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Newsletter Ι.Ο.ΑΣ. | τεύχος 90
ενημέρωση για την Οδική Ασφάλεια

Το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" δίπλα στους
οδηγούς με εκστρατεία ενημέρωσης για
ασφαλείς μετακινήσεις κατά τους θερινούς
μήνες

RSS

View this email in your
browser

Προγραμματίζοντ
αι

(8/9) Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς» θα βρίσκεται
κατά τη διάρκεια
της
Υπερειδικής
Διαδρομής
ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στο
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Το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" ήταν και αυτό το καλοκαίρι
δίπλα στους οδηγούς με καλοκαιρινή καμπάνια, για την
ορθή ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους που έχει
καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη των τροχαίων
συμβάντων.
Περισσότερα: https://bit.ly/3SIedBd )

«Pit Stop για την Οδική Ασφάλεια»
στο Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών
(ΣΕΑ) Μεγάρων – Αποτελέσματα
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ΟΑΚΑ,
στο
σταθμό
ενημέρωσης της Νέας
Οδού και Κεντρικής Οδού,
Χορηγούς
Οδικής
Ασφάλειας
και
Περιβάλλοντος του EKO
Acropolis Rally 2022 όπου
θα πραγματοποιήσει τη
δράση ενημέρωσης ¨Καν’
το Σωστά με χρήση VR”
που
περιλαμβάνει
συζήτηση/ενημέρωση και
πρακτική εξάσκηση με τη
χρήση γυαλιών Εικονικής
Πραγματικότητας
για
θέματα
ορθής
ποδηλασίας.
(10-18/9) Συμμετοχή του
Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος
Μυλωνάς»
στη 86η
Διεθνή
Έκθεση
Θεσσαλονίκης,
με
δημιουργία
σταθμών
ενημέρωσης του κοινού
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για την Οδική Ασφάλεια
με
χρήση
των
προσομοιωτών
επικίνδυνων
συνθηκών,
βιωματικών
εφαρμογών
και
διαδρομής
μικροκινητικότητας στον
εκθεσιακό
χώρο
του
Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών.
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Με κεντρικό μήνυμα «Μια στάση για την ασφάλειά σας…
μια στάση ΖΩΗΣ» το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σε
συνεργασία με το Μέλος του Ινστιτούτου, Ολυμπία Οδός,
πραγματοποίησε
στο
Σταθμό
Εξυπηρέτησης
Αυτοκινητιστών Μεγάρων (ΣΕΑ) την πρωτότυπη δράση
ενημέρωσης των οδηγών «Pit Stop για την Οδική
Ασφάλεια», την Παρασκευή 15/7.
( Περισσότερα: https://bit.ly/3JftNjw )

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» καλωσορίζει
τους επισκέπτες της χώρας μας με μηνύματα
για την Οδική Ασφάλεια στο Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»

https://mailchi.mp/ioas/spp0may6zo-854909?e=74af1882cb

(9-11/9)
Συμμετοχή
Ι.Ο.ΑΣ. στο 2o Φεστιβάλ
Φορέων
Κοινωνικής
Φροντίδας 2022, Παλαιά
Σφαγεία Πατρών.
(12/9)
«Φίλε
οδηγέ!
Προσοχή στα παιδιά! Τα
σχολεία
άνοιξαν!»
Εκστρατεία ενημέρωσης
του
Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος
Μυλωνάς»
για
τις
ασφαλείς διαδρομές των
μαθητών προς και από το
σχολείο.
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MadClip: Ένας
χρόνος από το
τροχαίο που του
στέρησε τη ζωή
και η οδική
παιδεία παραμένει
ζητούμενο
-Συνέντευξη της
κας Bασιλικής
Δανέλλη Μυλωνά στο
queen.gr
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Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με το Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.) «Ελευθέριος Βενιζέλος», για
μια ακόμα φορά, πραγματοποίησε καλοκαιρινή
εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για
Έλληνες και ξένους οδηγούς που επισκέπτονται τη χώρα
μας, με στόχο να είναι όλοι ασφαλείς στο οδικό δίκτυο της
Ελλάδας.
Γι’ αυτόν το σκοπό στις προθήκες του αεροδρομίου είχαν
τοποθετηθεί αφίσες του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», για
όλο το μήνα Αύγουστο, με την υποστήριξη της Interbus.
Περισσότερα: https://bit.ly/3BzW6Hr )

14η Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα στη Χαλκίδα
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Με
αφορμή
τη
συμπλήρωση ενός χρόνου
από τον άδικο χαμό σε
τροχαίο δυστύχημα του
δημοφιλούς
καλλιτέχνη
MadClip, η πρόεδρος του
Ι.Ο.ΑΣ. έδωσε συνέντευξη
www.queen.gr
στο
αναλύοντας τον τρόπο
που κινούνται οι Έλληνες
οδηγοί,
το
έλλειμμα
οδηγικής
παιδείας
και
συμπεριφοράς
που
επικρατεί και στοιχίζει
ανθρώπινες ζωές και τις
προτάσεις
του
Ινστιτούτου
ώστε
να
αλλάξει η νοοτροπία των
Ελλήνων οδηγών με την
καλλιέργεια κουλτούρας
οδικής ασφάλειας.
(Περισσότερα:
https://bit.ly/3Rr53Yg )
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Για 14η 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». Η
δράση
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Ιουλίου 2022, στις 10
το βράδυ, στo εστιατόριο-bar ASTERIA PLAGE δίπλα
στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας.
Η εκδήλωση υλοποιήθηκε 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 Χαλκίδας, την ομάδα Διασωστών από τον
Δήμο Κύμης-Αλιβερίου, της Diageo Hellas AE και της
Συμμαχίας για την Ασφάλεια & τον Πολιτισμό στο δρόμο
"Δρόμοι στο Μέλλον".
Περισσότερα: https://bit.ly/3OF070e )

Συνάντηση για την Οδική Ασφάλεια
της Προέδρου Ι.Ο.ΑΣ.
με τον Ευρωβουλευτή - ψυχίατρο

RSS

Το
ευρωπαϊκό
έργο
MOVING
STARS
απευθύνεται κυρίως σε
εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, παρέχοντάς
τους τις γνώσεις και τα
εργαλεία
για
να
πραγματοποιήσουν
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες
οδικής
ασφάλειας στους μαθητές
τους
βασισμένες
στο
παιχνίδι και την κίνηση.
Εάν είστε εκπαιδευτικός
και επιθυμείτε το σχολείο
σας να είναι ένα από τα
πρώτα 100 σχολεία που
θα
εφαρμόσουν
τις
δραστηριότητες
του
έργου MOVING STARS,
εγγραφείτε στο πιλοτικό
δίκτυο σχολείων STARS
HUB εδώ:
/3QmjVq5

https://bit.ly

Με την εγγραφή σας θα
λάβετε
πλήρες
υλικό
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Στέλιο Κυμπουρόπουλο

Με τον Ευρωβουλευτή - ψυχίατρο Στέλιο Κυμπουρόπουλο
συναντήθηκε στις 26 Ιουλίου η πρόεδρος του Ινστιτούτου
Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.Α.Σ.) "Πάνος Μυλωνάς", Βασιλική
Δανέλλη - Μυλωνά, έπειτα από το ενδιαφέρον που
εκδήλωσε ο κ. Κυμπουρόπουλος για το έργο και τις
δράσεις του Ινστιτούτου.
Περισσότερα: https://bit.ly/3ecf0KT

(Οδηγό
εκπαιδευτικού
καθώς και συνοδευτικό
εντυπο & ψηφιακό υλικό)
και οδηγίες για δημιουργία
ενός STARS HUB στο
σχολείο σας υπό την
καθοδήγηση
του
Ινστιτούτου.
Το έργο υποστηρίζεται
από την Ε.Ε. μέσω του
προγράμματος
ERASMUS+
και
συντονίζεται
από
το
Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς",
σε συνεργασία με 6
εταίρους από Ιρλανδία,
Πολωνία,
Ισπανία
και
Τουρκία.
Περισσότερες
πληροφορίες:

Translate

RSS

movingstars.eu.

Η παρουσία του
Ι.Ο.ΑΣ. στα Media
Το Ι.Ο.ΑΣ. στην Ισλανδία στο πλαίσιο του
Erasmus+ προγράμματος, Cycling in Safety

Τηλεοπτικές

και
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ραδιοφωνικές
συνεντεύξεις και δηλώσεις
έκαναν η Πρόεδρος του
Ι.Ο.ΑΣ.,
Στελέχη
και
Συνεργάτες
του
Ινστιτούτου
για
τις
καλοκαιρινές εκστρατείες
και πρωτοβουλίες του
Ινστιτούτου, καθώς και
για σημαντικά θέματα
Οδικής Ασφάλειας στους
σταθμούς: ERT1, SKAI TV,

Past Issues

Την Ισλανδία επισκέφθηκαν στελέχη του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος
Μυλωνάς" στο πλαίσιο του Erasmus+ προγράμματος, με
τίτλο Cycling in Safety, φιλοξενούμενοι από τον Ισλανδικό
Οργανισμό Oδικής Ασφάλειας Brautin, μαζί με άλλους 4
συνεργαζόμενους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς. Κατά τη
διάρκεια των εργασιών οι εκπρόσωποι των Οργανισμών
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, αντάλλαξαν καλές
πρακτικές και τεχνογνωσία για την ασφαλή ποδηλασία. Η
ομάδα έργου ετοιμάζει δυο εκπαιδεύσεις νέων ηλικίας
14-22 ετών σε Ελλάδα και Ρουμανία το Σεπτέμβριο
(Ελλάδα) & Οκτώβρη (Ρουμάνια).
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ALPHA
RADIO,
Πρακτορείο FM 104,9,
REAL FM, ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
FM,
ΑΘΗΝΑ 984 FM,
Κανάλι 1, Ionian TV και
Ραδιοφωνικός
Σταθμός
της
Εκκλησίας
της
Ελλάδος.

Επισκεφθείτε έναν από τους σταθμούς
DRIVE IN THE MOMENT
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Το πρόγραμμα DRIVE IN THE MOMENT, μια πρωτοποριακή
ψηφιακή εφαρμογή με στόχο την απεξάρτηση των οδηγών
από τις εφαρμογές των smartpphone εν ώρα οδήγησης,
συνεχίζει να υλοποιείται από το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς",
με την υποστήριξη της FIA, παράλληλα με ενημερωτική
εκστρατεία για την απόσπαση προσοχής. Επισκεφθείτε
έναν από τους σταθμούς DRIVE IN THE MOMENT που
περιοδεύουν στην Ελλάδα (επόμενη στάση: 86η Διεθνής
Έκθεση
Θεσσαλονίκης)
και
την
ιστοσελίδα
driveinthemoment.org/gr για να διαμορφώσετε κι εσείς το
πλάνο σας.

Website

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

9/9/2022, 3:22 μ.μ.

NEWSLETTER Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" | ΤΕΥΧΟΣ #90

9 από 9

Subscribe

https://mailchi.mp/ioas/spp0may6zo-854909?e=74af1882cb

Past Issues

Translate

RSS

- Επιμέλεια & Υλοποίηση Έκδοσης: Δημήτρης Λαζαρίδης ( d.lazaridis@ioas.gr )
- Κείμενα & Φωτογραφίες: Μάνος Μπρούζας, Δημήτρης Χατζηδοπαυλάκης, Ειρήνη Μάστορα, Βαγγέλης Μακρής, Δανάη Σταύρου,
Βασιλική Πλεμμένου
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