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ΟΡΙΣΜΟΣ 

 Τροχαίο ατύχημα αποκαλείται αυτό που επισυμβαίνει στο οδικό 

δίκτυο και μπορεί να εμπεριέχει υλικές ζημίες ή και τραυματισμό 

ανθρώπων ή ζώων.  

 Τα τροχαία ατυχήματα είναι ένα από τα πιο σοβαρά κοινωνικά 
προβλήματα διεθνώς.  



ΑΙΤΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ  

 Το κράτος 

 Οι οδηγοί 

 Τα οχήματα 



ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 

 της τήρησης των κανόνων οδικής κυκλοφορίας με σύγχρονα 

Απουσία κυκλοφοριακής αγωγής στην εκπαίδευση. 

 Πλημμελής εκπαίδευση των νέων οδηγών για την απόκτηση 

διπλώματος. 

 Περιορισμένος και υποτυπώδης προληπτικός έλεγχος των οχημάτων 

από τα όργανα της πολιτείας. 

 Ελλιπής διασφάλιση ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης. 



ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ  

 Έλλειψη συγκέντρωσης οδηγών, χρήση κινητού τηλεφώνου και 

κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών. 

 Έλλειψη πείρας στην οδήγηση ιδιαίτερα από νέους οδηγούς σε 

συνδυασμό με την συνηθισμένη τάση τους για επίδειξη. 

 Ορισμένοι νέοι θεωρούν την οδήγηση μέσο αυτοεπιβεβαίωσης. 

 Απουσία κυκλοφοριακής αγωγής και συνείδησης τόσο από τους 

οδηγούς,  όσο και από τους επιβάτες, πεζούς κτλπ. 

 Πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα στην χώρα μας , θεωρούν το αυτοκίνητο 

μέσο κοινωνικής καταξίωσης, επίδειξης πλούτου και όχι μέσο 
μεταφοράς. 



ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ  

 Κανένα προϊόν δεν είναι τέλειο και μέσα σε αυτά φυσικά είναι και τα 

αυτοκίνητα. Ως γνωστόν έχουν εκατοντάδες εξαρτήματα και αν 

υπάρχει ένα πρόβλημα με μόλις ένα από αυτά μπορεί να προκαλέσει 

ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα. Οπότε, η παλαιότητα ενός 
οχήματος και η κακή συντήρηση του είναι σημαντικά αίτια. 





ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 Απώλειες: 

 Απώλεια ζωής για τον άνθρωπο που σκοτώνεται στο αυτοκινητιστικό 
δυστύχημα. 

 Απώλεια σωματικής ακεραιότητας για τον άνθρωπο που 
τραυματίζεται σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα. 

 Απώλεια της οικογενειακής ισορροπίας, ενώ η οικογένεια 
επιβαρύνεται με το υπέρογκο κόστος νοσηλείας, θεραπείας αλλά και 
φροντίδας ατόμων που έχουν απολέσει τη σωματική τους 
ακεραιότητα και είναι πλέον Άτομα με Αναπηρία.. 

Οικονομικές επιπτώσεις: 

 Το οικονομικό κόστος των τροχαίων ξεπερνά τα 230 δισ. δολάρια τον 
χρόνο 

 



ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  

 

 Την εμπέδωση κυκλοφοριακής αγωγής πεζών και οδηγών 

 Την αλλαγή τρόπου εκπαίδευσης οδηγών μέσω επιθετικών 

προγραμμάτων εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνουν και έλεγχο από 
ψυχίατρο. 

 Τον περιορισμό του ορίου ταχύτητας 

 Την διενέργεια αλκοτέστ συνεχώς 

 Τον περιορισμό ορίου κατανάλωσης αλκοόλ στους πεζούς 

 Την κατασκευή ασφαλέστερων διόδων πεζών 

 Την κατασκευή ασφαλέστερων οδών κυκλοφορίας οχημάτων 

 Την θέσπιση σκληρών προστίμων 



ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΣ 

ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

 1.Δεν οδηγούμε ποτέ, όταν έχουμε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα 

οινοπνευματωδών ποτών, ούτε επιτρέπουμε στον οδηγό της παρέας 

μας να οδηγήσει, αν έχει καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Στο 

40% περίπου των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων οι υπαίτιοι 
οδηγοί είχαν κάνει χρήση αλκοόλ. 

 2. Σεβόμαστε τα όρια ταχύτητας. Οι μεγάλες ταχύτητες σκοτώνουν 

απότομα και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. 



 3. Οδηγούμε με ασφάλεια σημαίνει. δεν περνάμε με κόκκινο, 

σταματάμε στο ΣΤΟΠ και δίνουμε προτεραιότητα. 

 4. Αποφεύγουμε τα αντικανονικά προσπεράσματα. 

 5.Υπακούμε στα σήματα των τροχονόμων. 

 6.Κρατάμε τις κανονικές αποστάσεις από τα προπορευόμενα 

οχήματα. 

 7. Όταν οδηγούμε πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Επίσης δεν 
οδηγούμε ποτέ όταν είμαστε κουρασμένοι ή νυσταγμένοι. 

 



 8. Φοράμε ζώνες ασφαλείας ακόμη και σε κοντινές αποστάσεις μέσα 

στην πόλη και βάζουμε τα παιδιά στα ειδικά καθίσματα ή στα πίσω 

καθίσματα με ζώνη ασφαλείας. 

 9. Δεν αλλάζουμε λωρίδες κυκλοφορίας απότομα και χωρίς 
προηγούμενη προειδοποίηση. 

 10.Τέλος, πρέπει να μάθουμε να οδηγούμε υποχωρητικά. Ας μη 

βλέπομε το διπλανό οδηγό σαν ανταγωνιστή μας. 

 



 Στην Ελλάδα, που είναι μια μικρή χώρα , το πρόβλημα των τροχαίων είναι 

πολύ 

 μεγάλο. Κάθε χρόνο συμβαίνουν στη χώρα μας 22.000 περίπου τροχαία 

 ατυχήματα , που έχουν ως αποτέλεσμα το θάνατο 2.000 ανθρώπων και τον 

 τραυματισμό άλλων 32.000. Δηλαδή κάθε χρόνο εξαφανίζεται μια ολόκληρη 

κωμόπολη από το χάρτη της Ελλάδας. Από το σύνολο των τραυματισμένων 

οι 4.000 είναι σοβαρά κι από αυτούς το 15% καταλήγουν στο θάνατο, ενώ 

πολλοί μένουν ανάπηροι. Είναι επίσης γεγονός ότι στην Ελλάδα μεταξύ των 

θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων –οδηγών και επιβατών-

συμπεριλαμβάνονται κυρίως άτομα σε νεαρές ηλικίες. Τα τελευταία δεκατρία 

χρόνια, από το 1986 ως το 1999 έχουν συμβεί συνολικά στη χώρα μας 

303.000 οδικά τροχαία ατυχήματα και οι νεκροί πλησίαζαν τους 26.500. 








