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Στατιστικά στοιχεία: 

Αριθμός επικίνδυνων παραβάσεων για τα έτη 2012-2013 ανά 

είδος: 

 



 

 

Τροχαία-Οδική ασφάλεια 

Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει: 

 Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ. 

 Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά 

 Σέβομαι τα όρια ταχύτητας 

 Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα 

 Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη 

 Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα 

 Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα με ειδικές 
ανάγκες 

 Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων 

 Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας 

 Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και 
τους φορώ ζώνη ασφαλείας 

 Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε 
μοτοσυκλέτα, φορώ πάντα κράνος 

 Πριν ξεκινήσω για ταξίδι, ελέγχω το όχημα που θα οδηγήσω 

 

 

 

     



Μέτρα προστασίας μαθητών από τροχαία ατυχήματα: 

•  διάθεση τροχονόμων για την ρύθμιση της κυκλοφορίας σε οδικούς κόμβους κοντά σε 

μεγάλα σχολικά  συγκροτήματα 

•  εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων των λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές 

• ενημέρωση των αρμόδιων φορέων σε περιπτώσεις εντοπισμού προβλημάτων που 

σχετίζονται με το οδικό περιβάλλον των σχολείων (οριζόντια και κάθετη σήμανση, 

προστατευτικά κιγκλιδώματα κ.λπ.), για την  αποκατάστασή τους. 

 

Η βελτίωση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας των μαθητών αποτελεί βασική 

προτεραιότητα που απαιτεί τη συνεργασία όλων και ιδιαίτερα των εμπλεκόμενων φορέων. 

Στο πλαίσιο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται η συμβολή τόσο των γονέων όσο 

και του προσωπικού των σχολείων. 

Οι γονείς ενδεικτικά μπορούν: 

•   Να εφαρμόζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς είναι εκείνοι που δίνουν τα 

πρώτα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής στο παιδί. 

•  Να εκπαιδεύουν το παιδί τους σε θέματα οδικής ασφάλειας από πολύ νωρίς (π.χ. να 

μάθουν στο παιδί τους να αντιλαμβάνεται σωστά πότε ένα όχημα είναι  μακριά ή κοντά 

του, να ελέγχει το δρόμο και από τις δύο κατευθύνσεις και να μην κατεβαίνει στο 

οδόστρωμα όταν πλησιάζει αυτοκίνητο, να διασχίζει το οδόστρωμα από τις διαβάσεις 

πεζών, να το τοποθετεί στο πίσω κάθισμα πάντα με ζώνη ασφαλείας κ.α.) 

•   Να αναζητήσουν, να ελέγξουν και να επιλέξουν την πιο ασφαλή διαδρομή που πρέπει 

να ακολουθεί το παιδί τους για να φθάνει και να επιστρέφει από το σχολείο του 

•   Να διανύσουν τη συγκεκριμένη διαδρομή πολλές φορές μαζί του, έτσι ώστε να του 

αποτυπωθεί σωστά. 

•  Να ενημερώνουν άμεσα τους αρμόδιους φορείς αν στο σχολείο ή τη διαδρομή υπάρχει 

έλλειψη ή φθορές σε σηματοδότες ή  πινακίδες (οδικά σήματα). 

 

Οι Διευθυντές και το λοιπό προσωπικό των σχολείων μπορούν να συμβάλουν στην 

ενίσχυση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας των μαθητών εξασφαλίζοντας: 

•  Τη συνεχή ενημέρωσή τους σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. 

•   Την επιλογή με αυστηρά κριτήρια των οχημάτων που χρησιμοποιούν για τις 

μετακινήσεις των μαθητών, τον εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα βοηθήματα  που 



προβλέπει η Νομοθεσία, (π.χ. ζώνες ασφαλείας κλπ) και τη μέριμνα για τη σωστή 

συντήρησή τους (π.χ. μηχανικά μέρη, ελαστικά κλπ). 

•  Την ενίσχυση του θεσμού του Σχολικού Τροχονόμου που συμβάλλει θετικά στο θέμα της 

οδικής ασφάλειας και της πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων. 

•   Την ενημέρωση της κατά τόπο Υπηρεσίας Τροχαίας πριν την πραγματοποίηση 

εκδρομής, ώστε να γίνεται έλεγχος του λεωφορείου και του οδηγού του, αλλά και 

ενημέρωση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας κατά μήκος του δρομολογίου της εκδρομής.  
 

 

 

 

 

  

 

 

Οδηγοί, πέζοι και όλοι οι απλοί πολίτες πρέπει να 

προσέχουν στον δρόμο. Ο κίνδυνος είναι παντού ακόμα 

και εκεί που δεν τον περιμένεις. Άνθρωποι όλων των 

ηλικιών βρέθηκαν ελαφρά ή βαριά τραυματισμένοι 

πολλές φορές. Η προστασία σώζει ζωές! 

 


