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ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ 

  

Τα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων είναι πολλά όμως το σημαντικότερο είναι η ανθρώπινη 

συμπεριφορά και συγκεκριμένα η κατανάλωση αλκοόλ. Τα περισσότερα από αυτά τα ατυχήματα 

αφορούν τους νέους οι οποίοι λόγω της ηλικίας τους οδηγούν ριψοκίνδυνα ενώ είναι άπειροι και πίνουν 

πολύ περισσότερο από το επιτρεπόμενο της ηλικίας τους και ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα. 

 

Κατανάλωση αλκοόλ και ατυχήματα 

 

Η κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί την αιτία ενός μεγάλου αριθμού τροχαίων ατυχημάτων. Η αλκοόλη 

αποτελεί έναν ισχυρό παράγοντα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, τραυματισμών. Στην Ελλάδα, ο 

αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων, που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, ήταν 

216,1 ανά 100.000 κατοίκους το έτος 2000 και 185,5 το 2001. Σε ελληνικές έρευνες διαπιστώθηκε ότι η 

χρήση αλκοόλ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος. Επίσης, διαπιστώθηκε 

ότι το 10% των τροχαίων ατυχημάτων στην Αθήνα μπορεί να αποδοθεί στη χρήση αλκοολούχων ποτών 

.Ένα σημαντικό ποσοστό των οδηγών (41%) που είχαν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα κατά τη 

διάρκεια των ετών 1995 - 1997, είχαν καταναλώσει κάποιο αλκοολούχο ποτό πριν το ατύχημα, ενώ στο 

33% των οδηγών η συγκέντρωση αλκοόλης στο αίμα ήταν πάνω από 80mg/ lt. Ο υψηλότερος κίνδυνος 

εμπλοκής σε τροχαία ατυχήματα ισχύει και για τους νέους που θεωρούν την κατανάλωση αλκοολούχων 

ποτών κυρίαρχο στοιχείο του σύγχρονου τρόπου ζωής. 

 

 



 

 

         

 

 

 

 

 

 

ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΟΔΗΓΩΝ 

1) Κολλάνε το χέρι στην κόρνα και με κάθε ευκαιρία αρχίζει η ηχορρύπανση.. Ούτε πρώτη δεν έχεις 

προλάβει να βάλεις και έχεις ακούσει κόρνα από το αυτοκίνητο που στέκει τελευταίο στο φανάρι  

2) Στην εθνική οδό, (εντάξει δεν έχουμε όλοι Φεράρι), με 170 χιλιόμετρα ας πούμε, έρχεται κάποιος με 

200 χιλιόμετρα και ενώ βλέπει ότι εκείνη την στιγμή δεν γίνεται να αλλάξεις λωρίδα και κολλάει από 

πίσω σου και παίζει με τα φώτα.  

 3) Είσαι στημένος 10 λεπτά στο φανάρι για να κάνεις αριστερά και έρχεται ο άλλος που είναι από την 

δεξιά λωρίδα που είναι για ευθεία και στρίβει. Είναι έξυπνος ; Όχι απλά δεν σέβεται τους 

συνανθρώπους τους.  



 

 

4) Ας περάσουμε στο παρκινγκ. Αναρωτιέμαι γιατί κάποιοι δεν βλέπουν την διαγράμμιση στους χώρους 

στάθμευσης και απλά βάζουν κάπου το αυτοκίνητο και φεύγουν ;  

5) Τρακάρεις ένα σταθμευμένο όχημα, άφησε ένα σημείωμα, γι αυτό υπάρχουν οι ασφαλιστές για να 

καλύψουν τα έξοδα.   

6) Να βάζουν μικρά παιδιά στο μπροστινό κάθισμα. Έχω δει την εκδοχή να κρατάει το παιδάκι στη θέση 

του συνοδηγού, το χρησιμοποιεί δηλαδή ως αερόσακος για τον εαυτό της όπως ο πατέρας που βάζει το 

παιδί του να οδηγάει και αισθάνεται περήφανος.  

7) Οι Έλληνες για μαγκιά τρέχουν πολύ κάνουν προσπεράσεις και δεν σέβονται λίγο την ζωή τους που 

πρόκειται να την χάσουν επειδή υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να τρακάρουν.   

8) Πάντα όταν πίνουν οδηγούν και όταν καπνίζουν ή έχουν σκουπίδια τα πετάνε έξω από το  

παράθυρο.  

9) Δεν υπακούουν στα σήματα ποτέ και κάνουν ότι θέλουν.  

  

Πιο συγκεκριμένα ο Κ.Ο.Κ του Έλληνα οδηγού λέει:  

 

1. Θυμηθείτε ότι ο σκοπός κάθε Έλληνα οδηγού είναι να φτάσει πρώτος και θα κάνει ότι χρειαστεί 

γι’αυτό. 

2. Τα φλας προδίδουν την επόμενη κίνηση σου γι αυτό ο γνήσιος Έλληνας οδηγός δεν τα χρησιμοποιεί 

ποτέ. 

3. Όσο πιο γρήγορα διασχίσετε ένα κόκκινο φανάρι, τόσο μειώνονται οι πιθανότητες να συγκρουσθείτε 

με άλλο όχημα. 

4. Ποτέ μην κλείνετε το δρόμο σε ένα σαραβαλάκι καθώς ο οδηγός του δεν έχει τίποτα να χάσει. 

5. Ποτέ μην προσπερνάτε από αριστερά όταν μπορείτε να το κάνετε από δεξιά.Είναι μια ευκαιρία να 

γελάσετε καθώς ο οδηγός του οχήματος που μόλις προσπεράσατε τρομάζει. 

6. Είναι παράδοση στην Ελλάδα να κορνάρεις μόλις ανάψει το πράσινο φανάρι ακόμα και αν είσαι 

πρώτος σ' αυτό. 

7. Ποτέ μην κάνεις χώρο σε αντίθετα διερχόμενο όχημα όταν κινείσαι αντίθετα σε μονόδρομο. Ο οδηγός 

του θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον παράλληλο μονόδρομο, άρα για να κινείτε στον ίδιο δρόμο 

μεεσάς μάλλον το κάνει επίτηδες. 

8. Το κράνος φοριέται στον αγκώνα. Προστατεύει το χέρι σε τυχόν πτώση προς εκείνη τη πλευρά, 

επίσης προστατεύει σε περίπτωση που στριμωχτείς ανάμεσα σε 2 αυτοκίνητα ή αν έχεις επαφή με 

τοίχο. 

9. Οι προστατευτικές ζώνες είναι επικίνδυνες. Έρευνες στην Ελλάδα έδειξαν ότι χιλιάδες crash test 

κάνουν λάθος. Άμα είναι γραπτό σου, θα πας κι ας φοράς ζώνη.  

10. Ανεξαρτήτως άσματος, το στερεοφωνικό του οχήματος σας πρέπει να παίζει στο φουλ. Με αυτό τον 

τρόπο διασκεδάζετε τους πεζούς που περιμένουν πότε θα τους δώσει κάποιος προτεραιότητα να 

διασχίσουν την διάβαση.  

  

11. Το δικό του αυτοκίνητο είναι καλύτερο από του γείτονα. Όταν ο γείτονας έχει καλύτερο αυτοκίνητο 

απ' αυτόν, συνήθως θα είναι προβληματικό και αναξιόπιστο. Όταν ο γείτονας έχει πολύ καλύτερο 

αυτοκίνητο απ' αυτόν, συνήθως το έχει αγοράσει από παράνομα χρήματα που βγάζει από τις 

παλιοδουλειές που κάνει.  

12. Όταν στη θέση του άλλου οδηγού είναι γυναίκα... φταίει δεν φταίει, θα της πει να πάει να πλύνει 

κάνα πιάτο στη κουζίνα της.  

13. Όταν έχει δίκιο σε μια παρανομία ενός άλλου, στολίζει με κοσμητικά επίθετα τον άλλο οδηγό, για το 

"νυχτερινό" δίπλωμα που του έδωσαν. Όταν έχει άδικο, ποτέ δεν το παραδέχεται και συνήθως ή 

απαντάει με βρισιά, ή κάνει τον Κινέζο.  

14. Όταν σου πεταχτεί από το στενό χωρίς να κοιτάξει και τον βρίσεις, συνήθως σου απαντάει "σε είδα".  

15. Όταν του πεταχτείς εσύ από κάποιο στενό, σε βρίζει. Όταν το κάνει αυτός, πρέπει να το σεβαστείς.  



 

 

 

Άλλες συνήθειες του Έλληνα οδηγού είναι οι εξής: 

1. Παίρνει το δίπλωμα με κάθε τρόπο. Νόμιμο ή παράνομο (λάδωμα κτλ).  

2. Η προσφιλής του συνήθεια στα φανάρια, είναι: να αδειάσει το τασάκι του αυτοκινήτου στην άκρη του 

δρόμου και να καθαρίσει την μύτη του σκαλίζοντάς την επί όση ώρα διαρκεί το κόκκινο. Στο τέλος 

εκσφενδονίζει τα ευρήματα έξω από το παράθυρο με το δάχτυλο σε ρόλο "καταπέλτη".  

3. Αυτός έχει πάντα προτεραιότητα , γιατί έχει σοβαρό λόγο.  

4. Όταν ψάχνει απεγνωσμένα για παρκάρισμα και δεν βρίσκει, αρχίζει να βρίζει την κάθε κουτσή Μαρία 

που πήρε αυτοκίνητο και του πιάνει τα παρκινγκ.  

5. Όταν αυτός βρει μπροστά του πιο αργό οδηγό, του αναβοσβήνει τα φώτα σαν τρελός και βρίζει όταν 

ο άλλος δεν κάνει δεξιά για να περάσει.  

6. Η κόρνα είναι το δεύτερο πράγμα του αυτοκινήτου σε συχνότητα χρήσης μετά το τιμόνι.  

7. Το παρκάρισμα πάνω στο πεζοδρόμιο απαγορεύεται για όλους, εκτός απ' αυτόν. Αυτός αναγκάστηκε 

να το κάνει.  

8. Ο πεζός δεν έχει ποτέ προτεραιότητα ακόμα και πάνω στις διαβάσεις πεζών.  

9. Ποτέ δεν περνάει με κόκκινο, αλλά μόνο με ...σκούρο πορτοκαλί. Όταν το κάνει άλλος, ακούει τα εξ 

αμάξης.  

10. Ποτέ μα ποτέ μην ακινητοποιήσετε το όχημα σας σε πινακίδα "STOP". Τα οχήματα που σας 

ακολουθούν δεν θα περιμένουν αυτή την αντίδραση σας, με αποτέλεσμα να καρφωθούν» πάνω σας.  

11. Όταν είναι έστω και δεύτερο αυτοκίνητο στο φανάρι, δεν περνάει ούτε ένα nanosecond από την 

στιγμή που θα ανάψει το πράσινο, μέχρι την στιγμή που θα πατήσει την κόρνα στον μπροστινό του! Αν 

είναι αυτός πρώτος στο φανάρι, συνήθως χαζεύει και ξεκινάει σχεδόν πάντα αργά, σπάζοντας τα νεύρα 

των πίσω του που αγχώνονται αν θα προλάβουν να περάσουν.  

12. Κατεβαίνει στο κέντρο με το αυτοκίνητο σε ώρα αιχμής, και βρίζει που ο Δήμος δεν έχει φροντίσει 

για θέσεις παρκινγκ.  

13. Τον ενοχλεί που παρκάρουν άλλοι μπροστά από το σπίτι του και δεν βρίσκει θέση για το δικό του 

αυτοκίνητο.  

14. Όταν θέλει να ησυχάσει και να κοιμηθεί, απαιτεί όλοι οι άλλοι, να μην μαρσάρουν περνώντας κάτω 

από το σπίτι του, και να μην βάζουν δυνατά την μουσική. Όταν κοιμούνται οι άλλοι κι αυτός οδηγεί, 

μπορεί άνετα να μαρσάρει και να τρέχει ή να βάζει δυνατά μουσική επειδή εκείνου το αυτοκίνητο, δεν 

ενοχλεί.  

 



 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΣΗ 

 

Ένα 80-90% των Ελλήνων, παραβιάζουν τα σήματα και τις πινακίδες του δρόμου με αποτέλεσμα να 

υπάρχον πολλά τροχαία εξαιτίας της ανικανότητας του ανθρώπου απέναντι στην οδήγηση…!!! Η 

σήμανση είναι ένα από τα βασικά άλλα και υποχρεωτικά σημεία που πρέπει να μάθει ένας 

(επαγγελματίας) οδηγός!!! 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

Το 1896 καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος λόγω οδικού δυστυχήματος. Δυστυχώς περισσότερο από 1 

αιώνα αργότερα, περισσότεροι από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν και περίπου 50 εκατομμύρια 

τραυματίζονται στους δρόμους κάθε χρόνο. Τα τροχαία ατυχήματα, λόγω του μεγάλου αριθμού τους και 

λόγω των συνεπειών τους, αποτελούν το βασικότερο είδος ατυχημάτων. Οι επιπτώσεις τους 

επιβαρύνουν πολλαπλά την ανθρώπινη δραστηριότητα. Τα τροχαία ατυχήματα, επειδή συμβαίνουν πιο 

συχνά στις νεαρότερες ηλικίες, προκαλούν απώλεια περισσότερων χρόνων ζωής από οποιαδήποτε 

άλλη αιτία θανάτου. Εκτός από τον αβάσταχτο ανθρώπινο πόνο που προκαλούν, τα οδικά δυστυχήματα 

είναι και αιτία τεράστιας οικονομικής επιβάρυνσης για την κοινωνία.  

Ο ανθρώπινος πόνος  

 Ο πόνος για τα θύματα και τις οικογένειες τους είναι ανυπολόγιστος. Οι συνέπειες τόσο για τα θύματα 

που χάνουν τη ζωή τους όσο και για αυτούς που επιζούν και τις οικογένειες τους δεν είναι μόνο 

επίπονες αλλά και μακροχρόνιες. Η απώλεια ποιότητας ζωής, οι αναπηρίες που προκύπτουν, 

αποτελούν μια κατάσταση που προκαλεί συχνά μόνιμη οδύνη σε πολλούς.   

Το οικονομικό κόστος   

Το οικονομικό κόστος, τα έξοδα περίθαλψης και αποκατάστασης αποτελούν ένα επιπρόσθετο βάρος 

στα κράτη παντού στον κόσμο. Έχει υπολογιστεί ότι το οικονομικό αυτό βάρος, μαζί με την απώλεια 

παραγωγικότητας που προκύπτει, ανέρχεται σε δεκάδες δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο. Τα 

τελευταία χρόνια το ετήσιο κόστος των τροχαίων ατυχημάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

διπλάσιο από τον ετήσιο προϋπολογισμό της. Το τεράστιο οικονομικό κόστος που προκύπτει από την 

κατάσταση αυτή, αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη χωρών που έχουν μειωμένες οικονομικές 

δυνατότητες.  

 

 

 

 

 

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι μαζί με την Ισπανία είναι οι μόνες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατά τη δεκαετία του 1990 παρουσίασαν αύξηση των τροχαίων 

ατυχημάτων και των θανάτων. Τα χαρακτηριστικά των οδικών ατυχημάτων είναι όμως κοινά σε όλον τον 

αναπτυγμένο κόσμο. Οι θανατηφόρες συγκρούσεις κυριαρχούν στις αγροτικές περιοχές σε σχέση με τις 



 

 

αστικές, ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τα ατυχήματα που προκαλούν μόνο τραυματισμούς. Η 

πιθανότητα θανάτου είναι τρεις φορές μεγαλύτερη τη νύχτα απ’ ό,τι την ημέρα, αν και τη νύχτα 

συμβαίνει μόνο το 1/3 περίπου όλων των ατυχημάτων. Τα μισά θανατηφόρα ατυχήματα συμβαίνουν το 

τριήμερο Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή. Σε ότι αφορά τους νέους, η νεαρή ηλικία αποτελεί παράγοντα 

που συναρτάται με την έλλειψη εμπειρίας. Το γεγονός αυτό αυξάνει τη συχνότητα των συγκρούσεων, η 

οποία παρουσιάζει ανώτατη τιμή στις ηλικίες 15-25 και σταθερή μείωση εν συνεχεία. Επίσης, συχνά η 

πρόκληση ατυχημάτων είναι αποτέλεσμα μειωμένης οδηγητικής ικανότητας εξαιτίας της απειρίας των 

νέων οδηγών, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες. Οι ηλικιωμένοι οδηγοί είναι πιθανότερο να παρουσιάζουν 

πτώση των κινητικών, αισθητηριακών και νοητικών τους λειτουργιών, γεγονός που μειώνει την 

ικανότητά τους για οδήγηση. Είναι όμως σε θέση, λόγω πείρας, να ισορροπούν συνήθως τις μειονεξίες 

τους, εφόσον αυτές δεν είναι μεγάλου βαθμού. Ορισμένα νοσήματα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η 

επιληψία, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι ψυχικές διαταραχές, κ.ά., μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την 

οδική συμπεριφορά. Οδηγοί που πάσχουν από τα νοσήματα αυτά παρουσιάζουν διπλάσια συχνότητα 

τροχαίων ατυχημάτων και περισσότερες παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Στην πρώην 

Δυτική Γερμανία, από τις παθολογικές καταστάσεις οδηγών που είχαν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, το 

25% αφορούσε καρδιαγγειακές παθήσεις, το 50% αισθητηριακές διαταραχές, το 15% νευρολογικές και 

το 10% άλλα νοσήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Στατιστικά Στοιχεία 

 

 



 

 

  Στοιχεία ΕΚΑΒ Κρήτης 

Τραυματίες από τροχαίο ατύχημα (1996 – 2005) 

Κάθε μέρα 9,4 Τραυματίες το 2006 

Σύνολο τραυματιών 18.001 

1996: 730 

1997: 931 

1998: 1066 

1999: 1429 

2000: 1661 

2001: 1453 

2002: 2115 

2003: 1619 

2004: 1713 

2005: 2869 

2006: 2415 

 

Ηλιακή κατανομή τραυματιών : 

Από 1-9 2% 

Από 10-16 5% 

Από 17-28 41% 

Από 29-49 30% 

Από 50-69 16% 

Από 70-100 6% 

  

Φύλο τραυματιών – νεκρών (1995-2005)  

  

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ: Γυναίκες 28%  

 Άντρες 72%  

ΝΕΚΡΟΙ Γυναίκες20%  

 Άντρες 80%  

  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 1243 νεκροί, 

 4680 βαριά τραυματίες,  

13400 ελαφριά τραυματίες οι περισσότεροι παθόντες από 17 – 40 ετών.  

 

 

 

  

 

 



 

 

ΑΠΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ  

1.   Ζώνη ασφαλείας 

2.   Στήριγμα κεφαλής (προστασία αυχενικής σπονδυλικής  στήλης) 

3.   Κράνος προστασίας 

4.   Αερόσακοι: αέρας που προστατεύει 

5.   Σωστή θέση οδήγησης 

 

Τι πρέπει να θυμόμαστε πάντα: 

 Μηδέν αλκοόλ πριν την οδήγηση 

 Φοράμε παντού και πάντα, και στο πίσω κάθισμα και στα ταξί, τη ζώνη ασφαλείας. Έχουν 

αναφερθεί θάνατοι ακόμη και σε προσκρούσεις με μόλις 20χλμ./ώρα, λόγω πλήξης βασικών 

οργάνων από το τιμόνι και πρόκλησης εσωτερικής αιμορραγίας 

 Χρησιμοποιούμε το παιδικό κάθισμα για τα παιδιά 

 Σε δίτροχα φοράμε παντού και πάντα κράνος 

  Δεν απαντάμε στο κινητό, όταν οδηγούμε. Όταν το κάνουμε, γινόμαστε κίνδυνος για τους άλλους 

και τον εαυτό μας. 

 Εάν δεχθούμε κλήση στο κινητό που είναι απόλυτη ανάγκη να απαντήσουμε, σταθμεύουμε σε 

ασφαλές σημείο με προσοχή και ανάβοντας «αλάρμ» και κατόπιν ασχολούμαστε με αυτό. 

 Αποφεύγουμε κάθε είδους αντιπερισπασμό στην οδήγηση, όπως είναι το κάπνισμα, το να 

ρυθμίζουμε το ραδιόφωνο ή οτιδήποτε άλλο αποσπά την προσοχή μας από το δρόμο. 

 Σεβόμαστε «απόλυτα» τα φανάρια, τα stop και την παραχώρηση προτεραιότητας. 

  Δεν ξεχνάμε ότι σε διασταυρώσεις χωρίς σήμανση ή φανάρια, την προτεραιότητα έχουν αυτοί που 

έρχονται από δεξιά. 

 Εάν παραβιάσουμε ένα stop ακόμη και με μια «μικρή» ταχύτητα, όπως 30 χλμ./ώρα, η επερχόμενη 

σύγκρουση μπορεί να αφαιρέσει ανθρώπινες ζωές: τη δική μας ή των άλλων... 

 Ποιος θα ήθελε να έχει μια ανθρώπινη ζωή στακρίματά του; Να την έχει δηλαδή στερήσει κάποιον; 

 Συγκρατούμε τα νεύρα μας, κάνουμε υπομονή, χρησιμοποιούμε την κόρνα το δυνατόν λιγότερο, 

αποφεύγουμε την αντιπαράθεση, όσο κι αν νιώθουμε αδικημένοι και δεν βρίζουμε. 

 Στην οδήγηση δείχνουμε τον πολιτισμό μας. 

 Επισημαίνουμε όλες τις αλλαγές κατεύθυνσης εγκαίρως με φλας και πριν από αυτές, 

συμβουλευόμαστε πάντα τους καθρέπτες μας. 

 Το φλας στο προσπέρασμα και στην αλλαγή λωρίδας προειδοποιεί, δεν υποχρεώνει. 

 Δεν κάνουμε «σφήνες». 

 Προτού σταθμεύσουμε, προειδοποιούμε με «αλάρμ» εγκαίρως. 

 Στην οδήγηση, όσο γρήγοροι και καλοί και αν είμαστε, παραμερίζουμε τον εγωισμό μας. 



 

 

 Εάν κάποιος προσπαθεί να μας προσπεράσει, του ανοίγουμε ιπποτικά το δρόμο παραχωρώντας 

του χώρο, ιδίως εάν επιχειρεί πολλαπλό προσπέρασμα και δεν έχει χώρο να το ολοκληρώσει, 

κάνοντας προοδευτικό ελιγμό προς τα δεξιά. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος για τον ίδιο, για τους 

ερχόμενους από το αντίθετο ρεύμα, αλλά και για εμάς, καθώς μειώνεται η πιθανότητα μιας 

καταστροφικής «καραμπόλας». 

 Σε περίπτωση που μας «κολλάει» ταχύτερο όχημα στην αριστερή λωρίδα εθνικής οδού και δεν 

έχουμε χώρο να κινηθούμε δεξιά αμέσως λόγω παρουσίας άλλων οχημάτων, επισημαίνουμε την 

πρόθεση να τον αφήσουμε να περάσει βγάζοντας προσωρινά δεξί φλας και μετακινούμαστε 

προοδευτικά στη δεξιά λωρίδα, όταν οι συνθήκες γίνουν κατάλληλες, αφού συμβουλευτούμε 

βεβαίως τους καθρέπτες μας. 

 Δεν προσπερνάμε ποτέ σε σημεία χωρίς ορατότητα (π.χ. στροφές, ανηφορικά τμήματα) και δεν 

παραβιάζουμε τη διαχωριστική λωρίδα. 

 Το προσπέρασμα επιτρέπεται κατά κανόνα από τα αριστερά. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται από τα 

δεξιά, αν ο προπορευόμενος οδηγός έχει δώσει σήμα ότι προτίθεται να στρίψει αριστερά και έχει 

μετακινήσει το όχημά του στην πλευρά αυτή. 

 Κρατάμε πάντα αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα αυτοκίνητα. Ένα αιφνιδιαστικό 

φρενάρισμα μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή... 

 Οι οδηγοί αυτοκινήτου πρέπει να σέβονται τους μοτοσικλετιστές, κρατώντας αποστάσεις από 

αυτούς. 

 Σεβόμαστε τις διαβάσεις πεζών. Στα στοπ παραχωρούμε την προτεραιότητα στους πεζούς. 

 Αποφεύγουμε τις «κόντρες». Η μεγάλη ταχύτητα ανήκει στις πίστες, όχι στους δρόμους. Να 

ξεδίνουμε, λοιπόν, σε αυτές και μόνο. 

 Στο βρεγμένο δρόμο οι κινήσεις μας είναι κατά το δυνατόν πιο ήπιες. Το ίδιο και στις υψηλές 

θερμοκρασίες, καθώς με αυτές το οδόστρωμα γίνεται πιο ολισθηρό. Το ίδιο και όταν βρέχει για 

πρώτη φορά μετά από καιρό, γιατί στο δρόμο έχει συσσωρευτεί πολλή σκόνη και χαλίκια, κάνοντάς 

τον ιδιαίτερα ολισθηρό. 

  Ένα σεμινάριο ασφαλούς οδήγησης ή οδήγηση σε πίστες καρτ αυξάνει τα περιθώρια ασφάλειάς 

μας, κάνοντάς μας πιο καλούς και έμπειρους οδηγούς. 

 Ένα ογκώδες SUV («τζιπ») ή μια λιμουζίνα δεν μας εξασφαλίζει την προτεραιότητα στην οδήγηση. 

Αυτήν μας την εξασφαλίζει ο νόμος ή την παραχωρεί ένας ευγενικός οδηγός και ΜΟΝΟ...!!! 

 

 

Η υποχώρηση κατά την οδήγηση 

είναι ανδρεία, όχι δειλία...!!! 


