
Με θέμα «Ο δρόμος της ζωής μας με ασφάλεια» οι μαθητές της 
Α Τάξης συνέταξαν έναν «Κατάλογο ζωής» με  όραμα 0 

τροχαία ατυχήματα και 0 νεκρούς. 

 

 Να γίνεται χρήση ζώνης από όλους τους επιβάτες. 

 Να γίνεται πάντα χρήση κράνους και στολής προστασίας (για τους 
δικυκλιστές). 

 Τα παιδιά πρέπει να κάθονται στο πίσω κάθισμα, σωστά δεμένα 
ανάλογα με το ύψος και το βάρος τους και να μην ενοχλούν και 
εκνευρίζουν τον οδηγό. 

 Ο οδηγός πρέπει να είναι συγκεντρωμένος όταν οδηγεί και να μην 
αποσπάται η προσοχή του από χρήση κινητού τηλεφώνου, δυνατή 
μουσική, έντονες συζητήσεις κ.ά. 

 Να μη γίνεται χρήση αλκοολούχων ποτών. Αν πρόκειται να πιούμε, 
επιλέγουμε τον οδηγό της παρέας που δεν πίνει για να μας οδηγήσει με 
ασφάλεια στο σπίτι. 

 Ο οδηγός θα πρέπει να φοράει σταθερά υποδήματα. Να κάνει σωστή 
χρήση των φώτων και με προσοχή να σταθμεύει στους δρόμους ταχείας 
κυκλοφορίας. 

 Όταν πρόκειται να ταξιδέψουμε φροντίζουμε να έχουμε κοιμηθεί καλά 
και κατά την διάρκεια του ταξιδιού να κάνουμε στάσεις για ξεκούραση 
και ξεμούδιασμα. 

 Να μη χρησιμοποιείται άσκοπα η Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης (ΛΕΑ). 

 Αυστηρή τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας. (Προσοχή: όχι παραβίαση 
του stop, του κόκκινου σήματος κ.α. Προσοχή στην προσπέραση των 
αυτοκινήτων). 



 Οι ΠΕΖΟΙ υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια ή τα ειδικά 
γι' αυτούς ερείσματα. Κατ' εξαίρεση, μπορούν να χρησιμοποιούν το 
οδόστρωμα, αφού λάβουν τις αναγκαίες προφυλάξεις. 

 Αν είναι αδύνατη η χρησιμοποίηση των πεζοδρομίων ή των ερεισμάτων, 
που προορίζονται για τους ΠΕΖΟΥΣ, ή δεν υπάρχουν πεζοδρόμηση και 
ερείσματα οι ΠΕΖΟΙ μπορούν να βαδίζουν στο οδόστρωμα, κατά τρόπο 
ώστε να μην παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. 

 Οι ΠΕΖΟΙ που χρησιμοποιούν το οδόστρωμα υποχρεούνται να βαδίζουν 
αντίθετα με την κατεύθυνση της κυκλοφορίας και όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στο άκρο του οδοστρώματος. 

 Ο οδηγός πρέπει να σέβεται τους πεζούς και τους ποδηλάτες μιας και 
πρόκειται για τους πιο ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου. 
Επομένως, σταματάμε κάθε φορά στις διαβάσεις πεζών και κρατάμε 
πάντα τις αποστάσεις ασφαλείας από τους ποδηλάτες.  

 ΔΕ Βιαζόμαστε, διατηρούμε μικρές ταχύτητες (Ιδιαίτερα σε 
κατοικημένες περιοχές) 

 ΔΕΝ κάνουμε προσπέραση χωρίς λόγο και αν χρειάζεται, να γίνει όπου 
είναι επιτρεπτό και με μεγάλη προσοχή. 

 Κρατάμε πάντα αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα 
και οδηγούμε με την κατάλληλη ταχύτητα, έχοντας ως γνώμονα όχι 
μόνο το επιτρεπόμενο μέγιστο όριο σε κάθε σημείο του οδικού δικτύου 
αλλά και τις εκάστοτε συνθήκες (κατάσταση οδοστρώματος και 
οχήματος, καιρικές συνθήκες, κατάσταση οδηγού). 

 Στην οδήγηση δείχνουμε τον πολιτισμό μας. Συγκρατούμε τα νεύρα 
μας, κάνουμε υπομονή, χρησιμοποιούμε την κόρνα όσο το δυνατόν 
λιγότερο και αποφεύγουμε την αντιπαράθεση. 

 Η συντήρηση του οχήματος (ελαστικά, φρένα κ.ά.) σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του κατασκευαστή και ανά τακτά χρονικά διαστήματα 



κρίνεται απαραίτητη, καθώς περιορίζει σημαντικά τις πιθανότητες 
ατυχήματος εξαιτίας κάποιας βλάβης.  

 Να μην παραβιάζουμε τον Κ.Ο.Κ. Να μην παραβιάζουμε σηματοδότες. 

 

 

Τον «ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΖΩΗΣ» συνέταξαν οι μαθητές της Α Τάξης 

 

Πηγές:  

Ελληνική Αστυνομία (Παρουσίαση Αρχηγείου Β΄),  

 http://www.educartoon.gr/ 

https://www.statistics.gr/ ,  

 https://www.nextdeal.gr/asfalistiki-agora/diamesolavisi/78675/ehoyn-kai-oi-pezoi-
eythynes-odikis-symperiforas-symfona-me-ton, https://www.onmed.gr/, 

 http://www.educartoon.gr/lessons/%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b1%cf%82-
%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%ac%ce%bb%cf%84%ce%bf%cf%85/,  

 ΙΣΑ και Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 

 

 

 

 

 


