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ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια

Κλείσαμε 17 χρόνια δράσης… και συνεχίζουμε!

RSS

View this email in your browser

5ος Πανελλήνιος
Μαθητικός
Διαγωνισμός
Ψηφιακής
Δημιουργίας για
την Οδική
Ασφάλεια
--Παράταση
υποβολής έργων
μέχρι το τέλος της
σχολικής χρονιάς!

Στις 12 Μαΐου 2022, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» συμπλήρωσε 17 χρόνια
διαρκούς παρουσίας και δράσης για έναν κόσμο καλύτερο,
«έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα».
Όλα αυτά τα χρόνια, βρισκόμαστε δίπλα στον πολίτη και
την πολιτεία με έργα και δράσεις που ως στόχο έχουν την
ενημέρωση σε κρίσιμα ζητήματα οδικής συμπεριφοράς
αλλά κυρίως, την

ενίσχυση της ασφάλειας στο οδικό

δίκτυο της χώρας μας.
Περισσότερα: https://bit.ly/3FM2dZp

Το Ι.Ο.ΑΣ."Πάνος Μυλωνάς" συνδιοργανωτής
στο 5th Auto Forum #aufo22

Η υποβολή έργων του
5ου
Πανελλήνιου
Μαθητικού Διαγωνισμού
Ψηφιακής
Δημιουργίας
πήρε
παράταση
και
συνεχίζεται
για
τα
Γυμνάσια και Λύκεια όλης
της χώρας μέχρι το τέλος
της σχολικής χρονιάς!
Αυτή
τη
φορά
ποδηλατούμε με ασφάλεια
και
δημιουργούμε
πρωτότυπα ψηφιακά έργα
(ταινίες,
βίντεο-σποτ,
ψηφιακές εφαρμογές) για
την
προώθηση
του
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Ο Πανελλήνιος Μαθητικός
Διαγωνισμός
διοργανώνεται
σε
συνεργασία
με
το
Educational
Radiotelevision & Digital
Με

μεγάλη

επιτυχία

και

σημαντικές

ανακοινώσεις

πραγματοποιήθηκε το 5th Auto Forum #aufo22 που
συνδιοργάνωσε το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με την ethos
EVENTS, στις 24/5 στο Divani Caravel.
Το Ι.Ο.ΑΣ. επιμελήθηκε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα
panel του forum που συντόνισε η πρόεδρος του, με
θεματική: «Οδική ασφάλεια, μικροκινητικότητα», με τη
συμμετοχή ξένων και Ελλήνων εμπειρογνωμόνων όπως η
Dott.ssa Luciana Iorio, Chair of the UNECE Global Forum
for Road Traffic Safety - WP1 που είχαν προσκληθεί από το

Media του
Παιδείας

Υπουργείο
και

Θρησκευμάτων με την
Υποστήριξη της Ένωση
Ασφαλιστικών
Εταιριών
Ελλάδος - ΕΑΕΕ
Πληροφορίες:
Π/Θμια
εκπαίδευση: https://bit.ly
/35H6O0Q
Δ/Θμια
εκπαίδευση: : https://bit.ly
/3tVTkbt

Ινστιτούτο.
Η κυρία Δανέλλη – Μυλωνά επίσης έκανε θεσμική
παρέμβαση κατά τον χαιρετισμό της παρουσιάζοντας τα
προγράμματα, τις δράσεις και το έργο του Ινστιτούτου.

Έρευνα για την
Οδική
συμπεριφορά
Μοτοσικλετιστών

Από πλευρά του Ινστιτούτου ομιλίες επίσης έκαναν οι κ
Μακρής και κ Μπρούζας.

Στις φωτογραφίες σε αναμνηστικό στιγμιότυπο από το
Συνέδριο, εικονίζονται με τα μηνύματα της διεθνούς
καμπάνιας

#CommitToAct

για

την

υποστήριξη

της

Παγκόσμιας Δεκαετίας Δράσης για την Οδική Ασφάλεια
2021-2030 , ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ.
Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ.
Γιώργος Πατούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και
Επικοινωνιών κ. Βασίλης Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του

Εάν είσαι νέος έως 35
ετών, μένεις σε Ελλάδα ή
Κύπρο,

και

οδηγείς

ΕΕΣΥΜ κ. Μιχάλης Αδαμαντιάδης η κ. Luciana Iorio, Chair

μοτοσικλέτα, πάτησε στο

of the UNECE Global Forum for Road Traffic Safety και η

παρακάτω

πρόεδρος του Ινστιτούτου κα Μυλωνά.

συμμετέχεις στην έρευνα

(Περισσότερα: https://bit.ly/3NDrI1J )

του Ινστιτούτου Οδικής

Δράσεις για την οδική ασφάλεια από το ΙΟΑΣ
«Πάνος Μυλωνάς» στα σχολεία της Δ/θμιας
εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

link

Ασφάλειας

για

να

"Πάνος

Μυλωνάς"

και

Κυπριακού

Συνδέσμου

του

Αυτοκινήτου (CAA) για τη
σωστή χρήση κράνους!
(Περισσότερα:
https://bit.ly/3LpNpAO )
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Το ίδρυμα
Fondation VINCI
Autoroutes
δημοσιοποιεί τα
αποτελέσματα
του 12ου
Βαρομέτρου για
την υπεύθυνη
οδήγηση

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις

RSS

για την οδική

ασφάλεια από το ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» στα σχολεία της

Το

Δ/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

VINCI

Το Ι.Ο.ΑΣ. κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου κ. Γιώργου
Μαχειμάρη και της Αντιδημάρχου κ. Σπυριδούλας Κόκκαλη,
υλοποίησε καθ’ όλη την εβδομάδα (9-13/5) δράσεις σε

ίδρυμα

Fondation
Autoroutes

δημοσιοποιεί

τα

αποτελέσματα του 12ου
Βαρομέτρου

για

την

υπεύθυνη οδήγηση.

σχολεία, με προγράμματα που απευθύνονται σε παιδιά,

Η μεγάλη ετήσια έρευνα,

εφήβους και νέους στοχεύοντας στην καλλιέργεια μιας

που διενεργήθηκε από το

νέας κουλτούρας για την οδική ασφάλεια.

Ινστιτούτο

(Περισσότερα: https://bit.ly/38ChYWB )

12.400

Ipsos

άτομα

σε

από

ευρωπαϊκές

11

χώρες,

καταγράφει
Το Ι.Ο.ΑΣ. στο Φεστιβάλ Οδικής Ασφάλειας
που διοργάνωσε η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου
και ο Δήμος Λαρισαίων

αντιπροσωπευτικές
συμπεριφορές

των

Ευρωπαίων στο τιμόνι.
(Περισσότερα:
https://bit.ly/3yZxsiq)

Εκπαίδευση
εκπαιδευτικών
πραγματοποιήθηκ
ε από το Ι.Ο.ΑΣ.
στην Τεράσσα
(Ισπανία)
στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού
προγράμματος
MOVING STARS

Ενθουσίασε μικρούς αλλά και μεγάλους επισκέπτες το
Φεστιβάλ

Οδικής

Ασφάλειας

που

διοργάνωσε

η

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και ο Δήμος Λαρισαίων σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς».

Περισσότεροι

από

1.760

επισκέπτες

συμμετείχαν στα προγράμματα οδικής ασφάλειας που
σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με το Ινστιτούτο για παιδιά
4 έως 12 ετών. (Περισσότερα: https://bit.ly/3sRFxSb )

Το Ι.Ο.ΑΣ. συμμετείχε στην ανοικτή εκδήλωση
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«Προτεραιότητα στην Υγεία» στο
Past Issues
Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών
Translate
πραγματοποιήθηκε στην

RSS

Τεράσσα της Βαρκελώνης
στα

πλαίσια

του

ευρωπαϊκού
προγράμματος Erasmus+
MOVING STARS - Moving
STARS που συντονίζει το
Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς"
και

συμμετέχουν

7

Οργανισμοί (Περισσότερα:
https://bit.ly/3ai0DD0 )

Το

Ι.Ο.ΑΣ.

συμμετείχε

στην

ανοικτή

εκδήλωση

«Προτεραιότητα στην Υγεία» που πραγματοποιήθηκε στο
Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» την Παρασκευή
8/4 στο πλαίσιο εκδηλώσεων της Παγκόσμιας Ημέρας
Υγείας. (Περισσότερα: https://bit.ly/3wl6Lml )

Ανοιχτή εκδήλωση για την προαγωγή της
Οδικής Ασφάλειας στο Δήμο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης

Σεμινάρια για την
Οδική Ασφάλεια
από το Ι.Ο.ΑΣ.
στη Σχολή
Μονίμων
Υπαξιωματικών
Αεροπορίας
(ΣΜΥΑ)

Μετά από πρόσκληση της
Διοίκησης

της

Μονίμων

Υπαξιωματικών

Αεροπορίας
Ι.Ο.ΑΣ.

Σχολής

(ΣΜΥΑ)

το

πραγματοποίησε

τη Δευτέρα 18/4 στην
Αεροπορική

Βάση

(ΑΒ)

Δεκέλειας, στο Τατόι όπου
στεγάζεται

η

ΣΜΥΑ,

σεμινάριο για την Οδική
Ασφάλεια
Ανοιχτή

εκδήλωση

για

την

προαγωγή

της

οδικής

ασφάλειας με επίδειξη των προσομοιωτών του Ι.Ο.ΑΣ. και
των

προγραμμάτων

κυκλοφοριακής

αγωγής

του

Ινστιτούτου για τα παιδιά, πραγματοποιήθηκε στις 17/4

ενημέρωση

με

ειδική

για

τις

συνέπειες της οδήγησης
υπό

από

αλκοόλ.

την

επήρεια

(Περισσότερα:

https://bit.ly/3sTdCRX)

στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης. (Περισσότερα: https://bit.ly/3sJywmr)

Το Ινστιτούτο με δράσεις για την Οδική
Ασφάλεια στη Συνέντευξη Τύπου για την
ολοκλήρωση της εκστρατείας "Europe in my
Region"

Επιμορφώσαμε
εργαζόμενους
εταιρειών στην
Οδική Ασφάλεια
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Επιμόρφωση

RSS

σε

εργαζόμενους

των

YARA

ΕΑΓΜΕ,Α.Ε.Ε.,
Ελλάς,

Foodrinco

(ΦΟΥΝΤΡΙΝΚΟ Α.Ε.) και
Α.Γ.Ε.Τ.

ΗΡΑΚΛΗΣ

θέματα

που

σε

αφορούν

στην Οδική Ασφάλεια, στο
Στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου που διοργάνωσε η

πλαίσιο

Περιφέρεια

Ασφάλειας της Εργασίας,

Αττικής

για

την

ολοκλήρωση

της

Υγιεινής

και

πανευρωπαϊκής εκστρατείας της ΕΕ “Europe in my Region

πραγματοποίησε

/ Η Ευρώπη στην Περιοχή μου” που προωθεί σημαντικά

πρόσφατα το Ι.Ο.ΑΣ. στις

έργα υποδομών, ασφάλειας και βιώσιμης κινητικότητας,
έλαβαν μέρος η πρόεδρος του Ινστιτούτου και στελέχη
του Ι.Ο.ΑΣ.. (Περισσότερα: https://bit.ly/3LEPauj )

εγκαταστάσεις
εταιριών
φιλόξενο

των

ή

και
χώρο

στο
του

αυτοκινητοδρόμιου
Μεγάρων. (Περισσότερα:
https://bit.ly/3DxsVCq)

Έναρξη της συνεργασίας Ι.Ο.ΑΣ. με το Δήμο
Πειραιά για την υλοποίηση Προγράμματος
Κυκλοφοριακής Αγωγής στα Σχολεία του
Δήμου

Βιωματικές
εκπαιδεύσεις σε
μαθητές Δ/θμιας
Εκπαίδευσης
Δήμων του
Συνδέσμου για τη
Βιώσιμη
Ανάπτυξη των
Πόλεων (ΣΒΑΠ)

Η έναρξη της συνεργασίας του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
με το Δήμο Πειραιά για την υλοποίηση

Εκπαιδευτικού

Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής στα Σχολεία του
Δήμου με θέμα: «Πολιτισμός και Ασφάλεια στο δρόμο»
εγκαινιάσθηκε την Τρίτη 3/5, στο 1ο ΕΠΑΛ Πειραιά.
Μαθητές Λυκείου και Π/θμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί

Με θεωρητικά σεμινάρια

και πολίτες θα έχουν την ευκαιρία, να ενημερωθούν για

και

την

ενημέρωση

πρόληψη

προγράμματα

των
του

https://bit.ly/3MULqX3)

τροχαίων

συμβάντων

Ινστιτούτου.

με

τα

(Περισσότερα:

διαδραστική
με

τα

προγράμματα
κυκλοφοριακής
του

αγωγής

Ινστιτούτου,
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Με το Βραβείο Περιβαλλοντικής Επιμόρφωσης
βραβεύθηκε η πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. στα
GREEK GREEN AWARDS 2022

πραγματοποιήθηκαν

για
Translate
τους μήνες Μάρτιο –Μάϊο,
οι

RSS

δράσεις

ευαισθητοποίησης

σε

θέματα οδικής ασφάλειας
προς

τους

μαθητές

Δ/θμιας εκπαίδευσης από
σχολεία του Ν. Ψυχικού,
Μαρκόπουλου,

Κηφισιάς,

Μελισσίων,

Μαρουσίου,

Παλλήνης

και

της

Μεταμόρφωσης.
Κατ'αυτόν

τον

τρόπο

συνεχίζονται με αμείωτους
ρυθμούς

και

εξαιρετική

ανταπόκριση

οι

φετινές

δράσεις συνεργασίας του
Ι.Ο.ΑΣ. με το Σύνδεσμο
Το Βραβείο "Περιβαλλοντικής Επιμόρφωσης" για την
κατηγορία

"Περιβαλλοντική

Ευαισθητοποίηση,

για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
των Πόλεων (ΣΒΑΠ).

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση", παρέλαβε η πρόεδρος του
Η παρουσία του
Ι.Ο.ΑΣ. στα Media

Ι.Ο.ΑΣ., κ. Μυλωνά, στα GREEK GREEN AWARDS 2022
στις 22/3. (Περισσότερα: https://bit.ly/3GwYjnK)

Καλωσορίσατε στην οικογένεια του Ι.Ο.ΑΣ.
"Πάνος Μυλωνάς"

Τηλεοπτικές

και

ραδιοφωνικές
συνεντεύξεις
δηλώσεις
Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά να καλωσορίσουμε στην
οικογένεια του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" τις εταιρείες
TotalEnergies Marketing Hellas S.A και ΣΗΜΑ ΑΒΕΕ που

και

έκαναν

η

πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ., κα
Βασιλική

Δανέλλη

Μυλωνά,

καθώς

–
και

στελέχη και συνεργάτες

στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής τους Ευθύνης

του Ινστιτούτου για τις

προσχώρησαν πρόσφατα με την ιδιότητα του Μέλους στο

δράσεις και πρωτοβουλίες

Ινστιτούτο

του

αποδεικνύοντας

έμπρακτα

την

κοινωνική

ευαισθησία που τις διακρίνει, ιδιαίτερα σε θέματα Οδικής
Ασφάλειας.

καθώς

και

για

σημαντικά θέματα Οδικής
Ασφάλειας

στους

σταθμούς:

MEGA

TV,

ALPHA TV, ANT1, STAR
TV, ERT3, BLUESKY, DION
TV
SKAI,

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ,
ALPHA

Κανάλι

1,

Πρόγραμμα,

RADIO,
Πρώτο
ΘΕΣΣΑΛΙΑ

TV, ΕΠΙΚΟΙΝΩNΙΑ FM και
Ραδιοφωνικός

Σταθμός
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Εκκλησίας

Ελλάδος.

Website

Facebook

Twitter

Instagram

της
Translate

RSS

YouTube

- Επιμέλεια & Υλοποίηση Έκδοσης: Δημήτρης Λαζαρίδης ( d.lazaridis@ioas.gr )
- Κείμενα & Φωτογραφίες: Μάνος Μπρούζας, Δημήτρης Χατζηδοπαυλάκης, Στάθης Σταθαράς, Ειρήνη Μάστορα, Κατερίνα
Δρανδάκη, Δανάη Σταύρου
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