
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
•  Η ασφαλής οδήγηση και η πρόληψη των ατυχηµάτων εξαρτά-

ται κατά κύριο λόγο από τον τρόπο που οδηγούµε.

•  Μόνο η προσεκτική οδήγηση, η διαρκής εγρήγορση και η µη 
απόσπαση της προσοχής από διάφορους λόγους (κινητό τη-
λέφωνο, κάπνισµα, κούραση, απροσεξία) εξασφαλίζουν την 
πρόληψη και την αποφυγή των ατυχηµάτων.

•  Η ζώνη ασφαλείας σώζει ζωές ΚΑΙ στα επαγγελµατικά οχήµατα. 
Είναι κρίµα να µην εκµεταλλευόµαστε τον πολύτιµο αυτό σύµ-
µαχό µας σε περίπτωση ατυχήµατος.

•  Η κατάλληλη και διαρκής εκπαίδευση των οδηγών και η εφα-
ρµογή µέτρων οδικής ασφάλειας από τις εταιρείες συµβάλλει 
καθοριστικά στην πρόληψη και τη µείωση των ατυχηµάτων.

ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
•  Τα βαρέα οχήµατα απαιτούν µεγαλύτερη πείρα για την ο-

δήγησή τους, αλλά και για την αποφυγή ατυχήµατος.

•  Η απόσταση φρεναρίσµατος ενός µεγάλου οχήµατος και 
µάλιστα φορτωµένου, είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνη 
ενός µικρού επιβατικού αυτοκινήτου. Για το λόγο αυτό είναι 
ιδιαίτερα κρίσιµο να τηρούµε τις αποστάσεις ασφαλείας.

•  Ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού σε περίπτωση κινδύνου 
υπολογίζεται στο 1 δευτερόλεπτο. Με ταχύτητα 100 χ.α.ω. το 
αυτοκίνητο διανύει στο χρόνο αυτό περίπου 27 µέτρα. 

•  Σε περίπτωση ολισθηρότητας του οδοστρώµατος η απόστα-
ση φρεναρίσµατος αυξάνεται κατακόρυφα και µειώνεται 
αντίστοιχα η σταθερότητα του οχήµατος.

ΦΟΡΤΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
•  Η κατανοµή του φορτίου παίζει καταλυτικό ρόλο στην 

ευστάθεια του οχήµατος. Ιδιαίτερα η µετακίνηση υγρών 
φορτίων µπορεί να επιφέρει εύκολα την ανατροπή του, 
ακόµη και µε χαµηλές ταχύτητες κίνησης.

•   Η φόρτωση και η πρόσδεση του φορτίου θα πρέπει να 
διασφαλίζουν την πλήρη ακινητοποίησή του και τον ισοµερή 
καταµερισµό του βάρους, ώστε το τελευταίο να µοιράζεται 
αναλογικά σε όλους τους άξονες.

•  Η ρύπανση του οδοστρώµατος µέσω των ελαστικών ή 
της απώλειας φορτίου (λάσπες, χώµατα, άµµος ή άλλα 
αντικείµενα) αποτελεί πηγή κινδύνου και αιτία ατυχηµάτων 
για τα επερχόµενα οχήµατα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα. 

•   Η οδήγηση του οχήµατος µε µέγιστο φορτίο καταπονεί όλα 
τα συστήµατα του αυτοκινήτου και φυσικά και των φρένων. 
Για τον τρόπο αυτό θα πρέπει οι κινήσεις µας  να είναι 
πιο ήπιες, να διατηρούµε χαµηλότερες ταχύτητες, πάντα 
µέσα στα επιτρεπόµενα όρια, και να φροντίζουµε ώστε να 
µην εξαντλούνται τα όρια των µηχανικών συστηµάτων του 
αυτοκινήτου µας.

ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
•  Η κούραση του οδηγού και η υπνηλία συµπεριλαµβά-

νονται στις βασικές αιτίες δηµιουργίας ατυχηµάτων, αυ-
ξάνοντας επίσης το χρόνο αντίδρασης σε περίπτωση 
κινδύνου. 

•   Ο ύπνος είναι αναντικατάστατος. Ως ενήλικες χρειαζόµα-
στε 7 µε 8 ώρες συνεχόµενου ύπνου καθηµερινά. 

•   Ο καφές και τα διεγερτικά αναψυκτικά δηµιουργούν 
προσωρινά µόνο µια αίσθηση ευεξίας. Στη συνέχεια ο 
οργανισµός ατονεί και η υπνηλία αυξάνεται µειώνοντας τα 
αντανακλαστικά µας.

•  Ο οδηγός πρέπει να τηρεί τα προβλεπόµενα από τη 
νοµοθεσία ωράρια (Κανονισµός 561/2006/ΕΟΚ, Οδηγία 
88/599). Η οδήγηση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10 ώρες 
την ηµέρα και να τηρούνται πάντα τα προβλεπόµενα 
διαλείµµατα ανάπαυσης.

•  Πολλά φάρµακα επηρεάζουν αρνητικά την αντίληψη και 
τις αντιδράσεις του οδηγού. Σε περίπτωση λήψης τέτοιων 
φαρµάκων, το ωράριο του οδηγού θα πρέπει να διαµορ-
φώνεται ανάλογα ή ακόµη και να ακυρώνεται κάποιο 
δροµολόγιο.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
•  Mόνο ένα καλά διατηρηµένο και συντηρη-

µένο όχηµα µπορεί να ανταποκριθεί σωστά 
στις εντολές µας και να µας εξασφαλίσει τη 
δυνατότητα να αποφύγουµε έναν κίνδυνο.

•  Τα ελαστικά αποτελούν καίριο παράγοντα 
οδικής ασφάλειας. Σε τακτά χρονικά δια-
στήµατα (όχι περισσότερο από ένα µήνα) 
θα πρέπει να ελέγχονται η πίεση, το βάθος 
του πέλµατος και η γενικότερη κατάσταση 
του ελαστικού. 

•  Όλα τα φώτα, οι γυάλινες επιφάνειες και οι 
καθρέπτες θα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη 
κατάσταση, ώστε να µας εξασφαλίζουν πλήρη 
ορατότητα. Επίσης η παρουσία και η θέση του 
δικού µας οχήµατος θα πρέπει να γίνεται εύκολα 
αντιληπτή και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδο-
στρώµατος (οδηγούς και πεζούς). 



οδηγώ µε ασφάλεια
Βασικές αρχές ασφαλούς οδήγησης  

για τον επαγγελµατία οδηγό

Ευχαριστούµε την εταιρεία Quality & Safety LTD (Q&S) και το 
Σύνδεσµο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) για τη συνδροµή 

στη δηµιουργία, έκδοση και διανοµή του παρόντος εντύπου.

Η ΑΡΧΗ: ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
Πίσω από κάθε αριθµό των στατι-
στικών µετρήσεων για τα ατυχή-
µατα στους δρόµους κρύβεται 
και µια τραγωδία, διότι δεν υπάρ-
χει τίποτε πιο τραγικό από τον 
αιφνίδιο θάνατο ενός ανθρώπου 
σε τροχαίο δυστύχηµα. Ο Πάνος 
Μυλωνάς, τεταρτοετής φοιτητής 
του Τµήµατος Μηχανολόγων και Α-
εροναυπηγών Μηχανικών του Πα-

νεπιστηµίου Πατρών και δηµοσιογράφος του Ειδικού Τύπου 
του αυτοκινήτου (ο νεότερος διαπιστευµένος στην Ευρώπη) 
είχε όλα τα εφόδια για να διακριθεί στο χώρο της επιστήµης, 
της έρευνας και της τεχνολογία.

Το νήµα της ζωής του κόπηκε ξαφνικά στα 22 του χρόνια, 
στις 22 Μαρτίου 2004, στο δρόµο Κορίνθου-Πατρών, ενώ 
πήγαινε να παρακολουθήσει τα µαθήµατά του, γεµίζοντας 
πόνο γονείς, αδελφό, φίλους και συναδέλφους. Ο θάνατός 
του υπήρξε η αφορµή για την ίδρυση του Ινστιτούτου Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», ενώ στη µνήµη του απονέµεται 
υποτροφία κάθε χρόνο στον καλύτερο φοιτητή του  Τµήµατος 
που οποίο φοιτούσε.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας 
και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφά-
λεια και την Πρόληψη και Μείωση των 
Τροχαίων Ατυχηµάτων «Πάνος Μυ-
λωνάς», µε το διακριτικό τίτλο «Ι.Ο.ΑΣ. 
Πάνος Μυλωνάς», συστάθηκε το Μάιο του 2005. Αποτελεί µη 
κερδοσκοπικό Οργανισµό µε ιδρυτικά µέλη Πανεπιστηµια-
κούς φορείς, επιχειρηµατικούς φορείς, Ελεγκτική Εταιρεία και 
φυσικά πρόσωπα.

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η ανάληψη, υποστήριξη και προ-
ώθηση δραστηριοτήτων που προάγουν την οδική ασφάλεια, 
όπως η µελέτη, η έρευνα, η ενηµέρωση και η εκπαίδευση, µε 
στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχηµάτων.

Το Ινστιτούτο που αποτελεί Μέλος του Ευρωπαϊκού Συµ-
βουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), συνεργάζεται µε 
φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο ζήτηµα της πρό-
ληψης των τροχαίων ατυχηµάτων που έχει µετατραπεί σε 
µάστιγα για την κοινωνία µας.

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς

Νεµέσεως 2, Αθήνα 11253
Τηλ.: 210-8620150, Fax.: 210-8620007

e-mail: info@ioas.gr, www.ioas.gr

Υπό την Αιγίδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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