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12η Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα στη Χαλκίδα 

«Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας… διασκεδάζει στη Χαλκίδα»  

Αποτελέσματα 

 

Για 12η 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», με την υποστήριξη του Τμήματος Τροχαίας Χαλκίδας, του Σώματος Εθελοντών 
Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Χαλκίδας και των Ελλήνων Προσκόπων Χαλκίδας. Η 
δράση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 25 Ιουλίου 2020, στις 10 το βράδυ, στo εστιατόριο-bar 
ASTERIA PLAGE.  

Η βραδιά στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καθώς η ανταπόκριση και η συμμετοχή από οδηγούς και 
θαμώνες του νυχτερινού κέντρου ήταν εξαιρετικά μεγάλη. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση 
όλων, και κυρίως των νέων σχετικά με τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η κατανάλωση 
αλκοόλ σε σχέση με την οδήγηση, και να τους ενθαρρύνουν να επιλέξουν τον «Οδηγό της 
Παρέας» που θα οδηγήσει με ασφάλεια πίσω στο σπίτι την παρέα του. 

Με κεντρικό μήνυμα «Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει… Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας», πάνω 
από 500 οδηγοί και θαμώνες ενημερώθηκαν κατά τη διάρκεια της δράσης και πάνω από 192 
οδηγοί, οι περισσότεροι ηλικίας 20-50 ετών, συμμετείχαν φορώντας το ειδικό βραχιολάκι με το 
οποίο δεσμεύονταν να μην καταναλώσουν αλκοόλ. To 70% των συμμετεχόντων προέβησαν σε 
φιλικό αλκοτέστ κατά την έξοδό τους από το κατάστημα, συνολικά πραγματοποιήθηκαν 130 
αλκοτέστ. Από αυτούς, παραπάνω από 9 στους 10 κράτησαν την υπόσχεσή τους και παρέμειναν 
κάτω από το νόμιμο όριο που ορίζει ο ΚΟΚ. Εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι το 70% εξ’ 
αυτών όχι απλώς κράτησαν την υπόσχεσή τους, αλλά είχαν εντελώς μηδενικά αποτελέσματα 
στο φιλικό αλκοτέστ, που σημαίνει ότι ακολούθησαν πιστά τις συμβουλές του Ι.Ο.ΑΣ. να μην 
καταναλώσουν καθόλου αλκοόλ πριν πιάσουν το τιμόνι. Επίσης σημαντικό ήταν ότι όσοι βρέθηκαν 
πάνω από το νόμιμο όριο υποσχέθηκαν ότι δεν θα οδηγήσουν οι ίδιοι αλλά κάποιος άλλος από την 
παρέα τους που δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της δράσης, οι 
συμμετέχοντες με ενδιαφέρον συνομίλησαν με τους ανθρώπους και τους εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ. και 
παρέλαβαν έντυπο ενημερωτικό υλικό αναφορικά με τα θέματα του αλκοόλ και της οδικής ασφάλειας 
γενικότερα. 

Για μία ακόμη χρονιά, τα αποτελέσματα της εκδήλωσης είναι πραγματικά ελπιδοφόρα καθώς δείχνουν 
ότι οι νέοι υιοθετούν πιο υγιείς και υπεύθυνες συμπεριφορές στο τιμόνι, από ό,τι οι προηγούμενες 
γενιές, όπως το να μην πιούν εάν πρόκειται να οδηγήσουν ή να αποφύγουν να χρησιμοποιήσουν το 
όχημά τους στην έξοδό τους για διασκέδαση, επιλέγοντας άλλους τρόπους μετακίνησης.  

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου η οποία παρέστη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξέφρασε την 
ιακανοποίηση για τη δυναμική παρουσία των εθελοντών του Ινστιτούτου και την εποικοδομητική 
συνεργαία με τους εθελοντικούς οργανισμούς του Σώματος Ελλήνων Σαμαρειτών και των Ελλήνων 
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Προσκόπων ενώ επίσης ευχαρίστησε την Αντιδήμαρχο Υγείας ιατρό κα Κατερίνα Μεγάλου που με 
ενδιαφέρον παρακολούθησε την εκδήλωση, τον τ. Διοικητή Τροχαίας Ταξίαρχο ε.α. Μπάμπη Σφέτσα 
που ήταν μεταξύ των εθελοντών όπως και τον κο Μάριο Πάλλη , Γενικό Διευθυντή του ΜΟΤΟ ΤΡΙΤΗ 
που επίσης συμμετείχε εθελοντικά.  

Από το Ινστιτούτο Οδικής Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» ευχαριστούμε θερμά όλους 
τους φορείς που μας στήριξαν, τη διοίκηση του  ASTERIA PLAGE που φιλοξένησε τη δράση μας, και 
φυσικά τους εθελοντές μας που για μία ακόμη φορά έδωσαν δυναμικό παρόν και συνέβαλαν στην 
επιτυχή υλοποίηση της Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα στη Χαλκίδα. 
 

Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της δράσης, που πραγματοποιήθηκε σε ανοιχτό χώρο, είχαν 
ληφθεί υπόψη όλα τα μέτρα ασφαλείας και οι κανόνες ατομικής και συλλογικής υγιεινής για την 
πρόληψη και τον περιορισμό της διάδοσης του Covid-19, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Στο φωτογραφικό υλικό που σας αποστέλλουμε οι εθελοντές και τα στελέχη του Ι.Ο.ΑΣ. βγάζουν τη 
μάσκα μόνο για τις ανάγκες της αναμνηστικής φωτογραφίας. 

 

Περισσότερες πληροφορίες: 210 8620150, 6984111206, www.ioas.gr  
 

 

 

 
Σχετικά με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»  
 
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» αποτελεί ανεξάρτητο 
Μη Κυβερνητικό Οργανισμό που ιδρύθηκε το 2005 με όραμα έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα και σκοπό την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και τη στήριξη της Πολιτείας σε πολιτικές και δράσεις πρόληψης για τη 
μείωση της τροχαίων δυστυχημάτων, μέσα από την ενημέρωση, έρευνα και εκπαίδευση για την πρόληψη των τροχαίων 
συμβάντων. 
http://www.ioas.gr/ 
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