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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σοκαριστικοί είναι οι αριθμοί για τα τροχαία δυστυχήματα και ατυχήματα στη
χώρα μας, για τις ηλικίες δε 18 έως 44 ετών είναι δε η πρώτη αιτία θανάτου.
-Από το έτος 1965 - 2000 δηλαδή σε 35 χρόνια έχουμε περισσότερο από 75.000
νεκρούς και 1.200.000 τραυματίες, ένα ακήρυχτο πόλεμο καθώς μια κωμόπολη
σβήνεται κάθε χρόνο από τον χάρτη της Χώρας μας.
Τα παθόντα πρόσωπα των οδικών τροχαίων ατυχημάτων με σωματικές βλάβες έτους 2020 σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) έχουν ως
εξής: 51 νεκροί, 56 βαριά τραυματίες και 1.001 ελαφρά τραυματίες, έναντι 74 νεκρών, 87 βαριά τραυματιών και 1.169 ελαφρά τραυματιών τον Ιούνιο του 2019,
παρουσιάζοντας μείωση σε νεκρούς, σε βαριά τραυματίες και σε ελαφρά τραυματίες, λόγω των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας του Κορωναιού, εξακολουθεί
όμως να βρίσκεται σε μία από τις χαμηλότερες βαθμίδες ως προς το επίπεδο
οδικής ασφάλειας συγκριτικά με τα άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Απαραίτητη λοιπόν για την αποφυγή τους είναι τόσο η αλλαγή νοοτροπίας
ενηλίκων οδηγών όσο και η εκπαίδευση των παιδιών με την εισαγωγή στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση της “Κυκλοφοριακής Αγωγής και
Οδικής Ασφάλειας”.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ν.2696/1999 ως τροπ. και ισχύει.
Πράξη ή Παράλειψη οδηγού οχήματος αντίθετη με τους κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας
οδηγεί ευθέως σε τροχαίο ατύχημα.

Άρθρο 6
1.1 Φωτεινή σηματοδότηση για την κυκλοφορία οχημάτων
Οι Οδηγοί των οδικών οχημάτων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις ενδείξεις
των φωτεινών σηματοδοτών ρύθμισης της
κυκλοφορίας, εκτός αν η ρύθμιση αυτής γίνεται από τροχονόμο κατά διάφορο τρόπο.

Άρθρο 12
1.2 Συμπεριφορά Οδηγού
Αυτοί που χρησιμοποιούν τις οδούς πρέπει να αποφεύγουν οποιαδήποτε συμπεριφορά που είναι ενδεχόμενο να εκθέσει σε κίνδυνο ή να παρεμβάλλει εμπόδια
στην κυκλοφορία, να εκθέσει σε κίνδυνο πρόσωπα ή ζώα ή να προκαλέσει ζημιές
σε δημόσιες ή ιδιωτικές περιουσίες.
Οι οδηγοί υποχρεούνται να οδηγούν με σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την προσοχή, να
επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά,
στους υπερήλικες, στα άτομα με ειδικές ανάγκες και γενικώς στα πρόσωπα που χρειάζονται
βοήθεια και να μην προκαλούν γενικά με τη
συμπεριφορά τους τρόμο, ανησυχία ή παρενόχληση στους λοιπούς χρήστες των οδών, στους παρόδιους ή στους κατοικούντες
πλησίον αυτών
Απαγορεύεται η οδήγηση οδικών οχημάτων για επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμό, ανταγωνισμό ή τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων
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Άρθρο 13
1.3 Οδηγοί

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑγΙώΤης

Ο οδηγός επιβάλλεται να έχει την, προβλεπόμενη άδεια οδήγησης και την αναγκαία σωματική και διανοητική ικανότητα και να βρίσκεται σε κατάλληλη κατάσταση για να οδηγεί, οφείλει δε κατά το χρόνο της οδήγησης να είναι σε θέση να
ελέγχει το όχημα του ή τα ζώα του. Ο οδηγός κάθε οχήματος υποχρεούται να έχει
πλήρη ελευθερία των κινήσεών του, για να ενεργεί ελεύθερα τους αναγκαίους
χειρισμούς.
-Ιδιαίτερα, απαγορεύεται να χρησιμοποιεί εν κινήσει ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς ηχητικές συσκευές, καθώς και τηλεόραση. Η εν κινήσει χρήση κινητού τηλεφώνου
επιτρέπεται μόνο όταν αυτό είναι τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση ή όταν χρησιμοποιείται με ακουστικό ασύρματης επικοινωνίας .

Άρθρο 16
1.4 Θέση επί της οδού

Είσοδος στο αντίθετο ρεύμα
Ο οδηγός κάθε οχήματος υποχρεούται, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων
12 παρ. 1 και 17 παρ. 6 του παρόντος Κώδικα, να οδηγεί το όχημά του πλησίον του
δεξιού άκρου του οδοστρώματος και αν ακόμη ολόκληρο το οδόστρωμα είναι
ελεύθερο.
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Άρθρο 17
1.5 Προσπέρασμα
Ο οδηγός επιτρέπεται να προσπεράσει προπορευόμενο όχημα μόνον εφόσον μπορεί να το κάνει
χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση της κυκλοφορίας
και εφόσον προειδοποιήσει έγκαιρα γι` αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του παρόντος Κώδικα.

Άρθρο 19
1.6 Ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων
Μη ρύθμιση ταχύτητας του ΙΧ- Διάσχιση οδοστρώματος εκτός διάβασης από πεζό
1. ο οδηγός οδικού οχήματος επιβάλλεται να έχει τον πλήρη έλεγχο του οχήματός
του ώστε να μπορεί σε κά8ε στιγμή να εκτελεί τους απαιτούμενους χειρισμούς.
2. ο οδηγός επιβάλλεται να ρυθμίζει την ταχύτητα του οχήματός του λαμβάνων
συνεχώς υπόψη του τις επικρατούσες συνθήκες, ιδιαίτερα δε τη διαμόρφωση του
εδάφους, την κατάσταση και τα χαρακτηριστικά της οδού, την κατάσταση και το
φορτίο του οχήματός του, τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες κυκλοφορίας,
κατά τρόπον ώστε να είναι σε θέση να διακόψει την πορεία του οχήματός του
μπροστά από οποιοδήποτε εμπόδιο που μπορεί να προβλεφθεί και το οποίο βρίσκεται στο ορατό από αυτόν μπροστινό τμήμα της οδού.

Υποχρεούται επίσης να μειώνει την ταχύτητα του οχήματός του και, σε περίπτωση
ανάγκης, να διακόπτει την πορεία του, όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν.

3. Ιδιαίτερα, ο οδηγός επιβάλλεται να μειώνει την ταχύτητα του οχήματός του
σε τμήματα της οδού με περιορισμένο πεδίο ορατότητας, στις στροφές, πλησίον
των σχολείων, πλησίον των ισόπεδων οδικών κόμβων, στις απότομες κατωφέ...10...
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ρειες, πλησίον των μέσων μαζικής μεταφοράς, που σταθμεύουν για να αποβιβάζουν ή επιβιβάζουν επιβάτες, κατά τις νυκτερινές ώρες, σε περίπτωση ομίχλης,
βροχής, χιόνων, παγετού και γενικά όταν το οδόστρωμα είναι ολισθηρό.

Την αυτή επίσης υποχρέωση έχει κατά τη διέλευσή του από στενές διόδους και
αν η διασταύρωσή του με άλλα οχήματα καθίσταται δυσχερής, όταν υπάρχουν
ζώα επί της οδού που παρουσιάζουν σημεία ταραχής, κατά τη διέλευσή του από
κατοικημένες περιοχές, αν πεζοί, που βρίσκονται στην τροχιά του, καθυστερούν
να απομακρυνθούν, ως και σε κάθε άλλη ειδική περίπτωση, που επιβάλλεται μετριασμός ταχύτητας.
Ο οδηγός οχήματος, το οποίο κινείται πίσω από άλλο, υποχρεούται να τηρεί αρκετή απόσταση για την αποφυγή σύγκρουσης αν, το προ αυτού κινούμενο όχημα,
μειώσει ξαφνικά την ταχύτητά του ή διακόψει την πορεία του.

Άρθρο 20
1.7 Όρια ταχύτητας
Υπερβολική ταχύτητα-Εκτροπή-Ανατροπή
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας
των αυτοκινήτων οχημάτων, μέσα στις κατοικημένες περιοχές, ορίζεται σε 50 χιλιόμετρα
την ώρα, εκτός αν άλλως ορίζεται με ειδική
σήμανση.

Άρθρο 21
1.8 Κανόνες για τους ελιγμούς των οχημάτων
1. Ο οδηγός που προτίθεται να εκτελέσει
ελιγμό, οφείλει προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι
μπορεί να το πράξει χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση των λοιπών χρηστών της οδού, οι οποίοι
κινούνται πίσω, μπροστά ή πλάι του, ή ετοιμάζονται να τον προσπεράσουν, λαμβάνοντας
υπόψη τη θέση την κατεύθυνση και την ταχύτητά τους.
2. Πριν από κάθε ελιγμό, ο οδηγός υποχρεούται να καταστήσει έγκαιρα γνωστή
την πρόθεσή του αυτή, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτόν τους δείκτες κατεύθυνσης.
...11...
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Άρθρο 23
1.9 Αλλαγή κατεύθυνσης
1. Ο οδηγός, προκειμένου να αλλάξει κατεύθυνση προς τα δεξιά, υποχρεούται να κινηθεί
έγκαιρα προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος και να πραγματοποιήσει τη στροφή κατά
το δυνατόν κλειστή.

2. Προκειμένου ο οδηγός να αλλάξει κατεύθυνση προς τα αριστερά, υποχρεούται να
πλησιάσει προοδευτικά προς τον άξονα του
οδοστρώματος, αν είναι διπλής κατεύθυνσης και προς το αριστερό άκρο αυτού,
αν είναι μονής κατεύθυνσης (μονόδρομος). Για να εισέλθει στην κάθετη οδό πρέπει να πραγματοποιήσει τη στροφή στο κέντρο της διασταύρωσης, ώστε το όχημα
να εισέλθει στη δεξιά πλευρά του οδοστρώματος αυτής της οδού.

Κατά την κίνηση αυτή ο οδηγός υποχρεούται να επιτρέπει τη διέλευση των οχημάτων που κινούνται αντίθετα στο οδόστρωμα που πρόκειται να εγκαταλείψει.

Άρθρο 26
1.10 Ισόπεδοι οδικοί κόμβοι και υποχρέωση παραχώρησης
προτεραιότητας

Παραβίαση προτεραιότητας σε αφύλακτη διάβαση
Ο οδηγός που πλησιάζει σε ισόπεδο οδικό κόμβο υποχρεούται να καταβάλλει
ιδιαίτερη προσοχή για να μην προκαλέσει επί του κόμβου κίνδυνο ή παρακώλυση
της κυκλοφορίας, ρυθμίζοντας την ταχύτητα του οχήματός του, ώστε να μπορεί
να διακόψει την πορεία αυτού, για να διέλθουν τα οχήματα που έχουν προτεραιότητα.

...12...
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Άρθρο 39
1.11 Συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς

Όλοι οι Οδηγοί πρέπει να αποφεύγουν να συμπεριφέρονται με τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους πεζούς.

Άρθρο 42
1.12 Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος,
φαρμάκων ή τοξικών ουσιών
Απαγορεύεται η οδήγηση κάθε οδικού οχήματος
από οδηγό, ο οποίος κατά την οδήγηση του οχήματος βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος,
τοξικών ουσιών ή φαρμάκων που σύμφωνα με τις
οδηγίες χρήσης τους ενδέχεται να επηρεάζουν την
ικανότητα του οδηγού.

Άρθρο 43
1.13 Συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος
1. Αν συμβεί οδικό τροχαίο ατύχημα, από το οποίο επήλθε βλάβη σε πρόσωπα ή
πράγματα, κάθε οδηγός ή άλλος που χρησιμοποιεί την οδό, ο οποίος ενεπλάκη
με οποιονδήποτε τρόπο στο ατύχημα υποχρεούται:
α) Να σταθμεύσει αμέσως στον τόπο του ατυχήματος χωρίς να δημιουργήσει
πρόσθετους κινδύνους στην κυκλοφορία.
β) Να λάβει μέτρα κυκλοφορικής ασφάλειας
στον τόπο του ατυχήματος και, αν δεν μπορεί, να
ειδοποιήσει για το ατύχημα την πλησιέστερη
Αστυνομική Αρχή.
γ) Να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του ως
και κάθε χρήσιμη σχετική με το όχημά του πληροφορία, αν οι εμπλακέντες στο ατύχημα ζητήσουν αυτά.

Σε περίπτωση υλικών ζημιών, αν ο ζημιωθείς δεν είναι παρών τα εμπλακέντα
στο ατύχημα πρόσωπα υποχρεούνται, μέσα σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες, να του
...13...
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δώσουν τις πιο πάνω πληροφορίες κατά τον καταλληλότερο τρόπο ή δια του
πλησιέστερου Αστυνομικού Τμήματος, το οποίο φροντίζει για την ενημέρωση του
ζημιωθέντα.
2. Αν από το οδικό τροχαίο επήλθε θάνατος ή σωματική βλάβη, κάθε οδηγός ή
άλλος που χρησιμοποιεί την οδό, ο οποίος ενεπλάκη με οποιονδήποτε τρόπο στο
ατύχημα, υποχρεούται επιπλέον:
α) Να δώσει την αναγκαία βοήθεια και συμπαράσταση στους παθόντες.
β) Να ειδοποιήσει την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή και να παραμείνει στον
τόπο του ατυχήματος μέχρι την άφιξή της, εκτός αν είναι αναγκαία η απομάκρυνσή του για την ειδοποίηση της Αστυνομίας ή για την περίθαλψη των τραυματιών ή του ίδιου. Και στην περίπτωση αυτήν ο οδηγός υποχρεούται να
αναγγείλει το ατύχημα στην Αστυνομική Αρχή το ταχύτερο δυνατόν.
γ) Να αποτρέψει οποιαδήποτε μεταβολή στον τόπο του ατυχήματος η οποία θα
μπορούσε να δυσκολέψει το έργο της Αστυνομίας με εξαίρεση τις ενέργειές του
εκείνες οι οποίες αποβλέπουν στην αποκατάσταση της τυχόν διακοπείσας κυκλοφορίας.

Άρθρο 44
1.14 Οχήματα άμεσης ανάγκης
Αυτοί που χρησιμοποιούν την οδό, όταν ειδοποιούνται με τις συσκευές ηχητικής ή φωτεινής
προειδοποίησης, ότι πλησιάζει όχημα άμεσης
ανάγκης ή όχημα της τεχνικής επιτήρησης των
φορέων λειτουργίας και συντήρησης των οδών
ή όχημα με το οποίο μεταφέρονται πρόσωπα
που έχουν ανάγκη άμεσης βοήθειας, υποχρεούνται να αφήνουν χώρο, κινούμενοι προς τα δεξιά της οδού, για να διέλθει το
όχημα αυτό και σε περίπτωση ανάγκης, να σταματούν.
Ως οχήματα άμεσης ανάγκης, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται
τα οχήματα που φέρουν ειδικά πρόσθετα μπλε ή ερυθρά φώτα. Με ένα ή περισσότερα μπλε φώτα που αναβοσβήνουν, μπορούν να εφοδιάζονται μόνο τα νοσοκομειακά οχήματα, τα οχήματα πρώτων βοηθειών και κλινικών, τα οχήματα της
Ελληνικής Αστυνομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας ως και τα οχήματα των Στρατιωτικών και Λιμενικών αρχών.
Με ένα ή περισσότερα ερυθρά φώτα που αναβοσβήνουν, μπορούν να εφοδιάζονται μόνο τα οχήματα της Πυροσβεστικής, Υπηρεσίας Δασαρχείου και αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρικού δικτύου, καθώς και τα οχήματα των υπηρεσιών
ύδρευσης και αποχέτευσης.
...14...
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2.1 Μνημόνιο ενεργειών για επέμβαση σε τροχαίο ατύχημα
H υπηρεσία μας όταν κληθεί σε τροχαία ατυχήματα, επεμβαίνει και ενεργεί σύμφωνα με την υπ αριθμ 116 Παράρτημα Γ΄ Εγκύκλιο Διαταγή Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος η οποία σκιαγραφεί
την επί σκηνής οργάνωση των ενεργειών
των μονάδων επέμβασης προκειμένου
να επιτυγχάνεται η ασφάλεια των πυροσβεστικών υπαλλήλων και των επιχειρήσεων κατάσβεσης και διάσωσης, στις
οποίες καλούνται να αντεπεξέλθουν.
Καθορίζεται ο τρόπος επέμβασης και
οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε κάθε περίπτωση πχ
-Πλύση οδοστρώματος συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, εφόσον έχουν μεταφερθεί νεκροί ή τραυματίες και ο Ανακριτικός Υπάλληλος της Τροχαίας έχει συγκεντρώσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία,
- Βασικά βήματα σε μια Διασωστική επιχείρηση,
-Απεγκλωβισμός οδηγού-επιβατών μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό κτλ . Η
σταθεροποίηση των εγκλωβισμένων (αυχένας – σπονδυλική στήλη) με χρήση κολάρου και σανίδας ή άλλου μέσου ακινητοποίησης κορμού ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να γίνεται από τους διασώστες του Πυροσβεστικού Σώματος ΠΡΙΝ την έναρξη των
διασωστικών ενεργειών.

2.2 Σύνθεση ομάδας επέμβαση
Ενδεικτική σύνθεση μιας ομάδας διάσωσης από τροχαίο ατύχημα

Ο αριθμός των πέντε (5) ατόμων στη συγκεκριμένη οργάνωση δεν είναι δεσμευτικός εκεί που δεν μπορεί να τηρηθεί λόγω προσωπικού αρκεί να ικανοποιούνται
...16...
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οι λειτουργίες και αρμοδιότητες από κάποιο άλλο άτομο της ομάδας για παράδειγμα ο υπεύθυνος ασφαλείας και ο επικεφαλής εξόδου μπορεί να είναι το ίδιο
άτομο.

2.3 Διασωστικά εργαλεία και μέσα
Η διασωστική έξοδος είναι εξοπλισμένη με μια πλήρη σειρά διασωστικών εργαλείων που περιλαμβάνει:
- Υδραυλική αντλία.
- Ηλεκτρική γεννήτρια.
- Υδραυλικά διασωστικά εργαλεία (κόφτη, διαστολέα, τηλεσκοπικό έμβολο, γρύλους κ.λ.π)
- Πνευματικά διασωστικά εργαλεία (μαξιλάρια ανύψωσης)
- Βενζινοκίνητα και ηλεκτρικά εργαλεία κοπής μετάλλων.
- Υλικά και μέσα σταθεροποίησης (τάκοι)
- Εργαλεία διαχείρισης τζαμιών.
- Φωτισμό για τον χώρο του συμβάντος
- Φορεία.
- Προστατευτικά θυμάτων.
- Προστατευτικές καλύπτρες (για τα μεταλλικές ακμές που δημιουργούνται από
την κοπή).

2.4 Εμπλεκόμενες δυνάμεις Π.Σ.
Ανάλογα με τον αριθμό των εμπλεκομένων οχημάτων το είδος τους αλλά και τον
αριθμό των εγκλωβισμένων και τραυματιών ένα τροχαίο συμβάν μπορεί να κλιμακωθεί απαιτώντας πρόσθετες δυνάμεις σε προσωπικό αλλά και ειδικά οχήματα
σε κάποιες περιπτώσεις. Μερικές περιπτώσεις που συνήθως χρήζουν επιπλέον
ενισχύσεων σε προσωπικό και οχήματα είναι:
- Εμπλοκή λεωφορείου (π.χ. ΚTΕΛ, Σχολικό)
- Εμπλοκή μεγάλου φορτηγού οχήματος.
- Εμπλοκή βυτιοφόρου με επικίνδυνα υλικά.
- Πτώση οχημάτων σε γκρεμό
- Εμπλοκή μεγάλου αριθμού οχημάτων
- Εμπλοκή αμαξοστοιχίας.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ασφαλούς αντιμετώπισης του
συμβάντος για το προσωπικό και τους πολίτες. Ο επικεφαλής της σκηνής συμβάντος αλλάζει ανάλογα με τα μέσα και το προσωπικό που φτάνει στο χώρο όπως
προαναφέρθηκε παραπάνω.

...17...
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2.5 Λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες

Σε ένα τροχαίο συμβάν εκτός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΛ.ΑΣ (όπως
περιγράφεται στο ΕΜΕ/ΣΕ) εμπλέκονται και άλλες υπηρεσίες οι οποίες είναι:
Ε.Κ.Α.Β. (Εάν υπάρχει τραυματίας ή νεκρός)
Συμμετέχει και δίνει οδηγίες στο τελευταίο στάδιο απεγκλωβισμού του τραυματία
που είναι αυτό της μετακίνησης του, της τοποθέτησης του σε φορείο και της μεταφοράς του στο ασθενοφόρο.
Φροντίζει για τη διακομιδή των τραυματιών στο νοσοκομείο.
Παραλαμβάνει τους νεκρούς για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο για τη διαπίστωση του θανάτου.

2.6 Υπηρεσίες ΔΕΚΟ (ΔΕΗ - ΕYΔΑΠ)
Σε περίπτωση βλάβης των υποδομών αρμοδιότητας τους συνέπεια του τροχαίου
ατυχήματος προβαίνουν στην διακοπή των παροχών για όσο χρονικό διάστημα
απαιτείται για την ασφαλή επέμβαση της διασωστικής ομάδας και στη συνέχεια
στην αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί.

2.7 Μετάβαση - μεταφορά πυροσβεστικών δυνάμεων
Θέσεις προσωπικού στο όχημα

Θέσεις πληρώματος στο διασωστικό όχημα.
Στο παραπάνω σχήμα τα νούμερα αντιστοιχούν στα μέλη του
πληρώματος ως εξής:
1. Οδηγός
2. Επικεφαλής πληρώματος – ομάδας
3. Υπεύθυνος ασφαλείας
4-5. Tεχνική διασωστική ομάδα.

Οδηγός οχήματος
Τοποθετεί το όχημα σε κατάλληλο σημείο ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν
τα διασωστικά μέσα χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια
των διασωστών και πολιτών, για την εύκολη αναχώρηση του και για την άφιξη
επιπλέον ενισχύσεων.
Αναλαμβάνει την ανάπτυξη των στοιχείων φωτισμού για τον φωτισμό του
χώρου του συμβάντος αν χρειάζεται.
...18...
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Επιλέγει ένα ασφαλή χώρο κοντά στο συμβάν για την ανάπτυξη των διασωστικών εργαλείων.
Οριοθετεί το χώρο εργασίας κατόπιν υποδείξεως του υπεύθυνου ασφαλείας με
κώνους, φωτισμό και ταινίες ασφαλείας.
Αναπτύσσει προληπτικά εγκατάσταση υψηλής ή χαμηλής πίεσης και έχει κομπλαρισμένη την αντλία του οχήματος για ασφάλεια της σκηνής του ατυχήματος.
Παραμένει πλησίον του οχήματος ελέγχοντας για την καλή λειτουργία των υδραυλικών αντλιών λειτουργίας των διασωστικών εργαλείων και των γεννητριών.
Είναι υπεύθυνος της συνδεσμολογίας και ελέγχου τροφοδοσίας των υδραυλικών αντλιών προς τα εργαλεία, εκτελώντας χρέη χειριστή τους.
Καταγράφει υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο συμβάν και δεν ανακτήθηκαν
(όπως π.χ. κολάρο σταθεροποίησης, αντιπυρική κουβέρτα, ταινίες σήμανσης,
σάκος νεκρών κ.α.)

2.8 Σκηνή συμβάντος - τοποθέτηση οχημάτων διάκριση ζωνών συμβάντος
Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα μιας
τυπικής σκηνής τροχαίου συμβάντος η περιοχή χωρίζεται σε τρεις ζώνες:
Καυτή ζώνη. Διαμέτρου περίπου 5 μέτρων
(ή διαμέτρου ανάλογης με το μέγεθος και
τον αριθμό των οχημάτων που εμπλέκονται
σε συμβάν). τη ζώνη αυτή επιχειρεί η διασωστική ομάδα για τον απεγκλωβισμό των
θυμάτων αναπτύσσονται οι εγκαταστάσεις
προστασίας του χώρου του συμβάντος.
Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε άλλα άτομα
εκτός από τα πληρώματα του ΕΚΑΒ την
ώρα της ανασυρτής των τραυματιών μετά
το πέρας των εργασιών απεγκλωβισμού.
Θερμή ζώνη. Είναι διαμέτρου περίπου 10
μέτρων. Εδώ τοποθετούνται τα μέσα και
εργαλεία που απαιτούνται για την διαχείριση του συμβάντος.
Ψυχρή ζώνη. Είναι η ευρύτερη περιοχή
γύρω από το συμβάν ελεγχόμενης πρόσβασης φορέων που ασχολούνται με το συμβάν (ΠΣ, ΕΚΑΒ, ΕΛ.ΑΣ). Στα όρια της
τοποθετούνται τα διασωστικά πυροσβεστικά και άλλα οχήματα επέμβασης στο
συμβάν για την προστασία του χώρου του συμβάντος
Τα οχήματα τοποθετούνται σε πλάγια θέση μπροστά και πίσω από την σκηνή του
συμβάντος ώστε να προστατεύουν την σκηνή και το προσωπικό από περαιτέρω
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συγκρούσεις.
Αν έχουμε δύο οχήματα μπροστά μπαίνει το διασωστικό όχημα και πίσω σε απόσταση ανάλογη των ζωνών επέμβασης το διασωστικό. (βλέπε σχήμα)
Σε περίπτωση ενός οχήματος που καλύπτει και τις δύο λειτουργίες αυτό τοποθετείται πίσω από την σκηνή του ατυχήματος σε πλάγια θέση.

2.9 Άρση επικινδυνοτήτων
(Η αναλυτική πραγμάτευση του θέματος πρέπει να είναι
αντικείμενο εκπαίδευσης)
Μπαταρία. Είναι σημαντικό η μπαταρία να αποσυνδεθεί το συντομότερο δυνατό
γιατί μειώνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς καθώς και τον κίνδυνο από την ενεργοποίηση κατά λάθος ενός μηχανισμού ασφαλείας (αερόσακοι, ζώνες ασφαλείας) από
βραχυκύκλωμα.
-Μην κόβετε τα καλώδια, αλλά να αποσυνδέετε τους πόλους.
- Αν δεν είναι δυνατή η αποσύνδεση της μπαταρίας σιγουρευτείτε ότι το αυτοκίνητο είναι σβηστό.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν δύο μπαταρίες. Πιθανές θέσεις
μπαταρίας:
Kαπό.
Χώρος αποσκευών (σε ορισμένους τύπους αυτοκινήτων π.χ. Beetle VW και Porche η μηχανή βρίσκεται πίσω και ο χώρος
των αποσκευών μπροστά).
Κάτω από καθίσματα (οδηγού) ή στα
πόδια του συνοδηγού.
Στο χώρο των επιβατών κλπ.
Προεντατήρες ζωνών ασφαλείας. Στα νέα αυτοκίνητα υπάρχουν προεντατήρες
οι οποίοι σφίγγουν τις ζώνες ασφαλείας γύρω από τους επιβάτες ενός οχήματος
σε περίπτωση σύγκρουσης. Υπάρχουν μηχανικοί προεντατήρες που λειτουργούν
με ισχυρό ελατήριο και οι πυροτεχνικοί οι οποίοι είναι οι πιο συνηθισμένοι σήμερα. Εάν ένας προξενήτρας δεν λειτουργήσει κατά τη σύγκρουση είναι σημαντικό να αποφύγουμε την πρόκληση ενεργοποίησης του κατά λάθος μετά το
ατύχημα γιατί σφίγγει τον εγκλωβισμένο. Αυτό αποφεύγεται ως ένα βαθμό με την
αφαίρεση των πόλων της μπαταρίας.
Αερόσακοι. Υπάρχουν στην θέση οδηγού, συνοδηγού, πλευρικοί και πλευρικοί
τύπου κουρτίνας. Συνήθως είναι χωρητικότητας 60 λίτρων στη θέση του οδηγού
και 150 λίτρων στη θέση του συνοδηγού. Ο όγκος των πλευρικών αερόσακων
είναι περίπου 12 λίτρα. Αν είναι δυνατόν φροντίζετε να εργάζεστε εκτός από την
ζώνη ανάπτυξης των αερόσακων. Για την απενεργοποίηση τους:
- Πρέπει να αποσυνδέσετε την μπαταρία κι όχι να κόψετε τα καλώδια της. .**Προσοχή σε μοντέλα που κρατάνε για κάποιο χρονικό διάστημα μετά την αφαίρεση
της μπαταρίας ρεύμα.
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- Αποφύγετε να κόψετε το τιμόνι και την κολώνα του αν δεν είναι απαραίτητο.
- Σβήστε το αυτοκίνητο και πάρτε το κλειδί σε περίπτωση που δεν μπορείτε να
αποσυνδέσετε την μπαταρία.
- Προσέχετε να μην κόψετε κάποιο δοχείο που περιέχει το αέριο υπό πίεση που
φουσκώνει τον αερόσακο.
Τζάμια. Προστατεύετε τους εγκλωβισμένους από πτώση τζαμιών. Υπάρχουν
δύο τύποι τζαμιών:
Tα Laminated που μπορούν να κοπούν και να απομακρυνθούν σαν ένα σώμα
με τη βοήθεια των εργαλείων διαχείρισης τζαμιών
Τα Τempered που είναι αυτά που όταν σπάνε διαλύονται σε μικρά κομμάτια σαν
ρυζάκι.
Κίνδυνος πυρκαγιάς. Χρησιμοποιούμε προληπτικά εγκατάσταση ύδατος (υψηλής
ή μέσης πίεσης) για την αποφυγή και καταστολή πυρκαγιάς λόγω διαρροής καυσίμων. Στις περιπτώσεις πυρκαγιών αυτοκινήτων και καυσίμων τους ενδείκνυται
η χρήση αφρού.

2.10 Βασικές θέσεις οχημάτων που έχουν εμπλακεί σε ατύχημα
Υπάρχουν τρεις βασικές θέσεις των οχημάτων που έχουν εμπλακεί σε ατύχημα.
Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες που γίνονται σε κάθε περίπτωση.
1. Ενέργειες απεγκλωβισμού από όχημα σε κανονική θέση.
- Σταθεροποίηση οχήματος
- Αποσύνδεση μπαταρίας
- Απομάκρυνση πίσω και πλαϊνών παραθύρων.
- Κόψιμο ζωνών ασφαλείας
- Κόψιμο των κολώνων του οχήματος (Α – Β – C).
- Κόψιμο και απομάκρυνση του μπροστινού ανεμοθώρακα (παρ - μπριζ)
- Σήκωμα της οροφής
- Κάλυψη των αιχμηρών μεταλλικών επιφανειών με προστατευτικά
- Ανάσυρση θύματος
- Κόψιμο θυρών
- Απομάκρυνση ταμπλό από το θύμα
- Κόψιμο πεντάλ και τιμονιού αν χρειάζεται
- Ανάσυρση θύματος
2. Ενέργειες απεγκλωβισμού από όχημα σε πλαϊνή
θέση
- Προσοχή στον εγκλωβισμένο
- Σταθεροποίηση οχήματος
- Αφαίρεση μπαταρίας
- Απομάκρυνση του πίσω και των πλαϊνών παραθύρων
- Κόψιμο κολώνων από την ελεύθερη πλευρά του οχήματος
- Κόψιμο και απομάκρυνση μπροστινού ανεμοθώρακα
...21...

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧηΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥςΤΥΧηΜΑΤΑ

- Λύγισμα της οροφής προς τα κάτω και
άνοιγμα της
- Κόψιμο τιμονιού και πεντάλ αν χρειάζεται
- Ανάσυρση θύματος
3. Ενέργειες απεγκλωβισμού σε αναποδογυρισμένο όχημα.
- Προσοχή στον εγκλωβισμένο
- Σταθεροποίηση οχήματος
- Αφαίρεση μπαταρίας
- Απομάκρυνση πίσω και πλαϊνών παραθύρων
- Μέθοδος πρώτη: Άνοιγμα του οχήματος από το πλάι.
Αφού γίνουν οι παραπάνω ενέργειες δημιουργούμε χώρο κόβοντας τα κολωνάκια
και διευρύνοντας το άνοιγμα μεταξύ οροφής και πατώματος του οχήματος. Στη
συνέχεια ανασύρουμε το θύμα.
- Μέθοδος δεύτερη: Άνοιγμα οχήματος από πίσω (μέθοδος κοχύλι).
Κόβοντας τα αναγκαία κολωνάκια (ποτέ όλα, αφού στηρίζουν το όχημα) εφαρμόζουμε τηλεσκοπικό έμβολο ώθησης - ανύψωσης τοποθετώντας το μεταξύ της
οροφής (η οποία θα παραμείνει επί της οδού, ακίνητη) και στο αμάξωμα σε σταθερό σημείο. Ωθώντας έτσι, σηκώνεται προς τα πάνω το αυτοκίνητο δημιουργώντας για εμάς τον απαραίτητο χώρο για απεγκλωβισμό των επιβατών.

Βασικές διασωστικές τεχνικές απομάκρυνσης του οχήματος από τον εγκλωβισμένο που χρησιμοποιούνται σε κάθε επέμβαση απεγκλωβισμού.
1. Αφαίρεση οροφής: Αφού αφαιρεθούν όλα τα τζάμια και τα πλαστικά συγκράτησης αυτών, κόβουμε με τον κόφτη τα κολωνάκια στο πάνω ή κάτω σημείο τους.
Προσοχή. Σε οχήματα που διαθέτουν πλαϊνούς αερόσακους - κουρτίνες το αέριο
που γεμίζει αυτούς, βρίσκεται σε φιαλίδιο υψηλής πίεσης μέσα στο πίσω συνήθως
κολωνάκι και στη μέση αυτού. Εάν κοπεί το κολωνάκι στην μέση κατά λάθος, ενδεχόμενα να εκτιναχθεί βίαια αποθηκευμένο αέριο, με μη επιθυμητά αποτελέσματα. Επίσης, από τα κολωνάκια δυνατόν να διέρχονται καλωδιώσεις από
αισθητήρες αερόσακων ή «έξυπνων» καθισμάτων (που ακολουθούν την πορεία
του σώματος κατά την σύγκρουση απορροφώντας έτσι την κινητική ενέργεια).
Κόβουμε τα κολωνάκια με τέτοιο τρόπο, ώστε να «διπλώσει» η οροφή προς την
κατεύθυνση που θέλουμε. Για να γίνει ευκολότερο το δίπλωμα αυτό κόβουμε και
την ίδια την οροφή στα δύο σημεία που πρόκειται να διπλώσει.
2. Αφαίρεση πόρτας: Δοκιμάζουμε πάντα μήπως ανοίγει απλά. Σε αρνητική περίπτωση σκοπός μας είναι να κόψουμε τους δυο μεντεσέδες και την κλειδαριά. Για
να δημιουργήσουμε ικανό χώρο για την είσοδο του διαστολέα μπορούμε να συμπιέσουμε με τον διαστολέα το φτερό πάνω από την μπροστινή ρόδα και έτσι να
αποκαλυφθεί ο χώρος των μεντεσέδων, τους οποίους κόβουμε αριστερά ή δεξιά
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του κεντρικού πείρου. Κατά τον χειρισμό των υδραυλικών μας εργαλείων δεν
μπαίνουμε ποτέ ανάμεσα στο εργαλείο και στο όχημα, αλλά στην αντίθετη μεριά.
Ο κόφτης θα πρέπει να κόβει πάντοτε σε κατεύθυνση κάθετη με το προς κοπή
αντικείμενο. Ενδεχόμενα να ζοριστεί λίγο κατά την κοπή, γεγονός που καταλαβαίνει κανείς και από τον θόρυβο της αντλίας. Δεν διακόπτουμε την λειτουργία
του. Επιμένουμε. Την στιγμή του ζορίσματος ανεβαίνει η πίεση λειτουργίας του,
αλλάζοντας βαθμίδα κάνει κινήσεις πιο αργές αλλά δυνατότερες. Εάν τελικά
πραγματικά δεν μπορεί να κοπεί, αλλάζουμε σημείο. Προσοχή επίσης όταν συμπιέζονται πολλές καλωδιώσεις μαζί και δημιουργούν μια πυκνή πλεξούδα πλαστικών και καλωδίων. Κόβεται πολύ δύσκολα. Προτιμότερο να χωριστεί σε
μικρότερες πλεξούδες.
3. Απομάκρυνση ταμπλό: Τοποθετούμε υδραυλικό τηλεσκοπικό έμβολο ώθησης
- ανύψωσης στη γωνία που σχηματίζεται στην βάση της μεσαίας κολώνας με το
πάτωμα και την άλλη άκρη προς το ταμπλό στο ύψος του παρμπρίζ (κάτω σημείο)
και ωθούμε. Απαραίτητα προηγουμένως έχουμε κάνει ένα κόψιμο ανάμεσα στους
δυο μεντεσέδες της πόρτας, έτσι ώστε, να υποχωρήσει ευκολότερα το ταμπλό.
Εάν δεν έχουμε τόσο μακρύ έμβολο, ούτε τάκους να χρησιμοποιήσουμε με το έμβολο, τότε τοποθετούμε τον διαστολέα στο μέσον
του πατώματος της πόρτας συμπιέζοντας το πάτωμα και τον αφήνουμε εκεί λειτουργώντας σαν
σημείο εφαρμογής για το κοντύτερο έμβολο που
διαθέτουμε. Ο διαστολέας μπορεί να μείνει εκεί
αποσυνδεδεμένος από τις σωλήνες υψηλής πίεσης.
Δεν χάνει την πίεση του οποιοδήποτε υδραυλικό
διασωστικό εργαλείο διπλής ενέργειας ακόμα και
όταν αποσυνδεθεί από την αντλία. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει όταν αποθηκεύονται να μην κλείνουν τελείως οι σιαγώνες σε διαστολέα και ψαλίδα αλλά να παραμένει ένα κενό ενός περίπου εκατοστού μεταξύ τους.
4. Πρόσβαση στο χώρο των πεντάλ: Έχοντας αφαιρέσει την πόρτα και επιθυμώντας να δημιουργήσουμε περισσότερο χώρο στα πεντάλ, μπορούμε καταρχήν χρησιμοποιώντας την κομμένη ζώνη ή ένα σκοινί ή και με τα χέρια να λέξουμε τα
πεντάλ προς τα πλάγια. Μετακινούνται πολύ ευκολότερα και είναι προτιμότερο
από το να κοπούν, που δεδομένης της ύπαρξης ανθρώπινου μέλους εκεί δεν είναι
πάντα εφικτό. Συνεχίζοντας, μπορούμε να κόψουμε σε δυο σημεία (στο ανώτερο
και κατώτερο δυνατόν) ανάμεσα στους δυο μεντεσέδες και σε βάθος 10-15 περίπου εκατ. Στη συνέχεια, με τον διαστολέα συμπιέζουμε (δαγκώνουμε) το κομμάτι
ανάμεσα στα δύο παράλληλα κομμένα σημεία και το γυρνάμε προς τα έξω, σαν
κονσέρβα. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργούμε ένα έξτρα βολικό «παράθυρο» στον
χώρο των πεντάλ, όπου συνήθως εγκλωβίζεται ο οδηγός. Αποφεύγουμε την
χρήση αλυσίδων έλξης με σημείο έλξης τον άξονα του τιμονιού, διότι στα σύγχρονα αυτοκίνητα ο άξονας δεν είναι μονοκόμματος, είναι σπαστός και έτσι υπάρχει κίνδυνος να σπάσει με ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
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2.11 Ατυχήματα με επικίνδυνα υλικά

Καθημερινά μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων ουσιών διακινούνται οδικώς σ' ολόκληρη τη χώρα, ουσίες που είναι δυνατό να προκαλέσουν δυσμενείς επιδράσεις
στην υγεία του ανθρώπου σε υλικά αγαθά ή στο περιβάλλον.
Επίσης Επικίνδυνα Φορτία μεταφέρονται σε συσκευασμένη μορφή ή μη
(χύδην ή χύμα φορτία) και τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ζημιές σε πρόσωπα ή πράγματα και να προξενήσουν
καταστροφές τόσο των μεταφορικών
μέσων, όσο και εγκαταστάσεων και υποδομών γενικότερα.
Για την αντιμετώπιση αυτού του είδους ατυχημάτων έχει εκδοθεί με Απόφαση Αρχηγού Π.Σ., το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ ( Σχετ. υπ’ αριθ. 51103 Φ.701.2/16-12-2009 6818 οικ.Φ.701.2/ 2010
Διαταγή Α.Π.Σ. και 928 Φ.401.31/ 2006 Εγκύκλιο Διαταγή 82 Α.Π.Σ.)
Αποτελεί ένα βοήθημα για τους πρώτους ανταποκριτές του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά την άφιξη σε συμβάν με επικίνδυνα υλικά για τη λήψη των αρχικών
αποφάσεων με επιδιωκόμενο σκοπό : -Τον καλύτερο χειρισμό ενός συμβάντος,
-Την επιτυχή αντιμετώπισή του, και
-Την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας και προστασίας του κοινού
• Η εφαρμογή του εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας και υγιεινής του
προσωπικού και μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην επιτυχή διεξαγωγή
του επιχειρησιακού έργου (survive to operate/επέζησε για να επιχειρείς).
Με λίγα λόγια οι πρώτοι προστρέξαντες στον τόπο του συμβάντος πρέπει να
γνωρίζουν την σήμανση των επικίνδυνων ουσιών καθώς τα στοιχεία εκείνα που
προσδιορίζουν τη φύση του κινδύνου και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση
της αποστολής των.
Θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εκπαίδευσης και μελέτης για τον τρόπο
χρήσης, εφαρμογής και τήρησης των οδηγιών που εμπεριέχονται σε αυτό.

2.12 Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
Τον Ιούλιο του 2020 εκδόθηκε από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας το πρώτο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Ατυχημάτων κατά την Οδική και Σιδηροδρομική Μεταφορά Επικινδύνων
Εμπορευμάτων σύμφωνα με τους Κανονισμούς ADR/RID
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Σκοπός του σχεδίου, είναι να προσδιορίσει τους ρόλους και τις αρμοδιότητες,
καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας όλων των φορέων που εμπλέκονται στη δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση συμβάντων και
ατυχημάτων κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, καθώς και να παράσχει συντονιστικές οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό φορείς για την εφαρμογή του, κατά το μέρος που τους αφορά
και εμπλέκονται. Το παρόν σχέδιο ενεργοποιείται και εφαρμόζεται οποτεδήποτε
εκδηλωθεί περιστατικό διαρροής, πυρκαγιάς ή/και έκρηξης κατά τη διάρκεια της
οδικής και σιδηροδρομικής μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων.
Το Σχέδιο ενεργοποιείται αυτόματα μόλις η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερωθεί σχετικά με το περιστατικό από οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
(κατόπιν επιβεβαίωσης της κλήσης).

Σημειώνεται ότι με το σχέδιο επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με το νέο δόγμα και
δομή της ΓΓΠΠ, που αποτυπώθηκε πρόσφατα με
τον Ν.4662/20, ενώ τη σύνταξή του επιμελήθηκε η Διεύθυνση
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της
ΓΓΠΠ σε συνεργασία με όλους τους φορείς που εμπλέκονται
στη εφαρμογή του σχεδίου.
Δράσεις αναγγελίας, ελέγχου και καταστολής των συμβάντων/σοβαρών ατυχημάτων (ΜΕΡΟΣ ΙV )
1 . Μόλις συμβεί ένα περιστατικό, η αναγγελία (αρχική ειδοποίηση) των εμπλεκόμενων φορέων γίνεται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία:
- από τον οδηγό ή/και
- από αυτόπτη μάρτυρα ή/και
- για την Περιφέρεια Αττικής, μέσω του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης
και Ελέγχου της Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) της Τροχαίας Αττικής ή/και
- για την περίπτωση μεγάλων αυτοκινητόδρομων, μέσω του Συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και Καταγραφής Πληροφοριών (SCADA), μέσω οπτικής παρατήρησης του χειριστή του Κέντρου Διαχείρισης Αυτοκινητόδρομου, μέσω υπαλλήλων
περιπολίας, μέσω καμερών κλειστού κυκλώματος (CCTV) κλπ.27 ή/και με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.
Επισημαίνεται ότι μετά από ένα περιστατικό είναι βασική υποχρέωση του οδηγού
να ειδοποιήσει την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, όπου και θα αναφέρει συνοπτικά την κατάσταση και το είδος του μεταφερόμενου εμπορεύματος.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει, ακόμη και όταν το ατύχημα ή η βλάβη δεν επηρέασαν
ανθρώπους ή μεταφορικά μέσα. Τα εμπορεύματα όμως που βρίσκονται στο σταθμευμένο όχημα συνεχίζουν να αποτελούν έναν ιδιαίτερο κίνδυνο για τους χρήστες
του οδικού δικτύου (για παράδειγμα εάν υπάρχει εκροή επικινδύνων εμπορευ...25...
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μάτων και το πλήρωμα του οχήματος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει γρήγορα τον
κίνδυνο).
Η αναγγελία του περιστατικού πρέπει να είναι σύντομη, ακριβής και πλήρης. Τα
στοιχεία που πρέπει να δηλώνονται είναι τα εξής:
- Ονοματεπώνυμο του αναγγέλλοντος.
- Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.
- Ακριβές σημείο του περιστατικού.
- Σύντομη περιγραφή του περιστατικού.
- Σωματικές βλάβες.
- Υλικές ζημιές: εκροή, διασπορά, απελευθέρωση κλπ. επικίνδυνης ύλης.
- Αριθμός αναγνωρίσεως της ύλης.
- Ακριβή ώρα που συνέβη το περιστατικό.

-Η τοπική αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, αφού επιβεβαιώσει την κλήση, ενημερώνει άμεσα το Περιφερειακό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΠΕ.Κ.Ε.) της οικείας Περιφερειακής
Πυροσβεστικής
Διοίκησης
(ΠΕ.ΠΥ.Δ.), το οποίο εν συνεχεία επικοινωνεί
τηλεφωνικά και ενημερώνει τις εξής εμπλεκόμενες Υπηρεσίες/Φορείς:
-Ε.Σ.Κ.Ε. - 199/ΣΕΚΥΠΣ, το οποίο ενημερώνει
άμεσα το ΚΕΠΠ/ΕΣΚΕ
- Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
οικείας Περιφέρειας
- Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
- Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου Δήμου ή των Δήμων
- Τοπική Αρμόδια Αστυνομική ή Λιμενική Αρχή (κατά τόπο αρμοδιότητας)
- Τοπικό Παράρτημα του ΕΚΑΒ, εφόσον συντρέχει λόγος
- Φορέας λειτουργίας και συντήρησης του οδικού δικτύου στο οποίο έλαβε χώρα
το περιστατικό
- Λοιπούς φορείς που δύνανται να συνδράμουν υποστηρικτικά το έργο της καταστολής του Π.Σ. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., κλπ.).
Στη συνέχεια, ο καθένας από τους ως άνω Φορείς αναλαμβάνει να ενημερώσει
τις αρμόδιες επιχειρησιακά εμπλεκόμενες οργανικές του μονάδες.
Σε περίπτωση που ο παραλήπτης της αρχικής ειδοποίησης είναι η κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική/Λιμενική Αρχή (κατά τόπο αρμοδιότητας), η τελευταία ειδοποιεί άμεσα τις ανώτερες διοικητικές δομές της και την τοπική αρμόδια
Πυροσβεστική Αρχή.

...26...
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΔ 62/2018 ως τροπ με ΠΔ 52/2020

3.1 Οδηγός-Χειριστής
(Άρθρο 2 παρ δ ΠΔ 62/2018)
-Ο οδηγός-χειριστής γνωρίζει και τηρεί τους κανόνες του ΚΟΚ, τις εγκύκλιες
διαταγές Α.Π.Σ., συμπεριλαμβανομένων των μνημονίων ενεργειών, των κανόνων
ασφαλείας και τις οδηγίες του κατασκευαστή για την απαρακώλυτη, έγκαιρη και
ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων του.
-Στην έννοια των καθηκόντων νοούνται η επιθεώρηση, η προληπτική συντήρηση και οι εργασίες μικροεπισκευών, ήτοι η διόρθωση ελαφρών βλαβών των
υπηρεσιακών οχημάτων - μηχανημάτων,
καθώς και η εκτέλεση νομίμως ανατιθέμενων εντολών οδήγησης - χειρισμού
από τον εκάστοτε επικεφαλής. Ειδικά το
πυροσβεστικό προσωπικό θεωρείται ότι
βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε
κάθε περίπτωση, που καθίσταται αναγκαία η επέμβασή του, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.
3511/2006, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν.
4249/2014.Έχει ως καθήκοντα, τα οριζόμενα στο παρόν διάταγμα, καθώς και στο
ΠΔ 210/1992 «Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος»
(Κ.Ε.Υ.Π.Σ.) , ιδίως στα άρθρα 31, 31Α, 41, 42, 50 και 51 αυτού,ήτοι:

3.2 Καθήκοντα οδηγού
(Άρθρο 31 ΠΔ 210/1992 ως τροπ με ΠΔ 38/2021)
-Ο οδηγός είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση, συντήρηση και καθαριότητα του οχήματος του και οφείλει όταν αναλαμβάνει υπηρεσία να
ελέγχει το όχημα σύμφωνα με τις διαταγές που υπάρχουν για τη διαπίστωση
της καλής λειτουργίας του.
- Αναφέρει στον αρχιοδηγό υπηρεσίας τυχόν βλάβη ή φθορά του οχήματος
και των εργαλείων που βρίσκονται σ` αυτό και προσπαθεί για την αποκατάσταση τους, αν αυτή είναι δυνατή.
- Ελέγχει αν το όχημα είναι εφοδιασμένο, σύμφωνα με τις διαταγές που υπάρχουν, με όλα τα πυροσβεστικά εργαλεία, συσκευές, υλικά κατάσβεσης και
λοιπό εξοπλισμό, που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και
άλλων συμβάντων και φροντίζει αυτά και διατηρούνται σε άριστη κατάσταση.
...28...
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- Οφείλει να εξασφαλίζει την άμεση εκκίνηση του οχήματός του όταν σημαίνει
συναγερμός, να γνωρίζει την περιοχή της ευθύνης του Σταθμού του και να ακολουθεί το συντομότερο δρομολόγιο για τη μετάβαση στον τόπο του συμβάντος,
παίρνοντας όλα τα μέτρα και προφυλάξεις για την ασφαλή μετάβαση και αποφυγή δυστυχήματος.
- Ο οδηγός κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, έχει την υποχρέωση
να γνωρίζει καλά τους δρόμους, τις τοποθεσίες των υδροστομίων ή άλλων πηγών
νερού, τα νοσοκομεία και τους Σταθμούς Α` Βοηθειών της περιοχής ευθύνης
του Σταθμού του, καθώς και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
- Ο οδηγός απαγορεύεται να απομακρύνεται από το όχημα, χωρίς άδεια του επικεφαλής της εξόδου και να καπνίζει κατά τη μετάβαση και επιστροφή από
συμβάν.
- Οφείλει να ελέγχει τον κινητήρα του οχήματος που λειτουργεί πολλές ώρες, για
να προλαβαίνει τυχόν φθορές και βλάβες. Απαγορεύεται η χρήση
των σειρήνων και των περιστρεφόμενων φανών κατά την επιστροφή από συμβάν, εκτός από τα βαρέα οχήματα και μηχανήματα που μπορούν να έχουν σε λειτουργία το φανό. Επιστρέφοντας στο Σταθμό από οποιαδήποτε αποστολή,
οφείλει να συμπληρώσει ή αντικαταστήσει τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν
και να καθαρίσει το όχημα εφόσον χρειάζεται.
- Έχει υποχρέωση να γνωρίζει τις ακριβείς θέσεις των εργαλείων, εξαρτημάτων και υλικών πάνω στο όχημα για τη γρήγορη εξεύρεση σε περίπτωση χρησιμοποιήσεώς τους.
- Είναι υποχρεωμένος να εκτελεί με ακρίβεια τις διαταγές των προϊσταμένων του στον τόπο του συμβάντος και να συμβάλει στην όλη πυροσβεστική
προσπάθεια, ως Πυροσβέστης Γενικών Υπηρεσιών όταν υπάρχει ανάγκη.

3.3 Καθήκοντα οδηγών δικύκλων
( Άρθρο 31A ΠΔ 210/1992 ως προστ με άρθρο 1 ΠΔ 77/2011 )
- Οι οδηγοί πυροσβεστικών δικύκλων πραγματοποιούν
περιπολίες σε δάση και δασικές εκτάσεις κατά τους θερινούς μήνες του έτους στα πλαίσια της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος
κατά το μέρος που αφορά την επιτήρηση των δασών και
των δασικών εκτάσεων με σκοπό τον έγκαιρο εντοπισμό
εκδήλωσης πυρκαγιών. Πλέον αυτού, διατίθενται στους πυροσβεστικούς Σταθμούς ή Υπηρεσίες για την εκτέλεση καθηκόντων παροχής βοήθειας (ανελκυστήρες).
- Καθήκοντα τους είναι ο έγκαιρος εντοπισμός εστιών πυρκαγιάς και η άμεση
ενημέρωση του Επιχειρησιακού Κέντρου του Πυροσβεστικού Σώματος, η πραγματοποίηση πρώτης επέμβασης εφόσον αυτό είναι εφικτό λαμβάνοντας υπόψη
το μέγεθος και την έκταση της πυρκαγιάς και τα διαθέσιμα πυροσβεστικά μέσα,
...29...
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η σύντομη και πρόσφορη κατεύθυνση των πυροσβεστικών οχημάτων στον τόπο
του συμβάντος, η παροχή πληροφοριών στους επικεφαλής αναφορικά με την
έναρξη και την εξέλιξη της πυρκαγιάς και η ενημέρωση και παροχή συστάσεων
σε άτομα κινούμενα σε δάση και δασικές εκτάσεις κατά τη θερινή περίοδο του
έτους αναφορικά με τους κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς.
- Σε περίπτωση συμβάντων, τίθενται υπό τις διαταγές του επικεφαλής ο οποίος
δύναται να τους χρησιμοποιεί για τη συνεχή άντληση πληροφοριών αναφορικά
με την εξέλιξη του συμβάντος καθώς και για την εκτέλεση επικουρικών εργασιών,
σχετικών με το επιχειρησιακό έργο.
- Υποχρεούνται να φέρουν πλήρη ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, κατάλληλο
για οδήγηση δικύκλου, να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και προφυλάξεις
κατά τις μετακινήσεις τους εντός του τομέα ευθύνης και να συμμορφώνονται
πλήρως με τις διατάξεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έχουν παράλληλα την
υποχρέωση να επιδεικνύουν την κατάλληλη οδηγική συμπεριφορά κατά τη διέλευση τους από δρόμους μη ασφαλτοστρωμένους εντός των δασών και δασικών
εκτάσεων.
- Οι οδηγοί πυροσβεστικών δικύκλων πέραν των αναφερόμενων στις προηγούμενες παραγράφους υποχρεώσεων, έχουν και όλες τις υποχρεώσεις του άρθρου
31 του παρόντος διατάγματος προσαρμοζόμενες στις ιδιαιτερότητες ως προς τη
χρήση και τη συντήρηση των συγκεκριμένων οχημάτων.

3.4 Τάξη κατά τη μετάβαση στον τόπο του συμβάντος
(Άρθρο 41 ΠΔ 210/1992)
- Όταν δοθεί το σύνθημα του συναγερμού οι άνδρες που είναι
ορισμένοι και συγκροτούν την έξοδο ανεβαίνουν στα οχήματα, κάθονται στις
προκαθορισμένες θέσεις τους και φορούν την πυροσβεστική τους εξάρτυση. Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη σήμανση του συναγερμού μέχρι την έξοδο
των οχημάτων από την πύλη του Σταθμού δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από
40`` της ώρας.
- Κατά τη μετάβαση στον τόπο του συμβάντος οι άνδρες κάθονται κανονικά
στις θέσεις με ηρεμία και προσοχή περιμένοντας να ακούσουν τις ειδικότερες οδηγίες
ή συμπληρωματικές πληροφορίες από το συντονιστικό κέντρο της Υπηρεσίας ή τον επικεφαλής της εξόδου.
- Επίσης κατά τη διάρκεια της μετάβασης, της
επιτόπιας εργασίας και της επιστροφής απαγορεύεται στους άνδρες να καπνίζουν.
- Όλοι οι άνδρες έχουν υποχρέωση κατά τη διάρκεια της μετάβασης και επιτόπιας
εργασίας να φέρουν την πυροσβεστική τους εξάρτυση, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που ο επικεφαλής κρίνει διαφορετικά.
- Οι άνδρες που αποτελούν το πλήρωμα κάθε οχήματος επιβάλλεται να βοη...30...
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θούν και να διευκολύνουν τον οδηγό όταν υπάρχει ανάγκη για την ασφαλή
διέλευση, αλλαγή πορείας ή στάθμευση του οχήματος. Απαγορεύεται η επιβίβαση
σε πυροσβεστικό όχημα εξόδου κάθε ατόμου ξένου προς την Υπηρεσία ή πυροσβεστικού υπαλλήλου που δεν είναι ορισμένος στην έξοδο εκτός από την περίπτωση που αυτή επιβάλλεται για την ευκολότερη και γρηγορότερη μετάβαση
της εξόδου στον τόπο του συμβάντος.
- Τα οχήματα της εξόδου κατά τη μετάβαση έχουν σε λειτουργία τον αναγνωριστικό φανό και τις σειρήνες, ποτέ όμως κατά την επιστροφή, με εξαίρεση τα
βαρέα οχήματα που μπορούν να έχουν το φανό σε λειτουργία.
- Κατά τη μετάβαση σε συμβάν οι οδηγοί των πυροσβεστικών οχημάτων συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κώδικα Κυκλοφορίας και τις
υποδείξεις των οργάνων της τροχαίας, πλην όμως επιτρέπεται η παράβαση των
διατάξεων αυτών σε περιπτώσεις που στον ίδιο τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αναφέρεται ρητά. Η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων είναι ανάλογη με τις
ειδικές συνθήκες που επικρατούν και ρυθμίζεται έτσι ώστε η άφιξη στον προορισμό τους να είναι ασφαλής και έγκαιρη.
Όλα τα οχήματα μιας εξόδου ακολουθούν στην πορεία τους την ίδια τάξη κατά
τη μετάβαση και επιστροφή και απαγορεύεται η διαφοροποίηση της σειράς κίνησής τους, εκτός από την περίπτωση βλάβης σε κάποιο από
αυτά ή όταν τούτο κρίνει ο επικεφαλής για λόγους υπηρεσιακού συμφέροντος. Στην πρώτη περίπτωση ειδοποιείται ο Σταθμός και αποστέλλει
άλλο όχημα, το οποίο παραλαμβάνει τους άνδρες και τους μεταφέρει στον
τόπο του συμβάντος.
- Εάν κάποια έξοδος συναντήσει κατά τη μετάβασή της άλλο συμβάν, δεν σταματάει αλλά συνεχίζει για να φθάσει στο συμβάν,
για
το
οποίο
προορίζεται. Στην περίπτωση αυτή μπορεί ο επικεφαλής της εξόδου ανάλογα
με τις ειδικές συνθήκες κατά την κρίση του να αφήσει ένα όχημα με το πλήρωμα
του για την αντιμετώπιση του νέου συμβάντος.
- Τα οχήματα κατά την επιστροφή υπόκεινται στους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

3.5 Καθορισμός θέσεων οχημάτων στον τόπο του συμβάντος
(Άρθρο 42 ΠΔ 210/1992)
1. Η ευθύνη για τον καθορισμό της θέσης των
οχημάτων στον τόπο της πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος, ανήκει αποκλειστικά στον επικεφαλής της
εξόδου. Οι οδηγοί των οχημάτων και οι χειριστές των μηχανημάτων ενημερώνουν τον επικεφαλής για τις τυχόν λειτουργικές αδυναμίες που θα
προκύψουν στη λειτουργία του οχήματος ή μηχανήματος από την τοποθέτηση ή ανάπτυξή του στο
συγκεκριμένο χώρο.
...31...
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2. Για τον προσδιορισμό των θέσεων των οχημάτων ή μηχανημάτων λαμβάνονται υπ` όψη οι εξής παράγοντες:
α. Η μορφολογία του εδάφους.
β. Η δυνατότητα άμεσης απομάκρυνσης των οχημάτων.
γ. Η ευχερής και ασφαλής λειτουργία και ανάπτυξή τους.
δ. Η μη παρεμπόδιση διέλευσης άλλων οχημάτων.
3. Οι κινητήρες των οχημάτων είναι σε συνεχή λειτουργία μέχρι την τελική
κατάσβεση της πυρκαγιάς.
4. Οι σωλήνες των εγκαταστάσεων αριθμούνται από τον αυτό προς την αντλία.
5. Κατά την ενέργεια περιπολίας ή της προληπτικής πυροπροστασίας συγκεκριμένου χώρου το όχημα πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα
έτσι ώστε σε περίπτωση ανάγκης να μπορεί να επέμβει χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση.

3.6 Καθήκοντα οδηγών οχημάτων στην πυρκαγιά
(Άρθρο 50 ΠΔ 210/1992)
1. Οι οδηγοί των οχημάτων και μηχανημάτων είναι υπεύθυνοι για την καλή λειτουργία των οχημάτων και είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις οδηγίες και διαταγές του επικεφαλής της εξόδου και του αρχιοδηγού.
2. Είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το είδος των εργαλείων και εξαρτημένων
που υπάρχουν στον όχημά τους και την
ακριβή θέση τους σ` αυτό. Δίδουν στους άνδρες των ομάδων όποιο απ` αυτά τους ζητηθεί
και φροντίζουν να το επανατοποθετήσουν στη
θέση του πριν την αναχώρηση από τον τόπο του
συμβάντος.
3. Παρακολουθούν τη λειτουργία του οχήματος
και
της
αντλίας
και
αναφέρουν τυχόν βλάβη ή φθορά που παρουσιάζεται, στον επικεφαλής και στον αρχιοδηγό.
Παρακολουθούν συνέχεια
τους
άνδρες
των
ομάδων
και
συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους σχετικά με την αυξομείωση της πίεσης
στην αντλία ή τη χρησιμοποίηση ανάλογου κατασβεστικού υλικού.
4. Διατηρούν τον κινητήρα του οχήματος σε λειτουργία μέχρι να τελειώσουν οι κατασβεστικές εργασίες και διακόπτουν αυτή ενδιάμεσα μόνο
μετά από διαταγή του τομεάρχη. Βοηθούν στη συσκευασία των εγκαταστάσεων μετά το τέλος του κατασβεστικού έργου και όταν επιστρέφουν στο
Σταθμό αναφέρουν στον αρχιογηδό κάθε
βλάβη,
φθορά
ή
απώλεια που τυχόν παρουσιάσθηκε στο όχημά τους και συμπληρώνουν στο
δελτίο κίνησης του οχήματος, όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
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3.7 Συσκευασία και επιστροφή πυροσβεστικών εξόδων
( Άρθρο 51 ΠΔ 210/1992)

1. Μετά το τέλος του κατασβεστικού έργου, όλοι οι υπάλληλοι συγκεντρώνουν τα εργαλεία και ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν και τα
παραδίδουν στους οδηγούς των οχημάτων, οι
οποίοι τα τοποθετούν στις θέσεις τους. Οι σωλήνες πριν τυλιχτούν αποστραγγίζονται καλά. Η
διαταγή της αναχώρησης δίδεται από τον επικεφαλής, οπότε οι άνδρες επιβιβάζονται στα οχήματα
και κάθονται στις θέσεις τους κανονικά.
2. Όταν η έξοδος επιστρέφει στο Σταθμό, οι οδηγοί
αντικαθιστούν τις βρεγμένες σωλήνες με άλλες, οι αρχιοδηγοί επιθεωρούν
τα οχήματα, επιβλέπουν για τη συμπλήρωση των καυσίμων και λιπαντικών,
τον εφοδιασμό με ανάλογα κατασβεστικά υλικά και το γενικότερο εξοπλισμό
τους ώστε να είναι για νέα έξοδο.
3. Ο Αρχιοδηγός οφείλει να αναφέρει τον Αξιωματικό Υπηρεσίας, κάθε ανωμαλία ή βλάβη που παρουσιάστηκε στα οχήματα, εξαρτήματα και λοιπά εργαλεία.
4. Ο επικεφαλής της εξόδου μετά την επάνοδο από την πυρκαγιά, υποβάλλει
στη Διοίκηση του Σταθμού αναφορά, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα συμβάντα σύμφωνα με τις διαταγές που ισχύουν.

3.8 Αναστολή - παύση ισχύος και αφαίρεση
της Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή
(Άρθρο 9 ΠΔ 62/2018)
1. Η ισχύς της Άδειας Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. αναστέλλεται αυτοδίκαια για το χρονικό διάστημα:
α. Από τη λύση της σύμβασης εργασίας των Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης μέχρι την επαναπρόσληψή τους.
β. Αναστολής της ιδιότητας των Εθελοντών Πυροσβεστών.
γ. Θέσης σε διαθεσιμότητα για οποιοδήποτε λόγο.
δ. Έκτισης ανώτερης πειθαρχικής ποινής.
ε. Διάνυσης μακράς αναρρωτικής άδειας.

Για όλο το χρονικό διάστημα της αναστολής ισχύος, η Άδεια Ικανότητας παραδίδεται στην Υπηρεσία που ανήκει ο Οδηγός - Χειριστής και φυλάσσεται με μέριμνα του Προϊσταμένου αυτής, επανέρχεται, δε αυτοδίκαια σε ισχύ εφόσον
παρέλθει το χρονικό διάστημα αναστολής της, με την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 4 και επιστρέφεται στον κάτοχό της.
2. Η Άδεια Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ.
παύει να ισχύει αυτοδίκαια όταν:
...33...

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧηΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥςΤΥΧηΜΑΤΑ

α. Αφαιρεθεί από τον κάτοχο της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3.
β. Λυθεί με οποιοδήποτε τρόπο η σχέση εργασίας του πυροσβεστικού προσωπικού, των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και του πολιτικού προσωπικού,
καθώς και η σχέση εργασίας λόγω παραίτησης ή καταγγελίας σύμβασης ή αδυναμίας επαναπρόσληψης των Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης.
γ. Παύσει ή αφαιρεθεί ή απωλεσθεί η ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη.
δ. Ο κάτοχος της τεθεί σε κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότητας.
ε. Υπάρχει σχετική απόφαση για τον κάτοχο της από την οικεία Υγειονομική Επιτροπή.
στ. Ο κάτοχος υπερβεί το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας του.
3. Η Άδεια Ικανότητας Οδηγού - Χειριστή Υ.Ο.Μ. αφαιρείται με απόφαση του
Συντονιστή Υποστήριξης Επιτελείου
Α.Π.Σ., ύστερα από σχετική εισήγηση της
Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και
Υποδομών, στις παρακάτω ενδεικτικές
περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο κάτοχος:
α. Εγκαταλείψει αβοήθητο άτομο το
οποίο τραυμάτισε κατά την οδήγηση χειρισμό οποιουδήποτε οχήματος - μηχανήματος.
β. Προξενήσει τροχαίο ατύχημα με δόλο ή ευρισκόμενος υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή απαγορευμένων ουσιών.
γ. Καταστεί υπαίτιος πρόκλησης δύο (2) σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων εντός
διετίας.
Στην έννοια των σοβαρών ατυχημάτων περιλαμβάνονται τα ατυχήματα με σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο ατόμου ή ατόμων, η πρόκληση μεγάλων υλικών ζημιών κ.α.
δ. Όταν για οποιονδήποτε λόγο παύσει να ισχύει η πολιτική άδεια οδήγησης (μόνο
για εθελοντές Πυροσβέστες και Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης που έχουν
προσληφθεί με τη ειδικότητα του οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων).
Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται με έγγραφα στοιχεία, όπως είναι η απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ο φάκελος διενεργηθείσας Ε.Δ.Ε.
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ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ Η ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΕΝΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΩΤΑ ΜέΣΑ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ,
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (Άρθρο
1 Ν.976/79 ως τροπ. με άρθρο 15 Ν. 2622/1998, άρθρο 25 παρ 4 Ν.2800/2000
και άρθρο 38 Ν.4407/2016)

4.1 Αναγγελία συμβάντος

- Οδηγός πάσης φύσης υπηρεσιακού οχήματος (Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος κτλ ) σε περίπτωση ατυχήματος υποχρεούται να αναγγείλει
αμέσως το συμβάν στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή, η οποία αφού το καταχωρήσει στο Βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων (ΒΑΣ) θα αποστείλει άμεσα αντίγραφο
στην Υπηρεσία που ανήκει το όχημα καθώς στην Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Περιφέρειας του τόπου του ατυχήματος (Άρθρο 2 εδαφ 1
Ν.976/79) για την αποζημίωση του παθόντα.

4.2 Ενέργειες ανακριτικού υπαλλήλου αστυνομίας
Ο Ανακριτικός υπάλληλος της Αστυνομίας, κατά την μετάβασή του στον τόπο
του ατυχήματος θα προβεί στις εξής ενέργειες:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ
- Σύνταξη Δελτίου Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος (Δ.Ο.Τ.Α.) εμπλεκόμενων οχημάτων (ακόμα και συμβατικό όχημα να είναι το όχημα δημοσίου, γράφουμε το Ε.Α.)
-Αλκοτέστ σε εμπλεκόμενους οδηγούς
- Σχεδιάγραμμα τόπου όπου έλαβε το οδικό τροχαίο ατύχημα
- Φ/φα Αδείας Κυκλοφορίας οχημάτων και Αδείας ικανότητας οδηγήσεως οδηγών
- Σηματική αναφορά σύμφωνα με Κ.Δ. 1/2017 (( Προς ιεραρχικά προϊστάμενες υπηρεσίες, Υπηρεσία που ανήκει το όχημα, Υπηρεσία εμπλεκομένου οδηγού, Υπηρεσιακό Πραγματογνώμονα, ΟΤΑ, Περιφέρεια κτλ)
Τα υπηρεσιακά οχήματα έχουν ασφάλεια ΔΗΜΟΣΙΟΥ!
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Σχηματισμός Δικογραφίας αυτεπάγγελτης προανάκρισης κατ’ άρθρο 245 παρ .2
ΚΠΔ
-Αλκοτέστ ή λήψη αίματος εμπλεκόμενων οδηγών
-Αυτοψία και Σχεδιάγραμμα του τόπου όπου έλαβε το οδικό τροχαίο ατύχημα
-Φ/φα Αδείας Κυκλοφορίας οχημάτων και Αδείας ικανότητας οδηγήσεως οδηγών
- Πιστοποιητικά νοσηλείας τραυματία/ων από Νοσοκομείο
- Τυχόν μάρτυρες (αυτόπτες ή και αυτήκοους)
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- Έγγραφο προς Δ-νση Τεχνικών Έργων Δήμου ή Περιφέρειας εάν προκλήθηκε
φθορά σε δημόσια περιουσία
-Σηματική αναφορά σύμφωνα με Κ.Δ. 1/2017 ( Προς ιεραρχικά προιστάμενες υπηρεσίες, Υπηρεσία που ανήκει το όχημα, Υπηρεσία εμπλεκομένου οδηγού, Υπηρεσιακό Πραγματογνώμονα, ΟΤΑ, Περιφέρεια κτλ)
- Η Υπηρεσία στην οποία ανήκει το όχημα αμέσως μόλις περιέλθει σ αυτήν αντίγραφο του ΒΑΣ ή λάβει γνώση με οποιοδήποτε τρόπο για το τροχαίο ατύχημα θα
διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση προς εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από
τις οποίες έλαβε χώρα το τροχαίο ατύχημα καθώς και τις προκληθείσες υλικές ζημιές, ορίζοντας Αξιωματικό για την διενέργεια αυτής, (Άρθρο 3 παρ 4 Ν.976/79).

4.3 Υποχρεώσεις Οδηγών Υπηρεσιακών Οχημάτων
Οι Οδηγοί των πάσης φύσεως οχημάτων του Δημοσίου:
- Υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την εξασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων
σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος, καθώς και για τη μείωση ή αποφυγή
πάσης περαιτέρω ζημίας. (Άρθρο 2 Ν.976/79) και
- Εντός τριών εργασίμων ημερών από το ατύχημα υποχρεούνται να υποβάλλουν
έγγραφη Δήλωση προς την υπηρεσία τους σχετικά με τις συνθήκες που
έλαβε χώρα το ατύχημα. (Άρθρο 2 εδαφ 2 Ν.976/79)

4.4 Υποχρεώσεις οδηγού αστυνομικού οχήματος
- Υποχρεούται
α) Εντός τριών εργασίμων ημερών από το ατύχημα υποχρεούται να υποβάλλει έγγραφη δήλωση-Αναφορά προς την υπηρεσία
του
σχετικά με τις συνθήκες που έλαβε χώρα το
ατύχημα. (Άρθρο 2 εδαφ 2, Ν.976/79)
β) Να ενημερώσει τον εμπλεκόμενο ιδιώτη ότι
το όχημά του πρέπει να επιθεωρηθεί από τον υπηρεσιακό πραγματογνώμονα,
πριν επισκευαστεί και για το σκοπό αυτό του επιδίδει Υπηρεσιακό Σημείωμα.

4.5 Υποχρεώσεις οδηγού πυροσβεστικού οχήματος
Υποχρεούται σύμφωνα με υπ αριθμ 41 παρ3, 4 Εγκύκλιο του Α. Π. Σ.
α. Να γνωστοποιήσει το ατύχημα, τηλεφωνικά ή με τον ασύρματο, στον Αξιωματικό Υπηρεσίας του Κ.Α.Ε.– εφόσον πρόκειται για Υπηρεσίες των Διοικήσεων
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Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πόλεων Αθηνών και Πειραιώς – ή του Πυροσβεστικού
σταθμού στο οποίο ανήκει το όχημα, γιατί αυτός (ο Αξιωματικός Υπηρεσίας) θα
πληροφορήσει περί του ατυχήματος τον αρμόδιο Διοικητή ή τον αναπληρωτή
αυτού.
β. Να καλεί ανακριτικό όργανο του Τ.Ο.Τ.Α. ή της Τροχαίας στον τόπο του συμβάντος, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο.
γ. Να παίρνει όλα τα στοιχεία του οδηγού και του οχήματος με το οποίο συγκρούσθηκε ή τρίτων στους οποίους προξένησε ζημίες και να συμπληρώνει το Υπηρεσιακό Δελτίο Συμβάντων (υπόδειγμα 35).
δ. Να λαμβάνει σχετική υπεύθυνη δήλωση – Υπόδειγμα 1 – από τον οδηγό Ι.Χ.
οχήματος με το οποίο συγκρούσθηκε, εφόσον ο οδηγός αυτός είναι υπαίτιος της
δημιουργίας βλαβών στο υπηρεσιακό όχημα.
ε. Να φροντίζει ώστε να παραμένουν στις θέσεις που συγκρούσθηκαν τα οχήματα
μέχρις αφίξεως της υπηρεσιακής Επιτροπής Πραγματογνωμοσύνης, εφόσον δεν
προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση, δεν δημιουργούν κίνδυνο προκλήσεως
και άλλου ατυχήματος και είναι εφικτό τούτο στον οδηγό του οχήματος που ανήκει σε τρίτους.
στ. Να παίρνει τα στοιχεία μαρτύρων που παρευρέθησαν.

4.6 Αστική και ποινική ευθύνη
-Σύμφωνα με τον ανωτέρω Νόμο οι οδηγοί πάσης φύσεως οχημάτων του Δημοσίου σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, που έχουν σαν συνέπεια βλάβες οχημάτων αυτού ή πρόκληση ζημιών σε
τρίτους δεν ευθύνονται για τις βλάβες αυτές και επομένως δεν υποχρεούνται να
καταβάλλουν σχετική αποζημίωση στο Δημόσιο ή σε τρίτους ή να παρέχουν χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. (Άρθρο 1 παρ 2 Ν.976/79)
- Να διευκρινίσουμε ότι ο ανωτέρω Νόμος καλύπτει μόνο την Αστική Ευθύνη και
όχι την Ποινική, Ποινική Ευθύνη για την οποία σύμφωνα με τα άρθρα 14, 46, 47,
119 και 467 του Ποινικού Κώδικα και το άρθρο 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
ευθύνεται εξ’ ολοκλήρου εκείνος που διέπραξε το έγκλημα, ο ηθικός αυτουργός
και ο συνεργός αυτού.

Προσοχή. Τα ανωτέρω άρθρου 1 παρ 2 Ν.976/79, δεν εφαρμόζονται και ο οδηγός έχει αποκλειστική ευθύνη στις εξής περιπτώσεις :
-Αν παραλείψει υπαίτια να γνωστοποιήσει το ατύχημα, τηλεφωνικά ή με τον
ασύρματο, στον Αξιωματικό Υπηρεσίας του Κ.Α.Ε.– εφόσον πρόκειται για Υπηρεσίες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Πόλεων Αθηνών και Πειραιώς – ή του Πυροσβεστικού σταθμού στο
οποίο ανήκει το όχημα, γιατί αυτός (ο Αξιωματικός Υπηρεσίας) θα πληροφορήσει
...38...

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑγΙώΤης

για το ατύχημα τον αρμόδιο Διοικητή ή τον αναπληρωτή αυτού, ή
- Αν δεν έχει προβεί στην ανωτέρω έγγραφη δήλωση στην υπηρεσία του για
το ατύχημα μέσα σε τρεις ημέρες από την ημερομηνία που συνέβη , ή
- Αν ενήργησε με δόλο, ή
-Αν οδηγούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών. (Άρθρο 1 παρ
1 Ν.976/79 και υπ αριθμ 41 παρ 3 Εγκύκλιος Α. Π. Σ. )

4.7 Επιτροπή Πραγματογνωμοσύνης
-Όταν λάβει γνώση του ατυχήματος η Υπηρεσία στην οποία υπάγεται το όχημα
συγκροτεί αμέσως Επιτροπή Πραγματογνωμοσύνης που μεταβαίνει χωρίς καθυστέρηση με υπηρεσιακό όχημα, στον τόπο του συμβάντος και η οποία εξετάζει
τις συνθήκες που επικρατούσαν την ώρα του ατυχήματος , συγκεντρώνει όλα τα
στοιχεία των οδηγών και των οχημάτων που συγκρούσθηκαν και αποφαίνεται
για τα αίτια του ατυχήματος , τον υπεύθυνο κτλ
Κρίνεται σκόπιμο να συμμετέχει στην Επιτροπή αυτή σαν μέλος και ο αστυνομικός υπάλληλος του Τ.Ο.Τ.Α. ή της Τροχαίας που καλείται στον τόπο του ατυχήματος από τον οδηγό ή τον επικεφαλής του υπηρεσιακού οχήματος που
συγκρούσθηκε.

4.8 Τεχνική Επιτροπή
Εκτός από την Επιτροπή Πραγματογνωμοσύνης του τροχαίου ατυχήματος επιλαμβάνεται και η Τεχνική Επιτροπή. ( σχετ υπ αριθμ 38/1979 εγκύκλιος διαταγή
Α.Π.Σ), η οποία:
Μεταβαίνει στην Υπηρεσία ή στο Συνεργείο
που μεταφέρθηκε το υπηρεσιακό όχημα που
υπέστη βλάβη και αποφαίνεται με πρακτικό για
το ύψος των ζημιών , το κόστος εργασίας κτλ.
Εάν κατά το τροχαίο αυτοκινητικό ατύχημα
υπάρχει τραυματισμός ή
θάνατος, η επιτροπή διατυπώνει στο πρακτικό
την αιτία του ατυχήματος και αν αυτό οφείλονταν σε απρόβλεπτη βλάβη μηχανισμού ή κακή λειτουργία οποιουδήποτε συστήματος κτλ
Μετά δε από μακρά και εμπεριστατωμένη έρευνα η επιτροπή εξάγει τις διαπιστώσεις της , συντάσσει το ανωτέρω πρακτικό και το οποίο θα αποτελέσει
στοιχείο της δικογραφίας.
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4.9 Διενέργεια ενόρκου διοικητικής εξετάσεως

Ο Διοικητής της Υπηρεσίας στην οποία ανήκει το υπηρεσιακό όχημα που υπέστη
βλάβη όταν λάβει γνώση του ατυχήματος εκτός των άλλων ενεργειών, ανεξάρτητα από το ύψος των ζημιών και τον τραυματισμό ή μη ατόμων, πάντοτε διατάσσει την ενέργεια Ενόρκου Διοικητικής Εξετάσεως – που διενεργείται σύμφωνα
με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής δικονομίας – με σκοπό να εξακριβωθούν οι
συνθήκες αυτού και οι ζημίες που προκλήθηκαν (Άρθρο 3 παρ 4 Ν.976/79 ).
Επισημαίνεται δε ότι οι Διοικητικές Εξετάσεις διατάσσονται από τους:
α. Υπουργό Δημόσιας Τάξης για όλους του Αξιωματικού ς και κατωτέρους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος για όλους του Αξιωματικούς και κατωτέρους
υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος.
γ. Διευθυντή Α.Π.Σ., Διοικητές των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών και από τους Διοικητές ή προϊσταμένους αυτοτελών Υπηρεσιών που
φέρουν το βαθμό του Πυραγού και πάνω για κάθε νεότερό τους Αξιωματικό ή
κατώτερο υπάλληλο που υπηρετεί στην Υπηρεσία τους.( Εγκύκλιος 13 παρ 4
Α.Π.Σ.)
- Διοικητικές Εξετάσεις ενεργούνται από Αξιωματικό Γενικών Υπηρεσιών από
το βαθμό του Ανθυποπυραγού και πάνω για κάθε νεότερό του
Πυροσβεστικό υπάλληλο. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να ανατεθεί η Διοικητική
Εξέταση και σε νεώτερο, των εμπλεκομένων, αξιωματικό όταν η Υπηρεσία
που διετάχθη η αυτεπάγγελτα διενεργεί αυτή στερείται αρχαιότερο, των
εμπλεκομένων, Αξιωματικό. ( Εγκύκλιος 13 παρ 5 Α.Π.Σ.)
-Ο ενεργών την Ένορκη Διοικητική Εξέταση Αξιωματικός μπορεί να ζητήσει από
την Αστυνομία, το Δελτίο Οδικού Τροχαίου Ατυχήματος μετά σχεδιαγράμματος
σε περίπτωση Υλικών Ζημιών, ή Αντίγραφα της Δικογραφίας (αυτοψία, σχεδιάγραμμα, καταθέσεις κλπ) σε περιπτώσεις Σωματικών Βλαβών (Ελαφρά, Σοβαρά,
Θανατηφόρα), (Άρθρο 3 Ν.976/79 ως αντικ με άρθρο 34 Ν.3731/2008) για αντικειμενικότερη και πληρέστερη έρευνα αιτιών τροχαίου ατυχήματος και υποβολή
φακέλου στο Α.Π.Σ. εγκαίρως.
-Για το σκοπό αυτό αφού λάβει μαρτυρικές καταθέσεις απ’ όλους τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση πυροσβεστικούς υπαλλήλους και ιδιώτες, στη συνέχεια
θα εξετάσει το πρακτικό της επιτροπής πραγματογνωμοσύνης, το πρακτικό της
τεχνικής επιτροπής, τη δικογραφία του Τ.Ο.Τ.Α. αν υπάρχει, το Δελτίου Συμβάντων τροχαίου ατυχήματος με το σχεδιάγραμμα και ότι άλλα στοιχεία (τιμολόγια
– αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) υποβάλλουν οι παθόντες για να συντάξει την έκθεσή του . ( Εγκύκλιος 13 παρ 6 Α.Π.Σ.)

Επίσης δυνάμει του άρθρου 9 του Ν. 2713/99 υποβάλλονται αντίγραφα της ποινικής δικογραφίας και στον ενεργούντα την Ε.Δ.Ε Αξ/κό για τη διερεύνηση του
πειθαρχικού μέρους της υπόθεσης
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ & ΑΙΤΙΑ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

5.1 Oρισμός
Οδικό Τροχαίο Ατύχημα είναι ένα συμβάν που προκαλείται από τη λειτουργία
τουλάχιστον ενός οδικού οχήματος κατά την κίνηση σε δρόμους, πλατείες ή άλλους χώρους δημόσιας κυκλοφορίας και προξενεί βλάβη σε έννομα αγαθά (πρόσωπα ή πράγματα).

5.2 Παράγοντες
Η οδική ασφάλεια σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία αποτελεί σύστημα 3 παραγόντων:
1) Χρήστες της οδού (οδηγός - πεζός - επιβάτης)
2) Όχημα
3) Οδική υποδομή και οδικό περιβάλλον
Τα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων με βάση το χρόνο που προκλήθηκαν και τη
σχέση τους με το ατύχημα διακρίνονται σε:

5.3 Αίτια
α) Αρχικά αίτια:
Είναι παραλείψεις δημοσίων υπηρεσιών που αποτελούν
απόδειξη ότι δεν εξετέλεσαν πλήρως την αποστολή τους
π.χ. χορήγηση διπλωμάτων σε ακατάλληλα άτομα, μη
συντήρηση οδικού δικτύου, έλλειψη σήμανσης, επιείκεια
στην εφαρμογή του νόμου κ.λ.π. Τα αίτια αυτά αν και
υπάρχουν συνεχώς δεν οδηγούν πάντα σε ατύχημα.
β) Έμμεσα αίτια:
Πρόκειται για μια υπάρχουσα επικίνδυνη κατάσταση (έλλειψη φώτων οχήματος, λάκκος στην οδό, κ.λ.π.) και μπορούν να διακριθούν σε
αίτια που ανάγονται:
1. Στον οδηγό (έλλειψη φυσικών ικανοτήτων, κ.λ.π.)
2. Στο όχημα (σύστημα διεύθυνσης, φθαρμένα ελαστικά, έλλειψη φώτων, στέρηση αλυσίδων χιονιού κ.λ.π.)
3. Στην οδό (καθιζήσεις, έλλειψη ερεισμάτων, εμπόδια που δεν φωτίζονται, κ.λ.π.)
4. Στον καιρό και τις κυκλοφοριακές συνθήκες (βροχερός καιρός, πτώση χιονιού,
ολισθηρότητα οδοστρώματος, περιορισμό ορατότητας).
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γ) Άμεσα αίτια:
Είναι τα αίτια που ανάγονται μόνο στον οδηγό και αποτελούν πράξη ή παράλειψη
αυτού αντίθετη προς τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας που οδηγούν ευθέως
στο ατύχημα.
Τα αίτια αυτά ανάγονται στην:
1. Ταχύτητα αρθρ. 20 του Κ.Ο.Κ.
2. Αρχική συμπεριφορά του οδηγού - αντικανονική οδήγηση άρθρα 12 έως 44 του
Κ.Ο.Κ. (χρήση κινητού, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, απόσταση ασφαλείας, παραβίαση προτεραιότητας, αντικανονικό προσπέρασμα κτλ).
3. Καθυστερημένη αντίληψη κινδύνου (Άρθρ. 12,13 ΚΟΚ).
4. Εσφαλμένη αποφευκτική ενέργεια οδηγού ή πεζού.

5.4 Διάκριση Τροχαίων Ατυχημάτων
Α. Ανάλογα με την επερχόμενη βλάβη :
α) Τροχαία ατυχήματα υλικών ζημιών
β) Τροχαία ατυχήματα σωματικών βλαβών
(ελαφρά - σοβαρά)
γ) Θανατηφόρα
Β. Ανάλογα με την των οχημάτων:
-Σύγκρουση,
- Εκτροπή από το δρόμο,
-Ανατροπή,
-Πρόσκρουση σε σταθερό αντικείμενο,
-Πρόσκρουση σε σταθμευμένο όχημα,
-Εκτροπή και κατακρήμνηση,
-Σύγκρουση οχήματος με ζώο,
-Παράσυρση πεζού και
-Πτώση από όχημα.
Γ. Ανάλογα με το είδος της σύγκρουσης :
1. Μετωπικές (κεντρικές ή έκκεντρες)
2. Νωτιαιομετωπικές (κεντρικές ή έκκεντρες)
3. Γωνιακές (κεντρικές ή έκκεντρες)
4. Πλευρικές
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ - ΧΩΡΟΥ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Ο σκοπός της έρευνας του τροχαίου ατυχήματος είναι η απονομή δικαιοσύνης
και η συλλογή στοιχείων για στατιστικές και μελέτες, για να γίνει όμως αυτό ο
ανακριτικός υπάλληλος πρέπει να καταβάλλει ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή
για να διαπιστώσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το τροχαίο
ατύχημα, τα αίτια καθώς και ο υπαίτιος αυτού συγκεντρώνοντας προς τούτο τα
αναγκαία στοιχεία, αφού μεταβεί έγκαιρα στον τόπο του ατυχήματος και εξασφαλίσει αυτά.
Από τη διαπίστωση του τροχαίου ατυχήματος αρχίζει ουσιαστικά η προανάκριση
η οποία αποτελείται συνήθως από έγγραφα και εκθέσεις (παραγγελίες, σηματικές
αναφορές, καταθέσεις, αυτοψία, σχεδιάγραμμα κ.λ.π.) όπως αυτά αναφέρονται
στις βασικές ενέργειες ατυχημάτων σωματικών βλαβών (Άρθρο163 ΠΔ141/1991)
Για τη διερεύνηση των συνθηκών ενός τροχαίου ατυχήματος σωματικών βλαβών
εκτός των άλλων οι επιληφθέντες βαθμοφόροι πρέπει να έχουν και κάποιες βασικές γνώσεις στα κατωτέρω αντικείμενα, ωφέλιμο δε, θα ήταν κάθε οδηγός να
γνωρίζει κάποια βασικά θέματα όπως:

6.1 Αντίδραση Οδηγού
Κάθε οδηγός αμέσως που αντιλαμβάνεται μια επικίνδυνη κατάσταση (είσοδος
στο δρόμο παιδιού που τρέχει, πτώση φορτίου από προπορευόμενο όχημα, κ.λ.π.)
θα προβεί σε κάποια ενέργεια που επιβάλλουν οι τεχνικές γνώσεις της οδήγησης
για να προλάβει το ατύχημα. Η ενέργεια αυτή οποιαδήποτε και αν είναι, λέγεται
αντίδραση ή αποφευκτική ενέργεια.
Η αντίδραση είναι συνήθως τροχοπέδη, στροφή τιμονιού, χρήση ηχητικών οργάνων, αύξηση ή μείωση της ταχύτητας.

6.2 Χρόνος αντίδρασης
Από τη στιγμή που υποπίπτει στην αντίληψη του οδηγού κάποιο σήμα ή κάτι που
συμβαίνει, μέχρι να ανταποκριθεί, μεσολαβεί πάντα ένα χρονικό διάστημα, που
ονομάζεται χρόνος αντιδράσεως.
Μπροστά σε κάποιο απρόσμενο εμπόδιο, που θα υποχρεώσει τον οδηγό να φρενάρει, οι διαφορετικές φάσεις της αντιδράσεώς του μπορούν να αναλυθούν ως
εξής:
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Φυσικά η κάθε μία από αυτές τις φάσεις διαρκεί ελάχιστα.
Η συνολική διάρκεια του χρόνου αντιδράσεως υπολογίζεται περίπου από 0,6
έως 1 δευτερόλεπτο.

6.3 Απόσταση Αντίδρασης
Απόσταση Αντίδρασης καλείται το διάστημα το οποίο διανύεται από το όχημα
κατά το χρόνο της αντίδρασης. Για να σταματήσει ένα όχημα θα διανύσει κάποια
απόσταση μέχρι το πόδι του οδηγού πατήσει στον ποδομοχλό του φρένου, απόσταση η οποία είναι ανάλογη της ταχύτητας αλλά και του χρόνου αντίδρασης
π.χ. Για ένα όχημα που κινείται με ταχύτητα 72 km/h σε ένα δευτερόλεπτο θα
διανύσει s= u(m)/t (s)=72.000 m / 3600 s = 20m αν όμως ο χρόνος αντίδρασης
είναι 0,8 δευτερόλεπτα τότε η απόσταση αντιδράσεως είναι 16 m.
Η απόσταση αντιδράσεως έχει μεγάλη σημασία γιατί διανύεται σε ελάχιστο
χρόνο πριν από το ατύχημα, αρχίζει από το σημείο που ευρίσκετο το αυτοκίνητο
όταν ο οδηγός αντιλήφθη τον κίνδυνο και τελειώνει στο σημείο που αρχίζει τροχοπέδη.
Όταν γνωρίζουμε την ταχύτητα του οχήματος (ίχνη τροχοπεδήσεως, ταχογράφος, κ.λ.π.) και έχουμε την αρχή των ιχνών τροχοπεδήσεως μπορούμε να ανακαλύψουμε αν ο οδηγός αντιλήφθηκε τον κίνδυνο έγκαιρα ή όχι και αν μπορούσε
από το σημείο αυτό να αντιδράσει αποτελεσματικά ή όχι.
Για να υπολογίσουμε κατά προσέγγιση την απόσταση που διανύει ένα όχημα σε
ένα δευτερόλεπτο μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε επί τρία το ψηφίο των δεκάδων της ταχύτητάς του. Δηλαδή:
Με 50 km/h διανύει περίπου 3 x 5 = 15 m/s.
Με 90 km/h διανύει περίπου 3 x 9 = 27 m/s.

6.4 Παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο αντίδρασης
Η φυσική κατάσταση οδηγού (κούραση, κατανάλωση αλκοόλ, άγχος, υπνηλία,
σύγχιση λόγω θυμού, οργής, εξάψεως, φόβου, φαρμάκων κλπ.), οι εξωτερικές
συνθήκες (ομίχλη, βροχή κλπ.), η ηλικία και η εμπειρία οδηγήσεως επηρεάζουν
το χρόνο αντίδρασης. Αν κάποιοι από τους πιο πάνω παράγοντες αυξάνουν το
χρόνο αντίδρασης, τότε αυξάνουν και την απαιτούμενη απόσταση, που πρέπει
να διανύσει το όχημα πριν ακινητοποιηθεί.
Συμπεριφορές και συνήθειες οδηγών που αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχήματος.
- Να διαβάζουν γεωγραφικούς χάρτες ή σχεδιαγράμματα κατά την οδήγηση.
- Να ανάβουν τσιγάρο.
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- Να έχουν ζωηρή συζήτηση με τους συνεπιβάτες.
- Να ψάχνουν κάποια συχνότητα στο ραδιόφωνο ή να ακούν με ακουστικά στα
αυτιά.
- Να ψάχνουν στο ερμάριο (ντουλαπάκι) του αυτοκινήτου.
- Να έχουν υπεράριθμους επιβάτες που εμποδίζουν την ορατότητα.
- Να τρώνε.
- Να μιλάνε στο κινητό τηλέφωνο.
- Να αγναντεύουν το τοπίο.
- Να αντιδρούν σπασμωδικά σε έκτακτες περιπτώσεις όπως για παράδειγμα μέλισσα στο αυτοκίνητο, καύτρα τσιγάρου κλπ.

6.5 Η σημασία της αποστάσεως ασφαλείας
Η απόσταση ασφαλείας αντιστοιχεί στην
ελάχιστη απόσταση, που οφείλει να διατηρεί ο οδηγός ανάμεσα στο όχημά του και
εκείνο που προηγείται. Πράγματι, εάν ένα
όχημα μπροστά του φρενάρει ξαφνικά,
χρειάζεται ένα δευτερόλεπτο περίπου για να φρενάρει και αυτός με τη σειρά του.
Έτσι θα καθυστερήσει κατά ένα δευτερόλεπτο σχετικά με το άλλο όχημα.
Οι συνθήκες οδηγήσεως δεν είναι πάντα ευνοϊκές (φθορά του οχήματος, καιρός,
κούραση κλπ.). Οφείλει λοιπόν να προβλέπει περιθώριο ενός ακόμη δευτερολέπτου για την ασφάλειά του.
Έτσι η απόσταση ασφαλείας πρέπει να αντιστοιχεί με την απόσταση που διανύει
σε δύο δευτερόλεπτα.
1 ΔΕΥΤΕΡΟΛ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ + 1 ΔΕΥΤΕΡΟΛ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ = 2 ΔΕΥΤΕΡΟΛ.
Σύμφωνα με άρθρο 19 Κ.Ο.Κ. :
- Ο οδηγός επιβάλλεται να ρυθμίζει την ταχύτητα του οχήματός του κατά τρόπον
ώστε να είναι σε θέση να διακόψει την πορεία του μπροστά από οποιοδήποτε εμπόδιο που μπορεί να προβλεφθεί και το οποίο βρίσκεται στο ορατό εμπρός από
αυτόν τμήμα της οδού.
- Ο οδηγός οχήματος, το οποίο κινείται πίσω από άλλο, υποχρεούται να τηρεί αρκετή απόσταση για την αποφυγή συγκρούσεως αν, το προ αυτού κινούμενο
όχημα, μειώσει ξαφνικά την ταχύτητά του ή διακόψει την πορεία του.

6.6 Η απόσταση πεδήσεως (φρεναρίσματος)
Είναι η απόσταση που διανύει το όχημα από τη στιγμή που ο οδηγός πατάει με
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το πόδι του στον ποδομοχλό (πεντάλ) του φρένου, μέχρι την απόλυτη ακινητοποίησή του. Τα
φρένα με την τριβή μειώνουν την κινητική ενέργεια μέχρι την απόλυτη ακινησία.
Υπόψη ότι η απόσταση τροχοπέδης είναι ανάλογη προς το τετράγωνο της ταχύτητας του αυτοκινήτου. Όταν η ταχύτητα πολλαπλασιάζεται
με το δύο, η απόσταση φρεναρίσματος πολλαπλασιάζεται με το τέσσερα! Επίσης, όταν η πρόσφυση μειώνεται, η απόσταση
φρεναρίσματος αυξάνεται.
Έτσι, σε ένα βρεγμένο δρόμο η απόσταση φρεναρίσματος είναι διπλάσια από την
απόσταση σε ένα στεγνό δρόμο.
Τέλος, όταν το αυτοκίνητο είναι φορτωμένο, τότε η απόσταση φρεναρίσματος
επιμηκύνεται.

6.7 Η απόσταση στάσεως (ακινητοποιήσεως)
Είναι η συνολική απόσταση που διανύει το όχημα από την έναρξη του χρόνου
αντιδράσεως μέχρι την πλήρη ακινητοποίησή του.
Απόσταση ακινητοποιήσεως = (απόσταση αντιδράσεως + απόσταση πεδήσεως)
Μπορούμε να υπολογίσουμε κατά προσέγγιση την απόσταση ακινητοποιήσεως
πολλαπλασιάζοντας το ψηφίο των δεκάδων της ταχύτητας με τον εαυτό του.
Παραδείγματα.
- Με 50 km/h, η απόσταση στάσεως είναι περίπου: 5 x 5 =25 m.
- Με 90 km/h, η απόσταση στάσεως είναι περίπου: 9 x 9 = 81 m.
- Με 120 km/h, η απόσταση στάσεως είναι περίπου: 12 x 12 = 144 m.
Αν το οδόστρωμα είναι υγρό ο χρόνος που θα απαιτηθεί για να σταματήσει το
όχημα διπλασιάζεται. Αν το οδόστρωμα είναι παγωμένο μπορεί να χρειασθείτε
μέχρι και 10 φορές περισσότερο χρόνο για να σταματήσει.
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6.8 Είδη Συγκρούσεων
Ó÷åäéáãñÜììáôá

1. ÌåôùðéêÝò
á) êåíôñéêÝò

â) Ýêêåíôñåò

2. ÍùôéáéïìåôùðéêÝò
á) êåíôñéêÝò

â) Ýêêåíôñåò

3. ÃùíéáêÝò
α) Σύγκρουση με ίσα βάρη και ταχύτητες
β) Σύγκρουση με διαφορετικές
μάζες και ταχύτητες
γ) Σύγκρουση με το ένα όχημα στη
στάση
δ) Σύγκρουση οχημάτων πλευρωμετωπικά
δ1) Πλευρωμετωπική σύγκρουση
δ2) Πλευρωμετωπική κεντρική
δ3) Κεντρική Πλευρωμετωπική σύγκρουση αυτοκινήτου επί σιδηροδρομικού οχήματος ή πολύ μεγάλου
αυτοκινήτου
δ4) Κεντρική πρόσκρουση σιδηροδρομικού οχήματος επί αυτοκινήτου
4. Ðëåυρικές

δ)

Ταχύτητες:
α. Σύγκρουσης. Είναι η ταχύτητα
που έχει το αυτοκίνητο κατά την
πρώτη επαφή
β. Αρχική. Είναι η αμέσως προ της
αποφευκτικής ενέργειας του οδηγού
ταχύτητα.
γ. Τελική. Είναι η ταχύτητα των οχημάτων αμέσως μετά την μέγιστη εμπλοκή, όταν αποχωρίζονται μεταξύ
τους.
Óå üëåò ôéò ðåñéðôþóåéò ç ôåëéêÞ
èÝóç åîáñôÜôáé áðü ôçí ôá÷ýôçôá, ôï
âÜñïò êáé ôï åßäïò ôùí ï÷çìÜôùí.

ÐáñÜóõñóç ðåæïý.
1. ìåôùðéêÞ
ÁíÜëïãá ìå ôï åßäïò ôïõ ï÷Þìáôïò èá Ý÷ïõìå
á) ðôþóç ðåæïý óôï ïäüóôñùìá,
â) áíýøùóç ðåæïý óôï êáðþ
2. ðëåõñéêÞ - ãùíéáêÞ
á) ðëÜãéá åêôßíáîç,
â) åðéôüðéá áíáôñïðÞ
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6.8 Ίχνη Τροχοπεδήσεως

Σημείωση: Με τα ίχνη τροχοπεδήσεως: α) συμπεραίνουμε αν ο οδηγός αντέδρασε, β) αν το σύστημα τροχοπέδης λειτουργούσε κανονικά (ευθύγραμμα ίχνη), γ) μπορούμε να υπολογίσουμε
την ταχύτητα, δ) μπορούμε να βρούμε το σημείο (αρχή ιχνών τροχοπεδήσεως) στο οποίο ο οδηγός αντιληφθεί τον κίνδυνο και αντέδρασε
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ȀȁǹȊĬȂȍȃȅȈ
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ȈȊȂǺȅȁǹȅȋǾȂǹȉȍȃ
Ȇȡ ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚȝȩȞȠȖȚĮĲȘıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȠȤȘȝȐĲȦȞʌȠȣĮʌİȚțȠȞȓȗİȚĲȠıȪȝȕȠȜȠ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Γεωργούσης Σπυρίδων, Ο άνθρωπος και το αυτοκίνητο - επιστημονική
έρευνα των τροχαίων δυστυχημάτων Εκδόσεις Μπέλλου 1978
2. Ονουφριάδης Μ., Το τροχαίο ατύχημα: δικαιώματα - υποχρεώσεις: η αντιμετώπιση των εμπλεκόμενων συμφερόντων, Ιδιωτική Έκδοση, 1999
3. Πρακτικά Διακομματικής Επιτροπής ΥΠΕΧΩΔΕ Τεχνοκτραών και Εμπειρογνομώνων για τα τροχαία ατυχήματα. Συνεδρίαση της 14/11/95, Λοράνδου Α.
Δόρφανη.
4. Αστυνομική Προανάκριση, 15η Ιδιωτική Έκδοση, 2021 Αστυν.Υποδ/ντού
Τριανταφύλλου Κων/νου
5. Εγκύκλιες Διαταγές Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος Υπ. Αριθμ. 13, 13Α,
38, 41, 82 και 116 παράρτημα Γ
6. Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Ν. 2696/99 όπως τροπ. και ισχύει
7. Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Ν. 4920/19 όπως τροπ. και ισχύει
8. Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Π. Ραφτόπουλου - Μ. Καρβουνάκη
9. Περιοδικό, Πυροσβεστική Επιθεώρηση, Τεύχος 145, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011
10. Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ΓΓΠΠ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
www.fireservice.gr
www.pyrkagia.blogspot.com
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ)
ΑΠΟ:………………………………………………………………………
ΠΡΟς : Α.Π.ς. Δ/νση ΙΙΙ/Α΄ (δια του 199 ς.Ε.Κ.Υ.Π.ς.)

Αριθ. Πρωτ. …………………Φ………………….Π.ς. …….

1. Την ………..………….και περί ώρα ……….…………το Π.ς …..STEYR Πυρ/κό όχημα οδηγού-

μενο από τον …………………………………………………... ………………………………………

.του……………………………………………... και κινούμενο …………………………………………

………………………………

(Ενδεικτικά: επί της Περιφ..Οδού ςκιάθου με κατεύθυνση από………… προς………. ςυγκρούστηκε μετά του υπ αριθμ….… Εξετράπη της οδού αριστερά ή δεξιά σε σχέση με την πορεία του…

. Ανετράπη της οδού..…Επέπεσε στο προπορευόμενο όχημα.. Προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο.., Προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα…. ςυγκρούσθηκε με ζώο… Παρέσυρε πεζό κτλ)
…………………………………………………………………………… …………………………………

………………………………………………………

με αποτέλεσμα το Π.ς …. να υποστεί ελαφριές υλικές ζημιές ….ή να υποστούν αμφότερα τα οχή-

ματα υλικές ζημίες ....ή να τραυματισθεί ελαφρά ή σοβαρά ο οδηγός του …… οχήματος.. ή χωρίς
να υπάρξει κανένας τραυματισμός ανθρώπου.
Διετάχθη Ε.Δ.Ε.

….. ……../…../.2021
Ο Διοικητής

…………………
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΟΤΑ)
Α. Σύγκρουση σε διασταύρωση
...κινούμενο επί της οδού π.χ. Ταλιαδούρου με κατεύθυνση από Δυσμάς προς
Ανατολάς, στη δ/ση αυτής μετά της οδού Πίνδου .... συγκρούσθηκε μετά του κινούμενου επί της δευτέρας οδού [Πίνδου] και με κατεύθυνση από Βορρά προς
Νότο υπ’ αριθμ..............
Β. Σύγκρουση με προπορευόμενο όχημα
.....[α’ όχημα] κινούμενο επί της Επ. οδού Προαστίου - Αγίας Τριάδας με κατεύθυνση προς Αγία Τριάδα στο 5ο χιλ. αυτής από Προάστιο επέπεσε στο προπορευόμενο και ομόρροπα επί της ιδίας
οδού κινούμενο υπ’ αριθμ............... [β’όχημα] .............. το ατύχημα έλαβε χώρα τη
στιγμή κατά την οποία ο οδηγός του β’ οχήματος π.χ. διέκοψε την πορεία του
οχήματός του για να εξέλθει από την Επ. Οδό και να εισέλθει σε ανώνυμη κοινοτική οδό ή διέκοψε την πορεία του οχήματός του πριν από την δ/ση της Επ. οδού
μετά της οδού τάδε προκειμένου ελέγξει αυτή ................... ή το ατύχημα έλαβε
χώρα την στιγμή κατά την οποία το προπορευόμενο όχημα πραγματοποιούσε
ελιγμό [στροφή] δεξιά [ή αριστερά] σε σχέση με την πορεία του με σκοπό να
εξέλθει από την ανωτέρω οδό [...............] και να εισέλθει στην οδό [...............].
- Στο σημείο αυτό απαγορεύεται ή δεν απαγορεύεται η στροφή λόγω υπάρξεως
ρυθμιστικής πινακίδας Ρ-27 ή Ρ-28, Ρ-29 ή λόγω ύπαρξης μονής ή διπλής συνεχούς διαχωριστικής γραμμής στον άξονα της οδού.
Γ. Σύγκρουση αντιθέτως κινούμενων οχημάτων
... κινούμενο επί της οδού Καρδίτσας - Καλλιθήρου με κατεύθυνση προς Καλλίθηρο, στο 13ο χιλ αυτής από Καρδίτσα συγκρούσθηκε, μετά του αντιθέτως και
επι της ιδίας οδού κινούμενο υπ’ αριθμ. ............... [β'όχημα] ....................
- Εκ των ανευρεθέντων ιχνών τροχοπεδήσεως, χαραγών επί του οδοστρώματος,
πλαστικών αντικειμένων αποσπασθέντων από τα συγκρουσθέντα οχήματα, χρωμάτων λαδιών κτλ................. τεκμαίρεται ότι η σύγκρουση των οχημάτων έλαβε
χώρα στο ρεύμα κυκλοφορίας του π.χ. α’ οχήματος.
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Δ. Σήμανση
Αναφέρεται η σήμανση που υπάρχει [σηματοδότες, πινακίδες, διαγραμμίσεις] π.χ.
στην οδό Α’ και πριν από τη διασταύρωσή της με την οδό Β’ υπάρχει πινακίδα
STOP. Η οδός Α’ είναι διπλής κατεύθυνσης και χωρίζεται με διπλή διαχωριστική
γραμμή ή νησίδα ή είναι διπλής κατεύθυνσης χωρίς διαγράμμιση. Η οδός Β’ είναι
μονόδρομος με κίνηση των οχημάτων από οδό ................... προς οδό .................. ή
από περιοχή προς περιοχή.
Στην οδό Α' υπάρχει απαγορευτική πινακίδα στροφής αριστερά ή δεξιά που απαγορεύει τη στροφή αριστερά ή δεξιά προς την οδό Β’. Στην οδό Α’, υπάρχουν πινακίδες προτεραιότητας [Ρ3]. Στην οδό Β' υπάρχει πινακίδα υποχρεωτικής
παραχώρησης προτεραιότητας [Ρ1]. Στην οδό ή στη διασταύρωση δεν υπάρχει
σήμανση. Στη διασταύρωση η κυκλοφορία των οχημάτων ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες που κατά την μετάβασή μας λειτουργούσαν ή δε λειτουργούσαν ή λειτουργούσε μόνο πάλλον κίτρινο φως από την οδό ...................
Στην περίπτωση που οι φωτεινοί σηματοδότες δεν λειτουργούν παντελώς [ούτε
το πάλλον κίτρινο] να αναφέρεται αν υπάρχει σήμανση που να καθορίζει την προτεραιότητα κίνησης των οχημάτων. Θα αναγράφεται για παράδειγμα. Η κυκλοφορία των οχημάτων στη διασταύρωση ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες
οι οποίοι δεν λειτουργούσαν κατά την ώρα της μετάβασής μου. Στη διασταύρωση
δεν υπήρχε άλλη σήμανση ή στον ιστό του φωτεινού σηματοδότη της οδού
................... υπήρχε πινακίδα STOP.
E. Συγκρουσθείσες Επιφάνειες
Αναφέρεται απλά: Α’ όχημα στην εμπρόσθια πλευρά. Β’ όχημα στην οπίσθια ή
δεξιά πλευρά κ.λ.π. χωρίς να γίνεται χαρακτηρισμός των ζημιών ως σοβαρών,
ελαφρών κ.λ.π.
ΣΤ. Προκληθείσες φθορές σε οχήματα - περιουσιακά στοιχεία τρίτων - δημοσίου
Αναφέρονται τυχόν φθορές που προκλήθηκαν σε οχήματα, περιουσιακά στοιχεία
τρίτων, σε συμπληρωματικά κατασκευάσματα της οδού π.χ. Νησίδες, οριοδείκτες,
στηθαία, ασφαλείας κ.λ.π.
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΟΥ ΕΝΕΠΛΑΚΕΙ
ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Καρδίτσα …………. ….

Ο
….….. (…..) …………………..
ΠΡΟς
Το …………………………………………
(Υπηρεσία που υπηρετεί)
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ: Σύγκρουση του ΕΑ -1111 υπηρεσιακού αυτοκινήτου.
ΣΧΕΤ: Άρθρο 2 Ν.976/1979
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και κατ' εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, σας αναφέρω τα ακόλουθα:
Την 3-7-2021 και από ώρες 14.00' έως 22.00' διατάχθηκα να εκτελέσω υπηρεσία
οδηγού με το υπ' αριθμ. ΕΑ-1111 υπηρεσιακό αυτοκίνητο περιμετρικά της Λίμνης
Ν. Πλαστήρα με επικεφαλής τον ………………………………της υπηρεσίας μας,
για …………. ………. Περί ώρα 17.00' της ιδίας κινούμενος επί της Επ. Οδού Καρδίτσας - Μορφοβουνίου Καρδίτσας με κατεύθυνση προς Μορφοβούνι, που είναι
δρόμος προτεραιότητας, στην διασταύρωση αυτής μετά της Επ. Οδού που οδηγεί
προς Μεσενικόλα Καρδίτσας, συγκρούσθηκε το οδηγούμενο από μένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο με το υπ' αριθμ. ΥΑΝ-...... ΙΧΕ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο .........
Βασίλειος του Πανάγου και της Νικολέτας, γεν. ......στο ......., κατ. Καρδίτσας - .......,
Ιδ.Υπάλληλος, ο οποίος παραβίασε ρυθμιστική πινακίδα Ρ-2 (STOP) που είχε στην
πορεία του, με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών στα οχήματα. Αυτόπτες
μάρτυρες του ατυχήματος ήταν οι:
Α) .........Δημήτριος του Χρήστου τηλ.... Β) ......Νέστορας του Αθανασίου τηλ....
Κατά την ώρα του ατυχήματος δεν οδηγούσα υπό την επήρεια οινοπνευματωδών
ποτών ή τοξικών ουσιών, όπως προκύπτει και από τη σχετική εξέταση του επιληφθέντος του τροχαίου ατυχήματος ανακριτικού υπαλλήλου, ενώ είχα εφοδιασθεί από την Υπηρεσία μου με σχετική διαταγή πορείας και αντίστοιχο δελτίο
κίνησης.
Στον ιδιώτη οδηγό ...... επέδωσα το ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα τύπου Α’ για την
ενέργεια πραγματογνωμοσύνης επί του οχήματος από υπηρεσιακό πραγματογνώμονα, ενώ ενημέρωσα αμέσως και το Τμήμα Τροχαίας Καρδίτσας, Αξιωματικός του οποίου επιλήφθηκε σχετικής προανάκρισης.
Υπογραφή
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑγΙώΤης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ

ΑΠΟ: …………….................................
(τίτλος υπηρεσίας-τηλέφωνο)
ΠΡΟΣ: …................. / ……………/ ……………………
(Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών-τηλέφωνο)
ΗΜΕΡ: ...............

Παρακαλούμε όπως προβείτε σε επιθεώρηση του υπ’ αριθμ. .............. οχήματος
του ......................................................................................
(Ονοματεπώνυμο- πατρώνυμο- διεύθυνση κατοικίας-τηλέφωνο)
το οποίο έπαθε υλικές ζημίες συνεπεία τροχαίου ατυχήματος που έλαβε χώρα
την ................. και ώρα .................. στ……………………………..
(αναφέρεται ο τόπος-διεύθυνση πού έλαβε χώρα το ατύχημα)
με το υπ’ αριθμ. ΠΣ .................. αυτοκίνητο της Υπηρεσίας μας και αποστείλετε τη σχετική Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης το συντομότερο δυνατό.

Ο παραδούς
(Υπογραφή οδηγού
υπηρεσιακού οχήματος)

Ο παραλαβών
(Υπογραφή Ιδιώτη
οδηγού)

Ο Διοικητής
(σφραγίδα - υπογραφή
προϊσταμένου που ανήκει
το όχημα)

Σημείωση: Τα σχέδια του παραπάνω υπηρεσιακού σημειώματος (τύπου Α΄).
πρέπει να βρίσκονται εντός του υπηρεσιακού οχήματος για χορήγηση στους
ιδιώτες, για αυτό πρέπει εκ των προτέρων να φέρουν την υπηρεσιακή σφραγίδα και την υπογραφή του προϊσταμένου της υπηρεσίας στην οποία ανήκει
το όχημα.
Η αρμοδιότητα τήρησης ανήκει αποκλειστικά στους οδηγούς του οχήματος
οι οποίοι πρέπει να το συντάξουν εις διπλούν εκ των οποίων το ένα παραδίδεται αυθημερόν στην υπηρεσία και το άλλο στον ιδιώτη οδηγό του ζημιωθέντος οχήματος.

Σχετική διαταγή υπ αριθμ 8036/2/219-δ από 9-7-1992 βασική εγκύκλιο διαταγή Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών/ΥΔΤ
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ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧηΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥςΤΥΧηΜΑΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 35)
ΟΔΗΓΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΝΕΠΛΑΚΗ
ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

...80...

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑγΙώΤης
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ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧηΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΥςΤΥΧηΜΑΤΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΔΗΓΟΥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) Ι.Χ. ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Εγκύκλιος 41
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ “2”
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Π.Υ………………

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Αριθ:

ΤΚ:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, ΔΗΛΩΝΩ ότι:

Φέρω την ευθύνη της συγκρούσεως μετά του υπ΄αριθμ. Π.Σ.….………… Πυροσβεστικού
Οχήματος και θέλω προβεί στην καταβολή της δαπάνης προς αποκατάσταση των ζημιών
οι οποίες προκλήθηκαν στο παραπάνω όχημα του Πυροσβεστικού Σώματος την
……/…./202. και ώρα…..
(4)
Ημερομηνία:

…. …… ..……….20……
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

Ονοματεπώνυμο

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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