει με το δικό τους μεταφορικό μέσο στα
νυχτερινά κέντρα και μπαράκια των αναφερόμενων πόλεων, υποσχέθηκαν να μην
καταναλώσουν αλκοόλ και φόρεσαν ένα αναγνωριστικό βραχιολάκι στον καρπό τους κατά
την είσοδό τους στο κέντρο, έτσι ώστε να μπορέσουν να «δεσμευτούν» και να κάνουν ένα
φιλικό αλκοτέστ κατά την έξοδό τους. Το 60% των συμμετεχόντων προέβησαν σε φιλικό
αλκοτέστ (ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από πέρυσι [44%] στην αντίστοιχη ενέργεια του
Ινστιτούτου) εκ των οποίων το 1/6 στο σύνολο των αποτελεσμάτων ήταν πάνω από το
όριο που ορίζει ο ΚΟΚ.
Η εν λόγω ενέργεια πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο με τη συμβολή της Τροχαίας που
διαθέτει τα αλκοολόμετρα στο Ινστιτούτο και υποστηρίζεται από την Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών και
το Σύνδεσμο Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οινοπνευματωδών Ποτών ενώ καθοριστική για την επιτυχία της
διοργάνωσης ήταν και η βοήθεια και ο ζήλος των εθελοντών & συντονιστών του Ινστιτούτου σε τοπικό επίπεδο (15
Οκτωβρίου 2011).
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• Στα πλαίσια της ενημέρωσης και εκπαίδευσης που πραγματοποιεί το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» για τις Ένοπλες Δυνάμεις
της χώρας η κα Β. Δανέλλη – Μυλωνά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου, ο κ. Άγγελος Ρουχωτάς, Συγκοινωνιολόγος και Μέλος
Δ.Σ. και ο κ. Ευγένιος Πετούμενος, Δημοσιογράφος Ειδικού Τύπου Αυτοκινήτου και Συνεργάτης του Ι.Ο.ΑΣ.,
πραγματοποίησαν ομιλίες στο αμφιθέατρο της 112 Πτέρυγας Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ελευσίνα για
200 αξιωματικούς και υπαξιωματικούς. Η κα Μυλωνά αναφέρθηκε στα βασικά αίτια πρόκλησης τροχαίων και στις δράσεις
που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο για την πρόληψη και ευαισθητοποίηση όλων των κοινωνικών ομάδων της χώρας, ο κ.
Ρουχωτάς ανέλυσε με τη βοήθεια βίντεο ποιες συμπεριφορές μπορεί να αποβούν μοιραίες στη χώρα μας όσο και εκτός
αυτής, ενώ ο κ. Πετούμενος παρουσίασε τους παράγοντες και τα αποτελέσματα λανθασμένων συμπεριφορών κατά τη
μετακίνησή μας στο δρόμο. Μετά τις ομιλίες η Διοίκηση της Μονάδας βράβευσε τους τρεις καλύτερους οδηγούς της
περασμένης χρονιάς, δηλαδή του οδηγούς που δεν ενεπλάκησαν σε κανένα μικρό ή μεγάλο τροχαίο συμβάν. Η κίνηση αυτή
δείχνει το βαθμό της ευαισθητοποίησης των αξιωματικών της Μονάδας πάνω στις ασφαλείς μετακινήσεις, ιδιαίτερα την ώρα
που το προσωπικό της συγκεκριμένης Μονάδας πραγματοποιεί τα περισσότερα χιλιόμετρα στην Ελλάδα. Μετά το πέρας
των ομιλιών τα μέλη του Ι.Ο.ΑΣ. μαζί με αξιωματικούς επισκέφθηκαν τον Παιδικό Σταθμό που υπάρχει μέσα στην 112
Πτέρυγα Μάχης, όπου φιλοξενούνται τα μικρά παιδιά όσων εργάζονται στη συγκεκριμένη Βάση (Αεροδρόμιο Ελευσίνας, 14
Οκτωβρίου 2011).
• Στις 23 Σεπτεμβρίου στο χώρο της εταιρείας Motorpress πραγματοποιήθηκε η παραλαβή τριών εκπαιδευτικών εργαλείων
υψίστης σημαντικότητας από Σουηδία και Γερμανία, τα οποία βλέπουμε πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ ακολούθησε η
εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του Ινστιτούτου για το χειρισμό και τη λειτουργία τους.
Ο προσομοιωτής ανατροπής, ο προσομοιωτής οδήγησης και ο
προσομοιωτής πρόσκρουσης είναι τρία τελευταίας τεχνολογίας
μηχανήματα που προσομοιάζουν τις διάφορες συνθήκες οδήγησης, ώστε να
αντιληφθούν οι οδηγοί τους κινδύνους που εγκυμονεί η κάθε περίπτωση
ξεχωριστά και το σημαντικό ρόλο που παίζει η ασφάλεια.
Η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»,
κα Βάσω Δανέλλη-Μυλωνά στο χαιρετισμό της, έδωσε στους
παρευρισκόμενους σαφή εικόνα για την κατάσταση των ατυχημάτων στη
χώρα μας και τόνισε τη σημασία της ενημέρωσης του κοινού για την
προσπάθεια της μείωσής τους, μέσω των τριών νέων εργαλείων.
Ο κ. Ευγένιος Πετούμενος στην παρουσίασή του αναφέρθηκε στην ελληνική
αποστολή στη Γερμανία των βασικών συντελεστών του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας για την εκπαίδευσή και κατάρτισή
τους πάνω στο χειρισμό των προσομοιωτών, οι οποίοι στη συνέχεια θα ενημερώσουν και θα εκπαιδεύσουν το κοινό. Κατά
τη διάρκεια της παραμονής τους, έλαβαν χρήσιμες πληροφορίες και στοιχεία που θα βοηθήσουν πολύ στο έργο της
ενημέρωσης ενηλίκων και ανηλίκων.
Ο κ. Βασίλης Σταματόπουλος στην παρουσίασή του εξήγησε με παραστατικό τρόπο και βάση των νόμων της Φυσικής τη
λειτουργία των προσομοιωτών και τις επιδράσεις των δυνάμεων που ασκούνται πάνω στο σώμα κατά τη διάρκεια των
ατυχημάτων, ενώ υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της ενεργής εκπαίδευσης από την Αστυνομία, την εκπαίδευση των
γονέων, εθελοντών, παιδαγωγών και συνεργατών, καθώς και το ποιο μοντέλο πρέπει να έχει η εκπαίδευση για τα καλύτερα
δυνατά αποτελέσματα.
Ακολούθησε μία ενημερωτική παρουσίαση από τον κ. Γιώργο Ρεφενέ επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της νορβηγικής
εταιρείας παιδικών καθισμάτων B-Safe, ο οποίος εξήγησε και πληροφόρησε για τη σωστή χρήση των παιδικών καθισμάτων,
καθώς και για τις ακριβείς ηλικίες και ύψη που πρέπει τα παιδιά να έχουν για να προχωρούν στο επόμενο στάδιο των
καθισμάτων, κάτι που είναι εξίσου σημαντικό όσο και η χρήση τους.
Στη συνέχεια, οι συνεργάτες του Ινστιτούτου είχαν τη δυνατότητα να δουν και στην εφαρμογή τους τον τρόπο λειτουργίας
των εκπαιδευτικών εργαλείων και να παρακολουθήσουν ιδίοις όμμασι τις επιδράσεις τους (23 Σεπτεμβρίου 2011).
• Στο πλαίσιο της συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσης που έχει αναπτυχθεί με
το γερμανικό οργανισμό Οδικής Ασφάλειας Deutsche Verkehrswacht (που
χρονολογείται από το 1924), Μέλη του Ινστιτούτου μαζί με συνεργάτες
από την Ελλάδα βρέθηκαν στην περιοχή του Dusseldorf προκειμένου να
ενημερωθούν πάνω σε προγράμματα που πραγματοποιούνται στη Γερμανία για
την ενημέρωση πάνω στην οδική ασφάλεια και την πρόληψη των τροχαίων
συμβάντων.
Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κα Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, μαζί με τους
συνεργάτες της κ. Ευγένιο Πετούμενο και κα Δέσποινα Κοντορίζου, το Διοικητή
της Τροχαίας Αγίας Παρασκευής κ. Θανάση Παπακωνσταντίνου και τον
Αναπληρωτή Συντονιστή Σύμβουλο της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας κ. Σταύρο
Μαργαρίτη, σε μια τετραήμερη επίσκεψη γνώρισαν από κοντά τον τρόπο που λειτουργεί το γερμανικό μοντέλο εκπαίδευσης
και ενημέρωσης σχετικά με την οδική ασφάλεια.
Εξηγώντας τη σημασία αυτής της επίσκεψης, ο Πρόεδρος της Deutsche Verkehrwacht και πρώην Υπουργός Μεταφορών και
Υποδομών της Γερμανίας κύριος Kurt Bodewig ανέφερε πως η συνεργασία του γερμανικού οργανισμού με το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα είναι εξαιρετικής σημασίας και για τους δύο οργανισμούς, καθώς η ανταλλαγή
πληροφοριών και γνώσης μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει (Γερμανία, 14-17 Σεπτεμβρίου 2011).
•

Οι καλοκαιρινοί μήνες αποτελούν περίοδο χαλάρωσης, η οποία δυστυχώς συχνά συνοδεύεται από απροσεξία. Στo πλαίσιo
των ενημερώσεων που πραγματοποιεί, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποίησε σε συνεργασία
με το Porto Hydra Village στην περιοχή της Ερμιόνης διήμερο ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια. Ο συνεργάτης
του Ι.Ο.ΑΣ. κ. Ευγένιος Πετούμενος μίλησε σε ανοιχτό χώρο σε γονείς και νέους για τους κινδύνους του αλκοόλ πριν την
οδήγηση καθώς και για λανθασμένες συμπεριφορές που έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση δυστυχημάτων. Παράλληλα,
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η κα Ιωάννα Λούβη, εμψυχώτρια και συνεργάτιδα του Ινστιτούτου πραγματοποίησε διαδραστικό μάθημα οδικής
ασφάλειας, για παιδιά Δημοτικού (Πέμπτη & Παρασκευή 18, 19 Αυγούστου 2011).
•

Σε μια περιοχή που ταλανίζεται από τα τροχαία δυστυχήματα εξαιτίας της κατανάλωσης αλκοόλ, το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», ο Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΠΡΟ.ΤΑ.), η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,
ο Δήμος Χανίων, η Νευροχειρουργική Κλινική Χανίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων, διοργάνωσαν εσπερίδα για το
αλκοόλ και την οδήγηση. Στο παλιό λιμάνι των Χανίων, στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ) τέσσερις
εισηγητές ενημέρωσαν και συζήτησαν με το κοινό πλείστα θέματα σχετικά με τη σωστή οδική συμπεριφορά και ασφάλεια.
Οι ομιλίες ξεκίνησαν με τον κ. Σταμάτη Μπελιβάνη Ιατροδικαστή Χανίων. Ο κ. Μπελιβάνης αναφέρθηκε στις συνέπειες από
την κατανάλωση αλκοόλ όταν οδηγούμε και μίλησε για προσωπικές εμπειρίες μέσα από τη δουλειά του ως Ιατροδικαστής.
Δεύτερος ομιλητής ήταν ο Δρ. Γιώργος Νάκος, Ψυχολόγος από τη Γενική Αστυνομική Περιφέρεια Κρήτης, του οποίου η
εισήγηση ήταν πάνω σε θέματα Ψυχολογίας Οδικής Συμπεριφοράς και Κατάχρησης Αλκοόλ. Για το Ι.Ο.ΑΣ. στην εκδήλωση
μίλησε ο κ. Ευγένιος Πετούμενος Δημοσιογράφος Ειδικού Τύπου Αυτοκινήτου και Συνεργάτης του Ινστιτούτου. Ο κ.
Πετούμενος αναφέρθηκε σε δράσεις του Ινστιτούτου και κυρίως σε συμπεριφορές που προκαλούν προβλήματα στους
δρόμους της χώρας και κυρίως της Κρήτης. Ο κύκλος των ομιλιών έκλεισε από τον κ. Γιάννη Παπαδόπουλο, Καθηγητή
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με την εισήγησή του να τιτλοφορείται: «Όταν η αλκοόλη γίνεται πρόβλημα».
Συντονιστής του πάνελ ήταν ο κ. Ευτύχης Μαυρογένης του Συλλόγου ΠΡΟ.ΤΑ. Η εκδήλωση είχε εξαιρετική επιτυχία και
πολύ σημαντική η παρουσία του νεαρού Πρωταθλητή Κολύμβησης ΑμΕΑ κ. Αντώνη Τσαπατάκη που στο παρελθόν
ενεπλάκη σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα (Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011).

•

Μετά από πρόσκληση, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποίησε ενημερωτική ομιλία
στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού του Μεγάλου Πεύκου. Τόσο η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κα Βασιλική Δανέλλη –
Μυλωνά όσο και ο κ. Άγγελος Ρουχωτάς (Μέλος Δ.Σ.) αναφέρθηκαν σε θεμελιώδη ζητήματα που απασχολούν τους οδηγούς
και χρήστες του δρόμου, επισημαίνοντας τη σημαντικότητα της προσωπικής προσπάθειας καθενός να λειτουργεί αμυντικά.
Η κα Μυλωνά επεκτάθηκε στις πολλές δράσεις και προσπάθειες του Ινστιτούτου, ενώ η ομιλία του κ. Ρουχωτά, περιήλθε
γύρω από θέματα ασφάλειας στους ελληνικούς δρόμους, πλαισιωμένη από οπτικοακουστικό υλικό που προέκυψε πρόσφατα
στους δρόμους της χώρας. Μέσα από τα βίντεο που παρουσίασε, ο κ. Ρουχωτάς εξήγησε πόσο σημαντικά μπορεί να είναι
τα λάθη που κάνουμε συχνά στο δρόμο και πως μια μικρή παρέκκλιση από τον ΚΟΚ μπορεί να αποβεί μοιραία. Στο τέλος
της εκδήλωσης, μοιράστηκε στους 300 περίπου εκπαιδευόμενους το βιβλίο για την οδική ασφάλεια που έχει δημιουργήσει
το Ι.Ο.ΑΣ. σε συνεργασία με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011).

•

Στην παραλία της Αναβύσσου, σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από την Κοινότητα Αναβύσσου και το Δήμο
Σαρωνικού με τη συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και του Athens Beetle Club, ο συνεργάτης του Ινστιτούτου
και Δημοσιογράφος του Ειδικού Τύπου κ. Ε. Πετούμενος, μίλησε για την οδική ασφάλεια. Μπροστά σε ένα κοινό όλων των
ηλικιών, από παιδιά του Δημοτικού μέχρι ηλικιωμένους ανθρώπους και δίπλα σε παρατεταγμένα ιστορικά μοντέλα της VW,
ο συνεργάτης μας, αναφέρθηκε στη σημαντικότητα που έχει για τις ασφαλείς μετακινήσεις η καλλιέργεια ενός οδηγού στον
τομέα της αυτοκίνησης και η βαθιά γνώση των κανόνων που συνάδουν με αυτή. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην έλλειψη
παιδείας που παρατηρείται σε πολλούς χρήστες του δρόμου της χώρας μας και συμφώνησε με τους ανθρώπους του Athens
Beetle Club, πως η καλή συντήρηση ενός οχήματος, είναι εξαιρετικής σημασίας για ασφαλείς μετακινήσεις. Εν τέλει,
συμφώνησαν πως ένα καλά συντηρημένο όχημα αρκετά μεγάλης ηλικίας μπορεί να είναι πολύ πιο ασφαλές από ένα
νεότερο, κακοσυντηρημένο. Όχι μόνο στον τομέα των δυνατοτήτων του οχήματος αλλά κυρίως, σε αυτόν της αδιαφορίας
που χαρακτηρίζει τον οδηγό του (Ανάβυσσος, 22 Ιουνίου 2011).

•

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» διοργάνωσε σειρά εκδηλώσεων για τα παιδιά του προσωπικού
της Ασφαλιστικής εταιρείας CHARTIS στις 19 Ιουνίου 2011 στο Ελληνικό Μουσείο
Αυτοκινήτου. Τα παιδιά ηλικίας έως 12 ετών συμμετείχαν στο πρόγραμμα κυκλοφοριακής
αγωγής «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» που υλοποιείται από το Ινστιτούτου σε ειδική
διαμορφωμένη αίθουσα του Μουσείου ενώ μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά μαζί με τους συνοδούς
τους παρακολούθησαν σεμινάριο με τους βασικούς κανόνες ασφαλούς οδήγησης που
πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Μουσείου. Ακολούθησε ξενάγηση στους τρεις
ορόφους του κτιρίου που φιλοξενεί συλλογή αυτοκινήτων που χρονολογούνται από το 1895
έως το 1980 περίπου. Οι μικροί μας φίλοι ολοκλήρωσαν την επίσκεψή τους στο Μουσείο με τη
συμμετοχή τους στον προσομοιωτή F1 που διαθέτει σε ειδικό διαμορφωμένο χώρο (Αθήνα, 19
Ιουνίου 2011).

•

Η 2η συνάντηση όλων των εταίρων-οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας και
συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AVENUE (Actions for Vulnerable, Elderly, Novice drivers and road Users in
Europe – for Road Safety), από τις χώρες Αυστρία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Πολωνία, Λουξεμβούργο,
Ολλανδία και Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία τη Δευτέρα 30 και Τρίτη 31 Μαΐου 2011. Το Ι.Ο.ΑΣ «Πάνος
Μυλωνάς» έχει την ευθύνη συντονισμού όλου του προγράμματος τόσο σε εθνικό
όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η διήμερη συνάντηση απέβλεπε στην παρακολούθηση της προόδου του μεγαλόπνοου
αυτού έργου, την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εταίρων
και την κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των
δράσεων του στην κοινωνία.
Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2011 και θα
συνδυαστεί με την επίσημη παρουσίαση του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς για την
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Οδική Ασφάλεια (NEST) και την εκδήλωση για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου (Βαρσοβία, 30-31 Μαΐου
2011).
•

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», προσκλήθηκε και συμμετείχε στο 1ο Gatoulis Camp που διοργάνωσε η
ΣΥ.ΜΟ.Φ.Ε. (Σύλλογος Μοτοσυκλέτας Φωτογραφίας και Εξερεύνησης) στις κατασκηνώσεις της σχολής
ΚΟΡΕΛΚΟ στον Κάλαμο Αττικής. Οι επισκέπτες παρακολούθησαν παρουσίαση για τις βασικές αρχές
ασφαλούς οδήγησης καθώς και την παρουσίαση του προγράμματος HEROES (Health and Road Safety:
Volunteering Heroes) με θέμα αλκοόλ και οδήγηση (Κάλαμος, 14 Μαΐου 2011).

•

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Β’/θμιας του Νομού Χίου, την Επιτροπή
Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Αιγαίου και τον Τομέα Ψυχικής Υγείας Χίου, συνδιοργάνωσε τη Δευτέρα 9
Μαΐου 2011, Ημερίδα παρουσίασης των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας από τα σχολεία Β’/θμιας Εκπ/δης
του Νομού και παρουσίασης θεμάτων Οδικής Ασφάλειας από την Πρόεδρο του Ι.Ο.ΑΣ. κα Β. ΔανέλληΜυλωνά και από το δημοσιογράφο αυτοκινήτου και συνεργάτη του Ι.Ο.ΑΣ. κ. Ευγένιο Πετούμενο. Στην
εκδήλωση βραβεύτηκαν τα καλύτερα έργα από το διαγωνισμό λογοτεχνίας για μαθητές και μαθήτριες
Γυμνάσιων και Λυκείων του Νομού με θέμα την Οδική Ασφάλεια και δόθηκαν δώρα στους νικητές από
τοπικά καταστήματα και από το Ινστιτούτο (Χίος, 9 Μαΐου 2011).

• Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας της
Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου,
που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της έναρξης της Δεκαετίας Δράσεων για την Οδική Ασφάλεια. Στη διοργάνωση του ΟΗΕ,
που πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι 27 - 29 Απριλίου 2011, συμμετείχαν εκπρόσωποι κυβερνήσεων και Υπουργοί
Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εσωτερικών και Παιδείας καθώς και Μ.Κ.Ο. και ειδικοί του χώρου της Οδικής Ασφάλειας, από
χώρες όπως η Αρμενία, η Γεωργία, η Αυστρία, το Αζερμπαϊτζάν, η Λευκορωσία, το Βέλγιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία,
Δανία, Γεωργία, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Νιγηρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σουηδία, Τουρκία και Ηνωμένες
Πολιτείες (27-29 Απριλίου 2011).
•

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά μετά από πρόσκληση του Τουρκικού Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών και της TUVTURK συμμετείχε στην 4η συνάντηση των φορέων και την Τελετή
Απονομής Βραβείων για την Οδική Ασφάλεια στην Τουρκία, στην οποία συμμετείχαν εθνικοί φορείς και επιλεγμένοι
διεθνείς Οργανισμοί στις 6-7 Απριλίου 2011. Στη συνάντηση παρουσιάστηκε η πρόοδος της πρωτοβουλίας «Υπεύθυνη
συμπεριφορά στο δρόμο. Κάθε στιγμή!» και βραβεύτηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών οι φορείς
και οι προσωπικότητες που τη στηρίζουν. Ιδιαίτερη αίσθηση έχει κάνει το έργο του Ι.Ο.ΑΣ. στη γείτονα χώρα, η δε
παρουσία μας εκεί έχει σκοπό τη μεταφορά ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και ανταλλαγή εμπειρίας και καλών
πρακτικών καθώς και τη συνεργασία για την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος των τροχαίων δυστυχημάτων που
μαστίζουν και τη γείτονα χώρα και δε γνωρίζουν χώρα, χρώμα και θρησκεία (Κωνσταντινούπολη, 6-7 Απριλίου 2011).

•

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», κα
Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, συνάντησε την Αυτού Θειοτάτη Παναγιότητα, τον
Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντινουπόλεως, Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη,
Κύριο Κύριο Βαρθολομαίο, στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην
Κωνσταντινούπολη, όπου είχε προσκληθεί από την Τουρκική Κυβέρνηση να συμμετάσχει σε συνάντηση φορέων της
Πολιτείας και των κοινωνικών εταίρων για θέματα Οδικής Ασφάλειας.
Η κα Μυλωνά, γνωρίζοντας την ευαισθησία του Πατριάρχη σε θέματα ανθρωπιστικά και περιβαλλοντολογικά, παρουσίασε
τους στόχους και το έργο του Ινστιτούτου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η κα Μυλωνά ζήτησε την ευλογία και την ηθική
συμπαράσταση του Οικουμενικού Πατριάρχη στον αγώνα αυτό που δε διακρίνει χρώμα, χώρα και θρησκεία γιατί η ζωή
είναι το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ανθρώπου και δώρο του Θεού που πρέπει να διαφυλάττουμε. Αυτός άλλωστε είναι και ο
σκοπός του ιδρύματος μας, η προστασία της ζωής στους δρόμους, ο σεβασμός στον άνθρωπο και η ευαισθητοποίηση όλων
των χωρών (5 Απριλίου 2011).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και ο Σύλλογος Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) διοργάνωσαν για 4η συνεχόμενη χρονιά την Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας.
Η Εβδομάδα που άρχισε στις 17 Μαρτίου ήταν γεμάτη δράσεις για την Οδική Ασφάλεια, που
πραγματοποιήθηκαν πανελλαδικά, δράσεις που αφορούσαν σε μικρούς και μεγάλους.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της εν λόγω εβδομάδας εορτάσθηκε και η «Ευρωπαϊκή ημέρα της
Ευγένειας στο Δρόμο» στις 24 Μαρτίου 2011 παράλληλα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για την
ημέρα αυτή διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό πανελλαδικά προκειμένου οι Έλληνες οδηγοί,
οι οποίοι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα είναι οι πιο επιθετικοί στην Ευρώπη, να γίνουν
αποδέκτες της σημασίας του μηνύματος της Ευγένειας στο Δρόμο, η οποία αποτελεί βασικό
στοιχείο για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στους δρόμους μας.
Συγκεκριμένα οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στην εν λόγω Εβδομάδα ήταν:
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Πέμπτη 17 Μαρτίου:

Αθήνα: Συνέδριο/σεμινάριο PRAISE για τις εταιρείες και το προσωπικό
τους με θέμα «Οδική Ασφάλεια και Εργασία» σε συνεργασία με
το European Transport Safety Council (ETSC), παρουσιάζοντας αρχικά
τις δράσεις της «Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας» στην αίθουσα της
ΕΣΗΕΑ. Την έναρξη του Συνεδρίου έκανε η Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης κα Λούκα Κατσέλη, (Ακαδημίας 20, Αθήνα,
ώρα 12.00-18.00).
Σχετικό Δελτίο Τύπου για περαιτέρω ενημέρωση δείτε στο σύνδεσμο
(Πρόσφατα Νέα) http://www.ioas.gr/index.php?ID=latest_news&Rec_ID=2790

Παρασκευή 18 Μαρτίου:Χαλκίδα: Πραγματοποίηση της ενέργειας «Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» και ενημέρωση των
πολιτών με έντυπο υλικό σε κέντρα διασκέδασης νέων στην παραλία της Χαλκίδας.
Σάββατο 19 Μαρτίου:

Φλώρινα: Εκδήλωση Απονομής Βραβείων στο πλαίσιο του 1ου
Διαγωνισμού Ζωγραφικής – Γραπτού Κειμένου με θέμα την Οδική
Ασφάλεια για μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Τάξης Δημοτικών Σχολείων του
Δήμου Φλώρινας και τίτλο «Zούμε στην Πόλη μας σημαίνει
Κυκλοφορούμε με Ασφάλεια».
Ο Διαγωνισμός διεξήχθη στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής
Ασφάλειας από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
από κοινού με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Δ/νσης Α/θμιας
Εκπ/σης Φλώρινας και την Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση
(Ε.ΚΑΤ.Ο.) Φλώρινας - Hotel «Φαίδων Palace», στη Φλώρινα, ώρα: 18.00.

Κυριακή 20 Μαρτίου:

Αθήνα: Σεμινάριο για τους Εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ. που
εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Έτους Εθελοντισμού 2011,
εκπαίδευση εθελοντών στην οδική ασφάλεια (train the trainers),
Τεχνόπολη, αίθουσα: «Κωνσταντίνος Καβάφης» (ώρα: 10.00-12.00).
Φωτογραφικό υλικό δείτε στα σχετικά άρθρα του συνδέσμου
(Πρόσφατα Νέα):
http://www.ioas.gr/index.php?ID=latest_news&Rec_ID=2819
Αθήνα: Εκδηλώσεις και παρουσία στην Τεχνόπολη στο πλαίσιο του "Ευρωπαϊκού Έτους
Εθελοντισμού 2011" με περίπτερο (ώρα: 11.00-21.00) στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων της
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.
Αθήνα: Διανομή εντύπου «Ευγένειας στο Δρόμο» από εθελοντές και φορείς συνεργάτες του
Ινστιτούτου και από τους αθλητές μπάσκετ του Πανιωνίου Γ.Σ.Σ. στη Ν. Σμύρνη.

Δευτέρα 21 Μαρτίου -

Τετάρτη 23 Μαρτίου:

Τρίτη 22 Μαρτίου:

Αθήνα: Τριήμερη Έκθεση για την Οδική Ασφάλεια στην αίθουσα του
ΜΕΤΡΟ/ΣΥΝΤΑΓΜΑ με την ευγενική υποστήριξη της Αττικό Μετρό κατά το
χρονικό διάστημα από 21-23/3 και ώρες λειτουργίας 10.00-20.00, με
διαδραστικά παιχνίδια και χρήσιμες συμβουλές για όλες τις ηλικίες. Η έκθεση
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τα Μέλη της Συμμαχίας του Ι.Ο.ΑΣ., το
Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) με διάθεση προσομοιωτή, την
εταιρεία ελαστικών ΕΛΑΣΤΡΑΚ με συμβουλές για την κατάσταση του οχήματος και την εταιρεία
EΠΚΟ International A.E. με χρήσιμες συμβουλές για τα παιδικά καθίσματα καθώς και με τη
συμμετοχή των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Ν. Ηλείας. Η έκθεση αυτή προσέλκυσε το
ενδιαφέρον πλήθους περαστικών, όπως και πολιτών που ήθελαν να δουν από κοντά τις δράσεις
και να ενημερωθούν γύρω απ’ αυτές.
Πάτρα: Υποστήριξη Δράσεων κατά την Περιφερειακή Ημέρα Οδικής
Ασφάλειας στη Δυτική Ελλάδα στον εκθεσιακό χώρο της Γέφυρας Ρίου
Αντιρρίου σε συνεργασία με την εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., με το
Πανεπιστήμιο Πατρών και το Δήμο Πατρέων με την ανακοίνωση
λειτουργίας δράσεων στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής “Πάνος
Μυλωνάς”. Περισσότερες πληροφορίες δείτε στα σχετικά αρχεία του
συνδέσμου http://www.ioas.gr/index.php?ID=latest_news&Rec_ID=2819
Αθήνα: Βραβείο Τροχονόμου σε συνεργασία με το Αρχηγείο της
Ελληνικής Αστυνομία & παρουσίαση αποτελεσμάτων της συνεργασίας
της Ελληνικής Αστυνομίας με το Ι.Ο.ΑΣ. (Βραβείο Τροχονόμου, Νύχτα
χωρίς Ατυχήματα, πιλοτικό πρόγραμμα διαχείρισης ταχύτητας &
ανάλυσης ατυχημάτων σε συνεργασία με την Τροχαία Αγ.
Παρασκευής). Επιπλέον, έγινε παρουσίαση της «Συνεργασίας της
Τροχαίας και της Εταιρείας Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμου στον τομέα
της Διαχείρισης Κυκλοφορίας και της Οδικής Ασφάλειας - Η περίπτωση
της Ολυμπίας Οδού» από το Δ/νοντα Σύμβουλο της «Ολυμπία Οδός
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Λειτουργία Α.Ε.» (αίθουσα: Αμφιθέατρο Υπουργείου Υποφορών, Μεταφορών και Υποδομών και
ώρα: 19.00). Περισσότερες πληροφορίες
για τη διοργάνωση και ανακοινώσεις δείτε στο σύνδεσμο:
http://www.ioas.gr/index.php?ID=latest_news&Rec_ID=2792 .
Τετάρτη 23 Μαρτίου:

Φλώρινα: Διανομή εντύπου Ευγένειας στο Δρόμο σε οδηγούς και πεζούς
στην είσοδο της πόλης, από τους μαθητές της Στ’ Τάξης του 3ου
Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία
του Δήμου Φλώρινας και την Ε.ΚΑΤ.Ο. (Ελληνική Καταναλωτική
Οργάνωση) Φλώρινας. Φωτογραφικό υλικό της εν λόγω δράσης δείτε
στα
σχετικά
αρχεία
του
συνδέσμου
http://www.ioas.gr/index.php?ID=latest_news&Rec_ID=2819

Πέμπτη 24 Μαρτίου:

Πανελλαδικά: Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο (στην Ελλάδα και Πανευρωπαϊκά) Διανομή του εντύπου «Ευγένεια στο Δρόμο» και ενημέρωση πολιτών, οδηγών και
φορέων από συνεργαζόμενους φορείς όπως αναφέρονται παρακάτω.

Πανελλαδικά: Διανομή εντύπου «Ευγένεια στο Δρόμο» από τους Αυτοκινητόδρομους της
χώρας (Αττική Οδός, Νέα Οδός, Κεντρική Οδός, Ολυμπία Οδός, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου,
ΜΟΡΕΑΣ) καθώς και από το παράρτημα του Ι.Ο.ΑΣ. στη Γέφυρα Ρίου
Αντιρρίου.
Αττική: Διανομή εντύπου «Ευγένεια στο Δρόμο» σε κεντρικά σημεία
στα βόρεια προάστια
(δαχτυλίδι ΟΤΕ) και στον Πειραιά με την
υποστήριξη της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε., καθώς και στο
πορθμείο για Σαλαμίνα, στο Πέραμα από τα μέλη του GSR Club.

Μεταξύ των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, ενδεικτικά αναφέρονται:
Σέρρες: Διοργάνωση κοινής μαθητικής πορείας (σιωπηλή διαμαρτυρία) με συμμετοχή 26
τμημάτων σχολείων της πόλης από μαθητές της Α/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών. Επιπλέον, έγινε
επίδοση ψηφισμάτων για την Οδική Ασφάλεια στο Δήμαρχο Σερρών, στον Αντιπεριφερειάρχη και
στο Διοικητή Τ.Τ. Σερρών ενώ οι μικροί μαθητές βάφουν στη διάρκεια της πορείας τους με έντονα
χρώματα κεντρικές διαβάσεις της πόλης, διανείμουν φυλλάδια της Ευγένειας ή/και δίνουν εικονικές
κλήσεις σε παραβάσεις που διαπιστώνουν κατά τη διαδρομή.
Κρήτη/Ηράκλειο: Διανομή του εντύπου «Ευγένεια στο Δρόμο» από τα
μέλη του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ηρακλείου και υλοποίηση προγράμματος
κυκλοφοριακής αγωγής για τους μικρούς μαθητές του 24ου και του 35ου
Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες δείτε στα
σχετικά αρχεία του συνδέσμου:
http://www.ioas.gr/index.php?ID=latest_news&Rec_ID=2819.
Κως: Διανομή ενημερωτικού έντυπου υλικού για την Ευγένεια στο Δρόμο σε επιλεγμένα σημεία
της πόλης της Κω, με τη συνεργασία της Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυνομίας Κω και με τη
βοήθεια της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.
Χίος: Διανομή του εντύπου της Ευγένειας στους οδηγούς σε διάφορα σημεία της πόλης από τους
μαθητές Β/θμιας Εκπαίδευσης με υποστήριξη της Τροχαίας, της Τ. Επιτροπής Ψυχικής Υγείας
και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Με τη λήξη της εν λόγω Εβδομάδας πραγματοποιήθηκε Ημερίδα στα Χανιά Κρήτης που διοργάνωσε το Make Roads
Safe Hellas, με συμμετοχή του FIA Foundation, του Ι.Ο.ΑΣ. και ομιλητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι Συνεργαζόμενοι φορείς, που υποστηρίζουν για μία ακόμα χρονιά τα μηνύματα μας γύρω από την οδική ασφάλεια,
κάνοντάς τα γνωστά με τη διανομή του εντύπου για την Ευγένεια, σε περισσότερους από 500.000 συνανθρώπους μας,
συμπεριλαμβάνουν, πέραν του Δικτύου των Εθελοντών του Ι.Ο.ΑΣ.:
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Τμήματα Τροχαίας, Δήμους και Δημοτική Αστυνομία, Κέντρα Εκπαίδευσης Στρατευμένων και
Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων, Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια και Σχολεία, Αθλητικά Σωματεία, Λέσχες Αυτοκινήτου και
Μοτοσυκλέτας, Συλλόγους Πρόληψης Ατυχημάτων, Συλλόγους Γονέων, Πολιτιστικούς φορείς και πλήθος άλλων φορέων,
μεταξύ των οποίων και οι παρακάτω φορείς:

Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πολυτεχνείο Κρήτης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού), Εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική
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Αγωγή, Δ/νση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας, Δ/νση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών,
Διεύθυνση Β/βάθμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Χίου, 2ο Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου, 5ο
Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης, Δημοτικό σχολείο Καστέλλας Ν. Ευβοίας, Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών
(Τρίκαλα), Δήμος Πατρέων, Δήμος Κορωπίου, Δήμος Χίου, Δημοτική Αστυνομία Κω, Δημοτική
Αστυνομία Καλυβίων, Τμήματα Τροχαίων Αγίας Παρασκευής, Χίου, Χανίων, Κέρκυρας, Πάτρας,
Χαλκίδας, Κηφισιάς, Κω, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας, Επιμελητηριακός Σύνδεσμος
Μεταφορών, Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α. Ρόδου, Τομέας Ψυχικής Υγείας/Γενικό Νοσοκομείο Χίου, Ελληνική
Καταναλωτική Οργάνωση (Ε.ΚΑΤ.Ο.) Φλώρινας, ΕΠΑΛ Κορυδαλλού, ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, ΙΕΚ ΞΥΝΗ,
Ακαδημία Μπάσκετ Πανιωνίου Γ.Σ.Σ., Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ν. Χανίων
(ΠΡΟ.Τ.Α.), Εθελοντικός Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων – Ε.ΣΥ.ΠΡΟ.Τ.Α. – Ηράκλειο
Κρήτης, RSF Hellas Εθελοντική ομάδα Διάσωσης και Τηλεπικοινωνιών (Μοσχάτο), Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας «Γιώργος Μ. Μαυρίκιος» (Κύπρος), Σύνδεσμος των εν Ελλάδι τουριστικών και
ταξιδιωτικών γραφείων, Ρομπόπουλος Αυτοκίνηση Α.Ε., Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ,
Συνεταιριστικό Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βόλου, Ηνίοχος Ι. ΚΤΕΟ, Μοτοσυκλετιστική Ένωση Καταναλωτών
(ΜΟΤΕΚ), Πανελλήνια Λέσχη Μοτοσυκλετιστών SUZUKI GSR, Σχολή Οδηγών «ΧΡΥΣΟΣ» στη
Θεσσαλονίκη, Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κεφαλονιάς, Σοροπτιμιστικός Όμιλος Κερκύρας και
Ηρακλείου Κρήτης, Ένωση Πολυτέκνων Γυναικών Ελλάδας «Η Ροδιά» και σε διάφορες ιδιωτικές
εταιρείες/μέλη του Ι.Ο.ΑΣ..
Οι παραπάνω δράσεις που έγιναν στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, κέρδισαν το ενδιαφέρον ανθρώπων όλων
των ηλικιών, συνεχίζοντας έτσι με περισσότερο ζήλο τις προσπάθειες ενημέρωσης των πολιτών, ώστε να καταστήσουμε
τους δρόμους μας πιο ασφαλείς.
Η Εβδομάδα διοργανώνεται κάθε χρόνο με πρωτοβουλία του Ι.Ο.ΑΣ. και του Σ.Ε.Σ. τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, της «Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο» και οι δράσεις για το
έτος 2011 πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη της εταιρείας Ελληνικά Καύσιμα Α.Ε.Ε., γνωστή από τα πρατήρια BP.

Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας από το 1998 απονέμει κάθε χρόνο την
Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου) το εν λόγω βραβείο σε γυναίκες που
προσφέρουν κοινωνική προσφορά. Το έτος 2011, με το «Βραβείο Γυναικείας
Κοινωνικής Προσφοράς Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου» τιμήθηκε η
κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, ιδρύτρια, πρόεδρος και ψυχή του Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς».
Για την κ. Μυλωνά μίλησε ο Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, καθηγητής
Πανεπιστημίου κ. Βασίλης Ράπανος και σε συζήτηση που ακολούθησε με θέμα
«οδική ασφάλεια: δικαίωμα και υποχρέωση ζωής» μίλησαν ο κ. Αθανάσιος
Παπακωνσταντίνου, Διευθυντής Τροχαίας Αγίας Παρασκευής, η κα Βίκυ
Χριστοδουλάκη, γιατρός και ο κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, τ. αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών (8 Μαρτίου
2011, αίθουσα της ΕΣΗΕΑ).
•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Καταστατική Χάρτα για την Οδική
Ασφάλεια με δέσμευση την ενημέρωση των πολιτών στην Ελλάδα για μείωση τουλάχιστον κατά 50% των τροχαίων
συμβάντων την επόμενη τριετία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2011 στo αμφιθέατρο του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην Αθήνα. Η εκδήλωση στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και προσέλκυσε ένα μεγάλο
αριθμό υπογραφόντων που δεσμεύτηκαν για θέματα Οδικής Ασφάλειας (3 Μαρτίου 2011).

•

Το ASECAP (Ένωση διοδίων εκμετάλλευσης αυτοκινητοδρόμων, γεφυρών και σηράγγων στην Ευρώπη), κάθε χρόνο
οργανώνει σε μια από τις χώρες-μέλη του μια υψηλού επιπέδου διάσκεψη που αφιερώνεται στην οδική ασφάλεια. Αυτό το
χρόνο, το ελληνικό Εθνικό Οδικό Ταμείο (TEO) και το ASECAP οργάνωσαν από κοινού την τέταρτη διάσκεψη την Τρίτη, 1η
Μαρτίου 2011, στην Αθήνα (Ελλάδα). Ο Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» κλήθηκε παρουσιάσει τις ενέργειες του
ιδρύματος σε αυτή τη διάσκεψη. Έχοντας κατά νου τους πολιτικούς προσανατολισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
οδική ασφάλεια για την περίοδο 2011-2020, αυτό το μεγάλο γεγονός αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για όλους τα μέλη από
όλη από όλη την Ευρώπη, που κυμαίνεται από τους εμπειρογνώμονες στον τομέα ως τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς
ιθύνοντες ώστε να συζητήσουν για τη συμβολή που τα διόδια και το πρότυπο παραχώρησης έχουν και θα συνεχίσουν να
έχουν στη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής περιοχής οδικής ασφάλειας (1η Μαρτίου 2011).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε στην 3η Διεθνής έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα
& Logistics 2011» που πραγματοποιήθηκε στις 25 με 28 Φεβρουαρίου 2011, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας του
πρώην Δυτικού Αερολιμένα Αθηνών, με εκθεσιακό περίπτερο, παρουσιάζοντας τις δράσεις του στον τομέα της πρόληψης των
τροχαίων δυστυχημάτων αλλά και τις δυνατότητες συνεργασίας με εταιρείες που ενδιαφέρονται για την περαιτέρω
ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού τους στο θέμα της ασφαλούς οδήγησης. Από το 2007, η εν λόγω έκθεση έχει
συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των εταιρειών που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες στην ευρύτερη αγορά της εφοδιαστικής
αλυσίδας, των Logistics και των μεταφορών (Ελληνικό, 25 με 28 Φεβρουαρίου 2011).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποίησε εκδήλωση για την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ ανάμεσα σε παλιούς και νέους φίλους,
εθελοντές και συνεργάτες. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πρόσωπα του
επιχειρηματικού κόσμου, της πολιτικής αλλά και της τροχαίας. Στο τέλος της βραδιάς
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κληρώθηκαν όμορφα δώρα τα οποία προσέφεραν τα μέλη και φίλοι του Ι.Ο.ΑΣ. (Τιτάνια HOTEL, 24 Φεβρουαρίου 2011).
•

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» προσκλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Οδική
Ασφάλεια στην τελετή για την απόδοση βραβείων που διοργανώθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2011 με μεγάλη επιτυχία στις
Βρυξέλλες. Mερικές από τους μεγαλύτερους Οργανισμούς της Ευρώπης υπέγραψαν τη δέσμευσή τους στην Ευρωπαϊκή Χάρτα
Οδικής Ασφάλειας. Με έναν αριθμό συμμετεχόντων που έφτασε τους 250, η τελετή των βραβείων ήταν μια μοναδική
ευκαιρία για όλους τους οργανισμούς, να ανταλλάξουν τις ιδέες και καλές πρακτικές για ζητήματα Οδικής Ασφάλειας. Το
γεγονός φιλοξένησε πολύ σημαντικούς ομιλητές, που έδωσε ακόμα μεγαλύτερο κύρος στην εκδήλωση, όπως τον κο Siim
Kallas, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Μεταφορές, τον Δρ Dinesh Sethi από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
και την κα Sarah Copsey από την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία για την Ασφάλεια και Υγεία στην εργασία (OSHA) (Βρυξέλλες, 1η
Φεβρουαρίου 2011).

•

Στo πλαίσιo του ευρωπαϊκού προγράμματος AVENUE (Actions for Vulnerable, Elderly, Novice
drivers and road Users in Europe- for the Traffic Safety) το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς» είχε την τιμή να φιλοξενήσει τον κ. Kurt Bodewig. Ο κ. Bodewig είναι
Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Οδικής Ασφάλειας της Γερμανίας (Deutsche
Verkehrswacht - DVW) και έχει διατελέσει Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών στη Γερμανία.
Στo πλαίσιο της επίσκεψης το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» ενημέρωσε τον κ. Bodewig για την
κατάσταση στην Ελλάδα σε ότι αφορά την οδική ασφάλεια, ανταλλάξαμε απόψεις και «εξασφαλίσαμε» την πολύτιμη συμβολή
του και του οργανισμού που προεδρεύει στην προσπάθεια μας να ενημερώσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους συμπολίτες μας
για θέματα οδικής ασφάλειας.
Δηλώσεις που έκανε ο κ. Bodewig σε συνεντεύξεις που έδωσε στον τύπο και την τηλεόραση, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η
οδική ασφάλεια και η πρόληψη ατυχημάτων εκτός από το ότι συμβάλει στο να σωθούν ζωές, οδηγεί και σε ανάπτυξη και
κοινωνική ευημερία (17 Ιανουαρίου 2011).
Το Ινστιτούτο σε συνεργασία με την «Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Α.Ε.», για 4η
συνεχόμενη χρονιά ενημερώνει τους πολίτες /επιβάτες του Μετρό μέσα από τις
αφίσες της καμπάνιας που αφορούν σε κοινωνικά μηνύματα για την οδική ασφάλεια
και την πρόληψη, δίνοντας έμφαση στα κύρια αίτια των τροχαίων δυστυχημάτων, σε
προθήκες των σταθμών του Μετρό. Επιπλέον, τα τηλεοπτικά κοινωνικά μηνύματα
προβάλλονται από τις οθόνες του Μετρό στις αποβάθρες, ευαισθητοποιώντας έτσι τον
επιβάτη για το θέμα της πρόληψης των τροχαίων συμβάντων.

•

Στo πλαίσιο των ενημερωτικών διαλέξεων που διοργάνωσε η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών στα Τρίκαλα για την
ενημέρωση των στρατευμένων και του πολιτικού προσωπικού σε θέματα οδικής ασφάλειας, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε με παρουσία και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού. Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου και ο κ.
Ρουχωτάς, μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου και συγκοινωνιολόγο, πραγματοποίησαν ομιλίες και μία παρουσίαση βασικών
αρχών οδικής ασφάλειας στο Κεντρικό ΚΨΣ της Σχολής στα Τρίκαλα. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με διανομή έντυπου
ενημερωτικού υλικού με τίτλο «Οδηγός Οδικής Ασφάλειας για τις Ένοπλες Δυνάμεις» (Σ.Μ.Υ. Τρικάλων, 2 Δεκεμβρίου 2010).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο
Οδικής Ασφάλειας της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. και
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου, που διοργανώθηκε στο
πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του ΟΣΕΠ υπό την Αιγίδα του ΥΠΟΜΕΔΙ και
φιλοξενήθηκε από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και από το Ελληνικό Επιμελητηριακό
Σύνδεσμο Μεταφορών με την υποστήριξη της περιφέρειας Ηπείρου.
Στο Συνέδριο συμμετείχαν ενεργά, μαζί με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», Κυβερνητικά
Όργανα, διεθνείς Οργανισμοί, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Φορείς και Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Το Ινστιτούτο παρουσίασε στους σύνεδρους το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» που
υποστηρίζεται από την Αττική Οδό, στο οποίο συμμετείχαν παιδιά ηλικίας 6-11 ετών
του Δωδώνειου Εκπαιδευτηρίου Ιωαννίνων και λυκόπουλα των Προσκόπων
Ιωαννίνων. Το εκπαιδευτικό υλικό του εν λόγω προγράμματος έχει εγκριθεί από το
Υπουργείο Παιδείας, δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και το Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο ως παιδαγωγικά κατάλληλο για την αξιοποίηση του από τους Υπεύθυνους
Αγωγής Υγείας, με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση των μαθητών/τριών
Α/βάθμιας Εκπαίδευσης.
Ιδιαίτερη αίσθηση σημείωσε η ανακοίνωση της κας Μυλωνά σχετικά με τη νέα
πρωτοβουλία του Ι.Ο.ΑΣ. που αφορά στην προώθηση σε παγκόσμιο επίπεδο
εκπαιδευτικού προγράμματος προσκόπων που υλοποιείται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Τζάμπορη της
Σουηδίας το καλοκαίρι του 2011 υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε..
Στο Συνέδριο υιοθετήθηκε ομόφωνα η «Διακήρυξη των Ιωαννίνων για την Οδική Ασφάλεια», με την οποία καλούνται οι
Κυβερνήσεις των κρατών-μελών του ΟΣΕΠ να θέσουν εθνικούς στόχους μείωσης των Τροχαίων Συμβάντων τη δεκαετία
2011-2020, τα όργανα του ΟΣΕΠ να θέσουν στόχο την κατά 50% μείωση των θανάτων από Τροχαία στην περιοχή την ίδια
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περίοδο και να συστήσουν τους κατάλληλους μηχανισμούς παρακολούθησης και εφαρμογής και κάλεσε τους διεθνείς
χρηματοδότες και χορηγούς να χρηματοδοτήσουν τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο
στην περιοχή του ΟΣΕΠ (18-19 Νοεμβρίου 2010).
•

Ο Εθελοντής του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» κ. Νίκος Γκίκας συμμετείχε στον 28ο Κλασικό
Μαραθώνιο Αθηνών την Κυριακή 31 Οκτώβρη, εκπροσωπώντας το Ινστιτούτο. Ο κ. Γκίκας
έτρεξε και τερμάτισε την κλασική διαδρομή του Μαραθωνίου για την «Οδική Ασφάλεια» και για
την ενίσχυση του έργου του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς». Το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Ο.ΑΣ. θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά τον κ. Γκίκα για τη συμμετοχή
του και την πρωτοβουλία του αυτή (31 Οκτωβρίου 2010).

•

Η πρώτη συνάντηση όλων των εταίρων-οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
Οδικής Ασφάλειας και συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα AVENUE (Actions for
Vulnerable, Elderly, Novice drivers and road Users in Europe – for Road Safety)
πραγματοποιήθηκε στο Leuuwarden της Ολλανδίας την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010. Το
έργο υλοποιείται με τη συμμετοχή φορέων από τις χώρες Αυστρία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Γαλλία,
Γερμανία, Ισπανία, Πολωνία, Λουξεμβρούργο, Ολλανδία και Ελλάδα. Η τριήμερη συνάντηση
αφορούσε στην παρουσίαση όλων των εταίρων και του έργου που συντελούν στη χώρα τους για
τη μείωση και πρόληψη των τροχαίων συμβάντων και την κατάρτιση του προγράμματος δράσης του 3χρονου αυτού σχεδίου.
Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» και συντονίστρια του προγράμματος AVENUE, κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά
στο κλείσιμο της συνάντησης, τόνισε «η ανταλλαγή εμπειριών και η διάχυση των καλών αποτελεσμάτων που θα επιτευχθεί
μέσω του προγράμματος μπορεί να επιφέρει αλλαγή στο σκηνικό για την Οδική Ασφάλεια στην Ευρώπη» (0λλανδία, 20
Οκτωβρίου 2010).

To Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε μετά από
πρόσκληση του εμπορικού κέντρου σε εκδηλώσεις του athensheart με το
εκπαιδευτικό του πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια», κατά το οποίο τα
παιδιά μαθαίνουν παίζοντας για τους κινδύνους που κρύβει ο δρόμος και την
ασφαλή χρήση του. Στο τέλος του προγράμματος οι μικροί επισκέπτες δέχτηκαν
αναμνηστικά δωράκια από την ομάδα του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» (22, 23

Οκτωβρίου 2010).

•

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, για 4η συνεχόμενη
χρονιά την εκδήλωση «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» στην Ελλάδα και
στην Κύπρο ταυτόχρονα με τη μεγάλη Πανευρωπαϊκή διοργάνωση σε 27 χώρες, το
Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010 σε συνεργασία με τους «Responsible Young Drivers»
(RYD) του Βελγίου, παρουσιάζοντας στους νέους ότι το αλκοόλ και η οδήγηση δεν
πάνε μαζί.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 26 μεγάλα νυχτερινά κέντρα σε 14
πόλεις της Ελλάδας, με κεντρικό μήνυμα «Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει…
Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας».
Περίπου 150 εθελοντές του Ινστιτούτου και στα 26 νυχτερινά κέντρα της Ελλάδας ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της
βραδιάς και παρότρυναν περισσότερους από 2.500 νέους να μην καταναλώσουν
αλκοόλ στην περίπτωση που αποτελούσαν τον «οδηγό της παρέας τους».
Παραπάνω από το 44% των συμμετεχόντων προέβησαν σε φιλικό αλκοτέστ εκ
των οποίων το 1/4 στο σύνολο των αποτελεσμάτων ήταν πάνω από το όριο που
ορίζει ο ΚΟΚ. Σημαντική ήταν η συμβολή της Τροχαίας που εκπαίδευσε τους
εθελοντές στη χρήση των αλκοολομέτρων που διάθεσε για τη βραδιά, όπως και
των φορέων που συνεργάστηκαν.
Η εν λόγω ενέργεια υποστηρίχθηκε από τις εταιρείες Ένωση Επιχειρήσεων
Αλκοολούχων Ποτών, Σύνδεσμο Ελληνικών Αποσταγμάτων & Οινοπνευματωδών
Ποτών και της AXA-Ασφαλιστικής (16 Οκτωβρίου 2010).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία με το Σώμα
Ελλήνων Προσκόπων και το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και
Ναυαγοσωστών Ερυθρού Σταυρού, στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποιεί με την
υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, πραγματοποίησε ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στον Οδικό Άξονα Χαλκίδας-Ψαχνών. Οι εθελοντές
του Ι.Ο.ΑΣ. μαζί με Πρόσκοπους και Σαμαρείτες, αλλά και κατοίκους της περιοχής,
διέτρεξαν τμήμα του Οδικού Δικτύου προκειμένου να προβούν στον καθαρισμό του
δρόμου, να διανείμουν ενημερωτικό υλικό σε πεζούς και διερχόμενους οδηγούς καθώς
και να επισημάνουν τα επικίνδυνα σημεία του οδικού Άξονα τα οποία στη συνέχεια θα
τεθούν υπόψη των αρμοδίων αρχών (24 Οκτωβρίου 2010, Εύβοια).
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•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Συλλόγου Γονέων και
Κηδεμόνων του ΕΠΑΛ Κορυδαλλού παρουσίασε στο χώρο του σχολείου τις κυριότερες δράσεις και το έργο του. Την
παρουσίαση έκανε η Πρόεδρος του Ινστιτούτου, κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά που εξέφρασε για μια ακόμα φορά τη σημασία
του να συμμετέχουν οι νέοι άνθρωποι στον αγώνα για τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Επίσης, οι συνεργάτες του
Ι.Ο.ΑΣ., κκ Ρουχωτάς και Πετούμενος, ειδικοί στα θέματα Οδικής Ασφάλειας παρουσίασαν στους μαθητές τις Αρχές της
ασφαλούς οδήγησης και συμπεριφοράς στο δρόμο (15 Οκτωβρίου 2010).

•

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» προσκλήθηκε από
την Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. στη Γενεύη στις 27 με
30 Σεπτεμβρίου 2010 να συμμετάσχει στην Ειδική Επιτροπή για την Οδική
Ασφάλεια. Η κα Β. Δανέλλη-Μυλωνά παρουσίασε τη νέα πρωτοβουλία του Ι.Ο.ΑΣ.
που αφορά στην προώθηση σε παγκόσμιο επίπεδο εκπαιδευτικού προγράμματος
προσκόπων που υλοποιείται για πρώτη φορά στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Τζάμπορη
της Σουηδίας το καλοκαίρι του 2011, και σκοπό έχει να στείλει το μήνυμα της Οδικής
Ασφάλειας σε 28 εκατομμύρια Προσκόπους. (Γενεύη, 27-30 Σεπτεμβρίου 2010).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», με αφορμή την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς, συμμετείχε στις εκδηλώσεις «Μικρόπολις» του Δήμου
Αθηναίων με θέματα ειδικά για παιδιά ηλικίας 6 με 13 ετών. Οκτώ συναρπαστικές
«Γειτονιές» περίμεναν τους μικρούς επισκέπτες στην Τεχνόπολη του Δήμου
Αθηναίων με το Ινστιτούτο να αναλαμβάνει τη Γειτονιά της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Γειτονιά αυτή οι μικροί μαθητές μέσα από το παιχνίδι, μαθαίνουν βιωματικά
για τους κινδύνους του δρόμου, τους κανόνες κυκλοφορίας, την ασφαλή χρήση
του δρόμου, καθώς και βασικά σήματα του Κ.Ο.Κ.. Τα παιδιά με την καθοδήγηση
των ειδικά εκπαιδευμένων συνεργατών του Ι.Ο.ΑΣ. σχηματίζουν μόνα τους το
περιβάλλον του δρόμου, βάζοντας διαβάσεις πεζών και φανάρια στα σωστά
σημεία πάνω σε έναν ειδικά σχεδιασμένο τάπητα (Τεχνόπολις, Γκάζι, 23-26 Σεπτεμβρίου).
•

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» συμμετέχει στο Συμβούλιο
του Ε.ΔΙ.Π.Α.Β. (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων και Βίας) ως Ειδική Γραμματέας σε
θέματα Ατυχημάτων. Το Ι.Ο.ΑΣ. θα συνεργαστεί με το Ε.ΔΙ.Π.Α.Β. για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση ατυχημάτων και συμβάντων βίας στα παιδιά με σύνθημα της εκστρατείας:
«Προστασία της Ζωής-Σεβασμός στον Άνθρωπο». Στο Ε.ΔΙ.Π.Α.Β. συμμετέχουν εκπρόσωποι
και άλλων φορέων, επίσης γνωστών για το κοινωνικό τους έργο, όπως «το Χαμόγελο του
Παιδιού» και η «ΠΝΟΗ», καθώς και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Νοσηλευτικές & Ιατρικές Μονάδες.

•

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Χαλανδρέων ποδηλατοδρομία
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ημέρας χωρίς Αυτοκίνητο στις 26 Σεπτεμβρίου 2010.
Οι εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ., με επικεφαλής τον κύριο Νίκο Σκαλούμπακα, μοίρασαν έντυπο
πληροφοριακό υλικό για την Οδική Ασφάλεια και δέχτηκαν τις ευχαριστίες του
Δημάρχου κυρίου Γρηγόρη Ζαφειρόπουλου για την ενεργό συμμετοχή τους στην
εκδήλωση (Χαλάνδρι, 26 Σεπτεμβρίου 2010).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» μετά από πρόσκληση του
εμπορικού κέντρου Avenue, έλαβε μέρος στις εκδηλώσεις σχετικά με το παιδί με
αφορμή τη νέα σχολική χρονιά, στις 13, 14, 15 Σεπτέμβρη. Το Ινστιτούτο συμμετείχε με
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» κατά το οποίο τα παιδιά
μαθαίνουν παίζοντας για τους κινδύνους που κρύβει ο δρόμος και την ασφαλή χρήση
του, καθώς και συμβουλές από τους εκπαιδευμένους συνεργάτες του Ινστιτούτου για να
κυκλοφορούν σωστά με το ποδήλατό τους. Στο τέλος του προγράμματος οι μικροί μας
φίλοι παίρνουν αναμνηστικά δωράκια από το Ι.Ο.ΑΣ. (Εμπορικό Κέντρο AVENUE, 13, 14
και 15 Σεπτεμβρίου 2010).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας – Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε μέσω της
Προέδρου του Βασιλικής Δανέλλη-Μυλωνά στο διήμερο Συμπόσιο που έγινε στη Χίο με
θέμα «Οδική Ασφάλεια – Ευρωπαϊκή Πραγματικότητα και Προοπτικές: Μια νέα
Διεπιστημονική Προσέγγιση».
Η κα Μυλωνά μίλησε για την Οδική Ασφάλεια και παρουσίασε το έργο του Ινστιτούτου
στους συμμετέχοντες και σε όσους παρευρέθησαν στο συνέδριο. Το Συμπόσιο διεξήχθη
με μεγάλη επιτυχία καθώς είχε την υποστήριξη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της
Ελλάδας και του Εξωτερικού, ερευνητικών κέντρων σχετικά με την Οδική Ασφάλεια και
εταιρείες αυτοκινητοδρόμων (24-25 Σεπτεμβρίου 2010, Χίος).
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Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε στη φετινή
διοργάνωση του «Motor show live 2010» που διεξήχθη με επιτυχία από τις 22 έως
τις 26 Σεπτεμβρίου 2010, στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο Ελληνικό. Εκεί είχαν
τη δυνατότητα οι επισκέπτες – νεαροί ως επί το πλείστον – να ενημερωθούν για
θέματα Οδικής Ασφάλειας από την ομάδα του Ι.Ο.ΑΣ. αλλά και να διαπιστώσουν «στην
πράξη» τις συνέπειες του αλκοόλ στον οργανισμό μέσα από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
HEROES: Health & Road Safety: Volunteering Heroes.
Σύμφωνα με την Καμπάνια του Ινστιτούτου «Roads of Illusions» που απευθύνεται
κυρίως σε νέους, οι οποίοι δεν ενημερώνονται απλά για την ασφαλή οδήγηση αλλά
συμμετέχουν οι ίδιοι βιωματικά σε μια ψευδαίσθηση επήρειας αλκοόλ αναλογιζόμενοι
τις συνέπειες που πιθανώς προκαλέσει η κατανάλωση αλκοόλ στην οδήγηση.
Παράλληλα έργα φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και της σχολής Βακαλό με θέμα την Οδική Ασφάλεια
εκτίθονταν στο χώρο για τους επισκέπτες (Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Ελληνικό, 22-26 Σεπτεμβρίου, 2010).

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», συμμετέχοντας στις
εκδηλώσεις για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μετακίνησης, επί της οδού
Πανεπιστημίου, πραγματοποίησε τις δράσεις του για τους νέους και τα παιδιά που
βρέθηκαν στην Πανεπιστημίου.
Οι εθελοντές του Ινστιτούτου υλοποίησαν το Ευρωπαικό Πρόγραμμα HEROES (Health
and Road Safety: Volunteering Heroes) για τους νεαρούς κυρίως επισκέπτες, που
στοχεύει στην ενημέρωση των νέων σχετικά με το αλκοόλ και τις συνέπειες που έχει
στον οργανισμό και κατά συνέπεια στην οδηγική ικανότητα του καθενός. Κατά την
υλοποίηση του προγράμματος, ο νέος ενημερώνεται με ρεαλιστικό τρόπο για τις
επιπτώσεις του αλκοόλ στην οδήγηση.
Παράλληλα το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του Ι.Ο.ΑΣ. πραγματοποίησε το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε 100 μικρούς μαθητές που
βρέθηκαν στην εκδήλωση. Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι μικροί
χρήστες του δρόμου μαθαίνουν για τους κινδύνους που αυτός κρύβει, για τη σωστή
χρήση του, ενώ παράλληλα «κυκλοφορούν» σε ένα οδικό περιβάλλον με την
καθοδήγηση των παιδαγωγών. Γύρω από τους τάπητες των δράσεων εκτίθονταν έργα
φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και της σχολής Βακαλό τα οποία είχαν
θέμα την Οδική Ασφάλεια (Πανεπιστημίου, 18 Σεπτεμβρίου 2010).

•

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με τη βοήθεια και την τεχνογνωσία του TRL, πιστοποιημένο από τη βρετανική κυβέρνηση,
προγραμματίζει πιλοτικό πρόγραμμα στο Νομό Εύβοιας και στο Δήμο Αγίας Παρασκευής σε θέματα ταχύτητας και
καταγραφής ατυχημάτων. Η Πρόεδρος και η ομάδα του Ι.Ο.ΑΣ. παρακολούθησαν σχετικά εκπαιδευτικά σεμινάρια μαζί με
επικεφαλής της Τροχαίας Χαλκίδος και Αγίας Παρασκευής από στελέχη του TRL. Το Ινστιτούτο σε συνεργασία με τις Δυνάμεις
της Τροχαίας θα υλοποιήσει το πρόγραμμα για 5 μήνες περίπου σε Εύβοια και Αγία Παρασκευή (Αύγουστος, 2010).

•

Άλλη μια Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα διοργάνωσε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας στη Χαλκίδα σε
τρία μεγάλα νυχτερινά μαγαζιά της Γλύφας. Εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ. με τη βοήθεια προσκόπων και
εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού υλοποίησαν τη δράση σε GAZ, MIST και LOCA, ενημερώνοντας
τους νέους για το αλκοόλ και τις συνέπειες που έχει στην οδήγηση, ενώ κατά την έξοδο γινόταν
φιλικό αλκοτέστ από τους εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ. στον «Οδηγό της Παρέας». Οι συμμετέχοντες που
δεν είχαν καταναλώσει αλκοόλ πήραν αναμνηστικό δωράκι από το Ινστιτούτο ενώ αυτοί που
κατανάλωσαν αλκοόλ δέχτηκαν συμβουλές για ασφαλή οδήγηση και κάρτα με τα τηλέφωνα του
Ραδιοταξί Χαλκίδας (24 Ιουλίου 2010, Χαλκίδα).

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» με την υποστήριξη της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, συνεχίζει το έργο του για την ενημέρωση
και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με την πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων και την
αλλαγή νοοτροπίας του Έλληνα οδηγού, προβάλλοντας κατά τους θερινούς μήνες –Ιούνιο, Ιούλιο,
Αύγουστο- τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κοινωνικά μηνύματα που αφορούν στα κύρια αίτια
των τροχαίων δυστυχημάτων στη χώρα μας και κυρίως στη χρήση του κινητού τηλεφώνου, στη μη
χρήση ζώνης, στην υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ. Η μετάδοση των μηνυμάτων
αυτών πραγματοποιήθηκε δωρεάν σε ραδιόφωνο και τηλεόραση καθώς και σε αίθουσες
κινηματογράφων, μετά από έγκριση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ιούλιος-ΙούνιοςΑύγουστος 2010).
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•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» μετά από αίτημα της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης (FIBA) μέσω του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, συνέβαλε στην έκδοση ενημερωτικού
εντύπου με τους βασικούς κανόνες Οδικής Ασφάλειας, συντείνοντας στην καμπάνια της Ομοσπονδίας
Καλαθοσφαίρισης για την Οδική Ασφάλεια.
Η FIBA με την καθοριστική συμβολή του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συνέδεσε με έξυπνο και πρακτικό τρόπο
τους κανόνες της Οδικής Ασφάλειας με τους κανονισμούς του Basket, έτσι ώστε να προσεγγίσει τους φίλους
του δημοφιλούς αυτού αθλήματος. (Αύγουστος, 2010)

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε στο
Πανελλήνιο Προσκοπικό Τζάμπορη για τον εορτασμό των 100 χρόνων του
Ελληνικού Προσκοπισμού στα Καμένα Βούρλα από τις 23 μέχρι τις 28
Αυγούστου 2010. Στο Τζάμπορη συμμετείχαν 2.500 πρόσκοποι από όλη την Ελλάδα
ηλικίας από 11 έως 15 ετών καθώς και οι βαθμοφόροι αρχηγοί τους. Η δράση
πραγματοποιήθηκε στο Προσκοπικό Χωριό που περιελάμβανε πλήθος εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων. Το Ινστιτούτο διένειμε ενημερωτικό υλικό στα παιδιά και στους
βαθμοφόρους Προσκόπους σχετικά με την οδική ασφάλεια και πραγματοποίησε τη
δράση Health and Road Safety: Volunteering HEROES για την επίδραση του
αλκοόλ στην οδήγηση. Τα παιδιά και οι βαθμοφόροι Πρόσκοποι έδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για τη δράση, αφού πάνω από 2.000 άτομα πέρασαν από το περίπτερο
του Ι.Ο.ΑΣ και συμμετείχαν στη δράση. Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. Κα. Βασιλική
Δανέλλη-Μυλωνά, συμμετείχε στην τελετή λήξης του Τζάμπορη και ευχαρίστησε
τους Αρχηγούς των Προσκόπων για την εξαίρετη συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ. στον
εορτασμό των 100 χρόνων του Ελληνικού Προσκοπισμού.

•

Συμμετοχή της Προέδρου Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» στη 2η Συνεδρίαση του Εθνικού
Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, υπό την προεδρεία του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ρέππα και με τη
συμμετοχή των Υφυπουργών κας Χριστοφιλοπούλου, κ. Σηφουνάκη, του Γενικού Γραμματέα κ. Τσιόκα, των Μελών του
Συμβουλίου και των εμπειρογνωμόνων του χώρου της εκπαίδευσης.
Στη συνεδρίαση συζητήθηκε και αποφασίστηκε η ένταξη της κυκλοφοριακής αγωγής στα νέα αναλυτικά προγράμματα από το
νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο, με άμεση έναρξη συστηματικής διδασκαλίας στα 800 Δημοτικά με ενιαίο πρόγραμμα από τον
ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Συζητήθηκε επίσης η αξιοποίηση των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΥΠΟΜΕΔΙ, 30 Ιουνίου 2010).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε στο Παιδικό
Πανηγύρι που διοργάνωσε η Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης
Ν.
Ευβοίας
(Τμήματα
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης,
Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων) στη
Χαλκίδα από τις 8 έως τις 11 Ιουνίου. Στις
εκδηλώσεις αυτές δημιουργήθηκαν «σταθμοί»
στους οποίους οι μαθητές συμμετείχαν σε παιχνίδια κυκλοφοριακής αγωγής, διατροφής, φυτέματος σπόρων, ανακύκλωσης,
ζωγραφικής και λούνα παρκ. Το Ινστιτούτο παρουσίασε το πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με ασφάλεια» στον τομέα της
κυκλοφοριακής αγωγής και εκπαιδεύτηκαν περισσότεροι από 300 μαθητές σχολείων του Νομού. Παράλληλα διανεμήθηκε
έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και γιλεκάκια σε όλα τα παιδιά (Κόκκινο Σπίτι, Χαλκίδα, 8-11 Ιουνίου 2010).

•

Ο τομέας Μηχανολογίας του Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ διοργάνωσε το Φεστιβάλ
Μηχανοκίνησης για όλους τους σπουδαστές και φίλους στην πίστα “KARTODROMO”
Αφιδνών με επιδείξεις γρήγορων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών από συνεργαζόμενες
λέσχες και εταιρείες, αγώνες kart, διαγωνισμούς και εκδηλώσεις με σκοπό οι
παρευρισκόμενοι να έρθουν σε επαφή με την αγωνιστική οδήγηση και να γνωρίσουν
τις σύγχρονες τεχνολογίες στο χώρο της αυτοκίνησης με την επίδειξη
αντιπροσωπευτικών simulators. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε με διανομή έντυπου
ενημερωτικού υλικού και παρουσίαση του προγράμματος HEROES για ενημέρωση
σχετικά με τη συνετή οδήγηση, την υιοθέτηση σωστών προτύπων συμπεριφοράς για
τους νέους, καθώς
και την κατανάλωση αλκοόλ. Ο κόσμος συμμετείχε με
ενθουσιασμό στο πρόγραμμα και υπήρξε ενδιαφέρον για εθελοντισμό
(“KARTODROMO” Αφιδνών, 10 Ιουνίου 2010).
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•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε στη Γιορτή
εθελοντισμού που διοργάνωσε η Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού για 9η συνεχή
χρονιά με στόχο την ενημέρωση και προώθηση της ιδέας του εθελοντισμού.
Στη Γιορτή που τελούσε υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και την υποστήριξη της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ελλάδος, συμμετείχαν 60 Μη
Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί με περίπτερα όπου προωθούνταν ενημερωτικά έντυπα και
οι δράσεις του κάθε φορέα. Το Ινστιτούτο διένειμε έντυπο ενημερωτικό υλικό και
προώθησε τις δράσεις «Νύχτα χωρίς ατυχήματα» και HEROES, δράσεις στις οποίες η
συμμετοχή των εθελοντών είναι ιδιαίτερα ενεργή. Η Γιορτή εθελοντισμού σημείωσε
ιδιαίτερη επιτυχία με σημαντική προσέλευση κόσμου και μεγάλο ενδιαφέρον για τις
δράσεις των οργανώσεων και έκλεισε με παρουσίαση δρώμενων και διοργάνωση
συναυλίας (Πεζόδρομος Αποστόλου Παύλου, Θησείο, 5 Ιουνίου 2010).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» διοργάνωσε τη
Δευτέρα 17 Μαΐου 2010 εορταστική εκδήλωση με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
πέντε χρόνων δράσης από την ίδρυσή του με στόχο την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών, εθελοντών και ενεργών
πολιτών για τα θέματα της κυκλοφοριακής αγωγής και των προσπαθειών που
γίνονται για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος για τους χρήστες
των οδών.
Κατά την εκδήλωση πραγματοποιήθηκαν:
✓ Δρώμενο με κεντρικό σύνθημα «Όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο» από τους
εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», μικρούς μαθητές και φοιτητές της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, στον εξωτερικό χώρο του Αμφιθεάτρου
σχηματίζοντας το σύνθημα με τριαντάφυλλα τόσα όσα τα παιδιά και οι νέοι
κάτω των 25 ετών που χάθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα
✓ Παρουσίαση του διαδραστικού Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής για τα
παιδιά «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε μαθητές της Ελληνογερμανικής
Αγωγής
✓ Ενημέρωση των εθελοντών του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σχετικά με το
θέμα «Αλκοόλ και Οδήγηση» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
HEROES [Health and Road Safety: Volunteering Heroes]
✓ Παρουσίαση της Εικαστικής Έκθεσης Αφίσας «Συμπεριφορά στο Δρόμο» των φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών με έκθεση των έργων και παρουσίασή τους από την Αν. Καθηγήτρια κα Λεώνη Βιδάλη
Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε το έντυπο που πλαισιώνει το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του Ινστιτούτου «Γίνε Ιππότης της Οδικής Ασφάλειας», μία
εκπαιδευτική ιστορία που με τη βοήθεια του Ιππότη Ευγένιου, ενός ήρωα της
σωστής κυκλοφορίας στο δρόμο, εισάγει τα παιδιά με τρόπο εύκολο και
κατανοητό σε έννοιες σχετικές με την οδική ασφάλεια. Σύντομη παρουσίαση
έγινε επίσης και του υποστηρικτικού υλικού για τους εκπαιδευτικούς που
δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από την Πρόεδρο του
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» κα Βασιλική Δανέλλη Μυλωνά, την κα Μαρία Φραγκιά,
παιδαγωγό, τον κ. Άρη Κόκκα, μέλος του Ινστιτούτου και ειδικού σε θέματα Οδικής
Ασφάλειας, τον κ. Johan Chiers, Διευθυντή των Responsible Young Drivers του
Βελγίου, τον κ. Νίκο Χαραλαμπόπουλο, Youth Leader του Ι.Ο.ΑΣ, το Δρ. Ιωάννη Στ.
Παπαδόπουλο με θέμα «Όταν η αλκοόλη γίνεται πρόβλημα» και την κα Ελένη
Βουτιέρου, Ψυχίατρο και Πρόεδρο της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του
Νομού Χίου που μίλησε για την «Αμφίδρομη σχέση μεταξύ Ψυχικής Υγείας και
Ατυχήματος».
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με χαιρετισμούς εθελοντών και συνεργατών μεταξύ
αυτών του κ. Αθ. Παπακωνσταντίνου, Διοικητή Τροχαίας Αγίας Παρασκευής που
έθεσε τον εαυτό του αρωγό αυτής της σημαντικής προσπάθειας τονίζοντας τη
σημασία της ενεργοποίησης της Πολιτείας και της συνεργασίας με την κοινωνία και
της κας Λένας Μαυρικίου, Προέδρου του Ιδρύματος Οδικής Ασφάλειας Κύπρου
«Γιώργος Μαυρίκιος», που συστάθηκε με την υποστήριξη του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς» και η οποία εξέφρασε την επιθυμία της υλοποίησης των προγραμμάτων
του Ι.Ο.ΑΣ. για τα παιδιά και τους νέους και στην Κύπρο (Αμφιθέατρο Αθήνα 9.84,
Τεχνόπολη, Γκάζι, 17 Μαΐου 2010).

•

Μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Αιμοδοσίας Κυπρίων Φοιτητών Πάτρας, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε με παρουσία και διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού. Ο κ. Βασίλης Σταματόπουλος,
εκπρόσωπος του Ινστιτούτου, πραγματοποίησε παρουσίαση των δράσεων του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και θεωρητικό
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μάθημα με τις βασικές αρχές οδικής ασφάλειας. Επίσης αναφέρθηκε στις επιπτώσεις των ατυχημάτων στην αιμοδοτική
επάρκεια της χώρας και τόνισε το σημαντικό ρόλο της αιμοδοσίας (Πάτρα, 16 Μαΐου 2010).
•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με τον Όμιλο Ενεργών
Πολιτών Φθιώτιδας, διοργάνωσε εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια στις 7 Μαΐου στη Σπερχειάδα
Φθιώτιδας. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα για την Κυκλοφοριακή
Αγωγή «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» στις 3 πρώτες τάξεις των δημοτικών σχολείων του Νομού στις
εγκαταστάσεις του παλιού Γυμνασίου Σπερχειάδας. Με το πέρας των δράσεων οι μαθητές
ζωγράφισαν αφίσες του εκπαιδευτικού προγράμματος και παρακολούθησαν την έκθεση έργων
φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την οδική συμπεριφορά και την ευγένεια στο
δρόμο καταλήγοντας σε δράσεις στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Νομού. Στις 10 Μαΐου ο κ.
Στέλιος Ευσταθιάδης, Μέλος του Ινστιτούτου και συγκοινωνιολόγος, πραγματοποίησε ομιλία και
προβολή βίντεο για τις βασικές αρχές οδικής ασφάλειας στους μαθητές και καθηγητές της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παράλληλα έγινε διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού. Όλες οι
εκδηλώσεις για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση για την οδική ασφάλεια έγιναν αποδεκτές με ιδιαίτερη θέρμη από τους
τοπικούς φορείς και τους πολίτες (Σπερχειάδα Φθιώτιδας, 7 και 10 Μαΐου 2010).

•

Τo Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε στην ενέργεια «CARS GO GREEN» που
πραγματοποιήθηκε στους χώρους του εμπορικού κέντρου The Mall Athens στο Μαρούσι
με σκοπό να φέρει τους επισκέπτες κοντά στη νέα εποχή και στο πράσινο μέλλον της
αυτοκίνησης, να τους ευαισθητοποιήσει και να τους ενημερώσει σχετικά με σύγχρονες και
μελλοντικές προτάσεις τεχνολογιών. Στο πλαίσιο αυτό το Ινστιτούτο
παρουσίασε
αποσπάσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής για τα παιδιά του
Δημοτικού και το πρόγραμμα HEROES (Health and Road Safety: Volunteering Heroes)
αναφορικά με την ανάπτυξη προτύπων συμπεριφοράς για τους νέους , από τις 19/4 έως
τις 2/5. Παράλληλα, γονείς και νέοι 16-20 ετών συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια για την
οδηγική συμπεριφορά που θα χρησιμοποιηθούν σε έρευνα του Ινστιτούτου
και
διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό (The Mall Athens, 19 Απριλίου-2 Μαΐου 2010).

•

To Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε με επιτυχία στην έκθεση «ΠΑΙΔΙΑΔΡΟΜΗ»
που διοργανώθηκε στις 23-25 του Απρίλη 2010 στο Ζάππειο Μέγαρο. Αντικείμενο της
έκθεσης ήταν το «παιδί», από την νηπιακή ηλικία μέχρι το τέλος της εφηβείας και η
αγωγή του σε διανοητικό, σωματικό και ψυχικό επίπεδο απευθυνόμενη σε γονείς,
μαθητές και εκπαιδευτικούς και συγκεντρώνοντας στον ίδιο χώρο όλους όσους
ενδιαφέρονται και ασχολούνται με την παιδεία στη χώρα μας. Το Ινστιτούτο ανέλαβε
τον τομέα της κυκλοφοριακής αγωγής, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα «Κυκλοφορώ με
ασφάλεια» για παιδιά της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης και το πρόγραμμα HEROES για
εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό και δωράκια στα παιδιά που
επισκέφθηκαν το χώρο του Ινστιτούτου (Ζάππειο, 23-25 Απριλίου 2010).

•

Την Τρίτη 30 Μαρτίου 2010 πραγματοποιήθηκε η έναρξη της ενημερωτικής εκστρατείας για την
Οδική Ασφάλεια από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) "Πάνος Μυλωνάς". Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου έγινε
προβολή και παρουσίαση των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων (spots), τα οποία
μεταδίδονται από τα ελληνικά ΜΜΕ με τη μορφή "κοινωνικού μηνύματος" σχετικά με την
υπεύθυνη οδήγηση και τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων. Η παρουσίαση αυτής της
εκστρατείας, η οποία έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης ως προς την υπεύθυνη
οδήγηση και την ενημέρωσή της σχετικά με τις βασικές αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων έγινε από τον
κ. Ιερόθεο Παπαδόπουλο, Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και την κα
Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρο Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας "Πάνος
Μυλωνάς". Παρευρέθησαν και μίλησαν επίσης για θέματα της οδικής ασφάλειας ο Υφυπουργός
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Νίκος Σηφουνάκης και ο Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης κ. Γρηγόριος Τασούλας (Γραφεία Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010).

•

Από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με το Δήμο Γαλατσίου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια στα 4 Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
του Δήμου. Τις διαλέξεις πραγματοποίησαν τα Μέλη του Ινστιτούτου κ.κ. Άγγελος Ρουχωτάς, Άρης Κόκκας και Βασίλης
Σταματόπουλος και τις παρακολούθησαν με ενδιαφέρον περισσότερα από 200 άτομα. Παράλληλα διανεμήθηκε και το ειδικό
ενημερωτικό έντυπο του Ινστιτούτου «Οδηγώ με ασφάλεια – Οδηγός Οδικής Ασφάλειας για οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας»
(Γαλάτσι, 13-20-23/4 & 6/5 2010).
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•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.)
διοργάνωσαν την 3η Εβδομάδα για την Οδική Ασφάλεια από τις 19 έως τις 26 Μαρτίου 2010 αναλαμβάνοντας δράσεις
πανελλαδικά.
Στο πλαίσιο της εν λόγω εβδομάδας εορτάσθηκε η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο
Δρόμο» στις 26 Μαρτίου 2010 παράλληλα και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ειδικότερα οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν:
Παρασκευή 19 Μαρτίου:

Αθήνα: Ημερίδα Οδικής Ασφάλειας με τίτλο «Οδική
Ασφάλεια: Πολιτικές & Εξελίξεις», χώρος: Αμφιθέατρο
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, ώρα 09:30 –
14:30.

Παρασκευή 19 Μαρτίου:

Τρίκαλα: Εκδήλωση για την Οδική Ασφάλεια σε συνεργασία με το
Τμήμα Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στις Καρυές Τρικάλων.

19 – 26 Μαρτίου

στην
πόλη με θέμα Ευγένεια στο
Χίος: Εκδηλώσεις
δρόμο…Πολιτισμός & Ασφάλεια στη ζωή μας, διανομή εντύπου,
καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών και προβολή κοινωνικών μηνυμάτων
στις καφετέριες της πόλης καθώς και δράσεις με ποδηλάτες.
Συμμετείχαν ο Δήμος, η Τροχαία, η Νομαρχία, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
η Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης, η Ένωση Γονέων, οι Ποδηλατικοί Σύλλογοι
«Ποδηλατείν» & «baσίκλες» και ο Τομέας Ψυχικής Υγείας Χίου.

19 – 26 Μαρτίου:

Θεσσαλονίκη: Εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια στις
εγκαταστάσεις του Ομίλου Ρομπόπουλου - πραγματοποίηση
εκπαιδευτικού προγράμματος (22- 23/3), παρουσίαση έκθεσης
ζωγραφικής Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, προβολή video
sociodromologia και διανομή εντύπου Ευγένειας.

Κυριακή 21 Μαρτίου:

Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση από το Σωματείο Ασθενών με
Διαταραχές Ύπνου «Η ΠΑΣΙΘΕΗ» και τη Μονάδα Ύπνου του Γ.Ν.
«Άγιος Παύλος», με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας για τον
ύπνο – ομιλία εκπροσώπου του Ι.Ο.ΑΣ. κ. Βασίλη Σταματόπουλου
σχετικά με την υπνηλία και την οδήγηση.

Κυριακή 21 Μαρτίου:

Θεσσαλονίκη: Ημέρα χωρίς Ατυχήματα, οι εθελοντές του
Ι.Ο.ΑΣ., ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Α’ Γυμνασίου του
Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια και η μη κυβερνητική
οργάνωση PRAKSIS επισκέφθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 2
εστιατόρια στη Θεσσαλονίκη, «Μαϊάμι» στη Νέα Κρήνη και
«Χαμόδρακας» στην Αρετσού και προσκάλεσαν τους επισκέπτες
να δοκιμάσουν ένα φιλικό αλκοτέστ κατά την έξοδό τους από τα
εστιατόρια. Επιπλέον, στις 26/3 πραγματοποιήθηκε διανομή του
εντύπου «Ευγένεια στο δρόμο» στις οδούς Τσιμισκή, Παύλου
Μελά και στην Παλαιών Πατρών Γερμανού.

Κυριακή 21 Μαρτίου

Σέρρες: 2η Πανελλαδική Συνάντηση Οδικής Ασφάλειας
με συνδιοργανωτές τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών, την
Ένωση Καταναλωτών Σερρών, την Ένωση Καταναλωτών
Φλώρινας, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών, το Τμήμα
Τροχαίας Σερρών και το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών. Το Ι.Ο.ΑΣ.
και ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκαν από τον τ. Αναπληρωτή Καθηγητή
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, τον
Αντιπρόεδρο του ΣΕΣ κ. Π. Κρητικό και τον Αντιπρόεδρο της
ΕΚΑΤΟ, Μηχανικό και τοπικό συντονιστή Εθελοντών Ι.Ο.ΑΣ.
στη Φλώρινα κ. Γ. Χατζή.

Δευτέρα 22 Μαρτίου:

Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου: Περιφερειακή Ημέρα Οδικής
Ασφάλειας για τη Δυτική Ελλάδα σε συνεργασία με την
εταιρεία μέλος του Ινστιτούτου ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. με Ημερίδα
παρουσία των εκπροσώπων φορέων και Οργανισμών της
Δυτικής Ελλάδας και εγκαίνια του παραρτήματος του Ι.Ο.ΑΣ.
για τη Δυτική Ελλάδα.
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Δευτέρα 22 Μαρτίου:

Πάτρα: Απονομή υποτροφίας εις μνήμην Πάνου Μυλωνά
στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στον
προθάλαμο της αίθουσας πραγματοποιήθηκε έκθεση έργων της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την Οδική Ασφάλεια και
ενημερωτική καμπάνια στα πλαίσια του προγράμματος
HEROES. Διανομή του εντύπου σε συνεργασία με το Τμ.
Τροχαίας Πατρών, τη Δ/νση Β/θμια Εκπ/σης Ν. Αχαΐας και το
Γυμνάσιο Αγ. Βασιλείου.

Τρίτη 23 Μαρτίου:

Αττική: Διανομή εντύπου στον Άγιο Αντώνιο στο Περιστέρι από εθελοντές του
Ινστιτούτου σε συνεργασία με την Ένωση Πολυτέκνων Γυναικών Ελλάδας «Η Ροδιά».
Σύρος: Συμβολικός χρωματισμός των πεζοδιαβάσεων έξω
από το 3ο, 4ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης Σύρου από
μαθητές των σχολείων σε συνεργασία με τη Δ/νση Α/θμιας
Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων και διανομή εντύπου.

Έδεσσα: Ημερίδα για την Οδική Ασφάλεια που διοργανώνει
η Δημοτική Αστυνομία Έδεσσας με ομιλίες της Προέδρου Δ.Σ.
Ι.Ο.ΑΣ. κα Β. Δανέλλη-Μυλωνά, τον Αντιπρόεδρο ΣΕΣ κ. Π.
Κρητικό και τον συντονιστή θεματικού δικτύου Κεντρικής
Μακεδονίας για τη διασφάλιση του ελεύθερου χρόνου των
εφήβων κ. Κ. Κιουρτσή (15 Μαρτίου). Επιπλέον δράσεις για την
Οδική Ασφάλεια πραγματοποιήθηκαν στη Λάρισα με Ημερίδα
που διοργάνωσε ο Δήμος με την υποστήριξη του
Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
Παρασκευή 26 Μαρτίου:

Αττική: Ομιλία για την Οδική Ασφάλεια στο 2ο Γυμνάσιο Γαλατσίου και διανομή εντύπου
από τους μαθητές στους δρόμους του Γαλατσίου σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου Γαλατσίου.
Κέρκυρα: Διανομή του εντύπου «Ευγένεια στο δρόμο» από
Αστυνομικούς Υπαλλήλους του Τμ. Τροχαίας Κέρκυρας σε
κεντρικά σημεία της πόλης, με έντονο ενδιαφέρον και των
τοπικών ΜΜΕ.

22 – 26 Μαρτίου:

Πανελλαδικά
Διανομή εντύπου «Ευγένεια στο δρόμο» πανελλαδικά από
Τροχαίες και τοπικούς φορείς/συνεργάτες και από τις εταιρείες
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Ολυμπία Οδός, Μορέας, στα πλαίσια
του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ευγένειας στο Δρόμο
στις 26/3 και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (25/3).

Συνεργαζόμενοι φορείς:
Εθελοντές του Δικτύου Εθελοντών του Ι.Ο.ΑΣ., Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πολυτεχνείο Κρήτης,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, Δ/νση Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών, Δ/νση
Α/βάθμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων, Διεύθυνση Β/βάθμιας Εκπ/σης Ν. Αχαΐας, Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Χίου, 3ο Δημοτικό
σχολείο Μελισσίων, 1ο Νηπιαγωγείο Μελισσίων, 9ο Δημοτικό σχολείο Αλίμου, 5ο Δημοτικό σχολείο Κερατσινίου, 2ο
Γυμνάσιο Γαλατσίου, 1ο Πειραματικό Λύκειο Πλάκας, 2ο Γυμνάσιο Μουδανιών Ν. Ευβοίας, 3ο Γυμνάσιο Έδεσσας,
Δημοτικό σχολείο Νέας Κουτέλης και Κοντιά Λήμνου, Γυμνάσιο & Λύκειο Μύρινας Λήμνου, Γυμνάσιο Λειβαδοχωρίου
Λήμνου, Δημοτικό σχολείο Καστέλλας Ν. Ευβοίας, Δημοτικό σχολείο Πλαγιαρίου Θεσ/κης, Δήμος Γαλατσίου, Δήμος
Πατρέων, Δήμος Χίου, Δημοτική Αστυνομία Έδεσσας, Δημοτική Αστυνομία Καλυβίων, Τμήματα Τροχαίων Αγρινίου, Αγίας
Παρασκευής, Aερολιμένα Αθηνών, Αιγάλεω, Αλεξανδρούπολης, Αμαλιάδας, B΄ Tμήμα Θεσσαλονίκης, Ελευσίνας,
Καπανδριτίου, Κερατέας, Κέρκυρας, Kεφαλονιάς, Κηφισιάς, Κιλκίς, Κομοτηνής, Κορυδαλλού, Μεγάρων, Πάτρας,
Περιστερίου, Σαλαμίνας, Σερρών, Χαλκίδας, Χανίων, Χίου, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας, Οργανισμός
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών, Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α. Ρόδου, Τομέας
Ψυχικής Υγείας/Γενικό Νοσοκομείο Χίου, Σύλλογος Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ν. Χανίων, Ρομπόπουλος
Αυτοκίνηση Α.Ε., Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, Συνεταιριστικό Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Βόλου, Ηνίοχος Ι. ΚΤΕΟ, Σχολή
Οδηγών «ΧΡΥΣΟΣ» στη Θεσσαλονίκη, Σχολές Οδηγών «4 ΤΡΟΧΟΙ» στο Κιλκίς, Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού
Κεφαλονιάς, Σοροπτιμιστικός Όμιλος Κέρκυρας, Ένωση Πολυτέκνων Γυναικών Ελλάδας «Η Ροδιά».
Η Εβδομάδα τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, Προστασίας του Πολίτη και υποστηρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
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Θρησκευμάτων, τον Ο.Α.Σ.Α., την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση
της Προσπελασιμότητας», τη «Συμμαχία για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο δρόμο» (Αττική Οδός, Γέφυρα,
Cosmote, Diageo, Genesis Pharma) και τις εταιρείες Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Μορέας και Ολυμπία Οδός.
•

Tο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» μετά από πρόσκληση του Τομέα Εθελοντισμού & Αλληλεγγύης
του ΠΑΣΟΚ συμμετείχε στην εκδήλωση για την οδική ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε στο Κορωπί με ομιλία από το
συγκοινωνιολόγο κ. Στέλιο Ευσταθιάδη, μέλος του Ι.Ο.ΑΣ. Την εκδήλωση όπου μίλησαν ακόμη ο κ. Παπακωνσταντίνου,
Διοικητής Τροχαίας Αγ. Παρασκευής και ο κ. Μαρκουίζος, παρακολούθησε πολύς κόσμος, ανάμεσά τους και πολλοί
μαθητές (ΕΠΑΛ Κορωπίου, 3 Μαρτίου 2010)

•

Το Ινστιτούτο οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» προσκλήθηκε από την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής
Ασφάλειας στη Βουλή των Ελλήνων με θέμα: «Δράσεις και πολιτικές ευαισθητοποίησης του κοινού για την
οδική ασφάλεια». Στο πλαίσιο των δράσεων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων φορέων, έγινε παρουσίαση
του Ινστιτούτου, της δράσης και των προτάσεών του από την Πρόεδρο Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά και τον
Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Τεχνικό Σύμβουλο και Μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου, κ. Βασίλειο
Αναστασόπουλο. Στη συνέχεια ακολούθησε ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από την κα Ελένη Βουτιέρου,
Ψυχίατρο και Πρόεδρο της Τομεακής Επιτροπής Ψυχικής Υγείας Νομού Χίου και εθελόντριας του Ινστιτούτου σχετικά με
την προσπάθεια ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για την οδική ασφάλεια (25 Φεβρουαρίου 2010).

•

Στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας που υλοποιείται στην 1η ΕΠΑΣ Λάρισας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
23/02/2010 εκδήλωση με θέμα «Κυκλοφοριακή Αγωγή – Οδικά Ατυχήματα». Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχαν η
Τροχαία Λάρισας με ομιλητές τον διοικητή κ. Ψιψιλή Χαράλαμπο, τον αρχιφύλακα κ. Μπαλή Γεώργιο, το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. « Πάνος Μυλωνάς » με ομιλητή τον κ. Παπαδόπουλο Άγγελο, συντονιστή του Δικτύου
εθελοντών Λάρισας και ο δημοσιογράφος ειδικού τύπου κ. Διατσίδης Ιωάννης. Οι υπεύθυνοι διεξαγωγής του
προγράμματος στην 1η ΕΠΑΣ Λάρισας είναι οι εκπαιδευτικοί κ. Μπίγγος Χρήστος και Παπαδόπουλος Άγγελος.

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε με παρουσίαση από τον κ. Α. Ρουχωτά, μέλος Δ.Σ. του
Ινστιτούτου, στις εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια που διοργάνωσε η Εταιρεία Τεχνών – Επιστήμης και
Πολιτισμού υπό την αιγίδα του Δήμου Κερατσινίου τη Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου (Κερατσίνι, 22 Φεβρουαρίου 2010).

•

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον Αξιωματικοί και εκπαιδευόμενοι παρακολούθησαν την εκπαιδευτική
διάλεξη του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» για το θέμα της Οδικής Ασφάλειας στη Σχολή
Πυροβολικού.
Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου παρουσίασε την κατάσταση αναφορικά με τα τροχαία δυστυχήματα
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα καθώς και τις δράσεις του Ινστιτούτου και τους κυριότερους
τομείς παρέμβασης. Ακολούθησε παρουσίαση με πρακτικά θέματα Ασφαλούς Οδήγησης από το
Μέλος του Ι.Ο.ΑΣ. κ. Α. Κόκκα.
Ο Διοικητής Ταξίαρχος κ. Γ. Μπασιακούλης ευχαρίστησε το Ινστιτούτο εξαίροντας την
πρωτοβουλία του και τη συμβολή του στην ενημέρωση των νέων. Ο Οδηγός Οδικής Ασφάλειας
για τις Ένοπλες Δυνάμεις διανεμήθη στο Στρατόπεδο (Σχολή Πυροβολικού Ν. Πέραμος, 19
Φεβρουαρίου 2010)

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» σε
συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε για 3η
συνεχή χρονιά τη «Βράβευση του Καλύτερου Τροχονόμου της
χρονιάς» και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ενέργειας για
το αλκοόλ και την οδήγηση «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα». Η
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2010 στο
Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων.
Για το 2009 βραβεύτηκαν ο Αρχιφύλακας Βασίλειος Σουλιώτης
από το Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου και ο Αρχιφύλακας
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος από το Τμήμα Τροχαίας Αμαλιάδας.
Οι βραβευθέντες έλαβαν τιμητική πλακέτα, ενώ για τα Τμήματα
Τροχαίας όπου υπηρετούν επιδόθηκαν ραντάρ τελευταίας
τεχνολογίας, συμβολική προσφορά του Ινστιτούτου στον αγώνα της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων που έχει
εξελιχτεί σε μάστιγα για την κοινωνία μας.
Στο πλαίσιο της βράβευσης η Πρόεδρος του Ινστιτούτου κα Β. ΔανέλληΜυλωνά παρουσίασε τα αποτελέσματα της ενέργειας για το αλκοόλ και
την οδήγηση στα πλαίσια της οποίας βραβεύτηκαν για τη συμβολή τους
στην επιτυχημένη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς
Ατυχήματα 2009 στην πόλη των Σερρών η εθελόντρια του Ινστιτούτου
κα Κατερίνα Θεοδοσέλη, εκπαιδευτικός από τη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και ο κ. Βασίλης Σαμαράς,
Αρχιφύλακας από το Τμήμα Τροχαίας Σερρών. Επιπλέον, για το λόγο
αυτό, το Ι.Ο.ΑΣ. προσέφερε προς τα Τμήματα Τροχαίας Σερρών και Β’
Θεσσαλονίκης δύο συσκευές μέτρησης αλκοόλ με σκοπό την ενίσχυσή
τους στην καταπολέμηση του φαινομένου της οδήγησης μετά από
κατανάλωση αλκοόλ. Τέλος, το Ινστιτούτο προχώρησε και στην
παράδοση Κινητού Συστήματος-Radar Μέτρησης Ταχύτητας (Mobile Speed Safety System – MSSS) προς το Τμήμα
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Τροχαίας Αγίας Παρασκευής για την ενίσχυση των προσπαθειών του στη μείωση των τροχαίων συμβάντων σε μία
περιοχή όπου το περασμένο έτος χάθηκαν 58 συνάνθρωποί μας από τροχαία δυστυχήματα.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτρης Ρέππας
και ο Υφυπουργός κ. Νίκος Σηφουνάκης, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Σπύρος Βούγιας, ο Αρχηγός της
Ελληνικής Αστυνομίας κ. Ελευθέριος Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων κ. Σωκράτης Κάτσικας, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιος Τάξης κ. Γρηγόριος Τασούλας
εκπρόσωπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Κάρλος Μαρτίν, εκπρόσωπος του Δημάρχου Αθηναίων
κα Βάσια Τριφύλλη και Πρόεδρος του ΟΡΟΔΑ, βουλευτές καθώς και εκπρόσωποι φορέων και Οργανισμών.
Από την ΕΛ.ΑΣ. πέραν του Αρχηγού τη βράβευση τίμησαν ο Προϊστάμενος Επιτελείου Αρχηγείου Αντ/τηγος κ. Νικόλαος
Παπαγιαννόπουλος, οι Υποστράτηγοι Αρχηγείου κ.κ. Γεώργιος Γαλιάτσος και Γεώργιος Μπαλάγκας, ο Διευθυντής
Τροχαίας Αρχηγείου κ. Ανδρέας Κορδολαίμης, της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Σκαρλάτος και
οι διοικητές των Τμημάτων Τροχαίας Αττικής όπως και των Τμημάτων των βραβευθέντων.
•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με την European
Profiles και τη ΜΚΟ ANCE NGO διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα: «Παιδιά και νέοι
διαγωνίζονται και δημιουργούν για την Οδική Ασφάλεια, το Περιβάλλον και
τον Πολιτισμό» στα πλαίσια του Forum «Εξευρωπαϊσμός-Ελλάδα 2021» που
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Money Show στις 20 Δεκεμβρίου. Το
Ινστιτούτο συμμετείχε με παρουσίαση έργων φοιτητών της Ανωτάτης Σχολής Καλών
Τεχνών για την οδική συμπεριφορά και την ευγένεια στο δρόμο, προβολή του βίντεο
Sociodromologia – «Συμπεριφορά στο δρόμο: Αθήνα, Βρυξέλλες, Στοκχόλμη» και
παρουσίαση για την Οδική Ασφάλεια και το Ινστιτούτο από την Πρόεδρο του
Ινστιτούτου, ενώ οι άλλοι δύο άξονες Περιβάλλον και Πολιτισμός παρουσιάστηκαν
από ANCE NGO και την European Profiles αντίστοιχα με ομιλίες και προβολή βίντεο
(Ξενοδοχείο Χίλτον, 20 Δεκεμβρίου 2009).

•

Μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πτήσεων Εδάφους της Σχολής Ικάρων,
το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα
«Δράσεις – Προοπτικές & Βασικές αρχές οδικής ασφάλειας» στις εγκαταστάσεις
της Σχολής Ικάρων, στις 21 Δεκεμβρίου 2009. Την εκδήλωση παρακολούθησαν με
ενδιαφέρον Αξιωματικοί και σπουδαστές και της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών της
Αεροπορίας. Ομιλητές ήταν η Πρόεδρος Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» και ο κ. Άρης Κόκκας, Μέλος του Ινστιτούτου (Σχολή Ικάρων, 21 Δεκεμβρίου
2009).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» αποδεχόμενο την πρόσκληση του
Τμήματος Τροχαίας Κερκύρας υποστήριξε την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας (11-18/12/2009)
και συμμετείχε στην ημερίδα που διοργανώθηκε στην Κέρκυρα (Corfu Palace, 18 Δεκεμβρίου
2009). Διανομή ενημερωτικού υλικού έλαβε χώρα στο νησί από την Τροχαία και εθελοντές του
Ι.Ο.ΑΣ., ενώ πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις σε σχολεία, έκθεση ζωγραφικής μικρών μαθητών,
έκθεση τρακαρισμένων αυτοκινήτων και ανάρτηση αφισών με μηνύματα για τα τροχαία
συμβάντα. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με ημερίδα όπου παρέστησαν εκπρόσωποι φορέων και
των Αρχών της Κέρκυρας και των Ιονίων Νήσων, οι οποίοι δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν για
την Οδική Ασφάλεια. Συντονισμένη συνεργασία ανακοινώθηκε επίσης από την Τροχαία και τη
Δημοτική Αστυνομία για θέματα πρόληψης συμβάντων, ενώ ο Νομάρχης και ο Δήμαρχος
δήλωσαν ότι το ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας αποτελεί προτεραιότητα για το νησί. Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. δεσμεύτηκε
ότι το Ινστιτούτο θα στηρίξει τις προσπάθειες των φορέων ιδιαίτερα σε θέματα εκπαίδευσης και κυκλοφοριακής αγωγής
(Κέρκυρα, 19 Δεκεμβρίου 2009).

•

Μετά από πρόσκληση του Τομέα Εθελοντισμού & Αλληλεγγύης του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στις 3 Δεκεμβρίου, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε με
ομιλίες στην Ξάνθη και στην Καστοριά. Στόχος των εκδηλώσεων ήταν η ενημέρωση για τα άτομα με αναπηρίες με
έμφαση στον τομέα της πρόληψης, καθώς μεγάλο ποσοστό αναπηριών δεν οφείλονται σε γενετικές παθήσεις, αλλά είναι
επίκτητες και κατά κύριο λόγο απορρέουν από τροχαία δυστυχήματα. Για τις ημερίδες αυτές δημιουργήθηκε και
διανεμήθηκε ενημερωτικό φυλλάδιο με τίτλο «Κυκλοφορώ με παιδεία, μαθαίνω να ζω» (Ξάνθη, 12 Δεκεμβρίου 2009 και
ΤΕΙ Καστοριάς 16 Δεκεμβρίου 2009).

•

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» προσκλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συμμετείχε ως ομιλήτρια
με θέμα τα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων στο πάνελ «Ευρωπαίος Πολίτης και η συμβολή του στην Οδική
Ασφάλεια». Η ομιλία της κυρίας Βασιλικής Δανέλλη Μυλωνά πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρουσίασης, από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για την Οδική Ασφάλεια για την περίοδο
2011 – 2020, στο μέγαρο Charlemagne, με την παρουσία 400 εκπροσώπων κυβερνητικών και μη φορέων, Οργανισμών
και εμπειρογνωμόνων από το χώρο της οδικής ασφάλειας.
Την παρουσίαση του Προγράμματος Δράσης προλόγισαν ο κος Antonio Tajiani, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και Επίτροπος Μεταφορών και ο Κος Leif Zetterberg, Υπουργός Επικοινωνιών της Σουηδίας, η οποία
προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το β’ εξάμηνο του 2009. Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ήταν τα αποτελέσματα της
δημόσιας διαβούλευσης για το επόμενο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης (2011 - 2020) που παρουσιάστηκαν από την κα
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Isabelle Kardacz, επικεφαλής της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών της Ε.Ε. (Road
Safety Unit DG TREN).
Από τα συμπεράσματα των εργασιών αναδείχτηκε ότι πρόβλημα – κλειδί σε επίπεδο διακυβέρνησης είναι η έλλειψη
πολιτικής βούλησης να δοθεί προτεραιότητα στην οδική ασφάλεια στα πλαίσια του προγράμματος δράσεων και η έλλειψη
συντονισμού ανάμεσα σε διαφορετικούς παράγοντες της οδικής ασφάλειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον
πρόβλημα αποτελούν η παράλειψη ενσωμάτωσης της οδικής ασφάλειας σε άλλες πολιτικές που διαφαίνεται σε όλα τα
επίπεδα: ευρωπαϊκό, εθνικό ή τοπικό, καθώς επίσης και η μη διάθεση αξιόπιστων δεδομένων για τα βασικά στοιχεία προς
βελτίωση της οδικής ασφάλειας, για τις αποστάσεις που καλύπτονται από οχήματα και για τις αιτίες ατυχημάτων ώστε να
γίνει αρχειοθέτηση και ορισμός των τραυματιών (ως σοβαρά ή ελαφριά).
Πέραν των Συνεδριάσεων παρουσιάστηκε και η νέα ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια όπου
Οργανισμοί και πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν ενημέρωση ενδελεχώς για τα θέματα της Οδικής Ασφάλειας
(Βρυξέλλες 2 Δεκεμβρίου 2009).
Για περισσότερες πληροφορίες www.ioas.gr/uploads/files/1607.jpeg
•

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (E.T.S.C.) και το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» διοργάνωσαν
ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Οδική Ασφάλεια & Υπεύθυνη Κατανάλωση
Αλκοόλ στην Ελλάδα», στις 25 Νοεμβρίου, στην Αίγλη Ζαππείου. Η
συγκεκριμένη πρωτοβουλία είχε ως στόχο να ενισχύσει το διάλογο σε επίπεδο
κρατικών Αρχών, κοινωνικών φορέων και ΜΜΕ, όπως επίσης και να δώσει τη δυνατότητα σε εμπειρογνώμονες και
ειδικούς για την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα οδικής ασφάλειας και υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ. Παράλληλα,
στόχος του συνεδρίου ήταν η βελτίωση των επιδόσεων της χώρας μας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό στόχο για τη μείωση
των ατυχημάτων. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Diageo στο πλαίσιο της συμμετοχής της, ως
ιδρυτικό μέλος, στη Συμμαχία «Δρόμοι στο Μέλλον» και των προγραμμάτων που υλοποιεί τα τελευταία 3 χρόνια στον
άξονα «Αλκοόλ και Οδήγηση», προωθώντας με αυξανόμενη ένταση το μήνυμα της Υπεύθυνης Κατανάλωσης αλκοόλ
στους καταναλωτές.
Ο κ. Σπύρος Βούγιας, Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη άνοιξε
την εκδήλωση με ομιλία, τονίζοντας ότι «η Οδική Ασφάλεια,

αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
και για μένα προσωπικά...». Στη συνέχεια, τις προτάσεις τους

κατέθεσαν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας
Μεταφορών κ. Antonio Avenoso, η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς» κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, ο Καθηγητής
Ασφάλειας Μεταφορών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου κ.
Richard Allsop -του οποίου την παρουσίαση πραγματοποίησε ο
Eksler Vojtech από το E.T.S.C.- και ο Καθηγητής του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Ιωάννης Γκόλιας. Παράλληλα, η
Διευθύντρια εταιρικών σχέσεων της Diageo Ελλάδος κα Αν.
Αγγελή, παρουσίασε τα αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας που
διενήργησε η εταιρεία στο πλαίσιο των δράσεων υπεύθυνης
κατανάλωσης 2008-2009, που υλοποίησε σε συνεργασία με το
Ι.Ο.ΑΣ. και το Σύνδεσμο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), διερευνώντας τη στάση και τις αντιλήψεις των Ελλήνων
καταναλωτών απέναντι στο ζήτημα «αλκοόλ και οδήγηση» (Αίγλη Ζαππείου, 25 Νοεμβρίου 2009).
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου: www.ioas.gr/index.php?ID=latest_news&Rec_ID=1536

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε με ομιλία υπό τον τίτλο «Παιδί και Οδική Ασφάλεια – Η
Ελληνική πραγματικότητα» στην ημερίδα που διοργανώθηκε από τη Βασιλική Πρεσβεία της
Νορβηγίας και την Εταιρεία HTS BeSafe AS. Η ημερίδα με θέμα «Παιδί και Ασφάλεια στο
Αυτοκίνητο - Η Ελληνική Πραγματικότητα - Το Νορβηγικό/Σκανδιναβικό Μοντέλο»
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 24 Νοεμβρίου 2009.

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» εκπροσωπήθηκε από τον κύριο Νίκο
Χαραλαμπόπουλο, υπεύθυνο του Ινστιτούτου για θέματα νεότητας, στην 1η Παγκόσμια
Υπουργική Σύνοδο για την Οδική Ασφάλειας, η οποία έλαβε χώρα στην Μόσχα 19 & 20
Νοεμβρίου 2009. Το Ινστιτούτο προσκλήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας,
μαζί με άλλες 24 αντιπροσωπείες από όλο τον κόσμο, να συμμετέχει στις εργασίες για τη
σύσταση του Παγκόσμιου Οργανισμού Νέων για την Οδική Ασφάλεια YOURS (Youth for
Road Safety), (Μόσχα 19 & 20 Νοεμβρίου 2009).
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» υποστήριξε τη
διοργάνωση του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα 4 & 5 Νοεμβρίου 2009 και συμμετείχε με
επιστημονική δημοσίευση και παρουσίαση υπό τον τίτλο «Διερεύνηση
Συμπεριφοράς Ελλήνων Οδηγών». Η επιστημονική δημοσίευση
περιελάμβανε στοιχεία από έρευνες που υλοποίησε το Ι.Ο.ΑΣ. σε συνεργασία
με 12 άλλες χώρες τις Ε.Ε. και σε συνεργασία με τη Γέφυρα Α.Ε. Παράλληλα
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το Ινστιτούτο παρουσίασε στους συμμετέχοντες τις μελλοντικές του δράσεις και στήριξε τις εργασίες του Συνεδρίου
(Αθήνα 4 & 5 Νοεμβρίου 2009).
•

H Εκτελεστική Επιτροπή της TISPOL (Traffic Information System Police) στα
πλαίσια επίσκεψής της στην Ελλάδα για συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία,
επισκέφθηκε τα γραφεία του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στις 3 Νοεμβρίου στην Αθήνα
με στόχο την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με θέματα της Οδικής Ασφάλειας στην
Ευρώπη γενικά και στην Ελλάδα ειδικότερα. Η TISPOL αντιπροσωπεύει το Ευρωπαϊκό
Δίκτυο Υπηρεσιών της Τροχαίας (European Traffic Police Network) και αριθμεί
27 μέλη - χώρες με εκπροσώπηση των Αρχών της Τροχαίας των χωρών/μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια της συνάντησης συμφωνήθηκε η στενή μελλοντική
συνεργασία μεταξύ του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και της TISPOL σε θέματα
εκπαίδευσης και ενημέρωσης κυρίως των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και ιδιαίτερα της Τροχαίας, όπως επίσης και
η συμμετοχή σε εκστρατείες και συνεργασίες που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη με το συντονισμό της TISPOL (Αθήνα,
3 Νοεμβρίου 2009).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας, υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Εύβοιας, συμμετείχε με παρουσίαση του προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής για μικρά παιδιά
«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» σε σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για την Οδική Ασφάλεια. Τα σεμινάρια
πραγματοποιήθηκαν στις πόλεις Χαλκίδα, Αλιβέρι, Κήρυνθο, Ωραιούς και Κάρυστο, στις 2, 9, 13, 20, 23 Νοεμβρίου 2009
αντίστοιχα (Εύβοια Νοέμβριος 2009).

•

Το Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας διοργάνωσε εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια στη Χαλκίδα από τις 27 Οκτωβρίου έως
την 1η Νοεμβρίου. To Ινστιτούτο υποστήριξε τη διοργάνωση, ενώ η Πρόεδρος του Ινστιτούτου κα Β. Δανέλλη-Μυλωνά
παρέστη στην έναρξη των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Δημαρχιακό Μέγαρο, καθώς και το μέλος του
Ινστιτούτου ο κ. Μπάκας, Πρόεδρος της εταιρείας “Quality & Safety” και μέλος του Ινστιτούτου με τον προσομοιωτή
οδήγησης (Χαλκίδα, 27 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου 2009).

•

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία, για 3η συνεχόμενη
χρονιά την εκδήλωση «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» στην Ελλάδα και
στην Κύπρο ταυτόχρονα με τη μεγάλη Πανευρωπαϊκή διοργάνωση σε 27 χώρες, το
Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2009 σε συνεργασία με τους «Responsible Young Drivers»
(RYD) του Βελγίου, παρουσιάζοντας στους νέους ότι το αλκοόλ και η οδήγηση δεν
πάνε μαζί.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 17
μεγάλα νυχτερινά κέντρα σε 10 πόλεις της Ελλάδας και σε 6 κέντρα στην Κύπρο,
με κεντρικό μήνυμα «Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει…Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας».
Περίπου 100 εθελοντές του Ινστιτούτου και στα 17 νυχτερινά κέντρα της Ελλάδας
ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της βραδιάς και παρότρυναν περισσότερους από
2.000 νέους να μην καταναλώσουν αλκοόλ στην περίπτωση που αποτελούσαν τον
«οδηγό της παρέας τους». Παραπάνω από το 40% των συμμετεχόντων
προέβησαν σε φιλικό αλκοτέστ εκ των οποίων το 1/4 στο σύνολο
των αποτελεσμάτων ήταν πάνω από το όριο που ορίζει ο ΚΟΚ.
Σημαντική ήταν η συμβολή της Τροχαίας που εκπαίδευσε τους εθελοντές στη χρήση των αλκοολομέτρων που διάθεσε
για τη βραδιά, όπως και των φορέων που συνεργάστηκαν και συμμετείχαν.
Η εν λόγω ενέργεια υποστηρίχθηκε από τις εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε. (Αττική) και DIAGEO Ελλάς Α.Ε.
(Περιφέρεια).

•

Στο Δουβλίνο πραγματοποιήθηκε το Κεντρικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας
Μεταφορών (E.T.S.C) με συμμετοχή των εκπροσώπων των Μελών. Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου συμμετείχε στη
διοργάνωση.
Παράλληλα με το Συμβούλιο είχε προγραμματιστεί διάλεξη για το αλκοόλ και την οδήγηση
που διοργανώθηκε από την Αρχή Οδικής Ασφάλειας (RSA) της Ιρλανδίας.
Στην εν λόγω εκδήλωση παρίστατο καθ’ όλη τη διάρκεια ο Υπουργός Μεταφορών της
Ιρλανδίας, επιστημονικοί φορείς, εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και Οργανισμών.
Πλήθος ερωτημάτων τέθηκαν από τους συμμετέχοντες – παρακολουθούντες και
απαντήσεις δόθηκαν αντίστοιχα από τον Υπουργό, τους διοργανωτές και τους ειδικούς
επιστήμονες (Δουβλίνο – Ιρλανδία, 12-13 Οκτωβρίου 2009).

•

Στα πλαίσια της «Εβδομάδας Ασφάλειας Πτήσεων Εδάφους» που διοργάνωσε η Πολεμική
Αεροπορία για την ενημέρωση των στρατευμένων σε θέματα οδικής ασφάλειας, το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε με παρουσία και διανομή έντυπου ενημερωτικού
υλικού. Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου και ο κ. Κόκκας, μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου,
πραγματοποίησαν ομιλίες και μία παρουσίαση βασικών αρχών οδικής ασφάλειας με ταυτόχρονη
προβολή βίντεο στο εργοστάσιο αεροκινητήρων της Πολεμικής Αεροπορίας της Ελευσίνας
και στην 111 Πτέρυγα Μάχης της Νέας Αγχιάλου στο Βόλο. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με
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διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού και βραβεύσεις στρατευμένων οδηγών (Πολεμική Αεροπορία Ελευσίνα – 15
Οκτωβρίου 2009 και 111 Πτέρυγα Μάχης, Ν. Αγχίαλος Βόλου – 16 Οκτωβρίου 2009).
•

Τo Φόρουμ του ΟΗΕ, στα πλαίσια της 58ης συνόδου του, για την οδική ασφάλεια
οργάνωσε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο: «Είμαστε θύματα της
επιτυχίας της ανάπτυξης;» για να δώσει στους εμπειρογνώμονες την ευκαιρία να
συζητήσουν το παράδοξο των καιρών μας: Παρά τη βελτίωση της ενημέρωσης, τα
ασφαλέστερα οχήματα και τις οδικές υποδομές, την καλύτερη εκπαίδευση των
οδηγών και την καλύτερη περίθαλψη των τραυματιών, τα ποσοστά τραυματισμών
θανάτων που οφείλονται σε τροχαία συμβάντα συνεχίζουν να αυξάνονται. Οι
συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις βασικές πτυχές της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας
με εισηγήσεις από βασικούς ομιλητές και ακολούθησε συζήτηση όπου οι
συμμετέχοντες παρουσίασαν εθνικές υποθέσεις και μοιράστηκαν σχετικές εμπειρίες. Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» προσκλήθηκε από τον ΟΗΕ και συμμετείχε στη συζήτηση αυτή παρουσιάζοντας τις
Δράσεις του Ινστιτούτου και Προοπτικές για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα (Γενεύη, 22-25 Σεπτεμβρίου 2009).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε με παρουσία και διανομή
έντυπου ενημερωτικού υλικού στην Έκθεση Αυτοκινήτου ATHENS MOTORSHOW
Εκεί
LIVE! 2009, που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας.
παρουσιάστηκαν τα καλύτερα μοντέλα Αυτοκινήτου και Μοτοσυκλέτας, αξεσουάρ και νέες
τεχνολογίες στο χώρο της Αυτοκίνησης, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις στα πλαίσια
των οποίων εκπρόσωπος του Ινστιτούτου έκανε παρουσίαση για την οδική ασφάλεια
(Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Ελληνικό, 23-27 Σεπτεμβρίου 2009).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε, μέσω του
Προγράμματός του για την Κυκλοφοριακή Αγωγή «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια»,
στην εικαστική παρέμβαση που διοργάνωσε ο Δήμος Σερρών και η Α΄ βάθμια
Εκπαίδευση Σερρών στα πλαίσια των εκδηλώσεων για την «Ημέρα χωρίς
Αυτοκίνητο». Οι μικροί μαθητές ζωγράφισαν στην άσφαλτο της οδού Μεραρχίας,
της πόλης των Σερρών, δημιουργίες με θέμα την «Ημέρα χωρίς Αυτοκίνητο». Στη
συνέχεια οι μαθητές των τάξεων Α, Β & Γ Δημοτικού εκπαιδευτήκαν από το Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς» επί των κανόνων της σωστής κυκλοφοριακής αγωγής.
Συγκεκριμένα οι εμψυχωτές/παιδαγωγοί του Ινστιτούτου εκπαίδευσαν τους μαθητές
του 4ου και του 6ου Δημοτικού Σχολείου και του Πειραματικού Δημοτικού
«Κωνσταντίνος Καραμανλής» των Σερρών. (Σέρρες 22 Σεπτεμβρίου 2009).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» υποστήριξε την έκθεση με τίτλο «ΟΧΙ ΑΛΛΟ
ΘΥΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ» που διοργανώθηκε από το Τμήμα Τροχαίας Πατρών από τις 14 έως
τις 18 Σεπτεμβρίου με στόχο την ενημέρωση των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών για την
κυκλοφοριακή αγωγή και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Στα πλαίσια της έκθεσης αυτής,
διοργανώθηκε ημερίδα με θέμα «Οδήγηση & Αλκοόλ» και το Ινστιτούτο συμμετείχε με ομιλίες παρουσιάσεις και διανομή έντυπου υλικού. Την εκδήλωση χαιρέτησαν εκπρόσωποι των Τοπικών
Αρχών και του Κοινοβουλίου, ενώ παρακολούθησαν πολίτες, στρατευμένοι και μαθητές. Στην
ημερίδα που σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία, μίλησαν ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής του Τμήματος
Τροχαίας Πατρών κ. Νικόλαος Ιωαννίδης, η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. και ο Γενικός Γραμματέας του
Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων κ. Κωνσταντίνος Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ ,ενώ
συντονιστής ήταν ο δημοσιογράφος κ. Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος που αφιέρωσε την
εκδήλωση στον Πάνο Μυλωνά και στους νέους που χάθηκαν άδικα σε τροχαία δυστυχήματα (INFO
CENTER Πάτρας, 14 Σεπτεμβρίου 2009).

•

Το Ινστιτούτο διοργάνωσε εκδήλωση για την οδική ασφάλεια σε συνεργασία με το
μορφωτικό-πολιτιστικό σύλλογο Μπελοκομίτη Καρδίτσας του Δήμου
Νεβρόπολης και τη συμβολή του κου Μπακόλα, ιδιοκτήτη της εταιρείας European
Profiles, εις μνήμη του γιου του που χάθηκε σε τροχαίο δυστύχημα πριν από
λίγους μήνες. Ο κος Π. Εσκίογλου, συντονιστής του Δικτύου Εθελοντών του
Ινστιτούτου, παρουσίασε στην εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο σχολείο του
χωριού, δράσεις και μελλοντικά σχέδια του Ινστιτούτου σχετικά με τη βελτίωση
των συνθηκών οδικής ασφάλειας στη χώρα μας. Επίσης αναφορικά με τα θέματα
της οδικής ασφάλειας, αναρτήθηκαν οι αφίσες των σπουδαστών της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών και του Ι.Ο.ΑΣ., προβλήθηκαν τηλεοπτικά σποτ και βίντεο,
διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό, καθώς και ποδηλατικά κράνη σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών. Στο τέλος της
εκδήλωσης βραβεύθηκαν με τιμητική πλακέτα από το Δήμαρχο 3 πολύτεκνες μητέρες του χωριού και ο κος Δ. Μπακόλας
άνοιξε ένα χρηματικό λογαριασμό στο όνομά τους. Μετά την επιτυχία της εκδήλωσης αυτής, ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι
θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση μεγαλύτερης εκδήλωσης για την οδική ασφάλεια σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για όλο
το νομό (Μπελοκομίτη Καρδίτσας, 9 Αυγούστου 2009).
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•

Μετά από πρόσκληση της Τροχαίας Χαλκίδας και του Αντινομάρχη Ευβοίας προς το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (Ι.Ο.ΑΣ. – www.ioas.gr), καθώς και του Τοπικού
Συμβουλίου Νέων της Αίγινας διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία (για 2η χρονιά στη Χαλκίδα και
1η φορά στην Αίγινα αντίστοιχα) η εκδήλωση «Νύχτα χωρίς Ατυχήματα», το βράδυ του
Σαββάτου 4 Ιουλίου 2009, ενημερώνοντας τους νέους ότι το αλκοόλ και η οδήγηση δεν
πάνε μαζί, έχοντας μεγάλη ανταπόκριση από τους θαμώνες των κέντρων που ήταν κυρίως
νέα άτομα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε 3 μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Χαλκίδας (GAZ,
MIST και LOCA), σε συνεργασία του Ινστιτούτου με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας και την
υποστήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας και της αντιπροσωπείας Mazda – Βάθης
ΕΠΕ και σε 2 μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αίγινας (Ellinikon Seaside, Ρέμβη) με τη
συνεργασία του Τοπικού Συμβουλίου Νέων και του Αστυνομικού Τμήματος Αίγινας.
35 εθελοντές και στα 5 νυχτερινά κέντρα ήταν παρόντες κατά τη διάρκεια της βραδιάς για να
παροτρύνουν τους νέους να μην καταναλώσουν αλκοόλ στην περίπτωση που αποτελούσαν τον
«οδηγό της παρέας τους». Περισσότεροι από 600 νέοι (536 στη Χαλκίδα και 75 στην Αίγινα) που είχαν έρθει με το
δικό τους μεταφορικό μέσο υποσχέθηκαν να μην καταναλώσουν αλκοόλ και φόρεσαν αναγνωριστικό βραχιολάκι στο
χέρι τους κατά την είσοδό τους στο κέντρο, έτσι ώστε να μπορέσουν να «δεσμευτούν» και να κάνουν ένα φιλικό
αλκοτέστ κατά την έξοδό τους (Χαλκίδα-Αίγινα, 4 Ιουλίου 2009).

•

Μετά την επιτυχία της εκδήλωσης «Συμπεριφορά στο δρόμο» στο ΜΕΤΡΟ «Σύνταγμα» για την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων στα θέματα της Οδικής Ασφάλειας, του Πολιτισμού
και της Τέχνης, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και η Πάνος –
Βοήθεια στα παιδιά «Panos4life», “ταξίδεψαν” την έκθεση στα νησιά των Κυκλάδων Σύρο – Πάρο –
Σίφνο και Μήλο σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Λέσχη Σύρου, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τον
Πολιτιστικό Σύλλογο «Αρχίλοχο» Πάρου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σίφνο, το Μορφωτικό και
Κοινωνικό Σύλλογο Μήλου και υπό την αιγίδα και υποστήριξη του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας,
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Στην εκδήλωση προβλήθηκαν:
→ έργα/αφίσες των σπουδαστών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
→ φωτογραφίες πολιτών - επαγγελματιών και μη
→ σχετικό video (Sociolodromologia) που δημιουργήθηκε με αφορμή την εκδήλωση και αφορά στην οδική
συμπεριφορά των πολιτών τριών μεγάλων πόλεων (Αθήνα, Βρυξέλλες, Στοκχόλμη) της Ευρώπης καθώς και
σχετική μουσική σύνθεση του Ινστιτούτου για τους νέους
(Σύρος – Πάρος – Σίφνος – Μήλος, 3-18 Ιουλίου 2009)

•

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα το Συνέδριο της Οικονομικής Επιτροπής για την
Ευρώπη του Ο.Η.Ε. (UNECE) «Βελτιώνοντας την Οδική Ασφάλεια στην Νότιο-Ανατολική
Ευρώπη: Θέτοντας τους Περιφερειακούς και Εθνικούς Στόχους για την Μείωση των
Θυμάτων Οδικής Κυκλοφορίας», το οποίο φιλοξενήθηκε από το Επιμελητήριο Εύβοιας και
τον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών, με την υποστήριξη του Ελληνικού
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. συμμετείχε στο συνέδριο με την παρουσίαση «Δράσεις και προοπτικές
για την Οδική Ασφάλεια». Πραγματοποιήθηκε επίσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα της
διοργάνωσης, τεχνική επίσκεψη των συμμετεχόντων σε σημεία του οδικού δικτύου της Εύβοιας
που παρουσιάζουν κινδύνους και όπου έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός τροχαίων ατυχημάτων
(Lucy Hotel, Χαλκίδα, 25-27 Ιουνίου 2009).

•

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και η ΠΑΝΟΣΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ «Panos4life» διοργάνωσαν διήμερο εκδηλώσεων με στόχο την
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων στα θέματα της Οδικής Ασφάλειας, του
Πολιτισμού και της Τέχνης με κεντρικό θέμα «Συμπεριφορά στο δρόμο», υπό
την αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισμού, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του Δήμου
Αθηναίων και την υποστήριξη του ΟΠΑΠ, της European Profiles και του ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ. Στα πλαίσια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν/ έγιναν αντίστοιχα:
→ έργα/αφίσες των σπουδαστών του Εργαστηρίου Γραφικών Τεχνών της

→
→

→
→
→
→

Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών που δημιουργήθηκαν βάσει του
παραπάνω θέματος,
φωτογραφίες δημοσιογράφων του ειδικού τύπου του αυτοκινήτου και
πολιτών
σχετικό video (Sociolodromologia) που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για
την εκδήλωση και αφορά στην οδική συμπεριφορά των πολιτών τριών
μεγάλων πόλεων (Αθήνα, Βρυξέλλες, Στοκχόλμη) της Ευρώπης καθώς και
σχετική μουσική σύνθεση (Heart-room, «Σταμάτα»)
δράσεις & εφαρμογές για την Οδική Ασφάλεια
βράβευση των καλύτερων έργων της Σχολής Καλών Τεχνών
παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος κυκλοφοριακής αγωγής από ειδικούς παιδαγωγούς και
εμψυχωτές του Ι.Ο.ΑΣ. (συμμετοχή παιδιών από το «Χαμόγελο του Παιδιού» και άλλων επισκεπτών)
συναυλία των συγκροτημάτων Quilombo και D.F.
(Αθήνα, Χώρος Πολλαπλών Χρήσεων ΜΕΤΡΟ, Πλατεία Συντάγματος, 17-18 Ιουνίου 2009)
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•

Το Σουηδικό Εμπορικό Συμβούλιο και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς», διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα: «Οδική ασφάλεια –
Εμπειρίες & Προτεινόμενες λύσεις από το Σουηδικό μοντέλο». Στην
εκδήλωση παρουσιάστηκαν πρωτοποριακές εφαρμογές από κορυφαίες σουηδικές
εταιρίες όπως οι Volvo, Sensys, Thoreb, Kapsch και Savalco Maskin, καθώς
επίσης από τον Εθνικό Οργανισμό Οδικής Ασφάλειας (Vagverket) και το
Σουηδικό εθνικό ερευνητικό ινστιτούτο για την οδική ασφάλεια και τις
μεταφορές (VTI). Το κοινό είχε επίσης την ευκαιρία να ενημερωθεί από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημόσιων Έργων και τον ΟΑΣΑ σχετικά
με την παρούσα κατάσταση και τις προοπτικές στους τομείς της οδικής
ασφάλειας και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μεγάλο ενδιαφέρον είχαν οι
παρουσιάσεις των Σουηδών εμπειρογνωμόνων με τη χώρα τους να διακρίνεται
για υψηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας (Αθήνα, Divani Caravel, 16 Ιουνίου 2009).

•

Ολοκληρώθηκε η έκδοση του Συν-Οδηγού Οδικής Ασφάλειας για τις Ελληνικές Ένοπλες
Δυνάμεις, μια προσφορά του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», υπό τη
σκέπη του Προέδρου της Δημοκρατίας και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το
Γενικό Επιτελείο Στρατού. Το έντυπο χωρίζεται σε 3 μέρη: α) Στρατός και οδική ασφάλεια, β)
Αυτοκίνητο και οδική ασφάλεια και γ) Μοτοσυκλέτα και οδική ασφάλεια. Στόχος της έκδοσης είναι η
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των στρατευμένων νέων μας στην κατεύθυνση της πρόληψης και
μείωσης των τροχαίων δυστυχημάτων στη χώρα μας.

•

Λειτούργησε και πάλι η πινακίδα - ραντάρ στο δρόμο Κορίνθου-Πατρών, χάρη στην ευγενική
υποστήριξη του κυρίου Παύλου Μαρούκλα και της εταιρείας του Top Vision, που κατασκεύασε και
προσέφερε αφιλοκερδώς στο Ινστιτούτο νέα πινακίδα - ραντάρ σε αντικατάσταση εκείνης που είχε
κλαπεί τον Ιούνιο του 2008. Σημειώνεται ότι στόχος της τοποθέτησης της πινακίδας είναι η άμεση
ενημέρωση των διερχομένων οδηγών για την ταχύτητα που κινούνται ώστε να οδηγούν με σύνεση.
Επιπλέον τα στοιχεία που καταγράφονται στην μνήμη του συστήματος, συγκεντρώνονται και
αξιολογούνται από το Ινστιτούτο μόνο για λόγους έρευνας και πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων
(Μάιος 2009).

Το Ινστιτούτο συμμετείχε εκπροσωπούμενο από τον κ. Κόκκα, μέλος του Δ.Σ., στην ημερίδα
ευαισθητοποίησης που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών με
θέμα: «Η οδική ασφάλεια των παιδιών είναι δική μας ευθύνη». Ο κ. Κόκκας παρουσίασε
δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια και μίλησε για βασικές αρχές
οδικής ασφάλειας χρησιμοποιώντας και οπτικό υλικό (βίντεο). Στην εκδήλωση μίλησε και ο κ. Β.
Ορφανός, οδηγός αγώνων μοτοσυκλέτας – νικητής στο Ράλλυ Paris – Dakar (Σέρρες, 27 Μαΐου
2009).

•

Το Ι.Ο.ΑΣ. υποστήριξε την εκδήλωση που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Δημοτικής
Αστυνομίας Θεσσαλονίκης για τα παιδιά και την κυκλοφοριακή αγωγή στο
ξενοδοχείο Porto Palace με την παρουσία 1.200 παιδιών, παρέχοντας ενημερωτικό υλικό
και 50 ποδηλατικά κράνη. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε συνοπτικά το πρόγραμμα
ενημερωτικών παρεμβάσεων στα δημοτικά σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης και έγινε
με συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας και των Τοπικών Αρχών. Εκπροσώπηση του
Ινστιτούτου στη διοργάνωση έγινε από την Πρόεδρό του, η οποία απόνειμε δώρα στους
μικρούς μαθητές (Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2009).

•

Το Ινστιτούτο συμμετείχε με παρουσίασή του με θέμα «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για την
Οδική Ασφάλεια» στην ημερίδα Οδικής Ασφάλειας «Εφαρμογή Εκστρατειών Αφύπνισης του Κοινού για τη
Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας», που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Μαγνησίας (ΤΕΕ). Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Ερευνητικού Έργου CAST (Campaigns and Awareness Strategies in Traffic safety), παρουσιάστηκαν δράσεις ενημέρωσης
κι ευαισθητοποίησης για την οδική ασφάλεια (Αμφιθέατρο ΤΕΕ Μαγνησίας, Βόλος, 22 Μαΐου 2009).

•

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας (ΕΠΙΕΕ) και το
Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, διοργάνωσαν θεματική συνεδρία
με θέμα «Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών συμμετοχικής ψηφιακής επικοινωνίας και
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης». Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Πρόεδρος του
Ινστιτούτου Ι.Ο.ΑΣ. και ο κος Κ. Εφήμερος της εταιρείας MS Free, μιλώντας με θέμα «Ο
εθελοντισμός και το διαδίκτυο στην υπηρεσία της οδικής ασφάλειας – Pin Project»,
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παρουσίασαν τις δράσεις του Ινστιτούτου και το πανελλαδικό δίκτυο εθελοντών Pin Project, (περισσότερα www.ioas.gr).
Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν επίσης: ο Δρ. Π. Γεωργιάδης - Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Καθηγητής Dom Caristi (College of Communications, Information & Media - Ball State
University, Muncie, Indiana, USA) και ο κος Σ. Χαϊκάλης – Δημοσιογράφος (Κεντρικό Κτήριο Πανεπιστημίου Αθηνών, 21
Μαΐου 2009).
•

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός «Ελληνογερμανική Αγωγή» διοργάνωσε ειδική εκδήλωση με θέμα «Κυκλοφοριακή Αγωγή
& Οδική Ασφάλεια: είναι ζήτημα παιδείας», όπου ο συγκοινωνιολόγος κ. Άγγελος Ρουχωτάς, μέλος Δ.Σ. του
Ινστιτούτου, παρουσίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής του Ι.Ο.ΑΣ. που πραγματοποιείται σε
σχολεία της χώρας, τονίζοντας ότι η κυκλοφοριακή αγωγή είναι μείζον ζήτημα που πρέπει να αποκτάται από όλους
αρχίζοντας από πολύ μικρές ηλικίες. Σε αυτή την εκδήλωση συμμετείχαν επίσης το Υπουργείο Μεταφορών,
δημοσιογράφοι του ειδικού τύπου και πολλοί αντιπρόσωποι αυτοκινητοβιομηχανιών στη χώρα μας με εκθέματα σχετικά
με την ασφάλεια στα σύγχρονα αυτοκίνητα (Ελληνογερμανική Αγωγή, 11 Μαΐου 2009).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» παραβρέθηκε, μετά από πρόσκληση του Λυκείου Φιλιατρών,
στην παρουσίαση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας που
πραγματοποιήθηκε από τα παιδικά της Α’ και Β’ Λυκείου.
Από το Ινστιτούτο παρουσιάστηκε στους μαθητές και καθηγητές η κατάσταση αναφορικά με την οδική ασφάλεια στη
χώρα μας και οι σχετικές δράσεις του. Ακολούθως αναπτύχθηκε συζήτηση με τους νεαρούς μαθητές και μαθήτριες
σχετικά με τα πρότυπα συμπεριφοράς στους ελληνικούς δρόμους.
Το Ινστιτούτο συνεχάρη τη Φιλόλογο, κυρία Λαμπρινέα Ιωάννα, και τους μαθητές της για την πολύ καλά καταρτισμένη
και ενημερωτική παρουσίαση που ετοίμασαν και παρουσίασαν οι ίδιοι, σχετικά με την οδική ασφάλεια στη χώρα μας.
Παράλληλα δεσμεύτηκε να ενισχύσει την προσπάθειά τους, προβάλλοντας την εργασία τους στην ιστοσελίδα του και
συνεχίζοντας την επαφή με τους νέους της περιοχής μέσα από τις πανελλαδικές πλέον δράσεις του Ινστιτούτου σχετικά
με την ευγένεια στο δρόμο και τη μη κατανάλωση αλκοόλ πριν την οδήγηση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι μαθητές και για το PIN-Project, στο οποίο μπορούν να καταγράψουν ηλεκτρονικά τα
επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου της περιοχής τους, ενώ ο Διευθυντής του Σχολείου, κύριος Σταμάτης
Γιαννακόπουλος, ζήτησε τη συνδρομή του Ινστιτούτου για την τοποθέτηση στην περιοχή τους ηλεκτρονικού
συστήματος (ραντάρ) ελέγχου και καταγραφής της ταχύτητας των οχημάτων. (Φιλιατρά 6 Μαΐου 2009).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2009 που
πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Ε.Κ.Ε.Π στη Μεταμόρφωση μεταξύ 6 -10 Μαΐου. Στα πλαίσια της «Συμμαχίας
για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο», οι εταιρείες DIAGEO, ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και το Ι.Ο.ΑΣ.
διένειμαν έντυπο υλικό προς ενημέρωση των επισκεπτών για την οδική ασφάλεια στο δύσκολο χώρο της μοτοσυκλέτας.
Η έκθεση σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς η προσέλευση του κόσμου ήταν μεγάλη και το έργο της Συμμαχίας βρίσκει
την απήχηση που αναμενόταν.

•

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και μέλος της Κατευθυντήριας
Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ShLOW – Show me how
Slow, συμμετείχε με διάλεξή της προς τους φοιτητές που επελέγησαν για να
παρακολουθήσουν το training camp του συγκεκριμένου προγράμματος. Το θέμα της διάλεξης είχε τίτλο “Planning for
Road Safety Projects and Campaigns” και πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Το πρόγραμμα ShLOW αποτελεί
Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η οποία υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται από 13 Οργανισμούς σε
10 χώρες. Το ShLOW αφορά στη διαχείριση της ταχύτητας, η οποία αποτελεί την 1η αιτία θανάτου στους δρόμους μας
αλλά και μία αιτία επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να ενημερώσει και να
ευαισθητοποιήσει νέους φοιτητές και αυριανούς επιστήμονες & managers και να τους ενθαρρύνει στην ανάληψη
πρωτοβουλίας για ενημέρωση στον τόπο τους μέσω συγκεκριμένης δράσης για τη σωστή διαχείριση της ταχύτητας στο
οδικό δίκτυο με την υποστήριξη του E.T.S.C. και των συνεργατών του. Είναι ενθαρρυντικό ότι Έλληνες φοιτητές
επελέγησαν και συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα από ελληνικά Πανεπιστήμια (Πατρών, Αιγαίου και ΑΠΘ).
(Βρυξέλλες 20-24 Απριλίου 2009)

•

Η 1η Πανελλαδική Εβδομάδα για την Οδική Ασφάλεια διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) από τις 20 έως τις 26 Μαρτίου 2009 με
δράσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.
Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν:
→ Συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα για την ανακοίνωση της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο
Δρόμο στις 20 Μαρτίου
→ 1η Πανελλαδική Συνάντηση για την Οδική Ασφάλεια στο Αμύνταιο της Φλώρινας σε συνεργασία με την
Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση (Ε.ΚΑΤ.Ο.) Φλώρινας, το Δήμο Αμυνταίου και το Τοπικό Συμβούλιο Νέων
του Δήμου Αμυνταίου στις 21 Μαρτίου.
→ Περιφερειακή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας για τη Δυτική Ελλάδα σε συνεργασία με την εταιρεία μέλος του
Ινστιτούτου, ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., με συνέντευξη τύπου στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και τη συμμετοχή των Αρχών και
φορέων της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και παρουσίαση προσομοιωτή ασφαλούς οδήγησης (συνεργασία Ε.Ε.,
Top-25 και ΤΟΥΟΤΑ) στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πάτρας στις 22 Μαρτίου.
→ Eγκαίνια πεζοδιάβασης στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καστέλλας στο Δήμο Μεσσαπίων του Ν. Ευβοίας και
παρουσίαση στους μαθητές του σχολείου του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» από το
Ι.Ο.ΑΣ. που υποστηρίζεται από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ στις 23 Μαρτίου.
Στα πλαίσια της εν λόγω εβδομάδας εορτάσθηκε στις 26 Μαρτίου 2009 και η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο
Δρόμο» παράλληλα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες με διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού πανελλαδικά, προκειμένου οι
Έλληνες οδηγοί, που σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα είναι οι πιο επιθετικοί στην Ευρώπη, να γίνουν αποδέκτες της

24

σημασίας του μηνύματος της Ευγένειας στο Δρόμο, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για την Ασφάλεια και τον
Πολιτισμό στους Δρόμους μας.
Το Ι.Ο.ΑΣ. και ο Σ.Ε.Σ. προτίθενται να καθιερώσουν την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας ως θεσμό που θα συμβάλλει στην
ενημέρωση των πολιτών με στόχο την πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, που έχει εξελιχθεί σε μάστιγα για
την κοινωνία μας.
•

Tο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» παρουσίασε τη νέα
πρωτοβουλία του «Δρόμοι στο Μέλλον…Συμμαχία για την ασφάλεια και τον πολιτισμό στο
δρόμο» στις 20 Μαρτίου στην Αίγλη Ζαππείου με παρουσία της Επικεφαλής του Τομέα Οδικής
Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Mrs Isabelle Kardacz. Στη δημιουργία αυτού του κοινού
φορέα συμμαχούν οι εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ Α.Ε., ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε, COSMOTE, DIAGEO Hellas και
GENESIS Pharma ενώνοντας τη φωνή τους και συστρατεύοντας τις δυνάμεις τους με δημόσιους
και ιδιωτικούς φορείς για ένα καλύτερο, πιο υπεύθυνο και ασφαλέστερο
μέλλον στους δρόμους της Ελλάδας. Η συμμαχία υποστηρίζεται από το
Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, το European Transport
Safety Council (ETSC) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τελεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, του ΥΠΕΧΩΔΕ,
του Υπουργείου Υγείας και του Δήμου Αθηναίων. Υποστηρικτές και
αγγελιοφόροι του μηνύματος της Συμμαχίας για την Ασφάλεια & τον
Πολιτισμό στο δρόμο είναι και οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι,
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε., ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Οι άξονες δράσης της συμμαχίας είναι: Παιδιά και Οδική Ασφάλεια
(ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ), Αλκοόλ και Οδήγηση (DIAGEO), Ασφαλής Οδήγηση και Κινητό (COSMOTE), Καλή Υγεία
για Ασφαλή Οδήγηση (GENESIS Pharma) και Οικολογική Οδήγηση (ΓΕΦΥΡΑ A.E) (Ζάππειο,20 Μαρτίου 2009).

•

Πάτρα
Με μεγάλη επιτυχία παρουσιάστηκε στην Πλατεία Γεωργίου Α΄ της Πάτρας ο προσομοιωτής οδήγησης για την
ταχύτητα. Ο προσομοιωτής έφτασε στην Ελλάδα από τον Οργανισμό TOP-25 στις Βρυξέλλες μετά από πρόσκληση του
Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς». Οι πολίτες της Πάτρας που βρέθηκαν εκείνη την ημέρα στη
συγκεκριμένη πλατεία είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν τον προσομοιωτή ταχύτητας και να αντιμετωπίσουν
καταστάσεις, τις οποίες μπορεί να κληθούν να αντιμετωπίσουν στην πραγματικότητα σε περίπτωση που έχουν επιθετική
συμπεριφορά στο δρόμο. (Πάτρα 22 Μαρτίου 2009)

•

Χίος
Για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο δρόμο, κοινή δράση της Τροχαίας, του 1ου Λυκείου Χίου, της Τομεακής
επιτροπής Ψυχικής Υγείας Νομού Χίου και των οδηγών ταξί του νησιού πραγματοποιήθηκε σε κεντρικά σημεία της πόλης.
Συγκεκριμένα, τροχονόμοι της τροχαίας σταματούσαν τους διερχόμενους οδηγούς, στους οποίους οι μαθητές του
Λυκείου μοίραζαν το ενημερωτικό έντυπο για την ευγένεια στο δρόμο δίνοντας ταυτόχρονα συμβουλές για σωστή οδική
συμπεριφορά. Από την πλευρά τους οι οδηγοί ταξί είχαν τοποθετήσει την αφίσα τους στα οχήματά τους, ενώ τα παιδιά
που συμμετείχαν στην ημέρα ευγένειας έγραψαν σχετικές εργασίες, οι καλύτερες των οποίων θα βραβευθούν (Χίος, 26
Μαρτίου 2009).

•

Σέρρες
Στις 20 Μαρτίου 2009 παιδιά από σχολεία της πόλης των Σερρών πραγματοποίησαν μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο
της πόλης σύσκεψη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την οποία τα παιδιά εξέφρασαν τις ιδέες τους για το
πώς μπορεί η πόλη να παρέχει κυκλοφοριακή ασφάλεια στα παιδιά, ενώ συζητήθηκε και το θέμα των σχολικών
δακτυλίων. Επιπλέον για την ημέρα Ευγένειας στο δρόμο συγκεντρώθηκαν 560 παιδιά στο στάδιο του Πανσεραϊκού, τα
οποία σχημάτισαν με τα σώματά τους το σύνθημα «όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο». Την ίδια ημέρα μοιράστηκαν και
ενημερωτικά φυλλάδια «Ευγένειας στο Δρόμο» (Σέρρες, 1 Απριλίου 2009).

•

Φλώρινα
Στη Φλώρινα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο και το Σύλλογο, η Ε.ΚΑΤ.Ο. Φλώρινας, ο Δήμος Αμυνταίου και το
Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα bloka.com συνδιοργάνωσαν την 1η
Πανελλαδική Συνάντηση για την Οδική Ασφάλεια (Φλώρινα, 21 Μαρτίου 2009).

•

Κέρκυρα
Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Κέρκυρας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο και τις Αρχές του νησιού διένειμε, στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής Ημέρας για την Ευγένεια στο Δρόμο, έντυπο υλικό στο Γραφείο Συγκοινωνιών Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Κέρκυρας, στο Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ Κέρκυρας, στο Σωματείο Επαγγελματιών Οδηγών Ταξί, στα
ΚΤΕΟ του νησιού, στους χώρους στάθμευσης του Δήμου, στο Σύλλογο Οδηγών τουριστικών λεωφορείων και στις Σχολές
ξεναγών και τουριστικών επαγγελμάτων.
Εύβοια
Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από το Ι.Ο.ΑΣ. και
υποβλήθηκε στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για έγκριση, υλοποιήθηκε
έργο πεζοδιάβασης με φωτεινή σηματοδότηση έξω από το
δημοτικό σχολείο Καστέλλας του Δήμου Μεσσαπίων
στο Νομό Εύβοιας, από όπου διέρχονται καθημερινά οι
μαθητές και οι κηδεμόνες τους και βρίσκεται στον κεντρικό
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οδικό άξονα. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος, κος Α. Σπανός, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, οι
Βουλευτές του Νομού κκ. Παπαγεωργίου και Περλεπέ, ο Υποδιοικητής Τροχαίας Αστυνόμος Α΄ κος Μπαμπαράκος
Αναστάσιος, οι δάσκαλοι και όλοι οι μαθητές με τους γονείς τους. Η διευθύντρια του σχολείου κα Π. Μπαμπέ
ευχαρίστησε την Πρόεδρο του Ινστιτούτου και της πρόσφερε λεύκωμα με ζωγραφιές των παιδιών για το φανάρι και την
κυκλοφορία στους δρόμους, καθώς και λουλούδια με τις ευχαριστίες των παιδιών. Τις ευχαριστίες τους εξέφρασαν επίσης
ο Αντιδήμαρχος κ. Σπανός και ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής. Τέλος, εκδόθηκε από το Ινστιτούτο ειδικό έντυπο για
τους επαγγελματίες οδηγούς της περιοχής (Καστέλλα Χαλκίδας, 23 Μαρτίου 2009).
•

Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. σε διοργάνωση – ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Παράρτημα Ευβοίας) και το
Παρατηρητήριου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ με τίτλο «Η Οδική ασφάλεια στο νομό Ευβοίας – Οι σύγχρονες
εξελίξεις – Νέοι οδικοί άξονες και προσβάσεις». Ο εκπρόσωπος του Ινστιτούτου κ. Άρης Κόκκας παρουσίασε τις
δράσεις του Ινστιτούτου και αποτελέσματα από την έρευνα για τις απόψεις πολιτών σχετικά με τα αίτια πρόκλησης
τροχαίων ατυχημάτων (Χαλκίδα, 22 Μαρτίου 2009).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε σε συνεργασία με την Toyota Hellas και την
Ελληνογερμανική Αγωγή σε δράση προώθησης της σωστής οδηγικής συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα οι τρεις φορείς
παρουσίασαν στους χώρους της Ελληνογερμανικής Αγωγής προσομοιωτή οδήγησης του βελγικού Οργανισμού TOP-25,
ο οποίος παραβρέθηκε στην Ελλάδα για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Στο συγκεκριμένο προσομοιωτή ταχύτητας οι
οδηγοί αντιμετωπίζουν καταστάσεις, τις οποίες μπορεί να τις συναντήσουν στην καθημερινή τους οδήγηση και
ενημερώθηκαν σχετικά με τα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει η αμυντική οδήγηση στη δημιουργία ενός ασφαλούς
περιβάλλοντος κίνησης. (Ελληνογερμανική Αγωγή, 18-19 Μαρτίου 2009).
Μετά από επισημάνσεις και αιτήματα πολιτών και σχετικής αυτοψίας από το Ι.Ο.ΑΣ., το
Ινστιτούτο παρέδωσε μελέτη στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με τη δημιουργία διάβασης
πεζών, ρυθμιζόμενη από φωτεινούς σηματοδότες στη Λεωφ. Ποσειδώνος μεταξύ
των Οδών Μερώπης & Ναυσικάς του Δήμου Γλυφάδας η οποία υλοποιήθηκε από το
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2009.

•

Μετά από την πρόταση της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. και την αποδοχή της από τους
αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, ορίστηκε η 22α Μαρτίου ως Περιφερειακή
Ημέρα Οδικής Ασφάλειας για τη Δυτική Ελλάδα, με σκοπό την έμπρακτη έκφραση
της εγρήγορσης όλων των εμπλεκομένων στο μεγάλο ζήτημα της οδικής
ασφάλειας.
Στα πλαίσια αυτά συναντήθηκαν στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου εκπρόσωποι του
Κοινοβουλίου, της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,
της Νομαρχιακής και Τοπικής αυτοδιοίκησης, του ΤΕΕ, του Συλλόγου Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων και της Τροχαίας, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση σταθερής
συνέργειας και τη δέσμευση απολογισμού πεπραγμένων ένα χρόνο μετά στο ίδιο
σημείο.
Αποφασιστική σύμμαχος στην κοινή αυτή προσπάθεια στάθηκε η κα Isabelle Kardacz, επικεφαλής της Μονάδας
Οδικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προσήλθε στην εκδήλωση και δεσμεύτηκε ότι θα εργαστεί με τους
συνεργάτες για τη βελτίωση των δεδομένων της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας, αλλά και για να διαπιστωθεί κατά πόσο
τηρούνται οι ευρωπαϊκές οδηγίες ως προς την αδειοδότηση των Ελλήνων οδηγών, την ποιότητα εκπαίδευσής τους, τον
τεχνικό έλεγχο των οχημάτων και την τακτικότητα των τροχονομικών ελέγχων.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπήθηκε (πλην της κ. Kardacz) και από τον κ. Ιερόθεο Παπαδόπουλο (Διευθυντή της
Αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα), το Κοινοβούλιο από τους Βουλευτές Νατάσα Ράγιου και Κώστα Σπηλιόπουλο, το
Πανεπιστήμιο Πατρών από τον Πρύτανη κ. Σ. Κουμπιά και τον Αντιπρύτανη κ. Β. Αναστασόπουλο, ο Γ.Γ. της
Περιφέρειας κ. Σ. Σπυρίδων από τον κ. Δ. Παναγιωτόπουλο, η Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας από τον Αντινομάρχη κ. Δ.
Καπώνη, ο Δήμος Πατρέων από τον Αντιδήμαρχο κ. Ν. Τζανάκο, ο Δήμος Αγρινίου από τον Αντιδήμαρχο κ. Σ. Τσούκαλο,
το Τ.Ε.Ε. Δ. Ελλάδας από τον κ. Π. Βαγιώτα, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων από την κ. Α. Γόγολα, ενώ η
Τροχαία από τον Διοικητή της Τροχαίας Πατρών κ. Ν. Ιωαννίδη και τον Υποδιοικητή του Τμήματος Ναυπάκτου κ. Γ.
Αναστασόπουλο. Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Ναυπάκτου κ. Ν. Κούμπιος που δεν κατόρθωσε να
παραστεί διεμήνυσε πως ο Δήμος θέτει άμεσα στη διάθεση της πρωτοβουλίας το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής της
πόλης. Εκ μέρους της ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε, πλην του Γ.Διευθυντού και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Bernard Galtier
και των κ. Ν. Χαρικιόπουλο και Ι. Φρέρη, παρέστησαν επίσης ο κ. Ν. Δούρος, Αν. Γεν.Διευθυντής και ο κ. Κ. Κοσιώνης,
Προϊστάμενος Λειτουργίας.

•

Δράσεις Δικτύου Εθελοντών Ι.Ο.ΑΣ.: Οι πρόσφατες δραστηριότητες του Δικτύου Εθελοντών του Ι.Ο.ΑΣ.,
περιλαμβάνουν τις συναντήσεις με το Δήμαρχο Κορυδαλλού (20/1/09) και το Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας (30/1/’09),
κατά τις οποίες επιδόθηκαν στους δύο Δήμους τεύχη αυτοψιών προβληματικών για την οδική ασφάλεια σημείων. Σε
αρκετές πόλεις σ’ όλη την Ελλάδα προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις τόσο για την εκδήλωση της «Ευγένειας
στον δρόμο», όσο και για τις «Νύχτες χωρίς αλκοόλ». Σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή του Ι.Ο.ΑΣ.,
εθελοντές του Ινστιτούτου επιχειρούν συνεργασία με το Δήμο τους για την υλοποίηση δράσεων και την καλύτερη
οργάνωσή του.
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•

Με αφορμή τον εορτασμό της ημέρας της Γυναίκας, η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ., φιλοξενήθηκε στην Κέρκυρα από το
Σοροπτιμιστικό Όμιλο Κερκύρας, όπου διοργανώθηκε εκδήλωση και παρουσιάστηκε το έργο του Ινστιτούτου, παρουσία
εκπροσώπων των Αρχών και των Κοινωνικών φορέων του νησιού, παρουσιάζοντας ζητήματα οδικής ασφάλειας μέσω και
των Μ.Μ.Ε. Η Κέρκυρα είναι επίσης μια από τις περιοχές που πλήττονται από τροχαία ατυχήματα (Κέρκυρα, 11 Μαρτίου
2009).

•

Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την
κοπή της πίτας του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» την
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2009 στο ξενοδοχείο PARK. Φίλοι, μέλη και
συνεργάτες γνωρίστηκαν, αντάλλαξαν πληροφορίες για τις δραστηριότητες και
τις προσπάθειες του Ινστιτούτου στον αγώνα για την πρόληψη και μείωση των
τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας. Παρουσιάστηκαν συνοπτικά οι
κυριότερες δράσεις του Ινστιτούτου καθώς και μελλοντικά σχέδια.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Μέλη του Ινστιτούτου,
εκπρόσωποι φορέων, συνεργάτες, εθελοντές και φίλοι, που απήλαυσαν τη
ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα. Κατά τη διάρκεια της βραδιάς κληρώθηκαν
πολλά και όμορφα δώρα, προσφορά των Μελών και Συνεργατών του
Ινστιτούτου.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» βράβευσε ως τον καλύτερο
συνεργάτη του Δικτύου Εθελοντών για την οδική ασφάλεια κατά το 2008 –τον κο Πέτρο Εσκίογλου, ο οποίος ως
υπεύθυνος για το συντονισμό των εθελοντών για τις περιοχές του Δήμου Αθήνας, οργάνωσε, επίβλεψε και εκτέλεσε
πλήθος αυτοψιών σε επικίνδυνα για ατυχήματα σημεία του οδικού δικτύου.

•

Ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Συλλόγου Κοντιαντινών της Λήμνου, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» βρέθηκε στην ακριτική περιοχή, με σκοπό την ενημέρωση των νέων σχετικά με την
πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Στα πλαίσια αυτά ο κος Ιαβέρης μίλησε στους γονείς και στους μαθητές
του Γυμνασίου και του Λυκείου Μύρινας, η κα Μαρία Λαγωνίκα παρουσίασε το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής του
Ινστιτούτου παίζοντας με τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων νέας Κούτελης και Κοντιά, και ο κος Ν.
Χαραλαμπόπουλος παρουσίασε τις δράσεις του Ινστιτούτου, αναπτύσσοντας διάλογο με τους μαθητές και τους
καθηγητές του Γυμνασίου Λειβαδοχωρίου σχετικά με τα αίτια των θανατηφόρων τροχαίων στα οποία εμπλέκονται παιδιά
νεαρής ηλικίας. Αφορμή για την πρωτοβουλία στάθηκε ο αριθμός ανηλίκων που χάνονται άδικα οδηγώντας στους
δρόμους του νησιού. Το Ινστιτούτο ανταποκρινόμενο στα αιτήματα κατοίκων και φορέων εκπαίδευσης του νησιού
δεσμεύτηκε να αναπτύξει περαιτέρω δράσεις στη Λήμνο, στέλνοντας ενημερωτικό υλικό και εντάσσοντας την περιοχή
στις μελλοντικές πανελλήνιες εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα διοργανώσει σχετικά με την οδική
ασφάλεια (Λήμνος, Μύρινα – Λειβαδοχώρι – Κούτελη – Κοντιάς, 25 – 26 Φεβρουαρίου 2009).

•

Μετά από πρόσκληση του Εθνικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας, η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» κα Β. Δανέλλη-Μυλωνά, παρουσίασε το πρόγραμμα και τις δράσεις του
Ινστιτούτου. Τα μέλη του Συμβουλίου με ενδιαφέρον παρακολούθησαν τα στοιχεία που παρατέθηκαν σχετικά με τις
καμπάνιες ενημέρωσης και τις έρευνες που έχει διενεργήσει το Ινστιτούτο αναφορικά με τη συμπεριφορά και την
παραβατικότητα των Ελλήνων οδηγών, καθώς επίσης και με το θέμα πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας
γενικότερα. Στο τέλος της συνεδρίασης συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και τέθηκαν βάσεις συνεργασίας
(Υπουργείο Εσωτερικών, 16-2-2009).

•

Μετά από πρόσκληση της Ε.Ε. και φορέων της Κύπρου, η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. συμμετείχε σε αποστολή στην Κύπρο
για την υπογραφή του ERSC, αλλά και το συντονισμό και συνεργασία με δίκτυα φορέων που δραστηριοποιούνται σε
θέματα οδικής ασφάλειας. Το Ι.Ο.ΑΣ. αναπτύσσει συνεργασία με τους εν λόγω φορείς και υποστήριξε τη δημιουργία
φορέα Οδικής Ασφάλειας στην Κύπρο (Λευκωσία, 13 Φεβρουαρίου 2009).

•

«Το όνειρο… μία εκδρομή με την οικογένεια, τους φίλους, τους αγαπημένους. Ο
εφιάλτης… ένα ατύχημα, ένα δυστύχημα – συνέπεια της απροσεξίας στην οδήγηση ή
της έλλειψης των μέτρων ασφαλείας ή της εγωιστικής και επιθετικής συμπεριφοράς».

Στα πλαίσια της 2ης Έκθεσης Παιδικού & Εφηβικού Βιβλίου υπό τον τίτλο «Όνειρα
και Εφιάλτες», το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»
στοχεύοντας στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατ’ αρχήν μέσα από
την ενημέρωση των μικρών παιδιών, των δασκάλων και των γονέων, παρουσίασε στις
23 Ιανουαρίου 2009 το πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής, το οποίο ξεκίνησε ήδη από
τον Απρίλιο του 2008 σε σχολεία της Αττικής και έχει τίτλο «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια». Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Αττικής Οδού και της Εταιρείας Λειτουργίας Αττικές Διαδρομές (Εκθεσιακό
Κέντρο HELEXPO, 23 Ιανουαρίου 2009).
•

Με μεγάλη συμμετοχή φοιτητών πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του προγράμματος “ShLOW – Show me How
Slow” (www.shlow.eu), και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο από το «Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς». Το πρόγραμμα ShLOW,
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το οποίο αφορά στη σωστή διαχείριση της ταχύτητας με επίδραση στην Οδική Ασφάλεια αλλά και στην προστασία του
περιβάλλοντος, κέντρισε το ενδιαφέρον των φοιτητών του Τμήματος Μέσων Επικοινωνίας και Πολιτισμού, οι οποίοι
εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα σχεδιάζοντας μία σχετική καμπάνια. Παράλληλα με την
παρουσίαση του προγράμματος ShLOW δόθηκε η δυνατότητα στους φοιτητές να ανταλλάξουν απόψεις και να
συζητήσουν σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται στην Ελλάδα σχετικά με την οδική ασφάλεια (Πάντειο Πανεπιστήμιο,
28 Ιανουαρίου 2009).
•

Η 4η απονομή υποτροφίας που υλοποιείται κάθε χρόνο με
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών εις μνήμην
Πάνου Μυλωνά, έλαβε χώρα στην αίθουσα τελετών του
Πανεπιστημίου Πατρών στις 14 Ιανουαρίου 2009 και δόθηκε στον
πρωτεύσαντα φοιτητή του 4ου έτους του
τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών κ.
Κωνσταντίνο Ανυφαντή. Η υποτροφία υποστηρίχτηκε από το Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς» και τη MAZDA-ΕΛΜΑ AEBEA. Ο Πρύτανης του
Πανεπιστημίου Πατρών κ. Σταύρος Κουμπιάς, ο Αντιπρύτανης κ.
Βασίλης Αναστασόπουλος, ο Πρόεδρος και οι καθηγητές (κ.κ. Β.
Κωστόπουλος και Γ. Χρυσολούρης) του εν λόγω Τμήματος εξήραν το
χαρακτήρα και τις επιστημονικές δυνατότητες του Πάνου Μυλωνά
που χάθηκε άδικα σε τροχαίο δυστύχημα στις 22 Μαρτίου του 2004 στο δρόμο Κορίνθου – Πατρών ενώ πήγαινε να
παρακολουθήσει τα μαθήματά του στο Πανεπιστήμιο Πατρών όπου φοιτούσε. Παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Τοπικών
Αρχών καθώς και εκπρόσωποι φορέων. Στη διοργάνωση μίλησαν επίσης o Αντιδήμαρχος κ. Ν. Τζανάκος, ο Διοικητής της
Τροχαίας Πατρών κ. Ν. Ιωαννίδης, ο Υπαστυνόμος κ. Σπ. Νιάρος, ο κ. Ι. Φρέρης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας της ΓΕΦΥΡΑΣ
Α.Ε και η κα Ά. Γόγολα εκπρόσωπος-Μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων εκφράζοντας την αμέριστη
υποστήριξη στο έργο του Ινστιτούτου.
Μεγάλο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη ανταπόκριση υπήρξε και για την πρώτη δημοσιοποίηση της νέας πρωτοβουλίας του
Ινστιτούτου σχετικά με τη συγκρότηση Εθνικής Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στους Δρόμους,
η οποία δημιουργεί το πλαίσιο για κοινή δράση κρατικών φορέων, ιδιωτικών επιχειρήσεων και πολιτών για την προαγωγή
της οδικής ασφάλειας και της πολιτισμένης συμπεριφοράς στους ελληνικούς δρόμους. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε η
παρουσίαση του Ευρωπαϊκού προγράμματος ShLOW - show me how slow, από εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) που συνεργάζεται με το Ινστιτούτο.

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» σε
συνεργασία με την εταιρεία-μέλος του ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. πραγματοποίησε
εκδήλωση στις 16 Δεκεμβρίου 2008 στο Αμφιθέατρο του
Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, στα πλαίσια παρουσίασης
των αποτελεσμάτων της ενημερωτικής εκστρατείας «Πάμε για να
ξανάρθουμε». Η έρευνα που διενεργήθηκε σε συνεργασία με το
Πάντειο Πανεπιστήμιο κατέδειξε ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Κατά
τη διάρκεια της εκδήλωσης το Ινστιτούτο βράβευσε τον
«Τροχονόμο της χρονιάς» που, μετά από πρωτοβουλία του
Ινστιτούτου, επιλέγεται κάθε χρόνο με κριτήριο τη σημαντική
συμβολή του στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και στην
προστασία της ζωής των πολιτών. Βραβεύτηκαν για το λεκανοπέδιο
Αττικής ο Αστυφύλακας Σπύρος Μερτζανίδης από το Τμήμα Τροχαίας Καισαριανής και για την περιφέρεια ο Αρχιφύλακας
Νικόλαος Τριανταφύλλης από το Τμήμα Τροχαίας Θηβών. Οι βραβευθέντες έλαβαν τιμητική πλακέτα ενώ για το Τμήμα
που υπηρετούν επιδόθηκε ραντάρ τελευταίας τεχνολογίας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός
Μεταφορών & Επικοινωνιών κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών αρμόδιος για
θέματα Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, ο κ. Κων/νος Δημητρόπουλος, ταξίαρχος ως εκπρόσωπος του
Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας κ. Θεοχάρης Αγόρης καθώς και εκπρόσωποι φορέων. Μετά
τη βράβευση του «Τροχονόμου της Χρονιάς» για την Αττική και την περιφέρεια, ο κ. Κ. Χατζηδάκης απένειμε στον
εκπρόσωπο της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. κ. Νίκο Χαρικιόπουλο, πιστοποιητικό το οποίο επιβραβεύει την εκστρατεία για την
οικολογική οδήγηση.

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» υποστήριξε την εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας που με απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού πραγματοποιήθηκε για τις
Ένοπλες Δυνάμεις από 10-14 Δεκεμβρίου 2008 και συμμετείχε με εκπαιδευτικές διαλέξεις.
Στην ομάδα ενημέρωσης συμμετείχαν η Πρόεδρος, τα μέλη του Ι.Ο.ΑΣ. – Συγκοινωνιολόγοι
κ.κ. Α. Ρουχωτάς και Στ. Ευσταθιάδης, το μέλος του Ι.Ο.ΑΣ. κ. Α. Κόκκας, δημοσιογράφος του
ειδικού τύπου και ο οδηγός αγώνων και εθελοντής του Ινστιτούτου κ. Β. Ορφανός. Οι
εκπαιδευτικές διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν σε Σχηματισμούς και Μονάδες του Στρατού Ξηράς.
Συγκεκριμένα στη ΜΕΡΥΠ πόλη Λαμίας, στη Σχολή Αεροπορίας Στρατού στα Μέγαρα, στη
Μονάδα Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβήκειο, στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών και Καταδρομών
στον Ασπρόπυργο και Ν. Πέραμο, στο 505 Τάγμα Πεζοναυτών στο Βόλο και στο Κέντρο
Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων Αυλώνα.

•

Με μεγάλη συμμετοχή φοιτητών, εκπροσώπων φορέων και πολιτών πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2008 η
παρουσίαση του προγράμματος “ShLOW – Show me How Slow” (www.shlow.eu), από τον εκπρόσωπο του
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Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (E.T.S.C.) κ. Gabriel Simcic σε συνεργασία με το Ινστιτούτο στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Χίο. Το πρόγραμμα ShLOW, το οποίο αφορά στη σωστή διαχείριση της ταχύτητας με
επίδραση στην Οδική Ασφάλεια αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, κέντρισε το ενδιαφέρον των φοιτητών οι
οποίοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Η παρουσία, επίσης, της Προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ.
Πάνος Μυλωνάς στην παρουσίαση του προγράμματος, έδωσε αφορμή για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των τοπικών
φορέων και του Ινστιτούτου για την προώθηση ενεργειών σε θέματα ασφάλειας στο νησί της Χίου.
•

Το Ι.Ο.ΑΣ. σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Σμύρνης πραγματοποίησε στις 3
Δεκεμβρίου 2008, Ημερίδα με θέμα: «ΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΛΗΨΗ – ΖΩΗ» στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων της Εστίας Νέας Σμύρνης.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και η
ανάδειξη της κυκλοφοριακής συνείδησης και αγωγής, ως στοιχείου πολιτισμού για
την προαγωγή της ποιότητας ζωής και της οδικής ασφάλειας του τοπικού
πληθυσμού, με έμφαση στους νέους και στις νέες της περιοχής.
Την εν λόγω εκδήλωση άνοιξε ο Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Τζουλάκης και συντόνισε
η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου κα Βασιλική Δανέλλη- Μυλωνά, καθώς
κεντρικοί εισηγητές της Ημερίδας ήταν ο κ. Νότης Παρασκευόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος και
Συντονιστής του Δικτύου Εθελοντών του Ινστιτούτου πανελλαδικά, ο κ. Βασίλης Ορφανός, Οδηγός Αγώνων
μοτοσικλέτας - μηχανολόγος και ο κ. Τάσος Μαρκουίζος (Ιαβέρης), Οδηγός Αγώνων και Σύμβουλος Ασφαλούς Οδήγησης
και Οδικής Συμπεριφοράς.
Η Ημερίδα αποτέλεσε μέρος της ενέργειας του Σχεδίου Δράσης «ΓΝΩΣΗ-ΠΡΟΛΗΨΗ-ΖΩΗ» στο πλαίσιο του Ε.Π.
«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Μέτρο
1.6: Δράσεις ενίσχυσης της Απασχόλησης με την ενεργό συμμετοχή των μη Κυβερνητικών Οργανισμών.

•

Παρουσίαση του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» για το έργο της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων έλαβε χώρα σε
διοργάνωση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για το έτος πρόληψης 2008 παρουσία εκπροσώπων
της Πολιτείας και του επιχειρηματικού κλάδου. Με συντονισμό του δημοσιογράφου κ. Σεραφείμ Φυντανίδη έγιναν
εισηγήσεις από την κα Μ. Αντωνάκη (Γεν. Διευθύντρια ΕΑΕΕ), κα Β. Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρο Ι.Ο.ΑΣ., καθηγητή κ.
Γιάννη Τούντα, Πρόεδρο του ΙΚΠΙ και κ. Μ. Δασόπουλο, επιπυραγό του ΑΠΣ. Το βραβείο Πρόληψης απονεμήθηκε
στην Πρόεδρο του Ι.Ο.ΑΣ. για το έργο του Ινστιτούτου (Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 11
Νοεμβρίου 2008).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» επεκτείνει το πρόγραμμα Κυκλοφοριακής
Αγωγής που ξεκίνησε, με πρωτοβουλία του Ι.Ο.ΑΣ., ήδη από τον Απρίλιο του 2008 σε σχολεία
της Νέας Σμύρνης και των Βριλησσίων με τίτλο «Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια». Για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού
εργάστηκαν υπό την εποπτεία του Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς
ειδικοί του χώρου της οδικής ασφάλειας και ειδικοί παιδαγωγοί.
Η διαδραστική προσέγγιση των μικρών μαθητών γίνεται μέσω
βιωματικού παιχνιδιού, στοιχείο που αποτελεί καινοτομία στο
χώρο της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, ενώ το
πρόγραμμα συμπληρώνεται με έντυπο υλικό για τους γονείς και
τους δασκάλους. Η ενέργεια πραγματοποιείται με την
υποστήριξη της Αττικής Οδού.

•

Στα πλαίσια της δέσμευσης του Ι.Ο.ΑΣ. σε συνεργασία με το ΣΕΣ και της Diageo
για την υπεύθυνη κατανάλωση σε σχέση με την οδήγηση καθώς και τα στατιστικά
για την Ελλάδα, δημιουργήθηκε από τον Απρίλιο 2007 μια διαφοροποιημένη
ενημερωτική εκστρατεία για τους πολίτες που προκαλεί το ενδιαφέρον τους,
συνδέοντας τη Formula 1 και τους οδηγούς της με την υιοθέτηση ασφαλών λύσεων
μεταφοράς μετά την κατανάλωση αλκοόλ.
Την εκστρατεία συνυπογράφει ο Mika Hakkinen, Παγκόσμιος Πρεσβευτής Υπεύθυνης
Κατανάλωσης του JW και Παγκόσμιος Πρωταθλητής Formula 1, που με την ενεργή
του στάση μεταδίδει το μήνυμα «Γίνε ο Οδηγός της Παρέας. Μην πίνεις, πριν
οδηγήσεις».
Επιπλέον, το πρόγραμμα, μέσω πολυάριθμων δράσεων (συμμετοχή σε έκθεση, online
διαγωνισμός, συνέντευξη τύπου Mika Hakkinen, επικοινωνία μηνύματος στο 12ο
Economist Round Table, προωθητική ενέργεια στην Αττική, συμμετοχή στο Athens
Tuning Show, ολική επικάλυψη λεωφορείων κ.α.) προτρέπει τους πολίτες να δώσουν
τη δική τους εκδοχή, χρησιμοποιώντας το μήνυμα «Δεν πίνω πριν οδηγήσω» με
στόχο την εδραίωση της υπεύθυνης νοοτροπίας στους Έλληνες οδηγούς.
(Περισσότερες πληροφορίες www.dontdrinkanddrive.gr)

•

Στις 26 Νοεμβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη Ημερίδα με θέμα: «Οδική Ασφάλεια και
Κυκλοφοριακή Αγωγή» που διοργανώθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρχία Δημοτικής Αστυνομίας
παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας & φορέων. Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. συμμετείχε ως ομιλήτρια με θέμα: «Οδική
Ασφάλεια – Δράσεις και Προοπτικές» (Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη - Θεσσαλονίκη, 26/11/2008).
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•

Υποστήριξη της εκδήλωσης με θέμα: «Οδική Ασφάλεια και Ανάπτυξη πάνε μαζί» στα πλαίσια του Business Show
Αγρίνιο 2008. Το Ινστιτούτο εκπροσωπήθηκε από τον κ. Ι. Φρέρη, Μέλος του Δ.Σ. και Υπεύθυνο Επικοινωνίας της
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. Συμμετείχαν επίσης οι κ.κ. Τ. Μαρκουίζος (Ιαβέρης), Στέφανος Δήμας (Mercedes-Benz) και Χ.
Παλαιοκώστας (AUTOCAR) επισημαίνοντας ότι οι δείκτες οδικής ασφαλείας αποδεικνύουν το επίπεδο ανάπτυξης και
πολιτισμού μιας χώρας (Αγρίνιο, 8 Νοεμβρίου 2008).

•

Συμμετοχή της Προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ. με ομιλία της και παρουσίαση του έργου και των δράσεων του Ινστιτούτου κας Β.
Δανέλλη-Μυλωνά και του συγκοινωνιολόγου του Ι.Ο.ΑΣ. κου Στ. Ευσταθιάδη, σε Διεθνές Συμπόσιο της FIA (Διεθνούς
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου). Στο πλαίσιο της διοργάνωσης ανακοινώθηκε η συμμετοχή του Ινστιτούτου ως Τεχνικού
Συμβούλου στο θέμα της δημιουργίας χαρτών επικινδυνότητας του Οδικού Δικτύου της χώρας μας. Για το θέμα, το
Ινστιτούτο θα συνεργαστεί με την ΕΛΠΑ και το διεθνή Οργανισμό EuroRAP/iRAP. Στη διοργάνωση μίλησαν ο Υπουργός
Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Κ. Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος της FIA και πλήθος διακεκριμένων ομιλητών από το
εξωτερικό παρουσιάζοντας δράσεις και εξελίξεις σε ζητήματα οδικής ασφάλειας (Αρσενάλι, Χανιά Κρήτης, 29-30
Οκτωβρίου 2008).

•

Στις 8 Οκτωβρίου 2008 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η 6η συνάντηση των εκπροσώπων των Μελών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (6th eSafety Observers European Meeting) σχετικά με την προώθηση των θεμάτων της
πρωτοβουλίας eSafety. Η Πρόεδρος Δ.Σ. του Ινστιτούτου προσκλήθηκε να συμμετάσχει ως εθνικός εκπρόσωπος. Στις
εργασίες του συνεδρίου παρουσιάστηκαν δράσεις που έχουν υλοποιηθεί και δράσεις που είναι σκόπιμο να υλοποιηθούν
για την επίτευξη των στόχων της πρωτοβουλίας στις χώρες που συμμετέχουν.

•

Συμμετοχή του Ινστιτούτου με εκπροσώπησή του και παρουσίαση από το συγκοινωνιολόγο του Ινστιτούτου κ. Νότη
Παρασκευόπουλου στο Ρέθυμνο στα πλαίσια διοργάνωσης ημερίδας για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων
της μη κυβερνητικής Οργάνωσης «ΤΡΟΧΟΠΡΟΒΛΕΨΗ», με την ευκαιρία και της παρουσίασης της ιστοσελίδας τους
(Ρέθυμνο, 3 Νοεμβρίου 2008).

•

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με τους «Responsible Young Drivers» (RYD)
του Βελγίου, διοργάνωσε το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2008 εκδηλώσεις σε 8 πόλεις της
Ελλάδας: Αθήνα (CANDY BAR, ENVY-ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ και VILLA MERCEDES), Θεσσαλονίκη
(SHARK), Πάτρα (Disco Room), Λάρισα (BUZIOS Live), Κιλκίς (MY CLUB), Ρόδο (CLUB
DOME), Χίο (LOFT και RΕΜΕΖΖΟ) και Χανιά (SENSO) καθώς και σε 3 νυχτερινά κέντρα
στη Λευκωσία (BLINKERS, ZOO και ΣΦΗΝΑΚΙΑ), ταυτόχρονα με τη μεγάλη Πανευρωπαϊκή
διοργάνωση «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» σε 20 χώρες (Βέλγιο, Βουλγαρία,
Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Λετονία,
Λιθουανία, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Φιλανδία), με την
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στοχεύοντας στην προώθηση της Οδικής Ασφάλειας,
αυξάνοντας έτσι την ευαισθητοποίηση του κοινού και παρουσιάζοντας στους νέους ότι το
αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί. Το κεντρικό μήνυμα της ενέργειας είναι: «Όλοι
διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει… Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας».

•

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», Μέλος του ETSC, υποστηρίζει ενεργά την υλοποίηση του προγράμματος Roads to
Respect (R2R) το οποίο συντονίζει το European Transport Safety Council (ETSC). Στο πλαίσιο του προγράμματος όπου
συμμετέχουν και Έλληνες φοιτητές πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα από 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2008 στις
Βρυξέλλες, η συνάθροιση και εκπαίδευση των επιλεγμένων φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο
συγκοινωνιολόγος κ. Στέλιος Ευσταθιάδης, μέλος του Ι.Ο.ΑΣ., συμμετείχε στην εν λόγω δραστηριότητα με διάλεξη και
ανάλογη πρακτική εξάσκηση στο θέμα της υποδομής επικίνδυνων θέσεων και τρόπων αντιμετώπισής τους.

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας – Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» πραγματοποίησε την
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2008, Ημερίδα με θέμα: «Ασφάλεια στις Οδικές
Μεταφορές: Συντελεστής Ανάπτυξης & Ποιότητας Ζωής» στα πλαίσια της 4ης
Έκθεσης Επαγγελματικού Αυτοκινήτου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών &
Επικοινωνιών (ΥΜΕ) και του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων
(ΣΕΑΑ).
Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση σχετικά με την εκπαίδευση των οδηγών
βαρέων οχημάτων και των επαγγελματιών οδηγών γενικότερα καθώς και η
ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των εταιρειών του κλάδου των μεταφορών, αναφορικά με την ασφαλή φόρτωση και
μεταφορά επικίνδυνων φορτίων και εμπορευμάτων γενικότερα.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κάρολος Παπούλιας απέστειλε χαιρετισμό για την Ημερίδα, τονίζοντας ότι η οδική
ασφάλεια είναι «εθνική υπόθεση» και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπισθεί.
Μετά το πέρας των ομιλιών ακολούθησε παρουσίαση ζωντανής επίδειξης του προγράμματος πρακτικής εκπαίδευσης
σε ειδικά διαμορφωμένη πίστα από τον κο Νίκο Μπάκα, Δ/ντή της Quality & Safety.

•

Το Ι.Ο.ΑΣ. συμμετείχε/υποστήριξε τη διενέργεια εκδηλώσεων για την Οδική Ασφάλεια με παρουσία και διάθεση
υλικού:
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✓ Στην Ημερίδα της Τροχαίας Ζακύνθου στις 5 Δεκεμβρίου 2008 στο Μουσικό Γυμνάσιο Ζακύνθου που
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εβδομάδας Τροχαίας και της πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων.
✓ Στο Μουσείο Αυτοκινήτου «Φαέθων», στη διοργάνωση της Β΄ Τροχαίας
Αυτοκινητοδρόμων και της Τροχαίας Κηφισιάς. Ομιλήτρια ήταν η Πρόεδρος του
Ι.Ο.ΑΣ. κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά (αίθουσα Μουσείου Φαέθων 9-10-2008).
✓ Στη Γουμένισσα, σε διοργάνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Νομού Κιλκίς και
του Τμήματος Τροχαίας Κιλκίς παρουσιάστηκαν σε πολίτες και μαθητές
προγράμματα ενημέρωσης και κυκλοφοριακής αγωγής, με θέμα: «Οδική Ασφάλεια
– Προτεραιότητα στη Ζωή». Συμμετείχε η Πρόεδρος του Ινστιτούτου (6 & 7
Οκτωβρίου 2008).
✓ Το Τμήμα Τροχαίας Κατερίνης οργάνωσε στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσής του για
την Οδική Ασφάλεια, εκδήλωση με θέμα τα τροχαία ατυχήματα. Στην εκδήλωση στην
οποία παρέστησαν εκπρόσωποι όλων των αρχών της Πιερίας και παιδιά από πολλά
σχολεία, ομιλητής ήταν το μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», συγκοινωνιολόγος
Νότης Παρασκευόπουλος (Κατερίνη, 6.10.2008).
✓ Το Τμήμα Τροχαίας Ναυπάκτου οργάνωσε στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσής του για την Οδική Ασφάλεια
εκδήλωση με θέμα τα τροχαία ατυχήματα στην οποία ομιλητής ήταν, εκ μέρους του Ινστιτούτου, το μέλος του Δ.Σ.
του Ι.Ο.ΑΣ. κ. Ιωάννης Φρέρης (Ναύπακτος, 6.10.2008).
✓ Στην Έδεσσα το Ινστιτούτο υποστήριξε την εκδήλωση του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης και Παραβατικότητας
του Δήμου Έδεσσας, του Τμήματος Τροχαίας Έδεσσας και της Δημοτικής Αστυνομίας, με έντυπο και εποπτικό υλικό
(15.10.2008).
Πανελλαδικά απεστάλη έντυπο υλικό στα κατά τόπους Τμήματα της Τροχαίας στην περιφέρεια μετά από αίτημά τους.
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (Ι.Ο.ΑΣ. – www.ioas.gr) διοργάνωσε με
μεγάλη επιτυχία την εκδήλωση «Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» με την υποστήριξη της ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ και των ΑΤΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, το Σάββατο βράδυ 13 Σεπτεμβρίου 2008, στην παραλιακή,
παρουσιάζοντας στους νέους ότι το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στους 3 πιο δημοφιλείς προορισμούς της παραλιακής, στο ΑΚΡΩΤΗΡΙ
Boutique, VIVE MAR και ΕΝ ΠΛΩ έχοντας μεγάλη ανταπόκριση και συνεργασία από το κοινό που
ήταν κυρίως νέα άτομα.
Μετά από πρόσκληση της Τροχαίας Χαλκίδας προς το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (Ι.Ο.ΑΣ. – www.ioas.gr) διοργανώθηκε με
μεγάλη επιτυχία στη Χαλκίδα η εκδήλωση «Νύχτα χωρίς
Ατυχήματα», το βράδυ του Σαββάτου, 9 Αυγούστου 2008,
ενημερώνοντας τους νέους ότι το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί, έχοντας μεγάλη
ανταπόκριση από τους θαμώνες των κέντρων που ήταν κυρίως νέα άτομα. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια των εθελοντών του Ινστιτούτου και εθελοντών του Ε.Ε.Σ..
Ανάμεσα στους εθελοντές του Ινστιτούτου ήταν και ο ηθοποιός κος Πασχάλης Τσαρούχας, σε 3
μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Χαλκίδας, στο GAZ, το MIST και το LOCA, σε συνεργασία του
Ι.Ο.ΑΣ. με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκίδας, υπό την αιγίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας
και με υποστηρικτές την αντιπροσωπεία Mazda – Βάθης ΕΠΕ και την εταιρεία Οικοδομικές
Επιχειρήσεις Β. Μάστορης.
•

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» απένειμε Τιμητική Διάκριση στο Δήμαρχο Αθηναίων,
κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, στις 8 Ιουλίου 2008. Ο
Δήμος Αθηναίων ανταποκρίθηκε στις υποβληθείσες προτάσεις του Τοπικού Δικτύου
Εθελοντών του Ινστιτούτου και αποκατέστησε εντός διμήνου το 74% των προβλημάτων
από τα 72 σημεία οδικής επικινδυνότητας που είχαν υποδειχθεί από πολίτες μέσω του Pin
Project –«Κάρφωσέ το» και επιβεβαιώθηκαν από εθελοντές του Δικτύου Εθελοντών.

•

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», για την ενίσχυση του Δικτύου Εθελοντών του, δημιούργησε την online
καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «Γίνε κι εσύ εθελοντής», με πολλαπλών διαστάσεων banners, που
προβάλλονται σε sites υψηλής επισκεψιμότητας, όπως αυτά της Ναυτεμπορικής, Pathfinder, SportFM,
Euro2day, 4 Τροχοί, AutoBild, TopGear, in.gr και άλλα, σε συνέργεια με τη γενική καμπάνια της Οδικής
Ασφάλειας που έχει αναπτυχθεί από το Ινστιτούτο και περιλαμβάνει μηνύματα για την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων - τη χρήση ζώνης, την υπερβολική ταχύτητα, το αλκοόλ και την οδήγηση και την
προστασία των παιδιών στο αυτοκίνητο (Ιούνιος 2008).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου συμμετείχε με ομιλία της σε Ημερίδα στις 20
Ιουνίου 2008 στη Λευκωσία που διοργανώθηκε από την Αστυνομία Κύπρου σε
συνεργασία με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων και το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού με χορηγία των Ελληνικών Πετρελαίων Κύπρου (ΕΚΟ). Συζητήθηκαν
θέματα συνεργασίας και κοινής δράσης στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας στην
Ελλάδα και την Κύπρο.
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•

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με το περιοδικό Auto Τρίτη που εκδίδεται από την
MOTORPRESS ΕΛΛΑΣ ΑΕ, Μέλος του Ινστιτούτου, συμμετείχε στη δημιουργία και τη διάθεση 6
Οδικών Χαρτών και Τουριστικών Οδηγών της Ελλάδας. Οι εν λόγω Οδηγοί διανεμήθηκαν
ένθετοι σε 6 συνεχόμενα τεύχη του Auto Τρίτη. Το Ινστιτούτο, μέσα από τους Οδηγούς αυτούς
συμβουλεύει τους ταξιδιώτες – σε ειδικό διακριτό χώρο – σχετικά με τα επικίνδυνα σημεία του
οδικού δικτύου όπου έχουν συμβεί τα περισσότερα θανατηφόρα ατυχήματα (ανά περιφέρεια που
καλύπτει ο κάθε χάρτης) (Ιούνιος 2008).

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», της LION Hellas-Peugeot και της BP Hellas, στα
πλαίσια της Ευρωπαϊκής εκστρατείας του Ερυθρού Σταυρού για την Οδική
Ασφάλεια προέβη στη διεξαγωγή διαγωνισμού ζωγραφικής με θέμα: «Οδική
Ασφάλεια – Κυκλοφορώ σωστά στους δρόμους». Η βράβευση των παιδιών
που οι ζωγραφιές τους διακρίθηκαν πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του
Νοσοκομείου «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και 6 ποδήλατα δόθηκαν ως έπαθλο στους
νικητές (5 Ιουνίου 2008).

•

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με την εταιρεία LeasePlan, Διεθνή Οργανισμό στη
Διαχείριση Στόλων και Οχημάτων, δημιούργησε ένα ενημερωτικό έντυπο με τις «Βασικές Αρχές
Οδικής Ασφάλειας» για την ενημέρωση των πολιτών και την ευαισθητοποίησή τους στο θέμα της
Οδικής Ασφάλειας (Μάιος 2008).

•

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», με πρωτοβουλία του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας
και ειδικότερα της Διεύθυνσης Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους διοργάνωσε
Ημερίδα με θέμα «Δράσεις – Προοπτικές & Βασικές αρχές οδικής
ασφάλειας», στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων, στις 23 Μαΐου 2008. Την
εκδήλωση παρακολούθησαν με ενδιαφέρον οι αξιωματικοί της Σχολής Ικάρων και
περισσότεροι από 400 Ίκαροι. Ομιλητές ήταν η Πρόεδρος Δ.Σ. του Ινστιτούτου
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», κα Β. Δανέλλη-Μυλωνά, στην οποία
επιδόθηκε τιμητική πλακέτα για το έργο και τη συνεισφορά της στην προσπάθεια
για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας, καθώς και το Μέλος
του Ινστιτούτου και Διευθυντής Σύνταξης του Auto Motor und Sport κος Ά. Κόκκας.

•

Συμμετοχή της Προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ. ως μέλους της Κατευθυντήριας Επιτροπής (Steering Committee) στο Πρόγραμμα
Managing Speed - ShLOW (Show me How Slow) που υλοποιείται από το ETSC με συμμετοχή 14 Ευρωπαϊκών
φορέων σε 11 χώρες με την υποστήριξη της Ε.Ε.. Το πρόγραμμα έχει στόχο να ενημερώσει τους πολίτες και να
ενεργοποιήσει νέους επιστήμονες σε θέματα διαχείρισης της ταχύτητας. Η υπερβολική ταχύτητα αποτελεί τον παράγοντα
που αυξάνει τον κίνδυνο της πρόκλησης και τη σοβαρότητα των συνεπειών των τροχαίων ατυχημάτων, ενώ παράλληλα
επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον (Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2008).

•

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου
επισκέφτηκε (17-18/5) τη Δυτική Ελλάδα, για ένα διήμερο βιωματικό
σεμινάριο που περιελάμβανε και τη μελέτη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
της ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.. Στο πλαίσιο αυτό, οι νέοι επιστήμονες με τους καθηγητές
τους παρακολούθησαν - στο Εκθεσιακό Κέντρο της Γέφυρας στο Αντίρριο παρουσίαση από την Πρόεδρο του Ινστιτούτου η οποία υπογράμμισε τις
διαστάσεις εθνικού θέματος που έχει λάβει ο τομέας αυτός. Στηρίζοντας στα
πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία την ανησυχία της για το μέλλον, εστίασε
στην ανάγκη για συνεργασία με φορείς όπως η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε., που
δραστηριοποιούνται σε ένα πολύ κρίσιμο για την Ελλάδα και την Ευρώπη
οδικό σταυροδρόμι, όπως η Δυτική Ελλάδα.

•

Συμμετοχή και παρουσίαση στη διοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Φάρμακα & Οδική Ασφάλεια» που οργάνωσε η
Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α. Ρόδου και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου, με την υποστήριξη του Πανελληνίου Φαρμακευτικού
Συλλόγου, στην Κω και στην Κάλυμνο. Θέματα συνεργασίας για την προώθηση κρίσιμων ζητημάτων για την περιοχή
συζητήθηκαν με τους διοργανωτές και τους αρμόδιους τοπικούς φορείς (10 & 11 Μαίου 2008).
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•

Συμμετοχή της Προέδρου και του μέλους Δ.Σ. συγκοινωνιολόγου κου Ν. Παρασκευόπουλου στη διοργάνωση εκδήλωσης
με θέμα: «Τροχαία ατυχήματα – Γονείς και παιδιά» που οργανώθηκε από τη Διεύθυνση της Α’βάθμιας Εκπαίδευσης
Σερρών σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, το Δήμο και το Αυτοκινητοδρόμιο των Σερρών. Κύριοι ομιλητές
ήταν η Πρόεδρος του Ινστιτούτου κα Β.Δανέλλη-Μυλωνά και ο κ.Τάσος Μαρκουϊζος- (Ιαβέρης). Στα πλαίσια της
διοργάνωσης δόθηκε η ευκαιρία συζήτησης και προγραμματισμού επί μέρους δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τους
αρμόδιους τοπικούς φορείς (Σέρρες, 6 Μαίου 2008).

•

Tο Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με την ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.
πραγματοποίησαν ενημερωτική καμπάνια με τίτλο «Πάμε για να ξανάρθουμε»
κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα 2008. Ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο με
ερωτηματολόγιο που ζητάει την άποψη των πολιτών σε θέματα Οδικής Ασφάλειας
και συγκεκριμένα για το «Οδικό Δίκτυο», τον «Ανθρώπινο Παράγοντα» και την
«Αστυνόμευση της Κυκλοφορίας», μοιράστηκε στους οδηγούς που περνούσαν τη
γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου. Αρκετοί από τους διερχόμενους οδηγούς το παρέδωσαν
κατά την επιστροφή τους συμπληρωμένο. Οι απαντήσεις αξιολογούνται και τα
αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν.

•

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε, με την Πρόεδρο του Δ.Σ. κα Β. Δανέλλη-Μυλωνά και το
Μέλος μας κ. Άρη Κόκκα ως ομιλητές στην 1η Επιστημονική Συνάντηση με ανοιχτή συμμετοχή των
πολιτών, που διοργάνωσε η Θηραϊκή Εταιρεία Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών, με θέμα «Σαντορίνη
και Υγεία» (Μπελλώνειο Πολιτιστικό Κέντρο, Σαντορίνη στις 2-3 Μαΐου 2008).

•

Υποστήριξη διοργάνωσης Ημερίδας Οδικής Ασφάλειας στο 2ο ΤΕΕ Ζωγράφου με διάθεση υλικού για τους
συμμετέχοντες. Ομιλητές ήταν η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κα Β. Δανέλλη-Μυλωνά και ο οδηγός αγώνων κος Τάσος
Μαρκουίζος-Ιαβέρης (Αίθουσα εκδηλώσεων 2ου ΤΕΕ, 16 Απριλίου 2008).

•

Η Υποτροφία «Πάνος Μυλωνάς» που θεσμοθετήθηκε με Απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πατρών απονεμήθηκε για το έτος 2008 στο φοιτητή Μιχαήλ Φαρμακόπουλο, ο
οποίος πρώτευσε στο Δ΄ έτος στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το χρηματικό έπαθλο στο βραβευθέντα φοιτητή
προσέφερε η MAZDA-ΕΛΜΑ ΑΕΒΕΑ που αποτελεί και Ιδρυτικό Μέλος του Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου 2008.
Παραβρέθηκαν ο Πρύτανης, κ. Στ. Κουμπιάς, ο Πρόεδρος του Τμήματος, κ. Β. Κωστόπουλος, η
Πρόεδρος Δ.Σ. του Ι.Ο.ΑΣ., κα Β. Δανέλλη-Μυλωνά και μητέρα του Πάνου και ο Γενικός Διευθυντής
της ΕΛΜΑ ΑΕΒΕΑ και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Ι.Ο.ΑΣ., κ. Γ. Βρεττός που επέδωσε και το χρηματικό βραβείο παρουσία των
φοιτητών του Πανεπιστημίου.

•

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε στην Ολυμπιακή
Λαμπαδηδρομία 2008 κατά τη διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας από τη Γέφυρα
Ρίου-Αντιρρίου στις 24 Μαρτίου 2008, μετά από πρόταση του Μέλους του
Ινστιτούτου ΓΕΦΥΡΑ ΑΕ και τη σχετική έγκριση της Ολυμπιακής Επιτροπής. Η
συμμετοχή αυτή συμβολίζει μέσα στα πλαίσια του Ολυμπισμού την ανάγκη για
ειρηνική συνύπαρξη των ανθρώπων στους δρόμους και για την πάλη ενάντια στον
πόλεμο της ασφάλτου.
Δραστηριότητες για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο» υλοποιούνται για
πρώτη φορά
στην Ελλάδα από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», στοχεύοντας στην υιοθέτηση μιας υπεύθυνης
οδηγικής συμπεριφοράς στους ελληνικούς δρόμους.
Το επικοινωνιακό πρόγραμμα ενημέρωσης του Ι.Ο.ΑΣ. με κεντρικό μήνυμα «Ευγένεια στο
δρόμο… Πολιτισμός & Ασφάλεια στη Ζωή μας! Ο δρόμος ανήκει σε όλους μας», σε
συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών ξεκίνησε στις 22 Μαρτίου 2008 που συμβολικά ορίστηκε ως
«Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο» για την Ελλάδα. Αφίσες αναρτήθηκαν στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς, ενημερωτικό φυλλάδιο διανεμήθηκε από τα διόδια της Αττικής Οδού και τη
Γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου, ενημερωτικό ρ/φ σποτ μεταδίδεται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς
και banner αναρτήθηκε σε ελληνικά sites.
Παράλληλα το Ι.Ο.ΑΣ. με την υποστήριξη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. παρουσίασε αποτελέσματα
πρόσφατης έρευνας σχετικά με την Ευγένεια στο δρόμο και τη συμπεριφορά των
Ελλήνων οδηγών, καθώς και σε σύγκριση οδηγών 11 Ευρωπαϊκών χωρών.
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•

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» υποστήριξε την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Αρσάκειο Σχολείο Αθηνών με θέμα
«Αλκοόλ και Οδική Ασφάλεια» στις 27 Μαρτίου 2008. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε ενημερωτικό υλικό του
Ινστιτούτου και διανεμήθηκε ο Οδηγός Οδικής Ασφάλειας στους μαθητές και γονείς που συμμετείχαν.

•

Οργάνωση Δικτύου Εθελοντών Πανελλαδικά με την
ενεργή συμμετοχή των πολιτών που επισημαίνουν και
αξιολογούν επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου. Οι
εθελοντές μας οργανώνονται και συντονίζονται ανά
Περιφέρεια και ανά Δήμο και αξιοποιούν την εφαρμογή του
PIN Project. Η ομάδα MSFree.gr υλοποιώντας την εφαρμογή
«PIN Project – Κάρφωσέ το» σχεδίασε ένα micro site με
διαρκή υποστήριξη και διέθεσε την εφαρμογή στο Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς» χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία για
την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων στους δρόμους.
Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» αγκάλιασε από την αρχή την προσπάθεια αυτή και με την εμπειρία του βοήθησε στη
διαμόρφωση των υποδειγμάτων εισαγωγής στοιχείων που συμπληρώνουν οι χρήστες, ενώ από το Δεκέμβριο 2007
δραστηριοποίησε τους εθελοντές του σε ένα πρόγραμμα επαλήθευσης, φωτογράφισης, αξιολόγησης και επισήμανσης
στους αρμόδιους φορείς των προβλημάτων που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια.
Σχετικό video: http://technologein.pathfinder.gr/pin-project/

•

Συνέντευξη Τύπου της Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς» με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Formula 1 Mika Hakkinen,
στα πλαίσια της περιοδείας του ως πρεσβευτή υπεύθυνης κατανάλωσης του
Johnnie Walker και της καμπάνιας με μήνυμα «Μην πίνεις πριν
οδηγήσεις» καθώς και της ευρύτερης ενεργοποίησης για την
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την αποχή από το αλκοόλ πριν την
οδήγηση.
Την επίσκεψη και συνέντευξη τύπου (Hilton, 5/02/2008), διοργάνωσε η
Diageo Hellas, με τη συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» για την
προώθηση του μηνύματος «μηδενικής κατανάλωσης αλκοόλ πριν την
οδήγηση».

•

Μετά από αίτημα της Τροχαίας Αιγίου για την τοποθέτηση πινακίδων, όμοιων με αυτές που
έχει τοποθετήσει το Ι.Ο.ΑΣ. στη Νέα Εθνική Οδό Κορίνθου-Πατρών, σε συγκεκριμένο
σημείο της περιοχής όπου συμβαίνουν πολλά σοβαρά και θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα,
το Ι.Ο.ΑΣ. παρέδωσε μελέτη στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και μετά από έγκρισή του, τοποθετήθηκαν
δύο πινακίδες επισήμανσης επικινδυνότητας του σημείου στο 94,3 χλμ της Παλαιάς Εθνικής
Οδού Κορίνθου-Πατρών.

•

Υλοποίηση έργου τοποθέτησης πινακίδων επισήμανσης
δυσχερών τμημάτων στον οδικό άξονα Κορίνθου-Πατρών.
Το Ινστιτούτο ανέλαβε τη μελέτη, τον εντοπισμό των
επικίνδυνων σημείων, το σχεδιασμό των πινακίδων και την
επίβλεψη εγκατάστασής τους βάσει Ευρωπαϊκών προδιαγραφών
με τη συμβουλευτική υποστήριξη συγκοινωνιολόγων και του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC). Το
έργο υλοποιήθηκε προκειμένου να συμβάλει στη μείωση των
ατυχημάτων στην εν λόγω περιοχή επηρεάζοντας την οδηγική
συμπεριφορά των μετακινουμένων, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής
χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από πόρους του Ινστιτούτου.

του νέου δρόμου. Το έργο

•

Ολοκλήρωση του έργου της βελτίωσης ορατότητας φωτεινών σηματοδοτών σε
διασταυρώσεις οδών στο κέντρο της Αθήνας σε συνεργασία με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Μετά
την εκπόνηση σχετικής μελέτης ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση ανηρτημένων
φωτεινών σηματοδοτών (σε βραχίονα) συμβάλλοντας στην ασφαλέστερη
κυκλοφορία των οδηγών καθώς και των πεζών. Συνολικά οι βελτιώσεις έγιναν σε 22
σημεία στην Αθήνα επί των Λεωφόρων Πανεπιστημίου, Μεσογείων, Βασ. Σοφίας, Βασ.
Κωνσταντίνου, Αμαλίας και της οδού Φιλελλήνων. Το Ινστιτούτο ανέλαβε την
οικονομική υποστήριξη του έργου που συμβάλλει στη βελτίωση της ορατότητας στους
σηματοδοτούμενους κόμβους εξασφαλίζοντας συνθήκες μεγαλύτερης ασφάλειας για
τους πολίτες.

•

Συμμετοχή στη διοργάνωση «Οδική Ασφάλεια – Κυκλοφοριακή Αγωγή» όπου 950 Αξιωματικοί και Οπλίτες
στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων Αυλώνα την 19
παρακολούθησαν την ημερίδα που έλαβε χώρα
Δεκεμβρίου 2007 με μήνυμα «Αυτές τις γιορτές μην τις προσπεράσετε ... STOP στα οδικά ατυχήματα».
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•

Καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών για την πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων με ραδιοφωνικά,
τηλεοπτικά μηνύματα, καταχωρήσεις στον Τύπο και ανάρτηση αφισών με κεντρικό μήνυμα «Οι σωστές επιλογές
είναι ζήτημα ζωής» και θέματα τις κύριες αιτίες πρόκλησης των τροχαίων ατυχημάτων. 25 Τηλεοπτικοί και 70 Ρ/Φ
σταθμοί μετέδωσαν τα μηνύματα ενώ αφίσες αναρτήθηκαν στα ΜΜΜ (ΟΑΣΑ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΚΤΕΛ) υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Απόφαση Ε.Σ.Ρ. 291/16.11.07, Νοέμβριος 2007- Ιανουάριος 2008).

•

Υποστήριξη της Εβδομάδας Κυκλοφοριακής Αγωγής και συμμετοχή με ομιλία της Προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ. στην ημερίδα «Η
πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων» που διοργανώθηκε από την Τροχαία Αγρινίου στις 5 Νοεμβρίου 2007.

•

Συμμετοχή στην Έκθεση και ομιλία της Προέδρου του Ι.Ο.Α.Σ. στην ημερίδα με θέμα
διοργάνωσε η Τροχαία Ιωαννίνων στις 3 Νοεμβρίου 2007.

•

την Οδική Ασφάλεια που

Διοργάνωση για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα που
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 20 Οκτωβρίου 2007. Η εκδήλωση έλαβε χώρα, με την
παρουσία εθελοντών και διενέργεια αλκοτέστ σε τρια μεγάλα νυκτερινά κέντρα, την
ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ, το ENVY και το The HALL, παράλληλα με άλλες 15 χώρες και 100 πόλεις σε
συνεργασία με τους Responsible Young Drivers του Βελγίου. Σύνθημα της βραδιάς ήταν:

«Το αλκοόλ δεν έχει θέση στο δρόμο. Όλοι διασκεδάζουν, ένας δεν πίνει... ο
Οδηγός της παρέας!» με κεντρικό μήνυμα ότι το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί.

•

Yποστήριξη διοργάνωσης ημερίδας με θέμα «Τροχαίο ατύχημα: συνέπειες στο κοινωνικό σύνολο» που
διοργάνωσε η Τροχαία Κηφισιάς στις 8 Οκτωβρίου 2007.

•

Υποστήριξη του Φεστιβάλ του Συλλόγου Κυπρίων Σπουδαστών Πάτρας (Σ.Κ.Σ.Π.) που πραγματοποιήθηκε στην
Πάτρα στις 7 Οκτωβρίου 2007 και ήταν αφιερωμένο στην Οδική Ασφάλεια.

•

Υποστήριξη για την Ελλάδα σε συνεργασία με το European Road Safety Charter της διεξαγωγής του καλοκαιρινού
διαγωνισμού «European Summer Contest» σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, για την προώθηση της Οδικής Ασφάλειας
σχετικά με τις εμπειρίες και τις προτάσεις των πολιτών και των φορέων (Δημιουργία-ανάρτηση banner στην ιστοσελίδα
του Ι.Ο.ΑΣ. από Αύγουστο έως 15 Οκτωβρίου 2007).

•

Συμμετοχή στην 1η Παγκόσμια Διάσκεψη για την Οδική Ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε στο Tylosand της
Σουηδίας (3-5 Σεπτεμβρίου 2007). Τιμώμενο πρόσωπο και κύρια ομιλήτρια ήταν η Πρόεδρος του Ινστιτούτου.

•

Εκστρατεία ενημέρωσης για την ασφαλή οδήγηση και το αλκοόλ με κύρια μηνύματα «μηδέν αλκοόλ πριν την οδήγηση»,
«επιλέξτε τον οδηγό της παρέας…ο οδηγός της παρέας δεν πίνει» και σχετικός διαγωνισμός με ταξίδι των νικητών του
διαγωνισμού και εκπροσώπων των ΜΜΕ στο Grand Prix της Κωνσταντινούπολης (24-26 Αυγούστου 2007). Στόχος
της εκστρατείας ήταν η μετάδοση, με αποτελεσματικό και ελκυστικό για το νεανικό κυρίως κοινό τρόπο, μηνυμάτων
ασφαλούς οδήγησης και η διεξαγωγή έρευνας για το θέμα.
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•

Διάθεση-διανομή μέσω του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων του
Οδηγού Οδικής Ασφάλειας για τον εμπλουτισμό των Σχολικών Βιβλιοθηκών μετά την
εγκριτική απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (12.500 αντίτυπα).

•

Υποστήριξη του θέματος Πρότασης– Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τη Διαχείριση της Ασφάλειας της Οδικής Υποδομής
(Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών & Τουρισμού), Ιούλιος 2007.

•

Συνδιοργάνωση ημερίδας με το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας στο Αμφιθέατρο του 251 ΓΝΑ με θέμα «Το
Προφίλ του Έλληνα Οδηγού» την 20 Ιουνίου 2007. Πραγματοποιήθηκε παράλληλα Έκθεση αφίσας για θέματα
Οδικής Ασφάλειας – σε συνεργασία του Ι.Ο.ΑΣ. με την Πολεμική Αεροπορία και την Τροχαία. Τιμητική διάκριση
αποδόθηκε στην Πρόεδρο του Ινστιτούτου για το έργο και την προσφορά του Ι.Ο.ΑΣ. στην ελληνική κοινωνία.

•

Τέθηκε σε λειτουργία η πρώτη ηλεκτρονική πινακίδα που τοποθετήθηκε στο 146,7 χιλιόμετρο, κατεύθυνσης
κυκλοφορίας από Πάτρα προς Αθήνα με στόχο τη μείωση της ταχύτητας των διερχόμενων οδηγών. Το εγχείρημα
που είχε αποφασιστεί από το Δ.Σ. του Ινστιτούτου απαίτησε ενέργειες και χρονοβόρες διαδικασίες για την υλοποίηση του
καθόσον συνεργάστηκαν πολλοί φορείς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα μέχρι την ολοκλήρωσή του (ΥΠΕΧΩΔΕ,
ΤΕΟ, ΠΕΡΙΦ. ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ, ΔΕΣΕ-ΠΔΕ, ΔΕΗ κ.α.).

•

Συμμετοχή Προέδρου Δ.Σ. του Ι.Ο.ΑΣ. ως μέλους στην Εθνική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας (Υπουργική Απόφαση
Απρίλιος 2007).

•

Συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου (12-20 Μαΐου 2007, Παλιό Αεροδρόμιο Ελληνικού) και έναρξη του
διαγωνισμού για την οδική ασφάλεια αναφορικά με το αλκοόλ και την οδήγηση με προτροπή «Διατηρήστε τον έλεγχο.
Μην πίνετε πριν οδηγήσετε» σε συνεργασία με τη DIAGEO – JOHNNIE WALKER.

•

Στο πλαίσιο των δράσεων της Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας διοργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου
ενημέρωσης και εγρήγορσης, στο Εκθεσιακό Κέντρο της Γέφυρας στο Αντίρριο, με προσκεκλημένους την κα Βάσω
Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρο του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και τον οδηγό αγώνων Τάσο Ιαβέρη
στις 27 Απριλίου 2007.

•

Διοργάνωση δράσεων για την 1η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας (23-29 Απριλίου 2007) σε υλοποίηση της
απόφασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
"Πάνος Μυλωνάς" σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υ.Μ.Ε.) διοργάνωσε δραστηριότητες:
1) Ημερίδα με θέμα: «Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα – Τάσεις και Προοπτικές» (24 Απριλίου 2007,
αμφιθέατρο Υ.Μ.Ε.).
2) Έκθεση - Παρουσιάσεις, διαγωνισμό ζωγραφικής και αφίσας μαθητών και σπουδαστών (27-29
Απριλίου 2007, χώρος πολλαπλών δραστηριοτήτων ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ - πλατεία Συντάγματος), όπου προσήλθαν
προς ενημέρωση πλέον των 40.000 επισκεπτών.
3) Εκτύπωση αφίσας σε 5.000 αντίτυπα και ανάρτησή της σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα – τρόλλεϋ,
λεωφορεία, τραμ, μετρό – και μέσω του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών πανελλαδικά.
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•

Καθιέρωση ετήσιας βράβευσης του καλύτερου Τροχονόμου της χώρας με
αξιόλογη συμβολή στην πρόληψη - διαχείριση τροχαίων ατυχημάτων (συνεργασία με
το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και τη Διεύθυνση Τροχαίας για όλη την επικράτεια). Η
πρώτη απονομή του βραβείου έγινε σε τελετή την 24η Απριλίου 2007 στο αμφιθέατρο
του Υπουργείου Μεταφορών.

•

Δωρεά συσκευών μέτρησης ταχύτητας (ραντάρ) προς την
Αυτοκινητοδρόμων Κορινθίας και την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Αχαΐας.

•

Καμπάνια με τηλεοπτικά – ραδιοφωνικά μηνύματα, καταχωρήσεις και αφίσες που αγγίζουν καίρια ζητήματα όπως:
1) την υπερβολική ταχύτητα κατά την οδήγηση,
2) τη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους,
3) το αλκοόλ και την οδήγηση,
4) την προστασία των παιδιών στο αυτοκίνητο.
Έναρξη από 3/4/2007 (Απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης).

•

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς υπέγραψε τον
Ευρωπαϊκό Καταστατικό Χάρτη για την Οδική Ασφάλεια με
δέσμευση την ενημέρωση των πολιτών στην Ελλάδα για μείωση
τουλάχιστον κατά 50% των τροχαίων ατυχημάτων μέχρι το 2010.

•

Συμμετοχή στην ημερίδα με θέμα «Κυκλοφοριακή αγωγή μέσα και έξω από το Σχολείο» που οργανώθηκε από το
4ο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά (Σάβ. 10 Φεβρουαρίου 2007).

•

Τροχαία

Βελτιώσεις στην υποδομή και τον εξοπλισμό μετά από επισημάνσεις - συνεργασία με αρμόδιες Υπηρεσίες
(ΥΠΕΧΩΔΕ, Δήμων κλπ).
Χρονικό διάστημα: Νοέμ.2006-Ιανουάριος 2007. Ειδικότερα:
1. Βελτίωση ορατότητας φωτεινών σηματοδοτών στις εξής τοποθεσίες:
•
Λ. Μεσογείων, διασταύρωση με Περικλέους
•
Λ. Μεσογείων, διασταύρωση με Χαλανδρίου
•
Λ. Βασ. Σοφίας, διάβαση πεζών στο Νοσοκομείο Αρεταίειο
2. Τοποθέτηση βραχιόνων σε υφιστάμενους ιστούς σηματοδότησης, στις εξής θέσεις:
Επί της Λεωφ. Μεσογείων, στις διασταυρώσεις της με τις οδούς:
o
Αναστάσεως, κατεύθυνση Γέρακα
o
Περικλέους, κατεύθυνση Γέρακας
o
Χαλανδρίου και οι 2 κατευθύνσεις
o
Αγ. Ιωάννου/Ελπίδος και οι 2 κατευθύνσεις

•

Παρουσίαση στη Βουλή των Ελλήνων των απόψεων του Ινστιτούτου επί του
σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τροποποιήσεις
διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. Ν. 2696 ΦΕΚ 57Α)» μετά
την απόφαση-πρόσκληση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
(συνεδρίασή της την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2007).

•

Συνδιοργάνωση με ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας για
την Εργασία) ενημερωτικής ημερίδας για την Οδική Ασφάλεια στα πλαίσια του MONEY SHOW σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη (21/1/2007 και 9/12/2006).

•

Διάθεση και διανομή του Οδηγού Οδικής Ασφάλειας σε σχολικές βιβλιοθήκες (Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης) σε
συνέχεια σχετικής απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

•

Διοργάνωση στην Ελλάδα σε συνεργασία με Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) της 1ης συνάντησης –
συζήτησης στρογγυλής τραπέζης υψηλού επιπέδου στα πλαίσια του πανευρωπαϊκά υλοποιούμενου προγράμματος Road
Safety Performance Index (PIN) για τους Δείκτες Απόδοσης Μέτρων Οδικής Ασφάλειας - σειρά εθνικών συζητήσεων
σε 25 χώρες με σκοπό τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, ιδιαίτερα όσων οφείλονται σε υπερβολική
ταχύτητα (1η διοργάνωση του Προγράμματος στην Αθήνα - 15/11/2006, Royal Olympic).
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•

Υποστήριξη και συμμετοχή μας στην ημερίδα οδικής ασφάλειας - τελετή απονομής
υποτροφίας εις μνήμην Πάνου Μυλωνά που διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο
Πατρών και παρουσίαση–διανομή Οδηγού Οδικής Ασφάλειας (Πάτρα, Αμφιθέατρο
Τελετών Πανεπιστημίου Πατρών 14/11/2006).

•

Υποστήριξη Έκθεσης του κ. Κώστα Τσόκλη για την Ειρήνη (ενάντια στον πόλεμο της
ασφάλτου) στους Δελφούς στα πλαίσια διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού
Κέντρου Δελφών και του Ο.Η.Ε.- (30 Ιουνίου-30 Αυγούστου 2006).
Συμμετοχή στην επίσημη έναρξη του Προγράμματος Road Safety PIN (Performance Index) για παρακολούθησηεφαρμογή μέτρων για την Οδική Ασφάλεια σε Πανευρωπαϊκή βάση.
Επικοινωνία – συνεργασία με φορείς Υπηρεσιών:
Ε.Σ.Υ.Ε. (διάθεση πρωτογενών στοιχείων προς επεξεργασία), ΕΚΑΒ, Σ.Ε.Σ.,
ΕΛΠΑ, Σ.Ε.Α.Α., ΕΛΙΝΥΑΕ, ΚΑΠΕ, Πολεμική Αεροπορία, ΓΝΑ κ.α.

•
•

•

Επικοινωνία - συνεργασία με τα Υπουργεία Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Δημόσιας Τάξης, Υγείας,
Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας (Κεντρικά και Δ/νσεις Εκπ/σης, Διάθεση του Οδηγού Οδικής Ασφάλειας για την
αποστολή του στις σχολικές βιβλιοθήκες, κ.α. δραστηριότητες).

•

Ομιλίες σε σχολεία: Δημοτικά – Γυμνάσια – Λύκεια.

•
•

Επισκέψεις σε Πάρκα Κυκλοφοριακής Αγωγής με παιδάκια Β’ & Γ’ Δημοτικού.
Συμμετοχή στην 1η Διεθνή Έκθεση για τον επαγγελματία Οδηγό-ιδιοκτήτη ταξί TAXI SHOW 2006 (16-18 Ιουνίου
2006 Πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο Ελληνικού).
Περίοδος Πάσχα 2006

•

•
•
•
•

Έκδοση Οδηγού Οδικής Ασφάλειας με χορηγία της INFOTE σε συνεργασία με INFOTE, Μέλη και υποστηρικτές
του Ι.Ο.ΑΣ.
Διανομή του «Οδηγού Οδικής Ασφάλειας» από την ΙNFOTE σε 400.000 αντίτυπα μαζί με το Χρυσό Συνοδηγό στις
εξόδους–διόδια Ελευσίνας, Αφιδνών, Μαλγάρων & Πάτρας και λιμάνια Πειραιά & Ραφήνας – τη Μ.Τρίτη και Μ.Τετάρτη.
Ραδιοφωνική καμπάνια για την Οδική Ασφάλεια (παραγωγή-μετάδοση ραδιοφωνικού μηνύματος, συνεντεύξεις κλπ),
υπό την αιγίδα του Υ.Μ.Ε..
Τηλεοπτική μετάδοση - ρεπορτάζ για την Οδική Ασφάλεια και την έκδοση του Οδηγού σε δελτία ειδήσεων και εκπομπές.
Συνέντευξη Τύπου σε εκπροσώπους του Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου και της τηλεόρασης (Μ.Τρίτη 18 Απριλίου
2006 στο Αμφιθέατρο του Υ.Μ.Ε.).
Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και διανομή του εντύπου μας στην 114 ΠΜ (Τανάγρα), ΓΝΑ, ΤΙΤΑΝ, ΤΡΟΧΑΙΑ, Α.Π.Ε.,
Ε.Σ.H.Ε.A., Π.Ο.Ε.Π.ΤΥ.Μ., COSMOTE, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS, Δήμους κ.α. ανά τη χώρα.
Παραγωγή ραδιοφωνικού κοινωνικού μηνύματος (συνεργασία – παραγωγή αφιλοκερδώς από Ashley & Holmes,
Le SPOT) και έγκρισή του από το Ε.Σ.Ρ. (αποφάσεις Ε.Σ.Ρ. 75η–17.4.06 για την περίοδο από 17/4-8/5/2006 που αφορά
στην πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά την έξοδο του Πάσχα & Ε.Σ.Ρ. 113η–24.5.2006 για την

περίοδο που αφορά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου
(2.6-15.6.2006 & 7.7-27.8.2006). Πρόσφατη απόφαση έγκρισης της δωρεάν μετάδοσης του μηνύματος μας από τους

•

ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας από την 28η..12.06 έως και την 28η.02.2007 (Απόφ.Ε.Σ.Ρ. 320η-28.12.2006).
22 Φεβρουαρίου 2006 Το Ι.Ο.ΑΣ. γίνεται μέλος του ETSC (Ευρωπαϊκoύ Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών).
Συνάντηση με Δ.Σ.του ETSC και συμμετοχή σε Board of Directors (Βρυξέλλες).
Έναρξη λειτουργίας του Ι.Ο.ΑΣ.

•

•

8 Νοεμβρίου 2005 Διοργάνωση ημερίδας “ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Μας αφορά όλους!” (με διακεκριμένους ομιλητέςειδικούς του χώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό) στο αμφιθέατρο του Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών υπό
την αιγίδα του Σ.Ε.Α.Α. (Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων), του Πανεπιστημίου Πατρών, του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της INFOTE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α.Ε. στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου.
10-11 Οκτωβρίου 2005 Υποστήριξη του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας στην Πάτρα και συμμετοχή.
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•

17 Μαΐου 2005 Τελετή απονομής υποτροφίας εις μνήμην του Πάνου Μυλωνά στο Πανεπιστήμιο Πατρών η οποία
οργανώθηκε από Πρυτανικές αρχές και το Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών (απονέμεται κατ’ έτος και
θεσμοθετήθηκε με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών).

•
•

Οργάνωση & συντονισμός του Δικτύου Εθελοντών Πανελλαδικά
Αξιολόγηση-αξιοποίηση προγράμματος PIN project σε συνέχεια πρότασης συνεργασίας – προσφοράς εφαρμογής της
ομάδας MSFree προς το Ινστιτούτο και επιβράβευση των Δημάρχων που θα διακριθούν.
Συνεργασία του Ινστιτούτου με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για ενημέρωση όλων των Όπλων και Σωμάτων του
Στρατού, της Αεροπορίας και του Ναυτικού.
Υλοποίηση απόφασης Δ.Σ. Ι.Ο.ΑΣ. για τοποθέτηση πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων σε σημεία Ε.Ο. Κορίνθου
– Πατρών (συνεργασία με Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Τ.Ε.Ο., Νομαρχίες).
Παρακολούθηση υλοποίησης έργων βελτίωσης ορατότητας φωτεινών σηματοδοτών σε σημεία των λεωφόρων και
κεντρικών περιοχών της Αθήνας μετά από προτάσεις-παρεμβάσεις του Ινστιτούτου προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
ΥΠΕΧΩΔΕ και των Δήμων.
Υλοποίηση έργων σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και την Ελληνική Αστυνομία για πρόληψη
ατυχημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές της επικράτειας (έναρξη έργου από τον άξονα Κορίνθου-Πατρών).
Υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων με έντυπο υλικό και δημιουργίαπαραγωγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών κοινωνικών μηνυμάτων.
Συνεργασία για τη δημιουργία υλικού ενημέρωσης - εκπαίδευσης για φορείς του δημοσίου / ιδιωτικού τομέα.
Δημιουργία Προγράμματος για σχολεία:
Δημοτικά
Γυμνάσια (ενημέρωση-ευαισθητοποίηση-επιβράβευση)
Λύκεια (αυριανοί οδηγοί)
καθώς και για φοιτητές – σπουδαστές
Καμπάνια ενημέρωσης (οδηγοί-πολίτες-επιχειρήσεις) στην Ελλάδα και σε χώρες της Ν. Ευρώπης σε συνεργασία με την
Ε.Ε., το ETSC και με ιδιωτικούς φορείς.
Αξιοποίηση βάσης δεδομένων στατιστικών στοιχείων (Ε.Σ.Υ.Ε.) για τα τροχαία ατυχήματα.

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Άμεσες – σε εξέλιξη Δράσεις

Πηγές διαρκούς ενημέρωσης – πληροφόρησης
•
Καθημερινή ενημέρωση με ηλεκτρονική αποδελτίωση για τα θέματα οδικής ασφάλειας, κυκλοφοριακής αγωγής και
τροχαίων ατυχημάτων από τον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο.
•
Ηλεκτρονική ενημέρωση για θέματα της Ε. Επιτροπής και τη δράση του ETSC μέσω ενημέρωσης με newsletter, press
release και σχετικές αποφάσεις.
•
Επικοινωνία – συνεργασία με αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
Νεμέσεως 2, Αθήνα 112 53
Τηλ.: 210-8620150, Fax: 210-8620007
e-mail: info@ioas.gr, website: www.ioas.gr
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