
Πρόληψη Τροχαίων Ατυχημάτων



«ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»«ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ»

Πρόληψη ΑτυχημάτωνΠρόληψη Ατυχημάτων

Πρόληψη Ατυχημάτων

Πρόληψη Ατυχημάτων



Ποδηλάτης



Ποδηλατικό Κράνος
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Σκελετός Ποδηλάτου



Τιμόνι, Ρόδες, Φρένα



Πετάλια, Αλυσίδα, Ταχύτητες



Φώτα, Αντανακλαστικά, Κουδούνι



Ποδηλάτης έτοιμος να στρίψει



Άρθρα 88 και 90 του Κ.Ο.Κ.

n Άρθρο 88. Άδεια κυκλοφορίας οχημάτων
1. Δεν επιτρέπεται μηχανοκίνητο όχημα, ρυμουλκούμενο, 

μοτοποδήλατο, ποδήλατο ή ζωήλατο όχημα, να 
κυκλοφορεί οπουδήποτε στη Χώρα, αν δεν έχει εκδοθεί γι’ 
αυτό άδεια κυκλοφορίας.

n Άρθρο 90. Πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας
1. Δεν επιτρέπεται μηχανοκίνητο όχημα, ρυμουλκούμενο, 

μοτοποδήλατο, ποδήλατο ή ζωήλατο όχημα, να 
κυκλοφορεί οπουδήποτε στη Χώρα, αν δε φέρει τις 
πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, οι οποίες χορηγήθηκαν 
νόμιμα. Οι χορηγούμενες πινακίδες πρέπει να είναι 
αντανακλαστικές.



Άρθρο 40
n Ειδικοί κανόνες για τους οδηγούς ποδηλάτων, 

μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων 
οχημάτων

1. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων 
απαγορεύεται:
α) Να ρυμουλκούνται από άλλο όχημα.
β) Να ρυμουλκούν ή ωθούν διάφορα αντικείμενα.
γ) Να μεταφέρουν αντικείμενα, τα οποία εμποδίζουν την οδήγηση του 

οχήματός τους ή εκθέτουν σε κίνδυνο τους λοιπούς χρήστες της 
οδού.

δ) Να κινούνται ανά δύο ή και πλείονες παράλληλα.
ε) Να σύρουν μαζί τους ζώα δεμένα με λουρί.
στ) Να χρησιμοποιούν ακουστικά που έχουν συνδεθεί με φορητά 

ραδιόφωνα, μαγνητόφωνα και άλλες παρεμφερείς συσκευές.
ζ) Να χρησιμοποιούν εν κινήσει κινητό τηλέφωνο το οποίο δεν είναι 

τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση.



Άρθρο 40 (συνέχεια)

2. Οι οδηγοί ποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων 
οχημάτων υποχρεούνται, όταν οδηγούν, να κρατούν το 
τιμόνι και με τα δύο τους χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα.

3. Οι οδηγοί ποδηλάτων υποχρεούνται να κατεβαίνουν από 
αυτά και να τα οδηγούν βαδίζοντας, όταν δημιουργείται 
εμπόδιο ή κίνδυνος για την κυκλοφορία των πεζών.

4. Οι οδηγοί ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων απαγορεύεται 
να μεταφέρουν επιβάτες στα οχήματά τους.

5. Σε οδούς, οι οποίες έχουν λωρίδα κυκλοφορίας για την 
κίνηση ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων, απαγορεύεται 
στους οδηγούς αυτών να χρησιμοποιούν το υπόλοιπο 
του οδοστρώματος.

Άρθρο 40 του Κ.Ο.Κ.



Βασικά Σήματα του Κ.Ο.Κ.



Βασικά Σήματα του Κ.Ο.Κ.



ΟΟ ποδηλάτης στο δρόμο ποδηλάτης στο δρόμο 
έχει τις ίδιες υποχρεώσεις έχει τις ίδιες υποχρεώσεις 
με τα άλλα οχήματα, με τα άλλα οχήματα, 
πρέπει όμως να προσέχει πρέπει όμως να προσέχει 
περισσότερο.περισσότερο.



ΚαιΚαι μην ξεχνάμε ότι:μην ξεχνάμε ότι:
όσο εύκολο είναιόσο εύκολο είναι
να πάθουμε ατύχημανα πάθουμε ατύχημα
τόσο εύκολο είναιτόσο εύκολο είναι
να το αποφύγουμε.να το αποφύγουμε.




