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ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια

Έφηβοι και νέοι οδηγοί κινδυνεύουν
περισσότερο στους δρόμους στην Ελλάδα
Συμπεράσματα της Ημερίδας YEARS
για την Οδική Ασφάλεια των νέων

πολίτη και δημιουργικό
συνεργάτη του Ι.Ο.ΑΣ.

Με εξαιρετική επιτυχία και παρουσία εκπροσώπων της
Πολιτείας

και

φορέων

για

την

Οδική

Αποχαιρετώντας έναν
ενθουσιώδη εθελοντή, ενεργό

Ασφάλεια,

πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα 12 Ιουνίου στην Αθήνα, η

Εditorial από την Πρόεδρο του Ι.Ο.ΑΣ.
κα Βασιλική Δανέλλη - Μυλωνά
Θυμάμαι σαν και σήμερα την ημέρα πίσω

Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος YEARS για την

στο 2007, που ο

ασφάλεια

βρήκε

των

νέων

στο

δρόμο.

Την

εκδήλωση

Κώστας

προτείνοντας

ήρθε και με
μου

να

διοργάνωσαν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των

συνεργαστούμε σε ένα ζήτημα που θα

Μεταφορών (ETSC) και ο στρατηγικός εταίρος του στην

αξιοποιούσε και θα ενίσχυε το δίκτυο των

Ελλάδα, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος
Μυλωνάς», στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Μουσείου
Αυτοκινήτου. (Περισσότερα: https://goo.gl/6QJPn5)

εθελοντών μας για την ανάδειξη των
προβλημάτων του οδικού δικτύου.
Εθελοντής του Ι.Ο.ΑΣ. ο ίδιος και όλοι οι
μοτοσικλετιστές συνεργάτες και φίλοι του,
ήταν

Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την
ασφάλεια στις ισόπεδες διαβάσεις

οι

πρώτοι

που

άρχισαν

να

«καρφώνουν» τα επικίνδυνα σημεία στους
δρόμους αξιοποιώντας την εφαρμογή που
αναπτύχθηκε για το Ι.Ο.ΑΣ. μέσα από την
πλατφόρμα του MSFREE.
(Περισσότερα: https://goo.gl/iXEQFt)

Προγραμματίζονται
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για την Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις (ILCAD), που
για το 2017 ορίστηκε η 2α Ιουνίου, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
και το Ινστιτούτο

Οδικής

Ασφάλειας

(Ι.Ο.ΑΣ.)

«Πάνος Μυλωνάς» συνεργάστηκαν για μία ακόμα
χρονιά, υλοποιώντας για την Ελλάδα τη φετινή Εκστρατεία
Ενημέρωσης

για

θέματα

ασφαλούς

διέλευσης

των

- Συμμετοχή Ι.Ο.ΑΣ. στην Ημερίδα
«Σωφρονιστική Πολιτική – παρόν και

ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων.

μέλλον» που διοργανώνει το Υπουργείο

(Περισσότερα: https://goo.gl/wCtnEi)

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων
Δικαιωμάτων στην Αθήνα (30/6).

Η Ιδρύτρια και Πρόεδρος του Ινστιτούτου
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» στο 2Ο
TEDxChalkida

- Συμμετοχή Ι.Ο.ΑΣ. στο 4ο YouTruck
Fiesta, Παγκρήτιο Στάδιο στην Κρήτη (
1&2/7).
- Σεμινάριο επιμόρφωσης στο πλαίσιο του
προγράμματος «ΕΡΜΗΣ» για νέους με
παραβατική οδική συμπεριφορά, θα
πραγματοποιηθεί από το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος
Μυλωνάς» στο Κέντρο Απεξάρτησης
Τοξικομανών Κρατουμένων Θήβας (10/7).
- Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» σε νυχτερινό
κέντρο της Χαλκίδας.

Με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο
TEDxChalkida, το Σάββατο 27 Μαΐου, στο Συνεδριακό
Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.
Το φετινό TEDxChalkida ήταν αφιερωμένο στην έννοια της
Εξέλιξης, με την αδιάκοπη κίνηση της οποίας οδηγούμαστε
προς το δρόμο της προόδου. Αυτή ήταν και η πρόκληση
για τους ομιλητές. Να καταφέρουν να μεταδώσουν στο

- Συμμετοχή Ι.Ο.ΑΣ. στο Στέρνα Fringe
Festival, Τήνος (28-30/7).
(Περισσότερα: https://goo.gl/Gzdv8S )

Δράσεις – Εκπαιδεύσεις από το
Ι.Ο.ΑΣ.

κοινό, μέσα από την προσωπική εμπειρία και το έργο τους,
τα βήματα που μετατασχηματίζουν τα εξελικτικά στάδια σε
ανέλιξη.
Η πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ., κα Βασιλική Δανέλλη - Μυλωνά,
πρώτη ομιλήτρια της διοργάνωσης, μετέφερε στο κοινό
την εμπειρία της για το πώς μια τραγική στιγμή στη ζωή
μπορεί να γίνει το εφαλτήριο για να ανοίξουν αισιόδοξοι

Κατά το μήνα Μάιο εκπαιδεύτηκαν από το

δρόμοι. Η κα Δανέλλη – Μυλωνά με την ομιλία της

Ινστιτούτο:

εξήγησε πώς ένα τραγικό γεγονός, αυτό του άδικου χαμού
του γιου της σε ηλικία 22 ετών από τροχαίο δυστύχημα,
μπορεί να εξελιχθεί σε παράδειγμα κοινωνικής προσφοράς
και αγάπης για τον συνάνθρωπο. Η ομιλία της Κας Μυλωνά
κατάφερε να κερδίσει την απόλυτη προσοχή του κοινού
και να προκαλέσει ιδιαίτερη συγκίνηση αποσπώντας το
καθολικό

χειροκρότημα

των

παρευρισκόμενων

αίθουσα για την αδιάκοπη 12ετή δράση της.

στην

3.227 μαθητές Π/θμιας και
Δ/θμιας εκπαίδευσης

423 Ενήλικοι συμπολίτες μας
Μέσα από προγράμματα επιμόρφωσης:
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Κυκλοφορώ
με Ασφάλεια στην πόλη μου» που
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

(Περισσότερα: https://goo.gl/gHCSkf )
Σε εργαζόμενους των εταιριών: ΕΝΟΡΑΣΙΣ
ΑΕ και Nestle Hellas.
(Περισσότερα: https://goo.gl/wMAZnk)
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Η παρουσία του Ι.Ο.ΑΣ. στα
Media

Η πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. στο 1ο Συνέδριο
«Υποδομών και Μεταφορών: Προοπτικές
Ανάπτυξης»

Τηλεοπτικές

και

συνεντεύξεις
Πρόεδρος

και

του

Δανέλλη-Μυλωνά

ραδιοφωνικές

δηλώσεις
Ι.Ο.ΑΣ.
και

έκαναν

κα

η

Βασιλική

στελέχη

του

Ινστιτούτου μας στους σταθμούς: ΕΡΤ1
(Δελτίο Ειδήσεων), Κρήτη TV, TV 100,
Real FM, ALPHA 989, ΑΘΗΝΑ 984, Sport24
Radio και Παραπολιτικά FM αναφορικά με
την

4η

Παγκόσμια

Εβδομάδα

Οδικής

Ασφάλειας, τη νέα καμπάνια του Ι.Ο.ΑΣ.
για την ταχύτητα, τη 10η Διεθνή Ημέρα
Ευαισθητοποίησης για την Ασφάλεια στις
Ισόπεδες

Διαβάσεις,

Πρωτομαγιάς

και

την

έξοδο

γενικότερα

της

θέματα

Οδικής Ασφάλειας.
(Περισσότερα: https://goo.gl/DMmgrZ)

Συμμετοχή του Ι.Ο.ΑΣ. σε
ημερίδα με θέμα την Οδική
Ασφάλεια στο Βόλο

Στο σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζουν οι κλάδοι των
Υποδομών και των Μεταφορών στην εθνική οικονομία
αναφέρθηκαν οι ομιλητές στο 1ο Συνέδριο «Υποδομών και
Μεταφορών:

Προοπτικές

Ανάπτυξης»

συνδιοργάνωσαν

οι

ypodomes.com

metaforespress.gr

ιστοσελίδες

στο

Αμφιθέατρο

του

που
και

Υπουργείου

Στην Ημερίδα για την Οδική Ασφάλεια που

Υποδομών και Μεταφορών στις 24 Μαΐου.

πραγματοποίησε η Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Το Ινστιτούτο, μετά από πρόσκληση των διοργανωτών,

στο πλαίσιο του 35ου Συνεδρίου της, στο

εκπροσώπησε η Πρόεδρός του.
(Περισσότερα: https://goo.gl/ENoh3P)

Βόλο

στις

Μυλωνάς»

11/5,

το

Ι.Ο.ΑΣ.

εκπροσωπήθηκε

συγκοινωνιολόγο

Στέλιο

«Πάνος

από

τον

Ευσταθιάδη,

μέλος του Ινστιτούτου.
(Περισσότερα: https://goo.gl/q9Dyym)
Το Ι.Ο.ΑΣ. στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης με θέμα: «Επενδύοντας
στην ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ»
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Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς» στην παρουσίαση
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της Νέας Δημοκρατίας για την
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στρατηγικού

σχεδίου για την οδική ασφάλεια της Νέας
Δημοκρατίας με τίτλο «ΠΡΟΣΕΧΩ – Ο
δρόμος για την Ασφάλεια», παρέστη η
Δυναμική ήταν η παρουσία του Ινστιτούτου Οδικής

Πρόεδρος

Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» στο 7ο

Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»,

Εταιρικής

Κοινωνικής

Ευθύνης

Ετήσιο Συνέδριο

«Επενδύοντας

στην

ανάπτυξη – Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ» που διοργάνωσε η
Capital Link με το CSRinGreece, την Πέμπτη 8 Ιουνίου
2017 στο ξενοδοχείο HILTON στην Αθήνα.

του

Ινστιτούτου

Οδικής

κυρία Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, έπειτα
από

πρόσκληση

του

Προέδρου

της,

Κυριάκου Μητσοτάκη.
(Περισσότερα: https://goo.gl/Z1F2JE)

(Περισσότερα: https://goo.gl/cMa63S)
To Ι.Ο.ΑΣ. εκπαιδεύει τους
εργαζόμενους της AXA

Δυνατές εμπειρίες για νέους, παραβάτες του
ΚΟΚ, στο 20ο σεμινάριο του προγράμματος
«ΕΡΜΗΣ» από το Ινστιτούτο Οδικής
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»

Ασφαλιστική στην Οδική
Ασφάλεια

Τη μοναδική ευκαιρία να εκπαιδευτούν
βιωματικά στην οδική ασφάλεια, είχαν οι
εργαζόμενοι της AXA Ασφαλιστική / ΑΧΑ
Insurance μέσω των προσομοιωτών του
Ι.Ο.ΑΣ.

«Πάνος

Μυλωνάς»

στις

εγκαταστάσεις της εταιρίας.
Ένα ακόμη σεμινάριο του πρωτοποριακού προγράμματος

(Περισσότερα: https://goo.gl/Ab4A4T)

«ΕΡΜΗΣ» για νέους με παραβατική οδική συμπεριφορά
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Σάββατο 10 Ιουνίου
2017 από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς» στο πλαίσιο της Προγραμματικής
Συμφωνίας του Ινστιτούτου με το Υπουργείο Δικαιοσύνης,

Ολοκληρώθηκε ο 3ος κύκλος
συνεργασίας του Ινστιτούτου με
την Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Στο σεμινάριο, διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της OTE
ACADEMY στο Μαρούσι.
(Περισσότερα: https://goo.gl/r9USfm)

«Κυκλοφορώ με Ασφάλεια στην πόλη μου»,
Tο Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» κοντά στα
παιδιά και τους γονείς στη Θεσσαλονίκη

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε για 3η
συνεχομένη χρονιά η εκπαίδευση των
τεταρτοετών
Σχολής

φοιτητών

της

Ιατρικής

Αθηνών από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος

Μυλωνάς» σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.
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Προληπτικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας,
το

Ι.Ο.ΑΣ.

υλοποίησε

για

το

εαρινό

εξάμηνο 2017 εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
θέματα Οδικής Ασφάλειας.
(Περισσότερα: https://goo.gl/kN8DHF)

Εκπαιδευτική εσπερίδα για την
Οδική Ασφάλεια στη Λιβαδειά

Με

εξαιρετική

επιτυχία

και

μεγάλη

συμμετοχή

πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, την Κυριακή 29
Μαΐου 2017, η εκδήλωση «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια στην
πόλη μου» που συνδιοργάνωσαν η Δ’ Δημοτική Κοινότητα
του

Δήμου

Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης,
και

το

το

Ινστιτούτο

Παιδικό
Οδικής

Μουσείο
Ασφάλειας

Στην

εκπαιδευτική

εσπερίδα

που

(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς».

πραγματοποίησε

η Υπεύθυνη Σχολικών

(Περισσότερα: https://goo.gl/SqJ8vJ)

Δραστηριοτήτων

Π.Ε.

εκπαίδευσης

κα

Ασπασία Φραγκούλη σε συνεργασία με το
Η πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. στην ημερίδα για την
«Προαγωγή Κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας»
στην Κρήτη

Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λιβαδειάς,
καθώς

και

φορέων

της

τοπικής

κοινωνίας παρευρέθηκε η Πρόεδρος του
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

κα Βασιλική

Δανέλλη - Μυλωνά.
Περισσότερα: https://goo.gl/Eh3M9x)

Εκπαίδευση για την Οδική
Ασφάλεια σε εργαζόμενους της
Nestle Hellas

Εκπαίδευση σε εργαζόμενους της Nestle
Hellas στο εργοστάσιο της Κορπή, σε
θέματα

που

αφορούν

στην

οδική

ασφάλεια, πραγματοποίησε το Ι.Ο.ΑΣ. στις
15 Μαΐου στις σύγχρονες εγκαταστάσεις
της εταιρίας στην Αιτωλοακαρνανία.
(Περισσότερα: https://goo.gl/FYqDZM)

Βιωματικές εκπαιδεύσεις σε
μαθητές Δ/θμιας Εκπαίδευσης
του Συνδέσμου για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ)
Τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία από το Εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών
Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο
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για

την

«Προαγωγή

Ασφάλειας»

με

ακαδημαϊκών

φορέων,

Επιχειρήσεων
εμπλεκόμενων

την

και
στην

Κουλτούρας

συμμετοχή:
δραστήριων

στελεχών

Οδικής

εκπροσώπων
μελών

κρατικών

παραγωγή

RSS

ΜΚΟ

και

υπηρεσιών

πολιτικής

οδικής

Στο 2ο Γυμνασίου Μεταμόρφωσης και στο

ασφάλειας.

3ο

Στην ημερίδα το Ινστιτούτο εκπροσώπησε η πρόεδρος

πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις με την

του, κα Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά.

Κινητή Μονάδας Οδικής Ασφάλειας του

(Περισσότερα: https://goo.gl/jfg7Jp)

Ι.Ο.ΑΣ.

Λύκειο

στο

συνεργασίας

Χαλανδρίου,

πλαίσιο
του

των

δράσεων

Ινστιτούτου

με

το

Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των
Πόλεων (ΣΒΑΠ).

Tο Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στο
4th Occupational Health & Safety Conference

(Περισσότερα: https://goo.gl/f2UXR8)

Το Ι.Ο.ΑΣ. εκπαιδεύει το
προσωπικό της εταιρίας
ΕΝΟΡΑΣΙΣ

Στο 4th Occupational Health & Safety Conference που
διοργάνωσε το Plant της Boussias Communications για 4η
συνεχή χρονιά συμμετείχε το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
με το στέλεχος από το επιστημονικό του προσωπικό, κ.
Βαγγέλη Μακρή.
Στο

συνέδριο

συμμετεχόντων έγινε η εκπαίδευση των
ανθρώπων της εταιρίας ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ με
σκοπό την ενημέρωσή τους σε θέματα
οδικής

παρευρέθηκε

και

η

Πρόεδρος

του

ασφάλειας

στελέχη

στις

3

του

Μαΐου.

Τα

Ινστιτούτου

Ινστιτούτου κα Βασιλική Δανέλλη - Μυλωνά η οποία

πραγματοποίησαν θεωρητική ομιλία και

αναφέρθηκε με σύντομη παρέμβασή της στις πρόσφατες

ακολούθως

εξελίξεις για την προαγωγή του θέματος της Οδικής
Ασφάλειας σε πολιτικό επίπεδο στη χώρα μας.
(Περισσότερα: https://goo.gl/o5Y6We)

Το Ι.Ο.ΑΣ. ενημερώνει την Ιατρική κοινότητα
για θέματα Οδικής Ασφάλειας, στο «5Ο Forum
Υγείας»
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Με μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς των

πρακτική

εκπαίδευση,

στις

εγκαταστάσεις της ΟΤΕ ACADEMY με τη
χρήση

της

Κινητής

Μονάδας

Οδικής

Ασφάλειας.
(Περισσότερα: https://goo.gl/BA1Kc7)

Προσθήκη στον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας: «Χάνουν το
δίπλωμα για 5 χρόνια όσοι
προκαλούν θανατηφόρο
τροχαίο»

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε στο «5ο Forum

Όποιος

Υγείας» που πραγματοποιήθηκε στις 20/5 στην Πάτρα, το

δυστύχημα υπό την επήρεια αλκοόλ θα

οποίο διοργανώθηκε από την εφημερίδα «Σύμβουλος

χάνει αυτομάτως την άδεια ικανότητας

οδηγός

προκαλεί

θανατηφόρο
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RSS

σύμφωνα με το νέο υπό διαβούλευση
σχέδιο

νόμου

του

Υπουργείου

Δικαιοσύνης.
(Περισσότερα: https://goo.gl/GNXWUm )

Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας.
(Περισσότερα: https://goo.gl/m82PXU)
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