
ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ 

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

1. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή την οδική 
βοήθεια της επιλογής σας για να διευθετήσετε 
τη ρυμούλκηση του οχήματός σας (αν είναι 
απαραίτητο). 

 Αν δεν μπορέσετε να διευθετήσετε τη 
ρυμούλκηση και έχετε εξαντλήσει όλες τις λοιπές 
επιλογές, καλέστε την Γραμμή Αστυνομικής 
Βοήθειας στο τηλέφωνο 131 444.

2. Ανταλλάξτε στοιχεία και απομακρυνθείτε από 
το σημείο του συμβάντος.

3. Αφού απομακρυνθείτε από το σημείο του 
συμβάντος, δηλώστε το συμβάν στην 
υπηρεσία Police Assistance Line (Γραμμή 
Αστυνομικής Βοήθειας) στο τηλέφωνο 
131 444 το συντομότερο δυνατό.

 Θα λάβετε έναν αριθμό δήλωσης για τις 
ασφαλιστικές απαιτήσεις σας.

1. Ανταλλάξτε στοιχεία 
και απομακρυνθείτε 
από το σημείο του 
συμβάντος.

 ΔΕΝ χρειάζεται 
να δηλώσετε το 
συμβάν στην 
αστυνομία.

2. Αν κάποιος χρειαστεί 
αργότερα ιατρική 
βοήθεια για 
τραυματισμούς, 
καλέστε την Γραμμή 
Αστυνομικής 
Βοήθειας στο 
τηλέφωνο 131 444 το 
συντομότερο δυνατό.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΕΣΤΕ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΣΗΜΕΙΟ, 
ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος για τους άλλους οδηγούς και να 
αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά τα τροχαία, ενδέχεται να  μην είναι 
πια απαραίτητο να περιμένετε την αστυνομία στον τόπο του συμβάντος, 
στην ΝΝΟ. 

Ακολουθήστε το παρακάτω διάγραμμα, για να μάθετε τι πρέπει να κάνετε.
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Καλέστε τα τρία 
μηδενικά (000).
Σταματήστε και 
βοηθήστε τους 
τραυματίες, αν είναι 
ασφαλές.

Καλέστε τα τρία 
μηδενικά (000).

Χρειάζεται κάποιο όχημα ρυμούλκηση;

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Greek

Υπάρχει κάποιο παγιδευμένο 
ή τραυματισμένο άτομο;

Είναι απαραίτητη η παρουσία της αστυνομίας 
για να κατευθύνει την κυκλοφορία ή να 
ελέγξει τους κινδύνους;

Ή
Υπάρχουν οδηγοί που μοιάζουν να 
βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ 
ή ουσιών;

Ή
Χρειάζεται να ρυμουλκηθεί ένα λεωφορείο 
ή φορτηγό;

Ή
Δεν έχει δώσει τα στοιχεία του κάποιος από 
τους εμπλεκόμενους στο τροχαίο;
(Βλ. πίσω σελίδα για τις νομικές απαιτήσεις)

Η παρουσία της αστυνομίας στο σημείο του δυστυχήματος 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ απαραίτητη



Αρ. κυκλοφορίας:  ..............................................  Ασφαλιστική εταιρεία:  ..........................

Αρ. ασφαλιστηρίου:  .........................................  Τηλέφωνο:  ....................................................

Οδική ασφάλεια:  ...............................................  Τηλέφωνο:  ....................................................

Ημερομηνία:  .....................................................  Ώρα: .................................................................

Οδός:  ................................................................................................................................................

Προάστιο:  .......................................................................................................................................

Διασταύρωση/Ορόσημο/Πλησιέστερος αρ. οδού: ..............................................................
Συντεταγμένες GPS (χρησιμοποιήστε το Emergency+ ή το ‘SATNAV’ του αυτοκινήτου 
για να τις προσδιορίσετε)
ΓΕΩΓΡ. ΠΛΑΤΟΣ:  ΓΕΩΓΡ. ΜΗΚΟΣ:

____ ____ ____ • ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ • ____ ____ ____ ____ ____

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να προμηθευτείτε περισσότερα αντίγραφα αυτού 
του φυλλαδίου, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση www.police.nsw.gov.au

Προετοιμαστείτε, κάνοντας τώρα λήψη 
της εφαρμογής Emergency+ με σάρωση 
αυτών των κωδικών στο smartphone σας. 
Η εφαρμογή μπορεί να σας βοηθήσει να 
εντοπίσετε τις συντεταγμένες GPS σας και να 
τις στείλετε στις υπηρεσίες αντιμετώπισης 
επειγόντων σε περίπτωση ατυχήματος. iPhone Android

Καταχωρήστε παρακάτω τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας σας και 
της οδικής βοήθειας της επιλογής σας. Φυλάξτε αυτήν την κάρτα στο 
ντουλαπάκι του αυτοκινήτου για μελλοντική χρήση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ

Αρ. κυκλοφορίας*:  ..............................................  Πολιτεία:  ....................................................

Κατασκευαστής:  ...............................................................  Μοντέλο: .................................................... 

Όνομα οδηγού*:  .........................................................................................................................

Διεύθυνση*:  ..................................................................................................................................

Αρ. αδείας οδήγησης:  ................................  Πολιτεία:  ............  Τηλέφωνο:  ...............................

Όνομα κατόχου*:  ........................................................................................................................

Διεύθυνση κατόχου*:  ................................................................................................................

Ασφαλιστική εταιρεία:  .............................................  Αρ. ασφαλιστηρίου:  ................................

ΟΧΗΜΑ 1

Αρ. κυκλοφορίας*:  ..............................................  Πολιτεία:  ....................................................

Κατασκευαστής:  ...............................................................  Μοντέλο: .................................................... 

Όνομα οδηγού*:  .........................................................................................................................

Διεύθυνση*:  ..................................................................................................................................

Αρ. αδείας οδήγησης:  ................................  Πολιτεία:  ............  Τηλέφωνο:  ...............................

Όνομα κατόχου*:  ........................................................................................................................

Διεύθυνση κατόχου*:  ................................................................................................................

Ασφαλιστική εταιρεία:  .............................................  Αρ. ασφαλιστηρίου:  ................................
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* Υποδηλώνει τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις ανταλλαγής στοιχείων.


