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Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας συντάσσεται από το Υπουργείο
Μεταφορών και Επικοινωνιών και ψηφίζεται από τη Βουλή.
Αποτελείται από µια σειρά από κανόνες που εφαρµόζονται σε
δηµόσιους χώρους και δρόµους, στους οποίους κυκλοφορούν
οχήµατα, πεζοί και ζώα, και απευθύνεται σε όλους µας µε στόχο
τη σωστή Οδική Κυκλοφορία και την ασφάλειά µας.
Το συγκεκριµένο φυλλάδιο περιλαµβάνει συµβουλές που
αναφέρονται στις υποχρεώσεις και στα δικαιώµατα των πεζών,
των επιβατών και των ποδηλατών, σύµφωνα πάντα µε τον Κ.Ο.Κ..
Εάν όλοι µας γνωρίζουµε και ακολουθούµε τους κανόνες του
Κ.Ο.Κ., θα σταµατήσουν τα Τροχαία Ατυχήµατα να είναι µία από
τις κύριες αιτίες τραυµατισµού και θανάτου στην Ελλάδα.

Ο Σωτήρης γνωρίζει καλά τον Κ.Ο.Κ. και για την ασφάλειά του
ακολουθεί πάντα τους κανόνες σωστής Οδικής Κυκλοφορίας.
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Ο Σωτήρης προσέχει όταν περπατάει
στο δρόµο και µε τον τρόπο αυτό
αποφεύγει τα ατυχήµατα.

Πρόσεχε κι εσύ!
Όταν βγαίνουµε στο δρόµο περπατάµε πάντα στο πεζοδρόµιο.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πεζοδρόµιο ή αυτό είναι κατειληµµένο,
περπατάµε πάντα στην άκρη του δρόµου, προσέχοντας να µην εµποδίζουµε
την κυκλοφορία και να µη βάζουµε τον εαυτό µας σε κίνδυνο. Για την
ασφάλειά µας, περπατάµε ο ένας πίσω από τον άλλο και, όπου είναι δυνατό,
αντίθετα από την κατεύθυνση των οχηµάτων.
Για να διασχίσουµε ένα δρόµο πρέπει:
α) Nα περνάµε από τη διάβαση πεζών.
β) Εάν υπάρχει και φανάρι, περνάµε µόνον όταν είναι πράσινο για τους
πεζούς και ποτέ όταν είναι κόκκινο.
γ) Εάν δεν υπάρχει φανάρι, κοιτάµε µε προσοχή δεξιά και αριστερά και
περνάµε µόνον εφόσον δεν πλησιάζουν άλλα οχήµατα και δεν
παρεµποδίζουµε την κυκλοφορία των οχηµάτων.
δ) Και στις δύο περιπτώσεις όµως, δεν περνάµε εάν δεν
ελέγξουµε µε µεγάλη προσοχή και τις δυο πλευρές
του δρόµου.
Το δρόµο το διασχίζουµε πάντα κάθετα και χωρίς να αργοπορούµε.
Όταν βγαίνουµε στο δρόµο, είµαστε υποχρεωµένοι, για την ασφάλειά µας,
να προσέχουµε και να ακολουθούµε τις υποδείξεις των Αστυνοµικών και
των Σχολικών Τροχονόµων.
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Ο Σωτήρης στο αυτοκίνητο κάθεται πάντα
στο ΠΙΣΩ κάθισµα, ΣΩΣΤΑ ∆ΕΜΕΝΟΣ.
∆έσου κι εσύ!
Για την ασφάλειά µας, πρέπει να καθόµαστε στο πίσω
κάθισµα του αυτοκινήτου σωστά δεµένοι. Το πίσω κάθισµα
είναι το πιο ασφαλές σηµείο του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση
απότοµου φρεναρίσµατος ή τροχαίου ατυχήµατος, η ζώνη
σταµατάει την κίνηση του σώµατος προς τα εµπρός,
εµποδίζοντας σοβαρούς έως και θανατηφόρους
τραυµατισµούς. Η κανονική ζώνη του αυτοκινήτου
προστατεύει άτοµα µε ύψος πάνω από 1,5 µ. Για παιδιά
µικρόσωµα (κάτω του 1,5 µ.), υπάρχουν διάφορα είδη
καθισµάτων και ζώνες ασφαλείας, ανάλογα µε το ύψος και το
βάρος τους.
Προσοχή! Ο αερόσακος στο µπροστινό κάθισµα είναι
κατασκευασµένος για να προστατεύει άτοµα µε ύψος πάνω
από 1,5 µ. Στην αντίθετη περίπτωση µπορεί να προκαλέσει
σοβαρό τραυµατισµό.
Βγαίνουµε πάντα από την πλευρά του πεζοδροµίου και
προσέχουµε πριν ανοίξουµε την πόρτα του αυτοκίνητου για να
µην προκαλέσουµε κάποιο ατύχηµα.
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Ο Σωτήρης, για να φτάσει στον προορισµό του
µε ασφάλεια, προσέχει όταν βγαίνει στο δρόµο
µε το ποδήλατο.
Πρόσεχε κι εσύ!
Όταν βγαίνουµε στο δρόµο µε το ποδήλατο, θεωρούµαστε
οδηγοί οχήµατος και για την ασφάλειά µας, καθώς και την
ασφάλεια των πεζών και των άλλων οδηγών, πρέπει να
ακολουθούµε πάντοτε τους κανόνες του Κ.Ο.Κ.
Όλοι οι οδηγοί είναι υποχρεωµένοι να προσέχουν τους
πεζούς:
α) Οφείλουµε να σταµατάµε πάντα πριν από τη ∆ιάβαση των
Πεζών, όταν το φανάρι είναι κόκκινο για τους οδηγούς ή
όταν υπάρχουν ακόµα πεζοί που διασχίζουν τη ∆ιάβαση.
β) Όταν ετοιµαζόµαστε να στρίψουµε σε δρόµο που έχει στην
αρχή του ∆ιάβαση Πεζών, πρέπει να δίνουµε πάντα
προτεραιότητα στους πεζούς.
γ) Πρέπει να προσέχουµε ιδιαίτερα τους πεζούς που
ετοιµάζονται να ανέβουν ή να κατέβουν από τα Μέσα
Μαζικής Κυκλοφορίας (λεωφορεία, τρόλεϊ κτλ).
Όταν οδηγούµε το ποδήλατό µας στο δρόµο, δεν επιτρέπεται
να κινούµαστε αντίθετα προς την κατεύθυνση της
κυκλοφορίας των οχηµάτων.
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Όταν οδηγούµε το ποδήλατο στο δρόµο απαγορεύεται:
α) να µας τραβάει άλλο όχηµα
β) να τραβάµε ή να σπρώχνουµε άλλο αντικείµενο ή ζώο
γ) να µεταφέρουµε αντικείµενα που µας εµποδίζουν να
οδηγούµε σωστά ή µπορούν να προκαλέσουν ατύχηµα σε
πεζούς και οδηγούς άλλων οχηµάτων,
δ) να χρησιµοποιούµε ακουστικά και κινητά τηλέφωνα.
Πρέπει να κρατάµε πάντοτε το τιµόνι του ποδηλάτου µε τα δύο
χέρια µας, εκτός εάν χρειαστεί να κάνουµε σήµα για αλλαγή
κατεύθυνσης.
Σε δύσκολες καταστάσεις, για την ασφάλειά µας και την
ασφάλεια των πεζών γύρω µας, κατεβαίνουµε από το
ποδήλατο και το οδηγούµε περπατώντας.
Απαγορεύεται να µεταφέρουµε άλλους µε το ποδήλατό µας.
Όπου υπάρχει ειδική λωρίδα για ποδηλάτες, είµαστε
υποχρεωµένοι να τη χρησιµοποιούµε.
Απαγορεύεται να οδηγούµε όταν είµαστε κουρασµένοι, έχουµε
πιει φάρµακο ή οινοπνευµατώδες ποτό. Όλα αυτά
επηρεάζουν αρνητικά τον τρόπο που οδηγούµε (ζαλιζόµαστε ή
νυστάζουµε).
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Για την ασφάλειά µας και για να µην προκαλέσουµε ατύχηµα
σε άλλους, είµαστε υποχρεωµένοι να συντηρούµε το ποδήλατό
µας, ώστε να βρίσκεται πάντα σε καλή κατάσταση:
Το ποδήλατό µας πρέπει να έχει φρένα και στις δυο ρόδες,
που λειτουργούν σωστά.
Πρέπει να ελέγχουµε ότι τα λάστιχα του ποδηλάτου µας είναι
πάντα σε καλή κατάσταση.
Για να κυκλοφορούµε το βράδυ και τη νύχτα, πρέπει να
έχουµε στο ποδήλατό µας λευκό ή κίτρινο φως µπροστά,
κόκκινο φως και αντανακλαστικό πίσω, καθώς και
αντανακλαστικά σε κάθε πλευρά και στα πετάλια.
Για να µπορούµε να προειδοποιούµε τους πεζούς και τους
οδηγούς των άλλων οχηµάτων, πρέπει το ποδήλατό µας να
έχει κουδούνι, το οποίο λειτουργεί.
Σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο ποδηλάτης,
εφόσον κυκλοφορεί στο δρόµο, είναι υποχρεωµένος να έχει
άδεια κυκλοφορίας για το ποδήλατό του, καθώς και νόµιµες
αντανακλαστικές πινακίδες τις οποίες χορηγεί η Τροχαία.
Είτε ως ποδηλάτες, είτε ως πεζοί, είµαστε υποχρεωµένοι να
παρατηρούµε και να ακολουθούµε τις υποδείξεις των
Αστυνόµων και των Σχολικών Τροχονόµων.
Ποτέ ποδήλατο χωρίς κράνος ασφαλείας.
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Για την ασφάλειά µας και για να µην προκαλέσουµε ατύχηµα σε
άλλους, όταν κινούµαστε στο δρόµο ως πεζοί ή οδηγοί
(ποδηλάτες), εκτός από τις υποδείξεις των Tροχονόµων και τις
γραµµές πάνω στο οδόστρωµα, πρέπει πάντα να ακολουθούµε:
α) Τη φωτεινή σηµατοδότηση (φανάρια). Υπάρχουν φανάρια που
ρυθµίζουν την κυκλοφορία των πεζών και φανάρια που
ρυθµίζουν την κυκλοφορία των οδηγών (ποδηλάτες). Και στις
δύο περιπτώσεις πρέπει πάντα να τα σεβόµαστε. Σταµατάµε στο
κόκκινο, προχωράµε στο πράσινο.
Το πράσινο που αναβοσβήνει σηµαίνει ότι µπορούµε να
περάσουµε αλλά µε ιδιαίτερη προσοχή και αφού ελέγξουµε και
τις δυο κατευθύνσεις.
Στο κίτρινο, ο ποδηλάτης µπορεί να περάσει µε ιδιαίτερη
προσοχή και µόνο εφόσον δεν υπάρχουν πεζοί ή άλλα οχήµατα.
Στο κίτρινο, ο ποδηλάτης πρέπει να σταµατήσει, όπως και στο
κόκκινο, εκτός αν βρίσκεται τόσο κοντά στη διάβαση που δεν
προλαβαίνει.
β) Τις πινακίδες.
Οι πινακίδες τοποθετούνται σε καθορισµένα σηµεία του δρόµου
για να ρυθµίζουν την κυκλοφορία, να προειδοποιούν και να
πληροφορούν τους πεζούς και τους οδηγούς.
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Ο Σωτήρης ξέρει καλά τι σηµαίνουν
οι βασικές πινακίδες που συναντά στο δρόµο
και τις λαµβάνει πάντα υπόψη του.
Μάθε τις κι εσύ!
Πινακίδες Αναγγελίας Κινδύνου

Κίνδυνος!

Κίνδυνος
Περνάνε
συχνά παιδιά

Κίνδυνος
Αφύλακτη
γραµµή τραίνου

Κίνδυνος
Εργασίες στο δρόµο

Κίνδυνος
∆ιάβαση πεζών

Προσοχή
∆ιασταύρωση
µε φανάρι

Στένωση του δρόµου
και από τις
δύο πλευρές

Επικίνδυνη
στροφή αριστερά

Επικίνδυνη
στροφή δεξιά

10%

Επικίνδυνες
συνεχόµενες
στροφές, η
πρώτη αριστερά

Επικίνδυνη
κατηφόρα µε
κλίση 10%

Επικίνδυνος
ολισθηρός
δρόµος

Επικίνδυνη
εκτίναξη
χαλικιών

Επικίνδυνος
δρόµος µε
λακκούβες
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Ρυθµιστικές Πινακίδες

∆ρόµος κλειστός για
όλα τα οχήµατα και από
τις δύο κατευθύνσεις

Απαγορεύεται
η είσοδος στους
πεζούς

Απαγορεύεται
η είσοδος

Απαγορεύεται
η δεξιά στροφή

Απαγορεύεται
η επιτόπου
στροφή

Απαγορεύεται
η αριστερή
στροφή

Απαγορεύονται
τα ποδήλατα

Υποχρεωτική
παραχώρηση
προτεραιότητας

Υποχρεωτική
διακοπή πορείας

Υποχρεωτική
πορεία δεξιά

Υποχρεωτική
πορεία ευθεία

Υποχρεωτική
πορεία αριστερά

Υποχρεωτική
κυκλική
διαδροµή

Πινακίδες Πληροφοριακές

ΣΧΟΛΙΚΟΣ
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

∆ιάβαση πεζών

Ρύθµιση
κυκλοφορίας από
σχολικό τροχονόµο

Μονόδροµος
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Ο Σωτήρης προειδοποιεί: Όταν είµαστε στο
δρόµο, προσέχουµε και δεν εµπιστευόµαστε
τους άλλους οδηγούς.

Για να αποφύγουµε, λοιπόν, τα τροχαία ατυχήµατα, είναι
σηµαντικό να γνωρίζουµε και να ακολουθούµε τους κανόνες του
Κ.Ο.Κ. Πρέπει όµως να είµαστε πάντα προσεκτικοί και να µη
βασιζόµαστε στη σωστή κυκλοφοριακή συµπεριφορά που
πιστεύουµε ότι έχουν και οι άλλοι.
Για να βοηθήσουµε όλοι να µειωθούν τα τροχαία ατυχήµατα,
πρέπει επίσης να προσέχουµε τους πιο µικρούς και να
υπενθυµίζουµε στους µεγαλύτερούς µας ότι πρέπει να είναι και
αυτοί νοµοταγείς και προσεχτικοί.
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Σκοπός του Σωµατείου “Αντιµετώπιση
Παιδικού Τραύµατος” είναι να συµβάλει
στην καθοριστική µείωση των παιδικών
ατυχηµάτων και των συνεπειών τους, σε
συνεργασία µε τον Κρατικό και Ιδιωτικό
Φορέα

Γυθείου 1 Α, Χαλάνδρι 152 31
τηλ.: 210 67 41 933, fax: 210 67 24 536
www.pedtrauma.gr, info@pedtrauma.gr

Με την υποστήριξη των

