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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η οδική συµπεριφορά είναι στοιχείο του πολιτισµού µιας χώρας. 

Σε ένα πρόγραµµα µείωσης των τροχαίων ατυχηµάτων, πρέπει να δίνεται 

βαρύτητα πρώτα και κύρια στην ευαισθητοποίηση του πολίτη και στην 

καλλιέργεια κυκλοφοριακής συνείδησης που αρχίζει από το σχολείο και φτάνει 

στην ποιοτικότερη εκπαίδευση και εξέταση των υποψηφίων οδηγών µε 

εφαρµογή σύγχρονων προτύπων, τα οποία σε συνδυασµό µε την καθιέρωση 

άρτιων τεχνικών ελέγχων συνιστούν ένα πολυεπίπεδο πλέγµα δράσεων. 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για τη µείωση των 

τροχαίων ατυχηµάτων, όπου οι κυριότεροι παράγοντες που τα προκαλούν είναι: 

α) ο ανθρώπινος παράγοντας και β) η επιθετική οδήγηση: σε αυτά 

συµπεριλαµβάνονται η υπερβολική ταχύτητα και το αντικανονικό 

προσπέρασµα. 
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1. ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

 

Η ταχύτητα είναι µια από τις σοβαρότερες αιτίες τροχαίων ατυχηµάτων. 

Σύµφωνα µε επίσηµα στατιστικά στοιχεία τα περισσότερα σοβαρά τροχαία 

ατυχήµατα συµβαίνουν. 

Το 82% µε ταχύτητα µικρότερη των 60 km/h. Άρα εντός κατοικηµένων περιοχών 

και σε απόσταση µικρότερη των 40 km/h από το σπίτι µας. Το 8% στην εθνική 

οδό και µε µεγάλη ταχύτητα. Το 10% στους επαρχιακούς δρόµους. 

Για την καλύτερη κατανόηση του κεφαλαίου ταχύτητα, ακολουθεί το εξής 

παράδειγµα: 

Ένα αυτοκίνητο κινούµενο µε 30 km/h διανύει 8,5 m το κάθε δευτερόλεπτο. Ο 

χρόνος αντίδρασης ενός οδηγού σε ένα ξαφνικό και απρόβλεπτο γεγονός είναι 

1 sec. Οπότε µόνο για να αντιδράσει θα χρειαστεί 1 sec. 

∆ηλαδή θα αρχίσει να φρενάρει µετά από 8,5 m. To φρενάρισµα σε φυσιολογικό 

οδόστρωµα µε συντελεστή πρόσφυσης 0,6 θα είναι 5,5 m. 

Άρα θα χρειαστούν (8,5 + 5,5) = 14 µέτρα για να ακινητοποιηθεί το όχηµα και 

όλα αυτά σε φυσιολογικές συνθήκες. Σύµφωνα επίσης µε την ευρωπαϊκή 

οµοσπονδία θυµάτων κυκλοφορίας, αν χτυπήσουµε έναν πεζό µε 60 km/h, ο 

κίνδυνος για το θανάσιµο τραυµατισµό του είναι 85%. Ενώ µε 30 km/h ο 

κίνδυνος µειώνεται στο 5%. 

Με υπερβολική ταχύτητα το αυτοκίνητο ξεφεύγει από τον έλεγχο του οδηγού, 

όσο καλό και αν είναι όσο έµπειρος και αν είναι ο οδηγός, όσο ιδανικές και αν 

είναι οι συνθήκες και όχι µόνο δεν σταµατά µε τροχοπέδηση σε µικρή 

απόσταση, αλλά αντίθετα δηµιουργούνται κίνδυνοι σύγκρουσης εκτροπής, 

ανατροπής κλπ. Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι δηµιουργείται µε µια τέτοια 

ταχύτητα στους άλλους οδηγούς λανθασµένη αντίληψη και δεν τους επιτρέπει 

να αντιδράσουν σωστά, ιδιαίτερα δε τις νυχτερινές ώρες. Άρα οι οδηγοί πρέπει 

να προσαρµόζουν την ταχύτητα τους ανάλογα µε το δρόµο, το όχηµα, τον καιρό 
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και τις κυκλοφοριακές συνθήκες και πάντα µε σεβασµό στη σήµανση και τον 

Κ.Ο.Κ. 

Έτσι λοιπόν η ταχύτητα αποτελεί αιτία ατυχήµατος γενικά όταν είναι µεγαλύτερο 

από την κρίσιµη ταχύτητα σε στροφή. Όταν είναι ανώτερη του ορίου ταχύτητας 

σε κατοικηµένες περιοχές και πάνω από 20 χλµ. εκτός κατοικηµένων περιοχών, 

τέλος να είναι τέτοια ώστε να µην µπορεί ο οδηγός να σταµατήσει έγκαιρα το 

όχηµα του όταν πλησιάζει σε ορατά από απόσταση εµπόδια. 

 

ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

(άρθρο 20 του Κ.Ο.Κ. και η 5030/80 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών) 

Ο ταχογράφος είναι µία συσκευή, η οποία δείχνει 

και καταγράφει αυτόµατα επάνω σε χάρτινους 

και διαγραµµατικούς δίσκους ή ταινίες: α)την 

ταχύτητα σε όλες τις φάσεις της διαδροµής, β) το 

χρόνο διάρκειας των διαδροµών και στάσεων και 

γ) τα διανυθέντα χιλιόµετρα σε κάθε χρονική 

στιγµή, αλλά και συνολικά. Επιπλέον, στο δίσκο 

αποτυπώνονται: η ώρα τοποθέτησης, η ώρα 

ανοίγµατος, τυχόν επεµβάσεις που πραγµατοποιήθηκαν, και όλες οι ώρες 

εργασίας του οδηγού. Έτσι, σε κάθε στιγµή µπορεί να ελεγχθεί αναδροµικά η 

συµπεριφορά του οδηγού, προληπτικά, µετά από µία παράβαση ή σε ένα 

ατύχηµα. Ο ταχογράφος έχει τρεις γραφίδες, που πρέπει να βρίσκονται στην 

ίδια κατακόρυφη γραµµή, και εφάπτονται µε το δίσκο. Η πρώτη γραφίδα από το 

κέντρο καταγράφει τα διανυθέντα χιλιόµετρα, η δεύτερη (µεσαία) τις κινήσεις και 

σταθµεύσεις και η τρίτη (εξωτερική) την ταχύτητα. Για να αποτυπωθούν όλα 

αυτά σωστά στο διαγραµµατικό δίσκο, πρέπει να λειτουργεί επίσης σωστά και 

το ρολόι που διαθέτει ο ταχογράφος. 

Καταδίκη οδηγού φορτηγού για παράλειψη τοποθέτησης ταχογραφικού  δίσκου 

στη συσκευή του ταχογράφου: 763/73 Απόφ. Αρ. Πάγου. 
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Τεχνικά δεδοµένα 

• Κατασκευάζονται µε ανώτατη ταχύτητα 

125,140,180χ/ω και πρέπει να 

χρησιµοποιούνται δίσκοι του ίδιου ορίου 

ταχύτητας. 

• Χρόνος καταγραφής δίσκου 24 ώρες. 

• Προειδοποιητική λυχνία, που ανάβει στο 

επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας. 

• Προειδοποιητική λυχνία για τον έλεγχο 

της καλής λειτουργίας του ταχογράφου. 

• Ρολόι ηλεκτρονικό. 

• Επταψήφιος χιλιοµετρητής µε ένδειξη 100µ. 

• Ενδιάµεσος φωτισµός νυκτός. 

• ∆ιαχωρισµός εργασιών: αυτόµατα ή µε περιστροφή κουµπιού. 

• Οι γραφίδες διαθέτουν ακίδες από ζαφείρι και γράφουν σε τρία πεδία του 

δίσκου. Η χιλιοµετρική απόσταση γράφεται σε σχήµα ΖΙΚ-ΖΑΚ ανά 5 χλµ. 

 

Εγκατάσταση και σφράγιση της συσκευής 

(Άρθρο 7 της υπ' αριθµ. 5030/80 Απ. Υπ. Συγκοινωνιών) 

Ο τεχνίτης που εγκαθιστά τη συσκευή ταχογράφου στο όχηµα πρέπει να 

διενεργεί έλεγχο από τον οποίον να διαπιστώνεται η καλή λειτουργία όλων των 

µηχανισµών της συσκευής. Υποχρεούται να χορηγεί σχετική βεβαίωση σε δύο 

αντίτυπα.  

Τα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια σφαλµάτων της συσκευής είναι: 
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α) 2% για την απόσταση που διανύεται. 

β) 4 χλµ. ανά ώρα για την ταχύτητα. 

γ) 2 πρώτα λεπτά το 24ωρο ή 10 λεπτά την εβδοµάδα για το χρόνο. 

 

Υποχρεώσεις οδηγών - ιδιοκτητών 

(Άρθρο 10 της υπ' αριθµ. 5030/80 Απ. Υπ. Συγκοινωνιών) 

1) Οι οδηγοί και οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων τα οποία πρέπει να είναι 

εφοδιασµένα µε ταχογράφους είναι υποχρεωµένοι: 

α) Να µεριµνούν για την έγκαιρη τοποθέτηση και για την καλή λειτουργία του 

ταχογράφου που είναι τοποθετηµένος στα αυτοκίνητα τους. 

β) Να µεριµνούν για την χρησιµοποίηση από τους οδηγούς, καθηµερινά, του 

αντίστοιχου φύλλου καταγραφής και να ελέγχουν για την ορθή τοποθέτηση 

του φύλλου και την συµπλήρωση επ' αυτού των προβλεπόµενων ενδείξεων 

(ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία, τόπος ξεκινήµατος, αριθµός κυκλοφορίας του 

οχήµατος, ένδειξη του χιλιοµετρητή κατά την έναρξη του πρώτου 

δροµολογίου της ηµέρας.) Εάν υπάρχει συνοδηγός, συµπληρώνονται και τα 

στοιχεία αυτού στο φύλλο καταγραφής. Κατά την αφαίρεση του φύλλου 

καταγραφής πρέπει να ελέγχουν εάν έχει σηµειωθεί επ' αυτού από τον οδηγό 

η ένδειξη του χιλιοµετρητή στο τέλος του τελευταίου δροµολογίου. 

γ) Να µεριµνούν για τον εφοδιασµό των οδηγών µε δίσκους οι οποίες 

αντιστοιχούν στις ηµέρες - του ταξιδιού των και επί πλέον µε τρεις δίσκους 

σαν εφεδρεία. Τα φύλλα καταγραφής τα οποία χρησιµοποιούνται πρέπει να 

είναι εγκεκριµένα και κατάλληλα για την συσκευή. 

δ) Να µεριµνούν για την φύλαξη των φύλλων καταγραφής, τα οποία 

χρησιµοποιήθηκαν για ένα χρόνο τουλάχιστον και ιδιαίτερα για κάθε όχηµα. 

Τα φύλλα αυτά πρέπει να φυλάσσονται µε επιµέλεια και να τίθενται υπ' όψιν 

των αρµοδίων κρατικών οργάνων όταν αυτό ζητείται. Από τα παραπάνω 



 7 

φύλλα, εκείνα που αντιστοιχούν στις δέκα πέντε (15) αµέσως προηγούµενες 

ηµέρες, πρέπει να φυλάσσονται στο όχηµα, να διατηρούνται καθαρά υπ' 

ευθύνη των οδηγών αυτών και να επιδεικνύονται στα αρµόδια όργανα για τον 

έλεγχο κρατικά όργανα, όταν αυτό τους ζητείται.(σχετική και η παράγραφος 6 

άρθρου 15 κανονισµού ΕΟΚ 3821/85, όπου αναφέρεται ότι ο οδηγός πρέπει 

να είναι σε θέση να επιδείξει, όποτε αυτό του ζητηθεί από τα πρόσωπα στα 

οποία έχει ανατεθεί ο έλεγχος, τα φύλλα καταγραφής της τρέχουσας 

εβδοµάδας και εν πάσει περιπτώσει, το φύλλο καταγραφής της τελευταίας 

ηµέρας της προηγούµενης εβδοµάδας κατά την οποία οδηγούσε. Οι 

παραβάτες των παραπάνω τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 2 του Π.∆. 319/89 ΦΕΚ145 τ.Α'. µε πρόστιµο από 73,37 € µέχρι 

146,47 € µε αιτιολογηµένη πράξη του µικτού συνεργείου). 

2) Οι οδηγοί των παραπάνω κατηγοριών αυτοκινήτων είναι υποχρεωµένοι:  

α) Να µην αναλαµβάνουν την οδήγηση οχήµατος, εφ' όσον δεν είναι 

εφοδιασµένο µε ταχογράφο ή δεν έχει τοποθετηθεί σ' αυτό ο δίσκος. 

β) Να µεριµνούν για την ορθή τοποθέτηση του καταγραφικού φύλλου της 

συσκευής και να βεβαιώνονται συνεχώς ότι η συσκευή λειτουργεί (οι 

καταγραφές πρέπει να αρχίζουν από την αρχή της περιόδου και να είναι 

συνεχόµενες). 

γ) Να εξακριβώνουν ότι τα φύλλα καταγραφής τα οποία χορηγήθηκαν σ' 

αυτούς είναι εγκεκριµένα για τον τύπο της συσκευής, η οποία ευρίσκεται στο 

όχηµα,  

δ) Να συµπληρώνουν στα φύλλα καταγραφής τις προβλεπόµενες ενδείξεις 

πριν την έναρξη του πρώτου και αµέσως µετά την εκτέλεση του τελευταίου 

δροµολογίου, όπως ορίζεται στην περίπτωση β' της προηγούµενης 

παραγράφου. 

ε) Να µην επεµβαίνουν στις µολυβδοσφραγίδες της συσκευής ούτε στην 

λειτουργία της και να µην ανοίγουν την συσκευή κατά την διάρκεια της 

λειτουργίας της. 
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στ) Να τοποθετούν τους µεταγωγείς της συσκευής στην κατάλληλη θέση 

(οδήγηση, λοιπές εργασίες, ανάπαυση), ώστε να γίνονται οι σχετικές 

καταγραφές στις αντίστοιχες θέσεις των φύλλων. 

ζ) Να ζητούν από το αστυνοµικό όργανο βεβαίωση στην περίπτωση ελέγχου, 

για τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής του ελέγχου, και να έχουν µαζί τους 

ανταλλακτικό φύλλο καταγραφής για την τοποθέτηση του σε περίπτωση 

κατασχέσεως του ευρισκόµενου εντός της συσκευής. 

η) Να µεριµνούν για την ταχεία επισκευή της συσκευής σε περίπτωση 

βλάβης της και να αναφέρουν το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνοµική 

αρχή. Η αστυνοµική αρχή σε περίπτωση δηλώσεως βλάβης χορηγεί σχετικό 

σηµείωµα µε το οποίο επιτρέπεται η κυκλοφορία του οχήµατος µε µη 

λειτουργούντα ταχογράφο για πέντε (5) ηµέρες από την χορήγηση του 

σηµειώµατος. Το σηµείωµα αυτό αποκόπτεται από διπλότυπα µπλοκ που 

είναι εφοδιασµένος ο κάτοχος ή οδηγός του οχήµατος και θεωρούνται από 

την αστυνοµική αρχή η οποία κρατεί στο αρχείο της το δεύτερο απόκοµµα. Ο 

οδηγός του οχήµατος θα έχει στην διάθεση του το θεωρηµένο στέλεχος του 

µπλοκ, το οποίο θα επιδεικνύει κατά την διενέργεια ελέγχου. (Σχετ. η υπ' 

αριθµ. 35165/2658 17.1.1995 ΦΕΚ. 23 τ.Β'. Απόφ. Υπ.Μετ & Επικοιν και 

11350/861 προς 5/23.5.1995 ΦΕΚ. 451, τ.Β'.) θ) Κατά το χρονικό διάστηµα 

κατά το οποίο δεν λειτουργεί η συσκευή, να σηµειώνουν στο φύλλο 

καταγραφής ή στο φύλο το οποίο προσαρτάται στο φύλο καταγραφής, κάθε 

πληροφορία για τις διαδροµές οι οποίες διανύθηκαν και τις αντίστοιχες 

περιόδους της κίνησης του οχήµατος καθώς και τις διακοπές, 

ι) Να έχουν µαζί τους και να διατηρούν µε επιµέλεια την θεωρηµένη 

βεβαίωση ελέγχου του ταχογράφου, η οποία χορηγήθηκε από τις αρµόδιες 

υπηρεσίες συγκοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών. 

ια) Να µην θίγουν την συσκευή σε περίπτωση ατυχήµατος, πριν από τον 

χρόνο παραλαβής από τα αστυνοµικά όργανα του δίσκου για φύλαξη ή για 

έλεγχο. 
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3) Εάν οι ιδιοκτήτες των οχηµάτων είναι ταυτόχρονα και οδηγοί αυτών, έχουν τις 

ίδιες υποχρεώσεις οι οποίες περιγράφονται στις παραπάνω παραγράφους 1 και 

2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση επισκευής ή αντικατάστασης 

ταχογράφου είτε λόγω βλάβης, είτε για άλλη αιτία, το όχηµα πρέπει να 

προσκοµίζεται στην αρµόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών για έλεγχο, 

προσκοµίζοντας τη βεβαίωση του τεχνίτη που τοποθέτησε ή επιδιόρθωσε τη 

συσκευή. 

Αυτοκίνητα εξαιρούνται της τοποθέτησης ταχογράφου 

(Άρθρο 3 της υπ' αριθµ. 5030/80 Απ. Υπ. Συγκοινωνιών) 

� Τα αστικού τύπου λεωφορεία αυτοκίνητα. � Τα φορτηγά αυτοκίνητα µε 

µέγιστο µικτό βάρος κάτω των 3500 χγρ. 

� Τα λεωφορεία και φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν 

αποκλειστικά σε κλειστές γεωγραφικές περιοχές (νησιά), οι οποίες δεν 

συνδέονται µε την Ηπειρωτική Ελλάδα ή µε άλλα νησιά µε τα οχηµαταγωγά, 

το δε οδικό τους δίκτυο λόγω της καταστάσεως του δεν επιτρέπει ανάπτυξη 

ταχύτητας µεγαλύτερη των 60χ/ω, το οποίο πρέπει να προκύπτει από 

έκθεση του αρµόδιου νοµοµηχανικού. � Τα φορτηγά αυτοκίνητα, τα οποία 

χρησιµοποιούνται για την συγκέντρωση των απορριµµάτων ως και τα 

υδροφόρα (καταβρεχτήρες),.εφ' όσον ανήκουν κατά κυριότητα στους 

δήµους ή στις κοινότητες. 

� Τα φορτηγά αυτοκίνητα τα οποία κυκλοφορούν αποκλειστικά σε 

ιδιωτικούς χώρους, � Τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν εντός των χώρων 

των αεροδροµίων και µόνο σ' αυτά. � Τα λεωφορεία ή φορτηγά 

αυτοκίνητα τα οποία εκτελούν συγκοινωνία σε άγονες γραµµές και το οδικό 

δίκτυο δεν επιτρέπει ανάπτυξη ταχύτητας µεγαλύτερη των 60 χ/ω, πρέπει 

να προκύπτει από έκθεση αρµόδιου νοµοµηχανικού. 

Κάθε άλλο όχηµα που δεν αναφέρεται παραπάνω είναι υποχρεωµένο να φέρει 

συσκευή ταχογράφου. 
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Κυρώσεις 

� Μη τοποθέτηση µηχανισµού ταχογράφου σε φορτηγό, λεωφορείο ή άλλο 

όχηµα, παρόλο που η τοποθέτηση του προβλέπεται αρθρ. 20 παρ. 13 

Κ.Ο.Κ. ∆.Π. 700,00€. � Ο επενεργών µε οποιοδήποτε τρόπο στον 

µηχανισµό ταχογράφου για να τον καταστήσει ανενεργό ή για αλλοίωση των 

ενδείξεων που καταγράφτηκαν αρθρ. 20 παρ. 13 Κ.Ο.Κ. ∆.Π. 700,00 €. � 

Μη συµφωνία των διαστάσεων των ελαστικών µε το πιστοποιητικό 

ελέγχου του ταχογράφου ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ Αρθρ. 89 Κ.Ο.Κ. Επιπλέον, 

πρέπει να διενεργείται έλεγχος προς διαπίστωση των κατωτέρω: 

� Μη λειτουργία του ρολογιού του ταχογράφου. � Ύπαρξη κοπής ή 

άλλης σήµανσης επί του δίσκου κατά το άνοιγµα, (υπόψη κατά τον έλεγχο 

πρέπει να υπάρχει µόνο µία κοπή ή σήµανση, δηλ. αυτή κατά την 

τοποθέτηση). · Επέµβαση στις µολυβδοσφραγίδες. � Μη συµφωνία 

κλίµακας µεταξύ δίσκου και µηχανισµού ταχογράφου. � Μη συµπλήρωση 

των ενδείξεων επί του δίσκου. · Μη καταγραφή των γραφίδων στην αυτή 

κατακόρυφη γραµµή ή συγκεχυµένη καταγραφή ζικ ζακ αν από βλάβη. � 

Καταγραφή των γραφίδων εκτός κανονικών ορίων του δίσκου. � Μη 

τοποθέτηση σωστά του δίσκου επί του ταχογράφου. � Μη ύπαρξη 

πιστοποιητικού ελέγχου. � Μη ένδειξη καταγραφής ταχύτητας από τη 

µηδενική γραµµή. � Μη ύπαρξη εφεδρικού φύλλου καταγραφής. � Μη 

τοποθέτηση δίσκου στον ταχογράφο αρθρ. 20 §13 Κ.Ο.Κ., ∆.Π. 700,00 €. 

� Έλλειψη ταχογραφικών δίσκων των τελευταίων 15 ηµερών 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ από Μ.Κ.Ε. (Άρθρο 10, 5030/80 Α.Υ.Σ. & Π.∆. 319/89. 

Ο δίσκος πρέπει να αλλάζει καθηµερινά πριν την εκκίνηση του οχήµατος, 

ανάλογα µε τα δροµολόγια. Η έλλειψη ταχογράφου = 5 βαθµοί και 

επιτόπου αφαίρεσης διπλώµατος 30 µέρες (Άρθρο 103 ΚΟΚ) 
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Πρόστιµα από Μ.Κ.Ε. 

� Ταχογράφος (εγκατάσταση και λειτουργία) σοβαρή έλλειψη ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

200€ στον ιδιοκτήτη και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας µέχρι 

αποκατάστασης βλάβης βεβαιωµένης από δηµόσιο ΚΤΕΟ. (άρθρο 8§4 

Υπ. Αριθµ. Φ2/5509/4626/00 ΚΥΑ όπως τροπ. µε Υπ. Αριθµ. 

23418/1787/4.5.07 ΦΕΚ 699 τ. Β). 

� Ταχογράφος (εγκατάσταση και λειτουργία) επικίνδυνη έλλειψη 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 400€ στον ιδιοκτήτη και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας 

µέχρι αποκατάστασης βλάβης βεβαιωµένης από δηµόσιο ΚΤΕΟ βάσει 

ανωτέρω νόµου. Επιτρέπεται η µετακίνηση µόνο µε γερανοφόρο. 

� Μηχανισµός περιορισµού ταχύτητας (εγκατάσταση και λειτουργία) 

σοβαρή έλλειψη ΠΡΟΣΤΙΜΟ 200€ στον ιδιοκτήτη και αφαίρεση στοιχείων 

κυκλοφορίας µέχρι αποκατάστασης βλάβης βεβαιωµένης από δηµόσιο 

ΚΤΕΟ βάσει ανωτέρω νόµου. 

� Μηχανισµός περιορισµού ταχύτητας (εγκατάσταση και λειτουργία) 

επικίνδυνη έλλειψη ΠΡΟΣΤΙΜΟ 400€ οµοίως ως άνω. 

 

Καίριες επισηµάνσεις: 

• Αν διαπιστωθεί παράβαση, ο δίσκος αφαιρείται. Στον οδηγό χορηγείται 

υπηρεσιακό σηµείωµα για την αφαίρεση και κατάσχεση. Ο οδηγός 

τοποθετεί καινούργιο δίσκο. Σε περίπτωση ατυχήµατος, ο δίσκος 

κατάσχεται. 

• Σε περίπτωση εµπλοκής οχήµατος, που φέρει ταχογράφο, σε ατύχηµα µε 

σωµατικές βλάβες ή θανατηφόρο είναι επιβεβληµένη η 

πραγµατογνωµοσύνη επί του ταχογράφου, προκειµένου να γίνει 

ακριβέστερη µελέτη και ανάλυση των στοιχείων του δίσκου. Έτσι µόνο θα 

διασφαλιστεί το δίκαιο και θα αποκαλυφθεί η αλήθεια. Αυτό δε λέγεται 

απερίσκεπτα ή για τη συµπλήρωση της σελίδας. Και εδώ ένα σηµαντικό 
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ποσοστό ασύνετων οδηγών - και µάλιστα επαγγελµατιών - επεµβαίνει στο 

µηχανισµό των ταχογράφων και πετυχαίνει την αλλοίωση αναγραφής στο 

δίσκο της πραγµατικής ταχύτητας. Έτσι, στο δίσκο αποτυπώνεται και 

καταγράφεται πάντοτε χαµηλότερη ταχύτητα σε σχέση µε την πραγµατική, 

µε την οποία κινείται το όχηµα (παράδειγµα: αν, µετά την επέµβαση, 

ταχύτητα 100χ/ω στο δίσκο καταγράφεται ταχύτητα 80χ/ω. Για µια 

απόσταση 100 χιλιοµέτρων στο δίσκο καταγράφεται 80 χιλιόµετρα αντί του 

κανονικού 100 χιλιόµετρα. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα συσχετίζεται ο χρόνος 

και η διανυθείσα απόσταση. Με µέση ταχύτητα 60χ/ω, σε µία ώρα, δε 

διανύονται 100 χιλιόµετρα. Υπόψη ότι, όσο πυκνά είναι τα ΖΙΚ-ΖΑΚ του 

δίσκου, τόσο µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα και, όσο αραιά, τόσο µικρότερη). 

 

Ψηφιακοί ταχογράφοι 

(Υπ’ αριθ. 3821/85 Καν. Ε.Ε., ως τροπ. µε 

κανον. 2135/98 και 1360/2002) 

Συνοπτικά: 

Από 1/5/2006 όλα τα καινούργια οχήµατα (που υποχρεούνται να φέρουν 

ταχογράφο) πρέπει να είναι εξοπλισµένα µε ψηφιακό ταχογράφο. 

Απαίτηση αλλαγής του ελαττωµατικού αναλογικού ταχογράφου από Ψ.Τ. έχουν 

τα οχήµατα που τους έχει χορηγηθεί άδεια για πρώτη φορά από 1-1-96. - 

Μεταφοράς εµπορευµάτων Μ.Β.>12 τ.  - Μεταφοράς ατόµων περισσότερα από 

9 άτοµα και Μ.Β. > 10 τ. 

Οι Ψ.Τ. βασίζουν τη λειτουργία τους σε µια ψηφιακή συσκευή ασφαλείας και την 

προσωπική ("έξυπνη") κάρτα του οδηγού. Η τελευταία θα πρέπει να εκδίδεται 

από τις αρµόδιες αρχές στον τόπο διαµονής των οδηγών. Ο Ψ.Τ. αυτοµάτως 

καταγράφει την δραστηριότητα των οδηγών και είναι σε θέση να κρατήσει τις 

σχετικές πληροφορίες για 365 µέρες. Οι δε προσωπικές κάρτες που 

κατέχουν οι οδηγοί, αποθηκεύουν τη δραστηριότητα τους κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων 28 ηµερών. Ο Ψ.Τ. εγκαθίσταται στο ταµπλώ κάθε φορτηγού, 
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καταγράφοντας την ώρα, την ταχύτητα και την απόσταση που έχει διανυθεί. 

∆ιαθέτει και ένα σχετικό µενού επιλογών που αφορούν τις δραστηριότητες κάθε 

οδηγού, όπως είναι η οδήγηση, η εργασία, η ξεκούραση και η 

διαθεσιµότητα του. Ο αριθµός πλαισίου του οχήµατος περνιέται στη µνήµη της 

συσκευής, όπως κι αυτός της τελευταίας. 

Παράλληλα, τα δεδοµένα που καταγράφονται στον Ψ.Τ. είναι σε θέση να 

"κατέβουν" από την µνήµη σε ένα φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κάθε 

συµβάν, λάθος ή παρανοµία (λ.χ. απώλεια ενέργειας της συσκευής, µη 

λειτουργική κάρτα, παράβαση ορίων ταχύτητας speed, υπέρβαση ωραρίου 

εργασίας κ.ο.κ.) µπορούν να ανιχνευθούν ακόµη και από ένα κουµπί της 

συσκευής που ουσιαστικά πραγµατοποιεί ένα τεστ ελέγχου της λειτουργίας της. 

Μάλιστα, οι οδηγοί θα ενηµερώνονται αυτοµάτως σε περίπτωση που υπερβεί το 

όριο συνεχόµενης οδήγησης. 

Συνοπτικά ο Ψ.Τ. διαθέτει 4 είδη "έξυπνων" καρτών: 

α) Προσωπική κάρτα οδηγού β) Κάρτα εταιρείας γ) Κάρτα συνεργείου και 

δ) Κάρτα ελέγχου Η κάρτα του οδηγού (έξυπνη κάρτα) τοποθετείται στον 

ταχογράφο πριν από την έναρξη κάθε ταξιδιού ή βάρδιας. 

 

Έλεγχος οχηµάτων 

Ο έλεγχος των οχηµάτων διενεργείται µε την εξέταση του εκτυπώµατος που 

εξάγεται από τον εκτυπωτή του Ψ.Τ. (παρακάτω παρατίθενται παραδείγµατα 

εκτυπώσεων). Ο οδηγός υποχρεούται να χορηγήσει το εκτύπωµα, όπου 

αναγράφονται όλες οι ηµερήσιες δραστηριότητές του. Ο έλεγχος του εν λόγω 

εκτυπώµατος συνίσταται στην προσεκτική εξέταση: - Των στοιχείων ταυτότητας 

του οδηγού. - Του αριθµού κυκλοφορίας (VRN) Km πλαισίου (VIN) του 

οχήµατος. - Τη συνολική διάρκεια οδήγησης. - Τη συνολική διάρκεια εργασίας 

και ετοιµότητας. - Τις υπερβάσεις ταχύτητας. - Τη συµπλήρωση του ονόµατος 

του διενεργήσαντα τον έλεγχο. - Τη συµπλήρωση του ονόµατος του οδηγού και 

της υπογραφής αυτών στα προκαθορισµένα σηµεία του εκτυπώµατος. 
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Παραδείγµατα Εκτυπώσεων 
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∆ιαγραµµατικός ∆ίσκος 

Α=Ταχύτητα.  

Β=Η παχειά κυκλική λωρίδα δείχνει κίνηση.  

Γ=Η στενή κυκλική λωρίδα δείχνει στάση.  

∆=Η διανυόµενη απόσταση καταγράφεται σε 

ΖΙΚ-ΖΑΚ ανά 5χλµ. και η στάση σα γραµµή σε 

οποιοδήποτε σηµείο κι αν βρεθεί η γραφίδα 

(π.χ. ένα πλήρες ΖΙΚ-ΖΑΚ [ν]=10χλµ., 

w=20χλµ.,  (κ.ο.κ.) 

Ο δίσκος τοποθετείται εντός του ταχογράφου 

στην εσωτερική επιφάνεια του καλύµµατος στο 

κέντρο του οποίου βρίσκεται η κυκλική βάση 

του ρολογιού, η οποία περιστρέφεται µε την λειτουργία αυτού. Όταν ο 

ταχογράφος είναι κλειστός οι τρεις γραφίδες εφάπτονται στον δίσκο πάνω στον 

οποίο και καταγράφουν τα στοιχεία πορείας του οχήµατος. Ο δίσκος είναι 

διαµέτρου 123 χιλιοστών και είναι κατασκευασµένος από ειδικό χαρτί µε 

επικάλυψη κεριού. Όπως παρατηρούµε και στο ανωτέρω σχήµα αυτός 

διαιρείται σε τρία πεδία καταγραφής 1) Το πεδίο ύψους της ταχύτητας, 2) Το 

πεδίο κινήσεων και σταθµεύσεων και 3) Το πεδίο διανυθέντων χιλιοµέτρων. Στο 

κέντρο του δίσκου υπάρχει πίνακας των στοιχείων του οδηγού και του οχήµατος 

τα οποία συµπληρώνονται υποχρεωτικά. Τα στοιχεία αυτά είναι: Όνοµα οδηγού 

ή συνοδηγού, Τόπος εκκίνησης, Τόπος εξαγωγής, Ηµεροµηνία εκκίνησης, 

Ηµεροµηνία εξαγωγής, Αριθµός 

κυκλοφορίας, Χιλιόµετρα κατά την 

εξαγωγή, Χιλιόµετρα κατά την 

εισαγωγή, ∆ιαφορά χιλιοµέτρων. Ο 

δίσκος πρέπει να αλλάζει 

καθηµερινά την ίδια ώρα πριν την 

εκκίνηση του οχήµατος ανάλογα 

µε τα δροµολόγια. Σε περίπτωση 

Η διανυόµενη απόσταση καταγράφεται σε ΖΙΚ-ΖΑΚ 
ανά πέντε χιλιόµετρα και η στάση σαν γραµµή σε 

όποιο σηµείο βρεθεί η γραφίδα. 
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δύο οδηγών ο κάθε οδηγός θα πρέπει να χρησιµοποιεί τον δικό του δίσκο. 

Τα επί του χιλιοµετρητή του ταχογράφου αναγραφόµενα χιλιόµετρα πρέπει να 

συµφωνούν πάντοτε µε το άθροισµα επί του δίσκου των αναγραφέντων 

χιλιοµέτρων εκκίνησης και των καταγραφέντων που διανύθηκαν. Για τον λόγο 

αυτό στους χρησιµοποιηθέντες δίσκους πρέπει να συµπληρώνεται και το τέλος 

ένδειξης του χιλιοµετρητή στην ανάλογη θέση πάνω από τα χιλιόµετρα 

εκκίνησης. Από την αφαίρεση των δύο ποσών προκύπτει ο αριθµός των 

χιλιοµέτρων που διένυσε το όχηµα. Η µη σωστή συµπλήρωση των ανωτέρω 

στοιχείων είναι παράβαση του Κ.Ο.Κ. ∆.Π. αρθρ. 20§10 Κ.Ο.Κ.. Στην 

περιφέρεια καθώς και στο κέντρο διακρίνονται κυκλικά οι 24 ώρες και µε µικρές 

γραµµές οι υποδιαιρέσεις αυτών, ανά 5,15,30,60 λεπτά. Έτσι µε µία κάθετο από 

την περιφέρεια προς το κέντρο βρίσκουµε την ακριβή ώρα και των τριών 

στοιχείων πορείας: της ταχύτητας, των κινήσεων-σταθµεύσεων και της 

διανυθείσας απόστασης. 

Το πεδίο ταχύτητας διαιρείται από διακεκοµµένες κυκλικές γραµµές ανά 10χ/ω 

εκτός των αρχικών 0-20χ/ω, για τους δίσκους κλίµακας των 90 και 105χ/ω, ανά 

20 χ/ω δε για τους δίσκους των 120χ/ω. 

Η καταγραφή της ταχύτητας µε την γραφίδα αρχίζει από την µηδενική 

γραµµή η οποία σηµειώνεται µε µια κυκλική γραµµή και των υποδιαιρέσεων 

των 24 ωρών.  

Η στάθµευση καταγράφεται από την γραφίδα στο πεδίο κινήσεων και 

σταθµεύσεων, οι µεν κινήσεις σηµειώνονται µε παχιά κυκλική λωρίδα, οι δε 

στάσεις µε απλή κυκλική γραµµή. Αυτή η καταγραφή αλλάζει από ταχογράφο 

σε ταχογράφο. Π.χ. σε ταχογράφο στάνταρ της εταιρείας KIENZLE η γραφίδα 

πηγαίνει ανάλογα στο σηµαδάκι της κάθε λειτουργίας του ταχογράφου, όπως 

π.χ. αν είναι σε στάση το όχηµα η γραφίδα θα κάνει εγγραφή στον κύκλο µε την 

εικόνα του κρεβατιού, ενώ στον αυτόµατο της ίδιας εταιρείας αλλάζει το πάχος 

της λωρίδας όπως απεικονίζεται για την κάθε περίπτωση πάνω στον δίσκο, µε 

το ανάλογο σηµαδάκι.  
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Το πεδίο καταγραφής των διανυοµένων χιλιοµέτρων πλαισιώνεται από ένα 

κυκλικό εξάγραµµο το οποίο περικλείει 5 διαστήµατα. Η καταγραφή των 

διανυθέντων χιλιοµέτρων γίνεται µε µορφή γραµµής ΖΙΚ-ΖΑΚ ανά 5 χιλιόµετρα. 

Κάθε διάστηµα αναλογεί σε ένα χιλιόµετρο, εποµένως µία γραµµή από επάνω 

µέχρι κάτω ή και αντίστροφα είναι ίση µε 5 χιλιόµετρα, οπότε ένα πλήρες ΖΙΚ-

ΖΑΚ είναι 10 χιλιόµετρα. Οι στάσεις καταγράφονται κι εδώ µε µια απλή κυκλική 

γραµµή. 

Κάθε ταχογράφος πρέπει να χρησιµοποιεί το σωστό διαγραµµατικό δίσκο σε 

κλίµακα, δηλαδή 100,125, 140,180, χιλιοµέτρων η οποία πρέπει να συµφωνεί 

µε την κλίµακα του ταχογράφου, αλλά να συµφωνεί και µε τον κωδικό που 

αναγράφεται στην πίσω πλευρά του διαγράµµατος ο οποίος θα πρέπει να είναι 

ίδιος µε τον κωδικό που αναγράφεται στην εργοστασιακή ετικέτα του 

ταχογράφου, στην οποία αναγράφεται ο κωδικός el και ο αριθµός π.χ. 06 

δηλαδή δεν µπορεί να έχουµε σωστές ενδείξεις εάν δεν συµφωνούν τα δύο 

παραπάνω στοιχεία. Η µη τοποθέτηση του σωστού διαγράµµατος αποτελεί 

παράβαση του Κ.Ο.Κ. άρθ.20 §10. 

Η κάρτα του ταχογράφου ανήκει στον οδηγό και ακολουθεί αυτόν σε κάθε 

όχηµα που θα οδηγήσει, κανονισµός ΕΟΚ 543/69 άρθρο 16 και 1463/70 άρθρα 

4 και 5. Κάθε ταχογράφος πρέπει να επιθεωρείται ανά διετία και να ρυθµίζεται 

ξανά κάθε έξι χρόνια από εξουσιοδοτηµένο συνεργείο. Μετά την επιθεώρηση 

αυτός σφραγίζεται µε ειδικές µολυβδοσφραγίδες τόσο κάτω στο σαζµάν του 

αυτοκινήτου όσο και σε διάφορα άλλα σηµεία του ταχογράφου, κυρίως στο 

πίσω µέρος αυτού που δεν είναι ορατά και δεν είναι εύκολος ο έλεγχος από 

πλευράς τροχαίας. Στο εσωτερικό του ταχογράφου όµως που αποκαλύπτεται µε 

το άνοιγµα αυτού για την εξαγωγή του διαγραµµατικού δίσκου υπάρχουν 

κόκκινες πλαστικές σφραγίδες ή µολυβδοσφραγίδες, µε τον ανάγλυφο κωδικό 

του τεχνίτη οι οποίες τον προστατεύουν από αυθαίρετη ενέργεια του οδηγού. 

Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη ασφράγιστων (χωρίς κωδικό) ασφαλειών 

καθώς και η µη ύπαρξη τους ή απώλεια του προστατευτικού των 

διακοπτών του ταχογράφου τότε στον οδηγό επιβάλλεται ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ αρθρ. 20§13 Κ.Ο.Κ. 
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Επεξηγήσεις συµβόλων καταγραφής στο πεδίο κινήσεων 

Χρόνος οδήγησης  Χρόνος άλλων εργασιών  

 

Χρόνος αναµονής  Χρόνος ξεκούρασης  

 

 

Συµπλήρωση ενδείξεων επί του δίσκου 

Οι οδηγοί, πριν από την εκκίνηση, συµπληρώνουν όλες τις ενδείξεις που φέρει 

ο δίσκος: τόπος εκκίνησης, όνοµα οδηγού, ηµεροµηνία, αριθµός 

κυκλοφορίας οχήµατος, χιλιόµετρα εκκίνησης, κ.λ.π. Στο τέλος της 

διαδροµής γράφονται: τόπος προορισµού, ηµεροµηνία άφιξης, χιλιόµετρα 

άφιξης και διανυθέντα χιλιόµετρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνοµα οδηγού 

Τόπος εκκινήσεως 

Ηµεροµηνία 

Αρ. Κυκλοφορίας 

Χλµ εκκινήσεως 

Αν έχει κρεβάτι βάζουµε 

Βάρος 

Τόπος προορισµού 

Ηµεροµηνία αφίξεως 

Χλµ αφίξεως 

∆ιανυθέντα χλµ 
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Ανάλυση καταγραφής δίσκων (γενικά) 

Ο διαγεγραµµένος δίσκος ΚΟΜΒΙ είναι και για δύο τύπους ταχογράφων, τον 

AUTOMATIC µε αυτόµατη εγγραφή των εργασιών και τον STANDARD που 

γράφει τις εργασίες αφού στρίψουµε το κουµπί. 

 

ΑΡΙΣΤΕΡΑ    ∆ΕΞΙΑ 

Εγγραφή από Εγγραφή από 

Ταχογράφο    ταχογράφο 

AUTOMATIC  STANDARD 

Προσοχή: Στον κάθε έλεγχο προσέχουµε το όριο ταχύτητας του δίσκου (125 χ/ω 

στο διπλανό δίσκο) και στο πίσω µέρος τον αριθµό εγκρίσεως του ταχογράφου 

(π.χ. e144) 

∆ιαγραµµατικός δίσκος απλών ταχογράφων 

µε προδιαγραφές ΕΟΚ. 

Υποδιαίρεση ώρας ανά 5 λεπτά 

Πεδίο εγγραφής ταχύτητας 

Πεδίο εγγραφής κινήσεων στάσεων -εργασιών 

Πεδίο εγγραφής διανυοµένων χιλιοµέτρων ανά 5 λεπτά 

 

Α) Ώρα εκκίνησης: 06.15 τοποθέτηση 

δίσκου (εγκοπή στο άκρο), Β) 06.38-

06.52: κίνηση, C) 06.52-07.15: στάση, 

D) κίνηση σε µικρές αποστάσεις, 

αλλά µε υψηλές ταχύτητες, Ε) 07.54-

08.13: 19 λεπτά στάση, F) ανώτατη 
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ταχύτητα 70χ/ω και µέση ταχύτητα 62χ/ω, G) διανύθηκαν 3.1 χιλιόµετρα, Η) 

στάση 35 λεπτών, Ι) ταχύτητα σε µικρές αποστάσεις, Κ) µεγάλες επιταχύνσεις 

88χ/ω και µέση ταχύτητα 56χ/ω. Οδήγηση σπάταλη. Από 11.03-11.32: καλή 

οδήγηση. Μετά στάση. L) 11.50-12.12: άνοιγµα ταχογράφου. Έχουµε δύο 

εγκοπές στην άκρη. 

Συγκεχυµένη καταγραφή των ΖΙΚ-ΖΑΚ, στάση και 

κίνηση ταυτόχρονα. Άρα, έχουµε διπλή καταγραφή, 

γιατί ο δίσκος παρέµεινε στον ταχογράφο πέραν του 

24ώρου. ∆.Π.: Άρθρο 20 παρ. 13 Κ.Ο.Κ.) 

 

 Το ρολόι σταµάτησε 

09.50 και καταγράφηκε  µια κάθετη γραµµή και στα 

τρία πεδία. Άρα δε λειτουργεί. 

 

Από ώρα 08.25 αποτυπώνεται µόνο η φαρδιά 

λωρίδα. Έχουµε καταστροφή συνδέσεων του 

ταχογράφου. Γνωρίζουµε µονό πόση ώρα κινήθηκε 

το όχηµα.  

 

Εδώ συµβαίνει το αντίθετο του προηγούµενου. Ώρα 

11.15 αποσυνδέθηκε ο ταχογράφος από τις 

συνδέσεις του, και επανασυνδέθηκε 12.30. Βλέπουµε 

ότι οι γραφίδες ταχύτητας και διανυοµένων 

χιλιοµέτρων δείχνουν στάση και τη µεσαία των 

κινήσεων και σταθµεύσεων να δείχνει κίνηση. ∆. Π. 

άρθρο 20§13 Κ.Ο.Κ. 
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 Ο οδηγός τοποθέτησε εµπόδιο στη γραφίδα 

ταχύτητας. Παρατηρώντας την ώρα και τα 

διανυθέντα χιλιόµετρα διαπιστώνουµε ότι διανύθηκαν 

σε µία ώρα 100χλµ., ενώ ο δίσκος δείχνει 78χλµ. ∆. 

Π. άρθρο20§13Κ.Ο.Κ. 

 

Από την ώρα 08.15-09.25 το καταγραφέν τµήµα έγινε 

µε το χέρι. Τα ZIK-ΖΑΚ λείπουν. ∆. Π. άρθρο 20§13. 

ΚΟΚ διότι επενέβη ο οδηγός 

 

08.25: τέλος µιας διαδροµής, 08.25-10.10: στάση, 

10.10: ο ταχογράφος ανοίχτηκε. Ο δίσκος 

µετακινήθηκε προς τα πίσω, στις 09.00, από όπου 

συνεχίζει η νέα διαδροµή. 

∆.Π. άρθρο20§13Κ.Ο.Κ. 

 

Εδώ παρατηρούµε σύγχυση στα καταγραφέντα 

χιλιόµετρα σε κίνηση και στάση. Ο οδηγός κινήθηκε µε 

ταχογράφο ανοιχτό. ∆.Π. άρθρο 20§13 Κ.Ο.Κ. 

 

Ώρα 09.20: η γραφίδα λυγίστηκε και άρχισε να 

καταγράφει κάτω από τη µηδενική γραµµή. Α΄ 

διαδροµή 105χλµ., Β΄ διαδροµή 95χλµ. Αν 

προσθέσουµε το τµήµα κάτω από τη µηδεγραµµή, 

έχουµε την πραγµατική ταχύτητα. ∆.Π.: άρθρο 

20§13 ΚΟΚ 
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Με ανώτατο επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας τα 70χ/ω 

ο οδηγός το υπερέβαινε συνεχώς. Για να 

διαπιστωθεί αυτή η παράβαση, πρέπει το όχηµα να 

κινείται τουλάχιστον 10 λεπτά άνω του 

επιτρεποµένου ορίου ταχύτητας γιατί η αποτύπωση 

στο δίσκο υπερβολικής ταχύτητας χρονικής 

διάρκειας δευτερολέπτων είναι δυνατόν να προέλθει από πηδήµατα της 

γραφίδας λόγω ανωµαλιών του οδοστρώµατος. 

Υπέρβαση Ορίου Ταχύτητας (άρθρο 20 K.Ο.K.) 

 

Βλάβη δίσκου - φθορά συνδέσεων. Η γραφίδα 

ταχύτητας αναπηδά στα ανώµαλα τµήµατα του 

δρόµου. 

  

Επικίνδυνη σπατάλη οδήγησης σε οδό µε 

συνεχείς στροφές. 

 

 

Βλάβη του ταχογράφου. Έχει καταστραφεί ο 

εσωτερικός µηχανισµός του.  

 

 

 

Εισροή βαλβολίνης στον ταχογράφο. Είναι 

αδύνατο να έχουµε ταχύτητα 80χλµ. και να 

διανυθούν 30χλµ. σε µία ώρα. 
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Συσχέτιση καταγραφέντων δίσκων 

 

Κατά τον έλεγχο σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να ζητείται και ο δίσκος της 

χθεσινής ηµέρας ή ακόµη και της προχθεσινής. Σ’ αυτή την περίπτωση και για 

να ελέγξουµε µήπως πραγµατοποιήθηκαν χιλιόµετρα χωρίς δίσκο στον 

ταχογράφο, ελέγχεται αν στη θέση διανυθέντων χιλιοµέτρων η γραµµή της 

προηγούµενης ηµέρας συνεχίζεται από το ίδιο σηµείο που σταµάτησε, στην 

καταγραφή της επόµενης ηµέρας. 

Ο αριθµός χιλιοµέτρων που προκύπτει από το άθροισµα των γραµµών ΖΙΚ - 

ΖΑΚ που είναι καταγραµµένες στον δίσκο, προστιθέµενος µε τον αριθµό των 

χιλιοµέτρων, που έγραψε ο οδηγός στον ταχογράφο, κατά την εκκίνηση 

(χιλιόµετρα εκκίνησης), πρέπει να µας δίνει πάντοτε τον επί του χιλιοµετρητή 

δικνυόµενο αριθµό. 

Με την συσχέτιση των δίσκων βρίσκουµε και διαπιστώνουµε τα εξής: 

• Αν ο ταχογράφος λειτουργούσε κανονικά κατά την προηγούµενη ηµέρα. 

• Αν διανύθηκαν χιλιόµετρα χωρίς δίσκο. 

• Πότε έπαψε να λειτουργεί ο ταχογράφος. 

• Πόσες ηµέρες δεν λειτουργεί κανονικά ο ταχογράφος. 

• Αν έχει άλλοθι ο οδηγός σε περίπτωση υπόνοιας για υπαιτιότητα σε 

δυστύχηµα. 
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Ανάλυση καταγραφής κατασχεθέντων δίσκων από πραγµατικά 

ατυχήµατα. 

 

Λεπτοµερής ερµηνεία εγγραφών διαγραµµατικού δίσκου ταχογράφου 

Παρατηρήσεις: 

α) Η γραφίδα ταχύτητας αρχίζει να γράφει - 5 χλµ/ώρα κάτω από την ένδειξη Ο 

της ταχύτητας. Η διαφορά αυτή θα προστίθεται στην καταγραφείσα ταχύτητα. 

β) Η µεσαία γραφίδα των κινήσεων και στάσεων δεν γράφει τις κινήσεις. Αυτό 

δεν επηρεάζει την ανάλυση. 

γ) Η κάτω γραφίδα των διανυοµένων χιλιοµέτρων γράφει λίγο εκτός του 

αντίστοιχου διαγραµµατισµού του δίσκου. Αυτό δεν επηρεάζει την ανάλυση. 

Ανάλυση των εγγραφών σύµφωνα µε την ώρα του ταχογράφου 

Ώρα  

07:00  Τοποθέτηση του δίσκου στον ταχογράφο και άµεση εκκίνηση. 

07:00 έως 07:10 Κίνηση σε απόσταση 3 χιλιοµέτρων. Η ταχύτητα έφθασε τα 40 
χλµ/ώρα. 

07:10 έως 08:15 Στάση. 
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08:15 έως 09:20 Κίνηση µε µικροστάσεις σε απόσταση 62 χιλιοµέτρων. Η 
ανώτατη ταχύτητα έφθασε τα 85 χλµ/ώρα. 

09:20 έως 11:05 Στάση. 

11:05 έως 11:15 Κίνηση σε απόσταση 8,5 χιλιοµέτρων. Η ανώτατη ταχύτητα 
έφθασε τα 80 χλµ/ώρα. 

11:15  Ενώ η ταχύτητα του οχήµατος είναι στα 80 χλµ/ώρα 
καταγράφεται απότοµη πέδηση και η ταχύτητα κατεβαίνει 
µέχρι τα 21 χλµ/ώρα, όπου καταγράφονται ισχυρότατες 
δονήσεις από πρόσκρουση. Οι δονήσεις αυτές καταγράφονται 
και από τις άλλες δύο γραφίδες. Ο δίσκος βγαίνει από τον 
ταχογράφο. 

 



 28

2. ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΠΕΡΑΣΜΑ 

 

Είναι µια θανατηφόρα παράβαση που βρίσκεται πίσω από τα περισσότερα 

πολύνεκρα δυστυχήµατα. Είναι η ενεργός αιτία των περισσοτέρων µετωπικών 

συγκρούσεων. 

Είναι σε όλους γνωστό ότι τα αποτελέσµατα των µετωπικών συγκρούσεων είναι 

οδυνηρά, γιατί οι ταχύτητες των οχηµάτων προστίθενται (π.χ. όταν ένα 

αυτοκίνητο τρέχει µε 100 χλµ την ώρα και το άλλο µε 90 χλµ την ώρα, τα 

αποτελέσµατα είναι τα ίδια, σαν ένα αυτοκίνητο να χτύπησε σε σιδερένιο 

σταθερό αντικείµενο µε ταχύτητα 190 χλµ την ώρα. Στον Κ.Ο.Κ. αναλύονται µε 

κάθε λεπτοµέρεια όλες οι περιπτώσεις που απαγορεύεται το προσπέρασµα. 

Ειδικότερα ρυθµίζονται α) ποιες προϋποθέσεις απαγορεύεται - επιτρέπεται το 

προσπέρασµα, β) πότε επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχηµάτων σε 

παράλληλες σειρές, γ) πότε και ποιες οι προϋποθέσεις για αλλαγή λωρίδας. Η 

διαδικασία της προσπέρασης αναµφίβολα είναι η πλέον δύσκολη για τον οδηγό, 

διότι εκτός των άλλων σε ελάχιστο χρόνο πρέπει για το όχηµα που θέλει να 

προσπεράσει να συνεκτιµήσει και να λάβει υπόψιν του α) την ταχύτητα του, β) 

τον τύπο του εµπρός οχήµατος - φορτηγού, γ) τις διαστάσεις του, δ) τη θέση του 

στο οδόστρωµα. Επιπλέον όµως πρέπει να λάβει υπόψη του α) τη µάζα της 

κυκλοφορίας, β) την κατάσταση της οδού (υγρή, ξερή, µε κλίση), γ) και αν είναι 

εφικτό να προνοήσει και την αντίδραση του προπορευόµενου οδηγού. Τέλος το 

προσπέρασµα απαγορεύεται απολύτως όταν: α) η ορατότητα είναι 

περιορισµένη (οµίχλη, βροχή, σκόνη) παρόλο που µπορεί να επιτρέπεται από 

τη σήµανση της οδού. β) Σε σηµεία όπου οι συνθήκες είναι επικίνδυνες. 

Ακολουθεί ένας πίνακας από τον οποίο προκύπτουν οι απαραίτητες 

αποστάσεις για ένα ασφαλές προσπέρασµα. 
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3. ΑΛΚΟΟΛ 

 

Μια από τις κυριότερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων 

δυστυχηµάτων, µε σοβαρά και θανατηφόρα κατά κανόνα 

αποτελέσµατα βάσει επίσηµων στατιστικών στοιχείων, 

είναι η οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύµατος. Το ποτό 

και η οδήγηση είναι δύο πράγµατα ασυµβίβαστα. Η 

κατάχρηση οινοπνεύµατος από πολλούς οδηγούς είναι 

καθηµερινό και συνηθισµένο, δυστυχώς για τη χώρα µας, φαινόµενο. Ιδίως τις 

µεταµεσονύκτιες ώρες, τις γιορτές και τα Σαββατοκύριακα, «η ποτοοδήγηση» 

θεωρείται δεδοµένη από ένα µεγάλο ποσοστό οδηγών. 

Πολλοί οδηγοί νοµίζουν πως, αν πιούν λίγη ποσότητα, οδηγούν κανονικά και δε 

διατρέχουν ούτε προκαλούν κανένα κίνδυνο. Εδώ όµως πλανώνται, γιατί έστω 

και το µικρό ποσοστό -0,2% ή 0,3% - είναι αρκετό να µειώσει την ικανότητα 

οδήγησης. Είναι διαπιστωµένο ότι και η µικρή κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ 

έχει καταστροφικές συνέπειες, αν συνδυαστεί και µε άλλους παράγοντες, όπως 

είναι:  

• Η κούραση (µε παράλληλη, έστω και µικρή κατανάλωση οινοπνεύµατος, 

θεωρείται επικίνδυνη) 

• Τα φάρµακα και οι ναρκωτικές ουσίες (µε παράλληλη κατανάλωση 

αλκοόλ δηµιουργούν καταστάσεις µε απρόβλεπτες συνέπειες, που 

κάνουν τον οδηγό ανίκανο να οδηγήσει) 

• Οι ναρκωτικές ουσίες (πολλοί τοξικολόγοι πιστεύουν ότι η χρήση 

ψυχοενεργητικών ναρκωτικών αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήµατος) 

• Η νικοτίνη και ο καφές (διεγείρουν το νευρικό σύστηµα, αλλά ταυτόχρονα 

µειώνουν την ενεργητικότητα. Η ταυτόχρονη κατανάλωση αλκοόλ, καφέ, 

τσαγιού ή νικοτίνης επιβραδύνουν την αποβολή οινοπνεύµατος, αφού το 

συκώτι ασχολείται και µε τις άλλες ουσίες). 
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Συνέπειες του αλκοόλ: 

Η απορρόφηση αρχίζει από την πρώτη γουλιά και τα επικίνδυνα συµπτώµατα, 

ανάλογα µε την ποσότητα που καταναλώθηκε, εµφανίζονται ακαριαία, µε 

κυριότερα:  

• Μείωση της παρατηρητικότητας (καθυστέρηση αναγνώρισης των πεζών 

και οδηγών) 

• Μείωση των αντανακλαστικών (αντίδραση-προσοχή) 

• Αστάθεια 

• Έλλειψη αυτοσυγκράτησης 

• Ασύνετος τρόπος οδήγησης 

• Περιορισµός οπτικού πεδίου  

• Μείωση ευαισθησίας στο κόκκινο χρώµα 

• Κακή εκτίµηση των αποστάσεων 

• Μη καλός προσανατολισµός 

 Πρέπει, λοιπόν να κατανοηθεί από όλους τους οδηγούς των οχηµάτων 

ότι δεν υπάρχει στο αίµα αθώα ποσότητα αλκοόλ. Η περιεκτικότητα του αίµατος 

σε οινόπνευµα προσδιορίζεται και από άλλους παράγοντες όπως: 

• Το είδος του ποτού 

• Την ποσότητα του ποτού 

• Το βάρος του σώµατος 

• Το φύλλο 

• Τη σωµατική διάπλαση 

• Το µεταβολισµό (διάρκεια) 
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• Το βαθµό εθισµού κ.ά. 

 

Συµπτώµατα του οινοπνεύµατος στον άνθρωπο. 

Ποσοστό οινοπνεύµατος 

στο σώµα mg/LBrAC=mg 

οινοπνεύµατος ανά λίτρο 

εκπνευουµένου αέρος 

Κατάσταση 

ατόµου 

Συµπτώµατα που υφίσταται το άτοµο 

0-0,20 Νηφαλιότης Αισθάνεται ευδιαθεσία και γίνεται πιο οµιλητικός 

0,15-0,50 Ευφορία Έχει αυτοπεποίθηση και χάνει ποσοστό µετριοπάθειας. 

Τα αισθητήρια όργανά του χάνουν την απόδοσή τους, 

χάνει συντονισµό ενεργειών του, γίνεται απρόσεκτος, 

χάνει τον έλεγχο συγκέντρωσης της σκέψης του. 

0,40-1,00 Σε διέγερση Αστάθεια µνήµης και απώλεια λογικής. Ελάττωση 

αντίληψης, αίσθησης συντονισµού ενεργειών στις 

κινήσεις και στο περπάτηµά του, µη αντίδρασης. 

Επίσης πιθανών τάση προς εµετό ή ανάγκη να 

ξαπλώσει. 

0,70-1,20 Σύγχυση Χάνει τον προσανατολισµό του, υφίσταται σύγχυση της 

µνήµης και ζαλάδες. Απώλεια της ικανότητας να 

ξεχωρίσει χρώµατα, σχήµατα, κινήσεις και διαστάσεις. 

Ελαττωµένη αίσθηση πόνου. Χάνει ισορροπία στο 

βάδισµα και ικανότητα να αρθρώσει σωστά λέξεις. 

1,10-1,50 Ζάλισµα 

µέχρι 

αναισθησίας 

Αστάθεια, γενική αδράνεια, πλησιάζει κατάσταση 

παράλυσης, δεν αντιδρά σε ερεθίσµατα. Ανικανότης να 

σταθεί όρθιος ή να περπατήσει. Εµετός, απώλεια 

ελέγχου συγκράτησης ούρων, περιττωµάτων. Κώµα, 

ύπνος ή αναισθησία.  

1,50-2,00 Κώµα Κώµα και αναισθησία. Οι ανακλαστικές του ενέργειες 

έχουν απωλεσθεί. Η θερµοκρασία του σώµατος έχει 

απέλθει και η κυκλοφορία του αίµατος και ο ρυθµός 

αναπνοής έχουν ελαττωθεί πιθανόν και θάνατος. 

1,90+ Θάνατος Θάνατος από αδράνεια του αναπνευστικού 

συστήµατος. 
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4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΩΝ 

 

Περίληψη 

Το στηθαία ασφάλειας αποτελούν τα κύρια µέσα παθητικής ασφάλειας των 

οδών. Σε πολλές χώρες αναπτύχθηκαν κατά τα τελευταία έτη αποτελεσµατικά 

συστήµατα στηθαίων, τα οποία ανήκουν στο βασικό εξοπλισµό των οδών. 

Υπάρχουν όµως ορισµένες ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες οι συνηθισµένες 

διατάξεις δεν µπορούν να εφαρµοστούν ή εφαρµόζονται µε περιορισµούς. Τότε 

επιβάλλεται η χρησιµοποίηση άλλων µέσων παθητικής ασφάλειας οδών, όπως 

είναι οι απορροφητές κινητικής ενέργειας. 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σαν µέσα παθητικής ασφάλειας οδών χαρακτηρίζονται συστήµατα και διατάξεις, 

που έχουν σκοπό να συγκρατήσουν οχήµατα, τα οποία παρεκκλίνουν από την 

πορεία τους, και να τα επαναφέρουν οµαλά στο οδόστρωµα, ώστε να 

περιορίζονται κατά το δυνατόν οι συνέπειες τροχαίων ατυχηµάτων. 

Ο πρόδροµος των µέσων παθητικής ασφάλειας ήταν τα ξύλινα στηθαία, τα 

οποία εφαρµοζόντουσαν κατά κύριο λόγο σε ορεινές οδούς. Το έτος 1936, κατά 

την περίοδο που κατασκευαζόντουσαν οι πρώτοι αυτοκινητόδροµοι στη 

Γερµανία, εκδόθηκαν οι πρώτες τεχνικές οδηγίες για την κατασκευαστική 

διαµόρφωση και τη χρήση στηθαίων ασφαλείας οδών. Τα στηδαία αυτά, ήταν 

ξύλινα και στηριζόντουσαν σε ορθοστάτες από οπλισµένο σκυρόδεµα. 

Σήµερα έχει αναπτυχθεί µια ολόκληρη σειρά από παθητικά µέσα ασφάλειας, τα 

οποία εφαρµόζονται, για να συγκρατούν και να επαναφέρουν στο οδόστρωµα 

οχήµατα για διαφορετικές συνθήκες πρόσκρουσης, δηλαδή γωνία και ταχύτητα 

πρόσκρουσης καλώς επίσης βάρος οχήµατος, και τα οποία παρουσιάζονται 

συνοπτικά στην σχήµα 1. 
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Σχήµα 1. Συστήµατα παθητικής ασφάλειας οδών και πεδίο εφαρµογής αυτών. 

 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΩΝ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΩΝ 

ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΕΣ  
ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Απλά µονόπλευρα 

Απλά αµφίπλευρα 

Ενισχυµένα  µονόπλευρα 

Ενισχυµένα αµφίπλευρα 

Κινητά στηθαία 

Άκρα οδού 

∆ιαχωριστικές νησίδες µικρού πλάτους (<1,80m) 

Άκρα οδού για δυσµενείς συνθήκες πρόσκρουσης 

∆ιαχωριστικές νησίδες επαρκούς  πλάτους (>1,80m) 

∆ιαχωρισµός κυκλοφορίας σε περιοχές εκτέλεσης έργων 

Μονόπλευρη διατοµή 
New Jersey 

Αµφίπλευρη διατοµή 
New Jersey 

-οδοί σε επίχωµα δίπλα σε οικισµούς, σηµαντικές οδούς κλπ 
-οδοί δίπλα σε υγροβιότοπους, ηχοφράγµατα και γκρεµούς 

οδοί µε 2+2 λωρίδες κυκλοφορίας: 
-χωρίς διαχωριστική νησίδα, 
-µε διαχωριστική νησίδα µικρού πλάτους (< 1,80m)  
-µε διαχωριστική νησίδα πλάτους < 3,00m και µεγάλη κυκλοφορία 

-οριοθέτηση εργοταξίων σε οδούς 
-δηµιουργία προσωρινών νησίδων 

Προστασία από µεµονωµένα εµπόδια Συστήµατα αδράνειας 

Συστήµατα παραµόρφωσης: 
-τηλεσκοπικά συστήµατα 
-αρθρωτά τόξα µε 
ελατηριωτή χορδή 

-προστασία από µεµονωµένα εµπόδια 
-άκρα στηθαίων ασφαλείας 
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2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΩΝ 

  Στηθαία ασφαλείας οδών από χάλυβα εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά 

στις Η.Π.Α. Η χρησιµοποίηση των µεταλλικών στηθαίων στις ευρωπαϊκές χώρες 

άρχισε στα µέσα της δεκαετίας του '50. Κύριο στοιχείο των µεταλλικών 

στηθαίων ασφάλειας αποτελεί η αυλακωτή λεπίδα, η οποία παραλαµβάνει την 

καταπόνηση εξαιτίας της πρόσκρουσης των οχηµάτων. Σήµερα έχουν 

επικρατήσει δυο µορφές διατοµής για την αυλακωτή λεπίδα, η διατοµή "A" 

(Armco-Flex) και η διατοµή "Β" (Bethlehem), που φαίνονται στην εικόνα 2.1. 

  

ΕΙΚΟΝΑ 2.1 : ∆ιατοµές αυλακωτής λεπίδας µεταλλικών στηθαίων 

Για την εξέλιξη των µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας καθοριστικές υπήρξαν οι 

εκτεταµένες πειραµατικές δοκιµές, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν στο 

Sindelfingen της Ο. ∆. Γερµανίας κατά το χρονικό διάστηµα 1962-1966. Οι 

δοκιµές αυτές οδήγησαν σε µια σειρά συµπερασµάτων σχετικά µε τη 

διαµόρφωση των µεταλλικών στηθαίων: 

• Η ανώτατη ακµή των λεπίδων πρέπει να βρίσκεται σε ύφος 0,75 m 

από το οδόστρωµα, ώστε ο προφυλακτήρας και οι τροχοί των 

επιβατικών αυτοκινήτων να περνούν κάτω από τα στηθαία. 
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• Η διατοµή των ορθοστατών πρέπει να παρουσιάζει σχετικά µεγάλη 

ροπή αντίστασης κατά την εγκάρσια διεύθυνση των στηθαίων και 

µικρή ροπή αντίστασης κατά τη διαµήκη διεύθυνση. 

• Η σύνδεση του ορθοστάτη µε τη λεπίδα πρέπει να εµφανίζει ένα 

ασθενές σηµείο, ώστε σε περίπτωση πρόσκρουσης οχήµατος µε µεγάλη 

κινητική ενέργεια να θραύεται η σύνδεση και να αποσπάται η λεπίδα από 

τον ορθοστάτη. Η χρησιµοποίηση κοχλιών Μ 10 ικανοποιεί αυτή την 

απαίτηση. 

 Αποτέλεσµα των πειραµατικών δοκιµών στο Sindelfingen ήταν η δηµιουργία 

ενός συστήµατος µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας οδών στην Ο. ∆. Γερµανίας, 

το οποίο περιλαµβάνει 4 τύπους στηθαίων: 

• Απλά µονόπλευρα µεταλλικά στηθαία. Αποτελούν τη βασική λύση για την 

προστασία του δεξιού άκρου της οδού σε ελεύθερες διαδροµές. 

• Απλά αµφίπλευρα µεταλλικά στηθαία. Τοποθετούνται σε διαχωριστικές 

νησίδες µε µικρό πλάτος (µικρότερο από 1,80 in), όπου δεν είναι δυνατή η 

τοποθέτηση ενισχυµένων αµφίπλευρων µεταλλικών στηθαίων. 

• Ενισχυµένα µονόπλευρα µεταλλικά στηθαία. Εφαρµόζονται για την 

προστασία των άκρων της οδού, εφόσον γιο λόγους ασφάλειας επιβάλλεται 

οπωσδήποτε η συγκράτηση οχηµάτων γιπ δυσµενείς συνθήκες 

πρόσκρουσης. Επίσης τοποθετούνται σε γέφυρες και σε τοίχους 

αντιστήριξης. 

• Ενισχυµένα αµφίπλευρα µεταλλικά στηθαία. Τοποθετούνται, σε 

διαχωριστικές νησίδες µε επαρκές πλάτος.  

Στην εικόνα 2.2 παρουσιάζονται οι 4 τύποι· µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας νια 

διάφορους τρόπους στήριξης. 
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ΕΙΚΟΝΑ 2.2: Τύποι µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας για διάφορους τρόπους 

στήριξης 

Χαρακτηριστικό του συστήµατος αυτού είναι η µεγάλη αποτελεσµατικότητα, που 

προσφέρει, καθώς επίσης η ήπια καθοδήγηση και επαναφορά των 

προσκρουόµενων οχηµάτων. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στη δυνατότητα µεγάλης 

και οµαλής παραµόρφωσης, που εξασφαλίζει στα οχήµατα µικρή γωνία 

πρόσκρουσης. Απλά µεταλλικά στηθαία ασφάλειας συγκρατούν και 

επαναφέρουν στο οδόστρωµα µε ασφάλεια επιβατικά αυτοκίνητα καθώς επίσης 

φορτηγά, που προσκρούουν µε γωνία µέχρι 12ο. Ενισχυµένα µεταλλικά στηθαία 

µπορούν να αντιµετωπίσουν µε µεγάλη ασφάλεια προσκρούσεις βαρέων 

φορτηγών µε γωνίες µέχρι 15ο. Σε γέφυρες το σύστηµα συµπληρώνεται µε τη 

χρησιµοποίηση ενός ισχυρού καλωδίου Φ 20 mm στο κιγκλίδωµα., ώστε να 

εξασφαλίζεται συγκράτηση και των πιο βαρέων φορτηγών για γωνίες 

πρόσκρουσης µέχρι 20ο. Η αποτελεσµατικότητα και υπεροχή του γερµανικού 

συστήµατος διαπιστώθηκε και -από συγκριτικές πειραµατικές δοκιµές, που 

πραγµατοποιήθηκαν στην Ιαπωνία για διάφορους τύπους στηθαίων. 
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2.1 ∆ιαµόρφωση ορθοστατών 

Κατά τα πρώτα έτη της εφαρµογής των µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας 

χρησιµοποιήθηκαν για τη στήριξη των αυλακωτών λεπίδων χαλύβδινοι 

ορθοστάτες ανά 4,00m µε διατοµή ΙΝΡ 140. Από τις πειραµατικές δοκιµές, που 

πραγµατοποιήθηκαν στην Ο. ∆. Γερµανίας κατά τη δεκαετία του '60, 

διαπιστώθηκε ότι η διατοµή αυτή ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και άκαµπτη. 

Προκειµένου να καθοδηγούνται ήπια και να επιβραδύνονται οµαλά τα οχήµατα, 

που προσκρούουν µε µικρή γωνία, οι ορθοστάτες οφείλουν να 

παραµορφώνονται ελαφρά κατά την ολίσθηση του οχήµατος. Σε περίπτωση 

πρόσκρουσης βαρέας οχήµατος, όταν η αυλακωτή λεπίδα αποσυνδέεται, οι 

ορθοστάτες πρέπει να κάµπτονται εύκολα, ώστε το όχηµα να διέρχεται από 

πάνω τους. Είναι σκόπιµο λοιπόν η διατοµή των ορθοστατών να εµφανίζει 

σχετικά υψηλή ροπή αντίστασης κατά την εγκάρσια διεύθυνση του στηθαίου και 

χαµηλή ροπή αντίστασης κατά τη διαµήκη διεύθυνση. Έτσι η διατοµή ΙΝΡ 140 

αντικαταστάθηκε από την πιο εύκαµπτη ΙΡΕ 100 [5]. Το ίδιο έγινε και σε άλλες 

χώρες, όπου χρησιµοποιούνται ορθοστάτες µε σχετικά εύκαµπτη διατοµή UNP, 

U, C ή σωληνωτή µε Φ 76,1x5 mm. Σε περίπτωση, κατά την οποία λόγω 

ύπαρξης εµποδίων ή κατασκευών σε µικρή απόσταση πίσω από το στηθαίο 

επιβάλλεται περιορισµός της παραµόρφωσης και µεγαλύτερη αντίσταση κατά 

την εγκάρσια διεύθυνση, τότε οι ορθοστάτες διατάσσονται ανά 2,00 ή 1,33 m. 

Το 1970 αναπτύχθηκε στην Ο. ∆. Γερµανίας µια νέα διατοµή ορθοστάτη µε 

µορφή Σ, που διαµορφώθηκε µε εξωτερικές διαστάσεις και στατικά 

χαρακτηριστικά παρόµοια µε εκείνα του ορθοστάτη ΙΡΕ 100, ώστε να είναι 

δυνατή η αντικατάσταση των τελευταίων χωρίς δυσκολία. ∆υο σειρές 

πειραµάτων, που περιλάµβαναν συνολικά 13 δοκιµές µε γωνίες πρόσκρουσης 

15ο και 20ο, πραγµατοποιήθηκαν από το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης τα έτη 1977 

και 1985 και απέδειξαν ότι οι ορθοστάτες Σ 100 παρουσιάζουν την ίδια 

αποτελεσµατικότητα µε τους ορθοστάτες ΙΡΕ 100. Οι πρόσθετοι λόγοι, που 

επέβαλαν τη νέα διατοµή είναι: 

Οι ορθοστάτες Σ 100 διαµορφώνονται µε στρογγυλεµένες ακµές. Παρέχουν 

λοιπόν µεγαλύτερη ασφάλεια σε περιπτώσεις ατυχηµάτων δικυκλιστών. Επίσης 
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κατά τη διέλευση των τροχών οχηµάτων πάνω από τους λυγισµένους 

ορθοστάτες δεν προκαλούνται καταστροφές στα ελαστικά. Κατασκευάζονται 

από επίπεδα φύλλα χάλυβα. Εποχιακές ελλείψεις της αγοράς σε µορφοχάλυβα 

διατοµής ΙΡΕ 100 δεν επηρεάζουν την εκτέλεση έργων τοποθέτησης 

µεταλλικών στηθαίων. Για τον ίδιο λόγο είναι δυνατή η παραγωγή τους από 

τους κατασκευαστές στηθαίων. Η διατοµή Σ 100 για τη διαµόρφωση 

ορθοστατών επιβλήθηκε γρήγορα σε µια σειρά από τεχνολογικά προηγµένες 

χώρες, όπως η Σουηδία, Νορβηγία, Ελβετία και Ο. ∆. Γερµανίας. Στην εικόνα 

2.3 παρουσιάζεται η διατοµή Σ 100. 

. 

ΕΙΚΟΝΑ 2.3: Γεωµετρικά χαρακτηριστικά και στατικά µεγέθη ορθοστατών Σ 100 

 

2.2 ∆υναµική λειτουργία 

Τα ενισχυµένα στηθαία αποτελούν τον πιο αποτελεσµατικό τύπο µεταλλικών 

στηθαίων ασφάλειας οδών, επειδή είναι σε θέση να συγκρατούν και να 

επαναφέρουν στο οδόστρωµα ακόµα και τα πιο βαρέα φορτηγά οχήµατα για 

ιδιαίτερα δυσµενείς συνθήκες πρόσκρουσης. Προκειµένου να αντιµετωπίσουν 

τις υψηλές καταπονήσεις τα στηθαία αυτού του τύπου κατασκευάζονται µε 

οριζόντιο τεµάχιο, το οποίο διαµορφώνεται, µε ισχυρό, µη παραµορφώσιµο άνω 

πέλµα και µε µέχρι ορισµένο βαθµό παραµορφώσιµο κάτω πέλµα. Επίσης το 

οριζόντιο τεµάχιο προσδίδει στις λεπίδες κλίση περίπου 6° προς το έδαφος. 

Σε περίπτωση πρόσκρουσης το όχηµα έρχεται σε επαφή αρχικά µε το πάνω 

µέρος της αυλακωτής λεπίδας. Εξαιτίας της κλίσης της λεπίδας η δύναµη 



 40

πρόσκρουσης αναπτύσσει κατακόρυφη συνιστώσα, η οποία σε συνδυασµό µε 

το µη παραµορφώσιµο άνω πέλµα του οριζόντιου τεµαχίου πιέζει το στηθαίο 

προς τα πάνω και το ανασηκώνει. Έτσι έρχεται σε επαφή και το κάτω µέρος της 

αυλακωτής λεπίδας, ενώ χάρη στο παραµορφώσιµο κάτω πέλµα του οριζόντιου 

τεµαχίου εξοµαλύνονται οι δυνάµεις αντίδρασης και επιτυγχάνεται σταδιακά η 

οµοιόµορφη καταπόνηση της λεπίδας σε όλο το πλάτος της. Οι ορθοστάτες 

κάµπτονται ελαφρά, ενώ ένα µέρος της ενεργείς µεταβιβάζεται στις λεπίδες της 

άλλης πλευράς, οι οποίες λειτουργούν σαν ελκυστήρες. 

Σε περιπτώσεις υψηλών ωθήσεων προκαλείται θραύση των ασθενών κοχλιών 

Μ 10, που συνδέουν τους ορθοστάτες µε τα οριζόντια τεµάχια. Τα οριζόντια 

τεµάχια µε τις λεπίδες αποσπώνται από τους ορθοστάτες, oι οποίοι πιέζονται 

από το όχηµα στο έδαφος και οι τροχοί διέρχονται από πάνω τους. Ανάλογα µε 

την ασκούµενη ώθηση η µετατόπιση των στηθαίων µπορεί να φτάσει µέχρι 2,00 

m. Η πίσω λεπίδα ακουµπά στο έδαφος και µε τη βοήθεια του οριζόντιου 

τεµαχίου αντιστηρίζει την αυλακωτή λεπίδα, που έρχεται σε επαφή µε το όχηµα. 

Έτσι παρεµποδίζεται περαιτέρω παρέκκλιση του οχήµατος και επιτυγχάνεται η 

οµαλή επαναφορά του στο οδόστρωµα. Η κινητική ενέργεια µετατρέπεται σε 

παραµόρφωση των λεπίδων, των οριζόντιων τεµαχίων, του οχήµατος και σε 

τριβή. Στην εικόνα 2.4 φαίνονται σχηµατικά τα στάδια λειτουργίας των 

µεταλλικών ενισχυµένων στηθαίων ασφάλειας. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.4: Λειτουργία ενισχυµένων αµφίπλευρων µεταλλικών στηθαίων 

 



 41

2.3 Μέτρα προστασίας δικυκλιστών 

Κατά τα τελευταία έτη αυξήθηκε κατακόρυφα η κυκλοφορία µοτοσυκλετών µε 

συνέπεια να αυξηθούν ανάλογα και τα ατυχήµατα δικυκλιστών. Επόµενο λοιπόν 

ήταν να γίνουν προσπάθειες για τη µείωση του αριθµού των ατυχηµάτων των 

δικύκλων καθώς επίσης για τον περιορισµό των συνεπειών τους. Είναι γεγονός 

αναµφισβήτητο ότι τα µεταλλικά στηθαία αναπτύχθηκαν και εφαρµόστηκαν µε 

βάση πειραµατικές δοκιµές πρόσκρουσης επιβατικών αυτοκινήτων και 

φορτηγών, ενώ η συµπεριφορά τους σε περίπτωση πρόσκρουσης του 

ανθρώπινου σώµατος δεν είχε µελετηθεί. Η πείρα όµως έδειξε ότι οι ορθοστάτες 

των µεταλλικών στηθαίων αποτελούν εξαιρετικά επικίνδυνα στοιχεία σε 

πρόσκρουση του ανθρώπινου σώµατος εξαιτίας του υλικού και της µορφής 

τους. Γιο να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα, µελετήθηκαν και αναπτύχθηκαν 

διάφορα µέσα και διαµορφώσεις, που βρίσκονται ακόµα σε πειραµατικό στάδιο.  

- Μανδύες ορθοστατών 

Προκειµένου να µειωθούν oι συνέπειες από την πρόσκρουση του ανθρώπινου 

σώµατος πάνω στους χαλύβδινους ορθοστάτες, κατασκευάστηκαν µανδύες 

από αφρώδη πλαστικά υλικά. Η εταιρεία BASF δηµιούργησε µε την ονοµασία 

SPIG-Crash-Absorber µανδύα από νεοπολένιο, υλικό που παρουσιάζει 

αυξηµένη αντοχή σε υγρασία, θερµοκρασιακές µεταβολές από -40° C έως +80° 

C και στις επιδράσεις του αλατιού. Για να αυξηθεί η στερεότητα του και να 

προστατευθεί από την υπεριώδη ακτινοβολία, ο µανδύας φέρει εξωτερικά 

περίβληµα πάχους 1mm από πολυουρεθάνη. Σύµφωνα µε πειράµατα σε 

περίπτωση πρόσκρουσης ανθρώπινου σώµατος µε ταχύτητα 35 km/h σε 

ορθοστάτη ΙΡΕ 100 προκαλούνται βαρείς τραυµατισµοί, ενώ σε ορθοστάτη ΙΡΕ 

100 περιβληµένο µε µανδύα SPIG-Crash-Absorber οι τραυµατισµοί είναι 

ελαφρείς. Τα όρια ταχύτητας για αποτελεσµατική προστασία του µανδύα 

εκτιµώνται σε 50-60 km/h. Ήδη έχουν τοποθετηθεί περισσότεροι από 10.000 

τέτοιοι µανδύες σε ορθοστάτες ΙΡΕ 100 στην Ο. ∆. Γερµανίας. Στην εικόνα 2.5 

φαίνεται η διαµόρφωση του µανδύα SPIG-Crash-Absorber. 
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Έχουν αναπτυχθεί. επίσης και άλλοι τύποι µανδυών, όπως για παράδειγµα από 

την εταιρεία Bayer, οι οποίοι όµως δεν έχουν εφαρµοστεί επαρκώς στην πράξη. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.5 : Μανδύας ορθοστατών SPIG-Crash-Absorber 

- Τοποθέτηση χαµηλής αυλακωτής λεπίδας 

Προκειµένου να αποφεύγεται η πρόσκρουση του ανθρώπινου σώµατος σε 

ορθοστάτες, είναι δυνατή η τοποθέτηση δεύτερης αυλακωτής λεπίδας σε 

χαµηλότερο ύψος από την αρχική, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.6. Οι 

διαµορφώσεις αυτές έχουν περίπου τριπλάσια δαπάνη κατασκευής από τους 

µανδύες ορθοστατών. Η εφαρµογή τους συνιστάται σε περιοχές µε υψηλό 

αριθµό ατυχηµάτων δικυκλιστών, όπου η πρόσκρουση του ανθρώπινου 

σώµατος αναµένεται µε οξεία γωνία και υψηλή ταχύτητα, δηλαδή σε 

περιπτώσεις, που οι µανδύες δεν προσφέρουν επαρκή ασφάλεια. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.6: ∆ιαµορφώσεις µεταλλικών στηθαίων µε δυο αυλακωτές λεπίδες 
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2.4 Στηθαία ασφάλειας εναρµονισµένα µε το περιβάλλον 

Το αυξηµένο ενδιαφέρον των πολιτών για την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος κατά τα τελευταία έτη είχε αντίκτυπο και στην οδοποιία, δηλαδή 

στη µελέτη και κατασκευή της οδού καθεαυτής, αλλά 

και στη διαµόρφωση του εξοπλισµού της. ∆εν πρέπει να παραγνωρίζεται το 

γεγονός ότι στοιχεία του εξοπλισµού των οδών, τα οποία αποτελούν βασικούς 

παράγοντες για την ασφαλή και οµαλή κυκλοφορία (π.χ. ιστοί πληροφοριακών 

πινακίδων, στηθαία ασφάλειας, αντιθαµβωτικά διαφράγµατα, ιστοί 

ηλεκτροφωτισµού), προκαλούν αλλοίωση του περιβάλλοντος, που είναι 

ιδιαίτερα ανεπιθύµητη σε περιοχές µε µεγάλη φυσική οµορφιά. 

Στην Ο ∆. Γερµανίας εφαρµόστηκε µια νέα µορφή στηθαίου ασφάλειας από 

χάλυβα, που φαίνεται στην εικόνα 2.7, κατά µήκος οµοσπονδιακής οδού, η 

οποία διασχίζει µια από τις πιο όµορφες περιοχές της χώρας, την κοιλάδα του 

Ρήνου. Στο στηθαίο αυτό η αυλακωτή λεπίδα έχει αντικατασταθεί από 

κιβωτοειδούς µορφής λεπίδα µε στρογγυλεµένες ακµές. Το χαµηλό ύψος της 

λεπίδας επιτρέπει µεγαλύτερη θέα προς το τοπίο, ενώ η επίπεδη µορφή της δεν 

ελκύει το βλέµµα. Παράλληλα η απουσία οξειών ακµών καθιστά ιδανική την 

τοποθέτηση τέτοιων στηθαίων κατά µήκος οδών, που γειτονεύουν άµεσο µε 

ποδηλατοδρόµους ή µε χώρους περιπάτου πεζών. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.7: Μεταλλικά στηθαία ασφάλειας µε κιβωτοειδή λεπίδα 
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2.5 Κινητά στηθαία ασφάλειας 

Κατά την εκτέλεση έργων σε οδούς µε δυο ανεξάρτητα ρεύµατα κυκλοφορίας 

πολύ συχνά η κυκλοφορία και προς τις δυο κατευθύνσεις διοχετεύεται 

προσωρινά στο ίδιο ρεύµα µε ανάλογη µείωση του πλάτους των λωρίδων. Οι 

λωρίδες αντίθετης κατεύθυνσης διαχωρίζονται κατά κανόνα µε διαγράµµιση. 

Όµως το στενό πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας, ιδιαίτερα σε 

αυτοκινητόδροµους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας εγκυµονεί σοβαρούς 

κινδύνους τροχαίων ατυχηµάτων. Η τοποθέτηση µεταλλικών στηθαίων για το 

διαχωρισµό των λωρίδων αντίθετης κατεύθυνσης έχει αποδειχθεί στην πράξη 

µη εφαρµόσιµη, επειδή η ύπαρξη ορθοστατών προκαλεί βλάβες στο 

οδόστρωµα ενώ σε περίπτωση ύπαρξης γεφυρών τραυµατίζει τον φέροντα 

οργανισµό. Το έτος 1980 αναπτύχθηκαν στην Ο. ∆. Γερµανίας κινητά µεταλλικά 

στηθαία µε την ονοµασία VECU-SEC (Vehiculum Securitas), τα οποία στα 

αµέσως επόµενα έτη βρήκαν ευρεία εφαρµογή σε όλες τις τεχνολογικά 

προηγµένες χώρες. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.8: Κινητά µεταλλικά στηθαία ασφάλειας (σύστηµα VECU-SEC) 

Όπως φαίνεται στην εικόνα 2.8 τα κινητά µεταλλικά στηθαία αποτελούνται από 

τη βάση και τα στηθαία ασφάλειας. Η χαλύβδινη Βάση ύψους 45 cm έχει 

κιβωτοειδή µορφή, όµοια περίπου µε εκείνη ενός χαµηλού στηθαίου New 

Jersey. Συντίθεται από επιµέρους στοιχεία µήκους 2,00 ή 4,00 m, τα οποία 

συνδέονται µεταξύ τους µε κοχλίες Μ 16 σχηµατίζοντας έτσι µια ενιαία και 

συνεχή µονάδα. Πάνω στη χαλύβδινη βάση κοχλιώνονται ανά 2,00 m 

ορθοστάτες ΙΡΕ 100 µε πλάκα έδρασης. Στους ορθοστάτες συνδέονται µε 
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κοχλίες οι αυλακωτές λεπίδες των στηθαίων. Μέσα στην κιβωτοειδή βάση και 

ακριβώς κάτω από το σηµείο σύνδεσης των ορθοστατών στερεώνονται µε 

συγκόλληση χαλύβδινα πλαίσια ακαµψίας. Η έδραση της βάσης πάνω στο 

οδόστρωµα πραγµατοποιείται µε χαλύβδινα στοιχεία διατοµής U, τα οποία 

συγκολλώνται κάτω από τα πλαίσια ακαµψίας αφήνοντας έτσι ελεύθερο ύψος 

περίπου 2 cm για την ανεµπόδιστη απορροή των νερών. 

Παρακάτω περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας των κινητών µεταλλικών 

στηθαίων ασφάλειας σε περίπτωση πρόσκρουσης οχήµατος : 

� Όταν το όχηµα προσκρούσει µε πολύ µικρή γωνία, η κατακόρυφη 

παρειά ύψους περίπου 10 cm στο κατώτερο τµήµα της χαλύβδινης 

βάσης παρεµποδίζει περαιτέρω παρέκκλιση του οχήµατος. 

� Σε περίπτωση πρόσκρουσης µε γωνία µέχρι 10° το όχηµα ανέρχεται 

στην παρειά της βάσης, που εµφανίζει κλίση 45°. Μέρος των 

οριζόντιων δυνάµεων µετατρέπονται σε κατακόρυφες, γεγονός που 

µπορεί να προκαλέσει επαναφορά του οχήµατος στο οδόστρωµα. 

� Σε πρόσκρουση οχήµατος µε γωνία περίπου 13° ο µπροστινός τροχός 

(ενδεχόµενα και ο πίσω τροχός) ανέρχεται στην παρειά της βάσης, 

που έχει κλίση 25°. Η κινητική ενέργεια του οχήµατος µετατρέπεται 

κατά µεγάλο µέρος σε τριβή και σε δυναµική ενέργεια εξαιτίας της 

ανύψωσης.  

� Για µεγάλες γωνίες πρόσκρουσης οι τροχοί ανέρχονται µέχρι τη στέψη 

της χαλύβδινης βάσης, οπότε τα µεταλλικά στηθαία αναλαµβάνουν να 

επαναφέρουν το όχηµα στο οδόστρωµα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία των κινητών µεταλλικών 

στηθαίων ασφάλειας είναι η καλή αγκύρωσή τους στα δυο άκρα. Αυτό 

επιτυγχάνεται είτε µε τη σύνδεση σε υφιστάµενα στηθαία, είτε µε έµπηξη ή 

κοχλίωση των ορθοστατών του ακραίου φατνώµατος. 
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Πειραµατικές δοκιµές πρόσκρουσης οχηµάτων σε κινητά στηθαία VECU-SEC 

πραγµατοποιήθηκαν το 1987 από το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και οδήγησαν 

στα εξής βασικά συµπεράσµατα: 

� Τα κινητά στηθαία παρέχουν ικανοποιητική ασφάλεια σε περίπτωση 

πρόσκρουσης επιβατικών αυτοκινήτων, ακόµα και µε γωνίες 

µεγαλύτερες των 20°. Η επιβράδυνση, που προκαλείται στο όχηµα έχει 

µεγαλύτερη τιµή συγκρινόµενη µε τα ενισχυµένα αµφίπλευρα στηθαία 

ασφάλειας, αλλά µικρότερη του στηθαίου σκυροδέµατος µε διατοµή New 

Jersey. 

� Σε φορτηγά οχήµατα- προσφέρεται επαρκής ασφάλεια, εφόσον η γωνία 

πρόσκρουσης δεν ξεπερνά τις 15°. Η αποτελεσµατικότητα των κινητών 

στηθαίων ασφάλειας είναι περίπου ίδια µε εκείνη των απλών αµφί-

πλευρων στηθαίων, αλλά χαµηλότερη σε σύγκριση µε τα ενισχυµένα 

αµφίπλευρα στηθαία. 

 

3. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο∆ΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ 

Η εφαρµογή των στηθαίων ασφάλειας οδών από σκυρόδεµα δεν είναι 

πρόσφατη. Ήδη oι γερµανικές τεχνικές οδηγίες του έτους 1957 πρόβλεπαν 

παράλληλα µε τα. µεταλλικά στηθαία ασφάλειας και τη χρήση του στηθαίου 

σκυροδέµατος D.A.V. της Dywidag [18]. Όµως από τα εκτεταµένα πειράµατα, τα 

οποία πραγµατοποιήθηκαν στο Sindelfingen της Ο. ∆. Γερµανίας, αποδείχθηκε 

ότι οι διάφοροι τύποι στηθαίων αϊτό σκυρόδεµα, που εφαρµοζόντουσαν τότε, 

παρουσίαζαν µειωµένη αποτελεσµατικότητα όσον αφορά την οµαλή και ασφαλή 

καθοδήγηση των προσκρουόµενων οχηµάτων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

υψηλών ταχυτήτων ή βαρέων οχηµάτων. Αντίθετα, η καλή συµπεριφορά, που 

επέδειξαν τα χαλύβδινα στηθαία ασφάλειας, σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες 

περαιτέρω βελτίωσης τους τα καθιέρωσε, τουλάχιστον στην Ευρώπη, σε βάρος 

των στηθαίων ασφάλειας από σκυρόδεµα. 
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Στις αρχές της δεκαετίας του '50 αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α. µια ειδική διατοµή για 

στηθαία ασφάλειας από σκυρόδεµα, η οποία εφαρµόστηκε αρχικά σε οδούς της 

πολιτείας New Jersey, γεγονός που χαρακτήρισε τη συγκεκριµένη διατοµή 

καθώς επίσης και τον τύπο του στηθαίου. Η εφαρµογή του στηθαίου New 

Jersey σε χώρες της Ευρώπης άρχισε στη Γαλλία το 1974 και ακολούθησαν το 

Βέλγιο και η Μ. Βρετανία. Στις χώρες αυτές πραγµατοποιήθηκαν εκτεταµένες 

πειραµατικές δοκιµές. Το έτος 1980 εκδόθηκαν στη Γαλλία τεχνικές οδηγίες για 

τη χρήση τέτοιων στηθαίων. Το ίδιο έτος κατασκευάστηκαν στην Ο.∆. Γερµανίας 

τα πρώτα διαχωριστικά στηθαία New Jersey σε 4 θέσεις µιας οµοσπονδιακής 

οδού, ενώ το 1989 εκδίδονται σχετικές τεχνικές οδηγίες. 

 

3.1 Κατασκευαστική διαµόρφωση 

Τα στηθαία ασφάλειας από σκυρόδεµα µε διατοµή New Jersey έχουν ύφος 

κυµαινόµενο από 80 έως 88 cm. Το ακριβές ύψος, εξαρτάται από την 

κατακόρυφη παρειά, που βρίσκεται στη βάση του στηθαίου και έχει ύψος από 7 

µέχρι 15 cm. Η κατακόρυφη παρειά δεν έχει καµιά σηµασία για τη λειτουργία 

του στηθαίου σε περίπτωση πρόσκρουσης οχήµατος, αλλά διαµορφώνεται µε 

σκοπό να ληφθεί υπόψη η κατασκευή µελλοντικών ασφαλτικών στρώσεων. Το 

πλάτος της βάσης ανέρχεται σε 61 cm για αµφίπλευρη διατοµή και σε 48 cm για 

µονόπλευρη διατοµή. Στην εικόνα 3.1 παρουσιάζεται η ακριβής διαµόρφωση 

της αµφίπλευρης και της µονόπλευρης διατοµής New Jersey. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.1: ∆ιατοµές αµφίπλευρων και µονόπλευρων στηθαίων 

σκυροδέµατος New Jersey 
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Τα στηθαία σκυροδέµατος εδράζονται κατευθείαν πάνω σε υφιστάµενο 

ασφαλτικό οδόστρωµα ή σε οποιοδήποτε στερεό και συµπυκνωµένο 

υπόστρωµα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σταθερό υπόστρωµα, απαιτείται, 

η διαµόρφωση θεµελίου από άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας Β 160. Για την 

κατασκευή του στηθαίου χρησιµοποιείται ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα υψηλής 

αντοχής, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές για την 

κατασκευή οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα, για να παρουσιάζει επαρκή αντοχή 

σε κυκλοφορία, σε παγετό και στη χρήση υλικών αντιµετώπισης του παγετού. 

Το σκυρόδεµα διαστρώνεται κατά κανόνα επιτόπου του έργου χωρίς αρµούς µε 

τη βοήθεια ολισθαίνοντα ξυλοτύπου. Σπανιότερα εφαρµόζεται µέθοδος της 

προκατασκευής κατά την οποία τα µεµονωµένα στοιχεία έχουν περιορισµένο 

µήκος (περίπου 3,00 m) ώστε να είναι δυνατή η διαµόρφωση στηθαίων σε 

καµπύλη. Στην εικόνα 3.2 παρουσιάζεται σχηµατικά ένα προκατασκευασµένο 

στοιχείο στηθαίου ασφάλειας µε αµφίπλευρη διατοµή Mew Jersey. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.2: Προκατασκευασµένο στοιχείο στηθαίου ασφάλειας µε αµφίπλευρη 

διατοµή New Jersey (σύστηµα Reiff) 

 

Η αρχή των στηθαίων New Jersey κατασκευάζεται κεκλιµµένη σε µήκος 1,00 ή 

20,00 m, ώστε να αποφεύγεται ενδεχόµενη µετωπική πρόσκρουση. Η 

διαµόρφωση αυτή όµως δεν παρέχει µεγάλη ασφάλεια έναντι εµβολισµού ή 
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ανατροπής του προσκρουόµενου οχήµατος, γιαυτό πρέπει να προτιµάται η 

τοποθέτηση τηλεσκοπικών απορροφητών κινητικής ενέργειας. 

Ειδική διαµόρφωση απαιτείται επίσης στις θέσεις προσαρµογής άκαµπτων 

στηθαίων σκυροδέµατος µε διατοµή New Jersey και εύκαµπτων µεταλλικών 

στηθαίων ασφάλειας, ώστε να εξασφαλίζεται η ήπια καθοδήγηση και 

επαναφορά των προσκρουόµενων οχηµάτων από δυο µέσα παθητικής 

ασφάλειας οδών µε διαφορετικό τρόπο δυναµικής λειτουργίας. Στις θέσεις αυτές 

τα στηθαία σκυροδέµατος κατασκευάζονται µε κατακόρυφες παρειές σε εσοχή, 

όπου προσαρµόζονται δυο σειρές αυλακωτών λεπίδων, οι οποίες στηρίζονται 

µε πυκνούς ορθοστάτες ανά 1,33 m. Στην εικόνα 3.3 φαίνεται η διαµόρφωση 

προσαρµογής στηθαίου New Jersey και µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.3: Προσαρµογή στηθαίου New Jersey σε µεταλλικό στηθαίο 

 

3.2 ∆υναµική λειτουργία 

Η ασφάλεια, που προσφέρει το στηθαίο Νew Jersey, οφείλεται στη µορφή της 

διατοµής. Με τη βοήθεια των τροχών και της ανάρτησης επιτυγχάνεται οµαλή 

επαναφορά στο οδόστρωµα των οχηµάτων, που παρεκκλίνουν από την πορεία 

τους και προσκρούουν στο στηθαίο. Η ακριβής δυναµική λειτουργία εξαρτάται 
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από το βάρος, το µέγεθος, την ταχύτητα και τη γωνία πρόσκρουσης του 

οχήµατος. 

Η βάση του στηθαίου, που διαµορφώνεται µε κατακόρυφη παρειά, δεν έχει 

καµιά σηµασία όσον αφορά τη λειτουργία. Προσφέρει απλά µια πρώτη 

αντίσταση στους τροχούς των οχηµάτων και επιτρέπει την διάστρωση 

µελλοντικών ασφαλτικών οδοστρωµάτων. Το ύφος της κατακόρυφης παρειάς 

δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15cm, επειδή διαφορετικά αυξάνει επικίνδυνα η 

κρούση των οχηµάτων, ιδιαίτερα σε περίπτωση πρόσκρουσης επιβατικού 

αυτοκινήτου. ∆οκιµές στη Μ. Βρετανία οδήγησαν στη διαπίστωση ότι η 

ασφάλεια βελτιώνεται, όταν παραλείπεται η κατασκευή της βάσης. 

Σε πρόσκρουση επιβατικών αυτοκινήτων το στηθαίο New Jersey 

συµπεριφέρεται ιδανικά για γωνίες µέχρι 12°. Το προσκρουόµενο όχηµα 

ανασηκώνεται στην κεκλιµµένη παρειά του στηθαίου µεταβάλλοντας έτσι ένα 

µέρος της κινητικής ενέργειας σε δυναµική. Το υπόλοιπο µέρος της κινητικής 

ενέργειας µετατρέπεται σε θερµότητα εξαιτίας της τριβής των τροχών πάνω 

στην επιφάνεια του στηθαίου. Το όχηµα επανέρχεται οµαλά στο οδόστρωµα.. 

Κατά κανόνα δεν προκαλούνται ζηµιές στο όχηµα, εφόσον η ταχύτητα είναι 

περίπου 100 km/h. Σε περίπτωση πρόσκρουσης µε γωνία 15° έως 20° και 

υψηλές ταχύτητες τα επιβατικά αυτοκίνητα ανασηκώνονται περισσότερο 

φθάνοντας σε οριακές περιπτώσεις µέχρι τη στέψη του στηθαίου. Η κινητική 

ενέργεια µετατρέπεται σε δυναµική, σε τριβή, αλλά και σε παραµόρφωση του 

οχήµατος. Η επαναφορά του οχήµατος πραγµατοποιείται µε ζηµιές. Ανατροπή 

επιβατικού αυτοκινήτου είναι πιθανή σε περίπτωση πρόσκρουσης µε γωνία 

περίπου 25°. Σύµφωνα µε πειραµατικές δοκιµές στις Η.Π.Α. και στη Γαλλία 

ανατροπή επιβατικών αυτοκινήτων για γωνίες πρόσκρουσης µικρότερες των 

25° προκαλείται σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις. Εξάλλου 90% των 

προσκρούσεων πραγµατοποιούνται µε γωνία µικρότερη των 15°. 

Σε πρόσκρουση βαρέων οχηµάτων (φορτηγά, λεωφορεία) η µορφή της 

διατοµής Νew Jersey έχει µικρή σηµασία. Η πρόσκρουση προσοµοιάζει µε 

πρόσκρουση σε κατακόρυφο τοιχίο. Η συγκράτηση και η επαναφορά 

εξασφαλίζονται περισσότερο µε τριβή και παραµόρφωση του οχήµατος. Όπως 
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αποδείχθηκε στην πράξη τα στηθαία Νew Jersey είναι σε θέση να 

συγκρατήσουν και να επαναφέρουν στο οδόστρωµα και τα πιο βαρέα φορτηγά, 

χωρίς να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες. Γενικά όσο πιο ευνοϊκές είναι οι 

συνθήκες πρόσκρουσης (γωνία, ταχύτητα, κέντρο βάρους), τόσο η λειτουργία 

του στηθαίου µοιάζει µε εκείνη της πρόσκρουσης επιβατικού αυτοκινήτου. 

 

3.3 Πεδίο εφαρµογής 

Συγκρινόµενα µε τα εύκαµπτα µεταλλικά στηθαία ασφάλειας τα στηθαία από 

σκυρόδεµα New Jersey εµφανίζουν µια σειρά από πλεονεκτήµατα: 

� Κατά την πρόσκρουση οχήµατος τα στηθαία από σκυρόδεµα δεν 

παραµορφώνονται. Έτσι η έκταση και οι κατασκευές, που βρίσκονται 

πίσω από αυτά προστατεύονται αποτελεσµατικά.  

� Όλα τα προσκρουόµενα οχήµατα συγκρατούνται ανεξάρτητα από τις 

συνθήκες πρόσκρουσης. Για µικρές γωνίες πρόσκρουσης, δηλαδή για το 

σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, οι ζηµιές, που προκαλούνται στα 

οχήµατα, είναι πολύ µικρές έως ανύπαρκτες. 

� Βλάβες στα στηθαία από σκυρόδεµα προκαλούνται σπάνια µε συνέπεια 

τα έξοδα επισκευής να θεωρούνται αµελητέα. 

Παράλληλα όµως τα στηθαία από σκυρόδεµα παρουσιάζουν µια σειρά από 

µειονεκτήµατα: 

� Η επιβράδυνση των οχηµάτων τα οποία προσκρούουν σε στηθαία από 

σκυρόδεµα, είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από εκείνη των µεταλλικών 

στηθαίων ασφάλειας. Κατά συνέπεια ο κίνδυνος τραυµατισµού των 

επιβατών είναι µεγαλύτερος. 

� Σε περίπτωση πρόσκρουσης µικρών αυτοκινήτων µε µεγάλη γωνία και 

υψηλή ταχύτητα δεν πρέπει να αποκλείεται η πιθανότητα ανατροπής. 
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� Τα στηθαία σκυροδέµατος απαιτούν σχετικά σηµαντικές εργασίες 

συντήρησης (π.χ. για τον καθαρισµό των οπών απορροής). 

Παρά τα πλεονεκτήµατα, που παρουσιάζουν τα στηθαία από σκυρόδεµα, τα 

µειονεκτήµατα τους σε συνδυασµό µε τη θετική εµπειρία από τη χρήση των 

µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας περιορίζουν σηµαντικά το πεδίο εφαρµογής 

τους:  

� Στηθαία σκυροδέµατος µε αµφίπλευρη διατοµή New Jersey. 

Κατασκευάζονται στο όριο του ασφαλτικού οδοστρώµατος. Η παρακείµενη 

οριογραµµή διαγραµµίζεται σε απόσταση τουλάχιστον 0,30 m από τη βάση 

του στηθαίου. Η εφαρµογή τους προτιµάται στις εξής περιπτώσεις : 

1. Σε οδούς µε δυο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, οι οποίες δεν 

έχουν διαχωριστική νησίδα, για να διαχωρίσουν τα ρεύµατα αντίθετης 

κατεύθυνσης. 

2. Σε οδούς µε δυο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, οι οποίες 

έχουν στενή διαχωριστική νησίδα, που δεν επιτρέπει την τοποθέτηση 

ενισχυµένων αµφίπλευρων µεταλλικών στηθαίων ασφάλειας. 

3. Σε οδούς µε δυο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, οι οποίες 

έχουν στενή νησίδα (< 3,00m) και υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο (µέσος 

ηµερήσιος φόρτος > 30.000 οχήµατα/24h), οπότε οι εργασίες 

αποκατάστασης µεταλλικών στηθαίων είναι επίπονες και προκαλούν 

κυκλοφοριακή ανωµαλία. 

� Στηθαία από σκυρόδεµα µε µονόπλευρη διατοµή New Jersey. 

Κατασκευάζονται, σε απόσταση τουλάχιστον 0,50 m από το όριο του 

ασφαλτικού οδοστρώµατος. Η κατασκευή τους προτιµάται, όταν οι τοπικές 

συνθήκες επιτάσσουν τη συγκράτηση των προσκρουόµενων οχηµάτων: 

1. Σε περιοχές οδών, όπου πιθανή παρέκκλιση οχήµατος από το 

οδόστρωµα προκαλεί εξαιρετικά µεγάλους κινδύνους σε τρίτους, π.χ. 

στη στέψη πρανών, που στη βάση τους υπάρχουν οικισµοί, οδοί µε 

µεγάλη κυκλοφορία, χηµικά εργοστάσια κλπ.   
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2. Σε επικίνδυνες θέσεις ορεινών οδών ή οδών δίπλα σε βαθειά νερά. 

3. Σε οδούς δίπλα σε υγροβιότοπους ή σε ηχοφράγµατα. Η κατασκευή 

στηθαίων σκυροδέµατος πρέπει να αποφεύγεται σε οδούς µε τρεις ή 

περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, επειδή οι 

πιθανότητες πρόσκρουσης οχηµάτων µε µεγάλη γωνία είναι µεγάλες. 

Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται η ύπαρξη ορίου ταχύτητας. 

 

4. ΣΤΗΘΑΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

Για την οριοθέτηση τµηµάτων οδών, όπου εκτελούνται έργα διατάσσονται, ανά 

αποστάσεις ελαστικοί κώνοι ή πινακίδες χρώµατος λευκού-κόκκινου. Πιο 

ασφαλής όµως οριοθέτηση επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση συνεχούς 

στηθαίου ασφάλειας σε όλο το µήκος του εργοταξίου. Βασικά χαρακτηριστικά 

ενός τέτοιου στηθαίου πρέπει να είναι η εύκολη µεταφορά καθώς επίσης η 

γρήγορη διαδικασία τοποθέτησης και αφαίρεσης χωρίς την πρόκληση βλαβών 

πάνω στο οδόστρωµα. 

Κατά τα τελευταία έτη αναπτύχθηκαν στη Γαλλία και στην Ελβετία κλειστά 

κιβωτοειδή στοιχεία από πλαστικό υλικό, τα οποία διατάσσονται εν σειρά 

σχηµατίζοντας ένα ενιαίο και συνεχές στηθαίο ασφάλειας. Αντίθετα µε τους 

ελαστικούς κώνους και τις πινακίδες οριοθέτησης, τα στηθαία ασφάλειας από 

πλαστικό υλικό προσφέρουν ικανοποιητική προστασία σε περίπτωση 

πρόσκρουσης οχήµατος. Επιπλέον διακρίνονται ευκολότερα από τους οδηγούς, 

ιδιαίτερα όταν σχηµατίζονται µε την εναλλάξ διάταξη στοιχείων λευκού και 

κόκκινου χρώµατος. Εκτός από τις περιοχές εκτελούµενων έργων σε οδούς, τα 

πλαστικά στηθαία ασφάλειας χρησιµοποιούνται επίσης για τη δηµιουργία 

προσωρινών διαχωριστικών νησίδων καθώς και για το διαχωρισµό λωρίδων 

κυκλοφορίας πεζών ή ποδηλάτων από την κυκλοφορία οχηµάτων. Στις εικόνες 

4.1 φαίνονται δυο περιπτώσεις εφαρµογής στηθαίων ασφάλειας από πλαστικό 

υλικό. 
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ΕΙΚΟΝΑ 4.1: Στηθαία ασφάλειας από πλαστικό υλικό (σύστηµα TSS και 

σύστηµα Wirtgen) 

Σαν υλικό κατασκευής των κλειστών κιβωτοειδών στοιχείων χρησιµοποιούνται 

πλαστικά υλικά ανθεκτικά σε θραύση, εφελκυσµό και ρηγµάτωση, όπως για 

παράδειγµα είναι το σκληρό πολυαιθυλένιο. Η διατοµή των στοιχείων µοιάζει µε 

εκείνη ενός χαµηλού στηθαίου Νew Jersey. Ανάλογα µε το συγκεκριµένο τύπο 

το µήκος τους κυµαίνεται µεταξύ 100 και 150 cm, το πλάτος και το ύψος τους 

ανέρχεται περίπου σε 50 cm, ενώ το βάρος τους κυµαίνεται µεταξύ 15 και 35 

kp. Για να αυξηθεί η αντίσταση του στηθαίου σε περίπτωση πρόσκρουσης 

οχήµατος, υπάρχει δυνατότητα πλήρωσης των µεµονωµένων στοιχείων µε  

νερό ή άµµο, οπότε το βάρος τους φτάνει αντίστοιχα µέχρι 200 και 350 kp. 

Όσον αφορά τη λειτουργία τους σε περίπτωση πρόσκρουσης οχήµατος, τα 

πλαστικά στηθαία ασφάλειας µοιάζουν µε τα συστήµατα αδράνειας των 

απορροφητών κινητικής ενέργειας. Όµως χάρη στη µορφή της διατοµής τους 

είναι σε θέση να προσφέρουν σε περιορισµένο βαθµό οµαλή καθοδήγηση σε 

περίπτωση πλάγιας πρόσκρουσης οχήµατος. 

 

5. ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΕΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η αρχή διαχωριστικών νησίδων σε οδούς µε δυο ανεξάρτητα ρεύµατα 

κυκλοφορίας καθώς επίσης οι νησίδες εξόδου σε ισόπεδους ή ανισόπεδους 
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κόµβους αποτελούν σηµεία αυξηµένου κινδύνου για την κυκλοφορία των 

οχηµάτων, ιδιαίτερα όταν οι συνθήκες ορατότητας είναι δυσµενείς (δηλαδή κατά 

τη νύχτα ή κατά τη διάρκεια οµίχλης, βροχής ή χιονόπτωσης). Η πείρα έχει 

δείξει ότι σε τέτοιες θέσεις τα τροχαία ατυχήµατα δεν είναι σπάνια και έχουν 

ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες. Η τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας από χάλυβα ή 

σκυρόδεµα δεν λύνει το πρόβληµα, επειδή η πρόσκρουση των οχηµάτων 

πραγµατοποιείται µε µεγάλη γωνία (µετωπική ή σχεδόν µετωπική πρόσκρουση). 

Βελτίωση της οδικής ασφάλειας επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση κατάλληλων 

συστηµάτων, τα οποία είναι σε θέση να απορροφούν την κινητική ενέργεια των 

προσκρουσµένων οχηµάτων µετατρέποντας την σε άλλη µορφή ενέργειας. Οι 

βασικές απαιτήσεις, τις οποίες οφείλουν να εκπληρώνουν οι απορροφητές 

κινητικής ενέργειας, είναι οι εξής: 

– Σε περίπτωση µετωπικής πρόσκρουσης το όχηµα πρέπει να επιβραδύνεται 

οµαλά µέχρι την πλήρη ακινητοποίηση του. Η επιβράδυνση πρέπει να 

βρίσκεται µέσα σε ανεκτά όρια για τον ανθρώπινο οργανισµό, µε την 

προϋπόθεση ότι οι επιβάτες είναι προσδεµένοι µε ζώνες ασφάλειας. 

– Σε πλάγια πρόσκρουση το όχηµα ταυτόχρονα µε την επιβράδυνση πρέπει 

να καθοδηγείται ήπια ολισθαίνοντας κατά µήκος του συστήµατος. Η 

απαίτηση αυτή έχει αποδειχθεί πολύ σηµαντική στην πράξη, επειδή σπάνια 

συµβαίνουν απόλυτα µετωπικές προσκρούσεις. 

Τα πρώτα συστήµατα απορροφητών κινητικής ενέργειας αναπτύχθηκαν στις 

Η.Π.Α.. Στα µέσα της δεκαετίας του '70 άρχισε η εφαρµογή τους και σε διάφορες 

ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Μ. Βρετανία, Γαλλία, Ο. ∆. Γερµανίας, Ολλανδία και 

Σουηδία. Τα συστήµατα, τα οποία αναπτύχθηκαν µέχρι σήµερα λειτουργούν µε 

δυο διαφορετικές αρχές: 

– Στα συστήµατα αδράνειας η κινητική ενέργεια των προσκρουόµενων 

οχηµάτων απορροφάται χάρη στη µεγάλη µάζα του συστήµατος. Τέτοια 

είναι τα πλαστικά βαρέλια µε άµµο ή νερό καθώς επίσης οι κυψέλες υγρών. 

Απορροφητές κινητικής ενέργειας αυτού του τύπου δεν εφαρµόζονται πια 

συχνά, επειδή απαιτούν συχνή συντήρηση, έχουν αποσπώµενα στοιχεία, 
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δεν προσαρµόζονται σε στηθαία ασφάλειας και δεν παρέχουν δυνατότητα 

καθοδήγησης σε περίπτωση πλάγιας πρόσκρουσης. 

– Στα συστήµατα παραµόρφωσης η κινητική ενέργεια των προσκρουόµενων 

οχηµάτων µετατρέπεται σε πλαστική παραµόρφωση. Τα συστήµατα αυτού 

του τύπου εξελίσσονται συνεχώς κατά τα τελευταία έτη και έχουν 

επικρατήσει, επειδή προσφέρουν ικανοποιητικό βαθµό ασφάλειας στα 

προσκρουόµενα οχήµατα. 

 

5.1 Τηλεσκοπικά συστήµατα 

Οι τηλεσκοπικοί απορροφητές κινητικής ενέργειας διατάσσονται είτε µπροστά 

από µεµονωµένα εµπόδια (π.χ. βάθρα γεφυρών, παραπήγµατα διοδίων), είτε 

στην αρχή στηθαίων ασφάλειας από χάλυβα ή σκυρόδεµα. Κατά κύριο λόγο 

προορίζονται για τη συγκράτηση επιβατικών αυτοκινήτων. Ανάλογα µε τον 

συγκεκριµένο τύπο είναι σε θέση να συγκρατήσουν σε περίπτωση µετωπικής 

πρόσκρουσης οχήµατα µε βάρος µέχρι 2000 kp και µε ταχύτητα περίπου 100 

km/h. Στην εικόνα 5.1 παρουσιάζεται τυπική περίπτωση εφαρµογής τηλεσκο-

πικού συστήµατος σε συνδυασµό µε µεταλλικά στηθαία ασφάλειας σε στενή 

νησίδα εξόδου ανισόπεδου κόµβου αυτοκινητόδροµου. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 5.1: Εφαρµογή τηλεσκοπικού απορροφητή κινητικής ενέργειας σε 

νησίδα εξόδου ανισόπεδου κόµβου 
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Όλα τα τηλεσκοπικά συστήµατα παρουσιάζουν σε γενικές γραµµές την ίδια 

κατασκευαστική διαµόρφωση. Αποτελούνται από ένα χαλύβδινο πλαίσιο, που 

συντίθεται από εγκάρσια σωληνωτά διαφράγµατα και πλευρικές αυλακωτές 

λεπίδες. Στο µέτωπο φέρουν ασπίδα από πλαστικό υλικό. Το πλαίσιο στηρίζεται 

σε θεµέλιο σκυροδέµατος µε τη βοήθεια χαλύβδινων ορθοστατών, οι οποίοι 

έχουν δυνατότητα µετακίνησης κατά µήκος του συστήµατος. Τα εγκάρσια 

διαφράγµατα αγκυρώνονται στο θεµέλιο µε τη βοήθεια καλωδίων, που σε 

περίπτωση πρόσκρουσης παρεµποδίζουν την πλευρική µετατόπιση τους. Η 

απορρόφηση της κινητικής ενέργειας επιτυγχάνεται µε διάφορους τρόπους 

ανάλογα µε το συγκεκριµένο τύπο του συστήµατος. 

Οι πιο γνωστού και διαδεδοµένοι σήµερα τηλεσκοπικοί απορροφητές κινητικής 

ενέργειας περιγράφονται παρακάτω:  

- Σύστηµα GREAT (Guard Rail Energy Absorbing Terminal) 

Αναπτύχθηκε στις Η.Π.Α. Η απορρόφηση της κινητικής ενέργειας επιτυγχάνεται 

µε πρισµατικά στοιχεία, τα οποία προσαρµόζονται µεταξύ των διαδοχικών 

διαφραγµάτων. Παλαιότερα τα στοιχεία αυτά κατασκευαζόντουσαν από ελαφρό 

σκυρόδεµα, σήµερα όµως έχουν επικρατήσει κιβώτια από σκληρό χαρτόνι 

γεµάτα µε αφρό πολυουρεθάνης (Hex Foam). To µήκος του συστήµατος 

κυµαίνεται µεταξύ 2,00 και 10,00 m ανάλογα µε το διαθέσιµο χώρο, ενώ το 

πλάτος ανέρχεται σε 1,00 m επιτρέποντας την εφαρµογή του και σε πολύ 

στενές διαχωριστικές νησίδες, όπως δείχνει η εικόνα 5.2. Έχει αναπτυχθεί και 

µια ελαφριά µεταφερόµενη διασκευή του συστήµατος µε την ονοµασία GREAT-

CZ κατάλληλη για χρήση σε περιοχές εκτελούµενων έργων. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 5.2 : Απορροφητής κινητικής ενέργειας του συστήµατος GREAT 
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-Σύστηµα RΙΜΟΒ (Rimpelbuis Obstakelbeveiliger) 

Αναπτύχθηκε στην Ολλανδία. Η κινητική ενέργεια απορροφάται µε τη βοήθεια 

λεπτότριχων σωλήνων, οι οποίοι προσαρµόζονται µεταξύ των διαφραγµάτων 

και σε περίπτωση πρόσκρουσης οχήµατος. συµπιέζονται σαν φυσαρµόνικα 

µέχρι το 1/5 του αρχικού µήκους τους. Στα δυο πρώτα διαφράγµατα 

διατάσσονται σωλήνες µικρής διαµέτρου, ενώ στα επόµενα η διάµετρος[αυξάνει 

σταδιακά, ώστε το προσκρουόµενο, όχηµα να επιβραδύνεται οµαλά. Το σχετικά 

µεγάλο πλάτος του συστήµατος, που ανέρχεται σε 3,00 m, περιορίζει την 

εφαρµογή του σε φαρδιές διαχωριστικές νησίδες. Στην εικόνα 5.3 

παρουσιάζεται απορροφητής κινητικής ενέργειας RIMOB, σε νησίδα εξόδου 

αυτοκινητόδροµου. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 5.3: Απορροφητής κινητικής ενέργειας του συστήµατος RIMOB 

 

- Σύστηµα VECU-STOP (Vehiculum Stop) 

Αναπτύχθηκε το 1987 στην Ο. ∆. Γερµανίας. Η οµαλή επιβράδυνση των 

προσκρουόµενων οχηµάτων επιτυγχάνεται από προεντεταµένα καλώδια 

αγκύρωσης των εγκάρσιων διαφραγµάτων, τα οποία θραύονται, µόλις η 

καταπόνηση τους ξεπεράσει µια ορισµένη τιµή. Το µήκος του συστήµατος 

κυµαίνεται µεταξύ 3,00 και 10,00 m, ενώ το πλάτος του ανέρχεται σε 1,00 m. 

Στην εικόνα 5.4 παρουσιάζεται το σύστηµα VECU-STOP. ∆ιασκευή του 

συστήµατος µε την ονοµασία VECU-STOP (V) εµφανίζει, σε κάτοψη τριγωνική 

µορφή µε µεταβαλλόµενο πλάτος από 1,00 σε 3,00 m και είναι κατάλληλο για 

τοποθέτηση σε φαρδιές διαχωριστικές νησίδες. 
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ΕΙΚΟΝΑ 5.4: Απορροφητής κινητικής ενέργειας του συστήµατος VECU-STOP 

 

- Συστήµατα SENTRE και TREND 

Προορίζονται για τοποθέτηση στα άκρα στηθαίων ασφάλειας από χάλυβα και 

σκυρόδεµα αντίστοιχα. Είναι όµοια στην κατασκευαστική διαµόρφωση τους µε 

µόνη διαφορά ότι το σύστηµα TREND, που προσαρµόζεται σε στηθαία από 

σκυρόδεµα και φαίνεται στην εικόνα 5.5, φέρει χαλύβδινο ελκυστήρα, ο οποίος 

παρεµποδίζει την εγκάρσια παραµόρφωση. Η απορρόφηση της κινητικής 

ενέργειας πραγµατοποιείται µε δοχεία άµµου, που διατάσσονται µεταξύ των 

ορθοστατών. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 5.5 : Απορροφητής κινητικής ενέργειας του συστήµατος TREND. 

 

5.2 Αρθρωτά τόξα µε ελατηριωτή χορδή 

Νησίδες εξόδου σε ανισόπεδους κόµβους είναι θέσεις, όπου 

τοποθετούνται κατά κανόνα µεγάλες πληροφοριακές πινακίδες οι 

οποίες υποδεικνύουν το ακριβές σηµείο της εξόδου. Για την προστασία των 

οχηµάτων από ενδεχόµενη πρόσκρουση, στις πληροφοριακές πινακίδες 
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αναπτύχθηκαν ήδη από το 1972 στην Ο.∆.Γερµανίας ειδικής µορφής οφητές 

κινητικής ενέργειας. 

Το αρθρωτό τόξο µε ελατηριωτή χορδή, του οποίου η κατασκευαστική 

διαµόρφωση παρουσιάζεται σχηµατικά στην εικόνα 5.6, αποτελείται από δυο 

επίπεδες λεπίδες που συνδέονται αρθρωτά στην κορφή του τόξου. Τα πέρατα 

των λεπίδων ενώνονται µεταξύ τους κατά χορδή µε χαλύβδινο έλασµα µορφής 

κυµατοειδούς ταινίας. Η στήριξη τόξου στο έδαφος πραγµατοποιείται, µε 

ορθοστάτες. Καθένας από τους δυο µπροστινούς ορθοστάτες συντίθεται από 

ένα ορθοστάτη ΙΡΕ 140, που βρίσκεται µέσα, στο έδαφος, και ένα σωληνωτό 

ορθοστάτη Φ 76,1 mm πάνω στον προηγούµενο, που εξέχει του εδάφους. Σε 

απόσταση 1,00 m ακολουθούν δυο ορθοστάτες ΙΡΕ 100 ή Σ 100/55/4, 

συνδέονται τα πέρατα των επίπεδων λεπίδων, το κυµατοειδές ελατήριο και τα 

χαλύβδινα στηθαία, που έπονται. Πίσω από το κυµατοειδές ελατήριο 

διατάσσεται και καλώδιο ανάσχεσης Φ 16 mm, του 

 

ΕΙΚΟΝΑ 5.6 : Κατασκευαστική διαµόρφωση αρθρωτού τόξου µε ελατηριωτή 

χορδή 

οποίου τα πέρατα στερεώνονται µέσα στο έδαφος στους ορθοστάτες 

αγκύρωσης µε τη βοήθεια ελκυστήρων. Το µήκος του καλωδίου ανάµεσα είναι 

ίσο µε το µήκος του κυµατοειδούς ελατηρίου. 

Τα αρθρωτά τόξα µε ελατηριωτή χορδή είναι σε θέση να συγκρατούν οχήµατα 

σε περίπτωση µετωπικής πρόσκρουσης και τα καθοδηγούν σε περίπτωση 
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πλάγιας πρόσκρουσης. Ιδιαίτερα αποτελεσµατική έχει αποδειχτεί στην πράξη η 

συµπεριφορά τους σε περιπτώσεις µετωπικής πρόσκρουσης οχήµατος. Αρχικά 

υποχωρούν οι δυο επίπεδες λεπίδες στην άρθρωση της κορυφής. Αφού το 

όχηµα διανύσει µήκος 2,00 m, αρχίζει η τάνυση του κυµατοειδούς ελατηρίου και 

του καλωδίου ανάσχεσης, που έχουν δυνατότητα επιµήκυνσης περίπου 3,00 m. 

Τελικά το όχηµα συγκρατείται, αφού διανύσει µήκος µέχρι 5,00 m από το σηµείο 

πρόσκρουσης στο αρθρωτό τόξο.  
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5. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
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6. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 
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7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Μετωπική "έκκεντρη" µε µη κανονικές συνθήκες 

 

Ο εικονιζόµενος συνοδηγός είναι νεκρός  Α' όχηµα 

 

Σχεδιάγραµµα 

 

Τύπος σύγκρουσης: Μετωπική (έκκεντρη) 

Αιτία: Είσοδος Α΄ οχήµατος στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας 

Αποτέλεσµα: Ένας νεκρός, τέσσερις σοβαρά και δύο ελαφρά τραυµατίες 
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∆ιερεύνηση: Το ατύχηµα συνέβη κάτω από τις εξής συνθήκες καιρού και οδού: 

(νύχτα, περιορισµένη ορατότητα, ολισθηρό οδόστρωµα λόγω συνεχούς 

βροχόπτωσης, αραιή κυκλοφορία, οδός ευθύγραµµη σε µήκος πολλών 

χιλιοµέτρων). Το Α' εικονιζόµενο επιβατηγό όχηµα, αναιτιολόγητα και αιφνιδια-

στικά, εισήλθε στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε έκκεντρα 

µετωπικά µε το κανονικά κινούµενο Β', επίσης επιβατηγό αυτοκίνητο, µε 

αποτέλεσµα να σκοτωθεί ένα (1) άτοµο, και να τραυµατιστούν τέσσερα (4) 

άτοµα σοβαρά και δύο (2) ελαφρά. 

Νεκρός: ο συνοδηγός του Α', σοβαρά ο οδηγός του Α' και τρεις (3) επιβάτες του 

Β', και ελαφρά ένας (1) επιβάτης του Α' και ένας (1) του Β'. 

Τα οχήµατα συγκρούστηκαν µε τις αρχικές τους ταχύτητες. 

Υπεύθυνος ο Α΄ (άρθρα 5§8, 12§1, 16§4, 19§1.2.3 ΚΟΚ): Με την ανεξήγητη 

συµπεριφορά του, της εισόδου του στο αντίθετο ρεύµα, έσπειρε το θάνατο. Η 

έλλειψη αντίδρασης αποκαλύπτει πλήρως την επιπολαιότητα, την 

ανευθυνότητα, την απροσεξία, και ίσως την ανικανότητα του για σωστή 

οδήγηση. Σε καµία περίπτωση δεν ευσταθεί ο ισχυρισµός του, ότι η είσοδος στο 

αντίθετο ρεύµα οφείλεται σε αδέσποτο σκύλο, που ξεπρόβαλε αιφνιδιαστικά 

µπροστά του. 

Συνυπαίτιος ο Β΄: ∆εν οδηγούσε στο άκρο δεξιό του οδοστρώµατος του 

ρεύµατος κυκλοφορίας του (αρθρ. 16 παρ. 1.3Κ.Ο.Κ.). 

• Η κίνηση στα δεξιά του ρεύµατος πορείας τέθηκε για τη διευκόλυνση της 

κίνησης των οχηµάτων που ακολουθούν το ίδιο ρεύµα πορείας και όχι νια την 

αποφυγή συγκρούσεων µε αντιθέτως κινούµενα οχήµατα. 7074/2001 αποφ. 

Εφ.Αθηνών. 

• Η υποχρέωση κίνησης στο δεξιό άκρο (αρθ. 16§1 Κ.Ο.Κ.) αφορά οδό µε µία 

λωρίδα. Αν υπάρχουν περισσότερες λωρίδες, δεν υφίσταται η εν λόγω 

υποχρέωση (Αρ. Παγ. 923/84). 

Από τη σύγκρουση τα Α', Β' περιστράφηκαν επάνω στο οδόστρωµα και 

εκτράπηκαν ελαφρά στα χωµάτινα ερείσµατα. 
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Το σηµείο σύγκρουσης (Σ) προσδιορίστηκε από τα χώµατα των 

οχηµάτων και τα ίχνη πλάγιας ολίσθησης. 

Από την αιµατοληψία δε διαπιστώθηκε µέθη των οδηγών. 

Η κατάσταση των οχηµάτων ήταν άριστη από πλευράς ελαστικών και 

λειτουργίας συστηµάτων διεύθυνσης και τροχοπέδησης. ∆εν υπήρξε ρήξη 

ελαστικού του Α'. 

Υπαίτιος κατά 80% ο εισέλθων αντικανονικά στο αντίθετο ρεύµα 

κυκλοφορίας. Συνυπαίτιος κατά 20% ο άλλος οδηγός για µη οδήγηση στο 

άκρο δεξιό του οδοστρώµατος 124/2004 απόφ. Μον. Πρωτ. ∆ράµας. 
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Εκτροπή - πρόσκρουση σε δέντρο 

Φωτογραφία ατυχήµατος 

 

Σχεδιάγραµµα 

 

Τύπος σύγκρουσης:Εκτροπή και πρόσκρουση σε δένδρο 

Αιτία: Απόσπαση προσοχής οδηγού 

Αποτέλεσµα: Τρεις νεκροί και ένας σοβαρά τραυµατίας (οδηγός ανάπηρος) 

 

∆ιερεύνηση: To ατύχηµα συνέβη κάτω από κανονικές συνθήκες, κατά τη 

διάρκεια της νύκτας και σε περιοχή που δεν υπήρχε φωτισµός. Στη διπλανή 

θέση του οδηγού του εικονιζόµενου οχήµατος συνεπέβαιναν τρεις επιβάτες, 

παρόλο που οι θέσεις ήταν δύο. 
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Το εικονιζόµενο κλειστό φορτηγό, κατά την έξοδο του από αριστερή κατά την 

πορεία του στροφή, κινήθηκε ανεξέλεγκτα στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας, 

εκτράπηκε αριστερά εκτός οδοστρώµατος, προσέκρουσε εναέρια µε την πλευρά 

του οδηγού σε δέντρο και στη συνέχεια ανατράπηκε σε διπλανό χωράφι. 

Αποτέλεσµα ήταν να σκοτωθούν τα τρία παραπλεύρως του οδηγού καθήµενα 

νεαρά άτοµα και να τραυµατιστεί σοβαρά ο ίδιος (κατέστη ανάπηρος, 

ακρωτηριάστηκαν τα κάτω άκρα). 

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη. Σ' αυτό συνετέλεσε και η έλλειψη αντίδρασης 

του οδηγού. Εκτός του οδηγού, που βρέθηκε στη θέση του, τα υπόλοιπα άτοµα 

διασκορπίστηκαν σε µικρή απόσταση γύρω από το όχηµα. 

Αποκλειστικά υπεύθυνος ο οδηγός (άρθρα 4§3, 12§1, 19§1.2.3, 42, 33§2 

ΚΟΚ): Το αίτιο του ατυχήµατος, κατά κύριο λόγο, είναι η µέθη του οδηγού 

(περιεκτικότητα του αίµατος σε οινόπνευµα 0,69gr κατά λίτρο αίµατος). Κατά 

δεύτερο λόγο, η απόσπαση προσοχής και η αδυναµία κινήσεων, λόγω των 

παραπλεύρως καθήµενων, συνθέτουν τα πραγµατικά αίτια του ατυχήµατος. 

Η κατάσταση του οχήµατος, από πλευράς ελαστικών και συστηµάτων 

διεύθυνσης και τροχοπέδησης, ήταν άριστη (ηλικία οχήµατος 11/2 ετών). 

∆ιακριβώθηκε πλήρως ότι δεν υπήρξε ρήξη ελαστικού. Ο λεβιές των ταχυτήτων 

βρέθηκε στη θέση 4η (σε σύνολο ταχυτήτων τέσσερις). Νοµολογία για παρόµοιο 

ατύχηµα: 57/1996 Μον. Πρ. Τριπόλεως. 

• Αδυναµία κινήσεων οδηγού λόγω επιβάτη. Υπαίτιος ο οδηγός που 

επέτρεψε παρανόµως την επιβίβαση περισσοτέρων ατόµων (δυσχέρανε 

τις κινήσεις του) 220/76 Μ.Π.Λαµίας. 

Επιπρόσθετες ενέργειες 

αστυνοµικών σε πολύνεκρα 

τροχαία δυστυχήµατα: Οι 

αστυνοµικοί πέρα από τις βασικές 

προανακριτικές ενέργειες (όπως 

ύπαρξη ή µη ιχνών τροχοπέδησης 

ή ιχνών πλάγιας ολίσθησης - 
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ύπαρξη ταχογράφου καλή ή µη λειτουργία αυτού - σε τυχόν ύπαρξη φορτίου 

τηρήθηκαν οι κανόνες φόρτωσης, υπέρβαρο, προεξέχον φορτίο, ορθή πρόσδε-

ση κ.λ.π.) υποχρεούνται: 

• Να φροντίζουν να υπάρχει ανοιχτός δρόµος για την πρόσβαση 

ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχηµάτων και άλλων αρµοδίων αρχών 

ρυθµίζοντας την κυκλοφορία µε δίκυκλα, τα οποία είναι ευέλικτα στις 

κινήσεις τους. Στα οχήµατα αυτά να υποδεικνύουν τη συντοµότερη 

διαδροµή για την έγκαιρη µετάβαση διευκολύνοντας ταυτόχρονα και την 

οµαλή αποχώρηση τους. 

• Να ενηµερώνουν το πλησιέστερο νοσοκοµείο για την υποδοχή των 

τραυµατιών. 

• Να αναζητήσουν αυτόπτες µάρτυρες, ιδίως σε ατυχήµατα επί των Εθνικών 

Οδών και να µην ανακοινώνουν τα ονοµατεπώνυµα τραυµατιών ή νεκρών 

στα Μ.Μ.Ε. 
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Μετωπική "κεντρική" µε συνυπαιτιότητα 

Φωτογραφίες ατυχήµατος 

 

 

 

 

 

 

Α' όχηµα      Β' όχηµα 

 

Σχεδιάγραµµα 

 

Τύπος σύγκρουσης: Μετωπική (κεντρική) 

Αιτία: Είσοδος Α΄ οχήµατος στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας 

Αποτέλεσµα: Τρεις νεκροί  
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∆ιερεύνηση: Το ατύχηµα συνέβη κάτω από κανονικές συνθήκες καιρού και 

οδού (ξηρό οδόστρωµα, σούρουπο, επαρκής τεχνητός φωτισµός). Και στα δύο 

οχήµατα επέβαιναν από δύο άτοµα. Το Α' όχηµα, ανεξήγητα και αναιτιολόγητα, 

εισήλθε στην αριστερή λωρίδα του αντίθετου ρεύµατος κυκλοφορίας και 

συγκρούστηκε µετωπικά µε το κανονικά κινούµενο Β'. Η σύγκρουση ήταν 

σφοδρότατη. Τα µπροστινά τµήµατα των οχηµάτων παραµορφώθηκαν πλήρως 

και υποχώρησαν σε βάθος, του Β' 1,70µ. και του Α' 0,65µ. Το Β' συγκρούστηκε 

µε την αρχική του ταχύτητα, γιατί ο οδηγός δεν αντέδρασε. Η ακριβής ταχύτητα 

του δεν προσδιορίστηκε. Το Α' συγκρούστηκε τροχοπεδώντας. Τα ίχνη, µήκους 

19,8 µέτρων, ανακόπηκαν από τη σύγκρουση. 

Αποτέλεσµα ήταν να σκοτωθούν τρία άτοµα: ο οδηγός του Β', επιβάτης του Α' 

και επιβάτης του Β' οχήµατος. 

 

Υπεύθυνος ο Α΄ (άρθρα 12§1, 16§4, 19§1 ΚΟΚ): Είναι ο αποκλειστικός 

υπεύθυνος του ατυχήµατος. Από την αιµατοληψία δεν προέκυψε περιεκτικότητα 

οινοπνεύµατος στο αίµα του. Η απόσπαση προσοχής θεωρείται το 

επικρατέστερο αίτιο του δυστυχήµατος. Η κίνηση του ήταν αντίθετη στους 

κανόνες του Κ.Ο.Κ., ανεπίτρεπτη και ανεξήγητη. Αντέδρασε µε τροχοπέδηση, 

έστω και καθυστερηµένα. 

Χωρίς ευθύνη ο Β'. Είχε κανονική κίνηση και πορεία. Από την αιµατοληψία 

προέκυψε ότι η περιεκτικότητα του αίµατος σε οινόπνευµα ήταν 7,35ο/οο κατά 

λίτρο αίµατος, ποσοστό απίστευτο στα αστυνοµικά χρονικά. Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση, η µέθη δεν αποτέλεσε το αίτιο του δυστυχήµατος, απλά ήταν, 

συµπτωµατικά, µια σοβαρότατη παράβαση του Κ.Ο.Κ. Ποσοστό ευθύνης 

φέρει ο οδηγός µόνο για την παράλειψη αντίδρασης (τροχοπέδησης ή 

αποφευκτικού ελιγµού δεξιά προς αποφυγή της σύγκρουσης, παρόλο που 

παραπλεύρως υπήρχε αρκετός χώρος). Ευρισκόµενος κάτω από το απίστευτο 

αυτό ποσοστό µέθης, ήταν αδύνατη και απίθανη η οποιαδήποτε ορθή 

αποφευκτική ενέργεια. 
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Το σηµείο σύγκρουσης προσδιορίστηκε από το τέλος των ιχνών 

τροχοπέδησης του Α', από τα χώµατα και τα θραύσµατα, που βρέθηκαν 

στο ίδιο σηµείο. 

Η κατάσταση των οχηµάτων κρίθηκε ικανοποιητική, αφού δε διακριβώθηκε 

ελαττωµατικότητα τους. Η συµπεριφορά τους απεικονίζεται στο σχεδιάγραµµα 

από τις τελικές τους θέσεις Α1,Β1 (οχήµατα µε ίσες περίπου ταχύτητες και 

διαφορετικές µάζες). 

• Νοµολογία για παρόµοιο ατύχηµα: 7249/96 απόφ. Εφ. Αθηνών 

• Μέθη µη επηρεάζουσα την επέλευση ατυχήµατος 

Η ανιχνευθείσα περιεκτικότητα οινοπνεύµατος 0,84ο/οο δε συνετέλεσε σε 

καµιά περίπτωση στην επέλευση του ατυχήµατος, ούτε απέτρεψε το 

θανόντα οδηγό από το να πραγµατοποιήσει καλύτερη αντίδραση στο 

συµβάν και να αποφύγει τη σύγκρουση, αφού η ταχύτητα του δεν 

υπερέβαινε τα 54 χιλ. την ώρα, εκινείτο κανονικά στο ρεύµα πορείας του 

και µάλιστα αντέδρασε και άµεσα. Συνεπώς το επελθόν αποτέλεσµα του 

θανάτου δεν συνδέεται αιτιωδώς µε το γεγονός της εν µέρη οδήγησης του 

αυτοκίνητου του, καθόσον προκύπτει ότι αυτό θα επερχόταν ακόµη κι αν 

δεν είχε καταναλώσει οινόπνευµα. Α.Π. 619/2000 και 37/2004 αποφ. Πολ. 

Πρωτ. Τριπόλεως. 
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Σύγκρουση µε πεζό 

Φωτογραφία ατυχήµατος 

 

 

 

 

Αίµατα πεζού. (Στην περίπτωση 

µας, το σηµείο  σύγκρουσης 

βρίσκεται πριν από αυτά). 

 

Σχεδιάγραµµα 

 

Τύπος σύγκρουσης: Σύγκρουση οχήµατος µε πεζό 

Αιτία: Έλλειψη προσοχής από οδηγό και διάσχιση οδού από πεζό χωρίς 

έλεγχο 

Αποτέλεσµα: Ένας νεκρός (ο πεζός)  
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∆ιερεύνηση: Το ατύχηµα συνέβη σε Εθνική οδό που διέρχεται µέσα από 

κατοικηµένη περιοχή. Οι συνθήκες ήταν κανονικές. Η ορατότητα, για οδηγό και 

πεζό, δεν περιοριζόταν. Ένας πεζός, µε γρήγορο βήµα, διέσχιζε διαγώνια το 

οδόστρωµα έχοντας κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά σε σχέση µε την 

πορεία του αυτοκινήτου. Τη στιγµή που εισήλθε στο ρεύµα πορείας του 

αυτοκινήτου (ένα µέτρο από τον άξονα της οδού), το εικονιζόµενο Ι.Χ.Ε. 

αυτοκίνητο µε το µπροστινό αριστερό φτερό χτύπησε τον πεζό. Επειδή το 

αρχικό χτύπηµα ήταν κάτω από το κέντρο βάρους του σώµατος, ο πεζός 

ανυψώθηκε, πήρε κλίση, χτύπησε µε το κεφάλι στο παρµπρίζ στο ύψος 

του οδηγού, και στη συνέχεια κατέπεσε στο οδόστρωµα. 

Αποτέλεσµα ήταν ο θανάσιµος τραυµατισµός του. 

Υπεύθυνος ο οδηγός (άρθρα 12§1, 19§1.2.3, ΚΟΚ): Το µεγαλύτερο ποσοστό 

υπαιτιότητας βαρύνει τον οδηγό. Ευθύνεται για έλλειψη προσοχής και για µη 

προσαρµογή της ταχύτητας ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες 

(κατοικηµένη περιοχή). Η απόσπαση προσοχής συµπεραίνεται από την έλλειψη 

αντίδρασης (αποτυπώθηκαν µόνο 0,50µ. ιχνών τροχοπέδησης, που σηµαίνει 

ότι ο οδηγός αντιλήφθηκε καθυστερηµένα τον κίνδυνο, παρόλο που η 

ορατότητα του δεν περιοριζόταν). 

Ανυπαίτιος ο πεζός. Είχε διασχίσει το µεγαλύτερο τµήµα του οδοστρώµατος 

(σχεδόν τα 3/4) από αριστερά του αυτοκινήτου και ο οδηγός είχε πλήρη 

ορατότητα. Η ελάχιστη υπαιτιότητα που τον βαρύνει είναι ότι δεν χρησιµοποίησε 

τις διαβάσεις για τη διάσχιση του οδοστρώµατος. 

Το σηµείο σύγκρουσης (Σ) προσδιορίστηκε από το τέλος του µήκους των 

ιχνών τροχοπέδησης. 

Οι µάρτυρες, οι κηλίδες αίµατος, το σηµείο πτώσης και η τελική θέση του πεζού 

βοήθησαν στην εύρεση του ακριβούς σηµείου σύγκρουσης, που απεικονίζεται 

στο σχεδιάγραµµα. Από την αιµατοληψία δεν προέκυψε µέθη οδηγού και πεζού. 

Η κατάσταση του οχήµατος άριστη. 
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Νοµολογία για παρόµοια ατυχήµατα · 1719/89 Απόφ. Μον. Πρωτ. Αθηνών · 

4917/2002 Απόφ. Μον. Αθηνών, 1719/89 Μ.Πρ. Αθηνών. 

• ∆ιάβαση πεζών και φωτεινοί σηµατοδότης πεζών. Ο πεζός 

υποχρεούται, εφόσον υπάρχει στο οδόστρωµα διάβαση πεζών, να τη 

χρησιµοποιεί, επιπλέον, αν στη διάβαση πεζών υπάρχει φωτεινοί 

σηµατοδότης πεζών, υποχρεούται να συµµορφωθεί µε τα σήµατα του. 

Ως προς το εν λόγω ζήτηµα της συµµόρφωσης του πεζού µε τα σήµατα 

του φωτεινού σηµατοδότη, χαρακτηριστική είναι η απόφαση 14-25/1936 

του Εφ. Αθηνών, σύµφωνα µε την οποία αναγνωρίστηκε υπαιτιότητα σε 

ποσοστό 70% σε πεζό, ο οποίος επιχείρησε να διασχίσει Λεωφόρο σε 

περιοχή των Αθηνών, αν και η ένδειξη του φωτεινού σηµατοδότη του 

απαγόρευε την είσοδο του στο οδόστρωµα, µε αποτέλεσµα διερχόµενο 

όχηµα να επιπέσει επάνω του και να του προκαλέσει σοβαρό 

τραυµατισµό. 

• Παράσυρση πεζού σε κατοικηµένη περιοχή. Συνυπαιτιότητα οδηγού 60% 

(υπέρβαση ταχύτητας, έλλειψη προσοχής και πεζού 40%, 335/82 Μ. Πρ. 

Βέροιας). 

• Παράσυρση πεζού εκτός διαβάσεων. Συνυπαιτιότητα 60% του οδηγού 

και 40% του πεζού. 473/84 Εφ. Αθηνών. 

• Συνυπαιτιότητα παρασυρθέντος πεζού λόγω ευθείας οδού. 

Αποκλειστικά υπαίτιος ο οδηγός Ι.Χ.Ε. που παρέσυρε πεζό (κίνηση µε 

υπερβολική ταχύτητα σε κατοικηµένη περιοχή, έλλειψη προσοχής λόγω 

ευθείας οδού, πλήρους ορατότητας και φωτισµού, κάλυψης 

οδοστρώµατος από πεζό µε αποτέλεσµα αδυναµία ακινητοποίησης ή 

αποφευκτικού ελιγµού). Αν υπαίτιος ο πεζός λόγω ελέγχου ευθείας 200 

µέτρων πριν διασχίσει το οδόστρωµα.220/2004 Εφ. Ρόδου. 
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Μετωπική "κεντρική" µε κανονικές συνθήκες 

Φωτογραφία ατυχήµατος 

Οι τρεις νεκροί 

έχουν συνθλιφθεί 

ανάµεσα στις 

λαµαρίνες και  

σίδερα. 

Β' επιβατηγό 

(άµορφη µάζα)  

 

 

 

Σχεδιάγραµµα 

 

Τύπος σύγκρουσης: Σύγκρουση οχήµατος µε πεζό 

Αιτία: Έλλειψη προσοχής από οδηγό και διάσχιση οδού από πεζό χωρίς 

έλεγχο 

Αποτέλεσµα: Ένας νεκρός (ο πεζός)  
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∆ιερεύνηση: Το ατύχηµα συνέβη σε ευθύγραµµο τµήµα Εθνικής οδού, κάτω 

από κανονικές συνθήκες οδού και καιρού. Ήταν νύχτα και η περιοχή δε 

φωτιζόταν. Ο Α' οδηγός ρυµουλκού µετά ρυµουλκοµένου, αφού κατανάλωσε 

αρκετή ποσότητα αλκοόλ (1,50gr κατά λίτρο αίµατος), χρησιµοποίησε το όχηµα 

του σαν "δολοφονικό εργαλείο" και έγινε ο φόβος και ο τρόµος της ασφάλτου. 

Με βάση τα αποτυπωθέντα µικτά ίχνη, έκανε την εξής εγκληµατική ενέργεια: 

αρχικά εισήλθε στο αντίθετο ρεύµα και, όταν πλησίασε σε σχετικά µικρή 

απόσταση το αντιθέτως κανονικά κινούµενο Β', πραγµατοποίησε ελιγµό δεξιά 

και επανήλθε στο ρεύµα του. Ο Β' οδηγός του επιβατηγού, προκειµένου να 

αποφύγει τη µετωπική σύγκρουση µε το Α', ενήργησε αποφευκτικό ελιγµό 

αριστερά στο αντίθετο ρεύµα. Η ενέργεια του Α' έκανε τη σύγκρουση 

αναπόφευκτη. Τα οχήµατα συγκρούστηκαν µετωπικά µε τόση σφοδρότητα, που 

το Β' µεταβλήθηκε σε άµορφη µάζα σιδερικών. Τα επιβαίνοντα σ' αυτό τρία 

άτοµα πολτοποιήθηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο.  

Αποκλειστικά υπεύθυνος ο Α΄ (άρθρα 12§1, 19§1.2.3, 5§8, 42, ΚΟΚ): 

Ευρισκόµενος υπό την επήρεια µέθης οδηγούσε ένα τόσο ογκώδες όχηµα 

επιπόλαια, ασυνείδητα, αναίσθητα, ανεύθυνα και επικίνδυνα. 

Με τις ανεύθυνες και θανατηφόρες κινήσεις του (ζιγκ-ζαγκ), κατόρθωσε να 

παραπλανήσει το Β' αθώο οδηγό και να τον στείλει στο θάνατο µαζί µε τους 

συνεπιβαίνοντες. 

Το σηµείο σύγκρουσης (Σ) προσδιορίστηκε από το τέλος των µικτών 

ιχνών του Α', την αρχή των πλαγίων ολισθήσεων του Β', και επί πλέον 

από τα θραύσµατα και τα χώµατα που βρέθηκαν στο ίδιο σηµείο. 

Η ταχύτητα του Α', βάσει του ταχογραφικού δίσκου, ήταν 80χ/ω. Του Β' δεν 

προσδιορίστηκε. Η κατάσταση του Α' οχήµατος ήταν καλή. Του Β' δε 

διαπιστώθηκε λόγω της ολοκληρωτικής καταστροφής του. 

Η συµπεριφορά των οχηµάτων απεικονίζεται στο σχεδιάγραµµα από τις τελικές 

θέσεις Α1, Β1 (οχήµατα µε διαφορετικές ταχύτητες και βάρη). Το Α', έχον 

µεγαλύτερο όγκο και βάρος, παρέσυρε προς την πορεία του το Β'. 
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Καταδίκη Α' οδηγού: 257/3-2-98 Απόφ. Τριµ. Πληµ. Τρικάλων. 

∆ηµοσιεύτηκε από τον Σύνδεσµο Εκπαιδευτών Οδηγών του Βερολίνου. 
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8. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Κυκλοφοριακή ∆ιαπαιδαγώγηση 

To βασικότερο µέτρο πρόληψης είναι η καθιέρωση του µαθήµατος" 

κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση" στη διδακτέα ύλη, τουλάχιστον στις τάξεις του 

∆ηµοτικού Σχολείου. Ορθά, λοιπόν, κρίθηκε αναγκαία η καθιέρωση του 

µαθήµατος αυτού από τα σχολικά θρανία, έτσι ώστε οι αυριανοί και ώριµοι 

πλέον οδηγοί, πεζοί, επιβάτες να αποκτήσουν οδική αγωγή, οδική συνείδηση 

και άριστη κυκλοφοριακή συµπεριφορά. 

Η βασική αιτία πρόκλησης ατυχηµάτων είναι η έλλειψη οδικής αγωγής. Τα 

περισσότερα τροχαία έχουν ως αιτία τις παραβάσεις των κανόνων του Κ.Ο.Κ. 

από τον παράγοντα "άνθρωπο". Η νοοτροπία του νεοέλληνα, το περιβόητο 

"µεσογειακό ταµπεραµέντο", η άγνοια των κανόνων του Κ.Ο.Κ. και η απροθυµία 

συµµόρφωσης ευθύνονται για τις παρανοµίες των οδηγών και το ρεκόρ 

τροχαίων ατυχηµάτων στη χώρα µας. 

Τα τροχαία ατυχήµατα δεν είναι συµπτωµατικά, αλλά προκαλούνται, κατά 

συντριπτικό ποσοστό, από τον άνθρωπο. Μόνο µε την απόκτηση 

κυκλοφοριακής αγωγής θα έχουµε θεαµατικά αποτελέσµατα και θα υπάρξει 

µεταστροφή της επικρατούσας νοοτροπίας όλων των χρηστών των οδών. 

Απαιτείται µακροχρόνια και συνεχής διαπαιδαγώγηση, και µάλιστα από τη µικρή 

ηλικία. Το φαινόµενο που παρατηρούµε στα κεντρικά σηµεία των πόλεων είναι 

θλιβερό και αντικοινωνικό: 

Οι οδηγοί: άλλοι αλληλοϋβρίζονται ή προπηλακίζει ο ένας τον άλλο για την 

προτεραιότητα και άλλοι κάνουν µε το δίκυκλο τους επικίνδυνους ακροβατισµούς 

(ζικ - ζακ, σούζες) και προκαλούν θορύβους κλπ. 

Οι πεζοί: στέκονται απαθέστατοι στη µέση του δρόµου, συζητούν αδιαφορώντας 

για το κυκλοφοριακό µποτιλιάρισµα, δε χρησιµοποιούν το πεζοδρόµιο ή τις 

διαβάσεις πεζών. 
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Οι επιβάτες: δε χρησιµοποιούν τη ζώνη ή το κράνος σε µεγάλο ποσοστό, γιατί 

το θεωρούν καταπιεστικό µέτρο. 

Ποια είναι η πραγµατική αιτία όλων των παραπάνω περιπτώσεων; Φυσικά, η 

έλλειψη κυκλοφοριακής αγωγής. Πολλοί λένε ότι οι Έλληνες είναι κακοί οδηγοί. 

Ίσως κάποιοι να σκεφτούν ότι είναι τουλάχιστο παράδοξο να θεωρήσουµε ότι 

υπάρχουν εθνικοί τύποι οδηγών, όπως ο Γερµανός, ο Άγγλος, ο Έλληνας κλπ. 

Και όµως δεν είναι συµπτωµατικό που τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός λαού, η 

πολιτιστική του βαθµίδα και η ψυχολογική σύνθεση µιας κοινωνίας 

αποτυπώνονται στους δρόµους της πόλης. Το συµπέρασµα είναι απλό: Ο πιο 

σίγουρος τρόπος για την αντιµετώπιση των ατυχηµάτων είναι η ενηµέρωση, η 

εκπαίδευση του κοινού, και ιδιαίτερα των νέων. Είναι εθνική ανάγκη η απόκτηση 

κυκλοφοριακής αγωγής και συνείδησης από τα σχολικά χρόνια, ώστε να γίνει 

βίωµα η κυκλοφοριακή συµπεριφορά. 

Η σύγχρονη οργάνωση των υπηρεσιών Τροχαίας 

Οι υπηρεσίες τροχαίας κίνησης, που είναι επιφορτισµένες γενικά µε την οδική 

κυκλοφορία, (ρύθµιση κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, εφαρµογή διατάξεων 

Κ.Ο.Κ. και νοµοθεσίας αυτοκινήτων) πρέπει να µετονοµαστούν σε "Υπηρεσίες 

πρόληψης τροχαίων δυστυχηµάτων" και, µε αφετηρία αυτό, να σχεδιάζουν, 

οργανώνουν, µελετούν και να ενεργούν οτιδήποτε κρίνουν αναγκαίο και 

απαραίτητο, που να τείνει στην πρόληψη ή µείωση των ατυχηµάτων. Ειδικότερα 

όµως υποχρεούνται να εντοπίζουν και να καταγράφουν τα επικίνδυνα σηµεία 

των οδών, που συµβαίνουν δυστυχήµατα, τις ελλείψεις σήµανσης, φθορών 

οδοστρωµάτων ή άλλων τεχνικών έργων, να ειδοποιούν αµέσως και εγγράφως 

τις αρµόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες (αρθρ. 7 παρ. 4 Ν. 

3481/06) και να βεβαιώνουν επικίνδυνες παραβάσεις, που προκαλούν 

δυστυχήµατα, όπως: 

• της υπερβολικής ταχύτητας,  

• του αντικανονικού προσπεράσµατος,  

• της παραβίασης οδικής σήµανσης και σηµατοδότησης,  

• της οδήγησης σε κατάσταση µέθης,  
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• της απόσπασης προσοχής. 

Τα εντεταλµένα όργανα πρέπει να στοχεύουν στην εξασφάλιση των τριών 

στόχων του Κ.Ο.Κ. που είναι: 

-Πρόληψη ατυχηµάτων, -Επιβολή οδηγητικής συµπεριφοράς, -Τιµωρία 

παραβατών. 

Η συνεχής παρουσία Τροχαίας και η έντονη Τροχονοµική αστυνόµευση, χωρίς 

αυθαιρεσίες και περιορισµούς των ατοµικών ελευθεριών αποτελεί µεγίστης 

σηµασίας προληπτικό µέτρο, διότι η διεθνής εµπειρία και πρακτική απέδειξε ότι 

το µέτρο αυτό λειτουργεί θετικά στην πρόληψη. 

Κανείς δεν αµφιβάλλει ότι, αν ο παράγοντας "άνθρωπος" (οδηγός - πεζός - 

επιβάτης) συνετιστεί και δεν επιδεικνύει συµπεριφορά αντίθετη προς τους 

κανόνες του Κ.Ο.Κ., τα τροχαία ατυχήµατα, όχι µόνο θα µειωθούν, αλλά θα 

µηδενιστούν, αφού, βάσει στατιστικών στοιχείων, ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις 

που το ατύχηµα οφείλεται σε άλλους παράγοντες - οδός, όχηµα κλπ. - 

(ποσοστό 6-7%). Σκοπός και στόχος πρέπει να είναι όχι η αποσπασµατική 

τιµωρία αλλά η συνεχής καθοδήγηση των οδηγών. 

Για την εφαρµογή των παραπάνω είναι απολύτως αναγκαίο να εφοδιαστούν οι 

υπηρεσίας Τροχαίας µε το σύγχρονο εξοπλισµό που είναι απαραίτητος στην 

άσκηση της πρόληψης, επιτήρησης, του ελέγχου και του προανακριτικού έργου. 

Παράλληλα κρίνεται επιβεβληµένη η διαρκής-υποχρεωτική εκπαίδευση 

και επιµόρφωση των ανακριτικών υπαλλήλων της Τροχαίας που 

αναλαµβάνουν την έρευνα των τροχαίων ατυχηµάτων Επιπλέον οι 

υπηρεσίες τροχαίας πρέπει να διαθέτουν, α) µόνιµους διπλωµατούχους 

µηχανικούς και β) ένα ειδικό τµήµα που να αξιολογεί την αυτοψία και το 

σχεδιάγραµµα, που είναι τα βασικότερα προανακριτικά έγγραφα πριν την 

υποβολή της δικογραφίας στον κ. Εισαγγελέα. 

Τέλος, οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να απαλλαγούν από κάθε άλλη απασχόληση 

και, αν είναι δυνατόν, να ενισχυθούν και στελεχωθούν µε προσωπικό 
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ειδικευµένο και εκπαιδευµένο τόσο στην πρόληψη όσο και στην έρευνα των 

τροχαίων ατυχηµάτων. 

• Υπεύθυνα τα όργανα της Τροχαίας που δεν εντόπισαν τη βλάβη 

φωτεινών σηµατοδοτών, για να τα θέσουν εκτός λειτουργίας. Λόγω της 

βλάβης επήλθε σύγκρουση. 1433/92 Απ. Α.Π. 

 

Η σήµανση των οδών (Άρθρο 10 Κ.Ο.Κ.) 

Η σωστή σήµανση των οδών µε πινακίδες, διαγραµµίσεις, οριοδείκτες, κλπ. έχει 

αποδειχτεί ότι περιορίζει σηµαντικά τα τροχαία ατυχήµατα, µε την προϋπόθεση 

να τηρούνται τα µηνύµατα της σωστά από όλους τους οδηγούς. Η βασική αρχή 

της σήµανσης (οριζόντιας - κάθετης) είναι ότι πρέπει να είναι 

ορατή εξίσου καλά όλο το 24ωρο και κάτω από όλες τις 

συνθήκες. 

Είναι ενδεδειγµένο να τοποθετούνται πινακίδες σε 

επικίνδυνα σηµεία, που θεωρούνται παγίδες (επικίνδυνες 

στροφές, στενώµατα, ανωµαλίες οδοστρώµατος, 

ολισθηρότητα, σιδηροδροµικές γραµµές κλπ.) και όχι σε 

σηµεία που δεν απαιτούνται, γιατί ελαττώνεται αυτόµατα 

ο σεβασµός των οδηγών προς τις υπόλοιπες 

πινακίδες. Η σωστή πινακίδα: 

- ∆ιευκολύνει την ταχύτητα κατανόησης του µηνύµατος, 

- Βελτιώνει την κυκλοφοριακή ροή και ασφάλεια. 

Έχει υπολογιστεί ότι κάθε οδηγός αντικρίζει κάθε δέκα (10) µέτρα στο δρόµο µία 

πινακίδα σήµανσης. Αυτό σηµαίνει, σε µία ταχύτητα 100χ/ω, ότι κάθε 3" πρέπει 

να επεξεργάζεται το περιεχόµενο του µηνύµατος και να το µετατρέπει σε σωστό 

χειρισµό. 

• Παράλειψη σωστής σήµανσης: Σε περίπτωση ατυχήµατος, που οφείλεται 

σε παράλειψη σωστής σήµανσης από τις παραπάνω υπηρεσίες, 

∆ρόµος χωρίς 
αντανακλαστική 
διαγράµµιση 

Ο Ιδιος δρόµος µε 
αντανακλαστική 
διαγράµµιση 
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παράγεται ταυτόχρονα το δικαίωµα αστικής ευθύνης του παθόντα εις 

βάρος των υπηρεσιών αυτών και αντίστοιχα δικαίωµα απαίτησης για την 

αποκατάσταση των ζηµιών που έπαυε, Σχετική Νοµολογία η υπ' αριθµ. 

1305/91 απόφ. Τριµ. ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων. 

• Πτώση οχήµατος εντός Λακούβας. Υπόχρεοι προς αποζηµίωση - ΟΤΑ (η 

λακούβα προήλθε από τα έργα αποκατάστασης βλάβης, αγωγού 

υδρεύσεως – Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ως υπεύθυνη για τη 

συντήρηση της οδού) - ∆ηµόσιο (ως υπεύθυνο για τον οδοφωτισµό που δε 

λειτουργούσε) 1993/2005 Αποφ. Λ. Πρ. Αθηνών). 

• Ανεπαρκής σήµανση, µη φύλαξη - συντήρηση σήµανση εκτελουµένου 

έργου. Υπαίτιος 60% ο οδηγός αυτ/του (δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα την 

ύπαρξη των προειδοποιητικών πινακιδίων και το γεγονός ότι εκτελούνταν 

έργα σε σηµείο της Ε.Ο., δεν κατέβαλε την απαιτούµενη από κά0ε µέσο 

συνετό οδηγό επιµέλεια και προσοχή και δεν ρύθµισε ανάλογα την 

ταχύτητα του οχήµατος που οδηγούσε, η οποία ήταν µεγαλύτερη της 

επιτρεπόµεvns στο σηµείο εκείνο των 60χ/ω, ώστε έχοντας τον πλήρη 

έλεγχο αυτού να έχει τη δυνατότητα σε κά0ε στιγµή να εκτελεί τους 

κατάλληλους χειρισµούς και να είναι σε θέση να διακόψει την πορεία του 

µπροστά από οποιοδήποτε εµπόδιο, το οποίο µπορούσε να προβλέψει. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες, που στη συγκεκριµένη 

περίπτωση ήταν η εκτέλεση έργου και η ύπαρξη τόσο των 

προειδοποιητικών πινακιδίων όσο και των πινακιδίων εκτροπής της 

κίνησης των οχηµάτων σε µία λωρίδα κυκλοφορίας για κά0ε κατεύθυνση). 

Υπαίτια 40% η κοινοπραξία (παρέλειψε, αν και ήταν προς τούτο 

υποχρεωµένη και από τη σύµβαση έργου να λάβει δια των προστη0έντων 

από αυτή οργάνων-υπαλλήλων της, όλα τα σχετικά µέτρα ασφαλείας, 

όπως είναι η τοποθέτηση της κατάλληλης σήµανσης στην οδό στην οποία 

εκτελούσε ως ανάδοχος δηµόσιο έργο, αλλά και η φύλαξη και συντήρηση 

αυτής, ώστε να αποφευχθεί το ατύχηµα). 211/2005 Εφ. Λάρισας. 

Οι αρµόδιες για τη συντήρηση των οδών υπηρεσίες, υποχρεούνται να ελέγχουν, 

τουλάχιστον ανά δεκαπενθήµερο, τις οδούς αρµοδιότητας τους για διαπίστωση 
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βλαβών, φθορών κ.λ.π. και να καταγράφουν τα ευρήµατα σε ειδικό βιβλίο... 

(αρθρ. 7 παρ. 4 Ν. 3481/06). 

 

Σήµανση εργασιών, που εκτελούνται στους δρόµους (Αρθρ.9 Κ.Ο.Κ) 

Η ανάληψη ευθύνης από µέρους των εργοληπτικών εταιρειών για την ορθή 

σήµανση κατά την εκτέλεση των έργων στους δρόµους είναι υποχρεωτική. Αντί 

όµως της ορθής σήµανσης, τις περισσότερες φορές χρησιµοποιούνται από τους 

κατασκευαστές εγκληµατικές αυτοσχέδιες σηµάνσεις (βαρέλια, κουβάδες, 

ξύλα, ακόµα και πέτρες) µε τα τραγικά αποτελέσµατα που όλοι γνωρίζουµε. 

 

Νοµολογία: 

• Α.Π. 1797/87. Καταδίκη µηχανικού έργου οδοποιίας για έλλειψη επισήµανσης 

τοµής οδοστρώµατος. 

• Άσχετος η έλλειψη επενδύτη 

Ανυπαίτιος ο παρασυρθείς και θανατωθείς εργαζόµενος πεζός που δεν φορούσε 

ανακλαστικό επενδύτη, διότι η παράσυρσή του έλαβε χώρα εκτός 

οδοστρώµατος. 877/92 Μ.Πρ. Αθηνών. 

Η σήµανση των οδικών έργων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την αριθµ. 

∆ΙΠΑΠ/οικ/502 από 9/7/2003 αποφ. Υ.Π.Ε.ΧΩ.∆.Ε. 

 

Η διαφώτιση του κοινού  

Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, µε τον τρόπο που προβάλλουν ή καταγράφουν 

σε καθηµερινή βάση τραγικές εικόνες σοβαρών τροχαίων δυστυχηµάτων, 

ευαισθητοποιούν το κοινό, διεγείρουν τα συναισθήµατα του και συµβάλλουν 

θετικά στην πρόληψη νέων ατυχηµάτων. Αυτό έχει και την αρνητική του πλευρά. 

∆είχνουν αυτό που θέλουν, δηλαδή εικόνες που έχουν ακροαµατικότητα, που 
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τροµάζουν, που επηρεάζουν όµως τα συναισθήµατα µας και όχι την κρίση µας. 

Αντί να προβάλουν, να καταγράψουν ψύχραιµα τα γεγονότα, να αναλύσουν, να 

εξηγήσουν, να κατονοµάσουν τους ενόχους και να ζητήσουν µέτρα, 

εξαντλούνται σε εικόνες καταστροφής και σε µοιρολατρικές δηµοσιογραφικές 

εισαγωγές του τύπου "ήταν η κακή η ώρα". Αλλά δυστυχώς, όπως έχει 

αποδειχτεί, αυτά µας συγκινούν και ίσως µας συγκλονίζουν, όµως δε µας 

διδάσκουν, µε αποτέλεσµα τα τροχαία ατυχήµατα να αυξάνονται καθηµερινά µε 

έναν παράλογο ρυθµό. Αυτό όµως θα έπρεπε πράγµατι όλους να µας συγκινεί. 

Αν οι τηλεοπτικοί σταθµοί (κρατικοί ή ιδιωτικοί) προβάλλουν σε ώρες µεγάλης 

ακροαµατικότητας συστηµατικά σύντοµα "σποτς" από τις δοκιµαστικές 

συγκρούσεις που πραγµατοποιούν όλες σχεδόν οι αυτοκινητοβιοµηχανίες, το 

αποτέλεσµα θα είναι καταλυτικό. Όταν οι θεατές δουν ζωντανά τι υφίσταται το 

ανθρώπινο σώµα σε µια σύγκρουση, έστω και µε µικρές ταχύτητες, είναι πολύ 

πιθανό να συνετιστούν σε µεγάλο ποσοστό, µε αντίστοιχη συνέπεια τη σε 

µεγάλο ποσοστό µείωση των ατυχηµάτων. Η ίδρυση πανελλήνιας εµβέλειας 

Ραδιοφωνικού σταθµού, που θα ενηµερώνει τους οδηγούς για την 

κατάσταση των οδικών δικτύων κ.λ.π., θα ήταν το καλύτερο. 

 

Η εκπαίδευση και η εξέταση των υποψηφίων οδηγών 

Με δεδοµένη την ευθύνη του παράγοντα "άνθρωπος" και, κατά κύριο λόγο, του 

οδηγού στην πρόκληση δυστυχηµάτων, ανέκαθεν υποστηρίζω και πιστεύω ότι 

το σύστηµα εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών 

χρειάζεται ριζική αναµόρφωση σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. 

Απαιτείται ολοκληρωµένο, σύγχρονο σύστηµα µε προοπτική στο µέλλον και 

στις διαµορφούµενες συνθήκες, τέτοιο που θα έχει αποκλειστικό στόχο την 

ανάδειξη οδηγών που θα διαθέτουν υψηλή οδηγητική και κυκλοφοριακή 

συµπεριφορά. 
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Το µέτρο αυτό πρέπει να επεκταθεί και προς την κατεύθυνση αναθεώρησης 

των διπλωµάτων, ώστε να απαλειφθεί απ' την πλευρά αυτή ο κίνδυνος του 

τροχαίου ατυχήµατος. 

 

Η παύση ακύρωσης των κλήσεων 

Ένα άλλο σοβαρό µέτρο πρόληψης, για το οποίο δεν υπάρχουν στατιστικές, 

είναι η παύση της ακύρωσης των κλήσεων, θεωρείται πλέον επιβεβληµένη η 

καθιέρωση διαδικασίας, ώστε να µην υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης των 

προστίµων και σβησίµατος των κλήσεων, που επιβάλλονται σε περιπτώσεις 

παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. 

 

Πρόστιµα και αλλοδαποί 

Επιβάλλεται, από την πλευρά της Πολιτείας, να βρεθεί άµεση λύση για τον 

τρόπο είσπραξης των προστίµων που επιβάλλονται σε αλλοδαπούς οδηγούς. 

∆εν είναι ευκαταφρόνητος ο αριθµός των ατυχηµάτων, στα οποία εµπλέκονται 

και αλλοδαπά αυτοκίνητα, ιδιαίτερα στους θερινούς µήνες. 

Η πολιτεία και εδώ πρέπει να σταθεί µε περισσότερη προσοχή πάνω από την 

προαναφερόµενη υπηρεσία (Κ.Τ.Ε.Ο.), η οποία, ενώ ως σύλληψη είναι 

αναγκαιότητα, όµως η πρακτική απέδειξε ότι για διάφορους λόγους δεν είχε τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα, όσον αφορά τον περιορισµό των ατυχηµάτων. 

 

Άλλα άµεσα σηµαντικά µέτρα πρόληψης και περιορισµού των τροχαίων 

ατυχηµάτων. 

• Ενίσχυση του θεσµού των πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής, σε 

συνεργασία µε τους Ο.Τ.Α. 

• ∆ηµιουργία µόνιµου φορέα που θα εισηγείται, αποφασίζει, υλοποιεί και 

θα παρακολουθεί τα προς εφαρµογή προγράµµατα. 
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• Υιοθέτηση ολοκληρωµένου προγράµµατος οδικής ασφάλειας µε λήψη 

άµεσων, µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων µέτρων για τα τροχαία 

ατυχήµατα. 

• ∆ηµιουργία ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Υγείας για την άµεση 

επέµβαση σε περίπτωση τροχαίου ατυχήµατος 

• ∆ηµιουργία ειδικού ταµείου διαχείρισης του προγράµµατος της οδικής 

ασφάλειας για την χρηµατοδότηση του από διάφορους φορείς. 

 



 99

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

[1] "Vorläufige Ausrüstung der Reichsautobahn", Der Generalinspektor für 

das deutsche Straßenwesen, 1412-113 A.20, 6.9.1936. 

[2]  Böhringer, A., Roschman, R., Domhan, H. "Durchführung von 

Anfahrversuchen an Leitplanken zur Erzielung einer möglichst hohen 

Verkehrssicherheit an Bundesfernstraßen", Forschungsbericht Heft 42-

1965, Bundesministerium für Verkehr, Abt. Straßenbau. 

[3]  "Versuchsbericht der Studiengesellschaft für Stahlleitplanken e.V. über 10 

Anfahrversuche an Stahlleitplanken 1965 in Sindelfingen", Bericht Harz 

1966 Dr. DE/ve. 

[4]  Böhringer, A., Roschman, R., Domhan, M. "Anfahrversuche an 

Leitplanken". Forschungsbericht Heft 98-1970, Bundesministerium für 

Verkehr, Abt. Straßenbau. 

[5] "Technische Lieferbedingungen für Stahlschutzplanken an 

Bundesfernstraßen" (TL-SP 1972), Bundesanstalt für Straßenwesen, 

November 1972.  

[6]  Domhan, H. "Entwicklung von Stahlschutzplanken - 25 Jahre 

Stahlschutzplanken", Studiengesellschaft für Stahlschutzplanken e.V., 

1966. 

[7]  "Bygnagnadstekniska anvisningar", Kap. 361 "Räcken", Statens Vägverk, 

1976. 

[8]  Statens Vegvesen-Vegdirektoratet, 15.10.1981. 

[9]  "Richtlinien für die Ausführung von Leitschranken", Schweizerisches 

Bundesamt für Straßenbau, 1982.  

[10] "Richtlinien für passive Schutzeinrichtungen an Straßen", 

Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, 1989. 



 100 

[11]  Institut für Rechtsmedizin der Ruprecht-Karls-Universität 

Heidelberg "Biomechanische Versuche hinsichtlich des passiven 

Unfallschutzes von Aufsaßen motorisierter Zweiradfahrzeuge 

beim Anprall gegen Schutzplankenpfosten", SPIG- Schutzplanken- 

Produktions-Gesellschaft mbH und Co. KG, 1985.  

[12] Domhan, M. "Die Bewährung von Schutzplanken in der Praxis'", 

Straßenverkehrstechnik 29 (1985), Nr. 6, 201-206. 

[13] Kehrein, R. "Neuentwicklungen von passiven Schutzeinrichtungen", 

Straßenverkehrstechnik 29 (1985), Hr. 6, 2O6-212. 

[14]  Urlberger, K. "Die Technik passiver Schutzeinrichtungen an Straßen in 

Theorie und Praxis", SPS-Schutzplanken GmbH, 1988. 

[15]  Nazet, W. "Trends in the further development of diverting and, restraining 

highway safeguards", IRF IX. World Meeting, Stockholm 1981. 

[16]  Domhan, M., Goßwein, K. "Passive Schutzeinrichtungen", in : "88 Jahre 

Straßenverkehrstechnik In Deutschland", Kirschbaum-Verlag, Bonn 1988. 

[17]  Köster, H. "Anfahrversuche an die Stahlgleitschwelle Vecu-Sec", ΕΤΗ 

Zürich, Bericht 23.12.1987. 


