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Οι υπεύθυνοι ομάδας σε κάθε πόλη αναλαμβάνουν να ενημερώσουν (τηλεφωνικά 

ή ηλεκτρονικά) τους υπόλοιπους συμμετέχοντες για την ώρα και το σημείο 

προσέλευσης. Σε κάθε νυχτερινό κέντρο, απαιτείται να βρίσκονται, ανά πάσα 

στιγμή 3-4 άτομα από τους εθελοντές προκειμένου για την ομαλή και 

επιτυχημένη διεξαγωγή της εκδήλωσης. 

Ο ρόλος του κάθε εθελοντή είναι να πλησιάζει ευγενικά τις παρέες που θα 

έρχονται να διασκεδάσουν προκειμένου:  

- Να αναφέρει λίγα λόγια για τη διαδικασία και το σκοπό της δράσης  

- Να διερευνήσει εάν μεταξύ των επισκεπτών υπάρχουν οδηγοί  

- Να ορίσουν, στη συνέχεια, όλοι μαζί (εθελοντής και παρέα), τον/την 
οδηγό της παρέας, τον οδηγό δηλαδή που θα αναλάβει να μην 
καταναλώσει αλκοόλ εκείνο το βράδυ για να πάει με ασφάλεια τους 
φίλους του στο σπίτι, μετά το τέλος της βραδιάς. 

- Να φορέσει στον/στην Οδηγό της Παρέας ένα βραχιολάκι και να 
τον/την ενημερώσει ότι ο σκοπός είναι να μην καταναλώσει καθόλου 
αλκοόλ εκείνο το βράδυ 

 

Προκειμένου να αυξηθεί το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για τη δράση, οι 

εθελοντές ενημερώνουν από την αρχή τους Οδηγούς της Παρέας ότι, εφόσον 
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συμφωνήσουν να συμμετέχουν, κατά την έξοδό τους θα μπορούν να κάνουν ένα 

φιλικό αλκοτέστ.  

Εάν επιθυμούν να μάθουν πριν την είσοδό τους στο μαγαζί για τα νόμιμα όρια, 

τους ενημερώνετε σχετικά, ενθαρρύνοντάς τους όμως ευγενικά να μην 

καταναλώσουν καθόλου αλκοόλ.  

Κατά την έξοδο των συμμετεχόντων υπενθυμίζουμε ξανά σε όλους όσους έχουν 

φορέσει βραχιολάκι, ότι εάν το επιθυμούν μπορούν να κάνουν ένα φιλικό 

αλκοτέστ, το οποίο δεν έχει καμία κύρωση αλλά γίνεται για λόγους ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης.  

 

 

 

Υπάρχει περίπτωση κάποια άτομα να ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν αλλά να 

μην θέλουν να φορέσουν το βραχιολάκι, είτε γιατί ντρέπονται είτε για άλλους 

λόγους. Για να μπορέσουμε να τους πείσουμε, ένας τρόπος είναι να τους 

προτείνουμε να φορέσουν το βραχιολάκι και να κάνουν το αλκοτέστ στο τέλος 

της διασκέδασής τους, μόνο και μόνο για να δουν τα όριά τους.  

Ένας δεύτερος τρόπος για να πείσουμε τους οδηγούς να συμμετάσχουν -αλλά και 

να μην καταναλώσουν αλκοόλ άνω των νόμιμων ορίων- είναι να τους 

ενημερώσουμε ότι εάν το αλκοολόμετρο κατά την έξοδό τους δείξει είτε 0,00 είτε 

κάποια μέτρηση που δεν ξεπερνά τα επιτρεπόμενα από το νόμο όρια , τους 

περιμένουν αναμνηστικά, συμβολικά δώρα. 

Την ώρα που ο Οδηγός της Παρέας κάνει αλκοτέστ, οι υπόλοιποι εθελοντές 

αναλαμβάνουν να συμπληρώσουν τα στοιχεία του συμμετέχοντα (φύλο, 

ηλικία, αριθμός ατόμων ανά όχημα, ακριβή μέτρηση αλκοολόμετρου) και 

να ενημερώσουν τα υπόλοιπα μέλη της παρέας του για τους κινδύνους της 

οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, προμηθεύοντας με τα σχετικά έντυπα 

όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα. 

Σε περίπτωση που το αλκοολόμετρο δείξει παραπάνω από το επιτρεπτό 

όριο, οι εθελοντές θα προμηθεύουν τον/την οδηγό μόνο με έντυπα με 

συμβουλές ασφαλούς οδήγησης ενώ θα πρέπει να τον/την παρακινήσουν να 

πάρει ταξί ή να οδηγήσει κάποιος άλλος από την παρέα.  

Και στις δύο περιπτώσεις, ο υπεύθυνος που κάνει το αλκοτέστ θα πρέπει να 

βοηθήσει τους εθελοντές να συμπληρώσουν σωστά τη φόρμα που θα έχετε μαζί 

σας (στοιχεία: ηλικία, φύλο, αριθμός ατόμων ανά αυτοκίνητο, αποτελέσματα 

αλκοτέστ) για να μπορέσει στη συνέχεια το Ι.Ο.ΑΣ. να αξιολογήσει, να 

επεξεργαστεί και να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της εκδήλωσης.  

Προσοχή! Όποιος οδηγός είναι με μηχανάκι, πρέπει να συμπληρώνετε ένα Μ 

δίπλα από τα στατιστικά καθώς είναι διαφορετικό το όριο (βλ. Παράρτημα). 



Προσοχή! Δεν κάνουμε φιλικό αλκοτέστ σε άτομο που δεν έχει φορέσει ή δεν έχει 
πάρει βραχιολάκι κατά την είσοδό του, σε άτομο δηλαδή που δεν έχει δεχτεί να 
συμμετάσχει από την αρχή στη δράση.  

 

 

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο υπεύθυνος κάθε ομάδας από κάθε νυχτερινό 

κέντρο, θα πρέπει να παραδώσει ή να στείλει στους υπεύθυνους του Ι.Ο.ΑΣ. τη 

συμπληρωμένη φόρμα καταγραφής αποτελεσμάτων. Αυτό είναι εξαιρετικά 

σημαντικό για την επικοινωνία κάθε μίας Εκδήλωσης ξεχωριστά, αλλά και τη 

συγκέντρωση αξιόπιστων αποτελεσμάτων για όλη τη Δράση, πανελλαδικά.  

Με το τέλος της δράσης, πρέπει άμεσα να μας αποστείλετε τα τελικά 

αποτελέσματα, καθώς νωρίς το πρωί θα γίνουν ανακοινώσεις στην τηλεόραση. 

Τρόποι παράδοσης/ αποστολής της φόρμας 

 απευθείας παράδοση στον υπεύθυνο του Ι.Ο.ΑΣ.  

 τα συνολικά αποτελέσματα στο e-mail: mniotaki@ioas.gr & 

mniotaki@gmail.com 

 τα συνολικά αποτελέσματα ως sms στο κινητό τηλέφωνο 6984111205 

(Μαρία Νιωτάκη) 

 Μέσω Viber στο 6972447937 (Μαρία Νιωτάκη) 

Τα συνολικά στοιχεία θα πρέπει να μας ενημερώνουν σχετικά με τα παρακάτω:  

 πόσα άτομα φόρεσαν τα βραχιολάκια (ποσοστό γυναίκες/ άντρες, κατά 

προσέγγιση)  

 πόσοι από τους παραπάνω έκαναν φιλικό αλκοτέστ  

 πόσοι βρέθηκαν πάνω από το όριο, δηλ. άνω του > 0,25 και άνω του  

> 0,10 

 πόσοι από αυτούς ήταν άντρες και πόσοι γυναίκες 

 τι ηλικίες είχαν 

 
 
 
Μην ξεχάσετε . . . 

Να χρησιμοποιείτε τα hashtags #ioasENWA2021 #ioasENXA2021 

#saferidehome και #dontdrink&drive για τις αναρτήσεις σας στα 

Κοινωνικά Δίκτυα.  

 

Επικοινωνία - Απολογισμός 



Αναμνηστική φωτογραφία της δράσης: Βοηθήστε μας να ετοιμάσουμε 

ένα οπτικοακουστικό λεύκωμα με όλες τις πόλεις και τις ομάδες που θα 

λάβουν μέρος στη 14η Νύχτα χωρίς Ατυχήματα!  

 

Στείλτε μας στο dimitrislazaridis@gmail.com φωτογραφίες σε υψηλή 

ανάλυση και σε landscape orientation ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ 

και την ώρα που συμβαίνει η δράση, από:  

1. Εσάς, τους εθελοντές 

2. Τους συμμετέχοντες στη δράση, άντρες και γυναίκες 

3. Τα αναμνηστικά δώρα που θα δίνονται σε όσους κράτησαν την 

υπόσχεσή τους 

4. Την ώρα που κάποιοι κάνουν αλκοτέστ 

5. Να υπάρχει background, όσο το δυνατόν είναι εφικτό, από 

επικοινωνιακό υλικό της Δράσης (αφίσες, μπλουζάκια, δώρα, κλπ.) 

 

 

 

Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος 

(έλεγχος οδηγού με συσκευή αλκοολόμετρου) 

1. Το ποσοστό οινοπνεύματος στον οργανισμό, όταν η μέτρηση γίνεται στον 

εκπνεόμενο αέρα, πρέπει να είναι μικρότερο < 0,25 χιλ. του γραμμαρίου / λίτρο 

εκπνεόμενου αέρα.  

2. Για τους οδηγούς μοτοσικλέτας, επαγγελματικού οχήματος και των οδηγών 

που έχουν το δίπλωμα οδήγησης λιγότερο από 2 χρόνια, πρέπει να είναι 

μικρότερο < 0,10 χιλ. του γραμμαρίου / λίτρο εκπνεόμενου αέρα 

  

 

Βασιλική Δανέλλη–Μυλωνά: 6977207756, vdanelli@gmail.com 

Ι.Ο.ΑΣ. ‘Πάνος Μυλωνάς’: Τηλ.: 210 8620150, Fax: 210 8620007, info@ioas.gr 

Facebook ΙΟΑΣ: https://www.facebook.com/ioas.panos.milonas 

ΙΟΑΣ YouTube Channel 
https://www.youtube.com/user/ioaspanos 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ & ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
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