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Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στην 86η
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Στην  86η  Διεθνή  Έκθεση  Θεσσαλονίκης  συμμετείχε  το
Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος  Μυλωνάς»  ενημερώνοντας  τους
επισκέπτες  για  την  Οδική  Ασφάλεια  με  χρήση  των
προσομοιωτών  επικίνδυνων  συνθηκών,  βιωματικών
εφαρμογών  και  διαδρομής  μικροκινητικότητας  στον
εκθεσιακό  χώρο  του  Υπουργείου  Υποδομών  &
Μεταφορών.  Στα  εγκαίνια  παραβρέθηκε  η  Πρόεδρος  του
Ινστιτούτου,  κ.  Βασιλική  Δανέλλη-Μυλωνά  αλλά  και
πληθώρα σημαντικών ονομάτων από την πολιτική όπως ο
Πρωθυπουργός  της  χώρας,  Κυριάκος  Μητσοτάκης  και  ο
Υπουργός  του  Υπουργείου  Υποδομών  και  Μεταφορών,
Κώστας Καραμανλής.
Περισσότερα:https://tinyurl.com/398e5vyw

Προγραμματίζο
νται

Ομιλία της Προέδρου του
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»
 κα.  Βασιλική  Δανέλλη-
Μυλωνά  στο  3ο
Πανελλήνιο  Συνέδριο  για
την  Υγεία  και  την
Ασφάλεια  στην  Εργασία
«Με  το  βλέμμα  στον
άνθρωπο»  που
διοργανώνει  το  ΕΛΙΝΥΑΕ.
(10/11)
Ξεκινάει  το  Πρόγραμμα
Οδικής  Ασφάλειας  «Κάν’
το  σωστά» με  θεωρητική
&  βιωματική  εκπαίδευση
σε  25  σχολικές  μονάδες
σε  συνεργασία  με  την
Περιφέρεια  Αττικής.
(08/11)
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Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Το  Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος  Μυλωνάς»  όπως  κάθε  χρόνο
υποστήριξε  και  φέτος  την  Ευρωπαϊκή  Εβδομάδα
Κινητικότητας  με  ένα  κύκλο  δράσεων,  εκδηλώσεων  και
εκπαιδευτικών  προγραμμάτων  εναρμονισμένο  στη
θεματική  της.  Η  θεματική  της  φετινής  Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας  Κινητικότητας  (16-22/9)  ήταν  «Καλύτερες
συνδέσεις» (Better Connections), και είχε κεντρικό μότο:
«Συνδυάζω  –  Μετακινούμαι».
Περισσότερα:https://tinyurl.com/54typ2fj

Το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" δίπλα στους
μαθητές με χρήσιμες συμβουλές

Το Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" ήταν για ακόμη μία χρονιά
δίπλα στους μαθητές φροντίζοντας για την ασφάλεια τους

Κοινή χρήση
του δρόμου

στην Ευρώπη: η
δύσκολη

συγκατοίκηση
όσων κινούνται
στον δρόμο

Το  ίδρυμα  Fondation
VINCI  Autoroutes
δημοσιοποίησε  τα
αποτελέσματα  έρευνας
σχετικά  με  την  «Κοινή
χρήση  του  δρόμου».  η
οποία  διενεργήθηκε  από
το  Ινστιτούτο  Ipsos  και
καταγράφει συμπεριφορές
των  Ευρωπαίων  που
βρίσκονται αντιμέτωποι με
τη  συνύπαρξη  όταν
χρησιμοποιούν
διαφορετικούς  τρόπους
μετακίνησης,  είτε  είναι
οδηγοί  αυτοκινήτων  είτε
οδηγοί  μηχανοκίνητων
δικύκλων  είτε  ποδηλάτες,
χρήστες  συσκευών
προσωπικής
κινητικότητας  ή  πεζοί.
Περισσότερα:https://tinyu
rl.com/4kzwf643

2ο Φεστιβάλ
Φορέων

Κοινωνικής
Φροντίδας
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στο  δρόμο  με  χρήσιμες  συμβουλές  για  γονείς,  μαθητές,
εκπαιδευτικούς και οδηγούς.
Περισσότερα:https://tinyurl.com/3xbuswz6

«Κάν’ το Σωστά με χρήση VR»

Τη  δράση  ενημέρωσης  "Κάν’  το  Σωστά  με  χρήση  VR”
πραγματοποίησε  το  Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος  Μυλωνάς»  σε
συνεργασία  με  τη  Νέα  Οδό  και  Κεντρική  Οδό,  που  είναι
Χορηγοί  Οδικής  Ασφάλειας  και  Περιβάλλοντος  του  EKO
Acropolis  Rally  2022,  κατά  τη  διάρκεια  της  Υπερειδικής
Διαδρομής  ΕΚΟ  Ράλλυ  Ακρόπολις  στο  ΟΑΚΑ  (8/9).  Η
Πρόεδρος  του  Ι.Ο.ΑΣ.  "Πάνος  Μυλωνάς"  κ.  Βασιλική
Δανέλλη-Μυλωνά,  που  ήταν  προσκεκλημένη  στην  1η
Ειδική  Διαδρομή  του  Ράλλυ,  παρακολούθησε  με  πολύ
ενδιαφέρον  την
εκδήλωση. Περισσότερα:https://tinyurl.com/3hch5vpe

Το Ινστιτούτο στην Ημερίδα του
Ποδηλατικού Αθλητικού Συλλόγου

Θεσσαλονίκης - ΠΑΣΘ σε συνεργασία με
το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Εγνατία

Οδό Α.Ε.

H  Πρόεδρος  του  Ινστιτούτου,  κυρία  Βασιλική  Δανέλλη-
Μυλωνά,  μαζί  με  στελέχη  του  Οργανισμού  συμμετείχε
στην  Ημερίδα  που  διοργάνωσε  ο  Ποδηλατικός  Αθλητικός

Το  παρών  έδωσε  και
φέτος  με  ιδιαίτερη
επιτυχία  το  Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος  Μυλωνάς»,  στο
2ο  Φεστιβάλ  Φορέων
Κοινωνικής Φροντίδας που
υλοποιήθηκε  από  την
ΠΟΜΑμεΑ  Δυτικής
Ελλάδας & Νοτίων Ιονίων
Νήσων στους χώρους των
Παλαιών  Σφαγείων
Πατρών  το  τριήμερο
9-11/9.  Στο  σταθμό
ενημέρωσης  του
Ινστιτούτου
πραγματοποιήθηκε  το
βιωματικό  εκπαιδευτικό
πρόγραμμα  για  παιδιά
MOVING  STARS,  ενώ
παράλληλα  διανεμήθηκε
έντυπο  υλικό  και
ενημέρωση  στους
ενήλικες  που  αφορούσε
σε  βασικά  θέματα  οδικής
ασφάλειας.
Περισσότερα:https://tinyu
rl.com/bddt86bf

Επίσκεψη του
Ειδικού

Απεσταλμένου
του Γενικού

Γραμματέα του
ΟΗΕ για θέματα

Οδικής
Ασφάλειας

Ο  Ειδικός  Απεσταλμένος
του  Γενικού  Γραμματέα
του  ΟΗΕ  για  θέματα
Οδικής Ασφάλειας, κ. Jean
Todt,  επισκέφθηκε  την
Αθήνα  στις  26  και  27
Σεπτεμβρίου  για  να
συναντήσει
υψηλόβαθμους
αξιωματούχους  και  να
συμμετάσχει  στην  τελετή
απονομής  διπλωμάτων
του  πρώτου
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Σύλλογος  Θεσσαλονίκης  -  ΠΑΣΘσε  συνεργασία  με  το
Δήμος  Θεσσαλονίκης  και  την  Εγνατία  Οδός  Α.Ε.
παρουσιάζοντας  τις  δράσεις  του  ΙΟΑΣ  για  την  ασφάλεια
των  ευάλωτων  χρηστών  του  οδικού  δικτύου.
Περισσότερα:https://tinyurl.com/2p9f3zsy

Erasmus+ Cycling in Safety - Πενθήμερο
Σεμινάριο για την προώθηση της
ασφαλούς ποδηλασίας και της
ποδηλατικής κουλτούρας

Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε και να εκπαιδεύσουμε
νέους  από  Ελλάδα,  Ισλανδία,  Νορβηγία,  Ολλανδία  και
Ρουμανία  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  ERASMUS+
"Cycling  in  Safety"  που  το  Ι.Ο.ΑΣ.  «Πάνος  Μυλωνάς»
συντονίζει. Ευχαριστούμε πολύ τον αυτοκινητόδρομο ΝΕΑ
ΟΔΟΣ  για  τη  φιλοξενία  στο  Σταθμό  Εξυπηρέτησης
Αυτοκινητηστών  ΣΕΙΡΙΟΣ  (26  &  27/09),  τις  Οδικές
Συγκοινωνίες  Ο.ΣΥ.  Α.Ε.  για  τη  μεταφορά  των
συμμετεχόντων (26 &27/09), την Groupama Ασφαλιστική
για  την  ασφαλιστική  κάλυψη(27  & 28/09),  τη  Δημοτική
Αστυνομία  του  Δήμου  Αθηναίων  για  τη  συνοδεία  και
επίβλεψη καθ όλη τη διάρκεια της ποδηλατικής διαδρομής(
28/09), τις εταιρείες bFlex  και Kassimatis Cycling  για την
υποστήριξή  τους  με  την  παραχώρηση  ποδηλάτων  και
ποδηλατικού  εξοπλισμού(28/09)  καθώς  και  το  Σεράφειο
του Δήμου Αθηναίων (Εχελίδων 19& Πειραιώς 144) για τη
φιλοξενία  της  δράσης(29  &  30/09).
Περισσότερα:https://tinyurl.com/3v6u6dcx

Προγράμματος  Οδικής
Ασφάλειας  για  τους
Πρόσφυγες  που
διοργάνωσε   η  Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ με τη
συνεργασία  του   Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος  Μυλωνάς»  και
της   Catholic  Relief
Services.

Η παρουσία του
Ι.Ο.ΑΣ. στα Media

Τηλεοπτικές  και
ραδιοφωνικές
συνεντεύξεις και δηλώσεις
έκαναν  η  Πρόεδρος  του
Ι.Ο.ΑΣ.,  Στελέχη  και
Συνεργάτες  του
Ινστιτούτου  για  την
συμμετοχή  στη  ΔΕΘ,  τις
εκστρατείες  του
Ινστιτούτου,  καθώς  και
για  σημαντικά  θέματα
Οδικής  Ασφάλειας  στους
σταθμούς:  Metropolis
radio,  ΕΡΤ3,  Δημοτική
τηλεόραση Θεσ/κης , TV-
BLUESKY,  ΘΡΑΚΗ  ΝΕΤ
TV,  ΚΑΝΑΛΙ 1, GR TIME,
Politic.gr,  Thestival.gr,
Opinion  news,
Thesstoday.gr,
Metrosport.gr,  Voria.gr  ,
Atlas  TV,  ΑΠΕΜΠΕ,  
Ραδιόφωνο της Εκκλησίας
της  Ελλάδος  89,5
Παραπολιτικά  FM  και  σε
άλλα πολλά.

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

- Κείμενα & Φωτογραφίες: Νίκη Καρατσώρη,  Δημήτρης Χατζηδοπαυλάκης,  Ειρήνη Μάστορα, Βαγγέλης Μακρής, Δανάη Σταύρου,

Βασιλική Πλεμμένου

                    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Νεμέσεως 2, Τ.Κ. 112 53, Αθήνα

Τηλ.: 210 8620150 | Fax : 210 8620007

e-mail: info@ioas.gr | website:www.ioas.gr, www.rsi-panosmylonas.gr

Copyright © 2022 Ι.Ο.ΑΣ. "ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ" / ROAD SAFETY INSTITUTE "PANOS MYLONAS", All rights reserved.
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