
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σελίδα 1 από 3 

Τρίπολη, 7 Σεπτεµβρίου 2012  

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Αποτελέσµατα και δράσεις στον τοµέα της οδικής ασφάλειας της 
Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για 

τον µήνα Αύγουστο 2012  

Η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου, δηµοσιεύει συνολικά 
στοιχεία που αφορούν στα θέµατα οδικής ασφάλειας και τροχονοµικής αστυνόµευσης 
που συνέβησαν, κατά την διάρκεια του µηνός Αυγούστου του 2012, στην εδαφική 
αρµοδιότητα των Νοµών Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και 
Μεσσηνίας. Η δηµοσίευση των µηνιαίων στοιχείων συνοδεύεται µε στατιστικά – 
αριθµητικά στοιχεία του αντίστοιχου περσινού µήνα.  

Ι. Τροχαία Ατυχήµατα.  

Στην εδαφική αρµοδιότητα της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Περιφερείας 
Πελοποννήσου, σηµειώθηκαν 77 τροχαία ατυχήµατα µε παθόντες (νεκροί, σοβαρά 
και ελαφρά τραυµατίες), έναντι 91 που σηµειώθηκαν το 2011 (µείωση 15%). 
Ειδικότερα σηµειώθηκαν:  

• 12 θανατηφόρα τροχαία ατυχήµατα, έναντι 13 τον Αύγουστο του 2011 
(µείωση 8%). 

• 9 τροχαία ατυχήµατα µε σοβαρό τραυµατισµό ατόµων, έναντι 17 τον 
Αύγουστο του 2011 (µείωση 47%).  

• 56 τροχαία ατυχήµατα µε ελαφρύ τραυµατισµό, έναντι 61 τον Αύγουστο 
του 2011 (µείωση 8%).  

Από τα τροχαία δυστυχήµατα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των 
Νοµών, καταγράφηκαν συνολικά 121 παθόντες (έναντι 134 το 2011). Ειδικότερα 
καταγράφηκαν:  

• 13 νεκροί, έναντι 14 τον Αύγουστο του 2011.  
• 13 σοβαρά τραυµατίες, έναντι 19 τον Αύγουστο του 2011.  
• 95 ελαφρά τραυµατίες, έναντι 101 τον Αύγουστο του 2011. 

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχηµάτων – δυστυχηµάτων, όπως προέκυψε από 
την αστυνοµική τροχονοµική έρευνα, ήταν:  
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• Παραβίαση προτεραιότητας. 
• Κίνηση στο αντίθετο ρεύµα. 
• Απόσπαση προσοχής του οδηγού. 
• Οδήγηση σε κατάσταση µέθης. 
• Αντικανονικό προσπέρασµα. 
• Παραβάσεις σήµανσης. 
• Υπερβολική ταχύτητα.  
• Μη οδήγηση στο δεξιό άκρο του οδοστρώµατος. 
• Αδικαιολόγητη τροχοπέδηση. 

ΙΙ. ∆ράσεις Τροχονοµικής Αστυνόµευσης.  

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας και οι Υπηρεσίες, µεικτής αρµοδιότητας της Γενικής Αστυνοµικής 
∆ιεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου βρίσκονται σε διαρκή ετοιµότητα, 
εφαρµόζοντας συγκεκριµένο σχεδιασµό, που προβλέπει µέτρα οδικής ασφάλειας και 
τροχονοµικής αστυνόµευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχηµάτων και των 
πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή ατυχηµάτων και δυστυχηµάτων σε 
όλο το οδικό δίκτυο, ενώ επιπλέον πραγµατοποιούνται σε εβδοµαδιαία βάση ηµερίδες 
και ενηµερώσεις του κοινού.  

Στο πλαίσιο των τροχονοµικών δράσεων, το µήνα Αύγουστο 2012, συγκροτήθηκαν 641 
συνεργεία ελέγχων µέθης, ενώ πραγµατοποιήθηκαν 17.297 έλεγχοι διερεύνησης 
µέθης και διαπιστώθηκαν 295 παραβάσεις.  

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστηµα βεβαιώθηκαν, εκτός των άλλων και (2.449) 
επικίνδυνες παραβάσεις. Ειδικότερα βεβαιώθηκαν :  

• 1.271 για υπερβολική ταχύτητα.  
• 227 για µη χρήση κράνους κατά την οδήγηση.  
• 158 για µη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση.  
• 133 για κίνηση στο αντίθετο ρεύµα.  
• 50 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.  
• 12 για παραβίαση ερυθρού σηµατοδότη.  
• 18 για αντικανονικό προσπέρασµα.  
• 2 για µη χρήση παιδικών καθισµάτων.  
• 189 παραβάσεις Κ.Τ.Ε.Ο. .  
• 29 παραβάσεις για οδήγηση µε φθαρµένα ελαστικά .  
• 12 παραβάσεις για παράνοµες διαφηµιστικές πινακίδες .  
• 29 παραβάσεις για µη κίνηση στο άκρο δεξιό του οδοστρώµατος.  
• 9 παραβάσεις για αντικανονικούς ελιγµούς. 
• 1 παραβίαση προτεραιότητας. 
• 309 παραβάσεις επαγγελµατικών οχηµάτων.  
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ΙΙΙ. Συµβουλές Οδικής Ασφάλειας.  

Η Ελληνική Αστυνοµία ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένη στα θέµατα ασφαλούς οδήγησης 
και οδικής ασφάλειας, µε σκοπό να συµβάλλει στη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων 
και δυστυχηµάτων, υπενθυµίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού 
δικτύου ότι, η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων µας.  

Στο πλαίσιο αυτό, οι οδηγοί οφείλουν να εφαρµόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, να οδηγούν µε σύνεση και προσοχή, ενώ θα πρέπει να ακολουθούν τις 
υποδείξεις και τις συµβουλές του προσωπικού της Τροχαίας.  

Όταν οδηγούµε, θα πρέπει να έχουµε πάντα στο µυαλό µας ότι :  

• Πρέπει να εφαρµόζουµε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.  
• ∆εν οδηγούµε ποτέ όταν έχουµε καταναλώσει οινοπνευµατώδη ποτά.  
• Φοράµε πάντα ζώνη ασφαλείας.  
• Σε περίπτωση που οδηγούµε ή είµαστε συνεπιβάτες σε µοτοσικλέτα, να     

φοράµε πάντα κράνος.  
• Τοποθετούµε τα παιδιά στο πίσω κάθισµα του αυτοκινήτου µας και τους 

φοράµε πάντα ζώνη ασφαλείας.  
• ∆εν κάνουµε αντικανονικά προσπεράσµατα.  
• Ποτέ δεν παραβιάζουµε τον κόκκινο σηµατοδότη.  
• Σταµατάµε πάντα στο STOP και δίνουµε προτεραιότητα. ∆εν παραβιάζουµε 

ποτέ τα όρια ταχύτητας.  
• ∆εν µιλάµε στο κινητό όταν οδηγούµε.  
• ∆ίνουµε προτεραιότητα στους πεζούς.  
• Σεβόµαστε τα σήµατα και τις υποδείξεις των τροχονόµων.  

 


