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 Αθήνα, 03/06/2014 
 
Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ενημέρωσης για την Ασφάλεια στις Ισόπεδες 
∆ιαβάσεις που φέτος ορίστηκε η 3η Ιουνίου, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» ενημερώνουν τους πολίτες 
για θέματα ασφαλούς διέλευσης των ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων. 
 
Οι ισόπεδες διαβάσεις είναι ένας εύκολος τρόπος για τους οδηγούς αυτοκινήτων, τους 
πεζούς και τους δικυκλιστές να διασχίσουν τη σιδηροδρομική γραμμή με απόλυτη 
ασφάλεια, εφόσον τηρούνται ορισμένοι βασικοί κανόνες. Όταν οι κανόνες ασφάλειας 
δεν τηρούνται, οι χρήστες θέτουν, όχι μόνο τον εαυτό τους σε κίνδυνο αλλά και τους 
υπόλοιπους χρήστες του σιδηρόδρομου. Βάσει των στατιστικών στοιχείων, τα 
περισσότερα από τα ατυχήματα που συμβαίνουν σε ισόπεδες διαβάσεις προκαλούνται 
κυρίως από την κακή χρήση από τους χρήστες του οδικού δικτύου και τους πεζούς. 
 
Η ασφάλεια στις ισόπεδες σιδηροδρομικές διαβάσεις είναι ένα θέμα κοινού 
ενδιαφέροντος και συνεργασίας πολλών συντελεστών όπως οι φορείς οδικών και 
σιδηροδρομικών μεταφορών, οι αστυνομικές αρχές, και οι χρήστες (οδηγοί, πεζοί, 
δικυκλιστές). Στο πλαίσιο αυτό, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σε συνεργασία με Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» επισημαίνουν ορισμένους βασικούς κανόνες 
ασφαλούς χρήσης των ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων: 
 
Για οδηγούς – ισόπεδη διάβαση με κινητά φράγματα 
 

 Όταν πλησιάζετε σε ισόπεδη διάβαση και δείτε το σήμα, μειώστε την ταχύτητα 
του οχήματός σας. 

 Σταματήστε αμέσως, όταν δείτε το κόκκινο φανάρι να αναβοσβήνει. 
 Μην περνάτε, όταν αρχίσουν να κατεβαίνουν οι μπάρες. 
 Μην προσπαθείτε να διασχίσετε τη διάβαση όταν οι μπάρες είναι κατεβασμένες 
 Μετά τη διέλευση του τρένου, περιμένετε να ανοίξουν τελείως οι μπάρες πριν 

ξεκινήσετε. Ένα δεύτερο τρένο μπορεί να πλησιάζει στη διάβαση. 
 Σταματήστε & ελέγξτε ακόμα και εάν οι ενδείξεις της διάβασης δεν λειτουργούν 

 
 

Το πιο σημαντικό            της ημέρας 
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Για οδηγούς – ισόπεδη διάβαση χωρίς κινητά φράγματα 
 

 Όταν πλησιάζετε σε ισόπεδη διάβαση, ανοίξτε το παράθυρό σας και χαμηλώστε 
την ένταση οποιασδήποτε πηγής ήχου εντός του αυτοκινήτου, για να ακούσετε 
το ηχητικό σήμα του τρένου που πλησιάζει. 

 Σταματήστε πριν από την ισόπεδη διάβαση όταν δείτε το STOP ή το σήμα 
κινδύνου. Σιγουρευτείτε ότι δεν πλησιάζει τρένο και μετά διασχίστε τη 
σιδηροδρομική γραμμή. 

 Για να ακινητοποιηθεί ένα τρένο, χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη απόσταση απ’ 
ό,τι ένα αυτοκίνητο. O Μηχανοδηγός δεν είναι σε θέση να ακινητοποιήσει το 
τρένο ακόμα και εάν δει το εμπόδιο. 

 ∆ιασχίζετε τις γραμμές υποχρεωτικά από τις υπάρχουσες διαβάσεις και όχι από 
άλλα σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου 
 

Για πεζούς και ποδηλάτες 
 

 Η επιφάνεια της ισόπεδης διάβασης δεν είναι ομαλή. Χρειάζεστε χρόνο για να τη 
διασχίσετε ως πεζός ή ποδηλάτης . 

 Μην προσπαθείτε να περάσετε, όταν έρχεται τρένο. Το τρένο φτάνει πιο 
γρήγορα από όσο υπολογίζετε. 

 Μην περνάτε, όταν αναβοσβήνει το κόκκινο φανάρι. Το τρένο πλησιάζει ακόμα 
και εάν δεν είναι ορατό. 

 Μην περνάτε, όταν αρχίζουν να κατεβαίνουν οι μπάρες. 
 Ποδηλάτη κατέβα από το ποδήλατό σου, για να περάσεις από τη διάβαση με 

ασφάλεια. 
 Μην διασχίζετε τις γραμμές παρά μόνο από τις υπάρχουσες διαβάσεις. 

 
 

Το τρένο έχει πάντα προτεραιότητα 
Η πρωτοβουλία  για τη ∆ιεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τις Ισόπεδες ∆ιαβάσεις (ILCAD) 
συντονίζεται από τη ∆ιεθνή Ένωση Σιδηροδρόμων (UIC) από το 2009 με την υποστήριξη της 
παγκόσμιας κοινότητας των σιδηροδρόμων (CER, ΕΙΜ), και Οργανισμούς όπως το Συμβούλιο 
της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), το Operation Lifesaver και άλλους 
Οργανισμούς Οδικής Ασφάλειας, προκειμένου να κάνουν τους χρήστες του δρόμου να έχουν 
επίγνωση των κινδύνων σε ισόπεδες διαβάσεις. Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
συμμετέχουν στη ∆ιεθνή Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τις Ισόπεδες ∆ιαβάσεις (ILCAD) από το 
2009.  
 

Πληροφορίες:  
Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», τηλ.: 210-8620150, email: info@ioas.gr  


