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Απολαύστε τα ταξίδια σας στην Ελλάδα, με
ασφάλεια στο δρόμο

Με  πρωτοβουλία  του  Ινστιτούτου  Οδικής  Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συνεχίζεται και αυτό
το καλοκαίρι η ευαισθητοποίηση των πολιτών, μέσω της
επιτυχημένης  εκστρατείας  ενημέρωσης  «Enjoy  visiting
Greece. Stay Safe on the road!».
(Περισσότερα:  https://goo.gl/7GyfT5)

Το Ι.Ο.ΑΣ. κοντά σε νεαρούς κρατούμενους
στο Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών

Κρατούμενων Ελαιώνα - Θηβών

Σεμινάριο  του  πρωτοποριακού  προγράμματος  «ΕΡΜΗΣ»
πραγματοποίησε  με  μεγάλη  επιτυχία  το  Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος

Προγραμματίζονται

-  «Νύχτα  χωρίς
Ατυχήματα»  σε  νυχτερινά
κέντρα  της  Χαλκίδας,
(22/7)
-  Συμμετοχή  του  Ι.Ο.ΑΣ.
στο Στέρνα Fringe Festival,
Τήνος, (28-30/7)
 -  Συμμετοχή  του  Ι.Ο.ΑΣ.
στο 15th World Scout Moot
που  διοργανώνει  η
Παγκόσμια  Οργάνωση
Προσκοπικής  Κίνησης
(WOSM)  στην  Ισλανδία,
(25/7 – 2/8)
(Περισσότερα:
https://goo.gl/jwuMXt)

Δράσεις –
Εκπαιδεύσεις από

το Ι.Ο.ΑΣ.

Κατά το μήνα Ιούνιο
εκπαιδεύτηκαν από το

Ινστιτούτο:
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Κρατούμενων Ελαιώνα - Θηβών, τη Δευτέρα 10 Ιουλίου,
στο  πλαίσιο  της  Προγραμματικής  Συμφωνίας  του
Ινστιτούτου με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
(Περισσότερα: https://goo.gl/Gw71bM)

Με την εργασία σχετίζονται 2 στους 5 θάνατοι
στους δρόμους της Ευρώπης

Τα  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  Ασφάλειας  των  Μεταφορών
(European Transport  Safety  Council  -  ETSC) κρούει  τον
κώδωνα  του  κινδύνου  για  τους  αριθμούς  των  οδικών
θανάτων  που  σχετίζονται  με  την  εργασία  στην  ΕΕ,
καλώντας τις εθνικές κυβερνήσεις και τους εργοδότες να
θέσουν  ως  άμεση  προτεραιότητα  την  ενίσχυση  της
ασφάλειας εργαζομένων και εταιρικών στόλων.
(Περισσότερα: https://goo.gl/beW3VW)

Βραβεία Αριστείας στην Οδική Ασφάλεια 2017:
Πρωτοβουλίες από Ελλάδα, Γαλλία,
Πορτογαλία, Ρουμανία και Σουηδία

επιβράβευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  απένειμε  τα  Βραβεία  Αριστείας
στην  Οδική  Ασφάλεια  2017  (Excellence in Road Safety
Awards 2017) σε πέντε νικητές σε τελετή που έλαβε χώρα

Π/θμιας και Δ/θμιας
εκπαίδευσης

873 Ενήλικοι
συμπολίτες μας  

Μέσα από προγράμματα
επιμόρφωσης:

- Σε δράση ενημέρωσης –
ευαισθητοποίησης
εκπαιδευτικών Π/θμιας
εκπαίδευσης και πολιτών
στη Χαλκίδα.
- Στo πλαίσιο του
προγράμματος «ΕΡΜΗΣ»
που πραγματοποιήθηκε
στο Κέντρο Απεξάρτησης
Τοξικομανών Κρατουμένων
Ελαιώνα στη Θήβα.
(Περισσότερα:

https://goo.gl/6BKfe5)

Η παρουσία του
Ι.Ο.ΑΣ. στα Media

Ραδιοφωνικές  συνεντεύξεις
και  δηλώσεις  έκαναν  η
Πρόεδρος  του  Ι.Ο.ΑΣ.  κα
Βασιλική  Δανέλλη-Μυλωνά,
στελέχη  και  συνεργάτες
του Ινστιτούτου μας στους
σταθμούς:  ALPHA  989,
ΑΘΗΝΑ  9,84  και
Παραπολιτικά  FM
αναφορικά με την Ημερίδα
του  Ευρωπαϊκού
Προγράμματος  YEARS,τη
νέα  έκθεσή  (PIN  Flash
Report)  του  Ευρωπαϊκού
Συμβούλιου Ασφάλειας των
Μεταφορών  (ETSC)  και
γενικότερα  θέματα  Οδικής
Ασφάλειας.
Αναφορές,  ρεπορτάζ  και
άρθρα  για  τις  δράσεις  του
Ινστιτούτου  δημοσιεύθηκαν
στον  ημερήσιο  και
ηλεκτρονικό τύπο καθώς και
σε  εβδομαδιαία  και  μηνιαία
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Η  διάκριση  αυτή  αναγνωρίζει  τη  δέσμευση  που
επιδεικνύουν  φορείς  στην  Οδική  Ασφάλεια  και  η  οποία
συνέβαλλε  σημαντικά  στην  προστασία  της  ζωής  στους
δρόμους της Ευρώπης.
(Περισσότερα: https://goo.gl/Xcb8Np)

Η πρόεδρός του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
 στην εορταστική τελετή της εκκίνησης του

Cyprus Rally 2017

Με αφορμή την επίσκεψή της στην Κύπρο η πρόεδρός του
Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος  Μυλωνάς»,  κα  Βασιλική  Δανέλλη  -
Μυλωνά, παρακολούθησε την εκκίνηση του Cyprus Rally
2017  που  πραγματοποιήθηκε   το  απόγευμα  της
Παρασκευής  16  Ιουνίου  στο  παραλιακό  μέτωπο  των
Φοινικούδων στη Λάρνακα.
Υπενθυμίζεται  ότι  ο αγώνας ήταν ο τέταρτος γύρος του
Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλι.
(Περισσότερα: https://goo.gl/2QRjtu)

Το  Ι.Ο.ΑΣ. κοντά στους επαγγελματίες
οδηγούς στη «Youtruck Fiesta» στο Ηράκλειο

Δυναμική  ήταν  η  παρουσία  του  Ι.Ο.ΑΣ.  στην  ιδιαίτερα
επιτυχημένη  4η  Youtruck  Fiesta  Summer  Edition  που
διοργάνωσαν  το  περιοδικό  Youtruck  Magazine  και  η
ιστοσελίδα  www.youtruck.gr  στο  Παγκρήτιο

(Περισσότερα:
https://goo.gl/9XNmez)

Η Πρόεδρός του
Ι.Ο.ΑΣ. απονέμει τα

βραβεία για τα
ασφαλέστερα
μηχανοκίνητα
δίκυκλα του

διαγωνισμού 
«Best Moto 2017»

Στα  πλαίσιο  του
διαγωνισμού  «Best  Moto
2017» που  διοργάνωσε  το
περιοδικό   Μοto  Τρίτη  και
μέσω του οποίου δόθηκε η
δυνατότητα  στο
αναγνωστικό  του  κοινό  να
αναδείξει  την  καλύτερη
μοτοσικλέτα  και  το
καλύτερο  scooter  της
αγοράς  για  τη  χρονιά  που
διανύουμε,  έγινε  η  τελετή
απονομής των νικητών στα
γραφεία  του  περιοδικού
στις 18 Μαΐου.
(Περισσότερα:
https://goo.gl/fKAsEy)

«Σταματήστε όταν
νιώθετε

κουρασμένοι»

Νέα καμπάνια της
Διεθνούς

Ομοσπονδίας
Αυτοκινήτου (FIA)

«Σταματήστε όταν νιώθετε
κουρασμένοι»  είναι  το
μήνυμα της νέας καμπάνιας
της  Διεθνούς  Ομοσπονδίας
Αυτοκινήτου  (FIA)  για  την
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Ιουλίου.  Με  την  υποστήριξη  της  Περιφέρειας  Κρήτης,  ο
εξοπλισμός και το προσωπικό της Κινητής Μονάδας Οδικής
Ασφάλειας  του  Ι.Ο.ΑΣ.  ταξίδεψε  στην  Κρήτη  και  έδωσε
δυναμικά  το  παρών  στη  μεγαλύτερη  γιορτή  του
επαγγελματικού  οχήματος  (Περισσότερα:  https://goo.gl
/pjCZRe)

Τους εργαζόμενους της εταιρίας Imerys στη
Βουλγαρία εκπαίδευσε το Ι.Ο.ΑΣ.

Συνεχίζοντας  να  επιδεικνύει  έμπρακτα  την  εμπιστοσύνη
της  στο  Ινστιτούτο  «Πάνος  Μυλωνάς»,  η  Imerys
Βιομηχανικά  Ορυκτά  ανέθεσε  εκ  νέου  στο  Ι.Ο.ΑΣ.  την
εκπαίδευση  εργαζομένων  της  στην  Οδική  Ασφάλεια.
Έπειτα  από  δύο  εξαιρετικά  επιτυχημένες  εκπαιδεύσεις
προσωπικού και στελεχών του Ομίλου από όλο τον κόσμο
σε Αθήνα και Μήλο, το Ι.Ο.ΑΣ. ανέλαβε την επιμόρφωση
του προσωπικού της εταιρίας και στη Βουλγαρία.
(Περισσότερα: https://goo.gl/WnPfHv)

Δράση ενημέρωσης εκπαιδευτικών και
πολιτών σε θέματα Οδικής Ασφάλειας από το

Ι.Ο.ΑΣ. στη Χαλκίδα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16
Ιουνίου,  στη  Χαλκίδα,  δράση  ενημέρωσης  –
ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών Π/θμιας εκπαίδευσης και
πολιτών σε θέματα Οδικής Ασφάλειας από το Ινστιτούτο,
σε  συνεργασία  με  την  Διεύθυνση  Π/θμιας  Εκπαίδευσης

κατά  την  οδήγηση,  με
κεντρικό  πρόσωπο  το
διεθνή  ποδοσφαιριστή  της
Ατλέτικο Μαδρίτης, Antoine
Griezmann.(Περισσότερα:
https://goo.gl/maUpNz)

Θωρακίσαμε τους
εργαζόμενους και
τους νικητές του
διαγωνισμού της

Groupama
Ασφαλιστική σε
θέματα Οδικής

Ασφάλειας

Επιμόρφωση  στους
εργαζόμενους  της  εταιρίας
Groupama  Ασφαλιστική  σε
θέματα που αφορούν στην
οδική  ασφάλεια,
πραγματοποιήθηκε  από  το
Ι.Ο.ΑΣ.  στις  εγκαταστάσεις
της  εταιρείας  στη  Νέα
Σμύρνη στις 26 Ιουνίου.
(Περισσότερα:
https://goo.gl/mjzesw)

Δημόσια
Διαβούλευση για

Νέα Οδηγία για την
Ασφάλεια των

Αυτοκινητοδρόμων
& Σηράγγων

Στόχος  της  πολιτικής  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις
μεταφορές  είναι  η
προώθηση  μιας
κινητικότητας που να είναι
αποτελεσματική,  ασφαλής
και  φιλική  προς  το
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(Περισσότερα:  https://goo.gl/Ya6P3P) έχασαν τη ζωή τους στους
δρόμους  της  ΕΕ  25.000
άνθρωποι.
(Περισσότερα:
https://goo.gl/8yMLV8)

Facebook Website

- Editor in Chief: Δημήτρης Λαζαρίδης ( d.lazaridis@ioas.gr )
- Επιμέλεια Έκδοσης:  Γεωργία Αλεξοπούλου

- Κείμενα & Φωτογραφίες: Δημήτρης Χατζηδοπαυλάκης, Κατερίνα Δρανδάκη, Βαγγέλης Μακρής, Δήμητρα Γεωργογιάννη, 
Μάριος Δημητρίου

                    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Κέντρο Πληροφόρησης για την Οδική Ασφάλεια
Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου, Στοά του Βιβλίου, Αρσάκειο Μέγαρο, Τ.Κ.105 64, Αθήνα

Τηλ.: 210 3211051 / Fax : 210 3211061
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