
ΚΥΚΛΟΦΟΡΩ ΜΕ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ 

ΠΟΔΗΛΑΤΟ





ΠΡΕΠΕΙ 

• Ακολουθώ τον κώδικα κυκλοφορίας
Φορώ κράνος

• Δεν οδηγώ υπό επήρεια αλκοόλ και άλλων 
ουσιών

• Ελέγχω πάντα το ποδήλατο πριν το 
χρησιμοποιήσω

• Φορώ ρουχισμό με έντονα χρώματα ειδικά την
νύχτα



• Χρησιμοποιώ ποδηλατόδρομο ή πεζόδρομο 
όταν μπορώ

• Κάνω σήμα με το χέρι όταν στρίβω
• Προσέχω ιδιαίτερα τα μεγάλα οχήματα που 

έχουν τυφλά σημεία με περιορισμένη 
ορατότητα

• Ελέγχω το ορθό κλείδωμα του ποδηλάτου κατά 
την επιστροφή του στον σταθμό ενοικίασης



• Αναφέρω αμέσως βλάβες ή βανδαλισμούς 
που θα διαπιστώσω στον σταθμό ενοικίασης

• Αναφέρω κλοπή ποδηλάτου εάν υποπέσει 
στην αντίληψη μου

• Φροντίζω να διατηρώ το ποδήλατο καθαρό 
και σε καλή κατάσταση όσο βρίσκεται στην 
κατοχή μου



ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ

• Δεν παραβιάζω stop και φωτεινούς 
σηματοδότες

• Δεν προσπερνώ οχήματα από την δεξιά 
πλευρά

• Δεν χρησιμοποιώ το ποδήλατο που 
παρέλαβα εφόσον έχει ξεφούσκωτα λάστιχα 
ή άλλο τεχνικό πρόβλημα

• Δεν χρησιμοποιώ το κινητό μου όταν οδηγώ



• Δεν προκαλώ ζημιές στο ποδήλατο
• Δεν αφήνω το ποδήλατο μου εκτός 

σταθμών ενοικίασης χωρίς την επίβλεψη 
μου

• Δεν μεταφέρω άλλους επιβάτες ή βαριά 
αντικείμενα

• Δεν οδηγώ αντίθετα σε μονόδρομους
• Δεν τρέχω πολύ



• Δεν οδηγώ σε δρόμους και σημεία που 
μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο 
ποδήλατο και ατύχημα στον αναβάτη

• Δεν οδηγώ πολύ κοντά στο πλαϊνό μέρος των 
οχημάτων γιατί κινδυνεύω από ξαφνικό 
άνοιγμα της πόρτας

• Δεν οδηγώ την νύχτα εφόσον δεν λειτουργεί 
ο φωτισμός του ποδηλάτου



ΜΗΧΑΝΕΣ

• Aν οδηγείτε μηχανή, σίγουρα έχετε αποκομίσει ήδη 
σημαντικά οφέλη: Κερδίσατε πολύτιμο χρόνο στις 
μετακινήσεις σας, αποφύγατε την ταλαιπωρία των 
μποτιλιαρισμάτων, πληρώσατε λιγότερα για την καθημερινή 
σας μετακίνηση. Ίσως όμως αντιμετωπίσατε στους δρόμους 
και κάποια δυσάρεστα προβλήματα. Στις γραμμές που θα 
ακολουθήσουν δεν θα ασχοληθούμε ωστόσο με την οδική 
ασφάλεια, αλλά με το πώς θα προστατεύσετε την υγεία σας 
πάνω στο μηχανάκι. Kαλό είναι να ξέρετε πώς θα αποφύγετε 
το κρυολόγημα όταν οδηγείτε το χειμώνα, τι πρέπει να κάνετε 
αν σας τσιμπήσει κάποιο έντομο, πώς θα αποφύγετε την 
ιγμορίτιδα και πολλές άλλες χρήσιμες πληροφορίες, που θα 
προστατεύσουν την υγεία σας και θα σας εξασφαλίσουν καλό 
ταξίδι.



– NΤΥΘΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ
Tο σωστό ντύσιμο είναι σημαντικό για δύο πολύ σοβαρούς λόγους: α) προστατεύει το 
σώμα σας σε περίπτωση ατυχήματος και β) σας προστατεύει από τις καιρικές 
συνθήκες.
● Φροντίστε τα ρούχα σας να καλύπτουν πλήρως τα χέρια και τα πόδια σας.
● Tα κατάλληλα ρούχα και οι μπότες, σε περίπτωση που σας συμβεί κάποιο ατύχημα, 
θα προστατεύσουν το σώμα σας, καθώς αντέχουν καλύτερα στην άσφαλτο απ’ ό,τι λ.χ. 
τα γυμνά γόνατα και οι αγκώνες σας. Προτιμήστε τα δερμάτινα ρούχα, καθώς παρέχουν 
μεγαλύτερη προστασία σε περίπτωση τραυματισμού.
● Kαλό είναι να φοράτε πάντα κάποιο αντιανεμικό μπουφάν, ακόμη και αν η ημέρα 
είναι ζεστή.
● Tο χειμώνα καλό είναι να φοράτε ισοθερμικές φανέλες, οι οποίες διατηρούν σε 
φυσιολογικά επίπεδα τη θερμοκρασία του σώματος. Kοστίζουν γύρω στα 25-30 .
● Προμηθευτείτε κάποιο μπουφάν με ενισχύσεις στα άκρα, ώστε να προστατεύονται 
επαρκώς και οι αγκώνες σας.
● Tα γάντια θα προστατεύσουν τα χέρια σας από τον αέρα, τον ήλιο και τις χιονίστρες 
που μπορεί να προκληθούν από το κρύο. Eπιπλέον, θα τα προστατεύσουν από τα 
κοψίματα και τις αμυχές σε περίπτωση ατυχήματος. Προτιμήστε γάντια που να 
καλύπτουν εξολοκλήρου τα δάχτυλά σας. Σε εξειδικευμένα καταστήματα θα βρείτε και 
ειδικά μπουφάν για τη μηχανή.



ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 



Τι είναι όμως η Οδική Ασφάλεια ;

• Η οδική ασφάλεια στην πραγματικότητα είναι  
οι ‘’άγραφοι’’ κανόνες τους οποίους κάθε 
οδηγός πρέπει να ακολουθεί καθώς 
στοχεύουν στην διασφάλιση της σωματικής 
ακεραιότητας  όχι μόνον των οδηγών αλλά και 
τον πεζών όπως και των ζώων  



Η ζώνη(ασφαλείας) 
• . Η ζώνη ασφαλείας είναι ένας μηχανισμός που 

προστατεύει τους επιβάτες οχημάτων, όταν  αυτά 
αλλάξουν απότομα ταχύτητα, όπως π.χ. σε σύγκρουση 
λόγω ατυχήματος.Με την ‘’κατάλληλη’’ χρήση μπορεί να 
γίνει ένας πολύ σημαντικός παράγοντας στην επιβίωση 
μας σε τυχών συμμετοχή μας σε κάποιο αυτοκινητιστικό 
δυστύχημα. Ωστόσο η ζώνη όσο μπορεί να σώζει ζωές τόσο 
μπορεί να αφαιρεί κιόλας. Για αυτόν τον λόγο πρέπει να 
χρησιμοποιείτε ανεξαρτήτως θέσης και ηλικίας( Συχνά 
ακούγονται δικαιολογίες όπως : είμαι μεγάλος και δεν 
φοράω ζώνη, κάθομαι πίσω οπότε δεν χρειάζεται). Τέλος 
με σωστή χρήση και αντιμετώπιση θα καταφέρει να κάνει 
αυτά που υπόσχεται 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1


Κράνος 
• Το κράνος θα έπρεπε να αποτελεί ένα αναπόσπαστο 

κομμάτι ενός μοτοσυκλετιστή ωστόσο στην εποχή μας 
τείνει να γίνεται το αντίθετο. 

• Το κράνος όμως αυτό καθ’αυτό πρέπει να τηρεί κάποιες 
προδιαγραφές ώστε να προσφέρει τα μέγιστα σε κάποια 
δύσκολη στιγμή.

• Αυτοί οι παράγοντες χρήσης του κράνους που συντελούν 
στην αποφυγή τραυματισμού είναι:

1) Η κατασκευή
2) Οι ποιοτικές προδιαγραφές
3) Η επιλογή μεγέθους
4) Η ημερομηνία λήξης



Η απόσπαση προσοχής 1/2
• Μία και μόνο στιγμή να τραβήξουμε την προσοχή μας από το δρόμο 

αρκεί, για να περιορίσει την ταχύτητα αντίδρασης σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. Ας δούμε τους παράγοντες που ευθύνονται στο μεγαλύτερο 
ποσοστό για την απόσπαση του οδηγού.
• Κινητό και οδήγηση είναι η κυρίαρχη αιτία που ο οδηγός αφαιρείται. 
Δυστυχώς όλο και περισσότεροι οδηγοί οδηγούν και ταυτοχρόνως μιλούν 
στο κινητό. Αν αναλογιστούμε ότι οι συνθήκες οδήγησης απαιτούν το 
μέγιστο της προσοχής (πεζοί, οχήματα τροφοδοσίας, ταξί κ.α.), το να 
χάνει ο οδηγός την προσήλωσή του αποτελεί την τέλεια αφορμή για την 
πρόκληση ατυχήματος. Επιπλέον η προσπάθεια συγγραφής γραπτού 
μηνύματος, ειδικά στα smartphones, οδηγεί πολλούς να κοιτάζουν την 
οθόνη του κινητού και όχι το δρόμο.

•
• Από τη στιγμή που ο οδηγός εισέρχεται στο αυτοκίνητο, θα πρέπει να 
ρυθμίζει το κάθισμα στην ιδανική γι αυτόν θέση, διότι η προσπάθεια 
ρύθμισης εν κινήσει μειώνει την ικανότητα χειρισμών και αποσπά την 
προσοχή από το δρόμο.



Η απόσπαση προσοχής 2/2

• Γενικώς, όταν οδηγούμε αποφεύγουμε  τις 
έντονες συζητήσεις και τους διαπληκτισμούς 
με τους υπόλοιπους επιβάτες, διότι χάνουμε 
την ηρεμία μας, αλλά και τον έλεγχο του 
οχήματός μας.



Έκτακτη ανάγκη… Κάλεσε στο 112 1/2



112 1/2

• Το 112 είναι ο πανευρωπαϊκός αριθμός 
έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα με το πρόβλημα 
ειδοποιεί αυτόματα τις κατάλληλες 
υπηρεσίες,  αρμόδιες για την ταχύτατη 
αντιμετώπιση και επίλυση του.

• Είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο το οποίο ο 
καθένας μας οφείλει να γνωρίζει.



Σήματα  1/3
• Τέλος με τα σήματα οδικής κυκλοφορίας τελειώνουμε 

με τους βασικότερους  παράγοντες οδικής ασφάλειας.
• Πινακίδες οδοσήμανσης, σήματα κυκλοφορίας ή 

αλλιώς ταμπέλες ονομάζονται οι πινακίδες, που 
τοποθετούνται σε καίρια σημεία του οδικού δικτύου 
και ρυθμίζουν την κυκλοφορία των πεζών και των 
οχημάτων, σύμφωνα με το Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.). Όλες οι πινακίδες 
οδοσήμανσης έχουν θεσπιστεί από το Υπουργείο 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την Τροχαία 
Αστυνομία.

• .

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD,_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CF%8E%CE%BD,_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CF%8E%CE%BD_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1


Σήματα 2/3



Σήματα 3/3 



• Τέλος η οδική ασφάλεια πρέπει να είναι ένα 
κομμάτι που ο κάθε οδηγός πρέπει να τηρεί 
ώστε να διασφαλίσει την δικιά του ασφάλεια 
αλλά και των γύρων του.



• Ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας 

• Νικόλας Μπουρλέσας 
• Ιάσων Πολυχρονάκης 
• Πανταζής Πανταζής 
• Παύλος Μπάνεβ 
• Αναστάσης Μουρτζούκος 
• Δημοσθένης Nικολόπουλος 



ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΛΟΥΜΕ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Άμεση Δράση Αστυνομίας 100

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) 166

Κλήση Έκτακτης Ανάγκης 112

Ελληνική Αστυνομία-Κέντρο Πληροφοριών 1033

Πυροσβεστική Υπηρεσία 199
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