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Καταχώρηση ατυχήματος – Συνοπτικός Οδηγός Πιλοτικής Λειτουργίας  

Απαραίτητο κατά την πιλοτική λειτουργία είναι κατ’ ελάχιστο ο εντοπισμός σημείου από 

GPS και η λήψη φωτογραφιών. Τα υπόλοιπα στοιχεία καταχώρισης θα πρέπει να είναι 

αυτά που καταχωρούνται με το υπάρχον σύστημα στο χώρο του συμβάντος. 

Για να γίνει καταχώρηση ατυχήματος ο χρήστης χρειάζεται να μεταβεί στην σελίδα Δελτίο 

Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος. 

Από εκεί αρχικά επιλέγεται το είδος του ατυχήματος. Ο τόπος ατυχήματος εντοπίζεται από 

το δέκτη GPS της φορητής συσκευής (συντεταμένες). Τα στοιχεία τόπου (π.χ. Διεύθυνση) 

συμπληρώνονται από τον χρήστη. 

 



                                                                                                              

2 

 

Στην συνέχεια καταγράφονται οι ημερομηνίες και ώρες ατυχήματος, ενημέρωσης 

αστυνομικού και μετάβασης αστυνομικού. Για να ολοκληρωθεί η φόρμα ατυχήματος ο 

χρήστης μπορεί να καταχωρήσει λεπτομέρειες που αφορούν την υπάρχουσα σήμανση και τα 

στοιχεία προανάκρισης.  

Στο κάτω μέρος της σελίδας βρίσκονται κουμπιά που κατά αντιστοιχία οδηγούν τον χρήστη 

στις σελίδες διαχείρισης εμπλεκόμενων οχημάτων, παθόντων, μαρτύρων, φωτογραφιών, 

κλήσεων. 

Διαχείριση Εμπλεκόμενων Οχημάτων 

Πατώντας το κουμπί «Οχήματα» από την σελίδα καταγραφής ατυχήματος, ο χρήστης 

μεταφέρεται στην σελίδα διαχείρισης εμπλεκόμενων οχημάτων. Εκεί, την πρώτη φορά που 

θα μεταφερθεί θα δει μια κενή λίστα. 
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Για να προσθέσει οχήματα που σχετίζονται με το ατύχημα αρκεί να πατήσει στο κουμπί (+) 

και να συμπληρώσει τη φόρμα στην σελίδα που μεταφέρεται. 

 

Για να εκτελέσει εύρεση πληροφοριών οχήματος ο χρήστης μπορεί να επιλέξει κατηγορία 

οχήματος από το κατάλληλο πεδίο, αναζήτηση βάσει Αρ. κυκλοφορίας ή Αρ. πλαισίου, 

εισαγωγή της αντίστοιχής τιμής και τέλος να πατήσει «Εύρεση». Πάλι (όπως και στην 

καταχώρηση κλήσης) σε περίπτωση ύπαρξης πινακίδας με λιγότερα από 4 ψηφία στο 

αριθμητικό τμήμα, ο χρήστης χρειάζεται να συμπληρώσει μηδενικά μετά τα γράμματα και 

πριν τους αριθμούς. Για παράδειγμα η πινακίδα «ΑΒΧΝΝΝ» καταχωρείται «ΑΒΧ0ΝΝΝ». Εάν 

το όχημα δεν βρεθεί, τότε ο χρήστης μπορεί να εισάγει τα στοιχεία χειροκίνητα στα πεδία 

που ακολουθούν. Μετά την συμπλήρωση στοιχείων οδηγού και ιδιοκτήτη, ο χρήστης μπορεί 

να συνεχίσει με την συμπλήρωση δεδομένων για ακινητοποίηση οχήματος και έλεγχο μέθης. 

Τέλος καταγράφονται οι φθορές που προκλήθηκαν τόσο στο καταγραφόμενο όχημα όσο και 

σε οχήματα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία τρίτων – δημοσίου. Για την καταχώρηση 

συγκρουσθείσων επιφανειών που αφορούν το καταγραφόμενο όχημα αρκεί ο χρήστης να τις 

επιλέξει από το dropdown menu στο αντίστοιχο πεδίο. 
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Για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση του εμπλεκόμενου οχήματος ο χρήστης πατάει το κουμπί 

«Καταγραφή». Επιστρέφοντας στην λίστα αποθηκευμένων οχημάτων, το όχημα που μόλις 

καταγράφηκε πρέπει να βρίσκεται εκεί. Πλέον είναι δυνατό να το επεξεργαστεί ο χρήστης ή 

ακόμα και να το διαγράψει. 
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3.5.2 Διαχείριση Παθόντων 

Πατώντας το κουμπί «Παθόντες», ο χρήστης μεταφέρεται στην σελίδα διαχείρισης 

Παθόντων. 
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Παρομοίως με την σελίδα οχημάτων, αρχικά εμφανίζεται στον χρήστη μια κενή λίστα που με 

τον ίδιο τρόπο (πατώντας (+)) όπως και στα εμπλεκόμενα οχήματα, ο χρήστης μεταφέρεται 

στην φόρμα προς συμπλήρωση με τα στοιχεία του παθόντα. 
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Αφού πατήσει «Καταγραφή» μεταφέρεται πίσω στην λίστα όπου εμφανίζεται πλέον η 

εγγραφή για το πρόσωπο που μόλις εισήγαγε. Επίσης είναι δυνατό να πραγματοποιήσει 

διαγραφή ή τροποποίηση. 
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Διαχείριση Μαρτύρων 

Από την σελίδα διαχείρισης μαρτύρων (κουμπί «Μάρτυρες» από σελίδα ατυχήματος), ο 

χρήστης μπορεί να καταχωρήσει Μάρτυρες με παρόμοιο τρόπο όπως και στην σελίδα 

καταγραφής παθόντων. 
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Τελειώνοντας την εισαγωγή των δεδομένων, με το πάτημα του κουμπιού «Καταγραφή», τα 

στοιχεία του μάρτυρα καταχωρούνται και είναι εμφανή πλέον στη λίστα με τους 

καταχωρημένους μάρτυρες. Επίσης είναι δυνατή η επεξεργασία των στοιχείων του ή η 

διαγραφή του. 
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Διαχείριση Φωτογραφιών 

Αντίστοιχα, στην σελίδα διαχείρισης Φωτογραφιών, ο χρήστης έχει την επιλογή να τραβήξει 

φωτογραφίες από το ατύχημα χρησιμοποιώντας την camera της φορητής συσκευής. 
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Οι τραβηγμένες φωτογραφίες εμφανίζονται στην σελίδα αυτή σε μορφή πλέγματος (grid) και 

για να διαγραφούν αρκεί ο χρήστης να πατήσει το (Χ) δίπλα από την φωτογραφία που 

επιθυμεί να διαγράψει. 

Διαχείριση Σχετιζόμενων Κλήσεων με το Ατύχημα 

Είναι πιθανό να χρειαστεί να καταγραφούν κλήσεις η οποίες σχετίζονται με ένα ατύχημα. 

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει ο χρήστης να συμπληρώσει την φόρμα της κλήσης πατώντας 

το κουμπί «Κλήσεις» μέσα από την σελίδα του ατυχήματος. Διαφορετικά, εάν συμπληρώσει 

την κλήση από την αντίστοιχη επιλογή του αρχικού μενού, η σύνδεση με ατύχημα δεν θα 

πραγματοποιηθεί. 
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Ο τρόπος συμπλήρωσης κλήσης σχετικής με ατύχημα δεν διαφέρει από τον τρόπο που 

παρουσιάστηκε στην ενότητα κλήσεων 

Η αποθηκευμένες ή οριστικά αποθηκευμένες κλήσεις είναι προσβάσιμες τόσο από την λίστα 

των συνδεδεμένων με το ατύχημα κλήσεων όσο και από την σελίδα «Συμβάντα σε 

εκκρεμότητα». Η διαφορά βρίσκεται στο ότι στην σελίδα «Συμβάντα σε εκκρεμότητα» 

εμφανίζονται όλες οι καταγεγραμμένες κλήσεις συνδεδεμένες και μη με ατύχημα, ενώ στη 

λίστα συνδεδεμένων κλήσεων (όπου ο χρήστης μεταβαίνει πατώντας «Κλήσεις» μέσα από 

την σελίδα καταγραφής ατυχήματος) εμφανίζονται αποκλειστικά οι σχετικές με το 

συγκεκριμένο ατύχημα κλήσεις. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σε περίπτωση μη αποθήκευσης του ατυχήματος ή διαγραφής 

αποθηκευμένου ατυχήματος, χάνονται τα καταχωρημένα οχήματα, οι παθόντες/μάρτυρες ή 

οι φωτογραφίες που είχαν εισαχθεί σαν σχετικές με το ατύχημα. Οι συνδεδεμένες κλήσεις 

(οριστικά αποθηκευμένες) συνεχίζουν να υπάρχουν στην σελίδα συμβάντα σε εκκρεμότητα 

αλλά πλέον δεν σχετίζονται με κάποιο ατύχημα. 
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Εάν υπάρχουν καταχωρημένες, σχετικές με ατύχημα, κλήσεις οι οποίες δεν έχουν 

οριστικοποιηθεί (προσωρινά αποθηκευμένες) και ο χρήστης πατήσει «Οριστική 

Αποθήκευση» για το ατύχημα αυτό, η εφαρμογή δεν πραγματοποιεί την οριστικοποίηση και 

ενημερώνει τον χρήστη ότι υπάρχουν εκκρεμείς κλήσεις που πρέπει να οριστικοποιηθούν  


