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16 Χρόνια Δράσης Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
Επετειακή εκδήλωση με δέσμευση της

Πολιτείας και Φορέων για ενδυνάμωση της
συνεργασίας με το Ι.Ο.ΑΣ.

Η  επετειακή  εκδήλωση  του  Ινστιτούτου  Οδικής

Ασφάλειας  (Ι.Ο.ΑΣ.)  « Πάνος  Μυλωνάς»  για  τα  16

χρόνια λειτουργίας του, με κεντρικό μήνυμα «Με όραμα,

συνεχίζουμε ΜΑΖΙ», που υλοποιήθηκε υπό την Αιγίδα της

A.E.  της  Προέδρου  της  Δημοκρατίας  Κατερίνας

Σακελλαροπούλου,   γιορτάστηκε  στο  Κέντρο

Πολιτισμού  Ίδρυμα  Σταύρος  Νιάρχος.   Στην

εκδήλωση  παρέστησαν  πλήθος  προσωπικοτήτων,

εκπρόσωποι   φορέων  της  Ηγεσίας  του  Τόπου,  πολιτικοί,

στελέχη από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, κυρίως από

το  χώρο  του  αυτοκινήτου,  αλλά  και  άλλοι  σημαντικοί

κοινωνικοί  εταίροι  όπου,  όλοι   μαζί,  δεσμεύθηκαν  για  τη

βελτίωση  της  Οδικής  Ασφάλειας  στη  χώρα  μας.  

Επίτιμος  καλεσμένος  ο  Ειδικός  Εντεταλμένος  του  ΓΓ

του ΟΗΕ για την Οδική Ασφάλεια και Πρόεδρος της

FIA Jean Todt, που ταξίδεψε στην Ελλάδα ειδικά για να

παραστεί στην επετειακή εκδήλωση του Ι.Ο.ΑΣ..

Η  εκδήλωση  ολοκληρώθηκε  με  τη  βράβευση  του

«Τροχονόμου της Χρονιάς» με επίδοση τιμητικών τίτλων

15η Ευρωπαϊκή
Νύχτα Χωρίς
Ατυχήματα

______

Σάββατο,
16 Οκτωβρίου

2021

Σε  μια  περίοδο  που,  με

μεγάλη  ανησυχία,

παρακολουθούμε  τους

δείκτες  τροχαίων

δυστυχημάτων  να

αυξάνονται,  το

Ινστιτούτο  Οδικής

Ασφάλειας  (Ι.Ο.ΑΣ.)

«Πάνος  Μυλωνάς»

συνεχίζει  δυναμικά  τις

δράσεις ενεργοποίησης και

ευαισθητοποίησης  των

πολιτών  για  «έναν
κόσμο  χωρίς  τροχαία
δυστυχήματα».
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στους  βραβευθέντες  και  τα  βραβεία  «Εθελοντή  της

Χρονιάς»  για  την  υποστήριξή  τους   στο  έργο  του

Ινστιτούτου στους ενεργούς εθελοντές που διακρίθηκαν.

Σύντομο  video  με  highlights  της  εκδήλωσης

μπορείτε να δείτε εδώ, το video της εκδήλωσης, στο

σύνολό  της,  μπορείτε  να  δείτε  εδώ,  καθώς  και

φωτογραφικό υλικό μπορείτε να βρείτε εδώ.

(Περισσότερα: https://bit.ly/3p9SmWS)

 Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και ο Όμιλος
ΗΡΑΚΛΗΣ ξαναδίνουν τη χαμένη τους λάμψη,
σε πινακίδες οδικής σήμανσης του Δήμου

Λυκόβρυσης

Στο  πλαίσιο  των  φετινών  Ημερών  Υγείας,  Ασφάλειας  &

Περιβάλλοντος, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ένωσε τις δυνάμεις

του  με  το  Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος  Μυλωνάς»,  με  στόχο  την

ευαισθητοποίηση  τόσο  των  εργαζομένων  όσο  και  των

πολιτών  για  το  ρόλο  της  οδικής  σήμανσης  αλλά  και  την

ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους.

Με σύνθημα «Καθαρές πινακίδες – Ασφαλέστεροι δρόμοι»,

δεκάδες  εθελοντές  του  Ομίλου  ΗΡΑΚΛΗΣ,  υπό  την

καθοδήγηση των έμπειρων μελών του Ι.Ο.ΑΣ., ανέλαβαν

να  αποκαταστήσουν,   σε  κεντρικούς  άξονες  στη

Λυκόβρυση,  περισσότερες  από  110  βανδαλισμένες

πινακίδες  οδικής  σήμανσης,  οι  οποίες  ξαναβρήκαν  τη

χαμένη τους λάμψη. (Περισσότερα: https://bit.ly/3vpedep)

Οι δράσεις του Ι.Ο.ΑΣ. για την Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Κινητικότητας

Έτσι,   το  Σάββατο  16

Οκτωβρίου  2021,

διοργανώνει,  όπως  κάθε

χρόνο,  την  15η

«Ευρωπαϊκή  Νύχτα

χωρίς  Ατυχήματα»  σε

38 μεγάλες  πόλεις  και  40

σημεία  διασκέδασης  σε

όλη  την  Ελλάδα,  με  την

πολύτιμη υποστήριξη  και

τον  ενθουσιασμό  των

εθελοντών  του

Ινστιτούτου.

Κεντρικός  άξονας  της

δράσης είναι ότι «αλκοόλ

και  οδήγηση  δεν  πάνε

μαζί» !

 Η  ενημέρωση  και

ευαισθητοποίηση,  κοινού

και  οδηγών,  για  τους

κινδύνους  της

οδήγησης  υπό  την

επήρεια  αλκοόλ,  είναι

ένα  σημαντικό  μήνυμα

που θέλουμε να στείλουμε

όσο  πιο  μακριά  γίνεται,

ώστε  να  σωθούν  ζωές.

Κάθε  χρόνο  αρκετές

χιλιάδες  οδηγοί,  κυρίως

νεαρής  ηλικίας,

συμμετέχουν σε αυτήν τη

βραδιά,  ενώνοντας  τις

δυνάμεις  τους  με  το

Ινστιτούτο,  τους

αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς

Οργανισμούς  και  άλλους

θεσμικούς φορείς, για την

προστασία της ζωής όλων

αλλά,  κυρίως,  των  νέων

ανθρώπων στους δρόμους

της χώρας τους.

(Περισσότερα:

https://bit.ly/3BCfX69)

Η τοποθετήση
της κυρίας
Δανέλλη-

Μυλωνά για τα
αίτια της

αύξησης των
τροχαίων

συμβάντων των
τελευταίων
μηνών.
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Με κεντρικό μήνυμα «Μετακινούμαστε με μέσα φιλικά στο

περιβάλλον.  Μένουμε  υγιείς»  η  φετινή  Ευρωπαϊκή

Εβδομάδας  Κινητικότητας  (16-22/9)  εστίασε  στις

δυσκολίες που βίωσε η Ευρώπη - και ο κόσμος - καθ' όλη

τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» υποστήριξε την Ευρωπαϊκή

Εβδομάδα Κινητικότητας και αυτό το χρόνο, με ένα κύκλο

δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εναρμονισμένο

στη  φετινή  θεματική  της  που  είναι:  «Είμαστε  υγιείς  και

ασφαλείς με τη βιώσιμη κινητικότητα».

(Περισσότερα: https://bit.ly/3oZx66b)

«Pit Stop για την Οδική Ασφάλεια» … μια
«στάση ζωής» στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου

και την Ολυμπία Οδό

Με κεντρικό μήνυμα «Μια στάση για την ασφάλειά σας…

μια  στάση  ΖΩΗΣ»  το  Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος  Μυλωνάς»  σε

συνεργασία με την Ολυμπία Οδό το Σάββατο 17 Ιουλίου

στο  ΣΕΑ  Μεγάρων  και  σε  συνεργασία  με  τον

Αυτοκινητόδρομο  Αιγαίου,  το  Σάββατο  στις  24

Ιουλίου  στο  ΣΕΑ  Ευαγγελισμού.  πραγματοποίησηε  την

πρωτότυπη δράση ενημέρωσης των οδηγών «Pit Stop για

«Δυστυχώς  μετά  την

άρση  των  μέτρων

περιορισμού  έχουμε  μια

πολύ ανησυχητική αύξηση

των  δυστυχημάτων  και

βλέπουμε  ότι  στη  χώρα

μας  τους  τελευταίους

τρεις  μήνες  τα  τροχαία

αρχίζουν  πάλι  να

«θερίζουν»,  κι  αυτό  είναι

ένα  ζήτημα  που  μας

απασχολεί  στο

Ινστιτούτο»,  δήλωσε

πρόσφατα  σε  συνέντευξή

της  στην  ΕΡΤ  Κομοτηνής

και  στην  εκπομπή

«Καθημερινές Ιστορίες», η

πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ..

Διαβάστε  αναλυτικά  στο

ρεπορτάζ  του

www.ertnews.gr  με  τις

τοποθετήσεις  της  κυρίας

Μυλωνά  για  τα  αίτια  της

αύξησης  των  τροχαίων

συμβάντων  των

τελευταίων μηνών.

(Περισσότερα:

https://bit.ly/3ALyT0R)

Αιμοδοσία για
τους τραυματίες
από Tροχαία
Συμβάντα  στο
σταθμό ΜΕΤΡΟ
«ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

Με  μεγάλη  ανταπόκριση

από το κοινό και ιδιαίτερα

τους  νέους,

ολοκληρώθηκε  η

Εθελοντική  Αιμοδοσία  για

τους  τραυματίες  από
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την  Οδική  Ασφάλεια»   (Περισσότερα:  https://bit.ly

/3lyARxK και https://bit.ly/3fuJFRq)

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» τρέχει για την
Οδική Ασφάλεια μαζί με το ΕΚΟ Ράλλυ

Ακρόπολις

Με  μια  σειρά  παράλληλων  δράσεων  ενημέρωσης  και

ευαισθητοποίησης το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» πρόβαλλε

ζητήματα θεμάτων Οδική Ασφάλειας προς τους φίλους της

αυτοκίνησης  κατά  της  διάρκεια  της  διεξαγωγής  του  ΕΚΟ

Ράλλυ Ακρόπολις.

Στη φωτογραφία εικονίζονται, ο Ειδικός Εντεταλμένος του

ΓΓ του ΟΗΕ για την Οδική Ασφάλεια και Πρόεδρος της FIA

Jean Todt, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η

πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. κατά την  1η  Ειδική  Διαδρομή  του

Ράλλυ στο κέντρο της Αθήνας.

(Περισσότερα: https://bit.ly/3mVN1jg)

Το Ι.Ο.ΑΣ. κοντά στους οδηγούς με εκστρατεία
ενημέρωσης για ασφαλείς μετακινήσεις κατά

τους θερινούς μήνες

τροχαία  συμβάντα,  που

διοργανώθηκε  από  το

Ινστιτούτο  Οδικής

Ασφάλειας  (Ι.Ο.ΑΣ.)

«Πάνος  Μυλωνάς»  σε

συνεργασία  με  το  Γενικό

Κρατικό  Νοσοκομείο

Νίκαιας-Πειραιά  «Άγιος

Παντελεήμων»,  την

Κυριακή  12  Σεπτεμβρίου

2021  στο  Σταθμό  του

Μετρό  «Σύνταγμα».

(Περισσότερα: https://bit.l

y/30r5mNL)

Το Ι.Ο.ΑΣ. 
«Πάνος

Μυλωνάς» στο
ρόλο του Εθνικού
Συντονιστή για
την Ελλάδα της
Ευρωπαϊκής

Χάρτας Οδικής
Ασφάλειας

(ERSC)

Η  επανεκκίνηση  της

Ευρωπαϊκής  Χάρτας

Οδικής  Ασφάλειας

(ERSC) είναι γεγονός!

Το  ΙΟΑΣ   «Πάνος

Μυλωνάς» εμπιστεύτηκε η

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  για

μια  ακόμη  φορά

αναθέτοντάς  του  το  ρόλο

του  Εθνικού  Συντονιστή

για την Ελλάδα.

(Περισσότερα:

https://bit.ly/3wreeNI)

Η παρουσία του
Ι.Ο.ΑΣ. στα Media
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Το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" ήταν και αυτό το καλοκαίρι

κοντά στους οδηγούς με νέα εκστρατεία ενημέρωσης από

τους  ραδιοφωνικούς  σταθμούς  της  χώρας,  για  την

υπεύθυνη  συμπεριφορά  των  οδηγών  ακόμη  και  στους

σύγχρονους  αυτοκινητόδρομους  με  τίτλο:  "Οδήγησε

σωστά για να φτάσουν όλοι καλά", η οποία μεταδόθηκε,

με έγκριση του ΕΣΡ, καθ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η πρωτοβουλία που ήταν μια συνεργασία του Ινστιτούτου

με τους Ελληνικούς Αυτοκινητόδρομους και τη Hellastron.

Ακούστε  τα  4  ραδιoφωνικά  μηνύματα  της  καμπάνιας

"Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά" spot1, spot2,

spot3, spot4  (Περισσότερα: https://bit.ly/3ASfmw9)

Με συμβουλές για την Οδική Ασφάλεια και την
Καλή Υγεία υποδέχτηκε

το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»,
τους ταξιδιώτες στο Διεθνή Αερολιμένα

Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Τηλεοπτικές και

ραδιοφωνικές

συνεντεύξεις και

δηλώσεις έκαναν η

Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ.,

κυρία Βασιλική Δανέλλη –

Μυλωνά, καθώς και

στελέχη και συνεργάτες

του Ινστιτούτου για τις

δράσεις και πρωτοβουλίες

του Ινστιτούτου καθώς και

για σημαντικά θέματα

Οδικής Ασφάλειας στους

σταθμούς: ΕΡΤ1, ΕΡΤ3,

NEW TV, SKAI, ALPHA,

Star Channel,

KONTRA, OPEN

BEYOND, ANT1, SKAI

Kρήτης, Παραπολιτικά

FM, REALFM,

ALPHARADIO, Αθηναϊκό

– Μακεδονικό Πρακτορείο

Ειδήσεων, Αθήνα 984FM,

Εκκλησία της Ελλάδος και

Libero FM.

Επιμορφωτική
Διημερίδα με

θέμα «Ψηφιακή
Δημιουργία &

Οδική Ασφάλεια»
προς

εκπαιδευτικούς
σχολείων του

Δήμου Λαρισαίων

Επιμορφωτική  Διημερίδα

με  θέμα  «Ψηφιακή

Δημιουργία  &  Οδική

Ασφάλεια»  προς

εκπαιδευτικούς  σχολείων

του  Δήμου  Λαρισαίων

πραγματοποιήθηκε  από
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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,  πραγματοποιησε  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/3xngS7I)

Οι Προτάσεις του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
για την Οδική Ασφάλεια υιοθετούνται από τον

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών

στελέχη  του  Ινστιτούτου

στη  Λάρισα  στις  28  &

29/9  στα  πλαίσια  της

Ευρωπαϊκής  Εβδομάδας

Κινητικότητας  και  της

"Εβδομάδας Ασφάλειας".

(Περισσότερα:
https://bit.ly/3p3t6lo)

Συνεργασία
BOSCH Ελλάδας
(Robert Bosch
Α.Ε.) – Ι.Ο.ΑΣ.

«Πάνος
Μυλωνάς»  για

την Οδική
Ασφάλεια

Το  Ινστιτούτο  Οδικής

Ασφάλειας  (Ι.Ο.ΑΣ.)

«Πάνος  Μυλωνάς»

ενισχύει  τη  συνεργασία

του  με  την  εταιρεία

BOSCH  Ελλάδας

 (Robert Bosch Α.Ε.) σε

ένα νέο στρατηγικό άξονα

που  αφορά  στις  νέες

τεχνολογίες  των

αυτοκινήτων  και  την

ασφάλεια των οδηγών.

(Περισσότερα:

https://bit.ly/3mWXFGH)

Η ασφάλεια του
μαθητή στο
δρόμο για το

σχολείο είναι και
φέτος,

προτεραιότητα
για το  Ι.Ο.ΑΣ.

«Πάνος
Μυλωνάς»
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Για μία ακόμη φορά προτάσεις του Ι.Ο.ΑΣ. υιοθετήθηκαν

από  τον  ΟΗΕ  και  συμπεριελήφθησαν  στη  συζήτηση  του

Πολιτικού  Φόρουμ  Υψηλού  επιπέδου  και  του  Τμήματος

Εργασιών  Υψηλού  Επιπέδου  του  Οικονομικού  και

Κοινωνικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

(ECOSOC)  που  έλαβε  χώρα  στη  Νέα  Υόρκη   13  -  16

Ιουλίου 2021. (Περισσότερα: https://bit.ly/3BMkL96)

13η Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για
την Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις

(ILCAD)

Το  Ινστιτούτο  Οδικής

Ασφάλειας  (Ι.Ο.ΑΣ.)

«Πάνος  Μυλωνάς»

φροντίζει για τις ασφαλείς

διαδρομές  των  μαθητών

προς  και  από  το  σχολείο,

υπενθυμίζοντας  χρήσιμες

συμβουλές  για  γονείς,

μαθητές,

εκπαιδευτικούς  και

οδηγούς.  Όλες  οι

χρήσιμες αυτές συμβουλές

είναι  διαθέσιμες  στην

ιστοσελίδα του Ι.Ο.ΑΣ.

(Περισσότερα:

https://bit.ly/3lD9Mcy)

Subscribe Past Issues RSSTranslate

NEWSLETTER Ι.Ο.ΑΣ."Πάνος Μυλωνάς"  | ΤΕΥΧΟΣ #85 https://mailchi.mp/ioas/spp0may6zo-854021?e=[UNIQID]

7 από 9 20/10/2021, 5:40 μ.μ.

https://bit.ly/3BMkL96
https://bit.ly/3BMkL96
http://www.ioas.gr/uploads/docs/2016/09/429.pdf
http://www.ioas.gr/uploads/docs/2016/09/429.pdf
https://bit.ly/3lD9Mcy
https://bit.ly/3lD9Mcy
http://eepurl.com/gNuyEb
https://us4.campaign-archive.com/home/?u=833da11e91d2d566d35ea712a&id=bb59d9dc12
https://us4.campaign-archive.com/feed?u=833da11e91d2d566d35ea712a&id=bb59d9dc12
javascript:;


Στο πλαίσιο της 13ης Διεθνούς Ημέρας Ευαισθητοποίησης

για  την  Ασφάλεια  στις  Ισόπεδες  Διαβάσεις  (ILCAD), που

για το 2021 ορίστηκε η 10η Ιουνίου, η Ρυθμιστική Αρχή

Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ), η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και το Ινστιτούτο

Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» ένωσαν και

φέτος τις δυνάμεις τους, υλοποιώντας για την Ελλάδα την

Εκστρατεία Ενημέρωσης για θέματα ασφαλούς διέλευσης

των ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων.

(Περισσότερα: https://bit.ly/3AGwfts)

Website Facebook Twitter Instagram YouTube
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- Επιμέλεια & Υλοποίηση Έκδοσης: Δημήτρης Λαζαρίδης ( d.lazaridis@ioas.gr )

- Κείμενα & Φωτογραφίες: Αφροδίτη Γκαμπούρη, Βαγγέλης Μακρής, Μάνος Μπρούζας, Ειρήνη Μάστορα
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