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Οδική ασφάλεια
Η Οδική ασφάλεια έχει στόχους:






την ασφαλή οδήγηση
γενικά των οχημάτων,
τροχοφόρων και μη,
την ασφαλή μεταφορά
εμπορευμάτων με
οχήματα,
την ασφαλή μετακίνηση
των πεζών.

Υπάρχουν εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί, κρατικοί και ιδιωτικοί, που ασχολούνται
με την ανάλυση και διερεύνηση των παραγόντων και των αιτίων των τροχαίων
ατυχημάτων, καθώς επίσης και με τρόπους αποφυγής τους. Οι βασικοί κανόνες της
οδικής ασφάλειας εμπεριέχονται συνήθως στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
(Κ.Ο.Κ.) του εκάστοτε κράτους.

Χρήσιμα στοιχεία και συμβουλές σχετικά με την
οδική ασφάλεια:
Υπερβολική ταχύτητα
Η υπερβολική ταχύτητα ευθύνεται για το 1/3 του συνόλου των ατυχημάτων ή
δυστυχημάτων που σημειώνονται στους δρόμους, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του
τομέα μεταφορών του ΟΟΣΑ, με αποτέλεσμα τα όρια ταχύτητας να συνδέονται
άμεσα με τη θνησιμότητα και τους σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία.

Υπερβολική ταχύτητα και αστικό δίκτυο
Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα του τομέα μεταφορών του ΟΟΣΑ, καταρρίπτεται
η λανθασμένη εντύπωση πως εάν πατήσουμε το γκάζι λίγο παραπάνω περιορίζουμε
το χρόνο της μετακίνησής μας. Είναι αποδεδειγμένο ότι η παρουσία φαναριών και
διασταυρώσεων δεν επιτρέπει τη μείωση του χρόνου μετακίνησης στην πόλη, ακόμη
κι αν αυξήσουμε την ταχύτητα του
αυτοκινήτου, ενώ η δυνατότητα ενός
αυτοκινητόδρομου σε αστική περιοχή
δεν ξεπερνά τα 70 χλμ./ ώρα.
Στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε:






Η αύξηση της ταχύτητας
κίνησης ενός οχήματος κατά 5%
οδηγεί σε 10% άνοδο των
τροχαίων ατυχημάτων και κατά 20% των δυστυχημάτων.
Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ, σε περίπτωση που διερχόμενο όχημα με
ταχύτητα 50 χλμ./ ώρα χτυπήσει πεζό, η πιθανότητα θανάσιμου τραυματισμού
του πεζού αγγίζει το 80%, ενώ εάν η ταχύτητα του οχήματος είναι 30 χλμ./
ώρα ο κίνδυνος περιορίζεται στο 10%.
Ο οδηγός οχήματος που θα συγκρουστεί πλάγια με ταχύτητα μεγαλύτερη των
50 χλμ./ ώρα εκτιμάται ότι δεν έχει καμία πιθανότητα επιβίωσης, ενώ σε
περίπτωση που η σύγκρουση είναι μετωπική, πιθανότητα επιβίωσης του
οδηγού ή επιβάτη υπάρχει μόνον εάν η ταχύτητα δεν ξεπερνά τα 70 χλμ./ ώρα.

Υπερβολική Ταχύτητα - υπεραστικό δίκτυο
Λόγω των υψηλών ταχυτήτων που αναπτύσσονται, τα τροχαία ατυχήματα που
συμβαίνουν στο υπεραστικό οδικό δίκτυο έχουν τις δυσμενέστερες επιπτώσεις. Στην
Ελλάδα, περίπου το 1/3 των νεκρών σε τροχαία ατυχήματα είναι από ατυχήματα στο
Εθνικό Οδικό Δίκτυο.
Τηρείτε πάντα τα όρια ταχύτητας του δρόμου
Τα όρια ταχύτητας έχουν υπολογιστεί βάσει πολλών παραμέτρων που σίγουρα εσείς
δεν γνωρίζετε.
Βεβαίως, η ταχύτητά σας θα πρέπει να είναι ακόμη χαμηλότερη από τα όρια
ταχύτητας σε περίπτωση που:





Υπάρχουν έργα στο δρόμο
Υπάρχουν πεζοί, ποδηλάτες, μοτοσικλετιστές
Οι καιρικές συνθήκες είναι κακές
Ο φωτισμός είναι κακός

Χρήση ζώνης ασφαλείας
ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ:










Οι θάνατοι, οι αναπηρίες και οι τραυματισμοί που οφείλονται στα τροχαία
δυστυχήματα αυξάνονται δραματικά σε όλο τον κόσμο. Κάθε χρόνο
παγκοσμίως σκοτώνονται από τροχαία δυστυχήματα 1,2 εκατομμύρια
άνθρωποι.
Οι αριθμοί δείχνουν μια ταχεία αύξηση και σύμφωνα με υπολογισμούς της
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, μέχρι το 2020 αναμένεται ο αριθμός των
θανάτων να ανέλθει στα 2,4 εκατομμύρια ετησίως.
Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν σήμερα την 9η συχνότερη αιτία θανάτου
των ανθρώπων γενικά, και την 1η αιτία θανάτου σε παιδιά και νέους έως 25
ετών.
Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δημοσίας
Τάξεως, έχουμε περίπου:
o 1.500 νεκρούς
o 2.400 σοβαρά τραυματισμένους και
o 20.000 ελαφρά τραυματισμένους
Υπολογίζεται ότι περίπου οι μισοί θα σώζονταν εάν φορούσαν ζώνη
ασφαλείας.

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ
Ένα όχημα που προσκρούει, ακινητοποιείται άμεσα και βίαια. Οι επιβάτες που δε
φορούν ζώνες ασφαλείας συνεχίζουν να ταξιδεύουν μέσα στο αυτοκίνητο με την ίδια
ταχύτητα, πέφτοντας πάνω στο ταμπλό ή στο παρμπρίζ. Η ορμή με την οποία χτυπούν
είναι ίση με το γινόμενο των κιλών τους επί την ταχύτητα κατά τη στιγμή της
πρόσκρουσης. Για παράδειγμα, σε μια πρόσκρουση με 50 χιλιόμετρα την ώρα, ένας
άνθρωπος 80 κιλών, θα χτυπήσει με (50Χ80 = 4.000 κιλά) ΟΡΜΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ
ΤΟΝΩΝ! ΜΟΝΟ η ζώνη ασφαλείας μπορεί προφυλάξει κάποιον άνθρωπο σε τέτοια
περίπτωση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΣΩ ΕΠΙΒΑΤΕΣ
Σε περίπτωση ατυχήματος, ο κίνδυνος θανάτου του οδηγού αυτοκινήτου ή κάποιου
άλλου επιβάτη της μπροστινής θέσης, λόγω του ότι υπάρχουν επιβάτες στο πίσω
κάθισμα που δεν έχουν βάλει τη ζώνη ασφαλείας τους, είναι 5 φορές μεγαλύτερος. Οι
πίσω επιβάτες θα προσκρούσουν πάνω στους δεμένους μπροστινούς με την ορμή
ενός ελέφαντα τεσσάρων τόνων! Ιάπωνες ερευνητές μελέτησαν στοιχεία
δυστυχημάτων (1995 έως το 1999) και κατέληξαν ότι το 80% των θανάτων που
προκλήθηκαν σε επιβαίνοντες των μπροστινών θέσεων θα μπορούσαν να
αποφευχθούν εάν οι επιβάτες των πίσω θέσεων φορούσαν τη ζώνη ασφαλείας τους.
ΜΗΠΩΣ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΞΑΝΑΚΟΥΣΕΙ...


"Πηγαίνω εδώ κοντά". Στην πραγματικότητα, αυτή είναι από τις πιο
ενδεδειγμένες στιγμές για να φορέσετε ζώνη ασφαλείας, καθώς η πλειοψηφία






των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων συμβαίνουν μέσα στην πόλη και με
ταχύτητα κάτω των 60 χιλιομέτρων την ώρα.
"Είμαι καλός οδηγός και δε θα τρακάρω". Μπορεί να αληθεύει, αλλά
πάντα υπάρχουν πιθανότητες ένας όχι και τόσο "καλός" οδηγός να σας
χτυπήσει..
"Θα κρατηθώ γερά από το τιμόνι". Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Η δύναμη
της ορμής το αποδεικνύει.
"Δεν χρειάζομαι ζώνη ασφαλείας γιατί έχω αερόσακο". Ο αερόσακος
αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ζώνης ασφαλείας κατά 40%. Σε
περίπτωση όμως που δε χρησιμοποιείτε ζώνη ασφαλείας, ο αερόσακος μπορεί
να σας τραυματίσει πολύ σοβαρά. Επιπλέον, ο αερόσακος δε σας προστατεύει
καθόλου σε περιπτώσεις πλευρικής σύγκρουσης.

Κατανάλωση αλκοόλ
ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ:









Οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ στο αίμα επηρεάζει την οδηγική ικανότητα
και τα αντανακλαστικά του οδηγού. Έτσι, δεν μπορεί κανείς να πει με
σιγουριά ποια είναι τα όρια του αλκοόλ, ώστε να οδηγεί με ασφάλεια.
1 ποτήρι κρασί μειώνει τα αντανακλαστικά στο μισό, ενώ 3 ποτήρια κρασί
μειώνουν τα αντανακλαστικά έως και 80%.
Εάν οδηγείτε με ποσότητα αλκοόλ στο αίμα σας διπλάσια από το
επιτρεπόμενο όριο, είναι τουλάχιστον 50 φορές πιο πιθανό να εμπλακείτε σε
μια μοιραία σύγκρουση με το όχημά σας, απ' ό,τι ένας οδηγός που δεν έχει
πιει.
Στατιστικά στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ότι 40% του
συνόλου των θανάτων σε οδικά δυστυχήματα οφείλονται σε οδήγηση υπό την
επήρεια αλκοόλ.
Σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία τους Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1 ατύχημα
στα 4 οφείλεται στην κατανάλωση οινοπνεύματος, ενώ περισσότερα από
40.000 άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πεθαίνουν ετησίως σε τροχαία
ατυχήματα που προκαλούνται από την κατανάλωση οινοπνεύματος.

Οποιαδήποτε ποσότητα αλκοόλ συνεπάγεται:







Καθυστέρηση στα αντανακλαστικά σας (διπλάσιοι ή και τριπλάσιοι χρόνοι
αντίδρασης).
Αύξηση της απόστασης μέχρι να σταματήσετε
Μειωμένη αντίληψη του χώρου και της ταχύτητας
Μειωμένο οπτικό πεδίο
Αίσθημα υπερβολικής αυτοπεποίθησης
Μειωμένες δυνατότητες «αντίστασης» και αναστολών για ακόμη περισσότερο
αλκοόλ

Η επίδραση του αλκοόλ στον άνθρωπο, εξαρτάται από παράγοντες όπως:








Το βάρος
Το φύλο
Την ηλικία
Το μεταβολισμό
Τα επίπεδα stress του οργανισμού
Το αν ο οδηγός έχει φάει πριν πιει
Την ποσότητα του αλκοόλ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ... Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ







Μην πίνετε όταν πρόκειται να οδηγήσετε.
Φροντίστε εκ των προτέρων κάποιος από την παρέα να μην πιει, ώστε να
μεταφέρει τους υπόλοιπους στο σπίτι με ασφάλεια.
Μην μπαίνετε σε αυτοκίνητο που ο οδηγός του έχει πιει αλκοόλ. Προτιμήστε
να καλέσετε ένα ταξί για να πάτε στον προορισμό σας.
Εάν έχετε καλεσμένους, προσφέρετε περισσότερα μη αλκοολούχα ποτά και
υπενθυμίστε τους τούς κινδύνους που κρύβει το αλκοόλ για την ασφάλειά
τους κατά την οδήγηση.
Σταματάτε να προσφέρετε αλκοόλ περίπου μιάμιση ώρα πριν την ώρα κατά
την οποία υπολογίζετε ότι το πάρτι ή το δείπνο θα τελειώσει και οι
καλεσμένοι σας θα επιστρέψουν πίσω στα σπίτια τους.

Οδήγηση και κινητό
Η οδήγηση είναι μια σύνθετη δραστηριότητα. Για κάθε 1,6 χιλιόμετρα, ο οδηγός
πρέπει να παίρνει 20 αποφάσεις, ενώ διαθέτει λιγότερο από μισό δευτερόλεπτο για να
αποφύγει μια σύγκρουση. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οποιαδήποτε καθυστέρηση
στην επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών που συλλέγονται από τον εγκέφαλο,
μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες.

Ξέρετε ότι:

Ερευνητές του Transport Research
Laboratory του Ηνωμένου
Βασιλείου, χρησιμοποιώντας
ειδικό εξομοιωτή οδήγησης,
εξέτασαν την επίδραση του
κινητού τηλεφώνου στις
αντιδράσεις των οδηγών.
Τα αποτελέσματα της έρευνας για
τους οδηγούς που κρατάνε στο
χέρι τους το κινητό, έδειξαν:






Οι οδηγοί που κρατούσαν στο χέρι το κινητό τηλέφωνο είχαν χρόνο
αντίδρασης κατά 30% μεγαλύτερο σε σύγκριση με αυτούς που είχαν επίπεδα
αλκοόλης στο αίμα λίγο ψηλότερα από το επιτρεπόμενο όριο.
Οι οδηγοί που μιλούν σε κινητό που το κρατούν στο χέρι χρειάζονται μισό
δευτερόλεπτο περισσότερο να αντιδράσουν σε κάτι ξαφνικό στο δρόμο σε
σύγκριση με αυτούς που οδηγούν χωρίς κινητό. Μισό δευτερόλεπτο
περισσότερο σημαίνει 14 μέτρα περισσότερα για να σταματήσει το
αυτοκίνητο, όταν κινείται με 110 χιλιόμετρα την ώρα.
Ο χρόνος αντίδρασης των οδηγών ήταν 50% μεγαλύτερος όταν μιλούσαν στο
κινητό σε σύγκριση με εκείνους που οδηγούσαν κανονικά.

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ... Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝ
Τα αποτελέσματα της έρευνας για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν Hands Free,
έδειξαν:




Όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες αποσπούν την προσοχή από την οδήγηση.
Αποτέλεσμα: ο κίνδυνος να τρακάρουν μιλώντας στο κινητό ήταν τέσσερις
φορές μεγαλύτερος του φυσιολογικού, ασχέτως αν χρησιμοποιούσαν Hands
Free ή όχι. Αυτό συμβαίνει γιατί ο εγκέφαλος του ατόμου που μιλά στο
κινητό επεξεργάζεται πολύ πιο αργά της οπτικές πληροφορίες που λαμβάνει.
Κάτι πολύ ενδιαφέρον που διαπίστωσαν οι ερευνητές ήταν ότι, όταν ο οδηγός
συνομιλεί με έναν συνεπιβάτη ή όταν ακούει μουσική από το ραδιόφωνο ή
άλλη συσκευή, η ποιότητα οδήγησής του δεν επηρεάζεται.
Η χρήση κινητού τηλεφώνου με ελεύθερα χέρια κατά την οδήγηση προκαλεί
αύξηση του θυμού και μειώνει τη μνήμη του οδηγού για το τι έχει δει στο
δρόμο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ




Πριν ξεκινήσετε την οδήγηση, βάλτε το κινητό σε σίγαση και μέσα σε κάποια
τσάντα ή τσέπη, ώστε να μην μπαίνετε στον πειρασμό να απαντήσετε.
Ελέγξτε της κλήσεις που είχατε και τα μηνύματά σας, όταν πλέον έχετε
φτάσει στον προορισμό σας.
Πείτε στους φίλους και τους συγγενείς σας ότι δε θα απαντάτε στο κινητό όση
ώρα οδηγείτε.





Σε περίπτωση που είναι απόλυτη ανάγκη να μιλήσετε, ακινητοποιήστε το
όχημά της σε κάποιο ασφαλές σημείο για να μιλήσετε.
Μη γράφετε/ διαβάζετε μηνύματα ή παίζετε παιχνίδια στο κινητό ενώ
οδηγείτε. Έχει αποδειχθεί ότι είναι ακόμη πιο επικίνδυνο από το να μιλάτε.
Σημαντικός είναι και ο ρόλος αυτών που καλούν. Εάν πάρετε κάποιον
τηλέφωνο και αντιληφθείτε ότι οδηγεί, ενημερώστε τον άμεσα ότι θα
ξαναπάρετε αργότερα και κλείστε το τηλέφωνο αμέσως.

