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Μετά την επιτυχή διοργάνωση της επετειακής εκδήλωσης για τον εορτασμό των 16
χρόνων  δράσης  του  Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος  Μυλωνάς»  στο  Κέντρο  Πολιτισμού  Ίδρυμα
Σταύρος  Νιάρχος,  το  Ινστιτούτο  προχώρησε  σε  πλήθος  άλλων  δράσεων  και
εκπαιδεύσεων  σε  όλη  την  Αττική  και  την  Περιφέρεια.  Παράλληλα  συμμετείχε  σε
σεμινάρια και συναντήσεις που έλαβαν χώρα διαδικτυακά, σε συνεργασία με εθνικούς
και διεθνείς Οργανισμούς.

Θερμές Ευχές από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς»

Η Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι άνθρωποι του

Ινστιτούτου  Οδικής  Ασφάλειας  (Ι.Ο.ΑΣ.)  «Πάνος

Μυλωνάς» εύχονται σε εσάς και τους αγαπημένους σας:

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά!

Με υγεία και ασφάλεια στους δρόμους!

Συμβουλές από το Ι.Ο.ΑΣ. για ένα ασφαλές ταξίδι

Τελετή βράβευσης του 4ου Πανελλήνιου
Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακής
Δημιουργίας για την Οδική Ασφάλεια

Επιτραπέζιο
Hμερολόγιο και
Ατζέντα 2022,
από το Ι.Ο.ΑΣ.

«Πάνος
Μυλωνάς»

Για  το  έτος  2022  το

Ινστιτούτο προχώρησε και

φέτος  στην  έκδοση

ημερήσιου

ημερολογίου  –

ατζέντας,  μεσαίου

μεγέθους  αφιερωμένο

στους  κινδύνους  που

δημιουργούνται  από  την

υπερβολική  ταχύτητα,

καθώς  και  στην  έκδοση

επιτραπέζιου

ημερολογίου  που

περιλαμβάνει,  χρήσιμες

συμβουλές και tips για την
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Σε ελπιδοφόρο και αισιόδοξο κλίμα με πρωταγωνιστές τους

μαθητές, που για μια ακόμα φορά μας δείχνουν το δρόμο,

πραγματοποιήθηκε  διαδικτυακά  η  τελετή  βράβευσης  του

4ου  Πανελλήνιου  Μαθητικού  Διαγωνισμού  Ψηφιακής

Δημιουργίας  για  την  Οδική  Ασφάλεια  που

συνδιοργανώνεται  από  το  Ινστιτούτο  Οδικής  Ασφάλειας

(Ι.Ο.ΑΣ.)  «Πάνος  Μυλωνάς»  και  το  Τμήμα  της

Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

(Περισσότερα: https://bit.ly/3D1N5Es )

Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων
Δυστυχημάτων

Η τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου (21/11) είναι αφιερωμένη

στη  μνήμη  όλων  όσων  έχασαν  τη  ζωή  τους  ή  έχουν

τραυματιστεί  σοβαρά  σε  τροχαίες  συγκρούσεις.

αποφυγή  των  κύριων

αιτίων  πρόκλησης

τροχαίων συμβάντων.

Τα  ημερολόγια  του

Ι.Ο.ΑΣ.  εκτός  από  ένα

χρηστικό  δώρο,

αποτελούν  κάθε  στιγμή

της  ημέρας  μια

υπενθύμιση  για  το  πόσο

σημαντική  είναι  η

ασφάλεια  στις

καθημερινές  μας

μετακινήσεις.

Για  να  τα  προμηθευτείτε,

επικοινωνήστε  με  τα

γραφεία μας στο τηλ. 210

8620150  ή  στείλτε  μας

e-mail στο info@ioas.gr

(Περισσότερα:
https://bit.ly/3DFH00N )

Νέοι οδηγοί:
αίτημα στην ΕΕ να
επιβάλει μηδενικά

όρια για το
αλκοόλ και τα

ναρκωτικά και τη
σταδιακή

πρόσβαση στις
άδειες οδήγησης

Το  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο

Ασφάλειας  των

Μεταφορών  (European

Transport Safety Council -

ETSC),  ο  πλέον  έγκριτος

Μη  Κυβερνητικός

Οργανισμος για την Οδική

Ασφάλεια στην ΕΕ, ενεργό

Μέλος  του  οποίου

αποτελεί  το  Ι.Ο.ΑΣ.

«Πάνος  Μυλωνάς»,  καλεί

την Ευρωπαϊκή Ένωση να

βελτιώσει  την  ασφάλεια

των  νέων  σε  ηλικία

οδηγών  μέσω  αλλαγών
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Υιοθετώντας  το  μήνυμα  της  ημέρας  «ΘΥΜΗΣΟΥ  –

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ  –  ΔΡΑΣΕ»,  το  Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος  Μυλωνάς»

συμμετείχε  στην  παγκόσμια  αυτή  εκδήλωση  με  δράσεις

που δίνουν βάρος στην πλέον ευάλωτη ηλικιακή ομάδα, τα

παιδιά και τους εφήβους, για την οποία οι τραυματισμοί σε

τροχαίες  συγκρούσεις  αποτελούν  και  την  1η  αιτία

θανάτου.  (Περισσότερα: https://bit.ly/3drT6zH)

Αποτελέσματα της 15ης Ευρωπαϊκής Νύχτας
Χωρίς Ατυχήματα

600 εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχαν

δυναμικά  στην  πραγματοποίηση  της  15ης  Ευρωπαϊκής

Νύχτας  Χωρίς  Ατυχήματα  όπου  με  πάθος  και  δυναμισμό

ευαισθητοποίησαν  και  ενημέρωσαν  τους  πολίτες,  το

Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021, σε  40 πόλεις πανελλαδικά

με τη συμμετοχή  2.500 πολιτών για «έναν κόσμο χωρίς

τροχαία δυστυχήματα».

(Περισσότερα: https://bit.ly/3aPELvF)

Στην Ελλάδα ο Πρόεδρος Οργανισμού Safer
Roads Foundation (SRF), κ. Michael Woodford,

για θέματα Οδικής Ασφάλειας

στο  σύστημα  έκδοσης

αδειών  οδήγησης,  μεταξύ

άλλων  μέτρων,  καθώς  τα

νέα δεδομένα δείχνουν ότι

οι  νέοι  χρήστες  του

δρόμου, ηλικίας 15 έως 30

ετών,  αντιπροσωπεύουν

το ένα τέταρτο όλων των

θανάτων  από  τροχαίες

συγκρούσεις.

(Περισσότερα:

https://bit.ly/3ECNw9l)

Σεμινάρια για την
Οδική Ασφάλεια
από το Ι.Ο.ΑΣ. σε
μονάδες των
Ενόπλων
Δυνάμεων

Σεμινάρια  ασφαλούς

οδήγησης

πραγματοποίησε  το

Ι.Ο.ΑΣ.  στη  Βάση

Ελικοπτέρων  Ναυτικού

(Κοτρώνι  Μαραθώνα),  τη

Μοίρα  Αεροσκαφών

Ναυτικού  (Αεροπορική

Βάση  Ελευσίνας)  και  στη

 Σχολή  Τεθωρακισμένων

(ΣΤΘ)  στο  Στρατόπεδο

"ΕΠΙΛΑΡΧΟΥ  ΜΕΛΙΔΗ  Γ."

(Αυλώνας  Αττικής)   στις

18,  19 και  26 Νοεμβρίου

αντίστοιχα,  για  το  μόνιμο

προσωπικό των μονάδων.

(Περισσότερα:

https://bit.ly/3lC4z4j)

Το Ι.Ο.ΑΣ."Πάνος
Μυλωνάς"  στην
Ιρλανδία στο
πλαίσιο του

προγράμματος
MOVING STARS
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του κύριου Michael

Woodford,  πρόεδρου  του  Ιδρύματος  Safer  Roads

Foundation  (SRF)  στη  χώρα  μας,  φιλοξενούμενος  του

Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος  Μυλωνάς»,  για  θέματα  ενίσχυσης  της

Οδικής Ασφάλειας.

Κατά την παραμονή του ο κ. Woodford, πραγματοποίησε

συναντήσεις  συνεργασίας  με  τον  Περιφερειάρχη  Αττικής

κύριο  Γεώργιο  Πατούλη,  τον  Περιφερειάρχη  Στερεάς

Ελλάδας κύριο Φάνη Σπανό όπου συζητήθηκαν προτάσεις

και  μέτρα  που  αφορούν  στην  ενίσχυση  της  οδικής

ασφάλειας καθώς και με το Δήμαρχο Διρφύων Μεσσαπίων

κύριο  Γεώργιο  Ψαθά, όπου  η  συνάντηση  επικεντρώθηκε

στον  οδικό  άξονα  Χαλκίδας-Ψαχνών  όπου  παρατηρείται

υψηλός αριθμός τροχαίων συμβάντων.

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. στο ετήσιο
distributors event του Μέλους του

Ινστιτούτου BeSafe

Η  πρόεδρος  του  Ι.Ο.ΑΣ.  παρευρέθηκε  ως  επίτιμη

προσκεκλημένη, στο ετήσιο distributors event του Μέλους

του Ινστιτούτου BeSafe, που πραγματοποιήθηκε στις 4 &

Tην  Ιρλανδία

επισκέφθηκαν  στελέχη

του  Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος

Μυλωνάς»  (3-5/11)  και

συγκεκριμένα το Δημοτικό

Σχολείο της πόλης Kildare

για  την  εκπαιδευτική

δραστηριότητα  του

Erasmus+  προγράμματος

MOVING STARS το  οποίο

και  συντονίζει  το

Ινστιτούτο.

(Περισσότερα:

https://bit.ly/3dq61Cn)

Επιμορφώσαμε
εργαζόμενους
εταιριών στην
Οδική Ασφάλεια

Επιμόρφωση  σε

εργαζόμενους  των

Johnson & Johnson Ελλάς

Καταναλωτικά  Προϊόντα

Α.Ε.Ε.,  του  Όμίλου

ΗΡΑΚΛΗΣ  και  της  The

Εllinikon  της  Lamda

Development,  σε  θέματα

που αφορούν στην Οδική

Ασφάλεια,  στο  πλαίσιο

Υγιεινής  και  Ασφάλειας

της  Εργασίας,

πραγματοποίησε

πρόσφατα το Ι.Ο.ΑΣ. στις

εγκαταστάσεις  των

εταιριών  ή  και  στο

φιλόξενο  χώρο  του

αυτοκινητοδρόμιου

Μεγάρων  για  τα
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5  Νοεμβρίου  στην  Αθήνα. (Περισσότερα: https://bit.ly

/3rFjRJd )

Η πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. συμμετείχε στη
συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής

Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής
μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας

Η πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμμετείχε σε

συνεδρίαση  (22/10) της  Διαρκούς  Επιτροπής  Παραγωγής

και  Εμπορίου  και  της  Ειδικής  μόνιμης  Επιτροπής  Οδικής

Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων, για το σχέδιο νόμου

του  Υπουργείου  Υποδομών  και  Μεταφορών,  σχετικά  με

τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης

υποψήφιων οδηγών.

Κατά  τη  διάρκεια  της  συνεδρίασης,  η  κυρία  Δανέλλη  –

Μυλωνά,  παρέθεσε  τις  απόψεις  του  Ινστιτούτου  για  το

καίριο για την Οδική Ασφάλεια θέμα της εκπαίδευσης και

εξέτασης των οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης.

(Περισσότερα: https://bit.ly/3dpuebS)

Εξαιρετικές Γυναίκες που Αναλαμβάνουν
Εξαιρετική Δράση με Στόχο το Vision Zero

εκπαιδευτικά

προγράμματα  που

περιλαμβάνουν  πρακτική

εξάσκηση.

(Περισσότερα: https://bit.l

y/3DxsVCq)

Εκπαίδευση στην
Οδική Ασφάλεια
για τους μαθητές
Γυμνασίου του

Pierce

Πρόγραμμα

κυκλοφοριακής  αγωγής

πραγματοποιήθηκε από το

Ινστιτούτο  προς  τους

μαθητές  Γυμνασίου  του

Pierce.  Οι  μαθητές

παρακολούθησαν  με

ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  το

σεμινάριο από τα στελέχη

του  Ι.Ο.ΑΣ.,  εξέθεσαν

τους  προβληματισμούς

τους  με  τις  ερωτήσεις

τους  επάνω  σε  θέματα

οδικής  ασφάλειας,  και

συμμετείχαν  επίσης  σε

βιωματικά  προγράμματα

με  τη  χρήση  των

προσομοιωτών  του

Ινστιτούτου.

(Περισσότερα:

https://bit.ly/3rIDyjt)

Το Ι.Ο.ΑΣ. στην
Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας της
Διεύθυνσης
Αστυνομίας
Κορινθίας

Subscribe Past Issues RSSTranslate

NEWSLETTER Ι.Ο.ΑΣ."Πάνος Μυλωνάς"  | ΤΕΥΧΟΣ #86 https://mailchi.mp/ioas/spp0may6zo-854125?e=74af1882cb

5 από 7 13/12/2021, 11:46 π.μ.

https://bit.ly/3rFjRJd
https://bit.ly/3rFjRJd
https://bit.ly/3rFjRJd
https://bit.ly/3rFjRJd
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#959f9926-0624-468b-bd2e-adca00e23169
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#959f9926-0624-468b-bd2e-adca00e23169
https://bit.ly/3dpuebS
https://bit.ly/3dpuebS
https://bit.ly/3DxsVCq
https://bit.ly/3DxsVCq
https://bit.ly/3DxsVCq
https://bit.ly/3DxsVCq
https://bit.ly/3rIDyjt
https://bit.ly/3rIDyjt
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 διεθνές Webinar «Women in Tolling» που διοργάνωσε

στις 16/11 η IBTTA σε συνεργασία με την ASECAP, με θέμα

«Εξαιρετικές  Γυναίκες  που  Αναλαμβάνουν  Εξαιρετική

Δράση με Στόχο το Vision Zero» παρουσίασε η πρόεδρος

του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», κυρία Βασιλική Δανέλλλη –

Μυλωνά,  το  θέμα  “Ο  ρόλος  της  κοινωνίας  των  πολιτών

προσεγγίζοντας το Όραμα Μηδέν (Vision Zero)”.

Στο  «Women in Tolling» webinar,  σημαντικές  γυναίκες  -

προσωπικότητες  με  δυναμική  παρουσία  στο  χώρο  της

Οδικής  Ασφάλειας  επελέγησαν  για  να  παρουσιάσουν  τη

δράση τους, καινοτόμες ιδέες και καλές πρακτικές προς το

στόχο του Vision Zero.

Wrong side of the road,
πρωτοβουλία ενημέρωσης για τις συνέπειες

της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ

Τί  μπορεί  να  συμβεί  όταν  οδηγείτε  αφού  έχετε

καταναλώσει αλκοόλ;

Δείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί, αληθινές ιστορίες

ανθρώπων που βίωσαν τις συνέπειες μιας τέτοιας

απόφασης. https://bit.ly/3DKJzis

Εορταστική πανελλαδική εκστρατεία
ενημέρωσης από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

Στην  Εβδομάδα  Οδικής

Ασφάλειας  που

πραγματοποιήθηκε στις 21

&  22/10  από  το  Τμήμα

Τροχαίας  Κορίνθου  της

Διεύθυνσης  Αστυνομίας

Κορινθίας  συμμετείχε  το

Ι.Ο.ΑΣ..

Η  παρουσία  του

Ινστιτούτου  στην

εκδήλωση  έγινε  με  την

ευγενική  υποστήριξη  της

Ολυμπίας Οδού.

(Περισσότερα: https://bit.l

y/3y43WFO)

Η παρουσία του
Ι.Ο.ΑΣ. στα Media

Τηλεοπτικές  και

ραδιοφωνικές

συνεντεύξεις  και

δηλώσεις  έκαναν  η

Πρόεδρος  του  Ι.Ο.ΑΣ.,

κυρία Βασιλική Δανέλλη –

Μυλωνά,  καθώς  και

στελέχη  του  Ινστιτούτου

για  τις  δράσεις  και

πρωτοβουλίες  του  καθώς

και  για  σημαντικά  θέματα

Οδικής  Ασφάλειας  στους

σταθμούς:  ΝΕΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ,  BEST  TV,

Δημοτική  ΤV

Θεσσαλονίκης,  ΕΡΤ

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ART FM,

ΕΡΤ3,  FLASH 99.4 FM, 

SKAI,  ALPHARADIO και  

Ραδιοφωνικός  Σταθμός

της  Εκκλησίας  της
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Εκστρατεία ενημέρωσης από το Ινστιτούτο  θα βρίσκεται

στον «αέρα» από τις 15 Δεκεμβρίου και για έναν ολόκληρο

μήνα, από τους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς

της χώρας με σύμφωνη απόφαση ΕΣΡ.

Η εορταστική  καμπάνια του  Ινστιτούτου  έρχεται  να

υπενθυμίσει  στους  οδηγούς  πως  το  να  οδηγείς  με

ασφάλεια και ευγένεια είναι θεμελιώδες: γιατί το καλύτερο

δώρο  για  τις  γιορτές  και  για  κάθε  μέρα  είναι  να

γιορτάζουμε ΜΑΖΙ με τους αγαπημένους μας.

Ελλάδος.

Πολλές  όπως  πάντα  ήταν

οι  αναρτήσεις  και  οι

αναφορές  στα  μέσα

κοινωνικής δικτύωσης από

συνεργαζόμενους  φορείς,

εθελοντές  και  φίλους  για

τις  δραστηριότητες  του

Ινστιτούτου.

Website Facebook Twitter Instagram YouTube

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

- Κείμενα & Φωτογραφίες: Βαγγέλης Μακρής, Μάνος Μπρούζας, Δημήτρης Χατζηδοπαυλάκης, Ειρήνη Μάστορα
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