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10η Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα 

Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017 

Ο Οδηγός της Παρέας… διασκεδάζει στη Χαλκίδα! 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», με παρουσία των εθελοντών του, διοργανώνει 

και φέτος το καλοκαίρι την εκδήλωση «Νύχτα χωρίς Ατυχήματα», με την υποστήριξη της Τροχαίας 
Χαλκίδας, της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης (S.A.R., Ο.Ε.Δ.) του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. 

Ευβοίας, των Σαμαρειτών Χαλκίδας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και των Ελλήνων Προσκόπων, το 
Σάββατο 22 Ιουλίου 2017 στo café bar YACHT και στο Summer Style Club GAZ. Η εκδήλωση τελεί υπό 

την αιγίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας. 
 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των νέων και η παρακίνησή τους για την καθιέρωση του 

«Οδηγού της παρέας» που δε θα πιει, ώστε να οδηγήσει με ασφάλεια τους φίλους του πίσω μετά τη 
νυχτερινή τους διασκέδαση, αυξάνοντας έτσι την ευαισθητοποίηση του κοινού και παρουσιάζοντας στους 

νέους ότι το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί:  
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«Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει… Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας». 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι εθελοντές θα βρίσκονται έξω από το κατάστημα για να ενθαρρύνουν 

τους νέους που θα προσέρχονται για διασκέδαση να επιλέξουν από την παρέα τους τον «Οδηγό της 
παρέας», ο οποίος αφού αποδεχτεί τον τίτλο θα είναι υποχρεωμένος να μην καταναλώσει καθόλου αλκοόλ 

όλο το βράδυ.  

Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι να συναντήσουμε τους νέους στο δικό τους περιβάλλον και σε άμεση 

επικοινωνία μαζί τους να συζητήσουμε για την κατανάλωση αλκοόλ σε σχέση με την οδήγηση. Βάσει 

πρόσφατων στοιχείων που δημοσιεύθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών 
(ETSC), μέλος του οποίου είναι και το Ι.Ο.ΑΣ., ένα στα τέσσερα ατυχήματα πανευρωπαϊκά οφείλεται στην 

οδήγηση υπό την επήρεια του αλκοόλ.  

Η εν λόγω ενέργεια θα πραγματοποιηθεί και το 3ο Σάββατο του Οκτωβρίου σε μεγάλες πόλεις της χώρας μας, 

όπως κάθε χρόνο από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», παράλληλα και με άλλες πόλεις 

της Ε.Ε. στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς Ατυχήματα. 

Περισσότερες πληροφορίες: 210 8620150, 6984111206, www.ioas.gr  
 
 
 
 
 
Σχετικά με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»  
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» www.ioas.gr ιδρύθηκε το Μάιο 2005 από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, 
επιχειρηματικούς φορείς, Ελεγκτική Εταιρεία και φυσικά πρόσωπα. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας 
Μεταφορών (ETSC), του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) και Συμβουλευτικό όργανο του ΟΗΕ (UN 
Consultative Status) για θέματα οδικής ασφάλειας. 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 ότι έχουμε τη θλιβερή πρωτιά στην Ευρώπη στα τροχαία 
ατυχήματα τα οποία αποτελούν δυστυχώς και την πρώτη αιτία θανάτου για τους νέους στην Ελλάδα. Αφορμή για την 
ίδρυσή του αποτέλεσε η τραγική, άδικη απώλεια του Πάνου Μυλωνά, φοιτητή Μηχανολόγου Μηχανικού, ενός 

ταλαντούχου νέου με εξαίρετο ήθος, πολλά υποσχόμενου στο χώρο της τεχνολογίας και της δημοσιογραφίας. 
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