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ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ (ΡΟΥ) ενϊ αρχικά όριςε το ατφχθμα ωσ «τυχαίο και 

απρόβλεπτο γεγονόσ που προκαλεί βλάβεσ», ςιμερα με βάςθ ςτοιχεία από διεκνείσ 

ζρευνεσ, κεωρικθκε ςαν «αποτζλεςμα μιασ ςειράσ γεγονότων που αιτιοπακογενετικά 

ςυνδζονται με κάποιεσ προχπάρχουςεσ καταςτάςεισ, ενϊ θ τφχθ κακορίηει μόνο τθ 

βαρφτθτα τθσ προκαλοφμενθσ βλάβθσ. Είναι ενδεικτικό ότι ςτθ ςφγχρονθ διεκνι 

βιβλιογραφία, θ λζξθ «ατυχιματα (accidents)», ζχει αντικαταςτακεί από τον όρο «ακοφςιεσ 

κακϊςεισ (unintentional injuries)», προκειμζνου να τονιςτεί θ πεποίκθςθ ότι τα ατυχιματα 

είναι γεγονότα τα οποία ο άνκρωποσ μπορεί να ελζγξει. Ρολλοί ερευνθτζσ κεωροφν 

μάλιςτα, ότι δεν υπάρχει ςαφισ διάκριςθ μεταξφ αςκενειϊν και ατυχθμάτων δεδομζνου 

ότι τα τελευταία αποτελοφν τθν πακολογικι κατάλθξθ μίασ ςειράσ καταςτάςεων που 

προχπάρχουν και μποροφν να μελετθκοφν με βάςθ τισ αρχζσ τθσ επιδθμιολογίασ. 

Επομζνωσ, τα ατυχιματα δεν είναι κακοτυχία αλλά νόςοσ και επιδθμία για τθν οποία δεν 

υπάρχει κανζνα εμβόλιο οφτε μπορεί να υπάρξει ανοςία. 

Τα τραφματα που οφείλονται ςε ατυχιματα αντιπροςωπεφουν ζνα ςοβαρότατο πρόβλθμα, 

κακϊσ ζχουν ςαν αποτζλεςμα τουσ αρκετζσ φορζσ τθν απϊλεια ηωισ. Τα είδθ των 

ατυχθμάτων είναι πολλά και τα μζρθ που αυτά μποροφν να ςυμβοφν ακόμθ περιςςότερα.   

Μπορεί να είναι ακοφςια, δθλαδι να ςυμβοφν χωρίσ τθ κζλθςι μασ όπωσ είναι μία πτϊςθ, 

αλλά, μπορεί να είναι και εκοφςια, δθλαδι να τα ζχουμε προκαλζςει εμείσ ι κάποιοσ άλλοσ 

όπωσ είναι μία αυτοκτονία. Στα ακοφςια ατυχιματα που είναι και τα πιο ςυχνά ςτισ μζρεσ 

μασ ανικουν, τροχαία, πτϊςεισ, δθλθτθριάςεισ, εγκαφματα, πνιγμόσ και άλλα και μποροφν 

δε να ςυμβοφν όπωσ είπαμε και παραπάνω οποιαδιποτε ςτιγμι και οπουδιποτε όπωσ ςτο 

ςπίτι, ςτο ςχολείο, ςτθν εργαςία, ςτο δρόμο, ςτθ κάλαςςα, ςτθν εξοχι, ακόμα και ςτισ 

διακοπζσ. Γενικότερα παντοφ και πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να ςυμβεί ζνα ατφχθμα. Γι’ 

αυτό το λόγο οι γονείσ και θ κοινωνία πρζπει να μεριμνοφν για μία ςωςτι και ςυςτθματικι 

πρόλθψθ απζναντι ςτα ατυχιματα.  

 

Υπάρχει μία ιδιαίτερθ κατανομι του είδοσ των ατυχθμάτων αφοφ ςχετίηονται άμεςα με τισ 

θλικιακζσ ομάδεσ και τισ ιδιαιτερότθτεσ που αυτζσ ζχουν. Θ πλειονότθτα των  ατυχθμάτων 

υπάρχει ςαφϊσ ςε όλεσ τισ θλικιακζσ κατθγορίεσ αλλά αυτό το οποίο διαφζρει ανά θλικία 
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είναι θ ςυχνότθτα αυτϊν των ατυχθμάτων. Τα ατυχιματα είναι το κφριο αίτιο τθσ 

νοςθρότθτασ τθσ παιδικισ θλικίασ. Σφμφωνα με ςτοιχεία του ΡΟΥ, υπολογίηεται πωσ για 

κάκε κανατθφόρο ατφχθμα αντιςτοιχοφν 200-800 περιςτατικά μικρότερθσ ςοβαρότθτασ 

που καταλιγουν ςε 100 περίπου ειςαγωγζσ για νοςθλεία ςτο Νοςοκομείο, κάκε χρόνο. 

Επιπλζον αποτελοφν το κφριο αίτιο αναπθρίασ ςυχνότερα όςον αφορά τθν όραςθ και τθν 

κινθτικότθτα.  

Επειδι όμωσ τα ποςοςτά είναι ιδιαιτζρωσ ανθςυχθτικά αλλά και αποκαρρυντικά 

αυξανόμενα πρζπει να δϊςουμε μεγάλο βάροσ ςτθν προςπάκεια λιψθσ μζτρων για τθν 

πρόλθψθ αυτισ τθσ μάςτιγασ που κατακλφηει τθν εποχι μασ. Είναι κοινϊσ παραδεκτό ότι 

ατυχιματα ςυμβαίνουν και πάντα κα ςυμβαίνουν αλλά πρζπει να ςυνειδθτοποιιςουμε 

πωσ πολλά από αυτά μποροφμε να τα προλάβουμε και οι ςοβαροί τραυματιςμοί μποροφν 

να αποφευχκοφν.  

Σκοπόσ λοιπόν τθσ εργαςίασ αυτισ είναι να μελετιςουμε και να γνωςτοποιιςουμε τα 

χαρακτθριςτικά των ατυχθμάτων, να προςδιορίςουμε  τουσ παράγοντεσ κινδφνου και να 

ενθμερϊςουμε για τα μζτρα πρόλθψθσ που πρζπει να λθφκοφν για τον περιοριςμό και τθν 

εξάλειψθ των ατυχθμάτων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΠΙΣΙ 
 
 

ΕΙΑΓΩΓΘ 
 

Ο χϊροσ τθσ κατοικίασ μπορεί να εξελιχκεί ςε εχκρικό περιβάλλον, ιδίωσ για παιδιά και 

ανκρϊπουσ άνω των 65 ετϊν, -εξαιτίασ απροςεξίασ ι επιπολαιότθτασ-: από τα 60 

εκατομμφρια ατυχιματα, που καταγράφονται ςυνολικά κάκε χρόνο ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ (ΕΕ), περίπου τα 2/3 ςυμβαίνουν μζςα ςτο ςπίτι ι ςτον ελεφκερο χρόνο των 

πακόντων και θ τάςθ είναι αυξθτικι. Θ λίςτα των ατυχθμάτων, που ςυμβαίνουν “εν οίκω”, 

είναι μακριά: πτϊςεισ από ςκάλεσ ι ζπιπλα, δθλθτθριάςεισ, θλεκτροπλθξίεσ, ακόμθ και 

παρ’ ολίγον πνιγμοί ςτθν μπανιζρα. Αντίςτοιχθ είναι θ κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, όπου 

περίπου το 50%-60% των ατυχθμάτων παιδιϊν θλικίασ ενόσ-τεςςάρων ετϊν γίνονται μζςα 

ςτο ςπίτι, ενϊ υψθλά ποςοςτά “οικιακϊν” τραυματιςμϊν καταγράφονται και για τουσ 

ανκρϊπουσ άνω των 65 ετϊν. Κι όλα αυτά, ενϊ απλζσ κινιςεισ πρόλθψθσ, μποροφν να 

περιορίςουν το πρόβλθμα ςθμαντικά. 

Ρεριςςότερα από 180.000 παιδιά οδθγοφνται κάκε χρόνο ςτα τμιματα επειγόντων 

περιςτατικϊν των νοςοκομείων ςτθν Ευρϊπθ, εξαιτίασ ατυχθμάτων, που ςχετίηονται με 

φαινομενικά ακϊα αντικείμενα, μζςα ςτο ςπίτι. Ππωσ επιςθμαίνεται ςτθν ζκκεςθ τθσ IDB, 

όλα τα παιδικά και βρεφικά αντικείμενα που χρθςιμοποιοφμε πρζπει οπωςδιποτε να είναι 

εναρμονιςμζνα με τισ κοινοτικζσ οδθγίεσ και κανονιςμοφσ αςφαλείασ. Σφμφωνα µε ςχετικά 

πρόςφατα δεδομζνα του Κζντρου Ζρευνασ και Ρρόλθψθσ Ραιδικϊν Ατυχθµάτων (ΚΕΡΡΑ), 

που προζρχονται από τζςςερα νοςοκομεία τθσ χϊρασ (Ν.Ραίδων “Αγλαϊα Κυριακοφ”, 

Αςκλθπιείο Βοφλασ, Γ.Ρ.Ν. Βόλου και Γ.Ρ.Ν. Κζρκυρασ), τθν πενταετία 1996-2000 

προςιλκαν ςτα εξωτερικά ιατρεία λόγω ατυχιµατοσ 70.000 παιδιά, θλικίασ 5-14 ετϊν. 

Σθμαντικό ποςοςτό αυτϊν των ατυχθμάτων ςυνζβθςαν ςτο ςπίτι, ενϊ το 18% μζςα ι γφρω 

από τα ςχολεία τουσ! 

Μζςα ςτο ςπίτι ςυμβαίνουν και ςχεδόν ζξι ςτα δζκα (ποςοςτό 59%) ατυχιματα, που 

αφοροφν άτομα άνω των 60-65 ετϊν ςτθν Ευρϊπθ, με τισ γυναίκεσ να καταφεφγουν 

ςυχνότερα ςτα νοςοκομεία, εξαιτίασ και των ςυχνότερων κρουςμάτων οςτεοπόρωςθσ, τα 

οποία οδθγοφν ςε κατάγματα, κυρίωσ ςτουσ γοφοφσ. Στθν Ελλάδα, τα ατυχιματα που 

ςχετίηονται με τισ πτϊςεισ ςτο ςπίτι και ςτον ελεφκερο χρόνο είναι τα πιο ςυχνά 

εμφανιηόμενα για τα άτομα θλικίασ άνω των 65 ετϊν. Στθν οκταετία 1996-2003, ςε μόνο 

τρία νοςοκομεία (καταγραφζσ ςτα εξωτερικά ιατρεία) καταγράφθκαν 37.224 περιςτατικά 

ατυχθμάτων ατόμων αυτισ τθσ θλικιακισ ομάδασ μζςα ςτο ςπίτι, που αφοροφςαν κυρίωσ 

πτϊςεισ. Για λόγουσ ςυγκρίςεων, αξίηει να αναφερκεί ότι ςτο ίδιο διάςτθμα, για τθν ίδια 

θλικιακι ομάδα, καταγράφθκαν 3357 ατυχιματα από τροχαία. Τα παραπάνω προκφπτουν 

από ςτατιςτικά ςτοιχεία από το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τα Ατυχιματα 2008-2012 (πθγι: 
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ςτατιςτικι μελζτθ του Κζντρου Ζρευνασ και Ρρόλθψθσ Ατυχθμάτων του Εργαςτθρίου 

Υγιεινισ και Επιδθμιολογίασ τθσ Ιατρικισ Σχολισ του Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν). 

Το 72% των ατυχθμάτων από πτϊςεισ αφοροφν γυναίκεσ θλικίασ άνω των 65. Οι 

περιςςότερεσ από τισ πτϊςεισ (70%) ςυνζβθςαν χωρίσ να υπάρχει υψομετρικι διαφορά και 

οφείλονταν κυρίωσ ςε παραπάτθμα (37%) ι ολίςκθμα (27%). Οι πτϊςεισ από ψθλότερο 

ςθμείο ςε ζνα χαμθλότερο ιταν περίπου το 26% του ςυνόλου: το 5% και το 4% των 

ατυχθμάτων αυτισ τθσ κατθγορίασ οφείλονταν ςε πτϊςεισ από κρεβάτι και καρζκλα 

αντίςτοιχα. Οι πτϊςεισ από ςκάλεσ ευκφνονταν για το 14% του ςυνόλου των ατυχθμάτων 

από πτϊςθ, ενϊ το 3% των κακϊςεων οφείλονταν ςε πτϊςεισ από άλλα ςθμεία. Στο 

υπνοδωμάτιο ζλαβε χϊρα το 12% των εντόσ ςπιτιοφ πτϊςεων (ποςοςτό το οποίο αυξικθκε 

ςε 26% για τθν θλικιακι ομάδα 85 και πάνω), ςτθν κουηίνα το 7% και ςτο μπάνιο το 5%. Οι 

πτϊςεισ από κρεβάτι ι καρζκλα ιταν πιο ςυχνζσ για τθν θλικιακι ομάδα αυτι (13% και 6% 

αντίςτοιχα). 

Ράντωσ, το πρόβλθμα δεν αφορά μόνο τουσ θλικιωμζνουσ, οφτε μόνο τα παιδιά. Σφμφωνα 

με τθν Ευρωπαϊκι Βάςθ Δεδομζνων για Τραυματιςμοφσ (IDB), περίπου το 60% των ατόμων 

ανεξαρτιτωσ θλικίασ, που χρειάςτθκε να νοςθλευτοφν ςε νοςοκομεία τα τελευταία χρόνια, 

υπζςτθςαν τραυματιςμό μζςα ςτο ςπίτι τουσ ι ςτον ελεφκερο χρόνο τουσ. Κι αυτό γιατί, 

ακόμθ και θ αλλαγι μιασ λάμπασ μπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνθ, αν δεν τθρθκοφν τα 

απαιτοφμενα μζτρα αςφαλείασ. Το ποςοςτό των ατυχθμάτων εντόσ ςπιτιοφ είναι πολφ 

υψθλότερο από εκείνα που αφοροφν ςε νοςθλεία λόγω τροχαίου (μόλισ 10%) και 

εργατικοφ (8%) ι ακλθτικοφ (14%) ατυχιματοσ. Αυτά προκφπτουν από τα πιο πρόςφατα 

ςτοιχεία τθσ IDB (δθμοςιεφτθκαν το 2009), τα οποία ςυγκεντρϊκθκαν με τθ ςτιριξθ τθσ 

αρμόδιασ γενικισ διεφκυνςθσ τθσ Κομιςιόν και αφοροφν τθν περίοδο 2005-2007.  
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ΠΝΙΓΜΟΙ  

 

Διακρίνουμε δυο είδθ πνιγμϊν: τθν πνιγμονι, που είναι θ απόφραξθ των αεροφόρων οδϊν 

(φάρυγγα και λάρυγγα) με ξζνο ςϊμα, ςτερεό φαγθτό κ.ά., και τον πνιγμό, που μπορεί να 

ςυμβεί ςτθ κάλαςςα ι ςε πιςίνα με τθν ειςροι νεροφ ςτισ αεροφόρουσ οδοφσ. Οι 

πνιγμονζσ και οι πνιγμοί μπορεί να οφείλονται ςε πακολογικά αίτια, ςε απροςεξία ι ςε 

απρόβλεπτο ατφχθμα. 

Ιδιαίτερα ςυχνό είναι και το φαινόμενο του πνιγμοφ μζςα ςτο ςπίτι. Ειδικά ςτα μικρισ 

θλικίασ παιδιά  τθν ϊρα που κάνουν μπάνιο μζςα ςτθν μπανιζρα μπορεί ο κθδεμόνασ να 

ξεχαςτεί και να αφιςει το παιδί με τθν βρφςθ ανοιχτεί αν ςυμβεί κάτι τζτοιο κα πρζπει να 

το προλάβει εντοσ των πρϊτων 20 με 45 δευτερόλεπτα. Αν προλάβει εντοσ αυτοφ του 

χρόνου τότε το παιδί πολφ πικανόν εκτόσ από το ςοκ που κα ζχει υποςτεί να μθν ζχει 

κάποιο άλλο ςοβαρό πρόβλθμα αντίκετα αν δεν 

το προλάβει ζγκαιροσ πολφ πικανόσ είναι και ο 

κάνατοσ κακϊσ μονό του το παιδί δεν μπορεί 

οφτε να καλζςει για βοικεια αλλά οφτε να 

βοθκιςει το ίδιο τον εαυτό του. 

Επίςθσ πνιγμόσ μπορεί να προκλθκεί και με τθν 

κατάποςθ κάποιου αντικείμενου που μπορεί να 

φρακάρει τουσ αεραγωγοφσ από όπου 

αναπνζουμε και να εμποδίςει το παιδί να πάρει 

ανάςα. Θ ειςόρμθςθ ξζνων ςωμάτων (ξθροί καρποί, καρφίτςεσ, ςταυρουδάκια, κ.λπ.) 

μπορεί να ςυμβεί από τθν θλικία των 6 μθνϊν. 

Τα ατυχιματα από πνιγμό ςτα παιδιά 2 - 4 ετϊν είναι 5 φορζσ περιςςότερα ςε ςχζςθ με τα 

βρζφθ και 2 φορζσ ςυχνότερα ςε ςχζςθ με τα παιδιά 6 - 12 ετϊν. 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=CfDsqYq2MKNeTM&tbnid=Cn1VLVZfsBi4FM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vita.gr/paidi/article/4622/atyxhmata-sto-spiti-mh-prosexe/&ei=7qbSUofDK6X30gWBr4DYBA&bvm=bv.59026428,d.d2k&psig=AFQjCNF_QcfGZBU0x95rL5Nf0J5MWrFPYg&ust=1389623397717892
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ΠΕΙΜΑΣΑ – ΠΣΩΕΙ 

 

Ωσ πτϊςθ ορίηεται το αναπάντεχο γεγονόσ κατά το οποίο ο μετζχων βρίςκεται ξαπλωμζνοσ 

ςτο ζδαφοσ, ςτο πάτωμα ι ςε ζνα χαμθλότερο επίπεδο. Δθλαδι θ απϊλεια τθσ 

ιςορροπίασ, το να βρεκεί κανείσ απότομα από τθν όρκια ςτάςθ ςτο ζδαφοσ. 

Οι πτϊςεισ ςκοτϊνουν περιςςότερα άτομα από οποιοδιποτε άλλο αίτιο με μοναδικι 

εξαίρεςθ τα τροχαία ατυχιματα, και οι περιςςότερεσ πτϊςεισ ςυμβαίνουν ςτο ςπίτι, 

αφοροφν δε τον πλθκυςμό και των δφο φφλων, ανεξαρτιτου θλικίασ. Οι πτϊςεισ εκτόσ από 

τα ςοβαρά κατάγματα, μποροφν να προκαλζςουν και άλλεσ βλάβεσ ι επιπλοκζσ, με 

αποτζλεςμα να αποςτακεροποιείται θ γενικι κατάςταςθ και να απειλείται ςε οριςμζνεσ 

περιπτϊςεισ και θ ίδια θ ηωι. 

Τισ περιςςότερο ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ ςτισ πτϊςεισ αποτελοφν τα παιδιά μικρισ 

θλικίασ και οι θλικιωμζνοι. Ριο ςυγκεκριμζνα τα ατυχιματα είναι θ πιο ςυχνι αιτία 

κανάτου ςτα παιδιά ζωσ 14 ετϊν με 

ποςοςτό περίπου 30%. Ακόμα  το 

10% των επιςκζψεων ςτο γιατρό 

γίνεται μετά από ατφχθμα ενϊ 

περιςςότερο από το 40% των 

παιδιϊν που νοςθλεφονται ςε 

χειρουργικζσ ι ορκοπεδικζσ κλινικζσ 

τραυματίςτθκαν ςε κάποιο οικιακό 

ατφχθμα-πζςιμο. Από τθν άλλθ μεριά 

όςο αυξάνεται θ θλικία των 

ανκρϊπων τόςο περιςςότερο 

αυξάνεται ο κίνδυνοσ πτϊςεων. 

Ραράλλθλα οι επιπλοκζσ των 

πτϊςεων ςτουσ θλικιωμζνουσ είναι 

ιδιαίτερα ανθςυχθτικζσ. Εκτιμάται 

ότι από τουσ θλικιωμζνουσ άνω των 

60 ετϊν που πζφτουν κάτω λόγω 

κάποιασ αιτίασ, ζνα ποςοςτό 

τουλάχιςτον τθσ τάξθσ του 5% κα 

χρειαςτεί ειςαγωγι ςτο νοςοκομείο για περίκαλψθ. Ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ από αυτοφσ 

δυςτυχϊσ κα αποβιϊςει λόγω των ςυνεπειϊν τθσ πτϊςθσ. 
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Ππωσ όλοι γνωρίηουμε ωςτόςο  θ πρόλθψθ είναι θ μόνθ λφςθ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ γι’ 
αυτό παρακάτω παρακζτονται μερικζσ ειςθγιςεισ που είναι δυνατόν να βοθκοφν ςτθν 
πρόλθψθ των πτϊςεων ςτο ςπίτι:  

 Αποφυγι ολιςκθρϊν πατωμάτων και χαλιϊν 
  

 Καλόσ φωτιςμόσ ςτο ςπίτι και ιδιαίτερα ςτισ περιοχζσ 
που οι πτϊςεισ είναι ςυχνότερεσ όπωσ ςτα 
κλιμακοςτάςια. Μζριμνα για καλό νυχτερινό φωτιςμό ςε 
περίπτωςθ που ο θλικιωμζνοσ χρειαςτεί να ςθκωκεί από 
το κρεβάτι για να πάει ςτο αποχωρθτιριο ι κάπου αλλοφ 
ςτο ςπίτι όπωσ ςτθν κουηίνα 
  

 Στισ ςκάλεσ, το δάπεδο πρζπει να είναι 
αντιολιςκθτικό και είναι απαραίτθτο να υπάρχουν 
προςτατευτικά και ςτθρικτικά κιγκλιδϊματα 

    

 Τοποκζτθςθ χερουλιϊν ςτα μπάνια, ςτισ ντουηιζρεσ ι ςτισ καμπίνεσ λουτροφ . Επίςθσ 
να τοποκετοφνται ειδικά αντιολιςκθτικά υλικά ςτο δάπεδο τουσ και να υπάρχουν 
κακίςματα.  
  

 Αποφυγι του περπατιματοσ με κάλτςεσ αλλά χριςθ παντοφλϊν με αντιολιςκθτικζσ 
ιδιότθτεσ 
  

 Τα ζπιπλα δεν πρζπει να είναι ελαφριά αλλά προτιμότερο να είναι βαριά ζτςι ϊςτε εάν 
χρειαςτεί ο θλικιωμζνοσ να αρπάξει από κάπου για να βρει ςτιριξθ ςε περίπτωςθ 
πτϊςθσ και αυτά να μθ μετακινοφνται ι να γλιςτροφν επιδεινϊνοντασ το πρόβλθμα. 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΚΑΤΜΑΣΑ 

 

Στθν κακθμερινι μασ  ηωι περνάμε τισ περιςςότερεσ ϊρεσ μασ ςτο ςπίτι.Εκεί μποροφν να 
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ςυμβοφν πολλά ατυχιματα! Για παράδειγμα να πζςουμε,να τραυματιςτοφμε απο κάποιο 

αιχμθρό αντικείμενο,να πάκουμε κάποιο ζγκαυμα απο κάποια θλεκτρικι ςυςκευι,να 

πάκουμε θλεκτροπλθξία κ.α! Το πιο εφκολο ατφχθμα είναι να δθμιουργθκεί ζνα ζγκαυμα!        

                            

Τι είναι ζγκαυµα: Είναι θ καταςτροφι του δζρµατοσ και ενδεχόµενα των υποκειµζνων 

ιςτϊν κάτω από τθν επίδραςθ κερµικϊν ι χθµικϊν αιτίων, ακτινοβολίασ ι θλεκτρικοφ 

ρεφµατοσ. Ακόµθ κα µποροφςε να αναφερκεί θ επίδραςθ µθχανικϊν αιτίων όπωσ 

ςυµβαίνει ςτα εγκαφµατα τριβισ. 

Τα περιςςότερα εγκαφματα ςυμβαίνουν ςτθν καρδιά του ςπιτιοφ,τθν κουηίνα! Τα 

ςυχνότερα εγκαφματα είναι το να χυκεί πάνω μασ κάποιο πολφ ηεςτό υγρό(π.χ καυτό 

λάδι,βραςμζνο νερο κ.α) ι  να ακουμπιςουμε πανω ςε κάποια καυτι  θλεκτρικι 

ςυςκευι(π.χ αναμμζνο μάτι,ηεςτι κατςαρολα). Επιπλζον ,μζςα ςτο ςπίτι μποροφν να 

προκαλεκοφν και άλλου είδουσ εγκαφματα όπωσ χθμικά.Για μία γυναίκα που αςχολείτε με 

τισ δουλειζσ του ςπιτιοφ είναι πολφ ςυχνό ατφχθμα , να χυκεί πάνω τθσ κάποια χθμικι 

ουςία απο απορυπαντικό ι οτιδιποτε!Ακόμθ,μποροφν να ςυμβοφν και θλεκτρικά 

εγκαφματα,να περάςει δθλαδι το ρεφμα ςτο ςϊμα μασ,αυτο ςυμβαίνει ςυχνά ςε μικρά 

παιδιά τα οποία ‘’παίηουν με τισ μπρίηεσ’’ . 

 

Είδθ εγκαυμάτων  : 

 

Θερμικά (επίδραςθ κερμότθτασ, φλόγασ, υγρϊν, ατμϊν, κλπ). 

Θλεκτρικά (επίδραςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ). 

Χθμικά (επίδραςθ χθμικϊν ουςιϊν, οξζων ι αλκαλίων). 

Ακτινικά (επίδραςθ ιονίηουςασ ακτινοβολίασ, θλιακισ ακτινοβολίασ). 

Στα κερμικά εγκαφματα θ επίδραςθ τθσ κερμότθτασ μπορεί να είναι ξθρά (φλόγα, καυτό 
ςίδερο, τςιγάρο, καυτό αντικείμενο), ι υγρά (βραςτό νερό, βραςτό λάδι, βραςτό φαγθτό, 
ατμοί κλπ). Τα ξθρά εγκαφματα είναι πιο βαριά και κεραπεφονται δυςκολότερα από τα 
υγρά εγκαφματα. 

Τα θλεκτρικά  εγκαφματα αναπτφςςονται ςτο ςθμείο επαφισ με τθν θλεκτρικι πθγι. Είναι 
ςοβαρά εγκαφματα, ςυνικωσ β’ και γ’ βακμοφ, και μποροφν να προκαλζςουν βλάβεσ ςε 
απομακρυςμζνεσ περιοχζσ του ςϊματοσ (καρδιά, εγκζφαλοσ). 

Τα χθμικά εγκαφματα προκαλοφνται με τθ δράςθ χθμικϊν ουςιϊν ςτο δζρμα, οφκαλμοφσ ι 
ςτουσ βλεννογόνουσ (κατάποςθ). 
Οι χθμικζσ ουςίεσ μπορεί να είναι οξζα * κειϊκό οξφ, νιτρικό οξφ (βιτριόλι) +, αλκάλια * 
καυςτικό νάτριο (ποτάςα), αςβζςτθσ + ι άλλεσ χθμικζσ ουςίεσ ( άλατα φωςφόρου, 
μαγνθςίου κλπ).  
Είναι πολφ ςοβαρά εγκαφματα και θ βλάβθ που προκαλοφν ςτον οργανιςμό εξαρτάται από 
τθν οδό χορθγιςεϊσ των (πχ θ κατάποςι τουσ προκαλεί ςοβαρό ζγκαυμα ςτον οιςοφάγο, 
ςτόμαχο). Θ αντιμετϊπιςι τουσ ςυνίςταται ςε ταχεία εξουδετζρωςθ και απομάκρυνςθ τθσ 
χθμικισ ουςίασ και ςτθ ςυνζχεια εξουδετζρωςθ και απομάκρυνςθ τθσ χθμικισ ουςίασ και 
ςτθ ςυνζχεια ανάλογθ κεραπευτικι αγωγι. 
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Τα ακτινικά εγκαφματα προκαλοφνται με τθν επίδραςθ:  

α) Ιονίηουςασ ακτινοβολίασ (ραδιενζργεια), που προζρχεται από ατυχιματα ςε ατομικά 

εργοςτάςια ι ατομικι ζκρθξθ.  

β) Θλιακισ ακτινοβολίασ. Είναι γεγονόσ ότι ο ιλιοσ είναι θ πθγι τθσ ηωισ. 

Ζχει μικροβιοκτόνεσ ιδιότθτεσ, μετατρζπει τθν προβιταμίνθ D ςε βιταμίνθ D, δυναμϊνει 

τθν όραςθ και το ςπουδαιότερο προκαλείευφορία και αισιοδοξία. 

Θ αλόγιςτθ όμωσ ζκκεςθ ςτα “χάδια” του ιλιου επιφζρει βλάβεσ ςτο ανκρϊπινο δζρμα 

(εγκαφματα, καρκίνο, γιρανςθ).  

Θ θλιακι ακτινοβολία αποτελείται από υπζρυκρεσ, υπεριϊδεισ και ορατζσ ακτίνεσ. 

Ανάλογα με το μικοσ κφματόσ τουσ οι υπεριϊδεισ ακτίνεσ διακρίνονται ςε Α και Β (UVB, 

UVA). 

 

 

Διαχωριςμόσ εγκαυμάτων : 

 

Ρρϊτου βακμοφ: Μικρό 

 Στα λιγότερο ςοβαρά εγκαφματα καίγεται μόνο το εξωτερικό ςτρϊμα του δζρματοσ, θ 
επιδερμίδα. Το δζρμα ςυνικωσ κοκκινίηει, μπορεί να πρθςτεί και να πονά. Ωςτόςο, το 
εξωτερικό ςτρϊμα του δζρματοσ δεν ζχει καεί βακιά. Αν το ζγκαυμα δεν περιλαμβάνει 
μεγάλεσ περιοχζσ των χεριϊν, των ποδιϊν, του προςϊπου, τθσ βουβωνικισ χϊρασ, των 
γλουτϊν ι μιασ βαςικισ άρκρωςθσ, μπορεί να κεραπευτεί με διάφορεσ κεραπείεσ. Τα 
εγκαφματα από χθμικά μπορεί να χρειαςτοφν επιπλζον φροντίδα. 

 
 
  
Δευτζρου: βακμοφ 
  
Πταν καεί το πρϊτο ςτρϊμα δζρματοσ και το ζγκαυμα περάςει ςτο δεφτερο ςτρϊμα, το 
χορίο, το ζγκαυμα είναι δευτζρου βακμοφ. Σχθματίηονται φουςκάλεσ και το δζρμα αποκτά 
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πολφ κόκκινο χρϊμα και φαίνεται λερωμζνο. Τα ςυμπτϊματα είναι ζντονοσ πόνοσ και 
πριξιμο. 
Αν το ζγκαυμα δεφτερου βακμοφ περιορίηεται ςε διάμετρο 5 – 7,5 εκατοςτά, ακολουκιςτε 
τισ ιατρικζσ ςυνταγζσ που ακολουκοφν. Αν θ καμζνθ περιοχι είναι μεγαλφτερθ ι το 
ζγκαυμα βρίςκεται ςτα χζρια, ςτα πόδια, ςτο πρόςωπο, ςτθ βουβωνικι χϊρα, ςτουσ 
γλουτοφσ ι ςε μια βαςικι άρκρωςθ, ηθτιςτε αμζςωσ ιατρικισ φροντίδα. 

  
Τρίτου βακμοφ: Σοβαρό 
  
Τα πιο ςοβαρά εγκαφματα περιλαμβάνουν όλα τα ςτρϊματα του δζρματοσ. Το λίποσ, τα 
νεφρα, τουσ μυσ, ακόμα και τα οςτά μποροφν να επθρεαςτοφν. Συνικωσ υπάρχουν 
κατάμαυρα ςθμεία ι ξερζσ λευκζσ περιοχζσ. Ο πόνοσ μπορεί να είναι πολφ ζντονοσ ι, αν 
ζχουν καταςτραφεί τα νεφρα, να μθν υπάρχει κακόλου πόνοσ. Σε κάκε περιςτατικό 
εγκαφματοσ τρίτου βακμοφ πρζπει να ηθτάτε άμεςθ ιατρικι βοικεια 
 
Ακόμα και για πρϊτου και δευτζρου βακμοφ εγκαφματα κα πρζπει να αναηθτιςετε ιατρικι 
βοικεια αν θ καμζνθ περιοχι είναι μεγάλθ ι αν μετά τθν ανακοφφιςθ του αρχικοφ πόνου θ 
καμζνθ περιοχι παρουςιάηει ξανά ςθμάδια λοίμωξθσ όπωσ κοκκινίλα, κερμότθτα, πριξιμο, 
πόνοσ, φαγοφρα και κάψιμο. 

Ρεραιτζρω, θ ιατρικι παρακολοφκθςθ είναι απαραίτθτθ αν καεί ζνα παιδί, αν το κάψιμο 
βρίςκεται ςε ευαίςκθτεσ περιοχζσ του ςϊματοσ για παράδειγμα, ςτο πρόςωπο, ι αν ζχετε 
οποιεςδιποτε ερωτιςεισ ι αμφιβολίεσ. 
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ΔΘΛΘΣΘΡΙΑΕΙ ΣΟ ΠΙΣΙ 

Οι παγίδεσ που κρφβει το ςπίτι 

Θ φυςιολογικι περιζργεια ωκεί τα παιδιά να περιεργάηονται και, ςυχνά, να δοκιμάηουν 

διάφορα αντικείμενα ι προϊόντα που περιζχουν επιβλαβείσ ουςίεσ. Ζτςι, το 90% των 

περιπτϊςεων δθλθτθρίαςθσ ςυμβαίνει ςτο ςπίτι. Ροια ςθμεία του ςπιτιοφ, όμωσ, μπορεί 

να κρφβουν κινδφνουσ και τι πρζπει να προςζχουν οι γονείσ; 

Ο κίνδυνοσ από τθν ζκκεςθ των παιδιϊν ςε δθλθτθριϊδεισ ουςίεσ είναι ςυχνό πρόβλθμα. 

Το 90% των περιπτϊςεων δθλθτθριάςεων ςυμβαίνει ςτο ςπίτι και ςε ςπάνιεσ περιπτϊςεισ 

μπορεί να αποβεί μοιραίο. Σε παιδιά θλικίασ κάτω των 6 ετϊν οι περιςςότερεσ 

δθλθτθριάςεισ οφείλονται ςε καλλυντικά και ςε προϊόντα προςωπικισ φροντίδασ. 

Ακολουκοφν ςε ςυχνότθτα τα διάφορα κακαριςτικά του ςπιτιοφ και τα αναλγθτικά 

φάρμακα. Τον ςοβαρότερο κίνδυνο εγκυμονοφν τα φαρμακευτικά ςυμπλθρϊματα του 

ςιδιρου, τα αντιδιαβθτικά φάρμακα (ςουλφονυλουρίεσ), τα αντικατακλιπτικά φάρμακα, τα 

φάρμακα του καρδιαγγειακοφ ςυςτιματοσ (αντιυπερταςικά), τα ςαλικυλικά (αςπιρίνθ), οι 

τοξικζσ αλκοόλεσ, θ κλονιδίνθ, τα οπιοειδι, οι υδρογονάνκρακεσ και οι παραςιτοκτόνεσ 

ουςίεσ. Θ πλειονότθτα των παιδικϊν δθλθτθριάςεων αντιμετωπίηεται με αςφάλεια ςτο 

ςπίτι, ζπειτα από επικοινωνία και παροχι οδθγιϊν από το Κζντρο Δθλθτθριάςεων (210 

7793777). Τα νιπια μεγαλϊνοντασ γίνονται περιςςότερο περίεργα, κινθτικά και επιδζξια. 

Καταφζρνουν να μετακινοφνται ευκολότερα ςτο ςπίτι, να ανοίγουν ντουλάπια και να 

περιεργάηονται το περιεχόμενό τουσ, κακϊσ και να ξεβιδϊνουν τα πϊματα των 

φαρμακευτικϊν ςυςκευαςιϊν. Θ φυςιολογικι τουσ περιζργεια και θ τάςθ τουσ για 

ςτοματικό ερεκιςμό τα ωκεί να βάηουν διάφορα αντικείμενα ςτο ςτόμα τουσ, 

επιδιϊκοντασ να τα γευτοφν ι να τα καταπιοφν. Τα παιδιά προςχολικισ θλικίασ μπορεί να 

προςπακιςουν να «ςυμμετζχουν» ςτθν κακαριότθτα του ςπιτιοφ, χρθςιμοποιϊντασ 

διάφορα τοξικά προϊόντα οικιακισ κακαριότθτασ ι να προςπακοφν να παίρνουν μόνα τουσ 

φάρμακα. 
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ΟΙ ΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 

Οι γονείσ οφείλουν να επιτθροφν τισ δραςτθριότθτεσ του παιδιοφ και να επικεωροφν 

τακτικά το ςπίτι για τθν αποτροπι κινδφνων δθλθτθρίαςθσ, επιδιϊκοντασ ζτςι να 

εξαςφαλίςουν ζνα αςφαλζσ περιβάλλον για το παιδί. Για τθν αςφάλεια των παιδιϊν οι 

γονείσ οφείλουν να τθροφν τουσ παρακάτω κανόνεσ: 

Να φυλάςςουν τα επικίνδυνα για δθλθτθρίαςθ προϊόντα αςφαλιςμζνα ςε ςθμεία όπου 

το παιδί να μθν μπορεί να τα πλθςιάςει ι να τα πιάςει. 

Να χρθςιμοποιοφν κλειδαριζσ ι ςφρτεσ αςφαλείασ ςτα ςυρτάρια και ςτα ντουλάπια ςτα 

οποία φυλάςςονται διάφορα επικίνδυνα αντικείμενα ι φάρμακα. 

Σε ςυνκικεσ αναςτάτωςθσ, εκνευριςμοφ και υπερζνταςθσ (π.χ. πυρετόσ) να αποφεφγουν 

τισ βιαςτικζσ και απρόςεκτεσ ενζργειεσ, δίνοντασ ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ ςωςτι δοςολογία 

του φαρμάκου, ςτο ερμθτικό κλείςιμο του φαρμάκου με το πϊμα του και ςτθν τοποκζτθςι 

του, μετά τθ χριςθ, ςε αςφαλι χϊρο. 

Να αναφζρονται ςτο φάρμακο με τθν πραγματικι ονομαςία του και να μθν προκαλοφν 
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ςφγχυςθ ςτο παιδί αποκαλϊντασ το καραμζλα κ.ά. 

Να μθν αφινουν τα δοχεία με αλκοόλ ςε ςθμεία όπου μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ζνα παιδί 

Να διατθροφν τα διάφορα προϊόντα ςτισ αρχικζσ τουσ ςυςκευαςίεσ και να αποφεφγουν να 

αποκθκεφουν φαρμακευτικζσ ουςίεσ ςε δοχεία τροφίμων ι αναψυκτικϊν. 

Ρριν από τθ χριςθ οποιουδιποτε προϊόντοσ να διαβάηουν προςεκτικά τισ οδθγίεσ χριςθσ 

τουσ. 

Να μάκουν τα παιδιά να μθν πίνουν και να μθν τρϊνε οτιδιποτε, εκτόσ και εάν αυτό τουσ 

το προςφζρει ζνασ ενιλικασ. 

Να αποφεφγουν τθ λιψθ φαρμάκων μπροςτά ςε μικρά παιδιά. Τα παιδιά ζχουν τθν τάςθ 

να μιμοφνται τισ ςυμπεριφορζσ των ενθλίκων. 

Να ελζγχουν ςυχνά το ςπίτι για τυχόν λθγμζνα φάρμακα,ϊςτε να πεταχτοφν ζγκαιρα. 

Να απομακρφνουν ουςίεσ που κεωροφνται ςιμερα ακατάλλθλεσ για κεραπείεσ, όπωσ είναι 

τα διάφορα αικζρια ζλαια, το βορικό οξφ, ο αμμωνιοφχοσ υδράργυροσ και το νζφτι. 

Ζνα παιδί κινδυνεφει περιςςότερο από δθλθτθρίαςθ όταν βρίςκεται ςε ζνα μθ γνϊριμο 

περιβάλλον (π.χ. ςτο ςπίτι ςυγγενϊν, φίλων κ.ά.). 

 

 

Τα περιςςότερα ςπίτια περιζχουν δυνθτικά τοξικζσ ουςίεσ ςε διάφορουσ χϊρουσ (κουηίνα, 

μπάνια, γκαράη). Θ επικεϊρθςθ των χϊρων του ςπιτιοφ ςτουσ οποίουσ ελλοχεφει ο 

κίνδυνοσ δθλθτθριάςεων πρζπει να γίνεται με μεκοδικό και ςχολαςτικό τρόπο. 
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Θλεκτροπλθξία 

 

Ρϊσ να προλάβετε το ατφχθμα 

 

Πλεσ οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνεσ με αςφάλειεσ που 

ρίχνουν αυτόματα τον γενικό ςε περίπτωςθ βραχυκυκλϊματοσ .Οι πιο ςφγχρονεσ 

θλεκτρικζσ πρίηεσ διακζτουν και ςυςτιματα αςφάλειασ ςτο εςωτερικό τουσ. Ραρ’ όλα 

αυτά, ςυςτινεται να ελζγχετε κατά περιόδουσ τθν ακεραιότθτα των καλωδίων, των 

διακοπτϊν και των πριηϊν και αν κάτι δεν πθγαίνει καλά, να καλείτε τον ειδικό. Θυμθκείτε 

να μθν ςβινετε το φωσ, κακϊσ και να μθν χρθςιμοποιείτε θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, όπωσ το 

ςεςουάρ, με βρεγμζνα χζρια και γυμνά πόδια ι ακόμα χειρότερα ενϊ βρίςκεςτε μζςα ςτθν 

μπανιζρα. 

Ραράγοντεσ επικινδυνότθτασ  

 

Ο κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ αυξάνεται όταν κάποιοσ(ιδίωσ τα παιδιά) περιεργάηεται ι 

τοποκετεί ςτισ πρίηεσ ςφρματα ι καρφίτςεσ ι όταν οι διακόπτεσ είναι κατεςτραμμζνοι ι τα 

καλϊδια των θλεκτρικϊν ςυςκευϊν φκαρμζνα. Τα φωτιςτικά δαπζδου  και τα πορτατίφ 

κεωρείται ότι μπορεί να γίνουν αίτια θλεκτροπλθξίασ,  γι ’αυτό προτιμάται ο 

φωτιςμόσ(ειδικά ςτα παιδικά δωμάτια)να είναι κεντρικό. 

Επείγουςεσ ενζργειεσ  

 

Σε περίπτωςθ θλεκτροπλθξίασ ενόσ ατόμου, πρϊτθ ενζργεια είναι θ διακοπι του ρεφματοσ 

από το γενικό διακόπτθ ι απομάκρυνςθ του ατόμου από τθν επαφι με το θλεκτρικό ρεφμα 

με προςοχι για να μθν κινδυνεφςει και αυτόσ που προςπακεί να βοθκιςει το κφμα. Θ 

επαφι με τον πακόντα δεν  πρζπει να γίνεται με γυμνά και βρεγμζνα χζρια αλλά με τθν 

παρεμβολι θλεκτρομονωτικοφ υλικοφ π.χ ξφλο.      
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ΠΘΓΕ: 

http://www.healthyliving.gr/2011/10/21/%CF%84%CE%B1-

%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B

1-%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-

%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD/ 

http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=127&langID=1&entryID=5 

http://www.leto.gr/page.aspx?p_id=852 

http://www.eimaimama.gr/2013/04/atuxima-sto-spiti.html 

http://www.vita.gr/paidi/article/4622/atyxhmata-sto-spiti-mh-prosexe/ 

http://www.nestlebaby.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-

%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82 

 

Μέιε νκάδαο γηα αηπρήκαηα ζην ζπίηη: 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 

ΚΟΥΟΥΡΑΚΘ ΑΓΓΕΛΙΚΘ 

ΒΑΤΙΣΤΑ ΕΛΕΝΘ  

ΚΕΛΕΡΟΥΘ ΕΙΘΝΘ  

ΦΟΥΤΟΥΝΘ ΗΩΘ 

 

 

 

 

 

http://www.healthyliving.gr/2011/10/21/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD/
http://www.healthyliving.gr/2011/10/21/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD/
http://www.healthyliving.gr/2011/10/21/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD/
http://www.healthyliving.gr/2011/10/21/%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%83%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BD/
http://www.mitera.gr/default.asp?siteID=1&pageID=127&langID=1&entryID=5
http://www.leto.gr/page.aspx?p_id=852
http://www.eimaimama.gr/2013/04/atuxima-sto-spiti.html
http://www.vita.gr/paidi/article/4622/atyxhmata-sto-spiti-mh-prosexe/
http://www.nestlebaby.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://www.nestlebaby.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://www.nestlebaby.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82
http://www.nestlebaby.gr/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CF%84%CF%85%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%85%CE%BB%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82
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Ατυχόματα ςτο δρόμο!! 
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Ιστορική αναδρομή  

Ζ αλαθάιπςε ηνπ ηξνρνχ. απνηέιεζε ην βαζηθφ κνριφ ζηήξημεο ησλ 

ππνηππσδψλ κέζσλ κεηαθνξάο, ηελ απαξρή ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο 

θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ αλζξψπνπ. Γε ζα κπνξνχζε 

πνηέ λα θαληαζηεί ν Γάιινο Nicolas-Joseph Cugnot (Νηθνιά Ενδέθ Κηληψ), 

φηαλ ην έηνο 1770 θαηαζθεχαζε έλα αηκνθίλεην φρεκα, ην νπνίν ζεσξείηαη ην 

πξψην απηνθίλεην ηνπ θφζκνπ θαη βξίζθεηαη ζήκεξα ζην κνπζείν ηερλψλ ζην 

Παξίζη, νχηε ν Γεξκαλφο Daimler (Νηαίκιεξ), πνπ ην έηνο 1886, παξέδσζε 

ζην εκπφξην ην πξψην βελδηλνθίλεην απηνθίλεην, φηη απηφ, κε ηελ ηερλνινγηθή 

εμέιημε θαη αλάπηπμε, ζα απνηεινχζε ην βαζηθφηεξν κέζν κεηαθνξάο, πνπ 

δηεπθνιχλεη, αιιά θαη δπζθνιεχεη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ηε δσή ζηνλ πιαλήηε 

καο. Σηελ Αγγιία ζηηο 17/08/1896 ζπλέβε ην πξψην ζαλαηεθφξν ηξνραίν 

αηχρεκα ζπγθεθξηκέλα ζχγθξνπζε απηνθηλήηνπ κε πεδφ. Ζ ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν αλέθεξε: «Βξεηαλφο απηνθηλεηηζηήο νδεγψλ ην 

απηνθίλεην ηνπ κε πιήξε ηαρχηεηα, απψιεζε ηνλ έιεγρν ηνπ νρήκαηνο ηνπ θαη 

δελ εδπλήζε λ’ απνθχγεη ζχγθξνπζε κε ηελ θα Νηξηζθφι, ε νπνία κεη’ νιίγνλ 

απέζαλε ζην Ννζνθνκείν.» Σπκπιεξψζεθε έλαο αηψλαο απφ ηφηε πνπ ν 

Γεξκαλφο εθεπξέηεο Daimler παξέδσζε ζην εκπφξην ην πξψην απηνθίλεην 

παξαγσγήο. Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, ην απηνθίλεην έπαςε λα απνηειεί 

πξνλφκην ησλ πινπζίσλ θαη θαζηεξψζεθε σο βαζηθφ κέζν κεηαθνξάο πνπ 

δηεπθνιχλεη αιιά θαη δπζθνιεχεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε δσή ζηνλ πιαλήηε 

καο. Σηελ Πχιε ηνπ Aλδξηαλνχ. ηελ 5ε Μαξηίνπ 1907, ζεκεηψζεθε ην πξψην 

ηξνραίν αηχρεκα ζηε ρψξα καο, κε ζχκα κηα 25ρξνλε κεηέξα δχν παηδηψλ 

παξαζπξφκελε απφ έλα απφ ηα επηά ζπλνιηθψο απηνθίλεηα πνπ 

θπθινθνξνχζαλ ηφηε ζηελ Αζήλα, φηαλ επηρείξεζε λα δηαζρίζεη ηελ ιεσθφξν 

Σπγγξνχ. Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ θαηλφκελνπ ησλ αηπρεκάησλ ζπλαξηάηαη 

άκεζα κε ηνλ αξηζκφ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο, ην κέγεζνο απηψλ, ηηο 

θπθινθνξηαθέο ζπλζήθεο, ηελ ηαρχηεηα θαη γεληθψο κε φινπο εθείλνπο ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξακέηξνπο άλζξσπνο-φρεκα-νδφο. 

Αλακθηζβήηεηα ε αλζξσπφηεηα δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιέςεη ην ηίκεκα 

πνπ Θα πιεξψζεη απφ ηελ επαλάζηαζε ησλ κέζσλ κεηαθίλεζεο. Ακήραλε 

ζήκεξα ε αλζξσπφηεηα, βαδίδεη πάλσ ζηα πηψκαηα θαη ην αίκα ησλ ζπκάησλ 

ησλ αηπρεκάησλ θαη ζηέθεηαη αλήκπνξε λα αλαραηηίζεη ην επεξρφκελν θαθφ, 

γηαηί ην φρεκα απνηειεί αλαπφζπαζην θξίθν ζχλδεζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ 

βηνκεραλία θαη ηελ θαηαλάισζε ησλ παξαγφκελσλ αγαζψλ. Ζ ζεψξεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο δελ έρεη αλάγθε απφ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο αιιά απφ ηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο σο ηνπ ππέξηαηνπ αγαζνχ. Ζ απαμία 

ηνπ αγαζνχ απηνχ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη ελψ ηα ηξνραία αηπρήκαηα 

ζηνηρίδνπλ εθαηνκκχξηα δσέο πνπ εμηζψλνληαη δηθαηνινγεκέλα κε αθήξπρην 
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"παγθφζκην πφιεκν", ε δηεζλήο θνηλφηεηα δείρλεη λα αδηαθνξεί ή ην ιηγφηεξν, 

θαζψο δελ θαηέζηεη δπλαηφ λα ιάβεη απνηειεζκαηηθά κέηξα γηα ηελ πξφιεςε 

ησλ αηπρεκάησλ.  

Κανόνεσ Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ 

 

Ζννοιεσ και Χαρακτθριςτικά 

Τα οδικά τροχαία ατυχιματα ςτθ χϊρα μασ παρουςιάηουν ξεχωριςτό ενδιαφζρον για τισ 

Δυτικζσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, διότι ςφμφωνα με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία, ο δείκτθσ είναι  πολφ 

μεγαλφτεροσ από εκείνον των χωρϊν αυτϊν 

Ζτςι, τα οδικά τροχαία ατυχιματα αποτελοφν για τθ χϊρα μασ το πιο οξφ κοινωνικό 

πρόβλθμα, αφοφ ςτα άλλα μεγάλα κοινωνικά προβλιματα ςυμμετζχει ςε μικρό ι μεγάλο 

βακμό εκοφςια ενζργεια ι παράλειψθ του ανκρϊπου (ναρκωτικά, άλλεσ τοξικζσ ουςίεσ, 

μεταδοτικζσ, ανίατεσ ι ιάςιμεσ αςκζνειεσ, ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ κ.λ.π.). 

Ατφχθμα, ςφμφωνα με τον οριςμό τθσ Ραγκόςμιασ Οργάνωςθσ Υγείασ, είναι γεγονόσ 

απρόβλεπτο και ανεξάρτθτο από τθ κζλθςθ του ανκρϊπου και προκαλείται από εξωτερικι 

δφναμθ, που δρα γριγορα και εκδθλϊνεται με ςωματικι ι ψυχικι βλάβθ. Τροχαίο 

ατφχθμα, ςφμφωνα με τον οριςμό τθσ ίδιασ οργάνωςθσ, είναι κάκε ατφχθμα, το οποίο 

ςχετίηεται με μθχανοκίνθτο όχθμα, που χρθςιμοποιείται ι προορίηεται για τθ μεταφορά 

ατόμων ι εμπορευμάτων από ζνα ςθμείο ςε άλλο και γίνεται ςτουσ δρόμουσ. Οδικό 

τροχαίο ατφχθμα είναι το ατφχθμα από το οποίο επιλκε βλάβθ ςε πρόςωπα ι πράγματα, 

ςτο οποίο ενεπλάκθ μθχανοκίνθτο όχθμα. Αυτόσ ο οριςμόσ είναι καταχωρθμζνοσ ςτον 

Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, δθλαδι για τον χαρακτθριςμό ατυχιματοσ ωσ τροχαίου 

απαιτείται όχθμα κινοφμενο ςε οδό (ολόκλθρθ θ επιφάνεια του δρόμου που προορίηεται 

για δθμόςια κυκλοφορία) και οδθγοφμενο από πρόςωπο. Από ιατρικισ άποψθσ ο οριςμόσ 

του τροχαίου ατυχιματοσ, είναι κάκε ςωματικι βλάβθ ατόμου από τθ δράςθ τροχοφόρου 

που κινείται ςε δθμόςιο δρόμο. Ο οριςμόσ αυτόσ είναι ανάλογοσ περίπου με τον οριςμό 

και του εργατικοφ ατυχιματοσ. Ανάλογθ είναι θ ερμθνεία τροχαίου ατυχιματοσ που 

δίδεται και ςτισ διάφορεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και παγκόςμια ευρφτερα. Θ ζννοια τθσ 

ςωματικισ βλάβθσ είναι αυτι θ ίδια που ειςάγει και το γιατρό ωσ πραγματογνϊμονα, 

απαραίτθτο για τθν εκτίμθςθ κάκε Ροινικισ ι Αςτικισ ευκφνθσ. Ωσ Θανατθφόρο τροχαίο 

ατφχθμα ορίηεται το τροχαίο ατφχθμα ςτο οποίο θ ςωματικι βλάβθ που υφίςταται το 

άτομο-κφμα ζχει ωσ ςυνζπεια το κάνατο του. Θ πράξθ του οδθγοφ του ατυχιματοσ, ο 

οποίοσ προκάλεςε από αμζλεια ςωματικι βλάβθ ι κάνατο προβλζπεται και τιμωρείται από 

τθν ελλθνικι Ροινικι Νομοκεςία.  
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Θ ποινικι δίωξθ αςκείται αυτεπάγγελτα. Θ αςτικι ευκφνθ βαρφνει και τουσ αςφαλιςτικοφσ 

φορείσ (ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ αςφαλιςτικοφσ νόμουσ και διατάξεισ) οι οποίοι είναι 

υπόχρεοι να καλφψουν κάκε αςτικι διεκδίκθςθ (αποηθμίωςθ για ανκρϊπινα κφματα, 

τραυματιςμοφσ. Διάκριςθ των τροχαίων ατυχθμάτων. Τα οδικά τροχαία ατυχιματα 

χαρακτθρίηονται και καταγράφονται ανάλογα με το αποτζλεςμα: Θανατθφόρο, Σωματικϊν 

βλαβϊν και Υλικϊν ηθμιϊν. Ο διαχωριςμόσ αυτόσ είναι δυςχερισ αλλά και επιςφαλισ, 

ελάχιςτα δε εξυπθρετεί τθν οργάνωςθ τθσ πρόλθψθσ. Το γεγονόσ αυτό εφκολα γίνεται 

αντιλθπτό αν λάβουμε υπόψθ ότι ο οριςμόσ του νεκροφ ενόσ οδικοφ τροχαίου ατυχιματοσ 

διαφζρει από χϊρα ςε χϊρα. Ο οριςμόσ που προτείνεται από τθν οικονομικι επιτροπι για 

τθν Ευρϊπθ είναι να κεωρείται νεκρό το άτομο που πεκαίνει μζςα ςε 30 θμζρεσ από τθ 

ςτιγμι του ατυχιματοσ και εξαιτίασ αυτοφ. 
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Ανάλυςθ φαινομζνων 

Α. Μετωπικι κεντρικι ςφγκρουςθ:  

Τα εμπλεκόμενα ςτθ ςφγκρουςθ αυτι αυτοκίνθτα κατά κανόνα δεν εκτρζπονται. Άλλοτε 

μεν παραμζνουν αμετακίνθτα ςτο ςθμείο τθσ ςυγκροφςεωσ, άλλοτε δε μετακινοφνται 

ευκφγραμμα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ πορείασ του ενόσ ι του άλλου ανάλογα τθσ ορμισ 

των. Ορμι ενόσ ςϊματοσ που κινείται είναι το γινόμενο τθσ μάηασ του (Μ) επί τθν ταχφτθτα 

αυτοφ (S). Μάηα προκειμζνου περί αυτοκινιτου κεωρείται το μικτό βάροσ αυτοφ. Εάν 

επομζνωσ οι ορμζσ είναι ίςεσ, τα αυτοκίνθτα ακινθτοποιοφνται ςτο ςθμείο ςφγκρουςθσ, αν 

είναι άνιςοι μετακινοφνται προσ τθν πορεία του ζχοντοσ τθ μεγαλφτερθ ορμι.  

Β. Νωτιαίομετωπικι κεντρικι:  

Ακινθτοποίθςθ των ςυγκρουόμενων αυτοκινιτων ςτο ςθμείο ςυγκροφςεωσ ι μετακίνθςθ 

προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ πορείασ των ανάλογα τθσ ορμισ των ωσ ανωτζρω.  

Γ. Μετωπικι ζκκεντροσ:  

Το χαρακτθριςτικό του τφπου αυτισ τθσ ςυγκροφςεωσ, είναι ότι, οι τελικζσ κζςεισ των 

αυτοκινιτων ευρίςκονται εκατζρωκεν του ςθμείου ςυγκροφςεωσ και περίπου ςε ίςθ από 

αυτό απόςταςθ, ενϊ τα μζτωπα τουσ είναι ςτραμμζνα προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ. Θ 

αναπτυςςόμενθ κατά τθν περιςτροφι φυγόκεντροσ δφναμθ ωκεί τουσ επιβάτεσ ι το 

φορτίο προσ τα ζξω, δφναται δε να τουσ εκτινάξει εκτόσ του αυτοκινιτου.  

Δ. Νωτιαίομετωπικι ζκκεντροσ:  

Αποτζλεςμα τθσ ςυγκροφςεωσ αυτισ είναι θ προσ τα δεξιά εκτροπι του μετϊπου του 

προθγοφμενου και θ προσ τα αριςτερά περιςτροφι του οπίςκιου μζρουσ που ακολουκεί.  

Ε. Τπό γωνία:  

Τα αυτοκίνθτα μετά τθ ςφγκρουςθ κα εκτραποφν από τισ αρχικζσ τουσ κατευκφνςεισ και κα 

ακολουκιςουν κοινι κατεφκυνςθ (κινοφμενα παράλλθλα), για να ακινθτοποιθκοφν ςε 

κζςεισ οι οποίεσ απζχουν εξίςου περίπου από το ςθμείο ςυγκροφςεωσ. Κάκε ζνα 

αυτοκίνθτο κα ακολουκιςει αρχικά καμπφλθ και ςτθ ςυνζχεια ευκεία ενϊ παράλλθλα κα 

υποςτεί και μια περιςτροφι περί το κζντρο.  

 

 

Σ. Πλευρικι:  

Οι τελικζσ κζςεισ των αυτοκινιτων κατά τισ πλευρικζσ ςυγκροφςεισ ςυνικωσ δφνανται να 

προςδιοριςκοφν. Συνικωσ εγκαταλείπονται επί του οδοςτρϊματοσ ίχνθ πλάγιασ 
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ολιςκιςεωσ και επακολουκεί ανατροπι του ζχοντασ κατά κανόνα τθ μικρότερθ ορμι, 

αυτοκινιτου. 

 

 

Aίτια ατυχθμάτων  

Τα τροχαία ατυχιματα αποτελοφν τθν Τρίτθ αιτία κανάτου μετά τισ καρδιοπάκειεσ και τον 

καρκίνο. Κάκε χρόνο ςτθ χϊρα μασ 2.000 περίπου άνκρωποι χάνουν τθ ηωι τουσ ςτθν 

άςφαλτο και 30.000 τραυματίηονται ςοβαρά ι ελαφρά. Ριο παραςτατικά αυτό ςθμαίνει ότι 

κάκε χρόνο οι κάτοικοι μιασ μικρισ κωμόπολθσ τθσ πατρίδασ μασ 1.800 περίπου κατοίκων 

χάνονται, ενϊ οι κάτοικοι μιασ επαρχιακισ πόλθσ των 25.000 κατοίκων τραυματίηονται 

ςοβαρά ι ελαφρά. Εκτόσ όμωσ από τθν απϊλεια των ανκρωπίνων ηωϊν, που δεν είναι 

δυνατόν να αποτιμθκοφν ςε χριματα, το ετιςιο κόςτοσ των τροχαίων ατυχθμάτων για τθν 

Ελλάδα ανζρχεται ςε πολλά διςεκατομμφρια δραχμζσ. Σφμφωνα δε με πρόςφατθ ζρευνα 

200 διςεκατομμφρια δαπανϊνται από το κράτοσ και τα Αςφαλιςτικά Ταμεία για νοςθλεία, 

υλικζσ ηθμιζσ, διοικθτικά ζξοδα, ςυντάξεισ αναπθρίασ, απϊλεια παραγωγισ, για να μθν 

υπολογίςουμε και τθν ψυχικι οδφνθ που ςιμερα κεωρείται ότι επιδρά αρνθτικά ςτθν 

παραγωγικότθτα. Οι κάνατοι από τροχαία ατυχιματα είναι περιςςότερο οδυνθροί από 

οποιαδιποτε άλλθ αιτία και αυτό γιατί τα κφματα των τροχαίων είναι μζχρι τθ ςτιγμι που 

κα ςυμβεί το μοιραίο, άτομα υγιι, ηωντανά και δραςτιρια. Γίνονται δε ακόμα τραγικότερα 

τα ατυχιματα όταν ζχουν ςαν αποτζλεςμα το ξεκλιριςμα ολόκλθρων οικογενειϊν. 

Μάλιςτα δε τα τροχαία μεταξφ των ατυχθμάτων ςτθν πρϊτθ κζςθ ςαν αιτία κανάτου για 

παιδιά και εφιβουσ μζχρι 19 ετϊν. Ρεριςςότερα από 100 παιδιά ςτθ χϊρα μασ χάνουν τθ 

ηωι τουσ κάκε χρόνο ςε τροχαία δυςτυχιματα, ενϊ 350 τραυματίηονται ςοβαρά και 2.000 

ελαφρότερα από αυτοκίνθτα, δίκυκλα και γενικότερα ςτουσ δρόμουσ. Τελευταία μάλιςτα 

παρατθρείται το ανθςυχθτικό φαινόμενο να αυξάνονται ραγδαία τα τροχαία δυςτυχιματα 

με δίκυκλα και πεηοφσ. Αποτελοφν λοιπόν τα τροχαία ατυχιματα ζνα φαινόμενο για το 

οποίο θ αναηιτθςθ των αιτίων που τα προκαλοφν είναι επιτακτικι ανάγκθ. Διάκριςθ αιτίων 

Θ διερεφνθςθ των αιτιϊν που προκαλοφν τα τροχαία ατυχιματα δεν είναι τόςο εφκολθ όςο 

εκ πρϊτθσ όψεωσ φαίνεται, γιατί το τροχαίο ατφχθμα ςπάνια μπορεί να αποδοκεί 

αποκλειςτικά ςε ζνα μόνο παράγοντα. Συνικωσ είναι ςυνδυαςμόσ γεγονότων και 

καταςτάςεων που οδθγοφν τελικά ςτο ατφχθμα. Θ ενοχοποίθςθ ενόσ και μόνο παράγοντα. 

ςαν αιτία του ατυχιματοσ εγκυμονεί ςοβαροφσ κινδφνουσ λακεμζνων ςυγκεραςμάτων. γι' 

αυτό θ ςωςτι διάγνωςθ των αιτίων εκτόσ των άλλων αποτελεί αναγκαίο όρο για τον 

καταλογιςμό τθσ υπαιτιότθτασ και για τθν ορκι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ. Ζτςι, κα 

προςπακιςουμε να εντοπίςουμε τισ αιτίεσ των τροχαίων ατυχθμάτων ταξινομϊντασ τα 

αίτια ςε τρεισ Κατθγορίεσ: τα αρχικά, τα ζμμεςα και τα άμεςα αίτια.  
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α) ΑΡΧΙΚΑ ΑΙΣΙΑ:  

Είναι αυτά που ανάγονται ςε πράξεισ ι παραλείψεισ προςϊπων, αρχϊν, ι οργάνων, τα 

οποία αν και είναι αρμόδια να λάβουν μζτρα για τθν αποτροπι τροχαίων ατυχθμάτων ι 

δεν πιραν τζτοια ι πιραν αλλά ανεπαρκι με αποτζλεςμα να μθν εξουδετερϊνουν άλλα 

αίτια. Φπαρξθ των οποίων ςυντελεί ςτθν πρόκλθςθ ατυχθμάτων. Τζτοιεσ πράξεισ ι 

παραλείψεισ είναι π.χ. ελαττωματικζσ καταςκευζσ δρόμων, θ ανεπαρκισ οδικι ςιμανςθ 

κ.λ.π.  

β) ΕΜΜΕΑ ΑΙΣΙΑ:  

Τα ζμμεςα αίτια αποτελοφν προχφιςτάμενθ ελαττωματικι κατάςταςθ του οδθγοφ του 

οχιματοσ. του δρόμου ι του καιροφ, θ οποία εγκυμονεί κινδφνουσ (π.χ. δρόμοσ με ςτενι 

γζφυρα που δεν διακρίνεται από μακριά, οδθγόσ ανεκπαίδευτοσ, κυκλοφορία οχιματοσ 

χωρίσ φρζνα κ.λ.π) Λζγονται ζμμεςα διότι δεν ςυνδζονται απευκείασ με το ατφχθμα, αλλά 

διαμζςου των άμεςων αιτιϊν.  

γ) ΑΜΕΑ ΑΙΣΙΑ:  

Είναι αυτά που ανάγονται μόνο ςτον οδθγό. Συνδζονται με πράξεισ παράνομεσ ι 

παραλείψεισ πράξεων, είναι αντίκετεσ με τθν πείρα, τθν λογικι και τθν ςφνεςθ και οδθγοφν 

ευκζωσ ςτο ατφχθμα.  

Σα άμεςα αίτια, είναι:  

1. Θ Αντικανονικι αρχικι ςυμπεριφορά. Από τθν ζρευνα πολλϊν τροχαίων ατυχθμάτων 

απεδείχκθ ότι αυτά ςχεδόν ποτζ δεν ιταν τυχαία αλλά πραγματοποιικθκαν και κα 

μποροφςαν να αποφευχκοφν, αν οι οδθγοί είχαν λίγεσ πρακτικζσ γνϊςεισ τθσ κινθτικισ του 

οχιματοσ, προςάρμοηαν τθν ςυμπεριφορά τουσ ςτισ κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ και δεν 

οδθγοφςαν προκλθτικά.  

2. Θ Κακυςτερθμζνθ αντίλθψθ του κινδφνου  

Κακυςτερθμζνθ αντίλθψθ του κινδφνου υπάρχει όταν ο οδθγόσ δεν ζχει διαρκϊσ τεταμζνθ 

τθν προςοχι του κατά τθν οδιγθςθ, ϊςτε να αντιλαμβάνεται ςε κάκε δευτερόλεπτο και 

κλάςμα ακόμθ του δευτερολζπτου τθν διαμορφοφμενθ κατάςταςθ και ανάλογα να ενεργεί 

για τθν πρόλθψθ κάκε ατυχιματοσ. Ευνόθτο είναι ότι όταν ο οδθγόσ αντιλαμβάνεται 

κακυςτερθμζνα τον κίνδυνο δεν προλαβαίνει να αντιδράςει ςωςτά και ζτςι το ατφχθμα δεν 

αποφεφγεται.  

 

 



25 
 

3. Θ Εςφαλμζνθ αποφευκτι ενζργεια  

Εςφαλμζνθ αποφευκτι ενζργεια υπάρχει όταν ο οδθγόσ μπροςτά ςε μια επικίνδυνθ 

κατάςταςθ ι δεν προβαίνει ςτθν ενδεδειγμζνθ απoψευκτικι ενζργεια για να αποφφγει το 

ατφχθμα ι δεν προβαίνει ςε καμία ενζργεια.  

Βαςικό αίτιο τθσ εςφαλμζνθσ αποφευκτισ ενζργειασ ι τθσ παράλειψθσ αυτισ, είναι θ 

ζλλειψθ εξαςκιςεωσ, γι’ αυτό και παρατθρείται ςυνικωσ ςε νζουσ, δθλαδι οδθγοφσ χωρίσ 

πείρα.  

4. Θ Οδιγθςθ υπό τθν Επιρεια Αλκοόλ. Μια από τισ ςοβαρότερεσ αιτίεσ πρόκλθςθσ 

μεγάλου αρικμοφ ατυχθμάτων με κανατθφόρα κατά κανόνα αποτελζςματα, που πρζπει να 

καταπολεμθκεί δραςτικά, είναι θ οδιγθςθ υπό τθν επιρεια αλκοόλ. Το αλκοόλ και θ 

οδιγθςθ είναι δφο πράγματα εντελϊσ αςυμβίβαςτα. Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να 

διαλζξεισ πιο από τα δφο προτιμάσ. Το ποτό ι τθν οδιγθςθ. Μζςθ λφςθ δεν υπάρχει. Είναι 

επιπόλαια και εγκλθματικι θ νοοτροπία που εκδθλϊνεται με τισ φράςεισ «όταν πιϊ λίγο 

οδθγϊ καλφτερα», «εμζνα το ποτό δεν με πειράηει», «οδθγϊ με κζφι».  

Αίτια τροχαίων ατυχθμάτων ςτθν Ελλάδα  

Ρριν προχωριςουμε ςτθν πρόλθψθ των τροχαίων ατυχθμάτων, κρίνουμε ςκόπιμο να 

παρακζςουμε οριςμζνα ςτοιχεία ςχετικά με τθν διαμόρφωςθ των τροχαίων ατυχθμάτων 

ςτθν Χϊρα μασ.  

Σα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχθμάτων ςτθν χϊρα μασ διαχωρίηονται ωσ εξισ:  

α) Αίτια αναφερόμενα ςε οδθγοφσ:  

1) θ υπερβολικι ταχφτθτα,  

2) παραβίαςθ προτεραιότθτασ γενικϊσ,  

3) θ απόςπαςθ τθσ προςοχισ του οδθγοφ,  

4) θ κίνθςθ ςτο αντίκετο ρεφμα,  

5) αντικανονικό προςπζραςμα,  

6) μθ χρθςιμοποίθςθ ηϊνθσ αςφαλείασ ι κράνουσ από τουσ οδθγοφσ  

δικφκλων κ.ο.κ.  
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Πρόλθψθ Σροχαίων Ατυχθμάτων 

Ενζργεια και δράςθ πριν το τροχαίο ατφχθμα. 

 Το κζμα τθσ οδικισ αςφάλειασ διεκνϊσ είναι πολυςφνκετο και θ αντιμετϊπιςθ του απαιτεί 

τθν ενεργοποίθςθ και τθ ςυνεργαςία πλικουσ φορζων, για τθν εφαρμογι των αναγκαίων 

μζτρων, τόςο για τθν πρόλθψθ των οδικϊν ατυχθμάτων, όςο και για τθ μείωςθ των 

ςυνεπειϊν τουσ. Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο και ςτθν Ελλάδα υπάρχει ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ 

φορζων που εμπλζκονται άμεςα ι ζμμεςα με τθν οδικι αςφάλεια και ζχουν αναπτφξει 

κατά καιροφσ και ακολουκϊντασ διεκνι πρότυπα, αξιοςθμείωτεσ ςχετικζσ πρωτοβουλίεσ. 

Οι πρωτοβουλίεσ αυτζσ αφοροφςαν ςτθν εφαρμογι μεμονωμζνων δράςεων οδικισ 

αςφάλειασ, οι οποίεσ δυςτυχϊσ δεν αποτζλεςαν τμιμα κάποιου ολοκλθρωμζνου και 

μακροπρόκεςμου προγράμματοσ αντιμετϊπιςθσ των οδικϊν ατυχθμάτων και των 

ςυνεπειϊν τουσ. Μετά τθ διαμόρφωςθ του Στρατθγικοφ Σχεδίου Αςφάλειασ (2001-2005) 

εφαρμόηοντασ ολοκλθρωμζνεσ δράςεισ από τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ. Στόχοι πρόλθψθσ 

Αναφερκικαμε ςτα αίτια που προκαλοφν τα τροχαία ατυχιματα, ςτόχοσ τθσ Ρολιτείασ 

όμωσ είναι να προλαμβάνει τα ατυχιματα με κατάλλθλο προγραμματιςμό τθσ πρόλθψθσ 

(βραχυπρόκεςμο και μακροπρόκεςμο) που πρζπει να ςυγκλίνει ςτουσ παρακάτω ςτόχουσ:  

α) ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ.  

Στθ ρίηα κάκε τροχαίου ατυχιματοσ υπάρχει πάντοτε ζνα ανκρϊπινο λάκοσ. Βελτίωςθ τθσ 

οδικισ αςφάλειασ ςθμαίνει βελτίωςθ τθσ ςυμπεριφοράσ εκατομμυρίων αυτοκινθτιςτϊν, 

μοτοςικλετιςτϊν, ποδθλατιςτϊν και πεηϊν. Από τθν παιδικι θλικία πλάκεται θ 

ςυμπεριφορά του ενιλικα, γι’ αυτό από το ςχολείο το παιδί πρζπει να γνωρίςει τουσ 

κινδφνουσ του δρόμου και τθ ςωςτι ςυμπεριφορά του οδθγοφ. Το παιδί δεν ζχει αίςκθςθ 
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του κινδφνου που διατρζχει ςτο δρόμο, γι’ αυτό είναι απαραίτθτο να τυπϊςουμε ςτο 

μυαλό του απλοφσ κανόνεσ, που κα του επιτρζψουν να τον αποφφγει. Στθν αρχι κάκε 

ςχολικοφ ζτουσ, το μεγαλφτερο πρόβλθμα των γονιϊν είναι πωσ κα πάει το παιδί ςτο 

ςχολείο, ςτο γυμναςτιριο, ςτο φροντιςτιριο, ςτθ γειτονιά να παίξει και πωσ κα επιςτρζψει 

με αςφάλεια ςτο ςπίτι του. Απόλυτα δικαιολογθμζνοσ είναι ο ανωτζρω προβλθματιςμόσ, 

κακ' όςον ο δείκτθσ τθσ παιδικισ κνθςιμότθτασ ςτθ χϊρα μασ οφείλεται ςε μεγάλο 

ποςοςτό ςτα τροχαία ατυχιματα. Κάκε χρόνο ςτθ χϊρα μασ αφινουν τθν τελευταία τουσ 

πνοι ςτθν άςφαλτο 140 παιδιά θλικίασ κάτω των 14 ετϊν και τραυματίηονται ςοβαρά 

1.500. Οι αρικμοί των κανάτων και ςοβαρϊν τραυματιςμϊν που ςυμβαίνουν ςτθν πατρίδα 

μασ τα τελευταία χρόνια, μπορεί να κεωρθκεί ότι ζχει προςλάβει διάςταςθ επιδθμικισ 

μορφισ. Στατιςτικά ςτοιχεία τθσ διεκνοφσ οργάνωςθσ για τθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων 

(.R.Ι.) επιβεβαιϊνουν τθ ςπουδαιότθτα του τομζα πρόλθψθσ τροχαίων ατυχθμάτων, που 

μόνο θ Κυκλοφοριακι αγωγι μπορεί να πετφχει. 

Συγκεκριμζνα από το ζτοσ 1980 ςτισ Σκανδιναβικζσ χϊρεσ Νορβθγία και Φιλανδία όπου θ 

ενθμζρωςθ του κοινοφ ςε κζματα κυκλοφοριακισ αγωγισ ιταν ςωςτά ςχεδιαςμζνθ, άρτια 

οργανωμζνθ, αλλά και Επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ, θ μείωςθ του αρικμοφ των τροχαίων 

ατυχθμάτων ιταν ςθμαντικά αιςκθτι και αδιάλειπτα για όλα τα επόμενα χρόνια. 

β) ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ  

Άλλοσ τομζασ όπου απαιτείται θ παρζμβαςθ τθσ πολιτείασ είναι θ εκπαίδευςθ των 

υποψθφίων οδθγϊν. Από τθν ανάλυςθ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων παρατθριςαμε ότι ο 

οδθγόσ και μάλιςτα ο Ζλλθνασ οδθγόσ βαρφνεται με το ςυντριπτικό ποςοςτό ευκφνθσ του 

80,5% ςτθν πρόκλθςθ των τροχαίων απθχθμάτων. Αυτό ςθμαίνει ότι του λείπει θ ικανότθτα 

ςωςτισ οδιγθςθσ και αγωγισ, δείγματα κακισ Εκπαίδευςθσ. Γι' αυτό πρζπει θ εκπαίδευςθ 

των υποψθφίων οδθγϊν να γίνει πιο ςυςτθματικι και θ εξζταςθ τουσ για τθν απόκτθςθ 

άδειασ οδιγθςθσ, αυςτθρι και αντικειμενικι. Θ ςθμερινι εξζταςθ των υποψθφίων οδθγϊν 

διακρίνεται ςε κεωρθτικι και πρακτικι. Θ κεωρθτικι εξζταςθ δεν κρίνεται επιτυχισ γιατί ο 

υποψιφιοσ δεν μελετά τουσ κανόνεσ Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ, αλλά αποςτθκίηει το 

ερωτθματολόγιο των εξετάςεων, το οποίο αποτελεί τελικά και το ςφνολο των κεωρθτικϊν 

γνϊςεων, χωρίσ όμωσ να μακαίνει το «γιατί» τθσ ςωςτισ απάντθςθσ με επακόλουκο να μθ 

γνωρίηει τισ επιπτϊςεισ ενδεχόμενθσ παράβαςθσ εκ μζρουσ του, όταν αποκτιςει το 

"δίπλωμα" και αρχίςει να κυκλοφορεί ςτουσ δρόμουσ. Θ πρακτικι εξζταςθ είναι 

ολιγόχρονθ και ςπάνια εξετάηεται θ ικανότθτα οδιγθςθσ ςε όλεσ τισ πικανζσ να 

παρουςιαςκοφν ςτθν πράξθ κυκλοφοριακζσ ςυνκικεσ. Βαςικζσ επιδιϊξεισ ςτθν 

εκπαίδευςθ των υποψθφίων οδθγϊν ςτισ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, όςον αφορά τθν οδικι 

αςφάλεια, δεν είναι απλά θ παροχι των βαςικϊν γνϊςεων για τθ οδιγθςθ ενόσ οχιματοσ 

(όπωσ γίνεται ςτθν Ελλάδα μζχρι ςιμερα) αλλά θ ανάπτυξθ κετικισ ςτάςθσ για αςφαλι και 

υπεφκυνθ οδικι ςυμπεριφορά απζναντι ςτουσ άλλουσ χριςτεσ τθσ οδοφ, ιδιαίτερα ςτουσ 

ευάλωτουσ (δικυκλιςτζσ, πεηοφσ-παιδιά και θλικιωμζνουσ, θλικιωμζνουσ οδθγοφσ κλπ.) και 

θ ανάπτυξθ τθσ αντίλθψθσ των κινδφνων τθσ οδικισ κυκλοφορίασ ςε κανονικζσ και 
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δυςμενείσ ςυνκικεσ κυκλοφορίασ (όπωσ είναι θ οδιγθςθ τθ νφχτα, υπό δυςμενείσ καιρικζσ 

ςυνκικεσ κλπ.). Οι ςτόχοι αυτοί είναι ουςιϊδεισ για τθν οδικι αςφάλεια και είναι ανάγκθ 

να τεκοφν και ςτθ χϊρα ςε ιςχφ μασ κακϊσ μπορεί να οδθγιςουν ςε μείωςθ τθσ 

αςτυνόμευςθσ (αςφαλζςτερθ και πιο υπεφκυνθ ςυμπεριφορά των οδθγϊν), ςε μείωςθ των 

αναγκϊν άμεςων επεμβάςεων ςτθν οδικι υποδομι, αφοφ οι οδθγοί λόγω τθσ καλφτερθσ 

γνϊςθσ-αντίλθψθσ κα προςαρμόηουν τθ ςυμπεριφορά τουσ για να αντιμετωπίηουν 

αποτελεςματικότερα τουσ κινδφνουσ που ενυπάρχουν ςτο οδικό περιβάλλον (κυκλοφορία 

και οδικι υποδομι). 

 

 

γ) ΑΤΣΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΠΕΡΙ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ  

Πςον αφορά τθν Ελλθνικι Αςτυνομία και ειδικότερα τισ Υπθρεςίεσ τροχαίασ θ ςυμμετοχι 

τουσ ςτθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων πρζπει να πραγματοποιείται με τθν αυςτθρι 

εφαρμογι τθσ Νομοκεςίασ περί αυτοκινιτων και τον κολαςμό των παραβάςεων εκείνων 

που οδθγοφν ευκζωσ ςτο ατφχθμα. Στθ χϊρα μασ οι παραβάςεισ που αναφζρονται ςτθν 

ταχφτθτα, ςτθν προτεραιότθτα, ςτουσ ςθματοδότεσ, ςτο προςπζραςμα, ςτουσ ελιγμοφσ και 

ςτθν απόςταςθ αςφαλείασ, είναι εκείνεσ που προκαλοφν τα περιςςότερα ατυχιματα. 

Επομζνωσ, οι τροχονόμοι πρζπει ςτισ παραβάςεισ αυτζσ να είναι ιδιαίτερα αυςτθροί. Οι 

Ζλεγχοι τθσ Τροχαίασ επίςθσ κα πρζπει να αποςκοποφν ςτθν επιςιμανςθ των νεαρϊν 

οδθγϊν δίκυκλων που οδθγοφν επικίνδυνα, οι γνωςτοί "ΚΑΜΙΚΑΗΙ". κακϊσ και όςων 

οδθγοφν υπό τθν επιρεια οινοπνευματωδϊν και ναρκωτικϊν ουςιϊν, οι οποίοι ςυχνά 

εμπλζκονται ςε τροχαία ατυχιματα. 

δ) ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΝΔΡΩΝ ΣΡΟΧΑΙΑ - ΣΕΧΝΙΚΑ ΜΕΑ  

Θ ςυςτθματικι Εκπαίδευςθ. μετεκπαίδευςθ και εξειδίκευςθ των ανδρϊν που υπθρετοφν 

ςτισ Υπθρεςίασ Τροχαίασ, με ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ ικανότθτασ και αποδοτικότθτασ τουσ, 

αποτελεί ςθμαντικό οπωςδιποτε. μζτρο πρόλθψθσ των τροχαίων ατυχθμάτων. Επίςθσ, ο 

ςυνεχισ εξοπλιςμόσ των Υπθρεςιϊν Τροχαίασ με ςφγχρονα τεχνικά και επιςτθμονικά μζςα 

και όργανα, είναι απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικι και αποδοτικι 

λειτουργία των υπθρεςιϊν αυτϊν.  

ε) ΑΦΑΛΕΙΑ ΔΡΟΜΩΝ (ΚΑΣΑΚΕΤΗ)  

Μεγάλθ ςθμαςία πρζπει να δοκεί ςτθν αςφάλεια των δρόμων που αποτελεί τον τρίτο 

παράγοντα πρόκλθςθσ ατυχθμάτων. Δυςτυχϊσ και ςτον τομζα αυτόν χωλαίνει θ Χϊρα μασ. 

Θ αλματϊδθσ αφξθςθ των οχθμάτων και θ προςπάκεια τθσ Ρολιτείασ να καλφψει τόςεσ 

άλλεσ βαςικζσ Εκνικζσ και Κοινωνικζσ ανάγκεσ βρικαν τουσ δρόμουσ μασ λίγουσ και 

απροετοίμαςτουσ να δεχκοφν ζνα τόςο μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Ζχοντασ λοιπόν ωσ 
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βαςικό ςτόχο πάντοτε τθν γριγορθ διακίνθςθ των πολιτϊν και κυρίωσ με θ πολιτεία πρζπει 

να ολοκλθρϊςει το βαςικό οδικό άξονα τθσ Χϊρασ ςε κλειςτό αυτοκινθτόδρομο.  

η) ΑΦΑΛΕΙΑ ΔΡΟΜΩΝ (ΜΕΣΑΦΟΡΕ)  

Σωςτι φόρτωςθ για αςφαλείσ μεταφορζσ επικίνδυνων φορτίων Κατθγορίεσ εφαρμογισ. 

Για κάκε φορτίο που μεταφζρεται από όχθμα με μεικτό βάροσ μεγαλφτερο από 3,5 τόνουσ 

πρζπει να αςφαλίηεται κατάλλθλα, ϊςτε να εκπλθρϊνονται οι γενικζσ αρχζσ και οι ςτόχοι.  

Φορτία για τα οποία ιςχφουν ειδικότερεσ διατάξεισ για τθ φόρτωςθ και τθ μεταφορά τουσ, 

όπωσ θ οδικι μεταφορά επικινδφνων εμπορευμάτων, πρζπει να αςφαλίηονται και να 

μεταφζρονται ςφμφωνα με τθν ειδικότερθ νομοκεςία, που διζπει τισ μεταφορζσ αυτζσ.  

θ) ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΔΗΓΩΝ (.Ε..Ο.)  

Ρρζπει να αναφερκεί επίςθσ ότι θ κακιζρωςθ του ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΡΕΙΦΟΑΣ 

ΟΔΘΓΩΝ (Σ.Ε.Σ.Ο.) από τον Σεπτζμβριο του 1983 αποτζλεςε ουςιαςτικό μζτρο πρόλθψθσ 

ατυχθμάτων όπωσ επίςθσ και ο τεχνικόσ ζλεγχοσ των οχθμάτων που κεςμοκετικθκε, από 

τα γνωςτά ΚΤΕΟ, με τθν λειτουργία των οποίων επζρχονται οι κφριεσ λειτουργίεσ του 

οχιματοσ, ειδικότερα δε τθσ Διεφκυνςθσ και Τροχοπζδθςθσ, πικανι βλάβθ των οποίων 

οδθγεί αναπόφευκτα ςτο ατφχθμα. Θ λειτουργία των προαναφερόμενων Υπθρεςιϊν 

επιβάλλεται να εντατικοποιθκεί για τθν επίτευξθ κετικότερων αποτελεςμάτων.  

κ) ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙ  

Τζλοσ, επειδι για τα κζματα οδικισ κυκλοφορίασ είναι ςυναρμόδια τρία (3) Υπουργεία: 

Συγκοινωνιϊν, Δθμόςιασ Τάξθσ, Δθμοςίων Ζργων και Χωροταξίασ με πολφ περιςςότερεσ 

υπθρεςιακζσ μονάδεσ, και θ εμπλοκι πολλϊν φορζων όπωσ είναι γνωςτό αμβλφνει το 

αίςκθμα ευκφνθσ και αποδυναμϊνει τισ Υπθρεςιακζσ ενζργειεσ, θ ιδζα τθσ ςφςταςθσ 

ενιαίου αυτοτελοφσ φορζα με αντιγραφειοκρατικι οργάνωςθ και αποφαςιςτικζσ 

αρμοδιότθτεσ για τθν άμεςθ και ομοιόμορφθ αντιμετϊπιςθ του κυκλοφοριακοφ 

προβλιματοσ, είναι κάτι παραπάνω από Επιτακτικι. Επιπρόςκετα οι δικαςτικοί λειτουργοί 

κα πρζπει να εξειδικευτοφν. Ππωσ οι Αςτυνομικοί ζτςι και οι Δικαςτζσ πρζπει να 

εξειδικευτοφν ςτα κζματα οδικισ κυκλοφορίασ και ιδιαίτερα ςτο τροχαίο ατφχθμα γιατί θ 

ορκι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ εκτόσ των άλλων. Ριςτεφουμε ότι κα ςυμβαίνει κετικά ςτθν 

πρόλθψθ των ατυχθμάτων. Το κζμα τθσ οδικισ αςφάλειασ διεκνϊσ είναι πολυςφνκετο και 

θ αντιμετϊπιςθ του απαιτεί τθν ενεργοποίθςθ και τθ ςυνεργαςία πλικουσ φορζων, για τθν 

εφαρμογι των αναγκαίων μζτρων, τόςο για τθν πρόλθψθ των οδικϊν ατυχθμάτων, όςο και 

για τθ μείωςθ των ςυνεπειϊν τουσ. Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο και ςτθν Ελλάδα υπάρχει 

ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ φορζων που εμπλζκονται άμεςα ι ζμμεςα με τθν οδικι αςφάλεια 

και ζχουν αναπτφξει κατά καιροφσ και ακολουκϊντασ διεκνι πρότυπα, αξιοςθμείωτεσ 

ςχετικζσ πρωτοβουλίεσ. Οι πρωτοβουλίεσ αυτζσ αφοροφςαν ςτθν εφαρμογι μεμονωμζνων 

δράςεων οδικισ αςφάλειασ, οι οποίεσ δυςτυχϊσ δεν αποτζλεςαν τμιμα κάποιου 

ολοκλθρωμζνου και μακροπρόκεςμου προγράμματοσ αντιμετϊπιςθσ των οδικϊν 
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ατυχθμάτων και των ςυνεπειϊν τουσ. Μετά τθ διαμόρφωςθ του Στρατθγικοφ Σχεδίου 

Οδικισ Αςφάλειασ (2001 - 2005) εφαρμόηονται ολοκλθρωμζνεσ δράςεισ από τουσ 

εμπλεκόμενουσ φορείσ.  

Γι’ αυτό κατά το ςχεδιαςμό του προγράμματοσ επιτιρθςθσ προτείνεται να λθφκοφν υπόψθ 

οι διεκνείσ προδιαγραφζσ ςυχνότθτασ και ζνταςθσ των ελζγχων και να τεκοφν ωσ 

επιμζρουσ ςτόχοι οι εξισ:  

. Συχνότθτα ελζγχων για υπερβολικι ταχφτθτα: ζνασ (1) ςτουσ οκτϊ (8)  

. Συχνότθτα ελζγχων για οδιγθςθ υπό τθν επιρεια  

. Ροςοςτά χριςθσ τθσ ηϊνθσ αςφαλείασ τθσ τάξθσ του 80% των οδθγϊν και των επιβατϊν 

αυτοκινιτων.  

. Ροςοςτά χριςθσ τθσ ηϊνθσ αςφάλειασ τθσ τάξθσ του 80% των οδθγϊν και των επιβατϊν 

αυτοκινιτων. Για τισ ανάγκεσ τθσ εφαρμογισ τθσ διαρκοφσ και ζντονθσ αςτυνόμευςθ τθσ 

κυκλοφοριακισ ςυμπεριφοράσ των χρθςτϊν τθσ οδοφ με τρόπο αποτελεςματικό 

απαιτείται:  

. Θ πλιρθσ κινθτοποίθςθ των δυνάμεων τθσ Τροχαίασ με όλα τα διατικζμενα (προςωπικό, 

οχιματα και εξοπλιςμό).  

. Θ διενζργεια ελζγχων που ςτοχεφουν κυρίωσ ςτθν επικετικι και επικίνδυνθ οδιγθςθ, 

ςτθν οδιγθςθ με υπερβολικι ταχφτθτα, ςτθ χριςθ ηωνϊν και κρανϊν αςφαλείασ, κακϊσ 

και ςτθν οδιγθςθ υπό τθν επιρεια αλκοόλ. Επιςθμαίνεται ότι ιδιαίτερθ μζριμνα πρζπει να 

λθφκεί για τθν επιβολι προςτίμων και κυρϊςεων ςτουσ οδθγοφσ εκείνουσ που 

επαναλαμβάνουν ςυςτθματικά κάποια από τισ ςυγκεκριμζνεσ παραβάςεισ.  

. Θ διενζργεια των ελζγχων να γίνεται με τζτοιο τρόπο που να τουσ κακιςτά απρόβλεπτουσ 

χρονικά και χωρικά από τουσ χριςτεσ, να καλφπτουν ζνα μεγάλο μζροσ του οδικοφ δικτφου 

και να είναι αδφνατο ο οδθγόσ να τουσ διαφφγει.  

. Ειδικά για τον ζλεγχο τθσ χριςθσ τθσ ηϊνθσ αςφαλείασ προτείνονται «καταιγιςτικζσ» 

μζκοδοι αςτυνόμευςθσ, οι οποίεσ είναι αποδεδειγμζνα αποτελεςματικζσ διεκνϊσ.  

. Ειδικά για τον ζλεγχο τθσ οδιγθςθσ υπό τθν επιρεια αλκοόλ, προτείνεται και θ διεξαγωγι 

μαηικϊν ελζγχων των οδθγϊν με τθ χριςθ ειδικϊν οχθμάτων, κατά τθν οποία 

δθμιουργείται μια ςκόπιμα και τεχνθτά ζντονθ φορτιςμζνθ ατμόςφαιρα με ςτόχο τθ 

δθμιουργία των επικυμθτϊν εντυπϊςεων και πεποικιςεων περί τθσ αςτυνόμευςθσ ςτουσ 

οδθγοφσ.  

Επιςθμαίνεται ότι και ςτθ χϊρα μασ οι παραβάςεισ του ΚΟΚ δε κεωροφνται από τθν 

κοινωνία καταδικαςτζεσ όςο οι παραβάςεισ του ποινικοφ κϊδικα, κακϊσ υπάρχει τόςο 

ζλλειψθ κατανόθςθσ των κανόνων οδικισ κυκλοφορίασ, όςο και του λόγου φπαρξθσ τουσ. 

Είναι ςυνεπϊσ αναγκαίο θ αςτυνόμευςθ να ςυνδυάηεται με εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ / 
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ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ που κα ςτοχεφουν ςτθν ενίςχυςθ των γνϊςεων ςχετικά με 

τθ ςωςτι οδικι ςυμπεριφορά, τουσ κινδφνουσ τθσ κυκλοφορίασ, τθ μείωςθ τθσ ανοχισ του 

κοινοφ ςτισ παραβάςεισ των κανόνων οδικισ ςυμπεριφοράσ και ςτθν αποδοχι τθσ 

αςτυνόμευςθσ. 

 

 

 

υνζπειεσ των τροχαίων ατυχθμάτων  

Οι ςυνζπειεσ και τα αποτελζςματα που προκαλοφν τα τροχαία ατυχιματα ολοφάνερο είναι 

ότι είναι πολλά, Επιγραμματικά κα προςπακιςω να παρακζςω μερικά από αυτά:  

1.-Θ απϊλεια τθσ ανκρϊπινθσ ηωισ κάτι που δεν είναι δυνατόν να εκτιμθκεί ςε χριμα. 

Σιμερα γίνεται κακθμερινά ζνασ αμείλικτοσ πόλεμοσ, οι ςυνζπειεσ του οποίου, είναι 

ανάλογεσ με εκείνεσ των πολεμικϊν ςυγκροφςεων, που προκάλεςαν τόςα δεινά και 

ςκόρπιςαν δζοσ ςτθν ανκρωπότθτα.  

2.-Τα ςοβαρό ψυχολογικά προβλιματα και προβλιματα επιβίωςθσ των ορφανϊν παιδιϊν 

που αναμζνουν μετά από ζνα ατφχθμα, όπου κα χάςουν τουσ γονείσ τουσ.  

3.-Τα τεράςτια ποςά που καταβάλλονται από το Κράτοσ και τουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ για 

νοςθλεία, ςυντάξεισ αναπθρίασ και διοικθτικά ζξοδα, που ςφμφωνα με πρόςφατθ ζρευνα 

ανζρχονται ςε 200 Δισ δρχ.  

4.-Αναπτφςςεται το αίςκθμα τθσ αναςφάλειασ ςτο μζςο πολίτθ που κζλει να μετακινθκεί, 

όταν πλθροφορείται από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ για τα τροχαία ατυχιματα, με 
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αποτζλεςμα να παραμείνει ςτισ μεγαλουπόλεισ, αυξάνοντασ το άγχοσ του και επιτείνοντασ 

τθν κακι του ψυχικι διάκεςθ.  

5.-Θ κακι εικόνα που δείχνει θ χϊρα μασ ςτο εξωτερικό, που επθρεάηει το κφροσ τθσ και 

κατ’ επζκταςθ τον τουριςμό.  

6.-Επθρεάηεται ςοβαρά θ παραγωγικότθτα, όπωσ πιςτεφουν οι ερευνθτζσ.  

7.-Δθμιoυργοφνται κυκλοφοριακά προβλιματα, άςχθμεσ ψυχικζσ καταςτάςεισ ςτουσ 

οδθγοφσ και άγχοσ.  

8.-Επιβαρφνεται θ ιδθ υπάρχουςα γραφειοκρατία με τθν ςφνταξθ εγγράφων διότι ςε ζνα 

τροχαίο ατφχθμα επιλαμβάνονται διάφοροι φορείσ, όπωσ Τροχαία, Δικαιοςφνθ, 

Αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ. κ.λ.π.  

9.-Το ςυνάλλαγμα που δαπανάται ςτο εξωτερικό για τθν αγορά ανταλλακτικϊν για τθν 

επιςκευι των οχθμάτων που ζχουν υποςτεί ηθμιζσ.  

10.-Το τροχαίο ατφχθμα, τζλοσ μετά τθν υπογεννθτικότθτα, κεωρείτε πρωταρχικόσ 

παράγοντασ διόγκωςθσ του δθμογραφικοφ προβλιματοσ τθσ χϊρασ μασ και ςυμβάλλει 

αρνθτικά ςτθν Εκνικι Άμυνα, επειδι τα κφματα είναι κυρίωσ ςτρατεφςιμθσ θλικίασ. 

 

 

Οι παραπάνω κλιβερζσ διαπιςτϊςεισ μασ αναγκάηουν να αναηθτιςουμε τρόπουσ για τθ 

μείωςθ των τροχαίων ατυχθμάτων. Από τθν πλευρά μασ ζχουμε να προτείνουμε τα 

ακόλουκα, τα περιςςότερα από τα οποία μποροφν να υλοποιθκοφν άμεςα και που 

απαιτείται γι αυτά κυρίωσ κζλθςθ. 

1.- Κατ' αρχιν απαιτείται εντατικοποίθςθ τθσ αςτυνόμευςθσ, ικανοποιθτικι επιτιρθςθ των 

οδικϊν δικτφων, αυςτθρι τιρθςθ του ΚΟΚ και τιμωρία των παραβατϊν χωρίσ εξαιρζςεισ 

και "προνόμια". Κακιζρωςθ μιασ τζτοιασ διαδικαςίασ ϊςτε να μθν υπάρχει δυνατότθτα 

ακφρωςθσ των προςτίμων (ςβιςιμο κλιςεων).  

2.-Ραράλλθλα πρζπει να δοκεί ζμφαςθ ςτον ζλεγχο τθσ ταχφτθτασ των οχθμάτων και ςτθν 

απαγόρευςθ οδιγθςθσ υπό τθν επίδραςθ οινοπνεφματοσ εφοδιάηοντασ γι' αυτόν τον 

ςκοπό όλεσ τισ αρμόδιεσ Αςτυνομικζσ Υπθρεςίεσ με το ςφγχρονο εξοπλιςμό (RADAR και 

ALKOMETER), ϊςτε να είναι δυνατι θ Επίτευξθ των Ελζγχων αυτϊν.  

3.-Στισ άμεςεσ και βραχυπρόκεςμεσ προτάςεισ μπορεί εφκολα να ενταχτεί και θ επαρκισ 

ενθμζρωςθ των πολιτϊν με φυλλάδια, καμπάνιεσ, εκπομπζσ όπωσ επίςθσ και θ άμεςθ 

διαπαιδαγϊγθςθ ςτθν οδικι αςφάλεια ςε νθπιαγωγεία, δθμοτικά, γυμνάςια και λφκεια.  
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4.-Επιπλζον θ ςωςτι ςυντιρθςθ των οδικϊν αξόνων κακϊσ και θ καλφτερθ ςιμανςθ τουσ. 

Υπάρχουν όμωσ και προτάςεισ που για να πραγματοποιθκοφν χρειάηονται περιςςότερο 

χρόνο και είναι αυτζσ που απαιτοφν νομοκετικι ρφκμιςθ και μεγαλφτερθ προςπάκεια για 

τον επιδιωκόμενο εκςυγχρονιςμό τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ο οποίοσ κα επιφζρει κατϊτερο 

ςυντονιςμό μεταξφ των εμπλεκομζνων υπθρεςιϊν. Κρίνεται λοιπόν ςκόπιμο να 

εξουςιοδοτθκοφν όλοι οι αςτυνομικοί και όχι μόνο τθσ Τροχαίασ για τθν καταγραφι 

τροχαίων παραβάςεων, για ςυνεχι αςτυνόμευςθ και επιτιρθςθ. Επίςθσ, είναι επιτακτικι 

ανάγκθ θ αποκατάςταςθ ςφγχρονθσ, αξιόπιςτθσ και άμεςθσ επικοινωνίασ μεταξφ Τροχαίασ, 

ΕΚΑΒ, Ρυροςβεςτικισ, Νοςοκομείων, με FAX, τθλεφωνικζσ γραμμζσ, αςφρματο δίκτυο, 

δίκτυα υπολογιςτϊν και όχι μόνο δι' αλλθλογραφίασ, όπωσ επίςθσ και θ απορρόφθςθ 

κονδυλίων από το Κοινοτικό πλαίςιο ςτιριξθσ για τον εκςυγχρονιςμό, τθν εκπαίδευςθ και 

τον εξοπλιςμό των παραπάνω Υπθρεςιϊν ϊςτε να είναι δυνατι θ Καλφτερθ αντιμετϊπιςθ 

και διάςωςθ ςτα τροχαία ατυχιματα. Τζλοσ, κεωρείται απαραίτθτο να κεςμοκετθκεί θ 

ςυγκρότθςθ και λειτουργία ενόσ Εκνικοφ Συμβουλίου Οδικισ Αςφάλειασ, το οποίο κα 

επεξεργάηεται και κα ειςθγείται τθν εκνικι πολιτικι οδικισ αςφάλειασ και κα 

παρακολουκεί τθν εφαρμογι τθσ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ. 

 

 

 

Μοτοςυκλζτεσ  

Τφζν δηεζλψο φζν θαη ζηελ Διιάδα νη κνηνζπθιέηεο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξνπο 

δείθηεο αηπρεκάησλ απφ ηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο νρεκάησλ. Ζ απμεκέλε 

πηζαλφηεηα ζπκκεηνρήο ζε νδηθφ αηχρεκα πνπ εκθαλίδνπλ νη κνηνζπθιεηηζηέο ζηελ 
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Διιάδα έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία αθνχ ν δείθηεο ηδηνθηεζίαο κνηνζπθιέηαο είλαη ζρεδφλ 

ηξηπιάζηνο απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Όζνλ αθνξά ζηνπο 

νδεγνχο, νη λένη κνηνζπθιεηηζηέο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε επηθηλδπλφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ηφζν ζε απφιπην αξηζκφ φζν θαη αλαινγηθά ζε ζρέζε 

κε ηνπο νδεγνχο ησλ ππνινίπσλ νρεκάησλ. Πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

λέσλ νδεγψλ φπσο ππνεθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, έιιεηςε εκπεηξίαο ή πηνζέηεζε 

επηθίλδπλεο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο σο κέζν απηνπξνβνιήο νδεγνχλ ζε πςεινχο 

αξηζκνχο αηπρεκάησλ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ αηηηψλ ζα ,κπνξνχζαλ λα 

εθαξκνζζνχλ βαζκνλνκεκέλα ζπζηήκαηα νδήγεζεο κε εηδηθνχο πεξηνξηζκνχο θαηά 

ηα πξψηα έηε κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο. 

Κάζε αλαβάηεο, πξηλ αθφκε νδεγήζεη γηα πξψηε θνξά, ζα πξέπεη λα έρεη 
θαηαλνήζεη ηνπο ηξεηο παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα θαη νη 
νπνίνη είλαη: 
1) Ο νδεγόο ηνπ δηθύθινπ. Τελ ίδηα κεραλή κε άιιε επρέξεηα θαη άλεζε ηελ 

ρεηξίδεηαη ζηε δχζθνιε ζηηγκή έλαο έκπεηξνο αλαβάηεο θαη κε άιιε ν λένο. 
2) Η κεραλή πνπ νδεγνύκε. Ο ίδηνο αλαβάηεο είλαη πην αζθαιήο  φηαλ ε 

κεραλή έρεη ρακειφ θέληξν βάξνπο, θαιφ δχγηζκα, άξηζηε γεσκεηξία θαη 
θξέλα ζε ζρέζε κε κηα κεραλή πνπ είλαη γηα θίλεζε κφλν ζε επζεία. 

3) Η πνηόηεηα θαη θαηάζηαζε ηνπ δξόκνπ. Ο ίδηνο αλαβάηεο κε ηελ ίδηα 
κεραλή ζηελ ίδηα ζηξνθή ζα πξέπεη λα ζηξίςεη κε κηθξφηεξε ηαρχηεηα αλ 
ππάξρνπλ λεξά ζε ζρέζε κε εθείλε πνπ ζα έζηξηβε αλ ήηαλ ζηεγλή. 

 
Πνιινί ζα ππνζηήξηδαλ φηη όηαλ έλαο αλαβάηεο ηεξεί ηνλ Κώδηθα Οδηθήο 

Κπθινθνξίαο (ΚΟΚ) είλαη αζθαιήο. Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε ηήξεζε ηνπ Κψδηθα 

Οδηθήο Κπθινθνξίαο πξνθπιάζζεη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηελ ηζέπε ηνπ αλαβάηε 

θαη φρη ηελ ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα. Δλδεηθηηθά : 

1) Σχκθσλα κε ηνλ ΚΟΚ, θαη θαηζαξφια λα θνξάεη ν αλαβάηεο ζην θεθάιη ηνπ, 

ζεσξείηαη θξάλνο θαη δελ είλαη παξαβάηεο. Καλείο, δειαδή, δελ ειέγρεη ηηο 

πξνδηαγξαθέο, ηνλ ρξφλν ιήμεο ηνπ θξάλνπο, αλ  είλαη ζην κέγεζφο ηνπ ή αλ 

είλαη θαηάιιεια αζθαιηζκέλν. Τξαγηθή απφδεημε ην αηχρεκα ηνπ νδεγνχ ηεο 

νκάδαο "Ε", πνπ κεηά ηελ πηψζε ηνπ έθπγε ην θξάλνο απφ ην θεθάιη κε 

απνηέιεζκα λα βξεη ηξαγηθφ ζάλαην. Η ινηπόλ ρξήζε ηνπ ζσζηνύ ζε 

πξνδηαγξαθέο θξάλνπο, πνπ είλαη ζην κέγεζόο ηνπ αλαβάηε θαη είλαη 

θαηάιιεια αζθαιηζκέλν είλαη πξνζσπηθή επζύλε 

 

2) Αλ δελ αλάβνπλ ηα θψηα ηεο κεραλήο, ζχκθσλα κε ηνλ ΚΟΚ, είλαη 

παξαβάηεο. Καλείο φκσο δελ ειέγρεη εάλ "πηάλνπλ" ηα θξέλα ηεο κεραλήο. 

Σελ θαιή θαηάζηαζε ηνπ δηθύθινπ ηελ ειέγρεη κόλν ν νδεγόο ηνπ. 

3) Σν πιενλέθηεκα ηνπ δηθύθινπ λα θηλείηαη αλάκεζα ζηα απηνθίλεηα είλαη 

ηξνραία παξάβαζε. Σχκθσλα κε ηνλ ΚΟΚ, ε ζπλερήο αιιαγή ισξίδαο 

θπθινθνξίαο ή ε θίλεζε ζηε δηαρσξηζηηθή γξακκή είλαη παξάβαζε. Τν 

δίθπθιν, φκσο, έρεη θηηαρηεί γηα λα παξέρεη απηφ αθξηβψο ην πιενλέθηεκα 
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4) Όηαλ ηαμηδεύεηο ηεξώληαο ηα όξηα ηαρύηεηαο είζαη αζθαιήο; Ζ 
ππέξβαζε ηνπ νξίνπ ηαρχηεηαο ζε δηαζηαχξσζε κε άξηζηε νξαηφηεηα είλαη 
παξάβαζε. Γελ ππάξρεη φκσο φξγαλν ηεο ηάμεο ηε ζηηγκή πνπ ν αλεχζπλνο 
νδεγφο βγαίλεη ζηνλ θεληξηθφ δξφκν θαη ζε θιίλεη γηαηί θηλείζαη αξγά θαη 
πηζηεχεη φηη κπνξείο λα θξελάξεηο πίζσ ηνπ. Τν ηξαγηθφ ηεο ππφζεζεο είλαη 
φηη φηαλ ηαμηδεχεηο αξγά είζαη ραιαξφο θαη αληηδξάο αξγά. 

5) Δίκαζηε επηπρείο φηαλ γίλνληαη αιθνηέζη. Γπζηπρψο δελ γίλνληαη θαζεκεξηλά 
θαη δελ γίλνληαη κεηά απφ θάζε αηχρεκα. Οδεγνί πνπ πξνθάιεζαλ αηύρεκα 
κεηά από θαηαλάισζε αιθνόι θπθινθνξνύλ αλάκεζά καο. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηα λα κελ είκαζηε άδηθνη ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη πνιιά αηπρήκαηα κε 
δίθπθιν ζα κπνξνχζαλ λα είραλ απνθεπρζεί αλ ν αλαβάηεο ηεξνχζε απινχο 
θαλόλεο ηεο ινγηθήο πνπ θπζηθά έρνπλ θαηαγξαθεί ζηνλ ΚΟΚ, φπσο: 
1) Σήξεζε απόζηαζεο αζθαιείαο από ην πξνπνξεπόκελν όρεκα. Πξέπεη λα 

είλαη ηφζν κεγάιε απηή ε απφζηαζε ψζηε απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα θξελάξεη ην 
εκπξφο φρεκα κέρξη λα θξελάξνπκε εκείο, λα κελ πέζνπκε πάλσ ηνπ. Τν 
"θξέλαξα ακέζσο αιιά..." είλαη παξακχζη. 

2) Η ρξήζε δείθηε πνξείαο (θιαο) ελεκεξώλεη ηφζν ηνπο πίζσ φζν θαη ηνπο 
εκπξφο γηα ηηο πξνζέζεηο καο. Ζ ρξήζε ηνπ είλαη αίηεζε πξνο ηνπο γχξσ θαη φρη 
απαίηεζε. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη είηε πξφθεηηαη  λα ζηξίςνπκε είηε λα 
ζηακαηήζνπκε είηε λα πξνζπεξάζνπκε είηε απιψο λα αιιάμνπκε ηελ ζέζε καο 
ζηελ ισξίδα πνπ θηλνχκαζηε. 
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3) Η παξαβίαζε θσηεηλνύ ζεκαηνδόηε είλαη ζαλαηεθόξα παξάβαζε. Πνιιέο 
θνξέο φινη έρνπκε αηζζαλζεί ραδνί έσο θαη ειίζηνη θαζψο πεξηκέλνπκε λα αλάςεη 
ην πξάζηλν ελψ ζηα άιια θαλάξηα δελ ππάξρεη θαλείο. Ζ παξαβίαζε ηνπ 
ζεκαηνδφηε ζηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ζα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 
παξαβίαζή ηνπ θαη ηελ ζηηγκή πνπ απφ ηελ άιιε πιεπξά ζα έξρεηαη ν παηέξαο 
καο, ν αδειθφο καο, ν θίινο. 

4) Σήξεζε ησλ νξίσλ ηαρύηεηαο ώζηε λα κπνξνύκε λα ζηακαηήζνπκε 
έγθαηξα. Γίλνληαο εμεηάζεηο γηα απφθηεζε δηπιψκαηνο νδήγεζεο κάζακε, απφ 
ηα εξσηήκαηα ηνπ βηβιίνπ ζεκάησλ, φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα εκθαληζζεί ν 
θίλδπλνο, ε απόζηαζε αθηλεηνπνίεζεο ελφο νρήκαηνο πνπ θηλείηαη κε 50 
ρηι./ώξα είλαη 14 κέηξα θαη εθείλνπ πνπ θηλείηαη κε 100 ρηι./ώξα είλαη 120 
κέηξα. Όζνη δελ ην ζπκνχληαη είηε πήξαλ δίπια νδήγεζεο "ιαδψλνληαο", είηε 
αληηγξάθνληαο. Οη θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο απμάλνπλ ηηο παξαπάλσ απνζηάζεηο. 

5) Οη πεδνί έρνπλ πάληα πξνηεξαηόηεηα. Ο πεδφο θαη ηδηαίηεξα εθείλνο πνπ δελ 
έρεη εκπεηξία νδήγεζεο, δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ νδεγνχ 
νχηε λα εθηηκήζεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο. Θα πξέπεη λα πξνζέρνπκε εκείο 
γηα απηόλ.   

 
Θα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ πνιιέο πεξηζζφηεξεο παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, αιιά 
βέβαηα ν ζηφρνο καο δελ είλαη κηα ηέηνηα αλάιπζε. 

 

Δίλαη δεδνκέλν φηη κηα ζπλήζεηα, έλα "ρνχη" φπσο ιέκε, αλ ρξεηάζηεθαλ δέθα 
ρξφληα γηα λα ην απνθηήζεη θάπνηνο, ρξεηάδνληαη άιια δέθα γηα λα ην απνβάιιεη. Γηα 
ηνλ ιφγν απηφ δχζθνια κπνξεί λα ζηακαηήζεη θαλείο κηα θαθηά ζπλήζεηα. 

Ζ ιατθή ζπκνζνθία ζηνλ ζέκα απηφ ιέεη: "Ο ιχθνο θη αλ γέξαζε θη άιιαμε ην 
καιιί ηνπ, κήηε ηε γλψζε άιιαμε, κήηε ηελ θεθαιή ηνπ." 

Δκείο, ινηπφλ, πξνηείλνπκε, νη ρξήζηεο ησλ δηθχθισλ λα κελ γίλνπλ "ιχθνη" 
γηαηί ηφηε ν έλαο ηξψεη ηνλ άιινλ.  Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ θαηάιιειε 
παηδεία ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ απξηαλνύ νδεγνύ. 

Κάπνηε έλα λεαξφ δεπγάξη πήγε ζηνλ Πλεπκαηηθφ ηνπ θαη ηνλ ξψηεζαλ: 
"Γέξνληα ην κσξφ καο είλαη έμη κελψλ, πφηε ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπκε ηελ 
δηαπαηδαγψγεζή ηνπ;" Δθείλνο έθπιεθηνο απάληεζε: "Καιά δελ μεθηλήζαηε αθφκε;" 

 
Ο κηθξφο απηφο πξφινγνο έγηλε γηα λα κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη 

παξαθάησ πξνηάζεηο: 
1) Με δεδνκέλν φηη ηειηθά απνδερφκαζηε θαη ζεσξνχκε φηη κφλν κέζσ ηεο 

ππνρξεσηηθήο επηβνιήο ηεο ρξήζεο ηνπ θξάλνπο απφ ηνλ ελήιηθα, επηβνιή πνπ 
ηειηθά επεκβαίλεη ζηα φξηα ηεο πξνζσπηθήο καο ειεπζεξίαο, ζα πξέπεη λα 
πξνβιεθζεί επίζεο, ηα φξγαλα ηεο ηάμεο, λα θηλνχληαη ζηα δηάθνξα πάξθα ηεο 
πφιεο γηα λα θάλνπλ ζπζηάζεηο θαη λα βεβαηψλνπλ παξάβαζε ζηνπο ζπλνδνχο 
ησλ παηδηψλ, (παππνχδεο, γηαγηάδεο, ζείνπο, ζείεο, γνλείο) πνπ ηα έρνπλ βγάιεη 
βφιηα κε ην ηξίθπθιν πνδήιαηφ ηνπο ή ην πνδήιαην κε ηηο βνεζεηηθέο ξφδεο, 
φηαλ δελ έρνπλ θξνληίζεη λα θνξά ν κηθξόο καζεηεπόκελνο ην εηδηθό γηα ην 
πνδήιαην θξάλνο. 

2) Τν πξφβιεκα ησλ παξάλνκα παξθαξηζκέλσλ νρεκάησλ πνπ θάλνπλ ηελ δσή 
φισλ δχζθνιε, ηδηαίηεξα φηαλ ηα πεδνδξφκηα έρνπλ γίλεη ρψξνη ζηάζκεπζεο, 
παξαβηάδεη θαζεκεξηλά ηα δηθαηψκαηα φισλ καο. Με δεδνκέλν φηη ηίπνηε δελ 
γίλεηαη γηα λα αιιάμεη απηή ε θαηάζηαζε, είλαη ζθφπηκν, ζηα πεδνδξφκηα πνπ δελ 
έρνπλ θαηαιεθζεί αθφκε απφ πάζεο ινγήο νρήκαηα, λα γίλεηαη έιεγρνο θαη λα 
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επηβάιιεηαη ζρεηηθφ πξφζηηκν ζηνλ ζπλνδφ ηνπ κηθξνχ πνπ ην έρεη βγάιεη βόιηα 
πάλσ ζε απηφ κε ην πνδήιαηό ηνπ, κηα πνπ εθεί ζα πξέπεη λα θηλνύληαη νη 
πεδνί.  
 Οη βάζεηο θαη νη αξρέο γηα ηε ζσζηή νδηθή ζπκπεξηθνξά ηίζεληαη ζηα 
πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ παηδηνχ. Ζ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ζα έρεη 
απνηέιεζκα λα γίλνπλ βίσκα θαη λα εθαξκφδνληαη ζπλερψο απφ ην παηδί θαη ηνλ 
ελήιηθα αξγφηεξα 

3) Τα ζρεηηθά καζήκαηα αξηζκεηηθήο, θπζηθήο, ρεκείαο, μεθηλψληαο απφ ηελ 
δεκνηηθή εθπαίδεπζε λα γίλνληαη κε παξαδείγκαηα από ηελ θαζεκεξηλή 
θίλεζε ζηνλ δξόκν. Σν αηύρεκα ή θαη ν ζάλαηνο ηνπ ζπλνκήιηθνπ λα 
γίλεηαη αθνξκή γηα ζπδήηεζε γηα ηα πξαγκαηηθά αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζην 
αηχρεκα αιιά θαη ζην απνηέιεζκα ηνπ αηπρήκαηνο. Ζ ζέα ηεο παηεκέλεο γάηαο 
απφ απηνθίλεην, πνπ ηφζν αγαπνχζαλ ηα παηδηά κνπ, ηα νδήγεζε ζε ειηθία κφιηο 
3 εηψλ, λα κελ θαηεβαίλνπλ απφ ην πεδνδξφκην αλ πξψηα δελ έδηλαλ ην ρέξη. 

4) Με δεδνκέλν φηη νη παξαπάλσ πξνηάζεηο εάλ εθαξκνδφηαλ ζήκεξα, ζα είραλ 
απνηέιεζκα κεηά απφ δέθα - δεθαπέληε ρξφληα θαη ππνζέηνληαο φηη απηή ε 
εκεξίδα γίλεηαη γηα λα ππάξμεη απνηέιεζκα αχξην, ζα ζέιακε λα πάςεη λα 
αληηκεησπίδεη ν πνιίηεο ηνλ ηξνρνλόκν σο θνξνεηζπξάθηνξα, αιιά ε 
Πνιηηεία κε αηρκή ηνπ δφξαηνο ηελ Τξνραία λα θαζίζεη θνληά ζηνλ νδεγό γηα 
λα ηνπ αιιάμεη ηελ ζπλήζεηα ην «ρνχη». Απηφ κπνξεί λα γίλεη βάδνληαο 
ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη εθαξκφδνληάο ηνπο ζπλερψο θαη αδηάθξηηα φπσο:  
 

5) Α) "Καλέλαο δηθπθιηζηήο ρσξίο θξάλνο", γηα ηελ επίηεπμε ηνπ νπνίνπ ζα 
πξέπεη: 

6) α) Να μεθηλήζεη κηα ηειενπηηθή - ξαδηνθσληθή θακπάληα κε πηζαλφ ηίηιν 
"Καλέλαο δηθπθιηζηήο ρσξίο θξάλνο". Γεδνκέλνπ φηη ν ηειενπηηθφο ρξφλνο 
θνζηίδεη, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηνδηθά πνπ απεπζχλνληαη ζε λένπο γηα 
ζπζηεκαηηθή θαηαρψξεζε ηνπ ζρεηηθνχ κελχκαηνο κε ρξνληθό νξίδνληα 
ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο. 

7) β)  Να ππνρξεσζνχλ λνκνζεηηθά νη έκπνξνη, πνπιώληαο έλα δίθπθιν λα 
παξαδίδνπλ θαη ηα απαξαίηεηα, θαηαιιήισλ πξνδηαγξαθώλ θξάλε, έλα γηα 
ηνλ νδεγφ θη έλα γηα ηνλ ζπλνδεγφ. Ζ δηάξθεηα δσήο ηνπ θξάλνπο είλαη ζε θάζε 
πεξίπησζε κηθξφηεξε απφ απηήλ ηεο κεραλήο. Τα θξάλε πνιπκεξίδνληαη ή 
ππφθεηληαη ζε θαηλφκελα φζκσζεο πνπ ηνπο κεηψλνπλ ηελ αληνρή ηνπο. Όζα δελ 
έρνπλ απηά ηα πξνβιήκαηα απηά, είλαη ηδηαίηεξα αθξηβά θαη δελ είλαη θαηά θαλφλα 
ζηηο επηινγέο καο. 

8) γ) Γεδνκέλνπ φηη ην θξάλνο είλαη πξνζσπηθφ είδνο, φπσο νη θαθνί επαθήο θαη 
δελ ζα έπξεπε λα δαλείδεηαη, πξνηείλνπκε ην θάζε θξάλνο λα έρεη ραξαγκέλν 
πάλσ ηνπ είηε ηνλ αξηζκό θπθινθνξίαο ηεο κεραλήο είηε ην φλνκα ηνπ 
ηδηνθηήηε ηνπ.  

9) δ) Ο έιεγρνο γηα ρξήζε θξάλνπο λα γίλεηαη θπξίσο κέζα ζηελ πόιε, λα 
είλαη ζπζηεκαηηθόο θαη όρη απνζπαζκαηηθόο, λα εθαξκφδεηαη δειαδή κηα 
πεξίνδν θαη λα είλαη "κπάηε ζθχινη αιέζηε" ηελ άιιε.  

10) ε) ηνπο αλαβάηεο ηεο κεραλήο ρσξίο θξάλνο, λα επηβάιιεηαη 
αθηλεηνπνίεζε ηνπ  δηθύθινπ θαη αλαρψξεζή ηνπ απφ ην ζεκείν 
αθηλεηνπνίεζεο κε ηα πφδηα. 

11) ζη) Γηα λα παξαιάβεη ηα θιεηδηά απφ ην δίθπθιν, λα πξέπεη πξψηα λα 
παξαθνινπζήζεη ηαηλία κε ζρεηηθό ζέκα θαη ηδηαίηεξα ζθιεξφ πεξηερφκελν. 
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12) Σν ηπθιό πξόζηηκν πνπ επηβάιιεηαη ζήκεξα δελ βνεζά. Αληίζεηα δεκηνπξγεί 
αληηπαιόηεηεο θαη απαμίσζε ηνπ ζεζκνύ ησλ νξγάλσλ ηεο ηάμεο ζην κπαιφ 
ησλ λεαξψλ, ηδηαίηεξα, αηφκσλ. 
 

 
 Β) "Σα πεδνδξόκηα είλαη γηα ηνπο πεδνύο". Με δεδνκέλε ηελ θηλνχκελε απφ 

θάζε ινγήο ζπκθέξνληα άλαξρε δφκεζε ησλ πφιεσλ. Τελ λνκνζέηεζε 
ζήκεξα ινγηθψλ πνπ ζα έπξεπε λα ηζρχνπλ εδψ θαη 30 ή 40 ρξφληα, ην 
πξφβιεκα ηεο ζηάζκεπζεο έρεη θηάζεη ζε νξηαθέο θαηαζηάζεηο θαη 
ρεηξνηεξεχεη ζπλερψο. Απηφ φκσο δελ λνκηκνπνηεί ηελ αλεζηθφηεηα ηεο 
θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ πεδψλ. Ζ αληηκεηψπηζή ηνπ ζηε ζεκεξηλή 
κνξθή ζα κπνξνχζε λα γίλεη:  
α) Με ηνλ θαζνξηζκφ ρώξσλ ζηάζκεπζεο ζε όιε ηελ πόιε, 

πξνβιέπνληαο ελαιιάμ δύν ζέζεηο γη'απηνθίλεηα, θαη έλαο ρώξνο 
ηέηνηνπ κεγέζνπο, ψζηε λα ρσξά απηνθίλεην, γηα ηε ζηάζκεπζε 5 έσο 
7 δηθύθισλ. 

β) Να δνζεί ην δηθαίσκα ζηα όξγαλα ηεο ηάμεο πνπ θάλνπλ πεδή 
πεξηπνιία, λα ζηακαηνύλ ηνπο πνδειάηεο ή νδεγνύο 
ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ειηθίαο έσο δεθαπέληε εηψλ πνπ 
θηλνύληαη πάλσ ζην πεδνδξόκην, θαη λα ηνπ θξαηνχλ ην φρεκα. Τν 
πνδήιαην ή ειεθηξνθίλεην φρεκα γηα λα δνζεί πίζσ, ζα πξέπεη λα 
πξνζέιζεη ν θεδεκφλαο ηνπ λεαξνχ ή ηεο λεαξήο γηα λα ην παξαιάβεη. 

γ) Να θηλείηαη ζπλερψο ζηελ πφιε, μεθηλψληαο απφ ην θέληξν θαη ηνπο 
θεληξηθνχο δξφκνπο, γεξαλόο πνπ ζα ζεθώλεη θαη ζα ζπγθεληξώλεη 
όηη είλαη ζηαζκεπκέλν ζε πεδνδξόκην. ( Απηνθίλεηα, κεραλέο, 
ειεθηξνθίλεηα, πνδήιαηα θιπ.) 

δ) Όζνη ζπκεζνχλ λα πάξνπλ ην φρεκά ηνπο εθείλε ηε ζηηγκή, λα ηνπο 
βεβαηώλεηαη παξάβαζε ζηάζεο θαη φρη ζηάζκεπζεο. 

 
 
 
 
Γ) "Η ζπλήζεηα ζθνηώλεη". Υπάξρεη ε εχθνιε ιχζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 
αηπρεκάησλ απφ ην απνηέιεζκά ηνπο. Δίλαη ζίγνπξν φηη αλ ζπκβεί έλα 
αηχρεκα ηφηε ζηνπο εκπιεθφκελνο ζα ππάξρνπλ ζπλέπεηεο αλάινγεο ηεο 
ηαρχηεηάο ηνπο. 

Γηα πηα ηαρχηεηα φκσο κηιάκε; Δίλαη δεδνκέλν φηη ε ζχγθξνπζε ηνπ 
αλζξψπηλνπ νζηνχ κε 30 ρηι/ψξα ζε ζηαζεξφ αληηθείκελν νδεγεί ζηελ ζξαχζε 
ηνπ. Καη' επέθηαζε ην 30ρηι./ψξα είλαη ζαλαηεθφξα ηαρχηεηα γηα ηνλ 
άλζξσπν. 
 Ο ζηφρνο ινηπφλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη λα κεηψζνπκε ηελ ηαρχηεηα γηα 
λα κεηψζνπκε ηα αηπρήκαηα αιιά ζηα λα κεηψζνπκε ηηο αηηίεο ησλ 
αηπρεκάησλ. 
 Κχξηα αηηία ηνπ νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο είλαη ε έιιεηςε γλψζεο θαη 
ζεβαζκνχ πξνο ηνλ δίπια. Οη θαζεκεξηλέο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη ζπλήζεηεο. 
 Απηφ ζα κπνξνχζε λα ην δεη νπνηνζδήπνηε αλ θαζφηαλ ζε κηα απφ ηηο 
πνιιέο δηαζηαπξψζεηο ελφο θεληξηθνχ δξφκνπ κέζα ζηελ πφιε. 
Παξαηεξψληαο ινηπφλ ζα δηαπίζησλε φηη: 

α) Τα πεξηζζφηεξα ησλ νρεκάησλ όηαλ ζηξίβνπλ ή ζηακαηνύλ 
δελ ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ δείθηε πνξείαο (θιάο). Πνιινί δε 
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νδεγνί ην ελεξγνπνηνχλ αθνχ έρνπλ μεθηλήζεη λα ζηξίβνπλ. Ωο 
άιινζη γηα ηελ ελέξγεηά ηνπο. 

β) Έλα θαηλφκελν πνπ μεθίλεζε απφ ηνπο επαγγεικαηίεο νδεγνχο 
θαη ην εθαξκφδνπλ πηζεθίδνληαο πνιινί άιινη, είλαη ε ρξήζε 
ησλ θώησλ θηλδύλνπ γηα λα δειώζνπλ όηη πξόθεηηαη λα 
ζηακαηήζνπλ, ρσξίο λα γλσξίδεη ν νδεγφο πνπ αθνινπζεί αλ 
ηειηθά ζα θαηεπζπλζεί αξηζηεξά, δεμηά ή ζα παξακείλεη ζηελ 
κέζε ηνπ δξφκνπ. 

γ) Μεγάιε κεξίδα ησλ νδεγψλ λα θηλνύληαη ζην αξηζηεξό άθξν 
ηνπ δξόκνπ αθήλνληαο κνλαδηθή δηέμνδν πξνζπέξαζεο 
ζηα δίθπθια ηελ δεμηά πιεπξά. 

δ) Γίθπθια ή αθφκε θαη απηνθίλεηα λα ζηξίβνπλ γηα λα κπνπλ 
αλάπνδα ζε κνλόδξνκν ή λα βγαίλνπλ αλάπνδα 
απ'απηνύο. 

  Απηέο νη παξαπάλσ ζπκπεξηθνξέο, πνπ γίλνληαη 
θαζεκεξηλά θαη ζπλερώο κέζα ζηελ πόιε, είλαη ζπλήζσο θαη νη 
θχξηεο αηηίεο ζαλαηεθφξσλ ηξνραίσλ εθηφο πφιεο. 

  Δίκαζηε ζίγνπξνη φηη ειάρηζηεο έσο θακία απφ ηηο παξαπάλσ 
παξαβάζεηο δελ έρνπλ βεβαησζεί. 

Γ) "Η θνύξαζε θαη ην αιθνόι έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα". Ζ πνζφηεηα ηνπ 
αιθνφι ζην αίκα κεηξηέηαη ε θνχξαζε φρη. Δίλαη πξνηηκφηεξν ν νδεγφο λα ζηακαηήζεη 
γηα λα θνηκεζεί 10 ιεπηά ή λα κελ πάξεη ην δίθπθιν ηελ εκέξα πνπ έρεη μελπθηήζεη, 
παξά λα "ππεξβάιεη εαπηφλ" γηα 1 ιεπηφ, ψζηε λα θζάζεη ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. 

Δδψ δελ έρνπκε λα θάλνπκε θακηά πξφηαζε γηα ην πσο κπνξεί λα 
αληηκεησπηζζεί ην πξφβιεκα. Τν κφλν πνπ κπνξεί λα θάλεη θαζέλαο απφ εκάο 
είλαη λα θάλεη ηνλ ζηαπξφ ηνπ μεθηλψληαο ψζηε λα κελ είλαη απηφο πνπ ζα 
βξεζεί αληηκέησπνο κε ηνλ θνπξαζκέλν νδεγφ. 

 
Δ) "Γλσξίδσ άξα είκαη αζθαιήο". Η ζεσξεηηθή θαη ε πξαθηηθή θαηάξηηζε πνπ 
απνθηά ν νδεγφο πξηλ βγεη ζηνλ δξφκν είλαη αλεπαξθήο γηα κηα κεγάιε κεξίδα 
αλζξψπσλ θαη ηδηαίηεξα λέσλ. Σηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαιχςνπλ ηα θελά απηά 
κπαίλνπλ ζε έλα αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ όπνπ ε "καγθηά" παίδεη ηνλ 
κεγαιύηεξν ξόιν. Τα θελά πνπ έρεη λα θαιχςεη ν λένο αλαβάηεο, πνπ ιφγσ ηεο 
ειηθίαο ηνπ αλαδεηά λα βξεη ηα φξηα ηνπ, δπζηπρψο ηα ςάρλεη κέζα ζηνπο δξφκνπο 
κε ηελ θαζεκεξηλή θίλεζε 

Ζ δεκηνπξγία εηδηθώλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ρώξσλ είλαη ζηηο 
επηδηψμεηο, ηνπο ζηφρνπο ηεο Απηνθηλεηηζηηθήο Λέζρεο Ξάλζεο. Μέζα απφ 
ηνπο νξγαλσκέλνπο απηνχο ρψξνπο ζα πξνθχςνπλ νη "γξήγνξνη" πνπ σο 
αζιεηέο πιένλ ζα κπνξέζνπλ λα ζπλαγσληζζνχλ θαη λα δείμνπλ ηηο 
δπλαηφηεηέο ηνπο. 

Η ηαρύηεηα κε ην δίθπθιν, νη ζνύδεο, νη θηγνύξεο, ηα άικαηα 
απνηεινύλ αζιήκαηα ή κέξε από αγσλίζκαηα γηα ηα νπνία θάζε λένο ηεο 
πεξηνρήο καο ζα κπνξνχζε λα ελεκεξσζεί απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο 
Απηνθηλεηηζηηθήο Λέζρεο Ξάλζεο. Να εκπιαθεί κε ηνπο αγψλεο είηε σο 
αγσληδφκελνο, αλ έρεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα απηφ, είηε σο νξγαλσηήο 
βνεζψληαο ζηελ δηνξγάλσζε ησλ αγψλσλ πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηελ 
πεξηνρή καο. 

Γελ θάλνπκε αγψλεο κε δίθπθια γηαηί δελ ππάξρνπλ ελδηαθεξφκελνη γηα 
απηνχο, γηαηί δελ ππάξρνπλ θαηάιιεινη ρψξνη, γηαηί πνιινί λνκίδνπλ φηη άιιν 
είλαη ην απηνθίλεην θαη άιιν ε κνηνζπθιέηα. Δκείο αγαπάκε ην ίδην θαη ηα δχν. 
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 Ήδε γηα ην θζηλφπσξν ηνπ 2004 έρνπκε δεηήζεη λα καο εγθξηζεί έλαο 
αγψλαο Moto-cross πνπ λα κεηξά ζην θχπειιν Βνξείνπ Διιάδνο. Ο αγψλαο 
ζα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν Γήκνο Βηζησλίδαο ζα 
θαιχςεη νηθνλνκηθά ηεο θαηαζθεπή ηεο ζρεηηθήο πίζηαο, φπσο έρεη ππνζρεζεί 
ν Γήκαξρνο θ. Βαζίιεο Τζνιαθίδεο, θαη άλζξσπνη ηεο πεξηνρήο καο, πνπ 
έρνπλ δηαθξηζεί Παλειιελίσο ζηνλ ρψξν, φπσο ν Μάξθνο Καξαζαθαιίδεο ζα 
βξνπλ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν καδί κε φζνπο αγαπνχλ ην άζιεκα λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ ην φλεηξν ζρεδηάδνληαο θαη ηειηθά πινπνηψληαο ηνλ 
αγσληζηηθφ ρψξν. 

 
  
Ένα μόνυμα που κυκλοφορεύ ςτο διαδικτυακό χώρο ςε κϊθε ςημεύο που υπϊρχει χώροσ 

διαλόγου μϋχρι και ςε παιχνύδια. Εύναι πραγματικϊ ςυγκινητικό γιατύ εύναι πραγματικό. 

Ίςωσ το καλύτερο επιχεύρημα για οδόγηςη χωρύσ αλκοόλ.  

Το παραθϋτουμε όπωσ το βρόκαμε.  

Μαμϊ,  

βγόκα με τουσ φύλουσ μου, πόγα ςε ϋνα party και θυμόθηκα αυτό που μου εύπεσ  

λύγο πριν φύγω, να μην πιω.  

Μου το ζότηςεσ επειδό θα ϋπρεπε να οδηγόςω μετϊ, ϋτςι όπια ϋνα αναψυκτικό.  

Ήμουν πολύ περόφανη για τον εαυτό μου γιατύ ϊκουςα την ςυμβουλό ςου ςε  

αντύθεςη με τουσ φύλουσ μου.  

Έκανα τη ςωςτό επιλογό.  

Η ςυμβουλό ςου όταν ςωςτό.  

Όταν τελεύωςε το party όλοι πόραν τα αυτοκύνητα τουσ χωρύσ να εύναι ςε θϋςη να  

οδηγόςουν.  

Εγώ όμωσ όμουν ςύγουρη ότι όμουν καθαρό.  

Δεν μπορούςα να φανταςτώ μαμϊ αυτό που με περύμενε!!!!  

Τώρα εύμαι εδώ ξαπλωμϋνη ςτην ϊςφαλτο και ακούω ϋναν αςτυνομικό να λϋει  

Μαμϊ,  

η φωνό του ακούγεται τόςο μακρινό, το αύμα μου εύναι παντού ςτην ϊςφαλτο και  

εγώ προςπαθώ με όλεσ μου τισ δυνϊμεισ να μην κλϊψω.  

Ακούω τουσ γιατρούσ να λϋνε πωσ δεν θα τα καταφϋρω.  

Εύμαι ςύγουρη ότι το ϊλλο παιδύ που οδηγούςε δεν το εύχε καν φανταςτεύ ότι ϋτρεχε  
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τόςο πολύ.  

Στο τϋλοσ, αυτόσ εύχε αποφαςύςει να πιει κι εγώ ϋπρεπε τώρα να πεθϊνω  

Γιατύ το κϊνουν αυτό μαμϊ?  

Αφού ξϋρουν ότι θα καταςτρϋψουν ζωϋσ?  

Ο πόνοσ που νιώθω εύναι ςαν να με καρφώνουν χιλιϊδεσ μαχαύρια.  

Πεσ ςτην αδερφό μου να μην φοβηθεύ, ςτον μπαμπϊ να εύναι δυνατόσ.  

Κϊποιοσ ϋπρεπε να πει ςε αυτό το παιδύ ότι δεν ϋπρεπε να πιει αν θα οδηγούςε.  

Ίςωσ αν του το ϋλεγαν οι δικού του όπωσ ϋκανεσ εςύ, τώρα να όμουν ζωντανό !!!  

Η ανϊςα μου γύνεται όλο και πιο αδύνατη και αρχύζω να φοβϊμαι μαμϊ !!!  

Αυτϋσ εύναι οι τελευταύεσ μου ςτιγμϋσ και εύμαι τόςο απελπιςμϋνη  

Θα όθελα τόςο να ςε αγκαλιϊςω μαμϊ !!! και να ςου πω πόςο ςε αγαπώ.  

Σε αγαπώ μαμϊ!!!  

Αντύο!!!  

Αυτϋσ οι λϋξεισ γρϊφτηκαν από μια δημοςιογρϊφο που όταν παρούςα ςτο  

ςυγκεκριμϋνο δυςτύχημα.  

Η κοπϋλα ενώ πϋθαινε ψιθύριςε αυτϋσ τισ λϋξεισ και η δημοςιογρϊφοσ τησ ϋγραφε  

ςοκαριςμϋνη.  

Η ύδια δημοςιογρϊφοσ ξεκύνηςε μια εκςτρατεύα κατϊ τησ οδόγηςησ υπό την  

επόρεια αλκοόλ.  
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Πηγές: 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%

3A%2F%2Feureka.lib.teithe.gr%3A8080%2Fbitstream%2Fhandle%2F10184%2F4809%2Fpetridis-

kanalis.pdf%3Fsequence%3D4&ei=pXnvUp6qIofKtAbihoGAAQ&usg=AFQjCNGFyTxuNJh3_EhQmqzbE

Jk-jeBZgA&bvm=bv.60444564,d.Yms  

el.wikipedia.org/wiki/τροχαία_ατυχιματα      

Google/εικόνεσ 

 

 

 

 

 

Μέιε νκάδαο γηα αηπρήκαηα ζην Γξόκν: 

Αναςταςύα Γαλανϊκη 

Αθηνϊ Σιγϊλα 

Βαλϋρια Πυροζϋνκο 

Μαντώ Παπανικολϊου 

Φρύνη Παπανικολϊου  

Αριςτϋα Τοπιζοπούλου 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Feureka.lib.teithe.gr%3A8080%2Fbitstream%2Fhandle%2F10184%2F4809%2Fpetridis-kanalis.pdf%3Fsequence%3D4&ei=pXnvUp6qIofKtAbihoGAAQ&usg=AFQjCNGFyTxuNJh3_EhQmqzbEJk-jeBZgA&bvm=bv.60444564,d.Yms
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Feureka.lib.teithe.gr%3A8080%2Fbitstream%2Fhandle%2F10184%2F4809%2Fpetridis-kanalis.pdf%3Fsequence%3D4&ei=pXnvUp6qIofKtAbihoGAAQ&usg=AFQjCNGFyTxuNJh3_EhQmqzbEJk-jeBZgA&bvm=bv.60444564,d.Yms
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Feureka.lib.teithe.gr%3A8080%2Fbitstream%2Fhandle%2F10184%2F4809%2Fpetridis-kanalis.pdf%3Fsequence%3D4&ei=pXnvUp6qIofKtAbihoGAAQ&usg=AFQjCNGFyTxuNJh3_EhQmqzbEJk-jeBZgA&bvm=bv.60444564,d.Yms
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Feureka.lib.teithe.gr%3A8080%2Fbitstream%2Fhandle%2F10184%2F4809%2Fpetridis-kanalis.pdf%3Fsequence%3D4&ei=pXnvUp6qIofKtAbihoGAAQ&usg=AFQjCNGFyTxuNJh3_EhQmqzbEJk-jeBZgA&bvm=bv.60444564,d.Yms
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Επιμζλεια:   
Ειρινθ Βαςιλάκου 

Ευςτακία Κοντοκανάςθ 

Σόνια Σαμντιμπιάν 

Ειρινθ Σκλιρθ 

Χαρά Σταςινοποφλου 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 Ρρόλογοσ 

 

 Αίτια ατυχθμάτων 

 

 Συνζπειεσ ατυχθμάτων 

 

 Ρρόλθψθ ατυχθμάτων 
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Τα παιδικά ατυχιματα κεωροφνται άμεςθσ 

προτεραιότθτασ για τθ δθμόςια υγεία λόγο των 

ςυνεπειϊν τουσ ςτθ ςωματικι και  ψυχικι τουσ 

υγεία. 

  

 

  Κάκε χρόνο χιλιάδεσ παιδιά, πακαίνουν 

ατυχιματα ςτο ςχολείο που ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα τον τραυματιςμό, τισ κακϊςεισ 

ακόμα και τθν παράλυςθ. Οι λόγοι που οδθγοφν 

ςυνικωσ γενικϊσ ςτα παιδικά και ειδικότερα ςτα 

ςχολικά ατυχιματα είναι θ υπερκινθτικότθτα, θ 

παρορμθτικότθτα  και θ επικετικότθτα των 

παιδιϊν.  Τα κυριότερα αίτια των ατυχθμάτων 

ςτο χϊρο του ςχολειοφ είναι:     
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1) Οι ςκάλεσ: οι ςκάλεσ, εςωτερικζσ ι εξωτερικζσ, 

είναι ζνα από τα πιο ςυχνά μζρθ που γίνονται 

ατυχιματα. Στισ πιο μικρζσ θλικίεσ κα πρζπει 

το μάκθμα να γίνεται ςε αίκουςεσ του 

ιςογείου για να μθν υπάρξουν γλιςτριματα 

από τυχόν νερά κ.α. 

2) Οι αίκουςεσ μακθμάτων: Πταν χτυπιςει το 

κουδοφνι, όλα τα παιδιά τρζχουν για να βγουν 

διάλειμμα. Οι γωνίεσ των κρανίων, τα 

παράκυρα, ακόμα και τα πόμολα τθσ πόρτασ 

αποτελοφν μεγάλο κίνδυνο για τα παιδιά. 

3) Ρροαφλιο: Το προαφλιο του ςχολείου 

κεωρείται ο πιο επικίνδυνοσ χϊροσ για 

ατυχιματα. Είναι ζνασ χϊροσ που το παιδί 

περνάει τον χρόνο του διαλείμματόσ του. Το 

παιχνίδι του κυνθγθτοφ και τθσ μπάλασ είναι 

τα πιο ςυνικθ αίτια ατυχθμάτων ςτο ςχολειό. 

Ακόμα και ζνα κλαςικό ςπρϊξιμο, δεν 

φαίνεται να ζχει εκλείψει από τθν ϊρα του 

διαλείμματοσ.  
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- Μζςα από ζρευνα που πραγματοποιικθκε από 

το Κζντρο Ζρευνασ και Ρρόλθψθσ Ραιδικϊν 

Ατυχθμάτων (ΚΕΡΡΑ) για τα ςχολικά ατυχιματα 

ςε 12 ςχολεία τθσ Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

κατά το χρονικό διάςτθμα 2002 – 2003, 

καταγράφτθκαν 123 ςχολικά ατυχιματα, τα 

οποία ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα με 

ποςοςτό 66,67% προζρχονται από πτϊςθ. 
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Σρνιηθά αηπρήκαηα θαηά Αηηία 

 
Αιτία Περιςτατικά Ποςοςτό 
Άλλο 2 1,63% 
Δθλθτθρίαςθ 1 0,81% 
Διάφορεσ αιτίεσ 1 0,81% 
Ατυχιματα 3 2,44% 
Κόψιμο -Τρφπθμα 14 11,38% 
Χτφπθμα 14 11,38% 
Ρτϊςθ 82 66,67% 
Τροχαίο 3 2,44% 
Φυςικοί 
Ραράγοντεσ 3 2,44% 
Σφνολο 123 100,00% 
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-Μεγάλθσ επικινδυνότθτασ για ατυχιματα ςτο 
ςχολειό κεωρείται και θ μετάβαςθ ςτο 
ςχολείο. Στουσ παρακάτω πίνακεσ 
παρουςιάηεται θ κατανομι των ςχολικϊν 
ατυχθμάτων ανά τόπο και χρόνο τθσ ςχολικισ 
ηωισ.   
  

 

 

Σρνιηθά αηπρήκαηα θαηά Τόπν 

Σόποσ Περιςτατικά Ποςοςτό 
Άλλοσ χϊροσ ςχολείου 8 6,50% 
Διάδρομοσ εξωτερικόσ 2 1,63% 
Διάδρομοσ εςωτερικόσ 5 4,07% 
Δρόμοσ γφρω από το ςχολείο 2 1,63% 
Χϊροι εκτόσ ςχολείου ι γφρω από το 
ςχολείο 8 6,50% 
Ρεηοδρόμιο – Ρεηόδρομοσ γφρω από 
το ςχολείο 1 0,81% 
Ρερίβολοσ 56 45,52% 
Σκάλα εξωτερικι 5 4,07% 
Σκάλα εςωτερικι 6 4,88% 
Τάξθ 30 24,39% 
Σφνολο 123 100,00% 
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Σρνιηθά αηπρήκαηα θαηά Φξόλν 

Χρόνοσ Περιςτατικά Ποςοςτό 
Άγνωςτο 1 0,81% 
Άλλοσ χρόνοσ 4 3,25% 
Αποχϊρθςθ από το ςχολείο 5 4,07% 
Διάλειμμα 74 60,17% 
Εργαςτθριακό μάκθμα 4 3,25% 
Θεωρθτικό μάκθμα 10 8,13% 
Μάκθμα γυμναςτικισ 13 10,57% 
Μετά τθ λιξθ του 
προγράμματοσ 2 1,63% 
Ρριν από 1θ ϊρα ςτο ςχολείο 1 0,81% 
Ρροςζλευςθ ςτο ςχολείο 7 5,69% 
Σε εκδρομι ι περίπατο 2 1,63% 
Σφνολο 123 100,00% 
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                                               Τα ατυχιματα ςτο ςχολείο 

μπορεί να ζχουν ςοβαρζσ 

ςυνζπειεσ όπωσ τθν 

μεταφορά κάποιου μακθτι 

ςτο νοςοκομείο για ράμματα 

ι ςπάςιμο άνω ι κάτω 

άκρων.  

Επιπλζον μπορεί  να προκαλζςουν λιποκυμία, 

δφςπνοια, μϊλωπεσ και ανοιχτζσ πλθγζσ. Τζλοσ, τα 

κατάγματα, οι εξαρκρϊςεισ και τα διαςτρζμματα δεν 

λείπουν από τθν λίςτα των ςυνεπειϊν. 

 Στο παρακάτω διάγραμμα βλζπουμε ότι τα 

περιςςότερα ατυχιματα που ζγιναν ςτο ςχολείο είχαν 

ωσ αποτζλεςμα οι μακθτζσ να εμφανίςουν μϊλωπεσ 

και να ζχουν ανοιχτζσ πλθγζσ. 
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Βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν μείωςθ των 

ατυχθμάτων ςτθν αυλι  
 

-Αςφάλεια από τεχνικισ πλευράσ (ζδαφοσ, 
αντικείμενα πικανισ πρόςκρουςθσ,  προςταςία από 
πτϊςθ). 
-Διαχωριςμόσ διαφορετικϊν δραςτθριοτιτων 
(πακθτικοφ-ενεργθτικοφ διαλείμματοσ-ακλθτικι 
δραςτθριότθτα). Πχι πάντα εφκολο ςε αρκετζσ χϊρεσ, 
λόγω του περιοριςμζνου χϊρου. 
- Διαφορετικοί χρόνοι διαλείμματοσ για διαφορετικζσ 
θλικίεσ (διαφορά όχι >3 ετϊν). 
-Ζτςι επιτυγχάνεται και μείωςθ τθσ πυκνότθτασ. 
-Ρροςφορά απλϊν απαςχολιςεων. 
-Μζτρα μείωςθσ επικετικότθτασ (κφρια αιτία 
ατυχθμάτων). 
-Θ κίνθςθ και δραςτθριότθτα του μακθτι δεν πρζπει 
να περιοριςτεί, πρζπει όμωσ να λθφκοφν μζτρα 
Ρρόλθψθσ. 
-Αποφαςιςτικι είναι θ ςτάςθ, εκπαίδευςθ, διάκεςθ 
και ενεργθτικι ςυμπεριφορά του διδακτικοφ 
προςωπικοφ. 
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Ρροδιαγραφζσ  
 

-Κάκε ςχολικό κτίριο χρθςιμοποιείται από τθ ςχολικι 
βακμίδα για τθν οποία ςχεδιάςτθκε. 
-Ρρζπει να δθμιουργοφνται οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ 
εργαςίασ για το παιδί ϊςτε να 
μθν οδθγείται ςε ατυχθματογόνεσ ςυμπεριφορζσ.  
 

Σθμαντικά για τθν Ρρόλθψθ ατυχθμάτων είναι τα 
εξισ τεχνικά ςθμεία: 

-Κατάλλθλο, όχι ςκλθρό ζδαφοσ. 
-Μεγάλα αντικείμενα (π.χ. κάδοι ςκουπιδιϊν) ςε 
κατάλλθλθ κζςθ και προπαντόσ χωρίσ αιχμζσ και 
ςκουριαςμζνα μζταλλα. 

-Δεν πρζπει να υπάρχουν 
μικροεμπόδια (π.χ. υπόλοιπα 
ςτφλων), χαλαςμζνεσ ςχά- 
ρεσ όμβριων υδάτων, φκαρμζνα 
ςκαλοπάτια, ανοικτζσ οπζσ (π.χ. 
των δοκϊν βόλεϊ). 
-Οπωςδιποτε πρζπει να λθφκεί 

μζριμνα διοχζτευςθ όμβριων. 
Θ λίμναςθ νερϊν εί- 
ναι αιτία ατυχθμάτων. 
-Τουλάχιςτον για μικρά παιδιά 
πρζπει θ πόρτα να είναι 
κλειδωμζνθ και θ περίφραξθ 
χωρίσ δυνατότθτα διαφυγισ. 
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-Το κτίριο πρζπει να φωτίηεται με εξωτερικοφσ 
προβολείσ. 
 
-Για τθν προςταςία του ςχολείου προβλζπεται 
αλεξικζραυνο τφπου κλωβοφ με το οποίο πρζπει κατά 

το δυνατό να ςυνδεκοφν 
όλα τα μεταλλικά μζρθ του 
κτιρίου. 
-Στο χϊρο διαλείμματοσ 
αναπτφςςεται (κα ζπρεπε 
να αναπτφςςεται) και θ 
κοινωνικι μάκθςθ, μζςω 

κοινωνικϊν εμπειριϊν, γεγονόσ που βοθκά επιπλζον 
τθν Ρρόλθψθ ατυχθμάτων. Αυτι θ λειτουργία μπορεί 
να υποβοθκθκεί με απλά μζτρα. 
-Πςο είναι δυνατόν κα πρζπει να διαχωρίηονται οι 
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ κατά τθ διάρκεια του 
διαλείμματοσ. 
 
 

-Τα παιδιά πρζπει να 
κινθκοφν και να εκτονωκοφν  
(λογικά). Επομζνωσ πρζπει 
να υπάρχει αρκετόσ χϊροσ. 
-Δεν είναι επικυμθτό να 
κάνουν διάλειμμα πολλά 
παιδιά μαηί, ζςτω και αν 

υπάρχει χϊροσ. 
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- Ο υπερπλθκυςμόσ οδθγεί ςε ςτρεσ και 
επικετικότθτα.  
-Το κυλικείο να είναι ςε χϊρο όπου θ ςυςςϊρευςθ 
μακθτϊν να μθν δθμιουργεί κινδφνουσ.  
-Στο χϊρο του ςχολείου δεν κα πρζπει να υπάρχουν 
≪κρφπτεσ≫,  
-Δεν κα πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα πτϊςθσ από 
φψοσ (τα περιοριςτικά κάγκελα, ςυνικωσ, είναι 
αδικαιολόγθτα χαμθλά). 
-Αιχμθρά κάγκελα πρζπει οπωςδιποτε να 

ομαλοποιοφνται! Δεν 
αποτρζπουν τα παιδιά και 
γίνονται αιτία ςοβαρϊν 
τραυματιςμϊν 
-Οριςμζνα δθμοτικά ςχολεία 

διακζτουν παιδικζσ χαρζσ που ςε μεγάλο ποςοςτό 
είναι αναςφαλείσ. 
-Και οι παιδικζσ χαρζσ πρζπει να καταςκευάηονται και 

τοποκετοφνται με προδιαγραφζσ αςφαλείασ. 
 

 
Βαςικά ςθμεία ελζγχου αςφάλειασ 

 
Τροχαία ςιμανςθ: Ρεριλαμβάνει τισ προειδοποιθτικζσ 
πινακίδεσ (κάκετθ και οριηόντια ςιμανςθ) για ςχολείο 
και για τον περιοριςμό ταχφτθτασ, ςε όλουσ τουσ 
πλθςίον δρόμουσ που οδθγοφν ςτο ςχολείο. 
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Ρροςβάςεισ: Εάν οι δρόμοι γφρω από το ςχολείο είναι 
αςφαλείσ. Εάν είναι 
εφικτό κα πρζπει, ςε 
ςυνεργαςία με τθν 
Τροχαία, να γίνει 
ειδικι ρφκμιςθ 
κυκλοφορίασ ςτθν 
περιοχι του 
ςχολείου. 
Διαβάςεισ πεηϊν: 

Φπαρξθ κάκετθσ ςιμανςθσ (πινακίδων) και λευκισ 
οριηόντιασ ςιμανςθσ ςτον δρόμο. 
Κάγκελα ςτθν εξϊπορτα: Σκόπιμο  εμπόδιο ςτο 
πεηοδρόμιο μπροςτά από τθν εξϊπορτα, ϊςτε οι 
μακθτζσ-μακιτριεσ να μθν μποροφν να βγουν 
τρζχοντασ κατευκείαν ςτον δρόμο. 
Ρυροςβεςτιρεσ: Δφο ςε κάκε όροφο, βάρουσ >3kg, ςε 
εμφανι κζςθ, με γνϊςθ τθσ λειτουργίασ τουσ και με 
ετιςιο ζλεγχο. Ξεχωριςτοφσ πυροςβεςτιρεσ ςε 
βιβλιοκικεσ, κυλικείο, χϊρο πειραμάτων Φυςικισ-
Χθμείασ, αποκικεσ. Εξάςκθςθ τουδιδακτικοφ 
προςωπικοφ από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία. 
Ρυρίμαχα υλικά (ι επιβραδφνοντα τθν καφςθ υλικά): 
Εάν θ καταςκευι ζχει λάβει 
υπόψθ τθσ αυτόν τον απαραίτθτο παράγοντα (Το 1989 
ζνα ςχολείο είχε καεί μζςα 
ςε 10 λεπτά λόγω τθσ χριςθσ εφφλεκτων υλικϊν ςτθν 
καταςκευι). 
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Ρόρτεσ: Εάν ανοίγουν προσ τα ζξω. 
Τηάμια: Τα τηάμια ςτισ πόρτεσ και τα τηάμια που 
βρίςκονται τουλάχιςτον μζχρι φψοσ 2 μζτρων πρζπει 
να είναι τηάμια αςφαλείασ (με προδιαγραφζσ).  
Θλεκτρικό ςφςτθμα: Οι πρίηεσ να ζχουν γείωςθ, να 
υπάρχει αυτόματοσ διακόπτθσ θλεκτροπλθξίασ, να μθν 
κρζμονται καλϊδια, οι πρίηεσ ςε νθπιαγωγεία και 
δθμοτικά να είναι ψθλά, τα κουτιά μζτρθςθσ να είναι 
ψθλά και να μθν είναι ανοικτά,να μθν υπάρχουν 
καλϊδια εκτεκειμζνα.  
Ακλθτικοί χϊροι: Εάν εφαρμόηονται οι προδιαγραφζσ 
για μπαςκζτεσ, γιπεδα, όργανα κλπ. Καλι ςυντιρθςθ 
των οργάνων γυμναςτικισ. 



61 
 

Χϊροι διαλείμματοσ: Εάν υπάρχουν επικίνδυνα 
ςθμεία. Εάν το ζδαφοσ δθμιουργεί κινδφνουσ ςε 

περίπτωςθ πτϊςθσ μακθτοφ (π.χ. πολφ ανϊμαλο 
ζδαφοσ ι φπαρξθ κομματιϊν γυαλιοφ). Εάν υπάρχουν 
παγίδεσ και κρφπτεσ, όπου μπορεί να μείνει 
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τραυματιςμζνοσ μακθτισ χωρίσ να γίνει αντιλθπτόσ.  
Τζλοσ εάν θ ≪παιδικι χαρά≫ που ςυχνά υπάρχει ςτο 
προαφλιο, είναι αςφαλισ (π.χ. ςυντιρθςθ οργάνων, 
ζδαφοσ, κλπ.). 
 
  

 
 

 
 

Πθγζσ: 

http://www.fireservice.gr/pyr_cms_files/dynamic/c142998/attach/prolipsi_pyrkagion_el_GR.pdf  

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WD7aXUUiQ_AJ:www.atiximata.

gr/arthra/kindinoi-sta-sxoleiaatyximata-sto-sxoleio/+&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr   

 

 

http://www.fireservice.gr/pyr_cms_files/dynamic/c142998/attach/prolipsi_pyrkagion_el_GR.pdf
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WD7aXUUiQ_AJ:www.atiximata.gr/arthra/kindinoi-sta-sxoleiaatyximata-sto-sxoleio/+&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WD7aXUUiQ_AJ:www.atiximata.gr/arthra/kindinoi-sta-sxoleiaatyximata-sto-sxoleio/+&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr
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ΕΡΓΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΚΩΝ ΑΣΤΥΗΜΑΣΩΝ. 
 

1. Έλλνηα 'Δξγαηηθνύ Αηπρήκαηνο' 

Η Ννκνζεζία δελ νξίδεη ζπγθεθξηκέλα πνηα από ηα αηπρήκαηα είλαη εξγαηηθά. 

Εηδηθόηεξα, ζην άξζξν 8 ηνπ ΑΝ1846/51 θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ παξ.4, ε έλλνηα ηνπ όξνπ 

«αηύρεκα» απνδίδεηαη κε ηε θξάζε «ην ελ ηε εξγαζία ή εμ αθνξκήο ηαύηεο βίαην ζπκβάλ 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή αζζέλεηα». 

Γηα ην ιόγν απηό ε αζθαιηζηηθή πξαθηηθή θαη θπξίσο ε λνκνινγία ησλ δηθαζηεξίσλ έρνπλ 

πξνζδηνξίζεη ηηο πεξηπηώζεηο πνπ, κε νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο, έλα αηύρεκα κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί ζαλ εξγαηηθό.  

Γεληθά, σο εξγαηηθό αηύρεκα ραξαθηεξίδεηαη ν ζάλαηνο ή ε αληθαλόηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ 

γηα εξγαζία πνπ πξνθιήζεθε από έλα βίαην πεξηζηαηηθό πνπ έγηλε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο, αζθαιηζηέαο ζην ΙΚΑ, ή εμαηηίαο απηήο. Σαλ ηέηνην πεξηζηαηηθό ζεσξείηαη θάζε 

βίαην εμσηεξηθό γεγνλόο πνπ πξνθάιεζε ηελ πάζεζε ή βιάβε ή ηελ επηδείλσζε 

πξνϋπάξρνπζαο λόζνπ, εθόζνλ έγηλε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ή κε αθνξκή απηή θαη 

ζπλδέεηαη κε ηελ εξγαζία άκεζα ή έκκεζα ζε ζρέζε αηηίνπ θαη απνηειέζκαηνο. 

Ο όξνο «εξγαζία» αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε εξγαζία ε νπνία, θαηά εληνιή εξγνδόηε, 

παξέρεηαη από ηνλ εξγαδόκελν αθόκα θαη εάλ απηή είλαη πέξα από ηα θαζήθνληά ηνπ πνπ 

απνξξένπλ από ηε ζρεηηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ηνπ.  

Γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ αηπρήκαηνο ζαλ εξγαηηθνύ είλαη αδηάθνξνο ν ρξόλνο εθδήισζεο 

ησλ δπζκελώλ ζπλεπεηώλ ζηελ πγεία ηνπ εξγαδόκελνπ, ην αλ δειαδή εθδειώλνληαη ακέζσο, 

αξγόηεξα ή ζηαδηαθά, όπσο θαη ην εάλ ππάξρεη κεξίδην ζπλππαηηηόηεηαο ηνπ εξγαδόκελνπ, 

όρη όκσο πξόζεζή ηνπ. 

Σηε δηθαζηεξηαθή λνκνινγία αλαθέξεηαη πσο κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ εξγαηηθό αηύρεκα έλα 

αηύρεκα πνπ ιακβάλεη ρώξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλήζεο δηαδξνκήο πνπ αθνινπζεί ν 

κηζζσηόο όηαλ κεηαβαίλεη από ηελ θαηνηθία ηνπ ζηνλ ηόπν εξγαζίαο ή όηαλ επηζηξέθεη από 

απηή, ρξεζηκνπνηώληαο ην ζπλεζηζκέλν κεηαθνξηθό κέζν ή δξνκνιόγηό ηνπ, άζρεηα αλ είλαη 

κεηαθνξηθό κέζν ηνπ εξγνδόηε, δηθό ηνπ ή θνηλήο ρξήζεο. Αξθεί, βέβαηα λα ππάξρεη ε 

πξόζεζε ζην κηζζσηό λα θζάζεη ζηνλ ηόπν εξγαζίαο ηνπ ή λα επηζηξέςεη ζηελ θαηνηθία ηνπ 

από απηή θαη λα κε δηαθόπηεηαη από ελέξγεηέο ηνπ πνπ απνβιέπνπλ ζε άιιν ζθνπό. 
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Τα εξγαηηθά αηπρήκαηα δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

αλάινγα κε ηε ζρέζε 

εξγαζίαο 

 εξγαηηθά αηπρήκαηα πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο 

 εξγαηηθά αηπρήκαηα ππεξγνιάβσλ πνπ απαζρνινύληαη ζην ρώξν 

ηεο επηρείξεζεο 

 κε εξγαηηθά αηπρήκαηα ηξίησλ 

αλάινγα κε ηε 

ζνβαξόηεηα 

 κηθξά αηπρήκαηα (δηαθνπή εξγαζίαο κηαο εκέξαο) 

 θνηλά αηπρήκαηα (δηαθνπή εξγαζίαο πάλσ από κηα εκέξα) 

 ζνβαξά αηπρήκαηα (αθξσηεξηαζκνί, κόληκεο αλαπεξίεο) 

 ζαλαηεθόξα 

αλάινγα κε ην ρώξν 

πνπ ζπλέβεζαλ 

 αηπρήκαηα πνπ ζπλέβεζαλ ζηνπο ρώξνπο δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο 

 αηπρήκαηα κεηάβαζεο από θαη πξνο ηελ εξγαζία 

 

2.Σε πνηέο θαηεγνξίεο ηαμηλνκνύληαη νη αηηίεο ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ θαη ζε 

ηί πνζνζηό; 

Τα εξγαηηθά αηπρήκαηα νθείινληαη ζε αηηίεο πνπ εληνπίδνληαη α) ζηνλ ίδην ηνλ εξγαδόκελν 

(80% ησλ αηπρεκάησλ) β) ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο & ηα κέζα παξαγσγήο (15% ησλ 

αηπρεκάησλ) γ) ζε απξόβιεπηα γεγνλόηα. 

Σηα αίηηα πνπ εληνπίδνληαη ζηνλ εξγαδόκελν πεξηιακβάλνληαη: 

 Η ειηθία 

 Η απεηξία ή ε άγλνηα ηνπ εξγαδόκελνπ 

 Η δηαλνεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ εξγαδόκελνπ 

 Η θόπσζε 

 Σπλαηζζεκαηηθνί θαη παζνινγηθνί παξάγνληεο 

 Καθέο ζπλήζεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ (ππεξβάιισλ δήινο θαηά ηελ εξγαζία ή 

κνηξνιαηξηθή πξνζέγγηζε-"αλ είλαη λα ζπκβεί ζα ζπκβεί"). 

Σηα αίηηα πνπ εληνπίδνληαη ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ζηα κέζα παξαγσγήο 

πεξηιακβάλνληαη: 

 Καθόο θσηηζκόο, αεξηζκόο θαη ζέξκαλζε 
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 Καθή θαηάζηαζε δαπέδσλ & θιηκάθσλ 

 Καθό ζηνίβαγκα θαη δηαθίλεζε ησλ πιηθώλ 

 Αθαηαζηαζία ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο & έιιεηςε θαζαξηόηεηαο 

 Ειαηησκαηηθά εξγαιεία & κεραλήκαηα-κεραλήκαηα ρσξίο πξνθπιαθηήξεο. 

3. Γηα πνηό ιόγν ζα πξέπεη λα πξνιακβάλνληαη ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα; 

Η πξόιεςε ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ θαη αζζελεηώλ δελ κεηώλεη κόλν ηηο δαπάλεο, αιιά 

ζπκβάιιεη θαη ζηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ηεο επηρείξεζεο κε πνιινύο ηξόπνπο: 

 Οη πγηείο εξγαδόκελνη είλαη πην παξαγσγηθνί θαη ε παξαγσγή ηνπο είλαη πεξηζζόηεξν 

πνηνηηθή. 

 Ληγόηεξα εξγαηηθά αηπρήκαηα θαη αζζέλεηεο νδεγνύλ ζε ιηγόηεξεο αλλαξσηηθέο 

άδεηεο κε απνηέιεζκα κηθξόηεξεο δαπάλεο θαη κηθξόηεξε απνδηνξγάλσζε ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

 Η βειηηζηνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο σο πξνο ηηο 

αλάγθεο ηεο εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ε θαιή ζπληήξεζή ηνπο ζπλεπάγνληαη 

κεγαιύηεξε παξαγσγηθόηεηα, θαιπηεξε πνηόηεηα θαη ιηγόηεξνπο θηλδύλνπο γηα ηελ 

πγεία θαη ηελ αζθάιεηα. 

 Η κείσζε ησλ ηξαπκαηηζκώλ θαη ησλ αζζελεηώλ ζεκαίλεη ιηγόηεξεο δεκηέο θαη 

ιηγόηεξεο ππνρξεώζεηο γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηνπο. 

4.Πνηνί παξάγνληεο ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε πξόιεςεο εξγαηηθώλ 

αηπρεκάησλ; 

I. ζπγθξνηεκέλε δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα, 

ε νπνία εκπεξηέρεη: 

o δηακόξθσζε ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο 

o θαζνξηζκό ζηόρσλ όζνλ αθνξά ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 

o παξνρή επαξθώλ πόξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πνιηηηθήο 

o ελζσκάησζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζε όια ηα επίπεδα ησλ 

θαζεθόλησλ δηαρεηξηζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ιήςεο απνθάζεσλ 

o παξνρή ζπκβνπιώλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

o παξαθνινύζεζε θαη αλαζεώξεζε ηεο πνιηηηθήο πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο θαη ην ζύλνιν ηνπ ζπζηήκαηνο 

II. ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ: 
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o δηαβνύιεπζε κε ην εξγαηηθό δπλακηθό 

o αμηνπνίεζε ησλ γλώζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ 

θηλδύλσλ θαη ηελ πινπνίεζε εύρξεζησλ ιύζεσλ 

5. Αληηκεηώπηζε εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο από ηελ αζθαιηζηηθή λνκνζεζία 

Τν εξγαηηθό αηύρεκα αληηκεησπίδεηαη, όπσο αθξηβώο θαη ε αζζέλεηα, κε ηε κόλε 

δηαθνξά όηη από ηελ πξώηε κέξα ηεο απνπζίαο, ν κηζζσηόο επηδνηείηαη από ην ΙΚΑ 

Δελ ηίζεηαη, δειαδή, ζέκα ηξηεκέξνπ αλακνλήο. 

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε αληθαλόηεηα γηα εξγαζία ιόγσ εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ έρεη ρξνληθή δηάξθεηα κέρξη θαη ηξεηο (3) εκέξεο, ηόηε ππνινγίδεηαη 

όπσο θαη ζηελ απιή αζζέλεηα ην ηξηήκεξν αλακνλήο. 

Σπλεπώο, ζα ρνξεγεζεί ε πξνβιεπόκελε επηδόηεζε από ην ΙΚΑ από ηελ πξώηε εκέξα 

απνπζίαο, ελώ ν εξγνδόηεο ζα θαηαβάιιεη ηηο θαηαβαιιόκελεο απνδνρέο, κείνλ ηελ 

επηδόηεζε ηνπ ΙΚΑ. Οη εηζθνξέο σζηόζν, πνπ ζα θαηαβιεζνύλ από ηνλ εξγνδόηε ζα 

ππνινγηζζνύλ θαη ζην πνζό πνπ θαηαβάιεη ην ΙΚΑ (επηδόηεζε). 

Όζν αθνξά ηελ ΑΠΔ ζα γίλνπλ δύν εγγξαθέο. Μία γηα ηελ αζζέλεηα κε ηύπν 

απνδνρώλ '08 Απνδνρέο Αζζέλεηαο' θαη κηα γηα ηηο ππόινηπεο εκέξεο πνπ εξγάζηεθε 

θαλνληθά κε ηύπν απνδνρώλ '01 ηαθηηθέο απνδνρέο'. 

Αλεμάξηεηα, δειαδή, από ην πνζό πνπ ζα εηζπξάμεη από ην ΙΚΑ ν εξγαδόκελνο πνπ 

ππέζηε ην εξγαηηθό αηύρεκα, ν αξηζκόο ησλ αζθαιηζηηθώλ εκεξώλ δελ 

δηαθνξνπνηείηαη, όπσο δελ δηαθνξνπνηείηαη θαη ην πνζό ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ 

πνπ νθείιεη λα θαηαβάιεη ν εξγνδόηεο θαζώο απηέο ππνινγίδνληαη ζηηο ζπλνιηθέο 

απνδνρέο (επηδόηεζε ΙΚΑ ζπλ θαηαβιεηέν από εξγνδόηε) ζαλ λα κε ζπλέβαηλε ην 

εξγαηηθό αηύρεκα. 

Εναλλακτικά, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ οδθγίεσ που δίνονται ςε αντίςτοιχεσ περιπτϊςεισ 

από το ΙΚΑ, υπάρχει θ δυνατότθτα διλωςθσ τόςο του διαςτιματοσ αςκζνειασ όςο και του 

ποςοφ επιδότθςθσ μζχρι το τζλοσ του επόμενου μινα 

 

 

 

Συγκεκριμζνα:  

 

Υπνρξεώζεηο Δξγνδόηε 

Σε όηη αθνξά ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ εξγνδόηε ζε πεξίπησζε εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο: 
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• Ο εξγνδόηεο νθείιεη λα αλαγγέιιεη ηα ζαλαηεθόξα ή ζνβαξά αηπρήκαηα άκεζα (άξζξν 8 

ΠΔ17/93) ζηηο αξκόδηεο ηερληθέο ή πγεηνλνκηθέο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο θαη ζηηο αξκόδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ αζθαιηζηηθνύ νξγαληζκνύ ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ν εξγαδόκελνο, ηαπηόρξνλα 

ελεκεξώλεη ην Αζηπλνκηθό Τκήκα ηεο πεξηνρήο ηεο επηρείξεζεο θαη νθείιεη λα ηεξεί 

ακεηάβιεηα όια ηα ζηνηρεία πνπ δύλαληαη λα ρξεζηκεύζνπλ γηα εμαθξίβσζε ησλ αηηηώλ ηνπ 

αηπρήκαηνο, 

• Ο Εξγνδόηεο νθείιεη λα αλαγγείιεη όια ηα ππόινηπα αηπρήκαηα (κε ζαλαηεθόξα ή 

ζνβαξά) ζηελ Υγεηνλνκηθή Επηζεώξεζε Εξγαζία ηνπ Σ.ΕΠ.Ε. εληόο 24 σξώλ. 

• Ο εξγνδόηεο νθείιεη λα ηεξεί εηδηθό βηβιίν αηπρεκάησλ ζην νπνίν λα αλαγξάθνληαη ηα 

αίηηα θαη ε πεξηγξαθή ηνπ αηπρήκαηνο θαη λα ην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ αξκόδησλ αξρώλ. 

Γηθαηώκαηα Δξγαδνκέλνπ 

Σύκθσλα κε ηη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα, άξζξα 299 θαη 931, ν εξγνδόηεο ππνρξενύηαη 

ζε πεξίπησζε πνπ ην εξγαηηθό αηύρεκα νθείιεηαη ζε ππαηηηόηεηά ηνπ, πηαίζκα, ακέιεηα ή κε 

ηήξεζε ησλ όξσλ αζθαιείαο πνπ νξίδνληαη από ην λόκν, λα θαηαβάιιεη ζηνλ παζόληα 

ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε ιόγσ εζηθήο βιάβεο ή γηα ςπρηθή νδύλε ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπ. 

Τν πνζό ηεο ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, 

αθνύ ιάβεη βέβαηα ππόςε ην κέγεζνο ηνπ αηπρήκαηνο θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο 

ζπλέβε ην αηύρεκα. Πάλησο, ζε πεξίπησζε κε ππαηηηόηεηαο ηνπ εξγνδόηε θαη όηαλ ην 

αηύρεκα νθείιεηαη ζε ηπραίν γεγνλόο ή ζε απνθιεηζηηθή ππαηηηόηεηα ηνπ εξγαδόκελνπ δελ 

νθείιεηαη ρξεκαηηθή ηθαλνπνίεζε. 

Ο εξγαδόκελνο δηθαηνύηαη θαηά ην δηάζηεκα ηεο αληθαλόηεηαο πξνο εξγαζία επίδνκα 

αζζελείαο από ην ΙΚΑ θαη ην ππόινηπν ηνπ κηζζνύ ηνπ από ηνλ εξγνδόηε γηα δηάζηεκα 13 

εκεξώλ, εάλ έρεη ππεξεζία κηθξόηεξε ηνπ έηνπο ή 26 εκεξώλ γηα ππεξεζία πάλσ από έηνο. Η 

επηδόηεζε ηνπ ΙΚΑ αξρίδεη από ηελ πξώηε κέξα αλαγγειίαο ηνπ αηπρήκαηνο. 

 

 

 

6. πλέπεηεο ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ 

ΑΜΔΣΔΣ  Έμνδα θαη δαπάλεο Α' βνεζεηώλ 

 λνζνθνκεηαθή θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

 επηδνηήζεηο θαη απνδεκηώζεηο 

 ζπληάμεηο 

 πξόσξνο ζάλαηνο 

ΔΜΜΔΣΔΣ  νηθνλνκηθή απνδεκίσζε ηνπ ζύκαηνο 

 ρακέλεο εξγαηνώξεο 



68 
 

 ρξόλνο απαζρόιεζεογηα ηε δηεξεύλεζε ησλ αηηίσλ 

 δεκηά ζε κεραλήκαηα, πιηθά, εγθαηαζηάζεηο 

 θόζηνο αληηθαηάζηαζεο ζύκαηνο από άιιν εξγαδόκελν 

 θαζπζηέξεζε ή ζηακάηεκα παξαγσγήο 

 θαθό ςπρνινγηθό θιίκα ζηελ επηρείξεζε 

 αλζξώπηλνο πόλνο ηνπ ζύκαηνο & ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ 

 ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα ζύκαηνο (θνβία-κεηαηξαπκαηηθή εθδηθεηηθή 

ζπκπεξηθνξά 

 θόζηνο απνθαηάζηαζεο-επαλέληαμεο 

 κείσζε απόδνζεο ή αλάγθε αιιαγήο ζέζεο 

 θαθή εηθόλα πξνο ηα έμσ 

 

7 .νξηζκόσ ησλ ελλνηώλ: "αξηζκόο αηπρεκάησλ" & "ρακέλεο αλζξσπνεκέξεο" 

Αξηζκόο αηπρεκάησλ: πξόθεηηαη γηα ηα αλαθεξζέληα εξγαηηθά αηπρήκαηα πνπ έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ απνρή ηνπ ζύκαηνο από ηελ εξγαζία ηνπιάρηζηνλ κηα εκέξα. 

Χακέλεο αλζξσπνεκέξεο:ζεσξνύκε ηηο αλζξσπνεκέξεο (Α/Η) από ηελ εκέξα ηνπ 

αηπρήκαηνο πνπ απνπζίαζε δηθαηνινγεκέλα ην ζύκα, βάζεη ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ησλ 

γηαηξώλ, ρσξίο λα ιακβάλνπκε ππόςε αξγίεο θαη Σαββαηνθύξηαθα. Υπνινγίδνπκε κόλν ηηο 

ρακέλεο Α/Η αηπρήκαηνο κέζα ζηελ εμεηαδόκελε ζηαηηζηηθά ρξνληθή πεξίνδν (π.ρ. έηνο). 

 

8.Σί είναι  νη δείθηεο ζπρλόηεηαο θαη βαξύηεηαο αηπρεκάησλ; 

Γείθηεο Σπρλόηεηαο: έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ απόιπην αξηζκό ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ 

θαη αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  

Γείθηεο Βαξύηεηαο: έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο εκέξεο πνπ έκεηλαλ νη εξγαδόκελνη καθξηά 

από ηελ εξγαζία ηνπο.  

 

9.Σηαηηζηηθά εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ ζηελ Διιάδα 

ηα ηέλη επηεμβρίοσ 2005, ηο ώμα Επιθεώρηζης Εργαζίας (.ΕΠ.Ε) δημοζίεσζε μια 

ζειρά από ζηαηιζηικά ζηοιτεία ζε ζτέζη εργαηικά αηστήμαηα ζηην Ελλάδα ηο τρονικό 

διάζηημα 2000-2005.Σα ζηαηιζηικά ασηά ζηοιτεία αθορούν ζηα δηλωθένηα ζηο ώμα 

Επιθεώρηζης Εργαζίας (.ΕΠ.Ε.) εργαηικά και θαναηηθόρα εργαηικά αηστήμαηα ανά 

περιθέρεια (2000-2005), ζηην ηάζη ηων θαναηηθόρων εργαηικών αηστημάηων ανά 

κλάδο (2005), καθώς και ζηα αίηια ηων θαναηηθόρων αηστημάηων ζηον κλάδο ηων 

οικοδομών (2005). 
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o Από ην 1977 κέρξη ζήκεξα ν αξηζκόο ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ 

παξνπζηάδεη κηα ζηαζεξή κείσζε. Σρεηηθά κε ηα δεισζέληα (αλά 

πεξηθέξεηα) ζην Σώκα Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο (Σ.ΕΠ.Ε.) εξγαηηθά αηπρήκαηα, 

απηά παξνπζηάδνπλ κηα αύμεζε θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2000-2005 

(Πίλαθαο 1). Μεξίδην επζύλεο γηα ηελ αύμεζε ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ 

θαηά ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (ηδηαίηεξα από ην 2001-2004) 

απνδίδεηαη θαη ζηελ πξνζπάζεηα νινθιήξσζεο ησλ Οιπκπηαθώλ Έξγσλ, πνπ 

επέβαιε κηα εληαηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθώλ ξπζκώλ. 

o Η αύμεζε ησλ δεισζέλησλ αηπρεκάησλ δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη 

κηα γεληθόηεξε αύμεζε ησλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ, δεδνκέλνπ όηη 

παιαηόηεξα ζπρλά δεισλόληνπζαλ κόλν ηα ζαλαηεθόξα θαη ηα πνιύ 

ζνβαξά εξγαηηθά αηπρήκαηα. 

o Όζνλ αθνξά ζηα ζαλαηεθόξα αηπρήκαηα πνπ έρνπλ δεισζεί ζην 

Σ.ΔΠ.Δ., απηά παξνπζηάδνπλ κηα γεληθά πησηηθή πνξεία θαηά ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν 2000-2005, αλ θαη παξαηεξείηαη κηα άλνδνο θπξίσο ην 2001, 

θαζώο θαη ην 2002. 

ΣΑΗ ΘΑΝΑΣΗΦΟΡΩΝ ΑΣΤΥΗΜΑΣΩΝ 2005 

 9μηνο 2005 12μηνο 2005 

Θαλαηεθόξα  80 106 

Οικοδομές 43 57 (53.75%) 

Επιχειρήζεις 37 49 (46.25%) 

o Ωο θύξηα αηηία ησλ ζαλαηεθόξσλ εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ ζηηο νηθνδνκέο γηα 

ην 2005 θαηαγξάθεηαη ε πηώζε από ύςνο, ελώ αθνινπζνύλ νη 

θαηαπιαθώζεηο θαη νη ειεθηξνπιεμίεο. 

10. Πεξηπηώζεηο κε ραξαθηεξηζκνύ αηπρήκαηνο σο εξγαηηθό 

- Τα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζηα ζπίηηα ησλ αζθαιηζκέλσλ, εθηόο εάλ απηνί 

ηζρπξηζζνύλ θαη απνδείμνπλ όηη ηα αηπρήκαηα ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ εθηέιεζε 

ηεο εξγαζίαο ηνπο.  

- Τα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο πνπ δελ αζθαιίδεηαη ζην 

ΙΚΑ.  

- Η επηδείλσζε ηεο πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ν ζάλαηόο ηνπ, όηαλ είλαη ζπλέπεηα ηεο 

ζπλέρηζεο ηεο εξγαζίαο κε δπζκελείο όξνπο θαη ζπλζήθεο, εθόζνλ ε εξγαζία ιόγσ θύζεο 

ηεο δε κπνξεί λα εθηειείηαη παξά κε ηνπο όξνπο θαη ηηο ζπλζήθεο απηέο.  

Δελ εμνκνηώλεηαη δειαδή κε εξγαηηθό αηύρεκα ε λόζνο πνπ πξνθιήζεθε από βαζκηαία 

εμαζζέληζε ηνπ νξγαληζκνύ ιόγσ ηνπ είδνπο ηεο εξγαζίαο.  

- Η απηνθηνλία θαη θάζε βίαην πεξηζηαηηθό πνπ πξνθιήζεθε κε ηε ζέιεζε ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ.  
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Εάλ ην αηύρεκα ραξαθηεξηζζεί από άιιν Τακείν π.ρ. ΤΑΞΙ εάλ είλαη αζθ/λνο γηα ηνλ θιάδν 

αζζέλεηαο θαη γηα ηνλ θιάδν Σύληαμεο ζην ΙΚΑ, ην αηύρεκα ζα ραξαθηεξηζζεί μαλά από ην 

ΙΚΑ.  

Πεγέο:  

http://ygieini-asfaleia.pblogs.gr/391184.html  
www.iefimerida.gr/node/126788  

www.taxnews.info 

 

 

Μέιε νκάδαο Δξγαηηθώλ αηπρεκάησλ: 

Όιγα Φπζά, 

Φξήζηνο Μάλζην, 

Καηεξίλα Τζάηζνπ, 

Δήκεηξα Φαηδνπνύινπ, 

Έιελα Καζζίλα. 

 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ: 

Σκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν  οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ να ζρκουν ςε επαφι με ζρευνεσ οι οποίεσ 

παρουςιάηουν τθ ςυχνότθτα και τισ ςυνζπειεσ των ατυχθμάτων, για να μπορζςουν να κατανοιςουν 

ότι θ πρόλθψθ αποςκοπεί ςτθν ελάττωςθ του κινδφνου εμφάνιςθσ ι επιδείνωςθσ νόςου, 

τραυματιςμοφ, ανικανότθτασ.  

Σκοπόσ επίςθσ ιταν  να κατανοιςουν ότι θ πρόλθψθ είναι πολφ ςθμαντικι γιατί όταν ςυμβεί 

κάποιο ατφχθμα, μπορεί να αφιςει τα ςθμάδια του ανεξίτθλα ςτο χρόνο.   

Οι μακθτζσ ζμακαν ότι τα παρ’ ολίγον ατυχιματα πρζπει να μελετοφνται κ δεν πρζπει να 

ξεχνιοφνται επειδι «ευτυχϊσ δεν ςυνζβθ τίποτα» διότι τθν επόμενθ φορά μπορεί να ςυμβεί.   

Ζμακαν ότι θ πρόλθψθ απαιτεί φανταςία και γνϊςθ κεμάτων που ςχετίηονται με τθν αποφυγι 

επικινδυνοτιτων.   

Τα περιςςότερα παιδιά αν όχι όλα, ζχουν κάποια εμπειρία από ατφχθμα. Ζτςι τουσ δόκθκε θ 

ευκαιρία  να μοιραςτοφν αυτι τθν εμπειρία με άλλα παιδιά. Επίςθσ είχαν τθν ικανοποίθςθ ότι 

ςυνζβαλαν ςε ζνα ζργο με κοινωνικζσ προεκτάςεισ που κα τουσ βοθκιςει ςτα επόμενα ςτάδια 

τθσ ηωισ τουσ. 

http://ygieini-asfaleia.pblogs.gr/391184.html
http://www.iefimerida.gr/node/126788
http://www.taxnews.info/

