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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΝΝΟ – ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
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Για πληροφορίες σχετικά με εγκλήματα. Μπορείτε να διατηρήσετε την ανωνυμία σας.Για μη επείγοντα.Για επείγοντα περιστατικά ή άμεσο κίνδυνο.

Οι δρόμοι είναι για να τους μοιραζόμαστε όλοι μας. Είτε οδηγούμε για να πάμε στη δουλειά μας, είτε κάνουμε 
διακοπές είτε έχουμε πάει απλά για ψώνια, οι δρόμοι είναι ένα σημαντικό μέρος της ζωής μας. Ως χρήστης 
του οδικού δικτύου, φέρετε την ευθύνη να οδηγείτε σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και με 
τρόπο ασφαλή για όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Οι κακές πρακτικές οδήγησης, καθυστερήσεις ή γενικά η κίνηση μπορούν να προκαλέσουν εκνευρισμό και 
να οδηγήσουν σε επιθετική συμπεριφορά ενώ εσείς ή άλλοι προσπαθείτε να πάτε στον προορισμό σας. 
Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα, επιθετική ή εκφοβιστική οδήγηση ή ακόμη και σε βίαια διαμάχη 
των χρηστών του οδικού δικτύου.

Ακολουθούν ορισμένα απλά βήματα που μπορούμε όλοι να ακολουθήσουμε για να προστατεύσουμε τον 
εαυτό μας από διαμάχες στους δρόμους.

 
Προστατεύστε τον εαυτό σας στο δρόμο 
■■ ΠΑΝΤΟΤΕ να προγραμματίζετε τη διαδρομή σας και να αφήνετε αρκετό χρόνο για να φτάσετε στον 

προορισμό σας. 

■■ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ότι το όχημά σας έχει κάνει τα απαιτούμενα σέρβις και ότι είναι επαρκώς ανεφοδιασμένο 
με καύσιμα για τη διαδρομή σας. 

■■ ΠΟΤΕ μην οδηγείτε όταν είστε πολύ κουρασμένοι. Ξεκουραστείτε όσο χρειάζεστε πριν και κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού. Μην εμπιστεύεστε τον κουρασμένο εαυτό σας.

Προστατεύστε τους άλλους στο δρόμο 
■■ ΜΗΝ επιτρέπετε ποτέ να αποσπάται η προσοχή σας με κάτι άλλο ενώ οδηγείτε. Αφήστε στην άκρη 

το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο. Απλά αφήστε το στην άκρη.

■■ ΠΑΝΤΟΤΕ να προσπαθείτε να είστε ευγενικοί, υπομονετικοί, να τηρείτε τα όρια ταχύτητας και να 
οδηγείτε αμυντικά.

■■ ΜΗΝ εμπλέκεστε ή ενθαρρύνετε επιθετική συμπεριφορά στους άλλους. 

Προστατεύστε τον εαυτό σας στο δρόμο 
■■ ΠΑΝΤΑ να μένετε μέσα στο αυτοκίνητό σας αν έρθει να σας ζητήσει το λόγο κάποιος άλλος οδηγός. 

Μην παίρνετε τα πράγματα προσωπικά.

■■ ΠΟΤΕ μην χρησιμοποιείτε την κόρνα σας. Είναι σχεδιασμένη ως συσκευή άμεσης προειδοποίησης, όχι ως 
υποκατάστατο για ξεφωνητά φωνές.

■■ ΠΑΝΤΑ να καταγγέλετε επικίνδυνη οδήγηση ή επιθετικούς οδηγούς στην αστυνομία.

Για περισσότερες πληροφορίες οδικής ασφάλειας ανατρέξτε εδώ http://roadsafety.transport.nsw.gov.au

Ή ακολουθήστε το Traffic and Highway Patrol Command στο Facebook  
https://www.facebook.com/TrafficServicesNSWPF

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πρόληψη εγκλημάτων  
επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.police.nsw.gov.au

Safe people, Safe places (Driving Environment) – Greek

http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/campaigns/donttrustyourtiredself.html
http://roadsafety.transport.nsw.gov.au/campaigns/get-your-hand-off-it/index.html
http://roadsafety.transport.nsw.gov.au
https://www.facebook.com/TrafficServicesNSWPF 
https://www.facebook.com/TrafficServicesNSWPF 
http://www.police.nsw.gov.au

