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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» σε σύμπραξη με την Περιφέρεια Αττικής και το Δήμο 
Αμαρουσίου ανακοινώνουν την πρόσληψη 50 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
5 μηνών, στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια 
ΑΤΤΙΚΗΣ» που θα υλοποιηθεί στην Περιφερειακή ΕνότηταΒόρειου Τομέα Αττικής&στο Δήμο Αμαρουσίου.  
 
Στο πλαίσιο του έργου  προβλέπονται μία σειρά δράσεων που σαν απώτερο σκοπό  έχουν να προληφθούν και 
να μειωθούν τα τροχαία συμβάντα στις εν λόγω περιοχές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ενέργειες:  
 
_Ενημέρωσης – Εκπαίδευσης – Ευαισθητοποίησης των Σχολικών Μονάδων (μαθητών/ γονέων/ εκπαιδευτικών) 
για τους τρόπους Ασφαλούς Μετακίνησης, Οδικής Συμπεριφοράς, Οδικής Ασφάλειας και Μεθόδων Πρόληψης 
των Ατυχημάτων. 
_Καταγραφής και βελτίωσης [με τη συνέργεια των αρμοδίων Αρχών, Περιφέρειας, και της Τροχαίας] των 
σημείων επικινδυνότητας πέριξ των Σχολικών Μονάδων, αλλά και σε άλλα σημεία του Οδικού Δικτύου, εντός της 
γεωγραφικής έκτασης των Νομών. 
_Μέριμνα βελτίωσης της ασφάλειας στο ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη συνεργασία των Τοπικών Φορέων και της 
Τροχαίας. 
 
Το έργο αυτό αποτελεί μία μοναδική ευκαιρία να φέρουμε το θέμα της Οδικής Ασφάλειας στο προσκήνιο και 
ταυτοχρόνως να συμβάλουμε στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην τοπική ανάπτυξη. Εξάλλου οι πολιτικές 
για την Οδική Ασφάλεια είναι και κοινωνικές πολιτικές αφού η πρόληψη τροχαίων συμβάντων  μπορεί  να 
μεταφραστεί και σε εξοικονόμηση πόρων. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις ανακοινώσεις, τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες 
συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» στην ιστοσελίδα του 
Ινστιτούτου (www.ioas.gr). Ακολούθως, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «Έντυπο ΚΟΧ.1» 
και να την υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στην ακόλουθη 
διεύθυνση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: I.O.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» (Για την 
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ), Τ.Θ. 34117, T.K. 10029, AΘΗΝΑ,  υπόψιν κ. Δέσποινας Κοντορίζου (τηλ. 
επικοινωνίας: 210 8620150) 
 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την 
22/08/2012 (επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής 
της στα γραφεία του Δικαιούχου) μέχρι 31/08/2012. 
 
Το έργο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Υπουργείου 
Εργασίας, Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013. 
 
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»,το κοινωνικό έργο του οποίου πρόσφατα τιμήθηκε από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη, ιδρύθηκε το Μάιο 2005 από Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα, Επιχειρηματικούς Φορείς, Ελεγκτική Εταιρεία και Φυσικά Πρόσωπα. Κύριος σκοπός του Ινστιτούτου 
είναι η υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την 
κυκλοφοριακή αγωγή, τη μελέτη, έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση, στοχεύοντας κατ' εξοχήν στην πρόληψη 
και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Αιτία για την ίδρυση του Ινστιτούτου είναι το γεγονός της θλιβερής 
πρωτιάς της Ελλάδας στα τροχαία ατυχήματα, στο σύνολο της Ε.Ε., τα οποία αποτελούν δυστυχώς και την 
πρώτη αιτία θανάτου για τους νέους στην Ελλάδα. Αφορμή για την ίδρυσή του αποτέλεσε η τραγική απώλεια 
του Πάνου Μυλωνά, φοιτητή Μηχανολόγου Μηχανικού, ενός ταλαντούχου νέου με εξαίρετο ήθος, πολλά 
υποσχόμενου στο χώρο της τεχνολογίας και της δημοσιογραφίας, το όνομα και τη μνήμη του οποίου φέρει και 
τιμά το Ινστιτούτο. 


