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«Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» - Γενικές Πληροφορίες 
 
 
Η «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» πραγματοποιείται σε μεγάλες πόλεις και κύρια αστικά κέντρα της ελληνικής επικράτειας με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα Οδικής Ασφάλειας και τη διάδοση σε όλη την Ελλάδα και ειδικά στους νέους 
ανθρώπους του μηνύματος ότι το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί.  Διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) 
«Πάνος Μυλωνάς» από το 2007, παράλληλα με αντίστοιχες δράσεις σε χώρες της Ευρώπης και τη συμμετοχή εκατοντάδων χώρων 
νυχτερινής διασκέδασης. Για τη δράση αυτή το Ι.Ο.ΑΣ. συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό «Responsible Young Drivers» και, 
κάθε χρόνο, υλοποιεί τις δράσεις του σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, το Δίκτυο Εθελοντών του Ινστιτούτου, δεκάδες 
φορείς εθνικής και τοπικής εμβέλειας καθώς και την άριστη των Υπηρεσιών της Τροχαίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.  
 
Η δράση υλοποιείται ως εξής:  
 
Εθελοντές του Ινστιτούτου βρίσκονται έξω από τα, επιλεγμένα σημεία διασκέδασης προτρέποντας τους νέους που προσέρχονται για 
διασκέδαση να επιλέξουν τον «Οδηγό της παρέας», που, αφού αποδεχτεί τον τίτλο θα φορέσει ένα ειδικό βραχιολάκι ώστε να δεσμευθεί 
ότι δεν θα καταναλώσει αλκοόλ όλο το βράδυ. Βγαίνοντας από το σημείο ο Οδηγός της παρέας θα κάνει, με τη δική του θέληση, ένα 
φιλικό αλκοτέστ με τη βοήθεια των εθελοντών του Ι.Ο.ΑΣ., και κάποιου εκπροσώπου της ΕΛ.ΑΣ. ή της Τροχαίας, ώστε να αποδειχθεί ότι 
τήρησε την υπόσχεση να μην καταναλώσει αλκοόλ. Τότε ο «Οδηγός της παρέας» επιβραβεύεται ενώ, στην αντίθετη περίπτωση, οι 
εθελοντές μας τον συμβουλεύουν να αφήσει το όχημά του και να γυρίσει σπίτι του με ταξί.  
 
Οι πόλεις στις οποίες συνήθως πραγματοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς Ατυχήματα» είναι: Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Πάτρα, Πύργος, Σέρρες, Κατερίνη, Λάρισα, Φλώρινα, Αμύνταιο, Άργος, Καλαμάτα, Ναύπλιο, Χίος, Πάρος, Κως, 
Κέρκυρα, Τρίκαλα, Βόλος, Λαμία, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Ναύπακτος, Άρτα, Κόρινθος, Ορεστιάδα, Άμφισσα, Αίγιο, Αίγινα, Αμαλιάδα, 
Μέγαρα, Κομοτηνή, Ρέθυμνο, Χανιά, Ηράκλειο.  
 
Ενώ κάποια σημαντικά αποτελέσματα της 15ης Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα ήταν: 
 
2500 οδηγοί - 1970 φιλικά αλκοτέστ - 600 εθελοντές – 40 πόλεις - 40 σημεία διασκέδασης -  6 Συνδιοργανωτές (Περιφέρειες Αττικής, 
Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Κρήτης) – 2 Αιγίδες (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδος - Κ.Ε.Δ.Ε.) – 8 θεσμικοί συνεργάτες (ΕΛ.ΑΣ., ΟΑΣΑ, Συμμαχία για την ασφάλεια και τον πολιτισμό στο δρόμο «Δρόμοι 
στο Μέλλον», Πανεπιστήμια Πατρών,  Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Εργαστήριο Μεταφορών & Λήψης Αποφάσεων Τμήματος Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων - 1 Μεγάλος Υποστηρικτές (Ε.Ν.Ε.Α.Π) - 8 
υποστηρικτές  (ACS, Beat Taxi App., Coca Cola 3E, Chipita, Dräger, Flax, Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.-Βιομηχανία Μπισκότων & Ειδών 
Διατροφής και Tea Route)   και, τέλος, οι πάνω από 30 εθελοντικοί & τοπικοί  φορείς. 
 
Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα όσων δέχτηκαν να κάνουν το φιλικό αλκοτέστ ήταν:    
 
Στα θετικά είχαμε ποσοστό 88% να είναι ΚΑΤΩ από το όριο  ενώ το 53% από τους συμμετέχοντες ΔΕΝ κατανάλωσε ΚΑΘΟΛΟΥ αλκοόλ 
ενώ στα αρνητικά είχαμε ποσοστό 12% να είναι ΠΑΝΩ από το όριο (65% άνδρες, 35% γυναίκες) με μέσο όρο ηλικίας τα 32,5 έτη.  
 
Στην έρευνα που υλοποίησε το Ι.Ο.ΑΣ. το ίδιο βράδυ στους οδηγούς που θέλησαν να συμμετάσχουν φάνηκε ότι:    
 

 Το 50%  είχε προγραμματίσει από πριν να γίνει οδηγός της παρέας  

 Το 28,9% ενθαρρύνθηκε από το Ι.Ο.ΑΣ. για να γίνει ο οδηγός της παρέας  

 Το 87% θεωρεί ότι διασκέδασε εξίσου ή περισσότερο από τους φίλους του 
 
 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ι.Ο.ΑΣ. στο link: https://bit.ly/3aPELvF 
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