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ΣΡΟΥΑΗΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ – Ζ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
H εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο νδήγεζε ζηε καδηθή παξαγσγή απηνθηλήησλ, ηα νπνία
απνηεινχλ ζήκεξα βαζηθφ κέζν κεηαθίλεζεο θαη κεηαθνξάο. Η αλάπηπμε ησλ πφιεσλ, νη
απνζηάζεηο ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο θαη θαηνηθίαο, ε αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ν
θαηαλαισηηζκφο, νδήγεζαλ ζηελ αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ. ηηο πεξηζζφηεξεο
ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλαινγεί πεξίπνπ 1,5 απηνθίλεην γηα θάζε λνηθνθπξηφ. Σα
δεδνκέλα απηά ζπλδένληαη κε ην ηεξάζηην πξφβιεκα ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ.
Σα κεραλνθίλεηα νρήκαηα ρξεζηκεχνπλ ζηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ αιιά ζπρλά
γίλνληαη αηηία ηαιαηπσξίαο θαη απσιεηψλ κε ζεκαληηθφηεξε απηή ηεο απψιεηαο
αλζξψπηλεο δσήο.
“Ο πην παξάινγνο ηξφπνο γηα λα πεζάλεηο είλαη ην ηξνραίν”, είρε πεη ν Γάιινο θηιφζνθνο
θαη ζπγγξαθέαο Άικπεξ Κακχ (Albert Camus). Ο ίδηνο ζα έραλε ηελ δσή ηνπ ιίγα ρξφληα
αξγφηεξα ζε ηξνραίν, ζηα 46 ηνπ ρξφληα (1960).
Σν πξψην ηξνραίν θαηαγξάθεθε ην 1896 . “Απηφ δελ πξέπεη λα ζπκβεί πνηέ μαλά” δήισζε
ν ηαηξνδηθαζηήο πνπ αζρνιήζεθε κε ην αηχρεκα. Απφ ηφηε έρνπλ ραζεί εθαηνκκχξηα δσέο
ζηελ άζθαιην.
ηελ Διιάδα ην πξψην ηξνραίν αηχρεκα έγηλε ζηελ ιεσθφξν πγγξνχ, ζηελ Αζήλα ηνπ
1907.
Σα ηξνραία αηπρήκαηα είλαη ζήκεξα ε αηηία ζαλάηνπ 120 Δπξσπαίσλ πνιηηψλ θαζεκεξηλά.
Η θαηάζηαζε απηή γηα ηελ Δπξψπε ηζνδπλακεί κε κία πηψζε επηβαηηθνχ αεξνπιάλνπ ηελ
εκέξα! ηελ Διιάδα ηα ηξνραία απνηεινχλ αηηία ζαλάηνπ 6 αηφκσλ εκεξεζίσο, ελψ ε
ρψξα καο θαηέρεη ην ζιηβεξφ πξνλφκην λα έξρεηαη πξψηε ζε ζαλάηνπο απφ ηξνραία θαη ζε
ζπλνιηθφ αξηζκφ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. Οη πεξίπνπ 2000 ζάλαηνη απφ ηξνραία πνπ
ζπκβαίλνπλ θάζε ρξφλν ζηε ρψξα καο ηζνδπλακνχλ κε ηελ εμαθάληζε κηαο θσκφπνιεο
θάζε ρξφλν.
Σν πξφβιεκα ζπλεπψο είλαη νμχηαην κε ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηα άηνκα θαη ην θνηλσληθφ
ζχλνιν, πιήηηνληαο κηα ρψξα κε ζνβαξφ δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα θαη αλζξψπνπο ζε
παξαγσγηθέο ειηθίεο. Ο πφλνο γηα ηα ζχκαηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο είλαη αλππνιφγηζηνο.
Οη ζπλέπεηεο ηφζν γηα ηα ζχκαηα πνπ ράλνπλ ηελ δσή ηνπο φζν θαη γηα απηνχο πνπ επηδνχλ
θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο δελ είλαη κφλν βξαρππξφζεζκεο αιιά θαη καθξνρξφληεο. Η
απψιεηα πνηφηεηαο δσήο, νη αλαπεξίεο πνπ πξνθχπηνπλ, απνηεινχλ κηα θαηάζηαζε πνπ
πξνθαιεί ζπρλά κφληκε νδχλε.
Μαδί κε ηνλ αλζξψπηλν πφλν είλαη θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο. Σα έμνδα πεξίζαιςεο θαη
απνθαηάζηαζεο θαη ε απψιεηα παξαγσγηθφηεηαο πνπ πξνθχπηεη, απνηεινχλ ηξνρνπέδε
ζηελ αλάπηπμε ρσξψλ κε κεησκέλεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο.
Κπθινθνξψληαο κέζα ζε έλα νξγαλσκέλν θνηλσληθφ ζχζηεκα, ν θαζέλαο γίλεηαη “ρξήζηεο
ηεο νδνχ”, είηε νδεγεί είηε φρη. Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα θέξλεη ηνλ θαζέλα καο αληηκέησπν
κε θαζεκεξηλνχο θηλδχλνπο.

Οη αξηζκνί θαη ηα ζηαηηζηηθά γηα Διιάδα θαη Δπξψπε δείρλνπλ ην κέγεζνο ηνπ
πξνβιήκαηνο.
Απφ ην 2000 έσο ην 2015, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛΑ θαη ηεο ΔΛΣΑΣ, ζε 245.404
ηξνραία ζπκβάληα θαηαγξάθεθαλ 22.397 λεθξνί, 32.555 βαξηά ηξαπκαηίεο θαη αλάπεξνη
θαη 277.967 ειαθξά ηξαπκαηίεο.
Σν 2016 ζηελ Διιάδα έραζαλ ηε δσή ηνπο 75 άηνκα αλά εθαηνκκχξην θαηνίθσλ, έλαληη 73
αηφκσλ ην 2015. Αληηζηνίρσο, ν κέζνο φξνο ηεο Δπξψπεο θαηέγξαςε βειηίσζε, θαζψο ην
2016 ζεκεηψζεθαλ 50 ζάλαηνη αλά εθαηνκκχξην θαηνίθσλ, έλαληη 51,5 ην πξνεγνχκελν
έηνο. Σν 2016 έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηνπο δξφκνπο ηεο Δ.Δ. ζπλνιηθά 25.500 άλζξσπνη,
ήηνη 600 ιηγφηεξνη απφ φ,ηη ην 2015 θαη 6.000 ιηγφηεξνη απφ φ,ηη ην 2010. Άιινη 135.000
άλζξσπνη ηξαπκαηίζηεθαλ ζνβαξά ζηνπο δξφκνπο, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Δ.Δ.
Σν 2017 ν ηξαγηθφο απνινγηζκφο ζηελ Διιάδα ήηαλ 69 ζάλαηνη απφ ηξνραία, αλά
εθαηνκκχξην θαηνίθσλ. Σελ ίδηα ρξνληά ζηελ ΔΔ ζεκεηψζεθαλ 49 ζάλαηνη απφ ηξνραία αλά
εθαηνκκχξην θαηνίθσλ. ε ζρέζε κε ην 2016 ηα ζαλαηεθφξα ηξνραία ζηελ Διιάδα
κεηψζεθαλ θαηά 10%.

Σν 2017 έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηνπο δξφκνπο ηεο ΔΔ 25.300 άλζξσπνη, ήηνη 300 ιηγφηεξνη
απφ φηη ην 2016 (-2%) θαη 6.200 ιηγφηεξνη απφ φηη ην 2010 (-20 %).
Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα ζηελ Δ.Δ. επηζεκαίλεη φηη παξφηη ε ηάζε
απηή είλαη ελζαξξπληηθή, ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ΔΔ γηα ηε κείσζε ησλ ζαλάησλ απφ
ηξνραία δπζηπρήκαηα θαηά ην ήκηζπ κεηαμχ ηνπ 2010 θαη ηνπ 2020 ζα απνηειέζεη πιένλ
κεγάιε πξφθιεζε.

Η ηάζε ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ζαθψο πησηηθή θαη ζηε ρψξα καο κε ηξαλή απφδεημε ηε
κείσζε πνπ ζπληειέζηεθε απφ ην 2010 έσο ην 2014 θαη καο έθεξε ζηελ πξψηε ζέζε φζνλ
αθνξά ηα πνζνζηά κείσζεο (-37%) κεηαμχ ησλ 28 ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο. Όκσο ρψξεο φπσο Πνισλία, Ληζνπαλία, Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Λεηνλία έγηλαλ
πξφζθαηα κέιε ηεο Δ.Δ. επνκέλσο δελ έρνπλ πξνζαξκνζηεί πιήξσο ζηηο επξσπατθέο
νδεγίεο. Δμάιινπ 8 απφ ηηο 13 πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο θαηαηάζζνληαη κεηαμχ ησλ 20 πην
επηθίλδπλσλ ζηελ Δπξψπε. Έπεηηα δελ κπνξνχκε λα είκαζηε ήζπρνη κε ηνλ ζάλαην ή ηνλ
ηξαπκαηηζκφ θαλελφο ζπκπνιίηε καο.
ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα είρακε 120.000 λεθξνχο, 350.000 αλαπήξνπο θαη 2
εθαηνκκχξηα ηξαπκαηίεο απφ ηξνραία αηπρήκαηα. Η ρψξα καο βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο
Eurostat θαηέρεη ηελ ηξίηε ζέζε ζηα ζαλαηεθφξα ηξνραία κεηά ηελ Ρνπκαλία θαη ηελ
Ληζνπαλία.
Η νδηθή αζθάιεηα πξέπεη λα είλαη πξνηεξαηφηεηα θάζε θνηλσλίαο πνπ ζέιεη λα ιέγεηαη
πνιηηηζκέλε. Γείρλεη πφζν θαιά νξγαλσκέλε είλαη κηα θνηλσλία.
Δίλαη ινηπφλ απαξαίηεην ην ζέκα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα γηα
ηηο θπβεξλήζεηο, λα εθαξκνζηνχλ καθξνρξφληα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ηνπ
πιεζπζκνχ θαη λα βειηησζνχλ νη θπζηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα απνηξέςνπληελ
γέλλεζε νδηθψλ ηξαγσδηψλ.
Όινη πεδνί θαη νδεγνί, κπνξνχκε λα βειηηψζνπκε ηελ ζπκπεξηθνξά καο ζηνλ δξφκν
έρνληαο θίλεηξν ηελ αγάπε γηα ηελ δσή, ηνλ ζεβαζκφ ζηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο
ζπλαλζξψπνπο καο.

ΑΗΣΗΔ ΣΡΟΥΑΗΩΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΩΝ
Οη παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζε έλα ηξνραίν αηχρεκα είλαη ηξεηο: ην φρεκα, ν δξφκνο
θαη ν νδεγφο.

Ότημα. Έλα κε επαξθψο ζπληεξεκέλν φρεκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη αηχρεκα. Κάπνηα
ειαηησκαηηθά φξγαλα ηνπ νρήκαηνο είλαη ηθαλά λα πξνθαιέζνπλ ζχγθξνπζε ή παξέθθιηζε.
Σα θζαξκέλα ειαζηηθά θαη ε θαθή ιεηηνπξγία ησλ θξέλσλ δελ ζα βνεζήζνπλ θαη ηνλ πην
ηθαλφ νδεγφ λα απνθχγεη ην αηχρεκα.

Γρόμοι. Ο παξάγνληαο «δξφκνο» είλαη ππεχζπλνο γηα ην 1/3 ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ.
ε κηα κειέηε βξέζεθε φηη ε δεκηνπξγία αξηζηεξψλ θαη δεμηψλ ισξίδσλ θπθινθνξίαο γηα ηε
ζηξνθή ησλ νρεκάησλ, ε αλαθαηαζθεπή ησλ νιηζζεξψλ νδνζηξσκάησλ, ν ηθαλνπνηεηηθφο
θσηηζκφο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ε απμεκέλε νξαηφηεηα ησλ ζεκάλζεσλ ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ε

ηθαλνπνηεηηθή νξαηφηεηα ηνπ δξφκνπ θαη νη πεξηνξηζκνί ζηάζκεπζεο βξέζεθε φηη κεηψλνπλ
θαηά πνιχ ηνλ αξηζκφ ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. Όπσο επίζεο ε θαηαζθεπή δηαβάζεσλ
γηα ηνπο πεδνχο, θαζψο θαη ν θαηάιιεινο θσηηζκφο ηνπο.

Οδηγός. Η έξεπλα ππνδεηθλχεη φηη ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
πξφθιεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ (94%) .Μηα κεγάιε αλαινγία
αηπρεκάησλ πηζαλφλ λα πξνέξρεηαη απφ παξαβάζεηο ζε άηνκα κε θαιή ηερληθή νδήγεζεο
πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο ηα αίηηα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά
- ςπρνινγία. Μειέηε ζηε ρψξα καο έδεημε φηη γηα ηα νδηθά ηξνραία αηπρήκαηα ζηα άηνκα
λεαξήο ειηθίαο επζχλεηαη θπξίσο ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε παξαβηάζεσλ θαη ηελ απξνζεμία απφ κέξνπο ηνπ νδεγνχ.
Η ηάζε ησλ νδεγψλ λα δεκηνπξγνχλ παξαβάζεηο, ε γξήγνξε νδήγεζε θαη ε έιιεηςε
ζπγθέληξσζεο θαηά ηε ιήςε απφθαζεο απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν ηξνραίνπ αηπρήκαηνο. Οη
λεαξφηεξνη νδεγνί έρνπλ ηελ ηάζε λα νδεγνχλ κε κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο, ελψ νη πην
ειηθησκέλνη παξνπζηάδνπλ έιιεηςε ζπγθέληξσζεο θαη αδπλακία παξαηήξεζεο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο ίδηαο κειέηεο έδεημαλ φηη νη λένη νδεγνί ησλ νπνίσλ ν ηξφπνο δσήο
ζρεηηδφηαλ κε θαηαλάισζε νηλνπλεχκαηνο θαη θαξκάθσλ παξνπζίαδαλ κεγαιχηεξν
θίλδπλν ηξνραίνπ αηπρήκαηνο. Οη νδεγνί πνπ νδεγνχλ ππφ ηελ επήξεηα νηλνπλεχκαηνο
είλαη πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα ηξαπκαηηζηνχλ ζαλάζηκα ζε ηξνραίν αηχρεκα ζε ζρέζε κε
ηνπο νδεγνχο πνπ δελ έρνπλ θαηαλαιψζεη νηλφπλεπκα.
Σέινο, δελ ζα πξέπεη λα παξαιεηθζεί ε αλαθνξά ζηνπο θηλδχλνπο πξφθιεζεο ηξνραίσλ
αηπρεκάησλ απφ ηε ρξήζε θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαηά ηελ νδήγεζε.

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΑΝΘΡΩΠΟ
Οδηγός:
Ο θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ πξφθιεζε ηξνραίσλ αηπρεκάησλ είλαη θαηά
θχξην ιφγν ν νδεγφο, κε ηηο θπζηθέο (ζσκαηηθέο θαη πλεπκαηηθέο) θαη ηηο επίθηεηεο
ηθαλφηεηέο ηνπ. Δπίθηεηεο ηθαλφηεηεο ζεσξνχληαη ε ζρεηηθή κφξθσζε πνπ ζα απνθηήζεη, ε
εκπεηξία θαη ε ζέιεζή ηνπ γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο.

Οη επηθίλδπλεο παξαβάζεηο απνηεινχλ ηηο βαζηθφηεξεο αηηίεο γηα ηελ πξφθιεζε
ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ:


Τπεξβνιηθή ηαρχηεηα



Κίλεζε ζην αληίζεην ξεχκα



Παξαβίαζε πξνηεξαηφηεηαο



Οδήγεζε ζε θαηάζηαζε κέζεο



Απφζπαζε πξνζνρήο



Παξαβίαζε εξπζξνχ ζεκαηνδφηε



Οδήγεζε ρσξίο ζχλεζε θαη πξνζνρή



Αληηθαλνληθφ πξνζπέξαζκα



Με ρξήζε δψλεο θαη θξάλνπο

Απφ ηα ζηαηηζηηθά ηνπ ππνπξγείνπ πξνζηαζίαο ηνπ πνιίηε πξνθχπηεη φηη ηα πεξηζζφηεξα
ζαλαηεθφξα αηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ ζην δεπηεξεχνλ νδηθφ δίθηπν, θαηά ηηο ψξεο 24.00 –
07.00, ηηο κέξεο Παξαζθεπή, άββαην, Κπξηαθή θαη Γεπηέξα θαη θαηά ηνπο κήλεο Ινχιην,
Αχγνπζην θαη επηέκβξην.

Γελ ζα κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί ε έκκεζε άζθεζε επηξξνήο απφ ηνλ ζπλεπηβάηε, ν
νπνίνο πνιχ ζπρλά απνζπά ηελ πξνζνρή ηνπ νδεγνχ. πρλφ θαηλφκελν επίζεο είλαη ε
ξίςε αληηθεηκέλσλ - απνξξηκάησλ έμσ απφ ην παξάζπξν ή ην ζθχςηκν ηνπ θεθαιηνχ
Δμίζνπ βαζηθφο παξάγνληαο ζεσξείηαη θαη ν πεδφο, ν νπνίνο κπνξεί κε κηα απφηνκε
εκθάληζή ηνπ ζην δξφκν λα πξνθαιέζεη αθφκε θαη θαξακπφια.

ΟΓΖΓΖΖ ΤΠΟ ΣΖΝ ΔΠΖΡΔΗΑ ΑΛΚΟΟΛ
Πως Δπιδρά ηο Αλκοόλ ζηον Ανθρώπινο Οργανιζμό;
Μεηά ηελ ρξήζε νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ αξρίδεη ε
απνξξφθεζε ηεο αηζπιηθήο αιθνφιεο απφ ην ζηνκάρη θαη ην έληεξν. Οη αξηεξίεο γχξσ απφ
ην ζηνκάρη θαη ην έληεξν θαηαιήγνπλ ζηελ θχξηα αξηεξία πνπ κεηαθέξεη ζην ζπθψηη ην
εκπινπηηζκέλν ζε αιθνφι αίκα. ηε ζπλέρεηα, ην αίκα απφ ην ζπθψηη εηζέξρεηαη ζηε δεμηά
πιεπξά ηεο θαξδηάο θαη νδεχεη πξνο ηνπο πλεχκνλεο, φπνπ απνξξνθά νμπγφλν. Μεηά
θαηεπζχλεηαη θαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο θαξδηάο, απφ φπνπ θπθινθνξεί ζε φιν ην
ζψκα. Δμαηηίαο απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ ε χπαξμε αιθνφι ζην
αίκα εκθαλίδεηαη θαη ζηνλ εθπλεφκελν αέξα, ηελ νπνία νη αξρέο κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ κε

ηα γλσζηά καο αιθννιφκεηξα.
Οη επηδξάζεηο θαη ηα ζπκπηψκαηα πνπ επηθέξεη ην αιθνφι ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ,
δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην πνζνζηφ νηλνπλεχκαηνο (ρηιηνζηά γξακκαξίνπ) πνπ ππάξρεη ζην
ζψκα αλά ιίηξν εθπλεφκελνπ αέξα.
λεθάιηνο, αηζζάλεηαη επδηαζεζία θαη γίλεηαη πην νκηιεηηθφο.
ζπγθέληξσζεο ηεο ζθέςεο ηνπ θαη ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ. Δπίζεο, κεηψλεηαη ε
απφδνζε ησλ αηζζεηήξησλ νξγάλσλ ηνπ θαη απμάλεηαη ε απηνπεπνίζεζε ηνπ.
αζηάζεηα κλήκεο, απψιεηα ινγηθήο, ειάηησζε αληίιεςεο θαη αίζζεζεο ζπληνληζκνχ
ελεξγεηψλ ζηηο θηλήζεηο θαζψο θαη αζηάζεηα ζην πεξπάηεκα. Δπίζεο, κπνξεί λα

παξαηεξεζεί ηάζε πξνο εκεηφ θαη ππλειία.
απψιεηα πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ, ππεξδηφγθσζε ζπλαηζζεκάησλ θφβνπ, ιχπεο, ζπκνχ θαη
βίαο. Διαηηψλεηαη ε αίζζεζε ηνπ πφλνπ, ράλεηαη ε ηθαλφηεηα λα αξζξψζεη ζσζηά ιέμεηο
θαη ε ηζνξξνπία ζην βάδηζκα. Δπίζεο, ράλεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ λα δηαρσξίδεη ρξψκαηα θαη
ζρήκαηα.
παξνπζηάδεη κεδεληθή αληίδξαζε ζε εξεζίζκαηα ελψ πιεζηάδεη ζε θαηάζηαζε παξάιπζεο.
Μπνξεί λα παξαηεξεζεί αδξάλεηα, απάζεηα, εκεηφο, απψιεηα ζπγθξάηεζεο νχξσλ θαη
πεξηηησκάησλ, αληθαλφηεηα λα πεξπαηήζεη ή λα ζηαζεί φξζηνο, χπλνο, αλαηζζεζία θαη
θψκα.
αζηηθψλ ελεξγεηψλ
ελφο αλζξψπνπ. Η ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο είλαη ρακειή, ν ξπζκφο ηεο αλαπλνήο θαη
ηεο θπθινθνξίαο αίκαηνο ειαηηψλεηαη ελψ κπνξεί λα κείλεη αλαίζζεηνο, ζε θψκα θαη πνιχ
πηζαλφλ λα επέιζεη θαη ζάλαηνο. Απφ 1,90 mg θαη άλσ επέξρεηαη ζάλαηνο απφ αδξάλεηα
ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο.

Σι προβλέπεηαι ζύμθωνα με ηον ΚΟΚ;
ΑΡΘΡΟ 42: Οδήγεζε ππφ ηελ επίδξαζε νηλνπλεχκαηνο, θαξκάθσλ ή ηνμηθψλ νπζηψλ
1. Απαγνξεχεηαη ε νδήγεζε θάζε νδηθνχ νρήκαηνο απφ νδεγφ, ν νπνίνο θαηά ηελ νδήγεζε
ηνπ νρήκαηνο βξίζθεηαη ππφ ηελ επίδξαζε νηλνπλεχκαηνο, ηνμηθψλ νπζηψλ ή θαξκάθσλ
πνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ρξήζεο ηνπο ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ
νδεγνχ.
Ο ειεγρφκελνο νδεγφο ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη ππφ ηελ επίδξαζε νηλνπλεχκαηνο φηαλ ην
πνζνζηφ απηνχ ζηνλ νξγαληζκφ είλαη απφ 0,50 γξακκάξηα αλά ιίηξν αίκαηνο (0,50 g/l) θαη
άλσ, κεηξνχκελν κε ηε κέζνδν ηεο αηκνιεςίαο ή απφ 0,25 ρηιηνζηά ηνπ γξακκαξίνπ αλά
ιίηξν εθπλεφκελνπ αέξα θαη άλσ, φηαλ ε κέηξεζε γίλεηαη ζηνλ εθπλεφκελν αέξα κε
αληίζηνηρε ζπζθεπή αιθννιφκεηξνπ.

2. Σα αξκφδηα αζηπλνκηθά θαη ιηκεληθά φξγαλα κπνξνχλ θαηά πεξίπησζε λα αζθνχλ
έιεγρν γηα ηε δηαπίζησζε χπαξμεο, ζηνλ νξγαληζκφ ησλ νδεγψλ, νηλνπλεχκαηνο, ηνμηθψλ
νπζηψλ ή θαξκάθσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, νη δε νδεγνί ππνρξενχληαη λα
δέρνληαη ηνλ έιεγρν απηφλ.
3. ε πεξίπησζε ζαλαηεθφξνπ ηξνραίνπ αηπρήκαηνο ν έιεγρνο γηα ηε δηαπίζησζε
χπαξμεο ζηνλ νξγαληζκφ νηλνπλεχκαηνο, ηνμηθψλ νπζηψλ ή θαξκάθσλ, θαηά ηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αηκνιεςία απφ ηα ζαλφληα
πξφζσπα, σο θαη απφ ηνπο δψληεο, εθηφο θαη αλ γηα ηνπο ηειεπηαίνπο εηδηθνί παζνινγηθνί
ιφγνη δελ ην επηηξέπνπλ, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ε κέηξεζε γίλεηαη, γηα κελ ην
νηλφπλεπκα ζηνλ εθπλεφκελν αέξα κε ηε ζπζθεπή αιθννινκέηξνπ. Γηα ηελ χπαξμε ή κε
ησλ πξνβαιιφκελσλ απηψλ ιφγσλ ρξεηάδεηαη ηαηξηθή πηζηνπνίεζε απφ δεκφζην
λνζνθνκείν.
4. ε πεξίπησζε ηξνραίνπ αηπρήκαηνο κε ζσκαηηθέο βιάβεο ν έιεγρνο γηα ηε δηαπίζησζε
χπαξμεο ζηνλ νξγαληζκφ νηλνπλεχκαηνο γίλεηαη είηε ζηνλ εθπλεφκελν αέξα κε αληίζηνηρε
ζπζθεπή αιθννινκέηξσλ είηε κε αηκνιεςία.
5. ηνπο ηξνρνλνκηθνχο ειέγρνπο ζην δξφκν ή ζε ηξνραία αηπρήκαηα ρσξίο ζσκαηηθέο
βιάβεο, ν έιεγρνο γηα ηε δηαπίζησζε χπαξμεο ζηνλ νξγαληζκφ νηλνπλεχκαηνο γίλεηαη ζηνλ
εθπλεφκελν αέξα κε αληίζηνηρε ζπζθεπή αιθννινκέηξνπ,
6. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3, φπνηνο αξλείηαη λα
ππνβιεζεί ζε έιεγρν γηα ηε δηαπίζησζε χπαξμεο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ νηλνπλεχκαηνο, είηε
δηά αηκνιεςίαο είηε κε ηε ρξήζε ζπζθεπήο αιθννινκέηξνπ, ηεθκαίξεηαη φηη ε ζπγθέληξσζε
νηλνπλεχκαηνο ζην αίκα ηνπ είλαη άλσ ηνπ 1,10 g/l ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο αηκνιεςίαο.
7. Όπνηνο νδεγεί φρεκα ππφ ηελ επίδξαζε νηλνπλεχκαηνο ηηκσξείηαη σο εμήο:
α) Με δηνηθεηηθφ πξφζηηκν δηαθνζίσλ (200,00) επξψ, εάλ ε ζπγθέληξσζε νηλνπλεχκαηνο
ζην αίκα ηνπ θπκαίλεηαη απφ 0,50 g/l έσο 0,80 g/l, κεηξνχκελε κε ηε κέζνδν ηεο
αηκνιεςίαο ή απφ 0,25 έσο 0,40 ρηιηνζηά ηνπ γξακκαξίνπ αλά ιίηξν εθπλεφκελνπ αέξα,
φηαλ ε κέηξεζε γίλεηαη ζηνλ εθπλεφκελν αέξα κε αληίζηνηρε ζπζθεπή αιθννινκέηξνπ.
β) Με δηνηθεηηθφ πξφζηηκν επηαθνζίσλ (700,00) επξψ θαη κε αθαίξεζε, επηηφπνπ, ηεο
άδεηαο ηθαλφηεηαο νδεγνχ γηα ελελήληα (90) εκέξεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ παξφληνο Κψδηθα, εάλ ε ζπγθέληξσζε νηλνπλεχκαηνο ζην
αίκα ηνπ είλαη άλσ ηνπ 0,80 g/l θαη κέρξη 1,10 g/l, κεηξνχκελε κε ηε κέζνδν ηεο αηκνιεςίαο
ή άλσ ησλ 0,40 έσο 0,60 ρηιηνζηψλ ηνπ γξακκαξίνπ αλά ιίηξν εθπλεφκελνπ αέξα, φηαλ ε
κέηξεζε γίλεηαη ζηνλ εθπλεφκελν αέξα κε αληίζηνηρε ζπζθεπή αιθννινκέηξνπ. ηελ
πεξίπησζε απηή ε άδεηα ηθαλφηεηαο νδεγνχ επηζηξέθεηαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ
ηξηκήλνπ, κφλν κε ηελ πξνζθφκηζε ηνπ απνδεηθηηθνχ θαηαβνιήο ηνπ δηνηθεηηθνχ
πξνζηίκνπ.
γ) Με θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) κελψλ, δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ρηιίσλ δηαθνζίσλ
(1.200,00) επξψ θαη αθαίξεζε, επηηφπνπ, ηεο άδεηαο ηθαλφηεηαο νδεγνχ γηα εθαηφλ
νγδφληα (180) εκέξεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103
ηνπ παξφληνο Κψδηθα, εάλ ε ζπγθέληξσζε νηλνπλεχκαηνο ζην αίκα ηνπ είλαη άλσ ηνπ 1,10

g/l, κεηξνχκελε κε ηε κέζνδν ηεο αηκνιεςίαο, ή άλσ ησλ 0,60 ρηιηνζηψλ ηνπ γξακκαξίνπ
αλά ιίηξν εθπλεφκελνπ αέξα, φηαλ ε κέηξεζε γίλεηαη ζηνλ εθπλεφκελν αέξα.
8. Δάλ ν νδεγφο νρήκαηνο θαηαιεθζεί λα νδεγεί θαη πάιη ππφ ηελ επήξεηα νηλνπλεχκαηνο
εληφο δχν (2) εηψλ απφ πξνεγνχκελε παξάβαζε ηεο απαγφξεπζεο νδήγεζεο ππφ ηελ
επίδξαζε νηλνπλεχκαηνο θαη ε ζπγθέληξσζε νηλνπλεχκαηνο ζην αίκα ηνπ, θαηά ηε λέα
παξάβαζε, είλαη άλσ ηνπ 1,10 g/l, κεηξνχκελε κε ηε κέζνδν ηεο αηκνιεςίαο ή άλσ ησλ
0,60 ρηιηνζηψλ ηνπ γξακκαξίνπ αλά ιίηξν εθπλεφκελνπ αέξα, φηαλ ε κέηξεζε γίλεηαη ζηνλ
εθπλεφκελν αέξα, επηβάιιεηαη γηα θάζε πεξαηηέξσ παξάβαζε πνηλή θπιάθηζεο
ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ θαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν δχν ρηιηάδσλ (2.000,00) επξψ, θαζψο
θαη επηηφπνπ αθαίξεζε ηεο άδεηαο ηθαλφηεηαο νδεγνχ γηα πέληε (5) ρξφληα, ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ παξφληνο Κψδηθα. Η αθαίξεζε ηεο
άδεηαο ηθαλφηεηαο νδεγνχ, ζηελ πεξίπησζε απηή, αξρίδεη θάζε θνξά απφ ηε ιήμε ηνπ
ρξφλνπ ηεο πξνεγνχκελεο αθαίξεζεο.

Έλαο άλδξαο 75 θηιψλ θαηαλαιψλνληαο 2 πνηά ζε κία ψξα βξίζθεηαη εληφο νξίνπ αιθνφι
ζχκθσλα κε ηα φξηα πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα (0,5 γξ. / ιίηξν), ελψ κία γπλαίθα 60 θηιψλ
θαηαλαιψλνληαο 1 πνηφ ζε κία ψξα βξίζθεηαη εληφο ηνπ νξίνπ. Ο ιφγνο είλαη ην κηθξφηεξν
βάξνο ησλ γπλαηθψλ, ε πνζφηεηα ηνπ αίκαηνο ζην ζψκα ηνπο (έρνπλ ιηγφηεξε πνζφηεηα
αίκαηνο απφ ηνπο άλδξεο) θαη ν ιηγφηεξν ιηπψδεο ηζηφο.

Ζ ΜΖ ΥΡΖΖ ΕΩΝΖ ΚΑΗ ΚΡΑΝΟΤ
Η ρξήζε ηεο δψλεο αζθαιείαο απφ ηνπο νδεγνχο θαη ηα επηβαίλνληα άηνκα, θαζψο θαη ηνπ
θξάλνπο απφ ηνπο κνηνπνδειάηεο, ειαηηψλεη ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν ησλ ζαλαηεθφξσλ θαη
ησλ ζνβαξψλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ. ηηο ζρεηηθέο κειέηεο έρεη απνδεηρζεί πξνζηαζία πνπ
ππεξβαίλεη ην 50% θαη θζάλεη ην 65%. χκθσλα κε ηνλ ΠΟΤ, νη ζπρλφηεξνη ηξαπκαηηζκνί
ησλ κνηνζηθιεηηζηψλ αθνξνχλ ζην θξαλίν θαη, φπσο απνδεηθλχεηαη, ζα κπνξνχζαλ λα
είραλ απνθεπρζεί αλ νη νδεγνί θνξνχζαλ θξάλε.
ηελ Διιάδα, ζε κηα έξεπλα ππνινγίζηεθε φηη >300 ζάλαηνη απφ ηξνραία αηπρήκαηα ζα
κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ εάλ ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ ζην αηχρεκα θνξνχζαλ δψλε
αζθαιείαο.
Μηα ζεκαληηθή πηπρή ζηα ηξνραία αηπρήκαηα είλαη ν παξάγνληαο παηδί θαη ε αζθάιεηά
ηνπ. Σν παηδηθφ θάζηζκα παξέρεη αζθάιεηα θαη κεηψλεη ηνπο θηλδχλνπο γηα ην παηδί. ε
κειέηε πνπ έγηλε ζηε ρψξα καο βξέζεθε φηη ν ζρεηηθφο θίλδπλνο ηξαπκαηηζκνχ ήηαλ 3,3 γηα
ηα παηδηά πνπ δελ ήηαλ πξνζδεδεκέλα ζε παηδηθφ θάζηζκα ζε ζχγθξηζε κε εθείλα πνπ
ήηαλ θαη 5,0 γηα ηα παηδηά πνπ θάζνληαλ ζηα κπξνζηηλά θαζίζκαηα ζε ζχγθξηζε κε εθείλα
πνπ θάζνληαλ ζηα πίζσ θαζίζκαηα ησλ απηνθηλήησλ. Οη ζπγγξαθείο θαηαιήγνπλ φηη
πεξίπνπ ηα 2/3 ησλ παηδηθψλ ηξαπκαηηζκψλ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ απνθεπρζεί κε ηε
ρξήζε ηνπ παηδηθνχ θαζίζκαηνο.

ΚΗΝΖΣΟ ΣΖΛΔΦΩΝΟ ΚΑΗ ΟΓΖΓΖΖ
χκθσλα κε ηνλ Κ.Ο.Κ., ε ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαηά ηελ νδήγεζε επηηξέπεηαη κφλνλ
φηαλ απηφ είλαη ηνπνζεηεκέλν ζε εηδηθή ζέζε γηα αλνηθηή αθξφαζε ή φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη
κε αθνπζηηθφ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο (bluetooth).
εκαληηθφο αξηζκφο εξεπλψλ έρεη δείμεη φηη ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο πξνθαιεί απφζπαζε ηεο πξνζνρήο θαη απμάλεη ζεκαληηθά ηνλ
θίλδπλν αηπρήκαηνο.

Οη νδεγνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην θηλεηφ ηειέθσλν:δελ έρνπλ θαιή αληίιεςε ηνπ ηη
ζπκβαίλεη ζην δξφκν
δελ πξνζέρνπλ ηηο πηλαθίδεο
δελ δηαηεξνχλ ηελ θαηάιιειε ζέζε ζηε ισξίδα θπθινθνξίαο θαη ζηαζεξή ηαρχηεηα
είλαη πηζαλφ λα κελ δηαηεξνχλ ηελ απφζηαζε αζθαιείαο απφ ην πξνπνξεπφκελν
φρεκα
δελ έρνπλ θαιά αληαλαθιαζηηθά
αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν άγρνο
Δπίζεο, νη έξεπλεο έρνπλ θαηαδείμεη φηη είλαη ηέζζεξηο θνξέο πηζαλφηεξν νη νδεγνί απηνί λα
πξνθαιέζνπλ αηχρεκα.
Πάλησο, ε ρξήζε εμαξηεκάησλ bluetooth ή ε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζε αλνηθηή
αθξφαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο δελ κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηνλ θίλδπλν δηφηη ηα
πξνβιήκαηα πξνθαινχληαη θπξίσο ιφγσ ηεο απφζπαζεο ηεο πξνζνρήο απφ ηελ νδήγεζε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνκηιίαο.

ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΗΑ ΠΔΕΟΤ
Βαδίδεηε πάληα ζην πεδνδξφκην. Αλ δελ ππάξρεη πεδνδξφκην, θαιφ είλαη λα βαδίδεηε ζηελ
άθξε ηνπ δξφκνπ, αληίζεηα ζηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ γηα λα βιέπεηε ηα δηεξρφκελα
νρήκαηα θαη ηαπηφρξνλα λα ζαο βιέπνπλ θαη νη νδεγνί ηνπο.
Οη πεδνί δελ πξέπεη λα ππεξπεδνχλ εκπφδηα φπσο λεζίδεο, ζηεζαία θαη θηγθιηδψκαηα.
Απηά ηα εκπφδηα ππάξρνπλ γηα λα δειψζνπλ απαγφξεπζε θίλεζεο ησλ πεδψλ ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή
Όηαλ ζέιεηε λα πεξάζεηε ζηελ απέλαληη πιεπξά ηνπ δξφκνπ, ειέγμηε πξνζεθηηθά αξηζηεξά
θαη δεμηά θαη δηαζρίζηε ηνλ δξφκν θάζεηα, κφλν φηαλ είζηε απφιπηα ζίγνπξνη φηη δελ
πεξλνχλ νρήκαηα.
Όηαλ δηαζρίδνπκε ην δξφκν σο πεδνί, ε ζεηξά πνπ ειέγρνπκε είλαη αξηζηεξά-δεμηά-πάιη
αξηζηεξά-πεξλάκε ειέγρνληαο πάιη δεμηά αιιά θαη αξηζηεξά πεξλψληαο. Η πξψηε θίλεζε
ηνπ θεθαιηνχ γίλεηαη πξνο ηε θνξά πνπ έξρνληαη ηα απηνθίλεηα. Αθφκα θη φηαλ δηαζρίδνπκε
κνλφδξνκν, νθείινπκε λα ειέγρνπκε θαη ηηο δπν πιεπξέο γηα ηπρφλ φρεκα πνπ θηλείηαη
παξαλφκσο αληίζεηα.

Γηα λα δηαζρίζνπλ ην νδφζηξσκα νη πεδνί ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο εηδηθέο
δηαβάζεηο πεδψλ (έρνπλ παξάιιειεο ιεπθέο γξακκέο θαηά κήθνο ηνπ νδνζηξψκαηνο) .
Αλ ζηελ δηάβαζε ππάξρνπλ θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο πξέπεη νη πεδνί λα ζπκκνξθψλνληαη
ζηα ζήκαηά ηνπο.
Αλ νη ζεκαηνδφηεο ιεηηνπξγνχλ ρεηξνθίλεηα, αθνχ δειαδή ελεξγνπνηεζνχλ απφ ηνλ πεδφ,
απηφ ζα είλαη εκθαλέο πάλσ ζηελ θνιφλα ηνπ ζεκαηνδφηε, ζα ππάξρεη δειαδή εηδηθφ
θνκβίν (θνπκπί).
Αλ ζηελ δηάβαζε δελ ππάξρνπλ θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο γηα πεδνχο αιιά ε θπθινθνξία
ξπζκίδεηαη απφ ζεκαηνδφηεο νρεκάησλ ή ζήκαηα ηξνρνλφκνπ, νη πεδνί ζα πξέπεη λα
ζπκκνξθψλνληαη ζηα ζήκαηά ηνπο.

ε πεξίπησζε πνπ ε θπθινθνξία ζηε δηάβαζε δελ ξπζκίδεηαη νχηε απφ ζεκαηνδφηεο νχηε
απφ ηξνρνλφκνπο, νη πεδνί ζα πξέπεη λα βεβαησζνχλ φηη δελ πξφθεηηαη λα παξεκπνδίζνπλ
ηελ θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαηά ηελ θίλεζή ηνπο αιιά θαη λα ππνινγίζνπλ νξζά ηελ
απφζηαζε θαη ηελ ηαρχηεηα ησλ επεξρφκελσλ νρεκάησλ.
Δλψ κπνξεί λα έρνπλ πξνηεξαηφηεηα έλαληη ησλ νρεκάησλ πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα
πξνζεθηηθνί κήπσο απφ ζθάικα ή απιή αδηαθνξία θάπνηνπ νδεγνχ θηλδπλεχζεη ε
ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα.
ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δηάβαζε νη πεδνί ζα πξέπεη λα βεβαησζνχλ φηη ε ξνή ησλ
νρεκάησλ έρεη ζηακαηήζεη πξηλ δηαζρίζνπλ ην νδφζηξσκα. Η θίλεζε πξέπεη λα γίλεη
θάζεηα ζην νδφζηξσκα ψζηε λα δηαλχζνπλ κηθξφηεξε απφζηαζε, λα θάλνπλ ην ιηγφηεξν
ρξφλν αιιά θαη λα κελ παξεκπνδίζνπλ άζθνπα ηελ ξνή ησλ νρεκάησλ.
Καηά ηελ θίλεζή ηνπο ζην νδφζηξσκα νη πεδνί δελ πξέπεη λα βξαδππνξνχλ νχηε λα
ζηακαηνχλ αδηθαηνιφγεηα
Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαζρίδεηε ηηο δηαβάζεηο πεδψλ ζα πξέπεη λα είζηε πνιχ
πξνζεθηηθνί. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ηζρχεη ν πξνζεθηηθφο έιεγρνο ηνπ δξφκνπ
αξηζηεξά θαη δεμηά.
Μελ πεξλάηε αλάκεζα απφ ζηαζκεπκέλα απηνθίλεηα, γηαηί νχηε εζείο έρεηε νξαηφηεηα,
νχηε νη δηεξρφκελνη νδεγνί κπνξνχλ λα ζαο δνπλ εχθνια.
Να είζηε ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί φηαλ ζπλνδεχεηε κηθξά παηδηά ή ειηθησκέλνπο. Μελ μερλάηε
φηη ηα κηθξά παηδηά δελ έρνπλ αίζζεζε ηνπ θηλδχλνπ.
Όηαλ πεξπαηάηε λα εθαξκφδεηε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ).
Αθνινπζείηε πάληα ηηο ππνδείμεηο ησλ ξπζκηζηψλ ηξνρνλφκσλ θαη ηνπο ζεκαηνδφηεο πνπ
ξπζκίδνπλ ηελ θπθινθνξία.

ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΗΑ ΠΟΓΖΛΑΣΔ


Υξεζηκνπνηψ ζσζηά ην νδηθφ δίθηπν



Φνξάσ πάληα θξάλνο



Πνδειαηψ ζηελ δεμηά ισξίδα ηνπ νδνζηξψκαηνο εθηφο αλ έρσ πξφζεζε λα
πξνζπεξάζσ ή λα ζηξίςσ αξηζηεξά



Πξνεηδνπνηψ πάληα ηνπο νδεγνχο γηα θάζε αιιαγή πνξείαο κνπ εθηείλνληαο ην δεμί
ή αξηζηεξφ ρέξη κνπ γηα ζηξνθή πξνο ηα δεμηά ή αξηζηεξά αληίζηνηρα



Απνθεχγσ ηηο ξηςνθίλδπλεο θαη παξάηνικεο ελέξγεηεο



Κξαηάσ ην ηηκφλη ηνπ πνδειάηνπ θαη κε ηα δχν ρέξηα



Πξνζπεξλψ πάληα απφ ηα αξηζηεξά



Πξνζπεξλψ έλα εκπφδην ή φρεκα αθνχ πξνεγνπκέλσο ειέγμσ γχξσ κνπ θαη
ηδηαίηεξα πίζσ κνπ



Η πνξεία ηνπ πνδειάηνπ κνπ πξέπεη λα είλαη ζηαζεξή, λα έρσ θαιή ηζνξξνπία, λα
κελ πνδειαηψ θάλνληαο δηθ-δαθ θαη ειηγκνχο, γη απηφ θξαηψ ραιαξά αιιά ζηαζεξά
ην ηηκφλη ηνπ πνδειάηνπ θαη θνηηψ καθξηά κπξνζηά κνπ



Απνθεχγσ λα πνδειαηψ πάλσ ζην πεδνδξφκην



Πξνηηκψ δξφκνπο κε ιηγφηεξε θίλεζε



Κάπνηεο θνξέο είλαη πξνηηκφηεξν λα θαιχπησ φιε ηε ισξίδα θπθινθνξίαο κε ην
πνδήιαην ψζηε νη νδεγνί λα κε πξνζέρνπλ πεξηζζφηεξν


Καηά ηελ λπρηεξηλή νδήγεζε ρξεζηκνπνηψ εκπξφζζηα θαη νπίζζηα θψηα, θνξάσ
αλαθιαζηηθφ γηιέθν θαη απνθεχγσ ηα καχξα ξνχρα έηζη ψζηε λα γίλνκαη επθνιφηεξα

νξαηφο
Ηδιαίηερα προζέτω:
Σηο πφξηεο πνπ αλνίγνπλ μαθληθά απφ ζηακαηεκέλα ή παξθαξηζκέλα νρήκαηα θαη
αθήλσ πάληα πεξηζψξην ελφο κέηξνπ απφ απηά γηα λα κπνξψ λα αληηδξάζσ
έγθαηξα.
Σα ζηελά θαη ηηο δηαζηαπξψζεηο είηε έρσ πξνηεξαηφηεηα είηε φρη.
Σα απηνθίλεηα πνπ πξνπνξεχνληαη, δηφηη κπνξεί λα ζηακαηήζνπλ μαθληθά κπξνζηά
κνπ ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη αθήλσ απνζηάζεηο γηα λα κπνξψ λα αληηδξάζσ
έγθαηξα.
Σα παηδηά, ηνπο ειηθησκέλνπο θαη ηα δψα πνπ κπνξεί λα πεηαρηνχλ μαθληθά
κπξνζηά κνπ.

ΣΖΡΖΖ ΣΟΤ ΚΟΚ
Η αλάγθε ηεο ηήξεζεο ησλ Καλφλσλ Οδηθήο Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ) είλαη επηηαθηηθή, αθνχ
κεηψλνληαη νη πηζαλφηεηεο πξφθιεζεο αηπρεκάησλ. Δίλαη απαξαίηεηε ε γλψζε, ε
θαηάξηηζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ νδεγψλ ζηα ζέκαηα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζηα βαζηθά ζέκαηα θαλφλσλ νδηθήο θπθινθνξίαο, φπσο ε
παξαβίαζε ηνπ εξπζξνχ ζεκαηνδφηε, ε αληίδξαζε ζην πνξηνθαιί ζεκαηνδφηε θαη ε
ηήξεζε ησλ νξίσλ ηαρχηεηαο, δελ ζα µπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ελζαξξπληηθά
Ο Κώδικας Οδικής Κσκλοθορίας (ζπλη: ΚΟΚ) είλαη ην λνκνζέηεκα πνπ ξπζκίδεη ηε
δεκφζηα θπθινθνξία νρεκάησλ, πεδψλ θαη δψσλ ζην νδηθφ δίθηπν θαη ζε νξηζκέλνπο
άιινπο ρψξνπο. Ο λένο Κ.Ο.Κ. ηέζεθε ζε ηζρχ κε ηνλ λφκν 2696 ζηηο 23 Μαΐνπ 1999 θαη
έθηνηε έρεη ηξνπνπνηεζεί θπξίσο κε ηνπο λφκνπο 3542 ην 2007 θαη 3710 ην 2008
Πεξηιακβάλεη: α)Σελ νδηθή ζήκαλζε θαη θαλφλεο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο γηα νδεγνχο θαη
πεδνχο

β) Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηελ απνγξαθή, ηαμηλφκεζε, Θέζε ζε θπθινθνξία θαη
νδήγεζε νδηθψλ νρεκάησλ θαη
γ)Σα δηνηθεηηθά κέηξα, ηηο ηειηθέο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο (πξφζηηκα - πνηλέο - ΔΟ)
ΔΟ : χζηεκα Διέγρνπ πκπεξηθνξάο Οδεγψλ Απηνθηλήησλ, Μνηνζηθιεηψλ θαη
Μνηνπνδειάησλ (.Δ..Ο.)
ην .E..Ο. εληάζζνληαη νη παξαβάζεηο δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Ο.Κ., κε ηνπο αληίζηνηρνπο, γηα
θάζε παξάβαζε, βαζκνχο πνηλήο

ΣΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΔ Δ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ
ύμθωνα με ηον Κ.Ο.Κ.:
I. Πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε ακέζσο ζηνλ ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο ρσξίο ε ζηάζε καο λα
δεκηνπξγεί πξφζζεηνπο θηλδχλνπο ζηελ θπθινθνξία.
II. Λακβάλνπκε κέηξα θπθινθνξηαθήο αζθάιεηαο ζηνλ ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο.
III. Δηδνπνηνχκε κε θάζε κέζν ηελ Αζηπλνκηθή Αξρή, εθφζνλ δε κπνξνχκε λα ιάβνπκε
κέηξα θπθινθνξηαθήο αζθάιεηαο ζηνλ ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο.
IV. Γίλνπκε ηα ζηνηρεία καο ή πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην φρεκά καο ζηνπο εκπιαθέληεο
ζην αηχρεκα
V. Δηδνπνηνχκε κέζα ζε 24 ψξεο, απεπζείαο ή κέζσ ηεο Αζηπλνκηθήο Αξρήο ηνλ απφληα
πνπ δεκηψζεθε απφ αηχρεκα πιηθψλ δεκηψλ.
ΣΙ ΚΑΝΟΤΜΔ ΟΣΑΝ ΤΠΑΡΥΔΙ ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΟ ΑΣΟΜΟΤ

ε ηξνραίν αηχρεκα πνπ επήιζε ζάλαηνο ή ηξαπκαηηζκφο, πξέπεη λα δίλνπκε ηελ
απαξαίηεηε βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζε ζηνπο παζφληεο.
ε ηξνραίν αηχρεκα πνπ επήιζε ζάλαηνο ή ηξαπκαηηζκφο, πξέπεη λα εηδνπνηνχκε
νπσζδήπνηε ηελ Αζηπλνκηθή Αξρή θαη λα κελ απνκαθξπλζνχκε απφ ηνλ ηφπν ηνπ
αηπρήκαηνο πξνηνχ θζάζεη ε Αζηπλνκία, παξά κφλν φηαλ ε απνκάθξπλζή καο έρεη ζθνπφ
λα εηδνπνηεζεί ε Αζηπλνκία ή λα πεξηζάιςνπκε ηνπο παζφληεο ή ηνλ εαπηφ καο.

ΠΗΓΕΣ:
http://europa.eu
www.lifo.gr/guide
www.alfavita.gr.arthron/koinonia/trohaia
http://repository.edulll.gr
https://www.onmed.gr
http://gym-petrous.dra.sch.gr
http://www.newsbomb.gr
http://www.kathimerini.gr
www.podilates.gr/asfaleia

www.neakriti.gr
www.patris.gr
http://www.astynomia.gr
http://library.tee.gr

ΑΓΩΓΗ ΔΝΔΡΓΟΤ ΠΟΛΙΣΗ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
2017-2018

ΣΡΟΥΑΙΑ

ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

ΣΡΟΥΑΙΑ
ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

ΣΡΟΥΑΙΑ

ΑΣΤΥΗΜΑΣΑ

Πόζν κεγάιν είλαη ην πξόβιεκα
ζηελ ρώξα καο;


Από ην 2000 σο ην 2015 ζε 245.404 ηξνραία
ζπκβάληα θαηαγξάθεζαλ 22.397 λεθξνί,
32.555 βαξηά ηξαπκαηίεο θαη αλάπεξνη,
277.967 ειαθξά ηξαπκαηίεο.

ηελ Διιεληθή επηθξάηεηα, αλά εθαηνκκύξην
θαηνίθσλ έραζαλ ηελ δσή ηνπο ζε ηξνραία
αηπρήκαηα:
73 άλζξσπνη ην 2015
75 άλζξσπνη ην 2016
69 άλζξσπνη ην 2017.

Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ζηελ Δ.Δ.;




Σν 2017 έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηνπο δξόκνπο ηεο
Δ.Δ. 25.300 άλζξσπνη.
Αλά εθαηνκκύξην θαηνίθσλ αληηζηνηρνύλ 49
ζάλαηνη από ηξνραία.

ηελ Κξήηε



Σελ 5εηία 2013 – 2017 ζε 1.029 ηξνραία αηπρήκαηα
έραζαλ ηε δσή ηνπο 287 ζπλάλζξσπνί καο

Σν 2017 θαηαγξάθεζαλ 150
ηξνραία αηπρήκαηα


40 ζηα Υαληά κε 14 λεθξνύο



7 ζην Ρέζπκλν κε 2 λεθξνύο



68 ζην Ηξάθιεην κε 20 λεθξνύο



20 ζην Λαζίζη κε 5 λεθξνύο



15 ζηνλ ΒΟΑΚ κε 6 λεθξνύο



ε απηά είρακε 41 βαξηά θαη 125 ειαθξηά ηξαπκαηηζκέλνπο

Πνηεο είλαη νη βαζηθόηεξεο αηηίεο γηα ηελ
πξόθιεζε ζαλαηεθόξσλ αηπρεκάησλ;
Ο θπξηόηεξνο παξάγνληαο πξόθιεζεο
ηξνραίσλ αηπρεκάησλ είλαη ο οδηγός.

Παξαβάζεηο πνπ πξνθαινύλ αηπρήκαηα


Κίλεζε ζην αληίζεην ξεύκα



Παξαβίαζε πξνηεξαηόηεηαο



Απόζπαζε πξνζνρήο



Τπεξβνιηθή ηαρύηεηα

Παξαβάζεηο πνπ πξνθαινύλ αηπρήκαηα


Οδήγεζε ζε θαηάζηαζε κέζεο



Με ρξήζε δώλεο θαη θξάλνπο



Παξαβίαζε εξπζξνύ ζεκαηνδόηε



Αληηθαλνληθό πξνζπέξαζκα



Οδήγεζε ρσξίο ζύλεζε θαη πξνζνρή

Η νδηθή αζθάιεηα είλαη
δηθή καο ππόζεζε

Η εθαξκνγή ηνπ Κώδηθα Οδηθήο
Κπθινθνξίαο ζώδεη δσέο


Ο θώδηθάο νδηθήο θπθινθνξίαο είλαη ην
λνκνζέηεκα πνπ ξπζκίδεη ηελ θπθινθνξία ζηνπο
δξόκνπο ηόζν ησλ νδεγώλ όζν θαη ησλ πεδώλ.
Η ηήξεζή ηνπ κεηώλεη ηηο πηζαλόηεηεο
αηπρήκαηνο.

πκβνπιέο γηα νδεγνύο:


Μαζαίλσ θαη εθαξκόδσ ηνλ ΚΟΚ.



Γελ νδεγώ όηαλ έρσ θαηαλαιώζεη αιθνόι.



έβνκαη ηα όξηα ηαρύηεηαο.





Κξαηάσ απόζηαζε αζθαιείαο από ην
πξνπνξεπόκελν όρεκα.
Γελ θάλσ αληηθαλνληθά πξνζπεξάζκαηα.



Γελ παξαβηάδσ ηνλ θόθθηλν ζεκαηνδόηε.



ηακαηώ ζην STOP θαη δίλσ πξνηεξαηόηεηα.



έβνκαη ηα ζήκαηα θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ ηξνρνλόκνπ.



Φνξάσ πάληα δώλε αζθαιείαο.



Αλ νδεγώ ή είκαη ζπλεπηβάηεο ζε κνηνζπθιέηα θνξάσ
πάληα θξάλνο θαη εηδηθό εμνπιηζκό αζθαιείαο.







Γηα ηελ κεηαθνξά παηδηώλ θάησ ησλ 12 είλαη
ππνρξεσηηθή ε ρξήζε εηδηθώλ κέζσλ
ζπγθξάηεζεο.
εβόκαζηε ηδηαίηεξα ηνπο επάισηνπο ρξήζηεο
ηεο νδνύ (πεδνί, ΑΜΔΑ, πνδειάηεο).

ηακαηάκε πάληα ζηηο δηαβάζεηο πεδώλ.






πληεξώ ην όρεκα ζσζηά γηα λα πεξηνξίζσ ηηο
πηζαλόηεηεο αηπρήκαηνο ιόγσ βιάβεο.

Πξηλ μεθηλήζσ ειέγρσ ην όρεκα πνπ ζα νδεγήζσ.
Η ππλειία θαη ε θνύξαζε είλαη βαζηθέο αηηίεο
πξόθιεζεο αηπρήκαηνο γη’ απηό θξνληίδσ γηα ηελ
επαξθή μεθνύξαζή κνπ πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα
ηνπ ηαμηδηνύ.







Γελ απαληάκε ζην θηλεηό, απνθεύγνπκε ηελ δπλαηή
κνπζηθή, ην θάπληζκα θαη ηηο έληνλεο ζπδεηήζεηο.
ηελ νδήγεζε δείρλνπκε ηνλ πνιηηηζκό καο.
πγθξαηνύκε ηα λεύξα καο, θάλνπκε ππνκνλή,
απνθεύγνπκε ηελ θόξλα θαη ηελ αληηπαξάζεζε.
Αθήλνπκε ηελ Λσξίδα Έθηαθηεο Αλάγθεο ειεύζεξε γηα
ηα πεξηπνιηθά, ηα αζζελνθόξα θαη ηα ππξνζβεζηηθά
νρήκαηα.

πκβνπιέο γηα ηνπο πεδνύο:




Βαδίδνπκε πάληα ζην πεδνδξόκην. Αλ δελ
ππάξρεη, θαιό είλαη λα βαδίδνπκε ζηελ άθξε ηνπ
δξόκνπ, αληίζεηα ζηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ.
Υξεζηκνπνηνύκε ηηο δηαβάζεηο πεδώλ. Αλ δελ
ππάξρνπλ, επηιέγνπκε ην ζεκείν ηνπ δξόκνπ κε
ηελ θαιύηεξε νξαηόηεηα, ειέγρνπκε πξνζεθηηθά
θαη ηνλ δηαζρίδνπκε θάζεηα.







Γελ πξέπεη λα ππεξπεδνύκε λεζίδεο, ζηεζαία
θαη θηγθιηδώκαηα.
Γελ πεξλάκε αλάκεζα από ζηαζκεπκέλα
απηνθίλεηα γηαηί ε νξαηόηεηα είλαη
πεξηνξηζκέλε.
Δθαξκόδνπκε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΟΚ.

πκβνπιέο γηα πνδειάηεο







Φνξάσ πάληα θξάλνο.
Πνδειαηώ ζηελ δεμηά ισξίδα, εθηόο αλ έρσ
πξόζεζε λα πξνζπεξάζσ ή λα ζηξίςσ αξηζηεξά.
Η πνξεία ηνπ πνδειάηνπ κνπ πξέπεη λα είλαη
ζηαζεξή, λα κελ θάλσ δηθ δαθ θαη ειηγκνύο.
Κξαηάσ ην ηηκόλη κε ηα δπν κνπ ρέξηα θαη
απνθεύγσ ηηο παξάηνικεο ελέξγεηεο.

Αλ ζπκβεί ην αηύρεκα...






ηακαηάκε ακέζσο ζηνλ ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο
ρσξίο λα δεκηνπξγνύκε πξόζζεηνπο θηλδύλνπο.

Λακβάλνπκε κέηξα θπθινθνξηαθήο αζθάιεηαο. Αλ
δελ κπνξνύκε, εηδνπνηνύκε κε θάζε κέζν ηελ
Αζηπλνκηθή Αξρή.
Γίλνπκε ηα ζηνηρεία καο ή πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ην όρεκά καο ζηνπο εκπιαθέληεο ζην αηύρεκα.

Όηαλ ππάξρεη ηξαπκαηηζκόο
αηόκνπ:




Πξέπεη λα δίλνπκε ηελ απαξαίηεηε βνήζεηα θαη
ζπκπαξάζηαζε ζηνπο παζόληεο.
Πξέπεη λα εηδνπνηνύκε νπσζδήπνηε ηελ
Αζηπλνκηθή Αξρή θαη λα κελ απνκαθξπλόκαζηε
από ηνλ ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο.

Η θνηλσληθή δσή επηβάιιεη θαλόλεο.
Με ηελ ηήξεζε ηνπ ΚΟΚ απνιακβάλνπκε όινη
ην δηθαίσκα γηα αζθαιή κεηαθίλεζε.
ΠΡΟΕΥΟΤΜΕ
Αγαπάμε και προζηαηεύοσμε ηις ζωές μας!

