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Τα τελευταία χρόνια το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με συνέπεια στις αξίες του, καταβάλλει αδιάλειπτες 

προσπάθειες για την εξάλειψη των τροχαίων και την προστασία της ζωής στο δρόμο προσπαθώντας:  

 Να κινητοποιήσει & υποστηρίξει την Πολιτεία σε δράσεις που προάγουν την Οδική Ασφάλεια 

 Να διαμορφώσει κουλτούρα οδηγικής συμπεριφοράς στους χρήστες του δρόμου υλοποιώντας 

ακατάπαυστα δράσεις και καμπάνιες για όλες τις ηλικιακές ομάδες.  

 Να ενεργοποιήσει τους πολίτες και την κοινωνία υλοποιώντας καλές πρακτικές σε θέματα υποδομών. 

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» δεν σταματά να επενδύει δυναμικά σε 

δράσεις ενεργοποίησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για «έναν κόσμο χωρίς τροχαία 

δυστυχήματα». Έτσι, το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022, διοργανώθηκε, όπως κάθε χρόνο, την 16η 

«Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» σε μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα.   

Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ εκτιμάται ότι είναι η αιτία πρόκλησης του 25% των θανατηφόρων 

τροχαίων. Ακόμα και αν κάποιος έχει καταναλώσει μικρή ποσότητα αλκοόλ, μπορεί να διπλασιαστεί ο χρόνος 

αντίδρασης του.  Γι’ αυτό το λόγο, κεντρικός άξονας της δράσης είναι ότι «αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε 

μαζί». Με τη βοήθεια των εθελοντών του Ινστιτούτου, οι παρέες προτρέπονται να ορίσουν ένα άτομο που 

δεν θα καταναλώσει αλκοόλ το συγκεκριμένο βράδυ. Βασικός στόχος είναι η διάδοση του θεσμού του 

"οδηγού της παρέας", ώστε κάθε φορά που θα βγαίνουν για την νυκτερινή τους διασκέδαση, κάποιος, από 

την παρέα εναλλάξ, να αναλαμβάνει το ρόλο  του «οδηγού της παρέας». Την συγκεκριμένη βραδιά ο 

οδηγός της παρέας φοράει το ειδικό πράσινο βραχιολάκι όχι μόνο για να ξεχωρίζει αλλά και για να θυμάται 

την τόσο σημαντική του δέσμευση.   

Η κεντρική ιδέα της δράσης είναι απλή και ουσιαστική: «Το να μείνεις νηφάλιος είναι τόσο απλό όσο να 

φορέσεις ένα βραχιολάκι! Απλά κάν’ το. Η ζωή είναι ωραία, μη τη χάσεις για ένα ποτό!» 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=16kA5JV1duwML_xpPjT12ee-FnQfZcQk&usp=sharing


 

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022 – 16η Ευρωπαϊκή Νύχτα, Xωρίς Ατυχήματα 

 34 πόλεις  

 37 σημεία νυχτερινής διασκέδασης 

 2.000 συμμετέχοντες 

 1581 φιλικά αλκοτέστ 

 500 εθελοντές 

Οι πόλεις που συμμετείχαν και τα σημεία της δράσης για το 2022 είναι: 

Στην ΑΤΤΙΚΗ: ΑΘΗΝA Draxmi Bar, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Beluga, ΧΑΛΑΝΔΡΙ Darling Bar 

Και σε όλη τη χώρα: 

ΑΓΡΙΝΙΟ Φουλ του Μεζέ, ΑΙΓΙΝΑ Πλατεία (Μπροστά από Εθνική Τράπεζα, ΑΙΓΙΟ Οδός Μητροπόλεως, 

ΑΜΑΛΙΑΔΑ Πεζόδρομος, ΑΜΥΝΤΑΙΟ Social, ΑΝΔΡΟΣ Πλατεία Μπατσίου, ΑΡΓΟΣ Πλατεία Αγίου Πέτρου, 

ΑΡΤΑ Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, ΒΟΛΟΣ Τα Κύματα, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Shark Bar 

Restaurant,  ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Bar TESSERA, ΚΕΡΚΥΡΑ Πλατεία 

Λιστόν, ΚΟΡΙΝΘΟΣ Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη W, ΚΩΣ Kασσέτα, ΛΑΜΙΑ Πλατεία 

Ελευθερίας, ΛΑΡΙΣΑ  Dante’s , ΛΥΓΟΥΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Amadeus Bar,  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Πεζόδρομος 

Χαριλάου Τρικούπη, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Λιμάνι, ΝΑΥΠΛΙΟ Πλατεία Συντάγματος,   ΠΑΛΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Aktis 

Hotel Bar, ΠΑΤΡΑ Navona Di Oggi Πεζόδρομος Ηφαίστου, ΠΥΡΓΟΣ Κεντρική Πλατεία Σάκη Καράγεωργα, 

ΣΕΡΡΕΣ  Volta, ΣΠΑΡΤΗ Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ΤΡΙΚΑΛΑ Frame Bar Restaurant, ΤΡΙΠΟΛΗ Μέντα, 

Πλατεία Πέτρινου, ΦΛΩΡΙΝΑ Factory, ΧΑΛΚΙΔΑ Namas, XANIA ΦΕΙΔΙΑΣ-ΠΛ. Ελευθερίας, 

Δικαστήρια , ΧΙΟΣ Escobar, Metropolis, PlanB, Overproof Drinkery Mansion, Sueno, 44 bar, Pura Vida, 

Caprice, ΚΑΒΑΛΑ Γοργόνες και Μάγκες, ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου. 

Σημείωση: Η δράση δεν πραγματοποιήθηκε στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ Parko Urban Café-Bar και στο ΡΕΘΥΜΝΟ  Bar 

Φράουλες λόγω της κακοκαιρίας. 
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1. Περιγραφή Δράσης          
 

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.  

 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ, συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία 

ώστε να διερευνηθεί το «προφίλ του Έλληνα οδηγού» μαζί με άλλα, σημαντικά στοιχεία, που 
θα είναι η βάση για τον απολογισμό των αποτελεσμάτων, αλλά και, για τον σχεδιασμό και 

υλοποίηση, άλλων δράσεων που στόχο έχουν την ασφάλεια των πολιτών της χώρας μας. 
  

Επίσης, σε όλη τη διάρκεια της δράσης, οι εθελοντές μας μεταδίδουν (μέσω e-mail, προσωπικών 

ιστοσελίδων, blog, προφίλ και κοινωνικά δίκτυα), στα Στελέχη του Ινστιτούτου -- που στηρίζουν 
την οπισθογραμμή του Ι.Ο.ΑΣ --  με τα στοιχεία που συλλέγουν, φωτογραφίες, δηλώσεις, 

επισκέψεις επισήμων και κρατικών λειτουργών, αλλά και, με video ώστε όλοι να βρίσκονται σε 
άμεση επαφή με ότι διαδραματίζεται, ταυτόχρονα, σε κάθε μια από τις πόλεις που συμμετέχουν.  

 
Αν θέλετε πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες «Νύχτες χωρίς Ατυχήματα» ή άλλες 
δράσεις του Ινστιτούτου Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 

www.ioas.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ioas.gr/


 
2. Δελτία Τύπου 

 
 

 
 
 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ &  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

«ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» 
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16η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα 

Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2022 

Τo Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» συνεχίζει δυναμικά τις 

δράσεις ενεργοποίησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για «έναν κόσμο χωρίς τροχαία 

δυστυχήματα». Έτσι,  το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022, διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, τη 

16η «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» σε μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα. 

«Αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί» με αυτό το μήνυμα οι εθελοντές του Ι.Ο.Α.Σ σε περίπου 

40 νυκτερινά σημεία διασκέδασης σε όλη την Ελλάδα προτείνουν στις παρέες, να ορίσουν ένα 

άτομο που, δεν θα καταναλώσει ποτό εκείνη τη βραδιά για να αναλάβει, στο τέλος τη βραδιάς, το 

ρόλο του «οδηγού της παρέας» φορώντας ένα ειδικό βραχιολάκι που θα του το θυμίζει με την 

ακόλουθη προτροπή: «Το να μείνεις νηφάλιος είναι τόσο απλό όσο να φορέσεις ένα 

βραχιολάκι! Απλά κάν’ το. Η ζωή είναι ωραία, μη τη χάσεις για ένα ποτό!» 

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., για το 2021, την καλοκαιρινή περίοδο (Ιούνιος-

Ιούλιος-Αύγουστος), χάθηκαν στο δρόμο 190 ζωές και 219 χρήστες του οδικού δικτύου 

τραυματίστηκαν σοβαρά.   Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η διάδοση κοινωνικών 

μηνυμάτων με δράσεις, αλλά και με τις καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Ι.Ο.ΑΣ. 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 



«Πάνος Μυλωνάς», που προβάλλονται με τη μορφή τηλεοπτικών spots με απόφαση του ΕΣΡ για 

τη μετάδοσή τους από όλα τα κανάλια της χώρας. Μηνύματα που αφορούν σε βασικά αίτια 

πρόκλησης τροχαίων συμβάντων, όπως η επιθετική συμπεριφορά στο δρόμο, τα γονεϊκά πρότυπα 

σε σχέση με τη μελλοντική οδηγική συμπεριφορά των παιδιών, η υπερβολική ταχύτητα, η 

απόσπαση προσοχής καθώς και η σημαντικότητα της χρήσης ζώνης ασφαλείας στα μπροστινά και 

στα πίσω καθίσματα.  Μηνύματα που μας αφορούν όλους και που βρίσκονται πολύ ψηλά στην 

agenda των Κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο. 

Η  δράση πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση των Περιφερειών Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, 

Κρήτης, και Πελοποννήσου, τελεί υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

και της Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας), με την αρωγή της ΕΛ.ΑΣ. και τη συμβολή της 

Τροχαίας στις κατά τόπους εκδηλώσεις. Πολύτιμοι συνεργάτες η Συμμαχία για την Ασφάλεια 

και τον Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον», ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, το 

Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και 

το Εργαστήριο Μεταφορών & Λήψης Αποφάσεων του Τμήματος Ναυτιλίας και 

Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Στην Αττική, τα σημεία των δράσεων εξυπηρετούνται από δρομολόγια ΜΕΤΡΟ, Ηλεκτρικού, 

Λεωφορείων και Τρόλεϊ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ.  

Επίσης, οι κατά τόπους δράσεις υλοποιούνται με την υποστήριξη-συνεργασία των παρακάτω 

φορέων:  

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας, Δήμος Τρικκαίων, 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αιγιαλείας, Δήμος Άνδρου, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άνδρου, 

Δήμος Αμυνταίου, Δήμος Λαμιέων, Δήμος Αίγινας, Δήμος Σπάρτης, Διεθνής Ένωση Αστυνομικών, 

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Χαλκίδας, Εθελοντικό Σωματείο Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι. Ηρακλείου Κρήτης, 

Δήμος Ρεθύμνης, Ομάδα Εθελοντών στα Χανιά «Με οδηγό: τη ζωή», Λέσχη Lions  Κω, Ανοικτό 

Κέντρο Ημέρας Αστέγων και Κοινωνικό Φαρμακείο της Equal Society Κέρκυρας, Ελληνική Ομάδα 

Διάσωσης Αρκαδίας, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Περιφερειακό Τμήμα Χαλκίδας, Αμαλιάδας, 

Πύργου, Σερρών, Μεσολογγίου, Λαμίας, Ναυπλίου, Άργους, Θεσ/κης, Σπάρτης, Χίου, Ναυπάκτου, 

Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού Exagono Δήμου Κομοτηνής, Δημοτικό Συμβούλιο Νέων 

Κομοτηνής, Europe Direct Αν. Μακεδονίας-Θράκης, Ε.ΚΑΤ.Ο Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση 

Φλώρινας και Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας. 

Οι πόλεις που συμμετέχουν και τα σημεία της δράσης για το 2022 είναι: 

Στην ΑΤΤΙΚΗ: ΑΘΗΝA Draxmi Bar ΠΕΙΡΑΙΑΣ Belouga, ΧΑΛΑΝΔΡΙ Darling Bar 

Και σε όλη την χώρα: 

ΑΓΡΙΝΙΟ Φουλ του Μεζέ, ΑΙΓΙΝΑ Πλατεία (Μπροστά από Εθνική Τράπεζα, ΑΙΓΙΟ Οδός 

Μητροπόλεως, ΑΜΑΛΙΑΔΑ Πεζόδρομος, ΑΜΥΝΤΑΙΟ Social, ΑΝΔΡΟΣ Πλατεία Μπατσίου, ΑΡΓΟΣ 

Πλατεία Αγίου Πέτρου, ΑΡΤΑ Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, ΒΟΛΟΣ Τα Κύματα, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Parko Urban Café-Bar, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Shark Bar Restaurant,  ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ιστορικό 

Κέντρο Καλαμάτας, ΚΑΤΕΡΙΝΗ Bar TESSERA, ΚΕΡΚΥΡΑ Πλατεία 

Λιστόν, ΚΟΡΙΝΘΟΣ Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη W, ΚΩΣ Kασσέτα, ΛΑΜΙΑ Πλατεία 

Ελευθερίας, ΛΑΡΙΣΑ  Dante’s , ΛΥΓΟΥΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Amadeus Bar,  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ  



Πεζόδρομος Χαριλάου Τρικούπη, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Λιμάνι, ΝΑΥΠΛΙΟ Πλατεία 

Συντάγματος,   ΠΑΛΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Aktis Hotel Bar, ΠΑΤΡΑ Navona Di Oggi Πεζόδρομος 

Ηφαίστου, ΠΥΡΓΟΣ Κεντρική Πλατεία Σάκη Καράγεωργα, ΡΕΘΥΜΝΟ  Φράουλες, ΣΕΡΡΕΣ  

Volta , ΣΠΑΡΤΗ Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ΤΡΙΚΑΛΑ Frame Bar Restaurant, ΤΡΙΠΟΛΗ Μέντα, 

Πλατεία Πέτρινου, ΦΛΩΡΙΝΑ Factory, ΧΑΛΚΙΔΑ Namas, XANIA ΦΕΙΔΙΑΣ-ΠΛ. Ελευθερίας, 

Δικαστήρια , ΧΙΟΣ Escobar, Metropolis, PlanB, Overproof Drinkery Mansion, Sueno, 44 bar, Pura 

Vida, Caprice, ΚΑΒΑΛΑ Γοργόνες και Μάγκες, ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου. 

Σύντομες πληροφορίες για τη υλοποίηση της δράσης θα βρείτε στο συνημμένο έντυπο ενώ τα 

αποτελέσματα της, περσινής, 15ης Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα εδώ. Σας 

επισυνάπτουμε επίσης, για ενημέρωση και προβολή φωτογραφικό και βιντεοσκοπημένο υλικό από 

την δράση του 2021.   

Η δράση δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς την ευγενική προσφορά των εταιρειών CocaCola 

3E, Flax, Foodrinco, Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.-Βιομηχανία Μπισκότων & Ειδών Διατροφής και 

Tea Route με τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα τους, που προσέφεραν σαν αναμνηστικά δώρα 

για τους συμμετέχοντες, καθώς και των: ΕΝ.Ε.ΑΠ., μεγάλου υποστηρικτή της δράσης, και τέλος 

της ACS Courier, που αναλαμβάνει την ευθύνη και το κόστος της έγκαιρης μεταφοράς των υλικών 

σε κάθε πόλη. 

Περισσότερες πληροφορίες: 210 8620150, www.ioas.gr 

 

 

 

 

https://www.ioas.gr/uploads/docs/2022/08/1008.pdf
https://flic.kr/s/aHsmX37vNi
https://youtu.be/r16wnnLbsy8


 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ &  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

«ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» 

 

 

 
Αθήνα 

21/10/2022 

 

16η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα - Αποτελέσματα 

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 συμμετοχή και συνεργασία των Υπηρεσιών της 
Τροχαίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.  
 
Η φετινή δράση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022 σε 34 πόλεις στην 
Περιφέρεια, πανελλαδικά, και σε τρία σημεία της Αθήνας, συνολικά σε 37 σημεία, με 
τον εξής τρόπο:  Εθελοντές του Ινστιτούτου βρέθηκαν έξω από τα επιλεγμένα σημεία 
διασκέδασης προτρέποντας τους νέους, που έφταναν για να περάσουν το βράδυ τους, να 
επιλέξουν τον «Οδηγό της παρέας», που, αφού αποδέχτηκε τον τίτλο φόρεσε ένα ειδικό 
βραχιολάκι και δεσμεύτηκε ότι δεν θα καταναλώσει αλκοόλ όλο το βράδυ. Βγαίνοντας από το 
σημείο ο Οδηγός της παρέας πραγματοποίησε, με τη δική του θέληση, φιλικό αλκοτέστ με τη 
βοήθεια των εθελοντών του Ι.Ο.ΑΣ., και ενός εκπροσώπου της ΕΛ.ΑΣ. ή της Τροχαίας, ώστε να 
αποδειχθεί ότι τήρησε την υπόσχεση να μην καταναλώσει αλκοόλ. Εφόσον είχε πετύχει τον 
στόχο του ο «Οδηγός της παρέας» επιβραβεύθηκε με ένα συμβολικό δώρο ενώ, στην αντίθετη 
περίπτωση, οι εθελοντές μας τον συμβούλευσαν να αφήσει το όχημά του και να γυρίσει σπίτι του 
με ταξί. 
 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., για το 2021, την καλοκαιρινή περίοδο (Ιούνιος-
Ιούλιος-Αύγουστος), χάθηκαν στο δρόμο 190 ζωές και 219 χρήστες του οδικού δικτύου 
τραυματίστηκαν σοβαρά.   Για το λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η διάδοση κοινωνικών 
μηνυμάτων με δράσεις, αλλά και με τις καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Ι.Ο.ΑΣ. 
«Πάνος Μυλωνάς», που προβάλλονται με τη μορφή τηλεοπτικών spots με απόφαση του ΕΣΡ 
για τη μετάδοσή τους από όλα τα κανάλια της χώρας. Μηνύματα που αφορούν σε βασικά αίτια 
πρόκλησης τροχαίων συμβάντων, όπως η επιθετική συμπεριφορά στο δρόμο, τα γονεϊκά πρότυπα 
σε σχέση με τη μελλοντική οδηγική συμπεριφορά των παιδιών, η υπερβολική ταχύτητα, η 
απόσπαση προσοχής καθώς και η σημαντικότητα της χρήσης ζώνης ασφαλείας στα μπροστινά και 
στα πίσω καθίσματα.  Μηνύματα που μας αφορούν όλους και που βρίσκονται πολύ ψηλά στην 
agenda των Κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο. 
 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 



Η  δράση πραγματοποιήθηκε με τη συνδιοργάνωση των Περιφερειών Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, 

Κρήτης, και Πελοποννήσου, ενώ τελούσε υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και της Κ.Ε.Δ.Ε. (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας), με την αρωγή της ΕΛ.ΑΣ. και τη 

συμβολή της Τροχαίας στις κατά τόπους εκδηλώσεις. Πολύτιμοι συνεργάτες η Συμμαχία για την 

Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον», ο Ελληνικός Ερυθρός 

Σταυρός, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλίας και το Εργαστήριο Μεταφορών & Λήψης Αποφάσεων του Τμήματος Ναυτιλίας 

και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

Στην Αττική, τα σημεία των δράσεων εξυπηρετούνται από δρομολόγια ΜΕΤΡΟ, Ηλεκτρικού, 

Λεωφορείων και Τρόλεϊ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ.  

Επίσης, οι κατά τόπους δράσεις υλοποιούνται με την υποστήριξη-συνεργασία των παρακάτω 

φορέων:  

Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και Κοινωνικό Φαρμακείο της Equal Society Κέρκυρας, 

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε,  Δήμος Αίγινας, Δήμος Αμυνταίου, Δήμος Άνδρου, Δήμος Λαμιέων, 

Δήμος Ρεθύμνης,  Δήμος Σπάρτης, Δήμος Τρικκαίων,  Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Κομοτηνής , 

Διεθνής Ένωση Αστυνομικών,  Εθελοντικό Σωματείο Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι. Ηρακλείου Κρήτης, Ε.ΚΑΤ.Ο 

Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση Φλώρινας,  Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αρκαδίας, Ελληνικός 

Ερυθρός Σταυρός Περιφερειακό Τμήμα Χαλκίδας, Αμαλιάδας, Πύργου, Σερρών, Μεσολογγίου, 

Λαμίας, Ναυπλίου, Άργους, Θεσ/κης, Σπάρτης, Χίου, Ναυπάκτου, Europe Direct Αν. Μακεδονίας-

Θράκης,  Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού Exagono Δήμου Κομοτηνής, Κοινωφελής Επιχείρηση 

Δήμου Αιγιαλείας,  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άνδρου, 

Λέσχη Lions  Κω, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Χαλκίδας, Ομάδα Εθελοντών στα Χανιά «Με οδηγό: 

τη ζωή», Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας. 

Οι πόλεις που συμμετείχαν στην 16η Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα και τα σημεία της 

δράσης για το 2022 ήταν: 

Στην ΑΤΤΙΚΗ: ΑΘΗΝA Draxmi Bar ΠΕΙΡΑΙΑΣ Beluga, ΧΑΛΑΝΔΡΙ Darling Bar 

Και σε όλη τη χώρα: 

ΑΓΡΙΝΙΟ Φουλ του Μεζέ, ΑΙΓΙΝΑ Πλατεία (Μπροστά από Εθνική Τράπεζα, ΑΙΓΙΟ Οδός 

Μητροπόλεως, ΑΜΑΛΙΑΔΑ Πεζόδρομος, ΑΜΥΝΤΑΙΟ Social, ΑΝΔΡΟΣ Πλατεία Μπατσίου, ΑΡΓΟΣ 

Πλατεία Αγίου Πέτρου, ΑΡΤΑ Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, ΒΟΛΟΣ Τα Κύματα, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Shark Bar Restaurant,  ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας, ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Bar TESSERA, ΚΕΡΚΥΡΑ Πλατεία Λιστόν, ΚΟΡΙΝΘΟΣ Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη W, 

ΚΩΣ Kασσέτα, ΛΑΜΙΑ Πλατεία Ελευθερίας, ΛΑΡΙΣΑ  Dante’s , ΛΥΓΟΥΡΙΟ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Amadeus Bar,  ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Πεζόδρομος Χαριλάου Τρικούπη, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 

Λιμάνι, ΝΑΥΠΛΙΟ Πλατεία Συντάγματος,   ΠΑΛΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Aktis Hotel Bar, ΠΑΤΡΑ Navona 

Di Oggi Πεζόδρομος Ηφαίστου, ΠΥΡΓΟΣ Κεντρική Πλατεία Σάκη Καράγεωργα, ΣΕΡΡΕΣ  

Volta, ΣΠΑΡΤΗ Κεντρική Πλατεία Σπάρτης, ΤΡΙΚΑΛΑ Frame Bar Restaurant, ΤΡΙΠΟΛΗ Μέντα, 

Πλατεία Πέτρινου, ΦΛΩΡΙΝΑ Factory, ΧΑΛΚΙΔΑ Namas, XANIA ΦΕΙΔΙΑΣ-ΠΛ. Ελευθερίας, 

Δικαστήρια , ΧΙΟΣ Escobar, Metropolis, PlanB, Overproof Drinkery Mansion, Sueno, 44 bar, Pura 

Vida, Caprice, ΚΑΒΑΛΑ Γοργόνες και Μάγκες, ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου. 

 



Σημείωση: Η δράση δεν πραγματοποιήθηκε στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ Parko Urban Café-Bar και στο ΡΕΘΥΜΝΟ  Bar 

Φράουλες λόγω της κακοκαιρίας με τα τραγικά αποτελέσματα στην Αγία Πελαγία.  

 

Τέλος, δεν γίνεται να μην αναφερθούν οι παρακάτω εταιρείες που  χωρίς την ευγενική προσφορά 

τους δεν θα μπορούσαμε πραγματοποιήσουμε τη δράση και να προσφέρουμε αναμνηστικά, 

συμβολικά δωράκια στους συμμετέχοντες.  Ευχαριστούμε τις εταιρείες:  CocaCola 3E, Flax, 

Foodrinco, Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.-Βιομηχανία Μπισκότων & Ειδών Διατροφής και Tea 

Route με τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα τους, που προσέφεραν σαν αναμνηστικά δώρα για 

τους συμμετέχοντες, καθώς και των: ΕΝ.Ε.ΑΠ., μεγάλου υποστηρικτή της δράσης, και τέλος της 

ACS Courier, που αναλαμβάνει την ευθύνη και το κόστος της έγκαιρης μεταφοράς των υλικών σε 

κάθε πόλη. 

Όλοι ανεξαιρέτως οι εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ. που βρέθηκαν αυτό το βράδυ στα νυχτερινά κέντρα 

της Αθήνας και της επικράτειας, είναι νέοι άνθρωποι με αξίες, με χαμόγελα και φωτεινά πρόσωπα, 

με πίστη στο έργο του Ινστιτούτου, με εκτίμηση και αγάπη στο πρόσωπο της Προέδρου μας, της 

κας Βασιλικής Δανέλλη-Μυλωνά που έχει αφιερώσει τη ζωή της σε αυτόν τον ιερό σκοπό και 

δουλεύει ασταμάτητα για να τον πετύχει!  Η ίδια δήλωσε:  «Συγκλονίστηκα κυριολεκτικά από το 

βλέμμα των εθελοντών μας, το χαμόγελο τους, την αγάπη τους... Μπορούμε να ελπίζουμε όταν 

έχουμε τέτοια νεολαία - πρέπει να ελπίζουμε! Ήταν μια συγκλονιστική βραδιά! Τους ευχαριστώ 

από την καρδιά μου και παίρνω δύναμη να συνεχίζω με την ομάδα του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος 

Μυλωνάς" το δύσκολο έργο που κάνουμε για τη χώρα μας, για την οδική ασφάλεια σε αυτή τη 

γωνιά της γης». 

O αυξανόμενος ενθουσιασμός των εθελοντών (~500) αλλά και το ενδιαφέρον προσερχόμενων 

οδηγών, και όχι μόνο, (~2500) για να ενημερωθούν, ενισχύει την πίστη ότι με προσπάθεια και 

επιμονή, χρόνο με το χρόνο, το μήνυμα θα περνάει σε όλο σε όλο και περισσότερους πολίτες που, 

τελικά, θα εφαρμόζουν το μέτρο και στην καθημερινότητά τους και δεν θα πίνουν όταν 

πρόκειται να οδηγήσουν όπως γίνεται και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα όσων δέχτηκαν να κάνουν το φιλικό αλκοτέστ ήταν:    

Κατά τη διάρκεια της  δράσης ~2000 συμμετέχοντες δέχτηκαν την πρόκληση και φόρεσαν τα 

πράσινα βραχιολάκια, ενώ 1581 εξ’ αυτών επέστρεψαν για να κάνουν το φιλικό αλκοτέστ στο τέλος 

της βραδιάς. 

Στα θετικά είχαμε ποσοστό 49.4% (58% άντρες & 42% γυναίκες) με μηδενικά αλκοτέστ ενώ 

στα αρνητικά είχαμε ποσοστό 10.36% (73% άνδρες, 27% γυναίκες) να είναι ΠΑΝΩ από το 

όριο.  

Πόλεις με τα καλύτερα ποσοστά, μεταξύ άλλων, ήταν το Άργος & η Άρτα, ενώ οι πόλεις με τα 

αρνητικά και κατ’ επέκταση ανησυχητικά ποσοστά (με συμμετέχοντες που δέχτηκαν να είναι για 

εκείνο το βράδυ οι Οδηγοί της Παρέας, αλλά, βρέθηκαν πάνω από το όριο) ήταν:  

 Πειραιάς και Λάρισα  >30% πάνω από το όριο σε σχέση με το πανελλαδικό 10.36%  
 Αθήνα και Θεσσαλονίκη >26% πάνω από το όριο σε σχέση με το πανελλαδικό 10.36% 
 Φλώρινα & Τρίκαλα >24% πάνω από το όριο σε σχέση με το πανελλαδικό 10.36% 

 



Με τα υψηλότερα ποσοστά  που έδειξαν τα αλκοτέστ ήταν: 1.50 - νέος 18 ετών στα Τρίκαλα, 1.48, 

άνδρας 28 ετών στη Φλώρινα και 1.14, άνδρας 31 ετών στην Κόρινθο όταν το επιτρεπτό, νόμιμο 

όριο, ορίζεται στα 0,25 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα (μέτρηση με συσκευή αλκοτέστ).  

Αναλυτικές πληροφορίες για την φετινή αλλά και προηγούμενες δράσεις της «Ευρωπαϊκής 

Νύχτας χωρίς Ατυχήματα» μπορείτε να δείτε εδώ, μαζί με το φωτογραφικό λεύκωμα της 16ης 

Ευρωπαϊκής Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα που μπορείτε να "ξεφυλλίσετε" εδώ. 

Τέλος, εδώ μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό spot που ετοιμάσαμε και προβλήθηκε μετά από 

έγκριση του ΕΣΡ καθώς και τα teasers που βάλαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης teaser 1 – 

teaser 2.  
Περισσότερες πληροφορίες: 210 8620150, 6984111206, www.ioas.gr  

 

 

 

 

 

3. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης  

 

 

 

 

 

 

https://www.ioas.gr/uploads/docs/2022/09/1011.pdf
https://www.ioas.gr/uploads/docs/2022/10/1015.pdf
https://youtu.be/FN6QK_fnIjw
https://youtu.be/bxpQr_k37V8
https://youtu.be/D2G8rEDs8B8
http://www.ioas.gr/


 

 

~2000 νέοι φόρεσαν το αναγνωριστικό βραχιολάκι 

Οι 1581 επέστρεψαν για να κάνουν το φιλικό αλκοτέστ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Είχαμε ποσοστό 49.4% με μηδενικά αλκοτέστ 

Με ποσοστά 58% άνδρες και 42% γυναίκες 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Ενώ 

Το 10.36% βρέθηκε ΠΑΝΩ από το όριο  

Με ποσοστά 73% άνδρες και 27% γυναίκες.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πόλεις με τα καλύτερα ποσοστά, μεταξύ άλλων, ήταν το Άργος & η Άρτα, ενώ οι πόλεις με τα 

αρνητικά και κατ’ επέκταση ανησυχητικά ποσοστά (με συμμετέχοντες που δέχτηκαν να είναι για 

εκείνο το βράδυ οι Οδηγοί της Παρέας, αλλά, βρέθηκαν πάνω από το όριο) ήταν:   

 Πειραιάς και Λάρισα  

 Αθήνα και Θεσσαλονίκη  

 Φλώρινα και Τρίκαλα  

 

 

 

 



4. Δείγματα Υλικών Δράσης 

 

 

 Αφίσα 

 

 

 

 

 

 

 



 Έντυπο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Σακούλες με προϊόντα χορηγών 

 

 

 

 Βραχιολάκια δέσμευσης 

 

 T-shirts 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Κάρτα οδηγιών δράσης 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 WRONG SIDE OF THE ROAD – Έντυπο ενημέρωσης για τις συνέπειες της οδήγησης υπό 

την επήρεια αλκοόλ 

 

 

 Επιστόμια μιας χρήσεως και αλκοολόμετρο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες 

Η πολυετής συνεργασία με την ACS Ταχυδρομικές Υπηρεσίες, συνεχίστηκε με απόλυτη ακρίβεια και 

φέτος καθώς, οι κούτες με τα απαραίτητα υλικά για την επιτυχή διοργάνωση της 16ης Ευρωπαϊκής Νύχτας 

χωρίς Ατυχήματα έφτασαν έγκαιρα στις 34 πόλεις της Ελλάδας που συμμετείχαν στη δράση.  

 

 

 Αναμνηστικά Δώρα για όσους τήρησαν την υπόσχεσή τους 

Συνολικά, κατά τη φετινή «16η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα», προσφέρθηκαν στο Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος 

Μυλωνάς» και εν συνεχεία διατέθηκαν σε εθελοντές και συμμετέχοντες, περισσότερα από 10.000 

αναμνηστικά δώρα.  

Επίσης, μοιράστηκαν ~2.000 βραχιολάκια και χρησιμοποιήθηκαν ~ 6.500 επιστόμια μιας χρήσεως και 

~700 μπλουζάκια. 

 

 

 

 
  
 

 
 

Αναμνηστικά δώρα που μοιράστηκαν στους συμμετέχοντες: 

 

• Προϊόντα COCA COLA 3E (Coca Cola slk, light, zero, Fanta Orange slk, 
Schweppes Orengeade, Blossom and Lemonade Berga Hibis) 

• Προϊόντα FOODRINCO (Nestea με γεύσεις Mango, Φρούτα του Δάσους, Λεμόνι 
και Ροδάκινο) 

• Προϊόντα FLAX (Αντισηπτικά) 
• Προϊόντα Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (Cream 

Crackers και Γεμιστά σε δύο γεύσεις ) 
• Προϊόντα ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΤΣAΓΙΟΥ (ποικιλία από αρωματισμένα τσάγια) 
• Ακουστικά & Αλκοολόμετρα μιας χρήσης WSOR 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. Φωτογραφικό Υλικό  
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
6. Οπτικοακουστικό Υλικό 

 

 

 
 

 
Και για το 2022 χρησιμοποιήθηκε από το Ι.Ο.ΑΣ. το σύντομο video με το οποίο προάγεται η ιδέα 

του «οδηγού της παρέας»  και που δημιουργήθηκε το 2020, με την βοήθεια του Γιώργου 

Μυλωνά και του Γιώργου Μάργαρη. Έχει διάρκεια 

https://youtu.be/FN6QK_fnIjw


3 λεπτά και είναι η στιγμή μίας παρέας που, βγαίνοντας από το θέατρο (εικάζουμε ότι είναι 
ηθοποιοί, αφού συζητούν για την παράσταση) συζητάει ο Ορέστης προτείνει να συνεχίσουν την 

βραδιά τους με ένα ποτό.  Η Αναστασία λέει  «ναι, αλλά ποιος θα είναι ο οδηγός της 
παρέας» και, με μια κίνηση, οι υπόλοιποι δείχνουν την Μαρία που συμφωνεί χαμογελαστά και 

τους διαβεβαιώνει λέγοντας: «αμέ, εγώ διασκεδάζω και χωρίς ποτό!».  
 

Το video, που οφείλεται στην ευγενική χορηγία και την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδος και την οποία ευχαριστούμε θερμά,  γυρίστηκε στον προαύλειο χώρο του 
Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά με την πρόθυμη και εθελοντική συμμετοχή των Μαρία 

Βηδενμάγιερ-Αμοιρίδη, Αναστασία Τουμάση, Ορέστη Δρανδάκη και Ιάσωνα Φαρρούκο.  
 

Το video αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προβλήθηκε από τηλεοπτικούς 

σταθμούς σε τοπικά και περιφερειακά κανάλια, πανελλαδικά, με απόφαση του Εθνικού 
Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου (ΕΣΡ), πού, επίσης ευχαριστούμε, για την άμεση ανταπόκριση 

στο αίτημα μας.   
 

Βάσει, της απόφασης του ΕΣΡ, το video προβλήθηκε επί 10 ημέρες (έως 15 Οκτωβρίου 2022) από 
τους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας.  

 

Παράλληλα, αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο teasers το πρώτο με τίτλο  
«Εσύ που θα είσαι στις 15 Οκτωβρίου;» και το δεύτερο με την επισήμανση «Η ζωή είναι 
ωραία! Μη τη ρισκάρεις για ένα ποτό» teaser 1 – teaser 2.  
 

 
 
 
 
 
7. Online & Social Media Metrics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/bxpQr_k37V8
https://youtu.be/D2G8rEDs8B8


Οι αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν πολλές και αφορούσαν: 

 

 την δράση (δελτία τύπου, teasers, video)  
  τους χορηγούς μας και τα δώρα που μας προσέφεραν με 

ξεχωριστές αναφορές  
 τους εθελοντές στις διάφορες πόλεις 

 φωτογραφίες και videos κατά την διάρκεια της δράσης από τις 

από τις 9 το βράδυ έως τα ξημερώματα, σε live μετάδοση, με 
φωτογραφικό υλικό από τους συμμετέχοντες σε κάθε πόλη. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
8.  Τι είπαν και έγραψαν τα ΜΜΕ (Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Έντυπα, Sites, 
Blogs, Forums) 
 
 
Η 16η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα έλαβε εκτενή δημοσιότητα πανελλαδικά.  
 

Συνολικά, στον Τύπο και το Διαδίκτυο καταγράφηκαν περισσότερα από 332 άρθρα και ρεπορτάζ, 

με τις αναφορές να περιλαμβάνουν την Αφίσα ή/και το Βίντεο της Δράσης (βλ. συνημμένο 
Publicity Report με όλες τις αναφορές).   

 
Παράλληλα, η φετινή «16η Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» προβλήθηκε από 

τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα ως εξής:  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Κρήτη TV 13/10/22 

ΕΡΤ1 15/10/22 

Διόν TV 25/10/22 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Η Εκκλησία της Ελλάδος 07/10/22, 21/10/22 

Κανάλι 1 11/10/22 

Παραπολιτικά 14/10/22, 27/10/22 

ΕΡΤ Φλώρινας 14/10/22 

ΕΡΤ Καλαμάτας 14/10/22 

ΕΡΤ3 15/10/22 

ΣΚΑΙ 25/10/22 

Θεσσαλονίκη 91,4  27/10/22 

ALPHA 9,89 27/10/22 

EΡΤ 1ο Πρόγραμμα 27/20/22 

Ελλάδα 94,3  27/10/22 

Πρακτορείο 104,9  29/10/22 



 
 
 

 
9.  Μας τίμησαν με την παρουσία τους 
 

 
 

 

Κρατικοί παράγοντες και λειτουργοί μας τίμησαν με την παρουσία τους, ενημερώθηκαν για την 
δράση, κάποιοι φόρεσαν το βραχιολάκι, κάποιοι, μάλιστα, δέχτηκαν να κάνουν το φιλικό αλκοτέστ, 

συνομίλησαν με συμμετέχοντες και εθελοντές, έκαναν δηλώσεις και φωτογραφήθηκαν.  
 

 

Ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία:  
 

Από την Περιφέρεια Αττικής: τον Περιφερειάρχη κ. Γ. Πατούλη, τον Αντιπεριφερειάρχη 
Οικονομικών κ. Ν. Πέππα και τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Β. 

Γιαννακόπουλο. 
 

Από το Δήμο Επιδαύρου: τον Δήμαρχο Επιδαύρου κ. Α. Χρόνη. 

 
Από το Νομό Αχαΐας: τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Χ. Μπονάνο 

 
Από το Δήμο Σπάρτης: τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας κ. Ε. Σκαντζός και την αναπληρώτρια 

προϊσταμένη Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου κα. 

Β.Τζαβέλλα 
 

Από το Δήμο Λαμιέων: τον Αντιδήμαρχο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και 
Οργάνωσης και Εθελοντισμού Δήμου Λαμιέων κ. Δ. Τζούφλας, τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης, 

Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κατάρτισης, Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης, Διοικητικής 
Υποστήριξης και Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου, Οικονομικών, Εμπορίου, Επιχειρηματικότητας και 

Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Λαμιέων κ. Π. Φώσκολο. 

 
Από το Δήμο Κατερίνης: τον Γενικό Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέα Σπυρόπουλο.  

  
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

10.  Ευχαριστίες  
 
 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε: 
 

 Στις Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Ελλάδος, Κρήτης και Πελοποννήσου για την 

υποστήριξη και συνδιοργάνωση στην υλοποίηση της δράσης. 
 

 Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος - 

Κ.Ε.Δ.Ε. για την ευγενική παροχή της Αιγίδας. 

 
 Στην Ε.N.Ε.Α.Π (Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών) για την ισχυρή υποστήριξη που 

πάντα μας παρέχει.  

 
 Στους φορείς και Οργανισμούς που συνεργάστηκαν άψογα μαζί μας: 

 

o ΟΑΣΑ   

o ΕΛ.ΑΣ./Τροχαία 
o Η Συμμαχία για την ασφάλεια και τον πολιτισμό στο δρόμο «Δρόμοι στο 

Μέλλον»  
 

  Στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα για την εθελοντική τους συμβολή: 

 
o Το Πανεπιστήμιο Πατρών 

o Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

o Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
o Το Εργαστήριο Μεταφορών & Λήψης Αποφάσεων του Τμήματος Ναυτιλίας και 

Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
 

 Στους χορηγούς μας που προσέφεραν προϊόντα και υπηρεσίες:  

 

o ACS Courier 
o Coca Cola 3E 

o FOODRINCO 
o Flax 

o Tea Route 
o Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.-Βιομηχανία Μπισκότων & Ειδών Διατροφής  

 

 
 Σε περισσότερους από 20 εθελοντικούς & τοπικούς φορείς:  

 

o Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
o Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων και Κοινωνικό Φαρμακείο της Equal 

Society Κέρκυρας 

o Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε 
o Δήμος Αίγινας 

o Δήμος Αμυνταίου 
o Δήμος Άνδρου 

o Δήμος Λαμιέων 

o Δήμος Ρεθύμνης 
o Δήμος Σπάρτης 

o Δήμος Τρικκαίων 
o Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Κομοτηνής 

o Διεθνής Ένωση Αστυνομικών 
o Εθελοντικό Σωματείο Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι. Ηρακλείου Κρήτης 

o Ε.ΚΑΤ.Ο Ελληνική Καταναλωτική Οργάνωση Φλώρινας 

o Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Αρκαδίας 



o Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός Περιφερειακό Τμήμα Χαλκίδας, Αμαλιάδας, 

Πύργου, Σερρών, Μεσολογγίου, Λαμίας, Ναυπλίου, Άργους, Θεσ/κης, 

Σπάρτης, Χίου, Ναυπάκτου 
o Europe Direct Αν. Μακεδονίας-Θράκης 

o Κέντρο Νεολαίας και Εθελοντισμού Exagono Δήμου Κομοτηνής 
o Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αιγιαλείας 

o Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας 

o Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άνδρου 
o Λέσχη Lions  Κω 

o Σώμα Ελλήνων Προσκόπων Χαλκίδας 
o Ομάδα Εθελοντών στα Χανιά «Με οδηγό: τη ζωή» 

o Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας. 

 
 

 Στους ιδιοκτήτες των σημείων νυκτερινής διασκέδασης που, πρόθυμα δέχτηκαν να 

διαθέσουν χώρο,  για να πραγματοποιηθεί η δράση:  
 

o Φουλ του Μεζέ (Αγρίνιο) 
o Draxmi Bar (Αθήνα) 

o Social (Αμύνταιο) 

o Τα Κύματα (Βόλος) 
o Urban Café Bar (Ηράκλειο) 

o Shark Bar (Θεσσαλονίκη) 
o Γοργόνες & Μάγκες (Καβάλα)  

o Tessera (Κατερίνη),  

o W (Κόρινθος)  
o Κασέτα (Κως) 

o Dante’s  (Λάρισα) 
o Amadeus Bar (Λυγουριό Αργολίδας) 

o Λιμάνι (Ναύπακτος) 
o Aktis Hotel Bar (Παλιά Επίδαυρος) 

o Navona di Oggi (Πάτρα) 

o Beluga Βar  (Πειραιάς) 
o Φράουλες (Ρέθυμνο) 

o Volta (Σέρρες) 
o Fame Bar-Restaurant (Τρίκαλα) 

o Μέντα (Τρίπολη) 

o Factory (Φλώρινα) 
o Darling Bar (Χαλάνδρι) 

o Namas (Χαλκίδα) 
o ΦΕΙΔΙΑΣ (Xανιά) 

o Escobar, Metropolis, PlanB, Overproof Drinkery Mansion, Sueno, 44 bar, 

Pura Vida, Caprice(Χίος) 
 

Σημείωση: Η δράση δεν πραγματοποιήθηκε στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ Parko Urban Café-Bar και στο ΡΕΘΥΜΝΟ  Bar Φράουλες 

λόγω της κακοκαιρίας με τα τραγικά αποτελέσματα στην Αγία Πελαγία.  

 Στους υπεύθυνους και ιδιοκτήτες των σημείων νυκτερινής διασκέδασης στις ευρύτερες 

περιοχές:  

 

o ΑΙΓΙΝΑ Πλατεία (Μπροστά από Εθνική Τράπεζα 

o ΑΙΓΙΟ Οδός Μητροπόλεως 

o ΑΜΑΛΙΑΔΑ Πεζόδρομος 

o ΑΝΔΡΟΣ Πλατεία Μπατσίου 

o ΑΡΓΟΣ Πλατεία Αγίου Πέτρου 

o ΑΡΤΑ Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως 

o ΚΑΛΑΜΑΤΑ Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας 

o ΚΕΡΚΥΡΑ Πλατεία Λιστόν 



o ΚΟΡΙΝΘΟΣ Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη  

o ΛΑΜΙΑ Πλατεία Ελευθερίας 

o ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ Πεζόδρομος Χαριλάου Τρικούπη 

o ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Λιμάνι 

o ΝΑΥΠΛΙΟ Πλατεία Συντάγματος 

o ΠΑΤΡΑ  Πεζόδρομος Ηφαίστου 

o ΠΥΡΓΟΣ Κεντρική Πλατεία Σάκη Καράγεωργα 

o ΣΠΑΡΤΗ Κεντρική Πλατεία Σπάρτης 

o ΚΟΜΟΤΗΝΗ Πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου 

 

 

 Στους 500 + πλέον εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ που η συμμετοχή τους ήταν για μια ακόμη φορά 

ενθουσιώδης.   

Όλοι ανεξαιρέτως οι εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ. που βρέθηκαν αυτό το βράδυ στα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας 

και της επικράτειας, είναι νέοι άνθρωποι με αξίες, με χαμόγελα και φωτεινά πρόσωπα, με πίστη στο έργο του 

Ινστιτούτου, με εκτίμηση και αγάπη στο πρόσωπο της Προέδρου μας, της κας Βασιλικής Δανέλλη-

Μυλωνά που έχει αφιερώσει τη ζωή της σε αυτόν τον ιερό σκοπό και δουλεύει ασταμάτητα για να τον 

πετύχει!  Η ίδια δήλωσε:  «Συγκλονίστηκα κυριολεκτικά από το βλέμμα των εθελοντών μας, το χαμόγελο 

τους, την αγάπη τους... Μπορούμε να ελπίζουμε όταν έχουμε τέτοια νεολαία - πρέπει να ελπίζουμε! Ήταν 

μια συγκλονιστική βραδιά! Τους ευχαριστώ από την καρδιά μου και παίρνω δύναμη να συνεχίζω με την 

ομάδα του Ι.Ο.ΑΣ. "Πάνος Μυλωνάς" το δύσκολο έργο που κάνουμε για τη χώρα μας, για την οδική 

ασφάλεια σε αυτή τη γωνιά της γης». 

 


