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Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο στους
ελληνικούς δρόμους

---
Συνέντευξη της κας Bασιλικής Δανέλλη -

Μυλωνά στη LIFO

14η Νύχτα Χωρίς
Ατυχήματα στη

Χαλκίδα
---

Σάββατο, 23
Ιουλίου 2022
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Συνέντευξη της προέδρου του Ι.Ο.ΑΣ., Βασιλικής Δανέλλη

- Μυλωνά, στον Πέτρο Πιτσίνη για την εβδομαδιαία free-

press εφημερίδα LIFO

Η  πρόεδρος  του  Ινστιτούτου  Οδικής  Ασφάλειας  «Πάνος
Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ) περιγράφει  τις  μεγάλες δυσκολίες  που
αντιμετώπισε  από  την  πρώτη  στιγμή  ίδρυσης  του  ΙΟΑΣ,
αναφέρει ορισμένες εμβληματικές δράσεις του, εξηγεί ποιοι
κινδυνεύουν  περισσότερο  στους  ελληνικούς  δρόμους  και
εκφράζει το παράπονό της για την απουσία της πολιτείας
από  δράσεις  σχετικές  με  τη  βελτίωση  της  Οδικής
Ασφάλειας στη χώρα μας.
Περισσότερα: https://bit.ly/3uJgQrY

Ξεκινά στην Αθήνα το πιλοτικό Πρόγραμμα
Οδικής Ασφάλειας για πρόσφυγες

Το  Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος
Μυλωνάς»,  με  παρουσία
των  στελεχών  και  των
εθελοντών  του,

διοργανώνει  για  14η

συνεχόμενη  χρονιά  την
εκδήλωση  «Νύχτα  χωρίς
Ατυχήματα», το  Σάββατο
23  Ιουλίου  2022,  στo
εστιατόριο-bar  ASTERIA
PLAGE στη Χαλκίδα.
Η  εκδήλωση  θα
υλοποιηθεί  σε
συνδιοργάνωση  με  την
Περιφέρεια  Στερεάς
Ελλάδας,  τη  συνεργασία
της Τροχαίας Χαλκίδας και
του  Δήμου  Χαλκιδαίων,
την  υποστήριξη  του
Σώματος  Εθελοντών
Σαμαρειτών,  Διασωστών
και  Ναυαγοσωστών
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Η  Ύπατη  Αρμοστεία  του  ΟΗΕ  για  τους  Πρόσφυγες,  σε
συνεργασία  με  την  οργάνωση  Catholic  Relief  Services
(CRS),  εγκαινίασαν  ένα  πιλοτικό  πρόγραμμα  οδικής
ασφάλειας  για  πρόσφυγες  που  βρίσκονται  στην  Ελλάδα.
Το πρώτο σεμινάριο ξεκίνησε σε συνεργασία με το Ι.ΟΑΣ,
Πάνος Μυλωνάς και σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου.
Περισσότερα: https://bit.ly/3uJH3qG

Το Ι.Ο.ΑΣ. και ο Κυπριακός Σύνδεσμος
Αυτοκινήτου συμμετείχαν στην Εβδομάδα
Οδικής Ασφάλειας για τους Εθνοφρουρούς

στην Κύπρο

Χαλκίδας,  των  Ελλήνων
Προσκόπων Χαλκίδας, της
Diageo Hellas AE και  της
Συμμαχίας  για  την
Ασφάλεια & τον Πολιτισμό
στο  δρόμο  «Δρόμοι  στο
Μέλλον.
Τέλος  επισημαίνεται  η
ευγενική  προσφορά  των
εταιρειών  Foodrinco  SA
και Flax, με τα εξαιρετικής
ποιότητας  προϊόντα  τους,
που  προσέφεραν  ως
αναμνηστικά  δώρα  για
τους συμμετέχοντες.

Στη Λιθουανία
απονέμεται το

βραβείο Οδικής
Ασφάλειας μετά
από μείωση άνω

του 50% των
οδικών θανάτων
σε μια δεκαετία

Η  Λιθουανία  είναι  ο
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Με  μεγάλη  επιτυχία  ολοκληρώθηκε  την  Παρασκευή  24
Ιουνίου,  η  Εβδομάδα  Οδικής  Ασφάλειας  για  τους
Εθνοφρουρούς  στην  Κύπρο,  στο  πλαίσιο  της  οποίας  το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) "Πάνος Μυλωνάς",
από  κοινού  με  τον  Κυπριακό  Σύνδεσμο  Αυτοκινήτου
(CAA),  διεξήγαγαν  βιωματικά  Εργαστήρια  Οδικής
Ασφάλειας  για  την  ενημέρωση  και  ευαισθητοποίηση  των
εθνοφρουρών.
Περισσότερα: https://bit.ly/3yBuvmi

Πρότυπες πρακτικές που σώζουν ζωές,
ενισχύοντας την Οδική Ασφάλεια

αποδέκτης  του  φετινού
Βραβείου  Οδικής
Ασφάλειας  του
Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου
Ασφάλειας  των
Μεταφορών  (ETSC)
ενεργό Μέλος του οποίου
αποτελεί  το  Ινστιτούτο
Οδικής  Ασφάλειας
(Ι.Ο.ΑΣ.)  «Πάνος
Μυλωνάς», για τον Δείκτη
Οδικής  Ασφάλειας  (PIN),
ως  αναγνώριση  της
σημαντικής προόδου στην
οδική  ασφάλεια  την
τελευταία  δεκαετία.  Από
τις ευρωπαϊκές χώρες που
παρακολουθεί το ETSC, η
Λιθουανία  ήταν  η  μόνη
χώρα  της  ΕΕ  που  μείωσε
στο  μισό  τους  θανάτους
από τροχαίες συγκρούσεις
μεταξύ 2011 και 2021.
Περισσότερα:
https://bit.ly/3Ok7OZR

Το Ι.Ο.ΑΣ. στη
Νορβηγία στο
πλαίσιο του
Erasmus+

προγράμματος,
Cycling in Safety
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Εκδήλωση  με  θέμα  «Πρότυπες  πρακτικές  που  σώζουν
ζωές,  ενισχύοντας  την  Οδική  Ασφάλεια»
πραγματοποιήθηκε  την  Τρίτη  21  Ιουνίου  2022  στο
Αμφιθέατρο  Περιφέρειας  Στερεάς  Ελλάδας,  στη  Χαλκίδα,
από  το  Ινστιτούτο  Οδικής  Ασφάλειας  (Ι.Ο.ΑΣ.)  «Πάνος
Μυλωνάς»,  σε  συνεργασία  με  την  Περιφέρεια  Στερεάς
Ελλάδας  και  τους  Δήμους  Χαλκιδέων  και  Διρφύων-
Μεσσαπίων  και  το  διεθνή  Ίδρυμα   «Safer  Roads
Foundation» (SRF) του Ηνωμένου Βασιλείου.
Περισσότερα: https://bit.ly/3xRlJQP

Επίσημη επίσκεψη Οργανισμών της
Δημοκρατίας της Κορέας στο Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος

Μυλωνάς" για θέματα Οδικής Ασφάλειας

Ομάδα  στελεχών  του
ΙΟΑΣ μαζί με την πρόεδρό
του, κα Δανέλλη-Μυλωνά,
επισκέφθηκαν  τη
Νορβηγία στο πλαίσιο του
Erasmus+ προγράμματος,
με τίτλο Cycling in Safety,
φιλοξενούμενη  στον
Νορβηγικό  Οργανισμό
Οδικής  Ασφάλειας  Trygg
Trafikk,  μαζί  με  άλλους  4
Ευρωπαϊκούς
Οργανισμούς  (Trinity
College  Dublin,
Responsible Young Drivers
Nederland,  Brautin  -
bindindisfélag  ökumanna,
Erasmus+ Youth Greece),
ανταλλάσσοντας  καλές
πρακτικές και τεχνογνωσία
για  την  ασφαλή
ποδηλασία.
Η  ομάδα  έργου  ετοιμάζει
δυο  εκπαιδεύσεις  νέων
ηλικίας  14-22  ετών  σε
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Επίσημη  επίσκεψη  στο  Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος  Μυλωνάς»
πραγματοποίησαν  στελέχη  της  Αστυνομίας  της  Κορέας
(Korean  National  Police  Agency)  και  της  Αρχής  για  την
Οδική  Κυκλοφορία  (Korean  Road  Traffic  Authority  –
KoROAD)  στις  9  και  10  Ιουνίου.  Οι  συναντήσεις
πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε.
παρουσία του Υποπρόξενου της Δημοκρατίας της Κορέας
κ. Μίνγου Παρκ.
Περισσότερα: https://bit.ly/3NZ95oF

14η Διεθνής Ημέρα Ευαισθητοποίησης για την
Ασφάλεια στις Ισόπεδες Διαβάσεις (ILCAD)

Ελλάδα  και  Ρουμανία  το
ερχόμενο Φθινόπωρο.

Επισκέψου το
DRIVE IN THE

MOMENT και το
WRONG SIDE OF

THE ROAD
στο The Mall
Athens

Το  DRIVE  IN  THE
MOMENT  είναι  on  line
εφαρμογή που σε βοηθάει
να  ελαττώσεις  τη  χρήση
του smartphone σου όταν
βρίσκεσαι  πίσω  από  το
τιμόνι  και  θα  βρίσκεται
από  τις  15/7  με  την
επιμέλεια του Ι.Ο.ΑΣ. στο
The Mall Athens  σε ειδικό
σταθμό  ενημέρωσης
διαθέσιμη  για  τους
επισκέπτες  του  κέντρου.
Παράλληλα  εκεί  θα  είναι
διαθέσιμη  επίσης  και  η
εφαρμογή  WRONG  SIDE
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Στο πλαίσιο της 14ης Διεθνούς Ημέρας Ευαισθητοποίησης
για  την  Ασφάλεια  στις  Ισόπεδες  Διαβάσεις  (ILCAD),  που

για το 2022 ορίστηκε η 9η Ιουνίου, η Ρυθμιστική Αρχή
Σιδηροδρόμων  (ΡΑΣ),  η  ΤΡΑΙΝΟΣΕ  Α.Ε.  και  το
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» ένωσαν για μια ακόμα φορά
τις  δυνάμεις  τους,  υλοποιώντας  για  την  Ελλάδα  την
Εκστρατεία Ενημέρωσης για θέματα ασφαλούς διέλευσης
των ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων.

OF THE ROAD που αφορά
στις  συνέπειες  της
οδήγησης  υπό  από  την
επήρεια αλκοόλ.
Περισσότερα:
https://bit.ly/3AIGuBa

Δωρεά Η/Υ για
την ενίσχυση του

Ι.Ο.ΑΣ., από το
Ροταριανό Όμιλο

Κηφισιάς-
Πολιτείας

Στην ευγενική δωρεά Η/Υ
προς  το  Ινστιτούτο,  για
την  ενίσχυση  του
εξοπλισμού του, προέβη ο
Ροταριανός  Όμιλος
Κηφισιάς-Πολιτείας  /
Rotary  Club  Kifissia  -
Politia .
Η  παράδοση  του
εξοπλισμού  έγινε  πριν
λίγες  ημέρες  (6/6)  στο
κατάστημα  ΠΛΑΙΣΙΟ  -
PLAISIO της  Κηφισιάς  το
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Περισσότερα: https://bit.ly/39iK7Cy

Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου - Δράσεις για το
ποδήλατο από το Ι.Ο.ΑΣ. σε γειτονιές του

Πειραιά

Με  αφορμή  την  Παγκόσμια  Ημέρα  Ποδηλάτου  (3/6)  οι
μικροί  μας  φίλοι  που  επισκέφθηκαν  το  νέο  Πάρκο
Κυκλοφοριακής  Αγωγής  στο  ΣΕΦ  ενημερώθηκαν  από
εκπαιδευτές του Ινστιτούτου, για την ασφαλή μετακίνηση
τους,  με  το  εγκεκριμένο  πρόγραμμα  "Ασφαλώς
Ποδηλατώ", ενώ έκαναν τις πρώτες ασφαλείς βόλτες με το
ποδήλατο τους στην πίστα που έχει σχεδιαστεί στο στάδιο.
Παράλληλα  με  εκκίνηση  το  ΣΕΦ,  πραγματοποιήθηκε
ποδηλατοβόλτα με θέα τη θάλασσα από τη δημοτική αρχή,

οποίο  ευχαριστούμε
θερμά για τη φιλοξενία.
Στη  φωτογραφία
εικονίζονται  η  Πρόεδρος
του Ροταριανού Όμίλου κ.
Χριστίνα  Καρτσιώτου,  η
ταμίας κ. Ρηνέτα Τσώτσου
και η Πρόεδρος του ΙΟΑΣ
κ. Μυλωνά.

Βραβεία Αριστείας
στην Οδική

Ασφάλεια 2022 -
εγγραφείτε για να
συμμετάσχετε!

Ως  Εθνικοί  Συντονιστές
της  Ευρωπαϊκής
Χάρτας Οδικής  Ασφάλειας
σας  καλούμε  να
γιορτάσουμε  μαζί  τα
θαυμαστά  επιτεύγματα
των  Μελών  της  Χάρτας
προς τον κοινό στόχο της
βελτιστοποίησης  της
οδικής  ασφάλειας  σε  όλη
την Ευρώπη. Η τελετή θα
λάβει  χώρα  στις  17
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με  συμμετοχή  του  Δημάρχου  Πειραιά  κ.  Γιάννη  Μώραλη
και δημοτών της πόλης, ως μια συμβολική κίνηση για την
υιοθέτηση  ποδηλατικής  συνείδησης  και  εναλλακτικών
τρόπων μετακίνησης φιλικότερων προς το περιβάλλον.
Οι παραπάνω εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο
του  εορτασμού  «Ημέρες  Θάλασσας  2022»  που
διοργανώθηκε  από  τη  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και
Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά και τη Διεύθυνση
Εξωστρέφειας,  Τουρισμού  και  Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων,  με  την  υποστήριξη  του  Ινστιτούτου
Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς».
Περισσότερα: https://bit.ly/3yGg8xb

5ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός
Ψηφιακής Δημιουργίας
για την Οδική Ασφάλεια

Οκτωβρίου  και  μπορείτε
να  την  παρακολουθήστε
κι  εσείς  δηλώνοντας
συμμετοχή  στον
παρακάτω σύνδεσμο:

https://road-safety-
charter.ec.europa.eu
/about-the-charter
/awards-ceremony
/excellence-road-safety-
awards-2022

Το Ι.Ο.ΑΣ.
συμμετείχε στο

2ο Electric &
Micro Mobility

FORUM

Στο  2ο  Electric  &  Micro
Mobility  FORUM,  που
πραγματοποιήθηκε  στις
15/6  στο  Σεράφειο  του
Δήμου  Αθηναίων,
συμμετείχε  το  ΙΟΑΣ
"Πάνος Μυλωνάς¨ με την
πρόεδρό του, κ. Δανέλλη -
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Σε  εξέλιξη  βρίσκεται  η  η  αξιολόγηση  των  έργων  που
δημιουργήθηκαν  στο  πλαίσιο  των  Μαθητικών
Διαγωνισμών  "Οδική  Ασφάλεια  Παντού  και  Πάντα"  για
μαθητές  και  μαθήτριες  Πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  και
"Οδική Ασφάλεια Κοινή Ευθύνη" για μαθητές και μαθήτριες
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι νικητές θα ανακοινωθούν
μέχρι  το  τέλος  του  Ιουλίου  και  η  τελετή  βράβευσης  θα
πραγματοποιηθεί  κατά  το  μήνα  Οκτώβριο.  Μείνετε
συντονισμένοι!

Επιμορφώσαμε εργαζόμενους εταιρειών στην
Οδική Ασφάλεια

Μυλωνά,  η  οποία
απεύθυνε χαιρετισμό κατά
την  έναρξη  της  Ημερίδας
και με τον Μάνο Μπρούζα,
υπεύθυνο  τεχνικών
θεμάτων του Ινστιτούτου,
που παρουσίασε θέμα για
τις προκλήσεις της Οδικής
Ασφάλειας.
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Επιμόρφωση  σε  εργαζόμενους  και  συνεργάτες  των
εταιρειών Groupama, Foodrinco (ΦΟΥΝΤΡΙΝΚΟ Α.Ε.)  και 
Enel  Green Power σε  θέματα  που  αφορούν  στην  Οδική
Ασφάλεια,  στο  πλαίσιο  Υγιεινής  και  Ασφάλειας  της
Εργασίας,  πραγματοποίησε  πρόσφατα  το  Ι.Ο.ΑΣ.  στις
εγκαταστάσεις των εταιρειών.

Website Facebook Twitter Instagram YouTube

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

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