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Νέα ενημερωτική καμπάνια για την
υπερβολική ταχύτητα από το Ι.Ο.Α.Σ. «Πάνος

Μυλωνάς»
και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής στην Ελλάδα

Τη  νέα  ενημερωτική  καμπάνια  για  τους  κινδύνους  της
υπερβολικής ταχύτητας παρουσίασε το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας  (Ι.Ο.ΑΣ.)  «Πάνος  Μυλωνάς»,  σε  Συνέντευξη
Τύπου  που  παραχώρησε  στα  Γραφεία  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017.
Η καμπάνια με τίτλο «Πριν από λίγο καιρό…» και μήνυμα
«Κόψε ταχύτητα. Προστάτεψε τη ζωή!» δημιουργήθηκε με
την  υποστήριξη  της  Αντιπροσωπείας  της  Ευρωπαϊκής
Επιτροπής  στην  Ελλάδα και  εντάσσεται  στις  εκδηλώσεις
που  υλοποιεί  το  Ι.Ο.ΑΣ.  στο  πλαίσιο  της  φετινής  4ης

Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής  Ασφάλειας του ΟΗΕ που
επικεντρώνεται στο θέμα της ταχύτητας.
Η  νέα  καμπάνια  περιλαμβάνει  τηλεοπτικό,  ραδιοφωνικό
σποτ  και  αφίσα  και  έχει  την  έγκριση  του  ΕΣΡ  για
πανελλαδική προβολή ως κοινωνικό μήνυμα.

Δράσεις –
Εκπαιδεύσεις από

το Ι.Ο.ΑΣ.

Κατά το μήνα Απρίλιο
εκπαιδεύτηκαν από το

Ινστιτούτο:

4.370 μαθητές
Π/θμιας και Δ/θμιας
εκπαίδευσης

1.106 Ενήλικοι
συμπολίτες μας  

Μέσα από προγράμματα
επιμόρφωσης:

Στο πλαίσιο εκδηλώσεων
του Σοροπτιμιστικού
Ομίλου Ηρακλείου
«Αρετούσα», σε
συνεργασία με τη
Διεύθυνση Δ/θμιας
Εκπαίδευσης Νομού
Ηρακλείου.
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Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» & Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών:

Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν
μέτρα για τη μείωση των νεκρών από

συγκρούσεις με ένα μόνο όχημα  

Το 1/3 των θανάτων στους δρόμους της ΕΕ προέρχεται
από  συγκρούσεις  με  ένα  μόνο  όχημα  (single  vehicle
collisions – SVCs) όπου ο οδηγός/αναβάτης και/ή επιβάτες
σκοτώνονται  ενώ  δεν  εμπλέκονται  άλλοι  χρήστες  της
οδού.
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση (PIN Flash Report 32)
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών
(ETSC)  που  δημοσιεύθηκε  πρόσφατα,  περίπου  7.300
άνθρωποι  έχασαν  τη  ζωή  τους  το  2015  σε  τροχαία
συμβάντα  ενός  εμπλεκομένου  οχήματος  (αυτοκινήτου  ή
μηχανής)  στην  ΕΕ,  ενώ  αντίστοιχα  περίπου  100.000
παρόμοιοι θάνατοι έχουν συμβεί τα τελευταία 10 χρόνια.
(Περισσότερα: https://goo.gl/A1E7h0)

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας για την
απόδοση του ονόματος του Πάνου Μυλωνά σε

σήραγγα της Ολυμπίας Οδού

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό spot από τη νέα
καμπάνια του Ι.Ο.ΑΣ. για την ταχύτητα

ευαισθητοποίησης σε
θέματα Οδικής Ασφάλειας
και κυκλοφοριακής αγωγής
προς όλους τους μαθητές
Γυμνασίων και Λυκείων της
Σαντορίνης.

Σε εργαζόμενους των
εταιριών: Imerys
Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς
ΑΕ, Brown – Forman ΑΕ,
Cyma ΑΕ και Vodafone
Ελλάδας.

(Περισσότερα:
https://goo.gl/FVo4bj)

Προγραμματίζονται

- Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ.
στο 1ο Συνέδριο «Υποδομές
και Μεταφορές στην
Ελλάδα: Προοπτικές
Ανάπτυξης», που θα
πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη 24 Μαΐου στο
Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών.

- Συμμετοχή της Προέδρου
του Ι.Ο.ΑΣ. κας Βασιλικής
Δανέλλη – Μυλωνά στο  2ο

TEDx Chalkida  που θα
πραγματοποιηθεί στις 27
Μαΐου στο Συνεδριακό
Κέντρο της Π.Ε. Εύβοιας.

- Στο πλαίσιο της 9ης
Διεθνούς Ημέρας
Ευαισθητοποίησης για την
Ασφάλεια στις Ισόπεδες
Διαβάσεις (ILCAD), που για
το 2017 ορίστηκε η 2α

 Ιουνίου, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
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Το  Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος  Μυλωνάς»  με  συγκίνηση  και
υπερηφάνεια υποδέχθηκε την Τρίτη 11 Απριλίου 2017, την
ανακοίνωση  πως  μια  σήραγγα  της  νέας  εθνικής  οδού
Κορίνθου  -  Πατρών  θα  φέρει  το  όνομα  του  Πάνου
Μυλωνά, του νεαρού φοιτητή Μηχανολόγου Μηχανικού, ο
άδικος  χαμός  του  οποίου  στην  άσφαλτο  πριν  από  13
χρόνια,  έγινε  αφορμή  για  την  ίδρυση  του  Ινστιτούτου
Οδικής  Ασφάλειας  για  την  πρόληψη  και  μείωση  των
τροχαίων συμβάντων στη χώρα μας.
(Περισσότερα: https://goo.gl/bfsHZz)

Στο εξής, κάθε «Πάνος» θα κρατάει το τιμόνι
της ζωής του στα χέρια του

Τόσο η οικογένεια του Πάνου Μυλωνά, όσο και η κίνηση
πολιτών που πήρε το όνομά του -δρώντας ως Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας από το 2005- εκλαμβάνουν ως μεγάλη
τιμή την αφιέρωση της σήραγγας Αιγείρας της Ολυμπίας
Οδού σε ένα λαμπρό νέο Έλληνα, που ονειρευόταν τη δική
του προκοπή,  μέσα  από την  προκοπή του  συνόλου και
εργαζόταν γι’ αυτή.
Η αρμόζουσα ευχαριστία προς την ελληνική κυβέρνηση για

Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς»
συνεργάζονται για μία
ακόμα χρονιά, υλοποιώντας
για την Ελλάδα τη φετινή
εκστρατεία ενημέρωσης για
θέματα ασφαλούς
διέλευσης των ισόπεδων
σιδηροδρομικών
διαβάσεων.
(Περισσότερα:
https://goo.gl/EeOi8R)

Η παρουσία του
Ι.Ο.ΑΣ. στα Media

Τηλεοπτικές και
ραδιοφωνικές συνεντεύξεις
και δηλώσεις έκαναν η
Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κα
Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά
και στελέχη του
Ινστιτούτου μας στους
σταθμούς: ΕΡΤ1 ("Στάση
ΕΡΤ", "Μαζί το
Σαββατοκύριακο", “Δελτίο
Ειδήσεων”) SKAI
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, STAR
CHANNEL, IOΝΙΑN TV,
SKAI RADIO, REAL FM,
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM,
ΑΘΗΝΑ 984, αναφορικά με
την ονοματοδοσία της
σήραγγας της Αιγείρας σε
«Πάνος Μυλωνάς», την
έκθεση του ETSC για τις
συγκρούσεις στις οποίες
εμπλέκεται μόνο ένα
όχημα, την έξοδο της
περιόδου του Πάσχα, τη
νέα καμπάνια του
Ινστιτούτου για την
υπερβολική ταχύτητα με
αφορμή την 4η Παγκόσμια
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θερμή,  αφού  καθιστά  προφανή  την  επί  της  αρχής
δέσμευση του κράτους να πορευτεί μαζί με την κοινωνία
των πολιτών, στην κατεύθυνση της παγίωσης της οδικής
ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο.
(Περισσότερα: https://goo.gl/D3BfMc)

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

Στο κοσμοπολίτικο νησί των Κυκλάδων βρέθηκε για τρεις
ημέρες  η  κινητή  μονάδα  οδικής  ασφάλειας  του  Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος  Μυλωνάς»  (25-27/4)  για  την  πραγματοποίηση
δράσεων  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  σε  θέματα
Οδικής Ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής  προς όλους
τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του νησιού.
Η δράση πραγματοποιήθηκε έπειτα από πρόσκληση του
Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Θησέας Κυκλάδων», του Δήμου
Θήρας  και  της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης
Κυκλάδων (Τομέας Σχολικών Δραστηριοτήτων) και  είχαν
την υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
(Περισσότερα: https://goo.gl/RgvLIh)

Το Ι.Ο.ΑΣ. πραγματοποίησε την καινοτόμα
δράση κυκλοφοριακής αγωγής «Μήλο-

Λεμόνι», στο 3ο Δημοτικό Σχολείο των Γλύκων
Νερών

Ασφάλειας και γενικότερα
θέματα Οδικής Ασφάλειας.
(Περισσότερα:
https://goo.gl/sfAPte)

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς» στο 2ο

ετήσιο meeting για
το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα

TraSaCu

Στο 2ο ετήσιο meeting για
το  Ευρωπαϊκό  Πρόγραμμα
"Traffic Safety Cultures and
the  Safe  Systems
Approach"  (TraSaCu)  που
πραγματοποιηθηκε  τον
Απρίλιο  στη  Βιέννη
συμμετείχε  το  Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς».
(Περισσότερα:
https://goo.gl/1oyHrR)

Μοναδική εμπειρία
οδικής ασφάλειας
για τους νικητές
του διαγωνισμού
«Το έχεις με την
οδήγηση;» που
διοργάνωσαν η

Groupama
Ασφαλιστική και το

Ι.Ο.ΑΣ. 

Με  αφορμή  την  4η

Παγκόσμια  Εβδομάδα
Οδικής  Ασφάλειας   η
Groupama  Ασφαλιστική
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Στο  πλαίσιο  των  εκδηλώσεων  για  την  4η  Παγκόσμια
Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας το Ι.Ο.ΑΣ. πραγματοποίησε
το  καινοτόμο  βιωματικό  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα
κυκλοφοριακής αγωγής «Μήλο-Λεμόνι» στο 3ο  Δημοτικό
Σχολείο  Γλυκών  Νερών  με  σκοπό  την  εξοικείωση  των
μαθητών  Π/θμιας  εκπαίδευσης  με  τους  κανόνες
κυκλοφοριακής  αγωγής  και  την  ευαισθητοποίηση  των
οδηγών πέριξ των σχολικών μονάδων.
(Περισσότερα: https://goo.gl/9T0GVO)

Τριήμερες δράσεις ενημέρωσης για την Οδική
Ασφάλεια από το Ι.Ο.ΑΣ., σε μαθητές Λυκείων

του Νομού Ηρακλείου Κρήτης 

Με  εξαιρετική  ανταπόκριση  πραγματοποιήθηκαν  από  το

συνεργασία  με  το  Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος  Μυλωνάς»,  τον
πρώτο διαγωνισμό, με θέμα
«Το  έχεις  με  την
οδήγηση;»  και  έπαθλο  για
τους νικητές τη συμμετοχή
τους  σε  εκπαιδευτικό
σεμινάριο οδικής ασφάλειας
με  την  επιμέλεια  του
Ινστιτούτου.
(Περισσότερα:
https://goo.gl/lt3nOO )

Εκπαιδεύσαμε το
ανθρώπινο

δυναμικό της
εταιρίας Imerys AE

στη Μήλο

Στις  εγκαταστάσεις  της
Imerys  Βιομηχανικά
Ορυκτά  Ελλάς  AE  στη
Μήλο,  ένα  από  τα  πιο
εντυπωσιακά  νησιά  των
Κυκλάδων,  φιλοξενήθηκε
το  Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος
Μυλωνάς»  στις  11  και  12
Απριλίου,  για  την
πραγματοποίηση  κύκλου
θεωρητικής  και  βιωματικής
ενημέρωσης  του
προσωπικού της εταιρίας σε
θέματα οδικής ασφάλειας.
(Περισσότερα:
https://goo.gl/Vx0XHR)

Εκπαίδευση στους
εργαζόμενους της

Vodafone για
θέματα

Οδικής Ασφάλειας
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τριήμερες  δράσεις  ενημέρωσης  με  το  εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Κάντο Σωστά»  ύστερα από πρόσκληση των
διοργανωτών της εκδήλωσης του Σοροπτιμιστικού Όμίλου
Ηρακλείου  «Αρετούσα»  και  της  Διεύθυνσης  Β/θμιας
Εκπαίδευσης  Νομού  Ηρακλείου.   (Περισσότερα:
https://goo.gl/VsEKwO)

«Ασφαλώς Ποδηλατώ»  στο Ζάππειο

Προγράμματα  κυκλοφοριακής  αγωγής  για  τους  μικρούς
μας  φίλους  υλοποιήθηκαν  από  το  Ι.Ο.ΑΣ.  στο  Ζάππειο
Μέγαρο την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 στο πλαίσιο της 4ης

Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας του ΟΗΕ.
Με τα εκπαιδευτικά προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής
«Κυκλοφορώ  με  Ασφάλεια»  και  «Ασφαλώς  Ποδηλατώ»
ενημέρωσαν  οι  εκπαιδευτές  του  Ινστιτούτου  μέσω  της
βιωματικής προσέγγισης σχολεία αλλά και οικογένειες που
βρέθηκαν στο χώρο της εκδήλωσης.
(Περισσότερα: https://goo.gl/jMKOwD)

Συμμετοχή της Προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ. σε
Εσπερίδα στο Δήμο Διρφύων-Μεσσαπίων

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας
Ημέρας  για  την  Υγεία  και
την  Ασφάλεια  στο  χώρο
εργασίας,
πραγματοποιήθηκε  με
επιτυχία  από  στελέχη  του
Ι.Ο.ΑΣ.  εκπαίδευση  στο
προσωπικό  της  Vodafone
για  θέματα  ασφαλούς
οδικής συμπεριφοράς.
Η  εκπαίδευση   εστίασε
στον  παράγοντα  της
απόσπασης  προσοχής  και
της  χρήσης  του  κινητού
τηλεφώνου  κατά  την
οδήγηση.
(Περισσότερα:
https://goo.gl/yhfHo5)

Συμμετοχή του
Ι.Ο.ΑΣ. με την

εφαρμογή
κυκλοφοριακής

αγωγής για παιδιά,
«Ο Κόσμος της

Ασφάλτου»,
στο 1ο  Φεστιβάλ 
Active Children –

Δραστήρια
παιδιά»

To  I.Ο.ΑΣ.  "Πάνος
Μυλωνάς"  συμμετείχε  στο
«1ο   Φεστιβάλ   Active
Children  –  Δραστήρια
παιδιά»  στην  Πάτρα
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Στην εκδήλωση του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων με θέμα
«Η αναγκαιότητα του αίματος στην καθημερινή μας ζωή»
που  πραγματοποιήθηκε  την  Τετάρτη  26/4  στα  Ψαχνά,
συμμετείχε η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. μετά από πρόσκληση
των διοργανωτών.
(Περισσότερα: https://goo.gl/lvNdCG)

Το Ι.Ο.ΑΣ. στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής
του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης

Στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου
Κρήτης,  πραγματοποίησε  εκπαίδευση  η  Κινητή  Μονάδα
Οδικής Ασφάλειας του Ι.Ο.ΑΣ. την Πέμπτη 6 Απριλίου, στο
πλαίσιο  των  διήμερων  εκδηλώσεων  που
πραγματοποιήθηκαν, στο περιθώριο του συνεδρίου για την
κλιματική  αλλαγή που διοργάνωσε η  ΠΕΔ Κρήτης  και  η
ΚΕΔΕ.
(Περισσότερα: https://goo.gl/hUn7i4)

τεχνολογίες  για  να  μυήσει
τα  παιδιά  στον  κόσμο  της
Οδικής Ασφάλειας.
(Περισσότερα:
https://goo.gl/mvTBIa)

Εκπαίδευση για την
Οδική Ασφάλεια σε
εργαζόμενους και
συνεργάτες των

εταιριών Brown –
Forman και Cyma

Εκπαίδευση  σε
εργαζόμενους  και
συνεργάτες  των  εταιριών
Brown – Forman και Cyma
σε  θέματα  που  αφορούν
στην  οδική  ασφάλεια,
πραγματοποίησε  πρόσφατα
το  Ι.Ο.ΑΣ.  στις  σύγχρονες
εγκαταστάσεις  του  ΟΤΕ
Academy.
(Περισσότερα:
https://goo.gl/yzBYUb)
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Facebook Website

- Επιμέλεια & Υλοποίηση Έκδοσης: Δημήτρης Λαζαρίδης ( d.lazaridis@ioas.gr )
- Κείμενα & Φωτογραφίες: Δημήτρης Χατζηδοπαυλάκης, Κατερίνα Δρανδάκη, Βαγγέλης Μακρής, Δήμητρα Γεωργογιάννη, 

  Γεωργία Αλεξοπούλου, Μάριος Δημητρίου, Αφροδίτη Γκαμπούρη

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