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 Τρίπολη, 8 Σεπτεµβρίου 2012 
 
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Μέτρα τροχαίας και συµβουλές µε αφορµή την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς. 

 
Με αφορµή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Γενική Αστυνοµική 

∆ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχοντας ως στόχο την ασφαλή 

µετακίνηση και την προστασία των µαθητών, από τα τροχαία ατυχήµατα, έχει 

προγραµµατίσει σειρά µέτρων, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασµού για 

την Οδική Ασφάλεια. Ειδικότερα, τα µέτρα αφορούν µεταξύ άλλων: 

 

• Τη διάθεση τροχονόµων, για την ρύθµιση της κυκλοφορίας σε οδικούς 

κόµβους, κοντά σε µεγάλα σχολικά  συγκροτήµατα. 

• Την εντατικοποίηση των τροχονοµικών ελέγχων, στα λεωφορεία που 

µεταφέρουν µαθητές. 

• Την πραγµατοποίηση διαλέξεων, κυκλοφοριακού περιεχοµένου, στα 

σχολεία. 

• Την ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων, σε περιπτώσεις εντοπισµού 

προβληµάτων που σχετίζονται µε το οδικό περιβάλλον των σχολείων 

(οριζόντια και κάθετη σήµανση, προστατευτικά κιγκλιδώµατα κ.λπ.), για 

την αποκατάστασή τους. 

 

Η βελτίωση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας των µαθητών, αποτελεί 

βασική προτεραιότητα, που απαιτεί τη συνεργασία όλων και ιδιαίτερα των 

εµπλεκόµενων φορέων. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται, η συµβολή τόσο των 

γονέων, όσο και του προσωπικού των σχολείων. 

 

Οι γονείς ενδεικτικά θα πρέπει: 

 

• Να εφαρµόζουν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς είναι εκείνοι που 

δίνουν τα πρώτα µαθήµατα κυκλοφοριακής αγωγής στο παιδί.  
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• Να εκπαιδεύουν το παιδί τους σε θέµατα οδικής ασφάλειας, από πολύ 

νωρίς (π.χ. να µάθουν στο παιδί τους να αντιλαµβάνεται σωστά, πότε 

ένα όχηµα είναι  µακριά ή κοντά του, να ελέγχει το δρόµο και από τις 

δύο κατευθύνσεις και να µην κατεβαίνει στο οδόστρωµα όταν πλησιάζει 

αυτοκίνητο, να διασχίζει το οδόστρωµα από τις διαβάσεις πεζών, να το 

τοποθετεί στο πίσω κάθισµα πάντα µε ζώνη ασφαλείας κ.α.) 

• Να αναζητήσουν, να ελέγξουν και να επιλέξουν, την πιο ασφαλή 

διαδροµή που πρέπει να ακολουθεί το παιδί τους, για να φθάνει και να 

επιστρέφει από το σχολείο του. 

• Να διανύσουν τη συγκεκριµένη διαδροµή, πολλές φορές µαζί του, έτσι 

ώστε να του αποτυπωθεί σωστά. 

• Να ενηµερώνουν άµεσα τους αρµόδιους φορείς, αν στο σχολείο ή τη 

διαδροµή υπάρχουν ελλείψεις, φθορές σε σηµατοδότες ή πινακίδες 

(οδικά σήµατα). 

 

Οι ∆ιευθυντές και το λοιπό προσωπικό των σχολείων, µπορούν να συµβάλουν 

στην ενίσχυση του επιπέδου της Οδικής Ασφάλειας των µαθητών, 

εξασφαλίζοντας:  

 

• Τη συνεχή ενηµέρωσή τους σε θέµατα κυκλοφοριακής αγωγής. 

• Την επιλογή µε αυστηρά κριτήρια, των οχηµάτων που χρησιµοποιούν για 

τις µετακινήσεις των µαθητών, τον εξοπλισµό τους µε τα απαραίτητα 

βοηθήµατα που προβλέπει η Νοµοθεσία (π.χ. ζώνες ασφαλείας κλπ) και 

τη µέριµνα για τη σωστή συντήρησή τους (π.χ. µηχανικά µέρη, ελαστικά 

κλπ). 
• Την ενίσχυση του θεσµού του Σχολικού Τροχονόµου, που συµβάλλει 

θετικά στο θέµα της οδικής ασφάλειας και της πρόληψης τροχαίων 

ατυχηµάτων. 

• Την ενηµέρωση της κατά τόπο Υπηρεσίας Τροχαίας, πριν την 

πραγµατοποίηση εκδροµής, ώστε να γίνεται έλεγχος του λεωφορείου και 

του οδηγού του, αλλά και ενηµέρωση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας, 

κατά µήκος του δροµολογίου της εκδροµής. 

 

 

ΟΙ  ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ: 

 

• Στέρηση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων: άρθ. 88 & 90 ΚΟΚ, 

πταίσµα. 
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• Στέρηση άδειας οδήγησης ∆΄ κατηγορίας, καθώς και οδήγηση πέραν των 

50 χιλιοµέτρων από την έδρα του οχήµατος (όταν υπάρχει τέτοιος 

περιορισµός στην άδεια οδήγησης): άρθ. 94 ΚΟΚ, πταίσµα. 

• Ασφαλιστική κάλυψη του οχήµατος και των επιβατών του: Ν. 489/1976: 

πταίσµα και διοικητικό πρόστιµο 1.000,00 €, µε αφαίρεση του 

διπλώµατος και των στοιχείων του οχήµατος. 

• Στέρηση ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου από ΚΤΕΟ: άρθ. 86 ΚΟΚ, διοικητικό 

πρόστιµο 400,00 € και ακινητοποίηση του οχήµατος. 

• Μεταφορά υπεράριθµων µαθητών: άρθ. 33 ΚΟΚ, διοικητικό πρόστιµο 

80,00 € και αφαίρεση του διπλώµατος και των στοιχείων του οχήµατος 

για είκοσι (20) ηµέρες, 

• Μη χρήση ζωνών ασφαλείας:  

- Από τον οδηγό: άρθ. 12 ΚΟΚ, διοικητικό πρόστιµο 350,00 € µε 

αφαίρεση του διπλώµατος για δέκα (10) ηµέρες, καθώς και επιβολή 5 

Βαθµών Ποινής Σ.Ε.Σ.Ο., 

- Από τους συνεπιβάτες: άρθ. 33 ΚΟΚ, διοικητικό πρόστιµο 80,00 € 

(στον οδηγό), µε αφαίρεση του διπλώµατος και των στοιχείων του 

οχήµατος για είκοσι (20) ηµέρες. 

• Μη ύπαρξη της ένδειξης «ΣΧΟΛΙΚΟ» (εµπρός και πίσω µέρος του 

λεωφορείου): διοικητικό πρόστιµο 440,00 €. 

• Μη ύπαρξη ζωνών ασφαλείας και έλλειψη συνοδού, στα λεωφορεία που 

µεταφέρουν νήπια και µαθητές δηµοτικού σχολείου: διοικητικό πρόστιµο 

734,00 € και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του 

οχήµατος για δύο (2) µήνες. 

• Μη εγκατάσταση συσκευής ταχογράφου, καθώς και αντικανονική χρήση 

της (παραβίαση από πρόθεση κ.λπ.): διοικητικό πρόστιµο 4.000,00 € 

στην επιχείρηση (ιδιοκτήτη) και 1.000,00 € στον οδηγό, καθώς 

και αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του 

οχήµατος για έξι (6) µήνες, σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 

Φ450/51477/5520  από 1/11/2011 (Φ.Ε.Κ. 2687, Β΄, 10.11.2011) Κοινή 

Υπουργική Απόφαση. 

• Μη ύπαρξη φαρµακείου, πυροσβεστήρα και τρίγωνου ασφαλείας: άρθ. 

81 ΚΟΚ, διοικητικό πρόστιµο 80,00 € και ακινητοποίηση του οχήµατος.  
 

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 
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και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι, η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση 
όλων µας. 


