Σεμινάριο αμυντικής

οδήγησης

Ο μόνος τρόπος για την αποφυγή τροχαίων
ατυχημάτων στις μετακινήσεις

Καλωσόρισμα
Σας καλωσορίζω στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Defense driving course’, που
πραγματοποιεί η εταιρεία μας. Η αμυντική οδήγηση είναι μια ευφυής
προσέγγιση η οποία θα βοηθήσει να μειώσετε τις πιθανότητες εμπλοκής σας
σε οδικά τροχαία ατυχήματα και να θεμελιώσετέ το κατάλληλο υπόβαθρο ώστε
να μπορείτε να οργανώσετε και να μετατρέψετέ τα οδικά σας ταξίδια σε μια
ευχάριστη και λιγότερο κουραστική εμπειρία.
Επιπλέον, εκτός από την αύξηση των επιπέδων ασφάλειας που θα σας
προσδώσει, ακολουθώντας την τακτική της αμυντική, το όχημα σας θα
παραμένει σε ‘υγιή κατάσταση’, αφού συνεισφέρει στην εξοικονόμηση
καυσίμων, ελαστικών και ‘service’ του οχήματος.
Η συμμετοχή σας στο ‘Defense driving course’ θα σας βοηθήσει στο να
χειρίζεστε πιο αποτελεσματικά το όχημα σας, να οδηγείτε με δεξιότητα και
σταθερότητα, και θα αυξήσει την αίσθηση αντίληψης κινδύνου, με την
απόκτηση έξοχης ικανότητας παρατηρήσεως.
Ελπίζω ειλικρινά να απολαύσετε αυτή την εμπειρία τόσο σε εκπαιδευτικό
επίπεδο όσο και σε επίπεδο φιλοξενίας.
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Οδικό τροχαίο ατύχημα
Αιφνίδιο, ζημιογόνο γεγονός
που προκαλείται από τη λειτουργία οχήματος
προξενεί βλάβη σε πρόσωπα ή πράγματα.
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Διοικητικά έξοδα

Διάφορα

Καταστροφές (συµπεριλαµβανοµένης της
καταστροφής του περιβάλλοντος)
Άλλο οικονομικό κόστος

Ιατρικό κόστος

Ανθρώπινο κόστος

Μη ιατρικό κόστος
αποκατάστασης

Απώλεια παραγωγικής
ικανότητας

Κόστος τροχαίων ατυχημάτων…ανά θύμα
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Κόστος τροχαίων ατυχημάτων …πολιτεία
Πάνω από 3.000.000.000

Αιτίες τροχαίων ατυχημάτων
Ατελής γνώση των κινδύνων κυκλοφορίας

Εσφαλμένοι χειρισμοί του οχήματος

Οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνευματωδών ή τοξικών ουσιών, χρήση κινητού

Αλαζονική συμπεριφορά κατά την οδήγηση

Εσφαλμένες αντιδράσεις σε περίπτωση κινδύνου (φρενάρισμα, επιτάχυνση, ελιγμός)

Συνειδητές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)
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Παράγοντες οδικής ασφάλειας

• Η οδική κυκλοφορία είναι εγγενώς μη ασφαλής.
• Το οδικό σύστημα είναι σχεδιασμένο, με τέτοιο τρόπο που δεν
αποτρέπει (τουλάχιστον αποτελεσματικά), τις συγκρούσεις και τους
σοβαρούς τραυματισμούς.
• Τα στατιστικά στοιχεία, καταδεικνύουν το μεγάλο αριθμό τροχαίων
ατυχημάτων, σοβαρών τραυματισμών και θανάτων.
• Οι άνθρωποι είναι από τη φύση τους ευάλωτοι, κάνουν λάθη και
προβαίνουν σε παραβάσεις.

Όταν οδηγούμε …
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Τα τροχαία ατυχήματα προκαλούνται από τις μη ασφαλείς πράξεις
των χρηστών των οδών που:
• είναι άμεσα υπεύθυνες στο 65 % των συγκρούσεων.
• συμβάλλουν
στο 96 % των συγκρούσεων.
• Η μείωση των μη ασφαλών πράξεων των χρηστών των οδών θα
μπορούσε να οδηγήσει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας;

Υπάρχει τρόπος να ελαχιστοποιήσουμε
τον κίνδυνο ατυχήματος κατά την
οδήγηση χωρίς να είμαστε οι καλύτεροι
οδηγοί στον κόσμο?

?

Βελτιώνοντας… την Συμπεριφορά
την Αντίληψη

Συμπεριφορά

Ο τρόπος με τον οποίο
κάποιος αντιμετωπίζει
τους άλλους

Αντίληψη

Άμεση ερμηνεία
και απόδοση νοήματος
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Αμυντική οδήγηση

Η Αμυντική Οδήγηση…
Είναι μία τεχνική πολύ απλή που οι
οδηγοί μαθαίνουν πολύ εύκολα.

Είναι ενεργητική ευγένεια, συμπόνια,
κοινή λογική, συνεργασία αντί του
Εγώ εναντίον όλων.

Δίνει έμφαση στη γνώση, την
διορατικότητα, την εγρήγορση, την
κρίση και την ικανότητα.

Είναι οδήγηση προς έναν προορισμό
χωρίς ατύχημα και χωρίς να
διακυβεύεται η ασφάλεια άλλων
χρηστών.

Η αμυντική οδήγηση είναι
τρόπος οδήγησης
που σώζει ζωές, χρόνο, κόστος,
ανεξαρτήτως συνθηκών,
συμπεριφορών μέσω της πρόληψης
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Τώρα που ξέρετε τι
είναι η αμυντική
οδήγηση και όλα τα
σχετικά, δεν αξίζει τον
κόπο για να μια δοκιμή;

Εμπειρία
Εκπαίδευση
Προσδοκίες

Το πρόγραμμα οδήγησης…

Χαρακτήρα

Άποψη για την κοινωνία

Απασχολημένος

Νωχελικός

Επιθετικός

Αναποφάσιστος

Ιδιοσυγκρασία

Συνεσταλμένος

Αυτόματος

Γρήγορος

Σωστός
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Το να αλλάξουμε είναι
πολύ δύσκολο γιατί
πρέπει να
σταματήσουμε τις
δικαιολογίες και να
βρούμε τον λόγο που
θα το κάνουμε

Αμυντική οδήγηση
1. Αναζητώ
2. Αξιολογώ
3. Εκτελώ
4. Συμπεριφέρομαι
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Αποτρέποντας μία σύγκρουση…
1. Αναζητήστε τον κίνδυνο.
•
•
•
•

Σαρώστε το δρόμο μπροστά, τις επόμενες δύο διασταυρώσεις στις πόλεις,
Κοιτάτε τον ορίζοντα , την επόμενη στροφή, πολλά δευτερόλεπτα μπροστά.
Ελέγξτε την κυκλοφορία στο πλάι και πίσω κοιτάζοντας τους καθρέφτες συχνά.
Αναγνωρίζοντας κίνδυνο εκ των προτέρων σας έχετε χρόνο να τον αποφύγετε.

2. Αξιολογήστε την άμυνα.
• Μόλις αναγνωρίσετε ένα πιθανό κίνδυνο, χρησιμοποιείστε τις γνώσεις σας και τις
αρχές της αμυντικής οδήγησης για να επιλέξετε τον καλύτερο τρόπο για να
αποφύγετε μια σύγκρουση σε κάθε κατάσταση.

3. Πράξτε σωστά και έγκαιρα.
• Αφού έχετε επιλέξει την καλύτερη άμυνα κατά του κινδύνου, ενεργείστε την
κατάλληλη στιγμή. Αυτό υποκαθιστά, όταν η εγρήγορση και η ικανότητα σας στην
οδήγηση δεν θα είναι αρκετές.

Αναζητώ τον κίνδυνο

Αμυντική Οδήγηση
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Το εύρος της περιοχής που ο οδηγός μπορεί να ανιχνεύσει κοιτάζοντας
εμπρός μακριά
Τι κοιτάμε:
Καθορισμός κατεύθυνσης

Κεντρική όραση
Όραση εστίασης

Ανίχνευση
πινακίδων

Περιφερειακή
Όραση
Χρώματα και
αλλαγή ταχύτητας

Το 90% των πληροφοριών ο οδηγός τις δέχεται από την όραση

Καταρράκτης
Ονομάζεται έτσι γιατί μοιάζει σαν καταρράκτης μπροστά από τα μάτια και μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την
ικανότητά του οδηγού να διακρίνει τι συμβαίνει στο οπτικό του πεδίο.
Προκαλεί θόλωση του φακού του ματιού και ευαισθησία στο έντονο φως (σημαντικό για την οδήγηση κατά τη
διάρκεια της ημέρας).
Το θετικό είναι ότι διορθώνεται με σχετικά εύκολη χειρουργική επέμβαση.

Γλαύκωμα
Αυξημένη πίεση στο μάτι, προκαλώντας μειωμένη νυχτερινή όραση, τυφλά σημεία και απώλεια της όρασης σε οποιαδήποτε
πλευρά.
Σημαντική αιτία τύφλωσης.
Το γλαύκωμα μπορεί να αναπτυχθεί σταδιακά ή Αυξημένη πίεση στο μάτι, προκαλώντας μειωμένη νυχτερινή όραση, τυφλά
σημεία και απώλεια της όρασης σε οποιαδήποτε πλευρά.

Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια
Επιπλοκή του διαβήτη που μπορεί να οδηγήσει σε αιμορραγία στον αμφιβληστροειδή.
Ένα άλλο κοινό αίτιο τύφλωσης
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Εκφύλιση ωχράς κηλίδας
Απώλεια της κεντρικής όρασης, θολή όραση (ιδιαίτερα κατά το διάβασμα),
παραμορφωμένη όραση (κυματιστές γραμμές), όπου τα χρώματα εμφανίζονται
ξεθωριασμένα.
Η πιο κοινή αιτία τύφλωσης στα άτομα άνω των 60 ετών.

Αποκόλληση Αμφιβληστροειδούς
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν στίγματα, σαν το άτομο να βλέπει «μυγάκια»,
αναλαμπές φωτός στο οπτικό πεδίο, αίσθηση σκιάς ή κουρτίνας να «κρέμεται» στη
μία πλευρά του οπτικού πεδίου

Σαρώνω, μπροστά
Πλάγια, πίσω

Αναρωτηθείτε
Τι υπάρχει πίσω σας;
Τι υπάρχει γύρω σας;
Κοιτάξτε τους καθρέπτες
Κοιτάξτε μέσα από τα αυτοκίνητα
Χρησιμοποίησε την τεχνική «και αν;»
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Αξιολογώ τον κίνδυνο

Αμυντική Οδήγηση

Πως ορίζεται ο κίνδυνος;

Κίνδυνος είναι το ενδεχόμενο να προκύψουν ανεπιθύμητες εκβάσεις
Ο κίνδυνος είναι μία ανθρώπινη επινόηση για την αντιμετώπιση
των απειλών και των αβεβαιοτήτων της ζωής

Υπάρχουν πολλές διακρίσεις κινδύνου
Καταστροφικός‐μικρός, ελεγχόμενος‐μη ελεγχόμενος, προσωρινός‐μόνιμος
άμεσος‐έμμεσος, δίκαιος‐άδικος, συνήθης‐νέος, εκούσιος‐ακούσιος
αναμενόμενος‐μη αναμενόμενος, μοιραίος‐μη μοιραίος, γενικός‐ειδικός,
αλληλοεπιδρών‐ανεξάρτητος, εσωτερικός‐εξωτερικός, ακαριαίος‐σταδιακός
Αναστρέψιμος‐μη αναστρέψιμος
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Ο κίνδυνος γίνεται αντιληπτός…

Ως αντικειμενική υπόσταση
Ως προϊόν νοητικών διεργασιών

Η αντίληψη του κινδύνου…
• Είναι μία διαισθητική κρίση μεταξύ
των δύο όψεων του κινδύνου
• Το άτομο καλείται να αξιολογήσει:
o Την πιθανότητα συμβάντος
o Τις συνδεδεμένες συνέπειες
Κίνδυνος = πιθανότητα x επίπτωση
Κίνδυνος = επικινδυνότητα x ευπάθεια

Σφάλμα διαθεσιμότητας
Είδηση:
Διαρρήκτες ρημάξανε σπίτια στις Σέρρες

1. Συχνότητα εμφάνισης ενός γεγονότος
2. Ο τρόπος και η συχνότητα προβολής του
γεγονότος από ΜΜΕ
3. Η εντύπωση που μας κάνει το γεγονός
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Σφάλμα αντιπροσωπευτικότητας
• Ερώτηση:
• Από τι κινδυνεύει ένας άνδρας
ηλικίας 50 ετών
• Από τι κινδυνεύει ένας άνδρας
ηλικίας 50 ετών και gay

Πιστεύεται στην τύχη;

Παιχνίδι

Πιθανότητες

ΠΡΟΠΟ 14άρι

1: 4782969

ΠΡΟΠΟ 13άρι

1:170820,32

ΠΡΟΠΟ 12άρι

1:13140,02

ΠΡΟΠΟ 7άρι

1:2187

ΠΡΟΠΟ 6άρι

1:182,2

ΛΟΤΤΟ εξάρι

1:13983816

ΛΟΤΤΟ πεντάρι

1:54200,84

ΛΟΤΤΟ τεσσάρι

1:1032,4

ΤΖΟΚΕΡ 5

1:1221759

ΤΖΟΚΕΡ 5+1

1:24435180

ΚΙΝΟ 8

1:230114,61

ΚΙΝΟ 9

1:1380687,65

ΚΙΝΟ 10

1:8911711,18

ΚΙΝΟ 11

1:62381978

ΚΙΝΟ 12

1:478261833,14
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Αυταπάτη του ελέγχου
• Συχνά θεωρούμε ότι μπορούμε να επηρεάσουμε μία κατάσταση ενώ το
αποτέλεσμα εξαρτάτε μόνο από την τύχη
• Υπάρχει η αντίληψη ότι βάση των προσωπικών μας ικανοτήτων ή λόγω της
εμπλοκής μας μπορούμε να επηρεάσουμε το αποτέλεσμα
• Ο καθένας θεωρεί ότι χάρη στην δική του πείρα και ικανότητα δεν θα
εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα
• Αν συμβεί αυτό σε εμάς θα αποδοθεί σε εξωτερικούς παράγοντες,
• Αν συμβεί σε άλλους θα αποδοθεί στην ανικανότητα του

Να γνωρίζετε τι θα κάνετε
Να γνωρίζετε τους κινδύνους
των επιλογών σας
Χρησιμοποιείστε βασικές αρχές
Μην υποθέτετε ότι σας είδαν
Αναπτύξτε αποτελεσματικά
μοτίβα ελέγχου
Επιβραδύνεται
Κρατάτε αποστάσεις ασφαλείας
ανάλογα με τις συνθήκες
Μην εμπιστεύεστε ότι οι άλλοι θα
Κάνουν αυτό που πρέπει

Ενεργώ προληπτικά

Αμυντική Οδήγηση
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Πως αποφασίζουμε όταν οδηγούμε…

Λήψη
πληροφοριών

Επιλογή

Ερμηνεία

Απόφαση

Απόσταση αντίδρασης…

?
Πόσος είναι ο χρόνος μέχρι να αντιδράσει ο οδηγός;
Πόση απόσταση θα διανύσει το όχημα μου κατά τον χρόνο αυτό;
Από τι εξαρτάτε ο χρόνος αυτός;

1. Ερέθισμα

2. Αντίληψη ερεθίσματος

Αντίδραση

3. Αποστολή εντολής

4. Ενέργεια

Ανταπόκριση

Χρόνος αντίδραση
Συνάρτηση ηλικίας
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Περιοχή μηδενικής αποφυγής
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Η οδήγηση πρέπει να γίνεται αναπόσπαστα

• Ψάχνουμε για αντικείμενα στο πάτωμα του
αυτοκινήτου
• Ρυθμίζουμε το GPS
• Αλλάζουμε σταθμό στο ράδιο
• Ρυθμίζουμε την θερμοκρασία του
αυτοκινήτου
• Κάνουμε make‐up
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•
•
•
•
•

Τρώμε και πίνουμε μέσα στο αυτοκίνητο
Ρυθμίζουμε το παιδικό κάθισμα
Καπνίζουμε
Ψάχνουμε το πορτοφόλι μας
Ψάχνουμε το ντουλαπάκι

•
•
•
•
•

Συνομιλούμε με επιβάτες
Σκεπτόμαστε
Ονειρευόμαστε
Είμαστε υπό την επήρεια ουσιών
Είμαστε θυμωμένοι, εκνευρισμένοι

Επιβάτες
• Συνομιλία
• Χειρονομίες κατά την διάρκεια
της συνομιλίας
• Κοίταγμα κατά την διάρκεια
συνομιλίας
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Όταν στέλνουμε μηνύματα η
προσοχή μας αποσπάστε:
• Οπτικά γιατί κοιτάτε το
τηλέφωνο και όχι τον δρόμο
• Χρησιμοποιείτε το χέρι για να
πληκτρολογήσετε
• Επικεντρώνεστε στην συνομιλία
σας και όχι στην κατάσταση που
εξελίσσετε

Κινητό τηλέφωνο

• Τι συμβαίνει όταν μιλάμε στο
κινητό;
• Έχει σχέση αν μιλάω με hand ‘s free;
• Γιατί είναι επικίνδυνο ;
• Πως λειτουργεί ο εγκέφαλος;
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Απόσταση πέδησης…

?
Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να σταματήσει το αυτοκίνητο
Πόση απόσταση θα διανύσει το αυτοκίνητο μου από την στιγμή
που θα πατήσω φρένο;
Από τι εξαρτάτε η απόσταση αυτή ;

Συντελεστές απόστασης πέδησης…
• Είδος της πέδησης
• Υλικά της πέδησης
• Όχημα
• Οδόστρωμα
• Υποστηρικτικά συστήματα
του οχήματος
• Τεχνική πέδησης του
οδηγού

Απόσταση Πέδησης
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Συστήματα υποστήριξης πέδησης ‐ ABS
ABS – Anti‐lock brake System ( ALB
, BDC ) Ηλεκτρονικό σύστημα που
επιδρά στο σύστημα πέδησης και
έχει σαν αποτέλεσμα την αποφυγή
μπλοκαρίσματος των τροχών κατά
την πέδηση.

Συστήματα υποστήριξης πέδησης ‐ EBD

EBD‐ Electronic Brake Distribution
Ηλεκτρονική κατανομή της
δύναμης πέδησης σε κάθε άξονα
του οχήματος

Συστήματα υποστήριξης πέδησης ‐ BAS
BAS Brake assist System Βοηθητικό
σύστημα πέδησης που λειτουργεί
σε πέδηση ανάγκης, αυξάνοντας
την αποτελεσματικότητα της
πέδησης μέσω της αύξησης της
δύναμης πέδησης.
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Συστήματα υποστήριξης πέδησης ‐ ESP

ESP – Electronic Stability program ( DSC ,
TCS ,ASC +T , ESR , CBC) Ηλεκτρονικό
πρόγραμμα για την σταθερότητα του
οχήματος (υπερστροφή ,υποστροφή)
επενεργώντας στο σύστημα πέδησης και
χωριστά σε κάθε τροχό ή στην μείωση
της συνολικής ροπής.( Mercedes )

Απόσταση ασφαλείας
• Η απόσταση ασφαλείας
μετριέται σε χρόνο
• Οδικό περιβάλλον
• Καιρικές συνθήκες
• Όχημα που χειρίζομαι
• Οδηγική ικανότητα

Απόσταση ασφαλείας…
Διάστημα τουλάχιστον ίσο με την απόσταση
που θα διανύσει το όχημα σε τουλάχιστον 2
δευτερόλεπτα
Ταχύτητα
Απόσταση ασφαλείας
50 χλ/ω
27,70 μ
60 χλ/ω
33,33 μ
70 χλ/ω
38,88 μ
80 χλ/ω
44,44 μ
90 χλ/ω
50,00 μ
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Ενεργήστε προληπτικά

Ο οδηγός είναι συγκεντρωμένος
και σε εγρήγορση όταν οδηγεί
Ένας οδηγός μπορεί μα μην έχει
καλά αντανακλαστικά ή να μην
έχει δεξιότητες, αλλά όλα αυτά
μπορούν να αναπληρωθούν με
την πρόληψη

Πολλοί οδηγοί μπορεί να έχουν
καλά αντανακλαστικά ή δεξιότητες
αλλά πολλές φορές αντιδρούν λανθασμένα
Μην ξεχνάτε την περιοχή μηδενικής αποφυγής

Αλκοόλ και ουσίες

Αμυντική Οδήγηση
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Αλκοόλ: Ορισμοί
• Αραβική λέξη “al kohl”
• Πρώτα αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά από Άραβες αλχημιστές

• Αλκοολούχα ποτά»: περιέχουν αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα)
γεωργικής προέλευσης σε οποιοδήποτε ποσοστό, το
οποίο έχει προέλθει είτε από φυσική ζύμωση, είτε
από προσθήκη κατά την επεξεργασία

• Ελληνική νομοθεσία 3 κατηγορίες:
• κρασί
• μπύρα
• οινοπνευματώδη ποτά γενικά

Αλκοόλ: Ιστορική αναδρομή
4000 πχ

• Μπύρα & υδρομέλι στην περιοχή της Μεσοποταμίας

2000 πχ

• Ευρεία διάδοση κρασιού στην Αρχαία Ελλάδα και στη
συνέχεια στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία

800 μχ

• Εμφάνιση και διάδοση αποσταγμένων ποτών στην
Ευρώπη μετά την επαφή με τον Αραβικό πολιτισμό

Αλκοόλ: Ιστορική αναδρομή
Σε κάθε εποχή και πολιτισμό ‐ Κανόνες Κατανάλωσης:
• Βαβυλώνα
• Κώδικας Χαμουραμπί: διατάξεις για τον κανονισμό λειτουργίας "οίκων οινοποσίας"

• Αρχαία Ελλάδα
• «Συμπόσιο» του Πλάτωνα: διαδικασίες σωστής οινοποσίας και αρνητικές συνέπειες
της μέθης

• Παλαιά Διαθήκη:
• Απολαύσεις από τη μετριοπαθή κατανάλωση οινοπνεύματος, αλλά και οι
δυσάρεστες επιπτώσεις της μέθης
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Επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ στην Ελλάδα
Κάτω από τον μέσο όρο κατανάλωσης αλκοόλ της ΕΕ (Π.Ο.Υ. , 2010)
* Προσοχή: Δεν συμπεριλαμβάνεται το οικιακά παραγόμενο αλκοόλ!
• Καταγεγραμμένη κατανάλωση: 10,55 lt/ άτομο/ έτος
• Δηλαδή...
• 520 ποτήρια των 50 ml (διπλή μερίδα σε bar) ποτού( π.χ. ουίσκι, ρούμι, βότκα,
κονιάκ) με περιεκτικότητα σε αλκοόλ 40%
ή
• 620 κουτιά μπύρας των 330 ml με περιεκτικότητα σε αλκοόλ 5%
ή
• 530 ποτήρια κρασί των 175 ml με περιεκτικότητα σε αλκοόλ 12%

Τι είναι το BAC;
• Body Alcohol Concentration
• μέτρο της ποσότητας του αλκοόλ στο αίμα ενός ατόμου επί της %.
• είναι η μονάδα μέτρησης αλκοόλ

• Ο ακριβής χρόνος που χρειάζεται κάθε σώμα για να απορροφήσει το αλκοόλ
διαφέρει από άτομο σε άτομο.
• Διαφορετικοί παράγοντες που επηρεάζουν το BAC είναι:
•
•
•
•
•
•

η ποσότητα φαγητού που έχετε καταναλώσει,
η ώρα της ημέρας,
η διάθεσή σας,
ο μεταβολισμός σας,
τα επίπεδα κούρασης,
το φύλο σας.
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Πως υπολογίζουμε την ποσότητα του αλκοόλ
• Τα αλκοολούχα ποτά σερβίρονται σε διάφορα μεγέθη ποτηριών, μπουκαλιών κλπ.
• Τι ποσότητα αλκοόλ καταναλώνουμε ένα αλκοολούχο ποτό και όχι την ποσότητα του
υγρού που καταναλώνουμε.
Ο υπολογισμός είναι ανάλογος της περιεκτικότητας του ποτού σε αλκοόλ και της
ποσότητας που καταναλώνεται.
• 1 μονάδα αλκοόλ ισοδυναμεί με 8 γραμμάρια καθαρού αλκοόλ.

Πηγή: www.eneap.com.gr

Δεν υπάρχουν ελαφριά και βαριά ποτά.
Όλα είναι ένα ποτό

Όλα έχουν ποσότητα αλκοόλ 1 bac
1 μονάδα = 10 ml αλκοόλ = 8 gr αιθανόλης

Τρόπος υπολογισμού μονάδων αλκοόλ

Μονάδες αλκοόλ =

Περιεκτικότητα ποτού Χ Ποσότητα
1000

Παράδειγμα:
Για ένα μεγάλο μπουκάλι μπύρας (500 ml) με περιεκτικότητα σε
αλκοόλ 5%
Μονάδες αλκοόλ= 5 x 500/ 1000= 2,5 ή 2,5Χ 8 = 20 gr αλκοόλης
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Επίπεδα Κατανάλωσης αλκοόλ
• Υπεύθυνη (Responsible) κατανάλωση
• Άνδρες: 3 – 4 μονάδες/ ημέρα και 2 ημέρες/εβδομάδα αποχή από το αλκοόλ
(ανώτατο όριο 20 μονάδες/ εβδομάδα )
• Γυναίκες: 2 – 3 μονάδες/ ημέρα και 2 ημέρες/εβδομάδα αποχή από το αλκοόλ
(ανώτατο όριο 15 μονάδες/ εβδομάδα)

• Επισφαλής (Hazardous) κατανάλωση
• Άνδρες: 4‐7 μονάδες/ ημέρα και 21‐49 μονάδες/ εβδομάδα
• Γυναίκες: 3‐5 μονάδες/ ημέρα και 16‐35 μονάδες/ εβδομάδα

• Επιβλαβής (Harmful) κατανάλωση
• Άνδρες: > 7 μονάδες/ ημέρα και 50 μονάδες/ εβδομάδα
• Γυναίκες: > 5 μονάδες/ ημέρα και 35 μονάδες/ εβδομάδα
1 μονάδα = 10 ml αλκοόλ = 8 gr αιθανόλης

Περιπτώσεις που απαιτείται πλήρης αποφυγή του
αλκοόλ
• Εγκυμονούσες ή γυναίκες που θέλουν να τεκνοποιήσουν
• Γυναίκες που θηλάζουν
• Άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή
• Άτομα με χρόνια νοσήματα
• Άτομα που σκοπεύουν να οδηγήσουν, να χειριστούν
μηχανήματα ή να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που
απαιτούν συγκέντρωση ή επιδεξιότητα ή σε καταστάσεις
όπου η μειωμένη κρίση μπορεί να οδηγήσει σε ατύχημα ή
και θάνατο (π.χ. κολύμβηση)

Πως ενεργεί
0,10 g/l

Απόσπαση προσοχής και αύξηση του χρόνου αντίδρασης

0,20 g/l

Μείωση ελέγχου τιμονιού και ευθυγράμμισης αυτοκινήτου

0,30 g/l

Μείωση ισορροπίας, αντανακλαστικών και όρασης

0,40 g/l

Ασυγχρονισµός κινήσεων

0,50 g/l

Όριο νομοθεσίας

0,60 g/l

Μείωση αντίληψης και κρίσης γεγονότων

0,70 g/l

Απώλεια ελέγχου ταχύτητας και Μείωση ικανότητας
Συγκέντρωσης

0,80 g/l
Πηγή

National Highway Traffic Safety Administration (USA)
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Άνδρες

Άντρες:
Γυναίκες:

δεν πρέπει να καταναλώνουν περισσότερο από 2 ποτά ανά ώρα
δεν πρέπει να καταναλώνουν περισσότερο από 1 ποτό ανά ώρα.
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Το μεγάλο πρόβλημα … οι αναστολές.

Αλκοομέτρηση
• Όριο 0,50 g/l σε αιμοληψία
• Όριο 0,25 χιλ /l με αλκοολόμετρο
• Αν αρνηθώ 1,1 g/l
Επαγγελματίες οδηγοί όταν οδηγούν
επαγγελματικό όχημα
• Όριο 0,20 g/l σε αιμοληψία
• Όριο 0,1 χιλ /l με αλκοολόμετρο
Νέοι οδηγοί έως δύο (2) έτη
• Όριο 0,20 g/l σε αιμοληψία
• Όριο 0,10 χιλ /l με αλκοολόμετρο

200 € διοικητικό πρόστιμο, ακινητοποίηση οχήματος
0,50 g/l έως 0,80 g/l, με αιμοληψία

0,25 έως 0,40 mg/l με αλκοολόμετρο

700 € αφαίρεση άδειας οδήγησης για 90 ημέρες, ακινητοποίηση οχήματος
0,80 g/l έως 1,10 g/l, με αιμοληψία

0,40 έως 0,60 mg/l με αλκοολόμετρο

2 μήνες φυλάκιση, 1200 € πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης 180 ημέρες, ακινητοποίηση οχήματος, αφαίρεση πινακίδων και άδειας
κυκλοφορίας από 10 ημέρες έως 6 μήνες

Πάνω από 1,10 g/l, με αιμοληψία

Πάνω 0,60 mg/l με αλκοολόμετρο

6 μήνες φυλάκιση, 2.000 € πρόστιμο, αφαίρεση άδειας οδήγησης 5 έτη, ακινητοποίηση οχήματος, αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας
από 10 ημέρες έως 6 μήνες

Εντός δύο ετών από την προηγούμενη παράβαση, πάνω από
1,10 g/l, με αιμοληψία

Εντός δύο ετών από την προηγούμενη παράβαση, πάνω 0,60
mg/l με αλκοολόμετρο
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Υπό την επήρεια αλκοόλ

Φάρμακα και τοξικές ουσίες

Σχεδιασμός και στυλ
οδήγησης

Αμυντική Οδήγηση
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Οδήγηση με στρατηγική – είναι απλό

Υπερβολική ταχύτητα (30%)

Τήρηση ορίων ταχύτητας

Κατανάλωση ουσιών

Δεν οδηγώ υπό την επήρεια ουσιών

Μη χρήση μέσων πρόσδεσης

Χρήση μέσων πρόσδεσης

Μη εφαρμογή κανόνων

Εφαρμογή αρχών Αμυντικής οδήγησης
Μη σεβασμός των χρηστών της οδού Άποψη για την οδική ασφάλεια

Εσύ διαλέγεις τι οδηγός είσαι

Δημιουργώντας ένα ασφαλές οδηγικό περιβάλλον
• Έχω άποψη για την οδική ασφάλεια
• Σέβομαι του χρήστες της οδού
• Εφαρμόζω μακροπρόθεσμη στρατηγική
• Οδηγώ προληπτικά όχι αποτρεπτικά
• Έχω πάντα δίοδο διαφυγής
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5 χαρακτηριστικά του αμυντικού οδηγού
•Γνώσεις
•Εγρήγορση
•Προνοητικότητα
•Καλές αποφάσεις
•Δεξιότητες

Άμεση

Προνοητικότητα

Έμμεση

• Η ικανότητα να προβλέπουμε και να προετοιμαστούμε για τους κινδύνους.
• Έλεγχος της κυκλοφοριακής κατάστασης όσο πιο μακριά μπορούμε.
• Πρόβλεψη κινδύνων που είναι πιθανό να δημιουργηθούν.

Δεξιότητα οδήγησης
• Η ικανότητα να χειρίζεσαι ένα όχημα
κατάλληλα και με ασφάλεια.
• Δεν μπορούμε όλοι να γίνουμε οι
καλύτεροι οδηγοί
• Υπάρχει όμως ένα αξιόπιστο
υποκατάστατο

Η αμυντική οδήγηση
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Μέρος
2
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Αμυντική οδήγηση
Μέρος 20

Έλεγχος οχήματος

Αμυντική Οδήγηση

Έλεγχος οχήματος πριν το ταξίδι
Ημερήσιος έλεγχος οδηγού
• Οπτικός έλεγχος
• Στάθμη υγρών
• Έλεγχος χειριστηρίων
• Εξοπλισμός
• Ελαστικά
Ετήσιος έλεγχος από συνεργείο
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Εξοπλισμός οχήματος
• Υποχρεωτικός
•
•
•
•
•

Προειδοποιητικό τρίγωνο
Φαρμακείο πρώτων βοηθειών
Πυροσβεστήρας
Αντιολισθητικές Αλυσίδες
Ρεζέρβα με εργαλεία

• Προαιρετικός
•
•
•
•
•
•

Διάφορα εργαλεία
Φακός
Γάντια
Συρματόσχοινο ρυμούλκησης
Ανακλαστικό γιλέκο
Καλώδια εκκίνησης

Τύποι πυροσβεστήρων
• Κατηγορίες πυρκαγιάς A (Στερεά) ,B (Υγρά) ,C (Αέρια)
• Πυροσβεστήρες Τύπου 1 , 2 ,3
• Ανάλογα με τον τύπο (1,2,3) είναι η κατασβεστική
ικανότητα του σε πρότυπη φωτιά στερεού ή υγρού

Πυροσβεστήρες…
Όχημα
Κατηγορία Μ1 (όχημα έως από
3.500 κιλά ή λεωφορείο έως 9
θέσεις)

Πυροσβεστήρας
Για την καμπίνα ένα (1)
πυροσβεστήρα τύπου 1
Κατασβεστική ικανότητα 21Α – 34Β
περίπου 2 κιλών

Ο πυροσβεστήρας τοποθετείτε στην καμπίνα του οχήματος και είναι με στόμιο
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1) Αφαιρέστε την ασφάλεια

2) Στοχεύστε την φωτιά
από απόσταση 3‐4 μέτρων

3) Πιέστε τον μοχλό

Φαρμακείο (37 τεμαχίων) κατά DIN 13164
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ρολό αυτοκόλλητης ταινίας, 2,5 cm x 5 m
8 επιθέματα Πρώτων Βοηθειών, 10x6 εκατοστά
3 κλασικά επιθέματα μεσαίου μεγέθους
1 κλασικό επίθεμα μεγάλου μεγέθους
2 επιθέματα για εγκαύματα, 40x60 cm
1 επίθεμα για εγκαύματα, 60x80 cm
6 επιθέματα για τραύματα, 10x10 cm
2 ελαστικοί επίδεσμοι, 6 cm x 4 m
3 ελαστικοί επίδεσμοι, 8 cm x 4 m
2 ορθοχειροστάτες τριγωνικοί αναρτήρες
1 ισοθερμική κουβέρτα
1 ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών
4 ζευγάρια γάντια μίας χρήσης
1 εγχειρίδιο με οδηγίες Πρώτων Βοηθειών
1 Κατάλογος των περιεχομένων
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Τρίγωνο ασφαλείας
20 μ εντός κατοικημένης περιοχής

50 μ λοιπό οδικό δίκτυο
100 μ αυτοκινητόδρομος – ταχείας κυκλοφορίας

Γιλέκο φωσφορίζον
• Το γιλέκο δεν είναι υποχρεωτικό για
τα επιβατικά οχήματα
• Πρότυπο ΕΝ 471

Σχέση πίεσης ελαστικών και φθοράς
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Ελαστικά
• Ο έλεγχος της πίεσης των ελαστικών γίνετε όταν τα
ελαστικά είναι κρύα
• Όταν τα ελαστικά είναι ζεστά η πίεση αυξάνετε κατά 0,3
bar
• Σε κάθε μεταβολή της θερμοκρασίας κατά 10ο C
μεταβάλλεται η πίεση κατά 0,1 bar
• Έλεγχος πίεσης 1 φορά τον μήνα
• Στον ίδιο άξονα τα ελαστικά έχουν ίδια πίεση
• Μην ξεχνάτε την ρεζέρβα
• Ελέγξτε τον δείκτη φθοράς του ελαστικού
• Ελέγξτε για ρωγμές, σκασίματα, καρούμπαλα
• Όταν είναι φορτωμένο το αυτοκίνητο αυξήστε την πίεση
στα ελαστικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
• Όταν ρυμουλκείτε τρέιλερ αυξήστε την πίεση στα
ελαστικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

Σχέση πίεσης και φορτίου ελαστικού

Ζυγοστάθμιση

Τρέμουλο στο τιμόνι

Ο τροχός ταλαντώνετε
πλευρικά

Οι τροχοί χρειάζονται
ζυγοστάθμιση
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Ευθυγράμμιση

Θάλαμος οδήγησης

Αμυντική Οδήγηση
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Θέση οδήγησης

Θέση οδήγησης

Κεντρικός καθρέπτης
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Νεκρές γωνίες

Πως να ρυθμίσετε τους καθρέπτες βέλτιστα

Η ταχύτητα

Αμυντική Οδήγηση
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Όρια της ταχύτητας
Πως επιλέγετε την ταχύτητα που θα κινηθείτε;
Ποια είναι η σωστή ταχύτητα με την οποία πρέπει να
ταξιδεύουμε;
Υπάρχει ένας αντικειμενικός τρόπος να βρεθεί ;

• Παλιό αυτοκίνητο
• Μόνοι μας
• Με την οικογένεια
• Με φίλο μας
• Νευριασμένοι
• Για λογαριασμό της
επιχείρησης
• Ένα Audi A7

Τι κάνει η πολιτεία
Ορίζει ανώτατα όρια ταχύτητας
Ορίζει ποινές για τους παραβάτες
Αστυνομεύει
Τοποθετεί ηλεκτρονικά μέσα ελέγχου
Καμπάνιες για την οδική ασφάλεια
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Αποτέλεσμα

Όρια παραβιάζονται διεθνώς,
αδιάκριτα από ηλικία, οικονομική
τάξη, εκπαίδευση και μόρφωση
των οδηγών, αλλού μαζικά,
αλλού σε μεγάλη έκταση, αλλού
λιγότερο, πάντως, παντού στον
κόσμο παραβιάζονται

Γιατί συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο στο
θέμα της ταχύτητας
Οι πινακίδες εξισώνουν όλους τους οδηγούς και όλα τα αυτοκίνητα

Ο συνηθισμένος οδηγός, δεν είναι εκπαιδευμένος να αντιλαμβάνεται πιθανότητες.

Όλοι μαθαίνουν από τις δικές τους εμπειρίες, όχι των άλλων δηλαδή με φωτογραφίες. Το
προφανές πρόβλημα είναι ότι κανένας δεν μπορεί να έχει εμπειρία σύγκρουσης με 130 ούτε
καν με 50, επομένως κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει εμπειρικά τα αποτελέσματα της
υπερβολικής ταχύτητας.

Η ταχύτητα σε αριθμούς
Ταχύτητα σε
χλ/ώρα

Ταχύτητα σε μέτρα ανά
δευτερόλεπτο

30 χλ/ω

8,33 μ/δ

50 χλ/ω

13,88 μ/δ

70 χλ/ω

19,44 μ/δ

90 χλ/ω

25 μ/δ

110 χλ/ω

30,55 μ/δ

130 χλ/ω

36,11 μ/δ

150 χλ/ω

41,66 μ/δ
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Όρια ταχύτητας
Αυτοκινητόδρομ
οι

Οδοί ταχείας
κυκλοφορίας

Άλλο οδικό δίκτυο

Επιβατικά

130 χ/ω

110 χ/ω

90 χ/ω

Φορτηγά μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους έως 3500 χλγ

100 χ/ω

90 χ/ω

80 χ/ω

Κατηγορία οχήματος

Εντός κατοικημένης περιοχής για όλα τα οχήματα

50 χ/ω

Οπτικό πεδίο και ταχύτητα

Το όριο ταχύτητας μέσα σε αστικό
περιβάλλον είναι 50 χλμ/ώρα
Γιατί δεν πρέπει να το υπερβούμε;
Γιατί υπάρχουν οι κανόνες
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Η προτεραιότητα

Αμυντική Οδήγηση

Ποιος έχει προτεραιότητα
• Ρυθμιστικοί κανόνες
• Εύρυθμη κυκλοφορία
• Ασφάλεια
• Όλων των χρηστών
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Προσέγγιση σε διασταύρωση
Ρουτίνα
1. Έλεγχος καθρέπτες
2. Έλεγχος αριστερά – δεξιά
3. Έλεγχος για στοιχεία οδικής
σήμανσης & σηματοδότησης
4. Απόφαση για την
προτεραιότητα
5. Διέλευση

4‐8 δευτερόλεπτα

Ιεραρχία της προτεραιότητας
• Τροχονόμος
• Οχήματα άμεσης ανάγκης
• Φωτεινή σηματοδότηση
• Σήμανση
• Ο από δεξιά ερχόμενος
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Ποιος έχει προτεραιότητα;
• Όταν υπάρχει μειωμένη ορατότητα;
• Όταν δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια την ταχύτητα και
την απόσταση των οχημάτων που πλησιάζουν;
• Όταν οι συνθήκες του δρόμου έχουν επιβάλλει σε μας λαθεμένη
θέση στο οδόστρωμα;

Ποια η διαφορά στις ενέργειες μας στα παρακάτω
σήματα
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Διέλευση οχημάτων που κινούνται αντίθετα

Θέση στο οδόστρωμα

Αμυντική Οδήγηση
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Στροφές

Μεγάλα οχήματα
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Ορατότητα σε στροφές

Roundabouts

Η προσπέραση

Αμυντική Οδήγηση
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Προσπέραση
Είναι προτιμότερο να αφήνετε
απόσταση από το
προπορευόμενο όχημα για να
έχετε μεγαλύτερο πεδίο
ορατότητας

Δεν υπάρχει λόγος να έρχεστε
κοντά στο προπορευόμενο
αυτοκίνητο όταν θέλετε να
προσπεράσετε γιατί θα έχετε
περιορισμένη ορατότητα.

Πέρνα με ασφάλεια

Πριν την προσπέραση πάρτε σωστή θέση πίσω από το
προπορευόμενο όχημα έτσι ώστε να έχετε ορατότητα.

Κατέβασε ταχύτητα , χρησιμοποίησε τους καθρέπτες,
βεβαιώσου ότι δεν υπάρχει κάτι πίσω σου, άναψε φλας και
βγες προς το κέντρο του δρόμου. Μην επιταχύνεις ακόμη.

Βεβαιώσου ότι ο δρόμος μπροστά είναι άδειος επιτάχυνε
χωρίς να αλλάξεις ταχύτητα.

Όταν προσπεράσεις επανάφερε το αυτοκίνητο δεξιά.
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Επικοινωνία με τους
άλλους χρήστες
Αμυντική Οδήγηση

Συνύπαρξη με άλλους χρήστες
• Ηχητική προειδοποίηση
• Φωτεινή προειδοποίηση
• Σήματα με την χρήση φρένων
• Χρήση δεικτών κατεύθυνσης
• Χρήση φώτων εκτάκτου ανάγκης
• Χειρονομίες
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Κίνηση προς τα πίσω

Αμυντική Οδήγηση

Κίνηση προς τα πίσω
• Η κίνηση προς τα πίσω
επιτρέπεται μόνο όταν η προς τα
μπροστά κίνηση είναι αδύνατη
• Όταν γίνετε ελιγμός στάθμευσης

Κίνηση προς τα πίσω

1. Σταμάτησε το αυτοκίνητο
άναψε φλας και βάλε την
όπισθεν

2. Ρύθμισε τους καθρέπτες

3. Γυρνάω ή δεν γυρνάω

4. Οδηγείτε αργά
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Οδήγηση σε δυσμενείς
καιρικές συνθήκες
Αμυντική Οδήγηση

Πρόσφυση (κράτημα)
• Το ποσοστό επαφής μεταξύ δρόμου και ελαστικού
εξαρτάτε
•
•
•
•

Από το βάρος αυτοκινήτου
την κατάσταση του οδοστρώματος
Τον συντελεστή τριβής
τη μορφή και σύνθεση του ελαστικού

• Το ελαστικό πρέπει να συνδυάζει
• Ασφάλεια (πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος)
• Απόλαυση του ελέγχου (κράτημα σε στεγνό έδαφος)

• Τριβή είναι η δύναμη που αντιστέκεται στη κίνηση
ενός σώματος που βρίσκεται σε επαφή με την
επιφάνεια ενός
• T (τριβή) = μ (συντελεστής τριβής) x N (βάρος)

• Ο συντελεστής τριβής είναι μία σταθερά, η οποία
χαρακτηρίζει μία διεπίφανεια (και ποτέ ένα σκέτο
υλικό)

Βροχή ‐ υδρολίσθηση
• Το πλέγμα του ελαστικού είναι σαν μία αντλία
νερού
• Όσα περισσότερα αυλάκια έχει τόσο
περισσότερο νερό μπορεί να αντλεί και να
απομακρύνει από την επιφάνεια του δρόμου
• Αυτό γίνετε σε κλάσματα δευτερολέπτου
• Το ελαστικό διαστάσεων 195/65 R 15, για
παράδειγμα, μπορεί να απομακρύνει σχεδόν 15
λίτρα νερού ανά δευτερόλεπτο
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Βροχή ‐ υδρολίσθηση

Ασφαλή οδήγηση στην βροχή
Συνειδητοποιήστε τις συνθήκες που επικρατούν

2. Κράτησε μεγαλύτερη απόσταση από ότι
κρατάς

1. Ανάψτε τα φώτα διασταύρωσης.

Ασφαλή οδήγηση στην βροχή
Συνειδητοποιήστε τις συνθήκες που επικρατούν

4. Υδρολίσθηση

4. Οδήγηση κάτω από το όριο ταχύτητα.
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Ασφαλή οδήγηση στην βροχή
Συνειδητοποιήστε τις συνθήκες που επικρατούν

6. Οδήγηση νύχτα με βροχή

5. Λιμνάζοντα νερά

Οδήγηση σε χιόνι
• Αν δυσκολεύεστε να ξεκινήσετε
• Φανταστείτε πόσο θα δυσκολευτείτε
να σταματήσετε
• Στο χιόνι χιονολάστιχα
• Στον πάγο αλυσίδες

Αέρας – Άντωση και οπισθέλκουσα
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Πλευρικοί άνεμοι

Οδήγηση με μειωμένη
ορατότητα
Αμυντική Οδήγηση

Οδήγηση την νύχτα ‐ Τεχνική
1. Ανάψτε τα φώτα έγκαιρα.

2. Ελαττώστε ταχύτητα.

3. Να είστε επιφυλακτικοί με
τους μεθυσμένους και
κουρασμένους οδηγούς.

4. Κάντε συχνά διαλείμματα.

5. Προσέχετε για ζώα..

6. Κρατήστε τα μάτια σε κίνηση.
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Οδήγηση την νύχτα ‐ Τεχνικές

7. Θάμπωμα.

8. Γυαλιά.

Οδήγηση σε ομίχλη
1. Ομίχλη.

2. Υπομονή και ψυχραιμία.

3. Να είστε σε εγρήγορση.

4. Χρησιμοποιήστε τα φώτα
ομίχλης.

Οδήγηση σε ομίχλη
5. Κράτησε την λωρίδα σου.

6. Παγωμένη ομίχλη.

7. Ανάψτε alarm.

8. Χρησιμοποιήστε το δεξιό
άκρο του δρόμου ως οδηγό.
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Έκτακτες καταστάσεις

Αμυντική Οδήγηση

Έκτακτες καταστάσεις
• Τροχαίο ατύχημα
• Ακινητοποίηση λόγω βλάβης
• Αργή κίνηση λόγω βλάβης
• Αλλαγή ελαστικού
• Βλάβη στην λειτουργία του συστήματος
πέδησης
• Ρυμούλκηση

Διαχείριση έκτακτων καταστάσεων
Η συμπεριφορά και οι αποφάσεις μας όταν
βρισκόμαστε σε τόπο ενός «έκτακτου
περιστατικού» είναι ζωτικής σημασίας
• Είναι σημαντικό
• το τι κάνουμε…
• το τι δεν κάνουμε…
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Αργή κίνηση
• Κίνηση στην δεξιά άκρη του δρόμου
• Χρήση των φώτων εκτάκτου ανάγκης
• Συνεχής έλεγχος της κυκλοφορίας
• Αν δημιουργώ συμφόρηση σταματάω για να
ελευθερώσω την κυκλοφορία

Αλλαγή
ελαστικού

Πως σταματάω το αυτοκίνητο χωρίς σύστημα
πέδησης

1. Μην πανικοβάλλεσαι.

2. Πάρτε το πόδι σας από το γκάζι και απενεργοποιήστε το
σύστημα cruise control (αν υπάρχει).
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Πως σταματάω το αυτοκίνητο χωρίς σύστημα
πέδησης

3. Αισθανθείτε το πεντάλ του φρένου.

4. Πρεσάρετε το πεντάλ.

Πως σταματάω το αυτοκίνητο χωρίς σύστημα
πέδησης

5. Κατεβάστε ταχύτητα.

6. Χρησιμοποίηση το χειρόφρενο.

Πως σταματάω το αυτοκίνητο χωρίς σύστημα
πέδησης

8. Προειδοποίηση τους άλλους χρήστες.

9. Κάντε ελιγμούς.
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Πως σταματάω το αυτοκίνητο χωρίς σύστημα
πέδησης

10. Χρησιμοποίησε το περιβάλλον.

11. Αν όλες οι εναλλακτικές έχουν αποτύχει.

Ρυμούλκηση
• Χρήση ιμάντα 2 μ
• Χρήση φώτων εκτάκτου
κινδύνου
• Χρήση χειρόφρενου
• Κανόνες αργής κίνησης

Πως απεγκλωβιζόμαστε από ένα αυτοκίνητο που
βυθίζετε στο νερό.

1. Μείνε ψύχραιμος
και ετοιμάσου για τις
επιπτώσεις.

2. Βγάλτε τη ζώνη
ασφαλείας σας.

3. Ανοίξτε το
παράθυρο μόλις
πατήσετε το νερό.
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30

Μέρος
3
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Αμυντική οδήγηση
Μέρος 4ο : Διαχείριση περιστατικών

Είδη ατυχημάτων
• Εμπλεκόμενοι ως παρατηρητές
• Εμπλεκόμενοι ως παθόντες
• Ατύχημα υλικών ζημιών
• Ατύχημα με πεζό
• Ατύχημα χωρίς άλλο εμπλεκόμενο
• Ατύχημα με πολλούς εμπλεκόμενους
• Ατύχημα με σωματικές βλάβες ή θάνατο

Χαρακτηριστικά ενός συμβάντος
Ο χαρακτήρας του ατυχήματος είναι ξαφνικός και
απροσδόκητος
Οι συνθήκες σε κάθε συμβάν δεν είναι ποτέ ίδιες
Τα θύματα ελπίζουν στην έγκαιρη διάσωσή τους
Η ψυχική κατάσταση εμπλεκομένων και θυμάτων
είναι επιβαρυμένη
Από τις αποφάσεις που θα λάβουμε ενδέχεται να
εξαρτάται η ζωή των θυμάτων
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Εμπλεκόμενοι φορείς

Προτεραιότητα όλων

Σχέδιο δράσης
1. Να σταθμεύσετε αμέσως στον τόπο του ατυχήματος χωρίς να δημιουργείτε πρόσθετους
κινδύνους στην κυκλοφορία

2. Να λάβετε μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας

3. Να εκτιμήσετε την κατάσταση

4. Να ειδοποιήσετε τις αρχές

5. Να δώσετε την αναγκαία βοήθεια στους παθόντες
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Γενικές οδηγίες για ατυχήματα
υλικών ζημιών
Ως μάρτυρας
1.
2.
3.
4.

Σταθμεύστε
Ασφαλίστε τον χώρο
Βοηθήστε
Δώστε τα στοιχεία σας

Γενικές οδηγίες για ατυχήματα υλικών ζημιών
Ως εμπλεκόμενος
• Σταθμεύστε
• Ασφαλίστε
• Βοηθήστε
• Ειδοποιήστε
• Είστε υποχρεωμένοι να δώσετε τα στοιχεία σας
• Μην συζητάτε για το ατύχημα
• Δεν είστε υποχρεωμένος να πείτε αν φταίτε ή όχι σε κανέναν
• Δεν είστε εσείς αυτός που θα αποφασίσει για το ποιος φταίει

Επιπλέον ενέργειες ως εμπλεκόμενος
• Βρείτε μάρτυρες
• Κρατήστε σημειώσεις
• Φτιάξτε σχεδιάγραμμα
• Βγάλτε φωτογραφίες

3

31/5/2017

Ατύχημα με σωματικές βλάβες ή θάνατο
Εκτιμήστε την
κατάσταση

Σταθμεύστε

Δώστε την απαραίτητη
βοήθεια
Ασφαλίστε τον χώρο

Ειδοποιήστε

Εξασφαλίστε την ασφάλεια της περιοχής
• Παρκάρετε μακριά από τον τόπο του ατυχήματος
• Μην βιάζεστε να πάτε στο ατύχημα
• Την νύχτα να κρατάτε κάτι φωτεινό
• Στείλτε τους παραβρισκόμενους να προειδοποιούν
τους άλλους οδηγούς
• Τοποθετήστε προειδοποιητικά τρίγωνα ή φώτα
αρκετά μακριά (100 μ)
• Πάρτε μέτρα προφύλαξης για τα εμπλεκόμενα
οχήματα
• Κοιτάξτε για άλλους κινδύνους

Εκτίμηση της κατάστασης
Υπολογίστε την κατάσταση όλων των τραυματιών
• εάν απαντήσει μην τον μετακινήσεις
• εάν δεν απαντήσει μην τον μετακινήσεις
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Ειδοποιήστε
• Τηλεφωνήστε 100, 166, 199, 112
• Δώστε τα στοιχεία σας και το τηλέφωνο σας
• Την ακριβή τοποθεσία του περιστατικού
• Τον τύπο και την σοβαρότητα του περιστατικού
• Τον αριθμό το φύλο και την ηλικία των παθόντων
• Λεπτομέρειες για άλλους κινδύνους
• Ζητήστε ενημέρωση για το τι πρέπει να κάνετε
• Μην κλείσετε πρώτοι το τηλέφωνο

Πανευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης 112
• Καλέστε το 112 για να επικοινωνήσετε µε υπηρεσία έκτακτης ανάγκης
(αστυνομία, πυροσβεστική, πρώτες βοήθειες)
• Και στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Από το σπίτι σας, από το
κινητό σας ή από δημόσιο τηλέφωνο δωρεάν
• Καλέστε το 112 όταν χρειάζεστε την αστυνομία, την πυροσβεστική ή
ασθενοφόρο.
• Προσπαθήσετε να εξηγήσετε µε όσο το δυνατό περισσότερες
λεπτομέρειες τι συνέβη και πού
• Να δώσετε το όνομα, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό σας

Τι σημαίνει πρώτες βοήθειες
• Άμεση φροντίδα από τυχόντα
• Σε θύμα ατυχήματος ή άρρωστο
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Τι πρέπει να γνωρίζουμε
• Κάθε οδηγός πρέπει να γνωρίζει πρώτες βοήθειες
Οι πρώτες βοήθειες αποσκοπούν σε:
Διάσωση της ζωής
Πρόληψη της επέκτασης της βλάβης του οργανισμού
Σχετική βελτίωση της κατάστασης του θύματος
Προετοιμασία του θύματος για τη μετέπειτα ειδική
ιατρική του αντιμετώπιση
• Αυτοπροστασία
•
•
•
•

Διαθέτω

Αναβάτης πεσμένος κάτω,
δεν κινείτε έχει τις
αισθήσεις του.

Σπασμένος
Προφυλακτήρας

Δύο επιβάτες, χωρίς
τραυματισμό πανικοβλημένοι

Κατεύθυνση κυκλοφορίας

Μοτοσικλέτα εν λειτουργία
Κατεύθυνση κυκλοφορίας

Λάδια

Όχημα τουμπαρισμένο με
φρακαρισμένες πόρτες. Τρεις
επιβάτες άγνωστη κατάσταση

Φορτηγό με ζωντανά
κοτόπουλα. Ο οδηγός
δεν έπαθε τίποτα

Προφυλακτήρας

Διασταύρωση διπλής
κατεύθυνσης με πολύ
κίνηση
Λάδια ‐ Νερά
Εταιρικό επιβατικό όχημα. Οδηγώ
εγώ και δεν έπαθα τίποτα. Το όχημα
έπαθε ζημιά και μπορεί να τεθεί σε
λειτουργία. Είχα προτεραιότητα
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Φιλική δήλωση
• Πλήρη στοιχεία
• Υπογραφή και από
τους δύο

ψ

Πηγαίνω σχολείο τα παιδιά μου 5
και 7 ετών

Οδηγός έπεσε πάνω σε
παρκαρισμένα οχήματα, έκλεισε
ο δρόμος και δεν κατεβαίνει

Οδός μονής κυκλοφορίας

Χτυπήσαμε αλεπού, είναι πεσμένη στο έδαφος
και δεν κινείτε. Δεν γνωρίζουμε αν είναι ζωντανή.
Είναι σούρουπο και είναι η ώρα που γυρνάω από
την δουλειά και πρέπει να παραδώσω το
αυτοκίνητο.

Εταιρικό όχημα
Αλεπού

Δασικός
ορεινός δρόμος
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31/5/2017

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις υπαιτίων τραυματισμού ή θανάτωσης ζώων
1. Όποιος, με οποιονδήποτε τρόπο τραυματίζει ζώο υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία Προστασίας Ζώων ή
την οικεία Κτηνιατρική Υπηρεσία ή, ελλείψει αυτών, ιδιώτη Κτηνίατρο, για την παροχή της αναγκαίας περίθαλψης. Σε
περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας, ειδοποιεί την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή, η οποία στη συνέχεια μεριμνά για την
ενημέρωση των ανωτέρω.
2. Όποιος με οποιοδήποτε τρόπο θανατώνει ζώο, υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την οικεία Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή
για την απομάκρυνση του πτώματος, συμφωνά με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας,
ειδοποιεί την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή, η οποία στη συνέχεια μεριμνά για την ενημέρωση των ανωτέρω Αρχών.
3. Ο υπαίτιος τραυματισμού ή θανάτωσης ζώου, που γίνεται σε οδό ή άλλο χώρο διέλευσης πεζών ή οχημάτων,
υποχρεούται να το μετακινεί εκτός και πλησίον των χώρων αυτών και σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας στο άκρο
τους.

8

Αξιολόγηση
Ονοματεπώνυμο:
1. Χρήση χειριστηρίων οχήματος
1 Αλλαγή ταχυτήτων
2 Χρήση βοηθητικού συστήματος πέδησης
3 Χρήση του συμπλέκτη
Χρήση χειρόφρενου κατά τον σταματημό στα
4
φανάρια
5 Χρήση ζώνης ασφαλείας
6

Σωστή τοποθέτηση του καθίσματος

7

Χρήση του spinner knob πάνω στο τιμόνι
8 Τρόπος τοποθέτησης χεριών στο τιμόνι

2. Αποφυγή κινδύνου
1 Θέση του οχήματος σε δρόμο με κίνηση
2 Για αριστερή στροφή
3 Πως προσεγγίζει τα φανάρια
Πως δίνει σήμα για δεξιά στροφή ο
4
εκπαιδευόμενος
5 Θέση οχήματος σε αυτοκινητόδρομο
Πως εισέρχεται και εξέρχεται σε
6
αυτοκινητόδρομο
Όταν προσεγγίζει διασταύρωση, πως
7
προσαρμόζει την ταχύτητα
Σε μια περιοχή υψηλού κινδύνου πως
προσαρμόζει την ταχύτητα;
(πεζοί, σχολεία, εκκλησίες, ανοιχτές αγορές)

3. Χρήση καθρεφτών
1

Το όχημα έχει τον σωστό αριθμό καθρεφτών
2 Είναι σωστά προσαρμοσμένοι
3 Είναι σε καλή κατάσταση
Τους χρησιμοποιεί σωστά ο εκπαιδευόμενος,
4 αντιλαμβάνεται ολοκληρωμένα τον χώρο
γύρω από το όχημα

4. Συμπεριφορά
Ο εκπαιδευόμενος επιδεικνύει σεβασμό στους
1
χρήστες του δρόμου
2 Συνεργάζεται με άλλους χρήστες του δρόμου
3 Είναι υπομονετικός
4 Δίνει στου υπόλοιπους οδηγούς δικαίωμα
διέλευσης

5. Χρήση των σημάτων
1 Χρησιμοποιεί κατευθυντήρια σήματα
2 Προβολείς φλας
3 Κόρνα
4

Πως τοποθετεί το όχημα όταν ανάβει φλας

6. Συγκέντρωση
1 Χρήση κινητού τηλεφώνου
2 Ένταση ήχου συστήματος
3 Καταφανές άγχος
Αξιολόγηση με βάση τις ερωτήσεις που του
4
απευθύνθηκαν

7. Θέση οχήματος στον δρόμο
1 Σε κατοικήσιμη περιοχή, πως τοποθετεί ο
εκπαιδευόμενος το όχημα
2 Θέση σε αυτοκινητόδρομο

8. Δεξιότητες ελιγμού
1
2
3
4
5

9. Απόσταση ασφαλείας
Προσκολλιέται ο εκπαιδευόμενος στο
ελάχιστο των 3"
Κατά την προσέγγιση σε φανάρι, ο
2
εκπαιδευόμενος κρατάει απόσταση
από το μπροστινό όχημα που θα μπορούσε να το
αποφύγει
αν το όχημα σταματήσει να το προσπεράσει
χωρίς να χρησιμοποιήσει όπισθεν.
Όταν είναι σταματημένος πρώτος σε φανάρι
3 είναι τοποθετημένος σε θέση που του
επιτρέπει να δει μπροστά το φανάρι
1

Γνωρίζει ο οδηγός τις διαστάσεις του οχήματος
Μπορεί να υπολογίσει χώρο, απόσταση
Αλλαγή λωρίδας
Προσπέραση
Ελιγμούς σε αντιστροφή

10. Δεξιότητες παρατήρησης
Αξιολόγηση πάνω στις ερωτήσεις που του
απευθύνθηκαν
2 Προσαρμογή ταχύτητας ανάλογα με τις
συνθήκες
Γυρίζει ο οδηγός το κεφάλι του δεξιά και
3
αριστερά
1

4

Παρατηρεί τους πεζούς στο πεζοδρόμιο
Παρατηρεί σταματημένα οχήματα(αν έχουν
5
επιβάτες)

11. Αποφυγή εμποδίων
1 Καταστάσεις σε εμπόδια
Λεωφορεία, ταξί κλπ
2 Ερωτήσεις όπως:
Τι μπορεί να συμβεί σε περιοχές με μεγάλο
τουρισμό,
μικρό πεζοδρόμιο με μειωμένη ορατότητα,
ορυχεία, διυλιστήρια
3 Συνεννόηση με λοιπούς χρήστες
4 Προσαρμογή ταχύτητας
5 Σωστή θέση σε εμπόδιο
Απαιτείτε βελτίωση
Καλά

12. Σημειώσεις

Επανεκπαίδευση

Έλεγχος οχήματος πριν το ταξίδι
Αρ. Κυκλοφορίας:

____________________________________

Μάρκα μοντέλο :________________________________

Χιλιόμετρα:

____________________________________

Ονοματεπώνυμο:________________________________

Έλεγχος και ΟΚ

Μελλοντική Επισκευή

Άμεση Επισκευή

1. Εξωτερικός/ εσωτερικός έλεγχος

2. Ελαστικά

Σημειώστε οποιοδήποτε χτύπημα ή ότι άλλο παρατηρήσετε

Έλεγχος βάθους πέλματος
LF

RF

LR

RR
Πίεση αέρα

Κατάσταση
Ελαστικού

LF
LR
RF
RR

LF
LR
RF
RR

Φώτα (Πορείας, Φρένων, Φλας, Οπισθοπορείας)
Υαλοκαθαριστήρες / Υάλινες επιφάνειες
Κόρνα / Εσωτερικά φώτα/ Μέσα πρόσδεσης
Χειριστήρια και όργανα ελέγχου
Πεντάλ (φρένο, συμπλέκτης, γκάζι)

Βάση
Χιλιομέτρων
Ευθυγράμμιση
Ζυγοστάθμιση
Εναλλαγή
Νέα ελαστικά

3. Έλεγχος κάτω από καπό
Στάθμη λαδιού κινητήρα
Στάθμη υδραυλικού τιμονιού
Στάθμη υγρών φρένου
Στάθμη συστήματος ψύξης
Στάθμη υγρών πιτσιλίθρας

Σύστημα διεύθυνσης
Χειρόφρενο

Διαρροές υγρών
Οπτικός έλεγχος ιμάντων

4. Έγραφα/Εξοπλισμός
Άδεια κυκλοφορίας
ΚΤΕΟ

5. Δοκιμή/ έλεγχος
Σύστημα διεύθυνσης
Σύστημα πέδησης
Σύστημα ανάρτησης

Κάρτα καυσαερίου
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
Άδεια οδήγησης
Φαρμακείο
Πυροσβεστήρας
Τρίγωνο
Προαιρετικός εξοπλισμός

Συστήματα συγκράτησης

6. Παρατηρήσεις

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οδηγούμε στην τελειότητα

Προμηθεύουμε τα απαραίτητα

Προσφέρουμε αξία

Με την εκπαίδευση τα στελέχη και
οι υπάλληλοι σας, αποκτούν τις
γνώσεις, τις δεξιότητες , τα εργαλεία
και την βέλτιστη προσέγγιση για να
είναι ασφαλείς και αποτελεσματικοί
σε ότι τους έχετε αναθέσει να
κάνουν.

Προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη
γκάμα προϊόντων υποστήριξης του
μεταφορικού
έργου
για
την
επιχείρηση και τον οδηγό, τόσο για
την οργάνωση και τις διαδικασίες
όσο για την ασφάλεια και τον έλεγχο
του οχήματος και του οδηγού

Οι υπηρεσίες μας θα σας
βοηθήσουν να λειτουργείτε, νόμιμα,
με ασφάλεια, βελτιστοποιώντας το
κέρδος στο υψηλότερο επίπεδο.

Σεμινάρια προσαρμοσμένα στις
ανάγκες σας δίνουν διαφορετική
προσέγγιση και σας οδηγούν στις
βέλτιστες πρακτικές που ίσως δεν
είχατε αντιληφθεί.

Στην πραγματικότητα σχεδόν τα
πάντα για να λειτουργεί μία
επιχείρηση
μεταφορών
αποτελεσματικά, με ασφάλεια και
με διαδικασίες.

Παρέχουμε υπηρεσίες ανάλυσης
ταχογράφου και εξειδικευμένων
υπηρεσιών για να βοηθήσουμε στον
εντοπισμό
προβλημάτων
ή
δυσλειτουργιών και να βοηθήσουμε
να εξαλειφθεί η πιθανότητα
πρόκλησης ατυχήματος.

Πλατεία Ύδρας 10,

Θεσσαλονίκη 55 132

Τηλ: 2310444881

Φαξ: 2310444896

Πτολεμαίων 18,

Θεσσαλονίκη 55 630

Τηλ: 2310529800

Φαξ: 2310529818

Τομπάζη 12-14,

Θεσσαλονίκη 55 535

Τηλ: 2310474044

Φαξ: 2310474163

Μαντινείας 32,

Θεσσαλονίκη 54 644

Τηλ: 2310888904

Φαξ: 2310888905

www.thessdrive.gr - info@thessdrive.gr

