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Με συμβουλές για την Yγεία και την Ασφάλεια
υποδέχεται
το Ι.Ο.ΑΣ.,

τους ταξιδιώτες  στο Δ.A.A. «Ελευθέριος
Βενιζέλος»

Tο  Ινστιτούτο  Οδικής  Ασφάλειας  (Ι.Ο.ΑΣ.)  «Πάνος
Μυλωνάς»  σε  συνεργασία  με  το  Διεθνή  Αερολιμένα
Αθηνών (Δ.Α.Α.)  «Ελευθέριος  Βενιζέλος»,  για  μια  ακόμη
φορά,  πραγματοποιεί  την  καλοκαιρινή  εκστρατεία
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για Έλληνες και ξένους
οδηγούς  που  επισκέπτονται  τη  χώρα  μας,  με  στόχο  να
είναι  όλοι  ασφαλείς  και  υγιείς  μετακινούμενοι  στο  οδικό
δίκτυο της Ελλάδας.  
(Περισσότερα: https://bit.ly/2Xb9i0n)

12η Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα στη Χαλκίδα

Αυτό το
Καλοκαίρι

χαιρόμαστε τις
διακοπές μας με
Υγεία, Ασφάλεια
και Προσοχή στο

δρόμο!

Η Πρόεδρος,
το Διοικητικό Συμβούλιο

και οι άνθρωποι του
Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος Μυλωνάς»

σας εύχονται:

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΕ
ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟ
ΔΡΟΜΟ!

Στο  σύνδεσμο  θα  βρείτε
χρηστικές  συμβουλές  για
ασφαλείς  καλοκαιρινές
εξορμήσεις.  https://bit.ly

/2Xp0Jzj

Με τηλεδιάσκεψη
πραγματοποιήθηκ

ε η 16η ετήσια
Γενική Συνέλευση
των Μελών του 
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος

Μυλωνάς»

Την  16η  ετήσια  Γενική
Συνέλευση  των  Μελών
του  πραγματοποίησε  το
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
με  τηλεδιάσκεψη  την
Τρίτη 16/6.
Στο  πλαίσιο  της
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Για 12η χρονιά, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος  Μυλωνάς»,  με  τη  δυναμική  παρουσία  των
εθελοντών  του,  διοργάνωσε  και  φέτος  το  καλοκαίρι  τη
δράση «Νύχτα χωρίς Ατυχήματα», με την υποστήριξη του
Τμήματος  Τροχαίας  Χαλκίδας,  του  Σώματος  Εθελοντών
Σαμαρειτών,  Διασωστών  και  Ναυαγοσωστών  Χαλκίδας,
των Ελλήνων Προσκόπων Χαλκίδας και της Diageo Hellas
AE. Η δράση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου
2020,  στις  10  το  βράδυ,  στo  εστιατόριο-bar  ASTERIA
PLAGE.
(Περισσότερα: https://bit.ly/302BN29 )

Βιωματικές εκπαιδεύσεις από το Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς» μετά την άρση των

περιοριστικών μέτρων

Ανταποκρινόμενο  στη  νέα  κανονικότητα  μετά  την  άρση
των  περιοριστικών  μέτρων,  το  Ινστιτούτο  Οδικής
Ασφάλειας  (Ι.Ο.ΑΣ.)  «Πάνος  Μυλωνάς»  συνεχίζει  και
υλοποιεί  με  επιτυχία  τα  πιστοποιημένα   καινοτόμα

Συνέλευσης  η  Πρόεδρος
του  Ι.Ο.ΑΣ.  αφού
καλωσόρισε τα καινούργια
Μέλη,  εκλέχθηκε  το  νέο
Δ.Σ.  και  στη  συνέχεια
παρουσιάστηκαν  ο
Οικονομικός  Απολογισμός
και  το  Πλάνο  Δράσεων
του  έτους,  πάντα  με
επίκεντρο  το  όραμά  του
Ινστιτούτου  για  «έναν
κόσμο  χωρίς  τροχαία
δυστυχήματα».
(Περισσότερα:
https://bit.ly/2OtPXTo)

Ολοκληρώθηκε η
υποβολή

συμμετοχών για
τους

Πανελλήνιους
Μαθητικούς

Διαγωνισμούς
Ψηφιακής

Δημιουργίας με
θέμα την Οδική

Ασφάλεια

Με το τέλος  του Ιουνίου
ολοκληρώθηκε  και  η
περίοδος  υποβολής
συμμετοχών  για  τους
Πανελλήνιους  Μαθητικούς
Διαγωνισμούς  Ψηφιακής
Δημιουργίας  "ΟΔΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΠΑΝΤΟΥ  ΚΑΙ
ΠΑΝΤΑ"  για
μαθητές/μαθήτριες
πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης  και  "ΟΔΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ:  ΚΟΙΝΗ
ΕΥΘΥΝΗ"  για  μαθητές
δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.

NEWSLETTER #82 https://mailchi.mp/ioas/spp0may6zo-852810?e=74af1882cb

3 από 9 4/8/2020, 5:12 μ.μ.



εκπαιδευτικά  του  προγράμματα  -αναγνωρισμένα  διεθνώς
ως  καλές  πρακτικές-  για  θέματα  Οδικής  Ασφάλειας  σε
εργαζόμενους  εταιρειών  και  στελέχη  Στρατιωτικών
Μονάδων. (Περισσότερα: https://bit.ly/3h3zEsT)

Πρώτο Πανευρωπαϊκό Virtual Summer School
για την Εκπαίδευση στην Οδική Ασφάλεια!

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» διοργάνωσε σε συνεργασία
με την Ελληνογερμανική Σχολή και με μεγάλη επιτυχία το
Πρώτο  Πανευρωπαϊκό  Virtual  Summer  School  για  την
Εκπαίδευση  στην  Οδική  Ασφάλεια  το  οποίο
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 20-24 Ιουλίου με τη
συμμετοχή  φορέων  και  συνεργατών  από  Ελλάδα  και
Ευρώπη ( Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Ιρλανδία, Ρουμανία
). (Περισσότερα: https://bit.ly/2ZzL1D5)

15 χρόνια δράσης… και συνεχίζουμε! 

Φέτος το Μάιο, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
«Πάνος  Μυλωνάς»  συμπλήρωσε  15  χρόνια  συνεχούς
δράσης  για  έναν  κόσμο  καλύτερο,  «έναν  κόσμο  χωρίς
τροχαία δυστυχήματα».
Μέχρι  σήμερα  το  Ινστιτούτο  έχει  εκπαιδεύσει  215.445
μαθητές  όλων  των  βαθμίδων,  5.395  εκπαιδευτικούς,
46.548  Νέους  Παραγωγικών  Σχολών,  Αξιωματικούς  και
Στελέχη  Στρατιωτικών  Μονάδων,  15.750  Στελέχη  και
εργαζομένους  εταιρειών,  20.050  Προσκόπους,  και  1.005
παραβατικούς νέους και τις οικογένειές τους.
(Περισσότερα: https://bit.ly/2OsHX5q)

(Περισσότερα:
https://bit.ly/3j8Oa4h)

Η παρουσία του
Ι.Ο.ΑΣ. στα

Media.

Τηλεοπτικές  και
ραδιοφωνικές
συνεντεύξεις και δηλώσεις
έκαναν  η  Πρόεδρος  του
Ι.Ο.ΑΣ. καθώς και στελέχη
και  συνεργάτες  του
Ινστιτούτου  στους
σταθμούς:  ΕΡΤ1, TV 100
(Θεσσαλονίκη),  Open
Beyond TV, SKAI RADIO,
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ  FM,
100FM,  ALPHA  RADIO,
ΤΗΕΜΑ  RADIO,   ΡΦ
Εκκλησία  της  Ελλάδας,  
ΣΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ 92.1, ΘΕΜΑ
104,6,  Κανάλι 1 90,4 fm,
Agrinio Web Radio, Ράδιο
Θεσσαλονίκη  94.5,  Ράδιο
Ε  103  Σέρρες,  102  fm
ΕΡΤ3,  ΠΡΩΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ,  Ράδιο  Ένα
102.5 Βόλος.
Οι συνεντεύξεις έγιναν με
αφορμή  τη  Νύχτα  Χωρίς
Ατυχήματα  στη  Χαλκίδα,
τις  πρόσφατες  εκθέσεις
του  Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου  Ασφάλειας
των  Μεταφορών  (ETSC),
την  παράδοση  χαρτών
επικινδυνότητας  του
Οδικού  Δικτύου,  το
ζήτημα  της  Οδικής
Ασφάλειας  μετά  την
περίοδο  της  πανδημίας,
την  πρωτοβουλία  Clean
Up  Safety  Day  στη
Ναύπακτο,  δράσεις  του
Ι.Ο.ΑΣ.  και  γενικότερα
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LEARN! Webinar: 17 Βασικές Αρχές για την
Εκπαίδευση στην Οδική Ασφάλεια

To I.Ο.ΑΣ.  «Πάνος Μυλωνάς» ως Μέλος  της επιτροπής
 εμπειρογνωμόνων του ευρωπαϊκού προγράμματος LEARN!
 “leveraging education to advance road safety now!” το
οποίο  συντονίζεται  από  το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο
Ασφάλειας  Μεταφορών  (European  Transport  Safety
Council)  συμμετείχε  ενεργά,  εκπροσωπούμενο  από  την
Πρόεδρό του, κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά και στελέχη
του,  στο  διαδικτυακό  σεμινάριο  (webinar)  για  τις  17
Βασικές  Αρχές  οι  οποίες  θα  πρέπει  να  εφαρμοστούν  σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι  όλοι  οι  μαθητές  λαμβάνουν  υψηλής  ποιότητας
εκπαίδευση στην Οδική Ασφάλεια. 
(Περισσότερα: https://bit.ly/3h7hBlG)

Τα περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις είχαν
ως αποτέλεσμα μια πρωτοφανή μείωση κατά
36% στους θανάτους από τροχαία συμβάντα

στην ΕΕ

Τα πρώτα στοιχεία από 24 κράτη μέλη της ΕΕ δείχνουν μια
πτώση 36% κατά μέσο όρο στους θανάτους από τροχαία

θέματα Οδικής Ασφάλειας.
(Περισσότερα:
https://bit.ly/2ZAh9GG)

Τελετή
Βράβευσης των

Δήμων που
ξεχώρισαν με τη
δράση τους κατά
την Ευρωπαϊκή

Εβδομάδα
Κινητικότητας  

Το  Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος
Μυλωνάς»  παραβρέθηκε
στην  Τελετή  Βράβευσης
των  Δήμων  που
ξεχώρισαν  με  τη  δράση
τους κατά την Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα  Κινητικότητας
2019  την  Πέμπτη  9
Ιουλίου  στο  Ζάππειο.
(Περισσότερα:
https://bit.ly/3h4mUlD)

Το Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος

Μυλωνάς»
επίσημο Mέλος

του United
Nations Road

Safety
Collaboration -

UNRSC 

Κατά  τη
διαδικτυακή  συνεδρίαση
της  30ης  Ιουνίου  το
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συμβάντα τον Απρίλιο του 2020, σε σύγκριση με τον μέσο
όρο για τον αντίστοιχο μήνα  των τριών προηγούμενων
ετών,  σύμφωνα  με  τη  νέα  έκθεση  του  Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου  Ασφάλειας  των  Μεταφορών (ETSC),  ενεργό
Μέλος του οποίου είναι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς».
(Περισσότερα: https://bit.ly/2Ob0rHq)

Βανδαλισμένες πινακίδες στη Ναύπακτο
«έλαμψαν» ξανά με την πρωτοβουλία του

Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» «Καθαρές
Πινακίδες - Ασφαλέστεροι Δρόμοι» 

Για άλλη μια φορά, η εκστρατεία Clean Up - Safety Day
του  Ινστιτούτου  Οδικής  Ασφάλειας  (Ι.Ο.ΑΣ.)  «Πάνος
Μυλωνάς»  με  σύνθημα  «Καθαρές  Πινακίδες  -
Ασφαλέστεροι Δρόμοι», στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία. Η
Δράση πραγματοποιήθηκε με την ευγενή υποστήριξη της
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020,  στο  Δήμο
Ναυπακτίας, σε οδούς που παρουσίαζαν σοβαρό πρόβλημα
βανδαλισμού των πινακίδων οδικής σήμανσης. 
(Περισσότερα: https://bit.ly/3f8ommu)

Παράδοση χαρτών επικινδυνότητας του
οδικού δικτύου από το Ευρωπαϊκό

συγχρηματοδοτούμενο έργο SLAIN και το
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στο Υπουργείο

Υποδομών και Μεταφορών

United  Nations  Road
Safety  Collaboration  -
UNRSC  έκανε  δεκτή  την
αίτηση  εισόδου  του
Ινστιτούτου κρίνοντας ότι
το  έργο  του  μπορεί  να
συνεισφέρει στη βελτίωση
της  Οδικής  Ασφάλειας
τόσο σε περιφερειακό όσο
και  σε  παγκόσμιο
επίπεδο.   (Περισσότερα:
https://bit.ly/30fyx2C)

Διεθνές
Διαδικτυακό
Συνέδριο στο

πλαίσιο της 12ης
Διεθνούς Ημέρας
Ευαισθητοποίηση

ς για την
Ασφάλεια στις

Ισόπεδες
Διαβάσεις

Στο  Διεθνές  Διαδικτυακό
Συνέδριο  που
πραγματοποιήθηκε  με
επιτυχία  στις  11/6,  στο
πλαίσιο της 12ης Διεθνούς
Ημέρας Ευαισθητοποίησης
για  την  Ασφάλεια  στις
Ισόπεδες  Διαβάσεις
(ILCAD),  συμμετείχε
εκπροσωπώντας  την
Ελλάδα,  η  Πρόεδρος  του
Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος
Μυλωνάς», κυρία Βασιλική
Δανέλλη-Μυλωνά.  
(Περισσότερα:
https://bit.ly/30notES)

Οι χώρες που
πραγματοποίησαν

τη μεγαλύτερη
πρόοδο στην

Οδική Ασφάλεια
μπορεί να σας

εκπλήξουν
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Η  Πρόεδρος  του  Ινστιτούτου,  κυρία  Βασιλική  Δανέλλη-
Μυλωνά,  και  στελέχη  του  Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος  Μυλωνάς»,
παρέδωσαν στις 24 Ιουνίου στο Υπουργείο  Υποδομών &
Μεταφορών, τους χάρτες επικινδυνότητας, με την Ελλάδα
να τεκμηριώνει στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς την τήρηση
των  υποχρεώσεών  της.  (Περισσότερα:  https://bit.ly
/2YrYdcz)

Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου «Ήμουν κι εγώ
εκεί.  Με  το  εκπαιδευτικό  μας  πρόγραμμα
ΑΣΦΑΛΩΣ  ΠΟΔΗΛΑΤΩ»  Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος
Μυλωνάς»

Με αφορμή την Παγκόσμια  Ημέρα Ποδηλάτου δήμαρχοι
από  όλη  την  Ελλάδα  και  εκπρόσωποι  του  Ινστιτούτου
Οδικής  Ασφάλειας  (Ι.Ο.ΑΣ.)  «Πάνος  Μυλωνάς»,
συναντήθηκαν στην πλατεία Κοτζιά απ’  όπου ξεκίνησε η
ποδηλατάδα μέχρι τον Εθνικό Κήπο.
(Περισσότερα: https://bit.ly/3ctzEQh)

12η Διεθνή Ημέρας Ευαισθητοποίησης για την
Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις (ILCAD) λ

-  Εσθονία,  Ελλάδα,
Λιθουανία,  Λετονία  και
Πορτογαλία είναι οι χώρες
που μείωσαν περισσότερο
τον αριθμό των θανάτων
στους  δρόμους  από  το
2010.
-  Η Εσθονία θα λάβει το
Βραβείο Δείκτη Απόδοσης
Οδικής  Ασφάλειας  του
Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου
Ασφάλειας  των
Μεταφορώνγια το 2020.
-   Η  ΕΕ  είναι  «σχεδόν
βέβαιο  ότι  θα  χάσει»  το
στόχο  του  2020  για  τη
μείωση  κατά  50%  του
αριθμού των θανάτων από
τροχαία  δυστυχήματα.
(Περισσότερα:
https://bit.ly/2zIPv00 )

«Ο μικρός
Covid-19»

«Ο μικρός Covid-19» είναι
ένα αξιαγάπητο animation
παραμυθάκι  γεμάτο
ελπίδα,  ώστε  ένα  παιδί
προσχολικής  και  πρώτης
σχολικής  ηλικίας  να
κατανοήσει  την
πραγματική  διάσταση  της
πανδημίας.
Τα κείμενα έχει  γράψει  η
αστυνομικός  και
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Στο πλαίσιο της 12ης Διεθνούς Ημέρας Ευαισθητοποίησης
για την Ασφάλεια στις  Ισόπεδες Διαβάσεις (ILCAD), που

για το 2020 είχε οριστεί η 11η Ιουνίου, η Ρυθμιστική Αρχή
Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και το Ινστιτούτο
Οδικής  Ασφάλειας  (Ι.Ο.ΑΣ.)  «Πάνος  Μυλωνάς»
υλοποίησαν για την Ελλάδα την Εκστρατεία Ενημέρωσης
για  θέματα  ασφαλούς  διέλευσης  των  ισόπεδων
σιδηροδρομικών  διαβάσεων.  (Περισσότερα:  https://bit.ly
/3h2dhE4)

Συμμετοχή στελεχών του Ι.Ο.ΑΣ. σε
διαδικτυακά σεμινάρια Οργανισμών και

Ευρωπαϊκών έργων

Το  Ινστιτούτο  επιδεικνύοντας  γρήγορα  αντανακλαστικά
προσαρμόστηκε άμεσα στα νέα δεδομένα που επέφερε η
περίοδος  της  πανδημίας  αφομοιώνοντας  τις  νέες

συγγραφέας  Foteini
Konstantopoulou,  με  την
οποία  το  Ινστιτούτο  έχει
συνεργαστεί  στο
παρελθόν  σε  θέματα
Οδικής Ασφάλειας,  ενώ η
εικονοποίηση  του  project
ανήκει  στον  George
Mylonas
(cinematographer/animat
or/sound designer) και τη
γραφίστρια  Μαριλένα
Γκιρλέμη.
(Περισσότερα:
https://bit.ly/2Bd18x2)

Παιχνίδι
κυκλοφοριακής

αγωγής για παιδιά
από την TOTAL

Ελλάς

Με στόχο να βοηθήσει τα
παιδιά να εξοικειωθούν με
τους  βασικούς  κανόνες
κυκλοφορίας  στο  δρόμο,
η  ΤΟΤΑΛ  ΕΛΛΑΣ
 δημιούργησε  ένα
διασκεδαστικό  και
ταυτόχρονα  εκπαιδευτικό
παιχνίδι  με  τίτλο
"Κυκλοφορώ  με
Ασφάλεια”.
Στα  πλαίσια  της
κοινωνικής  της  δράσης  η
εταιρεία  υποστηρίζει  το
Ι.Ο.ΑΣ. για την υλοποίηση
του  εκπαιδευτικού
προγράμματος  «Ασφαλώς
Ποδηλατώ»  σε  δημοτικά
σχολεία  της  Αττικής  και
της Αχαΐας.
(Περισσότερα:
https://bit.ly/30fCkg2 )
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τεχνολογίες  και  πρακτικές  επικοινωνίας.  Η  ενεργή
συμμετοχή  στελεχών  του  Ι.Ο.ΑΣ.  σε  μια  σειρά  από
διαδικτυακά σεμινάρια Οργανισμών και Ευρωπαϊκών έργων
έγινε  αναπόσπαστο  κομμάτι  της  παραγωγικής
καθημερινότητας  τους,  δίνοντας  νέα  προοπτική  στον
τρόπο με τον οποίο διεξάγεται το έργο του.
(Περισσότερα: https://bit.ly/2ZBLapp)

Website Facebook Twitter Instagram YouTube

- Επιμέλεια & Υλοποίηση Έκδοσης: Δημήτρης Λαζαρίδης ( d.lazaridis@ioas.gr )
- Κείμενα & Φωτογραφίες: Δημήτρης Χατζηδοπαυλάκης,  Μαρία Ατματζίδου,

 Κατερίνα Δρανδάκη, Δανάη Σταύρου, Βαγγέλης Μακρής, Ειρήνη Μάστορα, Μάνος Μπρούζας, Άγγελος Φώης
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Κέντρο Πληροφόρησης για την Οδική Ασφάλεια
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