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ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια
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Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συστήνει τη
Διεθνή Εκστρατεία #3500LIVES στο ελληνικό

κοινό

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 5
Ιουλίου, 2018, η  Συνέντευξη Τύπου για τη νέα εκστρατεία
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης #3500LIVES της
Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και τον Κυπριακό
Σύνδεσμο Αυτοκινήτου στο Γραφείο Ενημέρωσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. 
(Περισσότερα: https://bit.ly/2NdUdUy )

Έξυπνες πολιτικές για την αντιμετώπιση της
οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ 

Δράσεις -
Εκπαιδεύσεις από

το Ι.Ο.ΑΣ.

Κατά το μήνα  Ιούνιο

εκπαιδεύτηκαν από το

Ινστιτούτο: 
 
 •       579 μαθητές Π/
θμιας και Δ/θμιας
εκπαίδευσης 
•        257 ενήλικοι
συμπολίτες μας 
 
Μέσα από προγράμματα
επιμόρφωσης και δράσεις
ενημέρωσης: 
✓  Προς τους
συμμετέχοντες στο 2ο
Hellenic Innovation Forum

και στο 8ο Συνέδριο
Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης. 

✓  Στo πλαίσιο του 1ου

Φεστιβάλ Παιδικού
Βιβλίου Αστυπάλαιας. 
✓  Σε εργαζόμενους και
συνεργάτες των εταιριών:
 Imerys Group και
Groupama Ασφαλιστική. 
✓  Κατά την Παγκόσμια
Ημέρα Εθελοντή
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Με μεγάλη επιτυχία και αθρόα συμμετοχή από όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21
Ιουνίου, στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα, η διεθνής Ημερίδα για την αντιμετώπιση του
φαινομένου της οδήγησης υπό την επήρεια του αλκοόλ. Η
Ημερίδα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου SMART
(Sober Mobility Across Road Transport), από το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»
και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών
(ETSC), με την ευγενική υποστήριξη της Αντιπροσωπείας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 
(Περισσότερα: https://bit.ly/2tAjXmH )

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε τα Βραβεία
Αριστείας στην Οδική Ασφάλεια για το 2018

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε τα Βραβεία Αριστείας
στην Οδική Ασφάλεια για το 2018 (Excellence in Road
Safety Awards) σε έξι νικητές από πέντε χώρες σε τελετή
που έλαβε χώρα στις 26 Ιουνίου 2018 στις Βρυξέλες. 
Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου, κυρία Βασιλική Δανέλλη –
Μυλωνά παραβρέθηκε στην απονομή εκπροσωπώντας το
Ι.Ο.ΑΣ.. 
(Περισσότερα: https://bit.ly/2mgsCq8 )

Στασιμότητα  στην πρόοδο για την οδική
ασφάλεια τα τελευταία 4 χρόνια σύμφωνα με νέα

Αιμοδότη. 
✓  Σε μαθητές σε σχολεία
Π/θμιας και Δ/θμιας
εκπαίδευσης. 
(Περισσότερα:
https://bit.ly/2JheMx3 )

Προγραμματίζοντ
αι

✓  Συμμετοχή της
Προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ.,
κας Βασιλικής Δανέλλη-
Μυλωνά, στο FIA Mobility
Conference 2018 που
διοργανώνει η Διεθνής
Ομοσπονδία Αυτοκινήτου
(FIA) και θα
πραγματοποιηθεί στο
Μοντεβιδέο της
Ουρουγουάης (23-27/7). 
✓  «Νύχτα χωρίς
Ατυχήματα» στο Stavento
bar, στη Χαλκίδα. (28/7) 
✓  Το Ι.Ο.ΑΣ. σε
συνεργασία με το Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών
(Δ.Α.Α.) «Ελευθέριος
Βενιζέλος», θα
πραγματοποιήσει
εκστρατεία ενημέρωσης
για την οδική ασφάλεια. 
✓  Εκπαιδευτικά
προγράμματα
κυκλοφοριακής αγωγής
προς  μαθητές A/θμιας και
Δ/θμιας εκπαίδευσης και
σε πολίτες του Δήμου
Θέρμου 
(Περισσότερα:
https://bit.ly/2mgtlYo )

Η παρουσία του
Ι.Ο.ΑΣ. στα Media
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έκθεση του ETSC  

Νέα έκθεση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας
Μεταφορών (European Transport Safety Council – ETSC)
παρουσιάζει στασιμότητα  στην πρόοδο για την οδική
ασφάλεια τα τελευταία 4 χρόνια. Ο έγκριτος Οργανισμός
υποστηρίζει ότι οι κυβερνήσεις χρειάζονται ισχυρή πολιτική
βούληση, επείγοντα μέτρα και ουσιαστικές επενδύσεις για
ασφαλείς υποδομές προκειμένου να μειωθούν οι 500
θάνατοι που λαμβάνουν χώρα κάθε εβδομάδα στους
δρόμους της Ευρώπης. 

Οι διαπιστώσεις αυτές παρουσιάστηκαν στην 12η Ετήσια
Έκθεση του Δείκτη Οδικής Ασφάλειας (PIN) που
διοργανώνεται από το ETSC και πραγματοποιήθηκε στις 19
Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», συμμετέχει ενεργά στις
εργασίες του Δείκτη Επίδοσης στην Οδική Ασφάλεια (PIN)
από τις αρχές του θεσμού το 2006, και εκπροσωπείται από
τον συγκοινωνιολόγο και Μέλος του Ινστιτούτου κ. Στέλιο
Ευσταθιάδη. 
(Περισσότερα: https://bit.ly/2lkrNML )

Το Ι.Ο.ΑΣ. συμμετείχε στο 1ο Φεστιβάλ
Παιδικού Βιβλίου στην Αστυπάλαια

Τηλεοπτικές και
ραδιοφωνικές
συνεντεύξεις και δηλώσεις
έκαναν η Πρόεδρος του
Ι.Ο.ΑΣ., κα Βασιλική
Δανέλλη-Μυλωνά,
στελέχη και συνεργάτες
του Ινστιτούτου στους
σταθμούς: ΕΡΤ 1,  Σκάι
100,3 Αθήνα 984, Alpha
989, Παραπολιτικά 901
FM, Ράδιο 98.4, ORT TV
και Ionian TV με αφορμή 
την εκστρατεία
#3500LIVES της FIA στην
Ελλάδα, την ημερίδα
SMART του ETSC που
πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα, τη διεθνή Ημέρα 
Ευαισθητοποίησης για την
Ασφάλεια στις Ισόπεδες
Διαβάσεις (ILCAD),
εκδηλώσεις του
Ινστιτούτου και
γενικότερα θέματα Οδικής
Ασφάλειας. 
(Περισσότερα: https://bit.l
y/2usva9c )

Το Ι.Ο.ΑΣ. στο 8ο 
Ετήσιο Συνέδριο

Εταιρικής
Κοινωνικής

Ευθύνης

Δυναμική ήταν η
παρουσία του Ινστιτούτου
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» στο 8ο Ετήσιο
Συνέδριο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης με
θέμα: «Διεθνοποίηση της
Ελληνικής
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Το Ι.Ο.ΑΣ. συμμετείχε στο 1ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου
στην Αστυπάλαια που πραγματοποιήθηκε το πρώτο
τετραήμερο του Ιουνίου από το Δήμο Αστυπάλαιας σε
συνεργασία με τη συγγραφέα παιδικών βιβλίων Φωτεινή
Κωνσταντοπούλου. (Περισσότερα: https://bit.ly/2uuNTjL ) 
 

Συνεργασία ΑΧΑ και Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς» για 6η συνεχή χρονιά

Η ΑΧΑ υλοποίησε και φέτος, σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»,
εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε μαθητές
ηλικίας 15-18 ετών, με στόχο την επιμόρφωσή τους σε
θέματα οδικής ασφάλειας. 
Συγκεκριμένα, τη σχολική χρονιά 2017-2018
εκπαιδεύτηκαν 9.866 μαθητές από 90 σχολεία, ενώ από
την έναρξη του προγράμματος έχουν συμμετάσχει
συνολικά 45.000 μαθητές. 
(Περισσότερα: https://bit.ly/2N9iJ9p )

Goodyear Dunlop Hellas και Ι.Ο.ΑΣ.
υπενθυμίζουν το ρόλο των ελαστικών στην

ασφάλεια ενόψει διακοπών

Επιχειρηματικότητας - Μια
Νέα Διάσταση ΕΚΕ»  που
διοργάνωσε η Capital Link
με το CSRinGreece, την
Πέμπτη 28 Ιουνίου του
2018 στο ξενοδοχείο
HILTON στην Αθήνα. 
(Περισσότερα: https://bit.l
y/2NKQyyu )

 Μοναδική
εμπειρία οδικής
ασφάλειας για

τους νικητές του
διαγωνισμού «Το

έχεις με την
οδήγηση;» που
διοργάνωσαν η

Groupama
Ασφαλιστική και

το Ι.Ο.ΑΣ.

Για 2η φορά φέτος, η
Groupama Ασφαλιστική
προσέφερε σε 30
τυχερούς πελάτες της, τη
δυνατότητα συμμετοχής
σε εκπαιδευτικό σεμινάριο
ασφαλούς οδήγησης μέσα
από τις καινοτόμες και
βιωματικές μεθόδους του
Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος
Μυλωνάς». 
(Περισσότερα: https://bit.l
y/2KQPGe1 )

Η παρουσία του
Ι.Ο.ΑΣ. στο 2nd

Hellenic
Innovation Forum

 

Με μεγάλη συμμετοχή
καινοτόμων επιχειρήσεων,
καθώς και
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«Με τα ελαστικά δεν κάνουμε πλάκα»! Αυτό είναι το
μήνυμα της νέας πρωτότυπης καμπάνιας "Ασφάλεια x4"
για το ρόλο των ελαστικών στην οδική μας ασφάλεια, της
Goodyear Dunlop Hellas που πραγματοποιείται με την
αιγίδα του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς». 
Η καμπάνια αποτελείται από μια τριλογία βίντεο, στα
οποία, τρία δημοφιλή πρόσωπα, συνομιλούν με ένα
καρτούν λάστιχο και μας παρακινούν να τσεκάρουμε τα
ελαστικά μας. (Περισσότερα: https://bit.ly/2KsJ7x9 )

ενδιαφερόμενων
επενδυτών,
ολοκληρώθηκε το 2nd
Hellenic Innovation
Forum, μια διήμερη
εκδήλωση αφιερωμένη
στη καινοτομία και την
επιχειρηματικότητα. Το
HIF 2018
πραγματοποιήθηκε στις 19
και 20 Ιουνίου στο
Ξενοδοχείο Divani Caravel
στην Αθήνα, με τιμώμενη
χώρα την Ολλανδία. 
Στο Φόρουμ, συμμετείχε
το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς», με σταθμό
ενημέρωσης και ομιλίες. 
(Περισσότερα: https://bit.l
y/2meluuH )

Facebook Website

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

- Κείμενα & Φωτογραφίες: Δημήτρης Χατζηδοπαυλάκης, Κατερίνα Δρανδάκη, Μαρία Ατματζίδου, 

 Μάριος Δημητρίου, Δήμητρα Γεωργογιάννη, Δανάη Σταύρου 
 

                    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Νεμέσεως 2, Τ.Κ. 112 53, Αθήνα 
Τηλ.: 210 8620150 | Fax : 210 8620007 
 

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

e-mail: info@ioas.gr | website:www.ioas.gr, www.rsi-panosmylonas.gr 
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