
Πολιτεία & Πολίτες: Συνέργεια για την πρόληψη των 
τροχαίων συγκρούσεων 

Η κρισιμότητα της άμεσης επέμβασης στη  

διαχείριση του Τροχαίου 



Διασώσεις Π.Σ. 2015 

• Από Αστικές Πυρκαγιές 42   

• Από Δασικές Πυρκαγιές 1   

• Από Παροχές Βοηθείας 941 

 

 ΕΜΑΚ 
Τροχαία  Τραυματισμοί 

 
Θάνατοι 

 

56 65 15 

Ορειβατικά-Καταδυτικά Τραυματισμοί 
 

Θάνατοι 
 

40+10 52+3 11+10 



ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΣΚΗΝΗ ΕΝΟΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

• Επερχόμενη Κυκλοφορία 

 

• Πυρκαγιά ή και έκρηξη 

 

• Επικίνδυνα υλικά στο όχημα 

 

• Κύλιση των εμπλεκομένων οχημάτων 

 

 

 

 

 

 



  Χρόνος διάσωσης  

 

• Το ατύχημα συμβαίνει 

• Άφιξη της διασωστικής ομάδας 

• Αρχικές ενέργειες 

 

• Τεχνική διάσωση 

• Ιατρική φροντίδα 

 

• Μεταφορά στο 

πλησιέστερο/κατάλληλο νοσοκομείο 

Προβλήματα στα τροχαία ατυχήματα 



ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

• Σε περίπτωση που σας 
προσπεράσει κάποιο Π.Ο., έχετε 
τεταμένη την προσοχή σας και για 
δεύτερο! 

• Μην χρησιμοποιείτε τη Λ.Ε.Α. 

• Εάν κινείστε και διαπιστώσετε ότι 
πλησιάζουν πυροσβεστικά 
οχήματα, μετακινηθείτε με 
ασφάλεια σε σημείο που 
διευκολύνετε την προσπέλαση 
τους. 

• Μην ακολουθείτε από κοντά τα 
Π.Ο. μπορεί να ελιχθούν ή να 
σταματήσουν απότομα. 
 

 

 

 





ΑΝ ΒΡΕΘΕΙΤΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ … 

• Ελέγξτε την πορεία του οχήματος σας και 
σταθμεύστε, εάν είναι αναγκαίο, σε 
ασφαλή χώρο χωρίς να εμποδίζετε την 
κυκλοφορία, ενεργοποιώντας τα αλάρμ. 

• Χρησιμοποιείστε ανακλαστικό γιλέκο και 
τοποθετήστε τρίγωνο προειδοποίησης. 

• Χρησιμοποιείστε φακό εάν είναι νύχτα. 

• Ενημερώστε τις Υ.Ε.Α. για το τροχαίο 

 



• Πλησιάστε το όχημα ή τα οχήματα που έχουν 
εμπλακεί στο συμβάν με τη δέουσα προσοχή! 

 

• Εξασφαλίστε την προσωπική σας ασφάλεια. 

 

• Ελέγξτε περιμετρικά τον χώρο πριν προσεγγίσετε. 

 

• Πλησιάστε τους τραυματίες από την πλευρά προς 
την οποία είναι στραμμένο το κεφάλι τους. 

 

• Έχετε σε ετοιμότητα τον πυροσβεστήρα σας 

 



ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΩ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ; 

 

• Αφήστε ικανό χώρο για τη στάθμευση των 
οχημάτων των Υ.Ε.Α. 

• Ενημερώστε τους ανταποκριτές των Υ.Ε.Α. 
για οτιδήποτε γνωρίζετε σχετικά με το 
συμβάν! 

• Απομακρυνθείτε από τη σκηνή του 
ατυχήματος εάν σας ζητηθεί 

• Μην εμπλέκεστε στη διαδικασία του 
απεγκλωβισμού εάν δε σας ζητηθεί. 
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Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ….  

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ…  

ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΑΣ..  

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


