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Να είστε προετοιμασμένοι
να συναντήσετε ισόπεδες
σιδηροδρομικές διαβάσεις.

Τηρείτε τα σήματα
του Κ.Ο.Κ.

Όπου υπάρχει πινακίδα
STOP: ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ,
κοιτάξτε και από τις δύο πλευρές
και ακούστε με προσοχή.

Σε προστατευόμενες ισόπεδες
διαβάσεις, μείνετε πίσω από
τις προστατευτικές μπάρες
και τα σήματα.

Ποτέ μη σταματάτε επάνω
στις σιδηροδρομικές γραμμές.
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Να θυμάστε πως το τρένο προεκτείνεται
πέραν των σιδηροδρομικών γραμμών.
Μπορεί να τραυματιστείτε από διερχόμενο
τρένο ή να χάσετε την ισορροπία σας
εξαιτίας των δυνάμεων που ασκούνται.
Να περιμένετε τρένο και από τις δύο
κατευθύνσεις, σε οποιαδήποτε
σιδηροδρομική γραμμή. Μην βασίζεστε
σε πρότερη εμπειρία σας για να υποθέσετε
την κατεύθυνση των τρένων,
καθώς αυτή αλλάζει.
Πολλές σιδηροδρομικές γραμμές
μπορεί να σημαίνουν πολλά τρένα.
Περιμένετε αρκετά προτού
διασχίσετε την ισόπεδη διάβαση.

Λόγω οφθαλμαπάτης, είναι δύσκολο
να υπολογίσετε πόσο απέχει το τρένο
από εσάς και την ταχύτητα με την
οποία κινείται. Τα τρένα είναι συνήθως
πολύ πιο κοντά απ' ό,τι φαίνονται.
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Ένα τρένο δεν ακινητοποιείται άμεσα.
Κινούμενο με 100 χλμ/ώρα, ένα τρένο
χρειάζεται 1.000 και πλέον μέτρα έως
ότου ακινητοποιηθεί.

Τα σύγχρονης τεχνολογίας τρένα κινούνται
γρήγορα και αθόρυβα. Αφαιρέστε τα
ακουστικά σας ή απενεργοποιήστε τον ήχο.
Μη γράφετε/διαβάζετε μηνύματα και
μην κάνετε κλήσεις όταν διασχίζετε
τις σιδηροδρομικές γραμμές.
Να είστε υπομονετικοί. Κατεβασμένες μπάρες
ή/και παλόμενα σήματα σημαίνουν ότι πρέπει
να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΤΕ. Η ανυπομονησία μπορεί
να οδηγήσει σε ριψοκίνδυνες αποφάσεις
και να θέσει τη ζωή σας σε κίνδυνο.
Μην περνάτε ανάμεσα
από κατεβασμένες μπάρες.

Μην περνάτε πάνω ή κάτω
από κατεβασμένες
προστατευτικές μπάρες.
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Περιμένετε έως ότου σταματήσουν
τα ηχοφωτεινά σήματα και
σηκωθούν ολοκληρωτικά
οι προστατευτικές μπάρες.

Μη χρησιμοποιείτε τις ισόπεδες
διαβάσεις ως παράκαμψη προς
κοντινές σιδηροδρομικές αποβάθρες,
είναι παράνομο και επικίνδυνο.

Η διέλευση των σιδηροδρομικών γραμμών
με ποδήλατο, τρίκυκλο ή οποιαδήποτε
ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα με
μικρούς ή στενούς τροχούς (e-scooters, κλπ)
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή
εγκλωβισμού των τροχών.
Σε αυτή την περίπτωση, κατεβείτε από
το ποδήλατο/τρίκυκλο/ελαφρύ προσωπικό
ηλεκτρικό όχημα (e-scooter, κλπ)
και διασχίστε την ισόπεδη διάβαση
μόνο περπατώντας. Διαφορετικά,
μπορεί να ολισθήσετε ή οι τροχοί
του οχήματός σας να εγκλωβιστούν
ανάμεσα στη σιδηροδρομική γραμμή
και την επικάλυψη της ισόπεδης διάβασης.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ
ΑΝΑΓΚΗΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Εκκενώστε τις σιδηροδρομικές
γραμμές το ταχύτερο δυνατόν.

Σε περίπτωση βλάβης όπου
οι προστατευτικές μπάρες παραμείνουν
κατεβασμένες, μην διασχίσετε
τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Καλέστε τις υπηρεσίες
εκτάκτου ανάγκης.

Οι σιδηροδρομικές γραμμές και η
επικάλυψη των ισόπεδων διαβάσεων
μπορεί να γίνουν ολισθηρές σε περίπτωση
βροχής, πάγου ή χιονιού. Διασχίζοντας
την ισόπεδη διάβαση πολύ γρήγορα
ή από λάθος γωνία, ενδέχεται οι τροχοί
του ποδηλάτου σας να ολισθήσουν.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥΣ,
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΤΟΜΩΝ

Καμία φωτογραφία και καμία selfie
δεν αξίζει το ρίσκο. Η φωτογράφηση και
η βιντεοσκόπηση επί των σιδηροδρομικών
γραμμών ή πλησίον αυτών είναι παράνομη.
Προσέχετε τα παιδιά σας, κατεβείτε
από το ποδήλατο και διασχίστε
τις σιδηροδρομικές γραμμές.

Μην υποθέτετε ότι κάποιος άλλος έχει
την προσοχή του σε εσάς. Βεβαιωθείτε
ότι υπάρχει αρκετός χρόνος και χώρος
για να διασχίσουν όλοι τις σιδηροδρομικές
γραμμές με ασφάλεια.
Σε προστατευόμενες ισόπεδες διαβάσες:
Μόλις τα ηχοφωτεινά σήματα ενεργοποιηθούν
και οι προστατευτικές μπάρες κατέβουν,
τα μέλη της ομάδας που δεν έχουν ακόμη
διασχίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές πρέπει
να παραμείνουν πίσω από τις μπάρες και τα
σήματα και να περιμένουν έως ότου είναι
ασφαλές να τις διασχίσουν.
Σε μη προστατευόμενες ισόπεδες
διαβάσεις: Σταματήστε, κοιτάξτε
και ακούστε με προσοχή.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Βρίσκεστε σε επικίνδυνες
και απαγορευμένες ζώνες.
Οι σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις
(σιδηροδρομικές γραμμές, σταθμοί,
μάντρες, τούνελ, γέφυρες) και τα τρένα
δεν είναι παιδική χαρά.
Μην κάνετε παράκαμψη περπατώντας
ή οδηγώντας επάνω ή κατά μήκος
των σιδηροδρομικών γραμμών.
Μην ρισκάρετε τη ζωή σας.
Μείνετε μακριά από τις γραμμές του τρένου.
Η ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ
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