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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η σταθεροποίηση σε υψηλά επίπεδα των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στα οποία 

υπάρχει εμπλοκή δικύκλου, ιδιαίτερα στη χώρα μας, αντίθετα μάλιστα στη γενική τάση μείωσης 

των υπολοίπων τροχαίων ατυχημάτων, καταδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης ειδικών αναλυτών και 

εμπειρογνωμόνων στον τομέα της κυκλοφορίας των δικύκλων και την ανασύνθεση των 

ατυχημάτων τους. Αυτό υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι η πολυπλοκότητα της μηχανικής του 

δικύκλου είναι τέτοια που καθιστά τον κλάδο διακριτό από τον αντίστοιχο που μελετά αμιγώς τα 

Ι.Χ. 

Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα γίνει η μελέτη τροχαίου 

ατυχήματος σύγκρουσης δικύκλου και επιβατικού αυτοκινήτου. Αξιοποιώντας τα υπάρχοντα 

μεθοδολογικά εργαλεία (ενεργειακές και δυναμικές μέθοδοι), θα πραγματοποιηθεί η 

ανασύνθεση τροχαίου ατυχήματος που συνέβη στην Ανδραβίδα Ηλείας τον Φεβρουάριο του 

2017, για το οποίο συνέταξε την αρχική έκθεση πραγματογνωμοσύνης ο επιβλέπων καθηγητής 

μου.  

Από τα στοιχεία και τις παρατηρήσεις στη σκηνή του ατυχήματος, τις τελικές θέσεις των 

οχημάτων και την απόσταση εκτίναξης του αναβάτη του δικύκλου θα επιχειρηθεί ο 

προσδιορισμός του σημείου σύγκρουσης, η εκτίμηση της ταχύτητας σύγκρουσης των οχημάτων, 

για την ανασύνθεση του ατυχήματος. Στην εργασία αυτή γίνεται έρευνα βιβλιογραφίας και 

εξάγονται γενικότερα συμπεράσματα και διαπιστώσεις σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες, 

πρόκλησης και αποφυγής παρόμοιων ατυχημάτων. 

ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ 

ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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Θα επιχειρηθεί η διαμόρφωση πλαισίου μεθόδων και προτάσεων για τη βελτίωση της οδηγικής 

συμπεριφοράς των δικυκλιστών, αλλά και την διευκόλυνση και τυποποίηση του έργου του 

πραγματογνώμονα αντίστοιχων τροχαίων ατυχημάτων. 
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ABSTRACT 

 Fatal road accidents involving motorcycles are being stabilized at high levels in Greece, 

despite the general downtrend of the total traffic accidents that take place annually. This 

demonstrates the need for specialized analysts and experts in the field of motorcycle engineering 

and accident reconstruction. This need is also underlined by the fact that the complexity of 

motorcycle mechanics is such that it diversifies the branch of its criminalistics in a large extent 

e.g. from the study of the corresponding of the passenger vehicle accident reconstruction. 

In the context of this work, the study of a traffic accident between a motorcycle and a 

passenger car will be made, from the point of view of the mechanical engineer. That is, utilizing 

the existing methodological tools, such as energy and dynamic conservation methods, I will 

carry out a reconstruction of a car accident that occurred in Andravida, Ilia in February 2017, and 

whose expert report on behalf of the Hellenic Traffic Police was made by my supervisor, 

Thomas Chondros. 

Specifically, based on the collected data and observations, an attempt will be made to 

determine the point of collision, to estimate the collision speed of the vehicles and the ejection 

speed of the passenger in order to reconstruct the accident and to draw the final conclusions and 

findings regarding the circumstances, causes and fault of the accident. 

Based on the above, an attempt will be made to provide a framework of methods and 

proposals that aim at improving the driving safety of the motorcyclist but also facilitating the 

work of the expert of the respective traffic accidents. 

ACCIDENT RECONSTRUCTION OF COLLISION BETWEEN 

PASSENGER VEHICLE AND MOTORCYCLE 

TZANAVARAS NIKOLAOS 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Ανασύνθεση ατυχήματος σύγκρουσης 

επιβατικού αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα» πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 14
ου

 

εξαμήνου φοίτησής μου στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος των 

Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Όντας εγώ ο ίδιος 

οδηγός δικύκλου, και έχοντας εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα με αυτό, ο κλάδος της 

ανασύνθεσης τροχαίων ατυχημάτων έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμένα. Πρόκειται για έναν 

κλάδο διεπιστημονικό, καθώς πέρα από την μηχανική, εμπλέκει και άλλες επιστήμες όπως την 

ιατρική και την εγκληματολογική, και απαιτεί ένα ευρύ πεδίο γνώσεων, ικανοτήτων, αλλά και 

χρόνια εμπειρογνωμοσύνης πάνω στο αντικείμενο. 

 Επιχειρώντας εδώ από τη σκοπιά του Μηχανολόγου Μηχανικού, μελετήθηκε 

συγκεκριμένο τροχαίο ατύχημα εφαρμόζοντας τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία που 

μας παρέχει η επιστήμη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δυσκολίες και τις προκλήσεις που 

πρέπει να αντιμετωπίσει ένας πραγματογνώμονας που καλείται να προβεί στην ανασύνθεση ενός 

τροχαίου ατυχήματος στο οποίο εμπλέκεται δίκυκλο. 

Η εκπόνηση της σπουδαστικής μου εργασίας έγινε με τη βοήθεια του επιβλέποντα 

καθηγητή μου, και ιδιαίτερα καταξιωμένου επιστήμονα στο χώρο της εμπειρογνωμοσύνης 

τροχαίων ατυχημάτων, Θωμά Χόνδρου. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου για την αμέριστη βοήθεια 

που μου παρείχε κατά τη διάρκεια των σπουδών μου.  

Η εργασία αυτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη του φίλου μου σ. Νίκου Μοίραλη, 

πρόσφατο θύμα τροχαίου ατυχήματος. 
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1.0  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η έρευνα σχετικά με τα τροχαία ατυχήματα έχει αποδείξει ότι τα ατυχήματα 

προκαλούνται ως αποτέλεσμα μιας σύνθετης διαδικασίας που αφορά στην αλληλεπίδραση 

παραγόντων του οδικού και κυκλοφοριακού συστήματος όπως η οδός, οι κυκλοφοριακές 

συνθήκες, το όχημα, ο οδηγός, το περιβάλλον και άλλοι αστάθμητοι παράγοντες. Οι παράγοντες 

που οδηγούν στο τροχαίο ατύχημα συνήθως δεν είναι τυχαίοι, ενώ ο συνδυασμός των 

παραγόντων αυτών είναι τυχαίος μεν αλλά προβλέψιμος. 

Τα δίκυκλα αποτελούν έναν ευχάριστο, οικονομικό και πρακτικό τρόπο μεταφοράς. 

Ταυτόχρονα όμως, εμπλέκονται σε χιλιάδες τραυματισμούς και θανάτους κάθε χρόνο είτε από 

σφάλμα του ανθρώπινου παράγοντα, είτε από μηχανική αστοχία. Ακόμα και οι πιο έμπειροι 

αναβάτες βρίσκονται εκτεθειμένοι πολλές φορές στην αμελή συμπεριφορά των άλλων οδηγών. 

Επιπλέον, τα θύματα των ατυχημάτων δικύκλων συχνά βιώνουν τις πιο σοβαρές μορφές 

τραυματισμών σε σύγκριση με άλλα τροχαία ατυχήματα. 

Οδικό τροχαίο ατύχημα θεωρείται το συμβάν που γίνεται στους δρόμους ή στις πλατείες, 

που είναι ελεύθερες στη δημόσια χρήση (όχι σε αυλές, βιομηχανικούς χώρους, αμαξοστάσια των 

επιχειρήσεων μεταφορών κλπ.), με συμμετοχή σε αυτό ενός ή περισσοτέρων οχημάτων, από τα 

οποία το ένα τουλάχιστον βρισκόταν σε κίνηση κατά τη στιγμή του ατυχήματος και είχε ως 

αποτέλεσμα τον θάνατο ή τον τραυματισμό προσώπου ή προσώπων, ή την πρόκληση ζημιών σε 

περιουσία. 

1.1      ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο Σύνδεσμος των Ευρωπαίων Κατασκευαστών Δικύκλων (ACEM) διερεύνησε σε βάθος 921 

τροχαία ατυχήματα στα οποία εμπλέκονταν μοτοσικλέτες κατά το έτος 1999-2000. Εξετάστηκαν 



` Ανασύνθεση ατυχήματος σύγκρουσης επιβατικού αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα    Τζαναβάρας Νικόλαος 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός Τομέας 3 

 

πάνω από 2000 παράμετροι των ατυχημάτων. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν το 

2006 [2-8] και τα κύρια αποτελέσματα ήταν τα ακόλουθα: 

 Το πιο συχνό ατύχημα με εμπλοκή δικύκλου ήταν σύγκρουση με επιβατικό αυτοκίνητο 

(60%). Ακολουθεί η πτώση στο οδόστρωμα (9%), είτε ως αποτέλεσμα σύγκρουσης με 

άλλο όχημα είτε κατά την προσπάθεια αποφυγής  σύγκρουσης με άλλο όχημα. Τρίτη 

κατά σειρά, η σύγκρουση με φορτηγά, αυτοκίνητα ελεύθερου χρόνου (SUVs) και 

λεωφορεία (8.4%).  

 Περίπου 75% των ατυχημάτων με μοτοσικλέτες περιλαμβάνουν σύγκρουση αυτών με 

άλλο όχημα, το οποίο συνήθως είναι επιβατικό όχημα. 

 Το 8% των ατυχημάτων περιλαμβάνει σύγκρουση με σταθερό εμπόδιο όπως σήματα 

κυκλοφορίας, δέντρα, άλλα δίκυκλα και στοιχεία υποδομής οδοποιίας. 

 Ο ανθρώπινος παράγοντας ήταν καθοριστικός σε περίπου 87,5% όλων των περιπτώσεων. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό (50.4%) οφείλεται στον οδηγό του άλλου οχήματος, ενώ το 

37.1% στον οδηγό της μοτοσικλέτας.  

Το ανθρώπινο λάθος ορίζεται ως εξής:  

 Λάθος αντίληψη: ο δικυκλιστής ή ο οδηγός του άλλου οχήματος απέτυχε να ανιχνεύσει 

τις επικίνδυνες συνθήκες. 

 Αποτυχία κατανόησης: ο δικυκλιστής ή ο οδηγός του άλλου οχήματος αντιλήφθηκε την 

επικίνδυνη κατάσταση. Εντούτοις, απέτυχε να κατανοήσει τον πραγματικό κίνδυνο. 

 Αποτυχία απόφασης: ο δικυκλιστής ή ο οδηγός του άλλου οχήματος απέτυχε να πάρει τη 

σωστή απόφαση και να αποφευχθούν οι επικίνδυνες συνθήκες. 

 Αποτυχία αντίδρασης: ο δικυκλιστής ή ο οδηγός του άλλου οχήματος απέτυχε να 

αντιδράσει εγκαίρως στις επικίνδυνες συνθήκες με συνέπεια την μη αποφυγή της 

σύγκρουσης. 
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Οι οδηγοί και συνεπιβάτες του δικύκλου έχουν περίπου πέντε φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να 

τραυματιστούν, ενώ είναι 26 φορές πιο πιθανό να εμπλακούν σε θανατηφόρο ατύχημα σε 

σύγκριση με τους οδηγούς ή τους επιβάτες άλλων οχημάτων. Τα δίκυκλα, όντας μικρότερα σε 

μέγεθος από τα άλλα μηχανοκίνητα οχήματα είναι δυσκολότερο να γίνουν αντιληπτά από τους 

άλλους οδηγούς. Ταυτόχρονα, τα μέσα προστασίας (κράνος, φόρμα ασφαλείας) συχνά δεν είναι 

αρκετά προκειμένου να αποσοβήσουν τον κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου, σε αντίθεση 

παραδείγματος χάριν με τη ζώνη ασφαλείας ή τον αερόσακο ενός επιβατικού οχήματος. 

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν διαχρονικά μία από τις μεγαλύτερες πληγές του 

ελληνικού πληθυσμού, με εκατοντάδες πολίτες κάθε χρόνο να χάνουν τη ζωή τους στην 

άσφαλτο. Παρά την σημαντική μείωση των συνολικών ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια, τα 

ατυχήματα μεταξύ αυτοκινήτου και μηχανής παραμένουν σε υψηλότατα επίπεδα, δίνοντας στην 

χώρα μας τη θλιβερή πανευρωπαϊκή πρωτιά σε θανάτους από ατυχήματα με μηχανές αναλογικά 

με τον συνολικό πληθυσμό (20 θάνατοι ανά 1.000.000 κατοίκους με μέσο όρο στην ΕΕ τους 8) 

Πίνακας 1: Ετήσια καταγραφή Ελληνικής Τροχαίας των θανάτων από τροχαία ατυχήματα για επιβαίνοντες σε επιβατικά ΙΧ, 

δίκυκλα και πεζούς (έτη 2009-2018) 

Σε πανελλαδικό επίπεδο, τους περισσότερους κατά κεφαλήν νεκρούς από τροχαία 

ατυχήματα τους εμφανίζουν οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και η Δυτική 

Ελλάδα. Δεν μπορεί όμως να παραβλεθεί η γενικότερη καθοδική τάση που υπάρχει σε επίπεδο 

20αετιας, κάτι που εν μέρει οφείλεται και στην κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και τις 

βελτιωτικές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο ιδιαίτερα σε σημεία που εμφάνιζαν πλήθος 

ατυχημάτων (πχ πέταλο του Μαλιακού, ΕΟ Αθηνών-Πατρών κοκ).  
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Για το 2018 πλειοψηφία των θανατηφόρων ατυχημάτων με δίκυκλα πραγματοποιήθηκαν 

σε κατοικημένη περιοχή, σε αντίθεση με τα επιβατικά που εμπλέκονται περισσότερο σε 

ατυχήματα εκτός κατοικημένης περιοχής και σε αυτοκινητοδρόμους. Ένα ακόμα ενδιαφέρον 

στατιστικό που προκύπτει από την στατιστική υπηρεσία του Ελληνικού κράτους, είναι ότι κάθε 

χρόνο υπάρχουν κατά μεσο όρο πενταπλάσιοι άνδρες θύματα από ότι γυναίκες, ενώ υπάρχει μία 

σχετική ηλικιακή ομοιομορφία. 

 

Σχήμα 1: Γεωγραφική κατανομή θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων για τις χρονολογίες 2000, 2009, 2018 
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Πίνακας 2: Κατανομή θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων ανά ιδιότητα παθόντα και ανά είδος περιοχής που αυτά 

συνέβησαν, για το έτος 2018 

Από την κατηγοριοποίηση σε ατυχήματα δικύκλων όπως προκύπτει από την έρευνα της 

βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι συνήθεις αστοχίες είναι: 

 Παραβίαση προτεραιότητας, δηλαδή όταν ο οδηγός ενός επιβατικού δεν εντοπίζει το δίκυκλο 

που πλησιάζει προς μία διασταύρωση, συχνά ακόμα και όταν αυτός κοιτάει προς την 

κατεύθυνση από την οποία έρχεται ο δικυκλιστής. Συχνά οφείλεται σε απόσπαση προσοχής 

του οδηγού (πχ ενασχόληση με το κινητό του τηλέφωνο). 

 Απώλεια ελέγχου σε στροφή ή καμπύλη τροχιά: συμβαίνει είτε λόγω υπερβολικής κλίσης 

κατά τη στροφή είτε λόγω απότομης διόρθωσης υπερβολικά κλειστής ή ανοιχτής στροφής. 

Συνήθως τέτοιος τύπος ατυχήματος συμβαίνει με υπαιτιότητα του δικυκλιστή και πιο σπάνια 

με ευθύνη άλλων οδηγών ή του οδοστρώματος. Συνήθως συμβαίνουν εκτός κατοικημένης 

περιοχής και συχνά συνδέονται με κάποιο ταξίδι αναψυχής. 

 Ατύχημα ανεπιτυχούς ελιγμού: πάλι οφείλεται κυρίως σε σφάλμα του δικυκλιστή, κατά την 

προσπάθειά του να προσπεράσει άλλα οχήματα. Συχνά συμβαίνουν όταν ο δικυκλιστής 

επιχειρεί διήθηση, δηλαδή κίνηση ανάμεσα από τα άλλα οχήματα όταν αυτά κινούνται σε 

χαμηλότερη ταχύτητα ή βρίσκονται σε στάση. 

 Αντίστοιχα, προσπαθώντας να ομαδοποιήσουμε τα ατυχήματα από την πλευρά του ανθρώπινου 

παράγοντα, καταλήγουμε στις εξής περιπτώσεις:  



` Ανασύνθεση ατυχήματος σύγκρουσης επιβατικού αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα    Τζαναβάρας Νικόλαος 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός Τομέας 7 

 

Το να καθοριστεί από τον πραγματογνώμονα ακριβώς η αιτία της σύγκρουσης και ο τύπος του 

ανθρώπινου σφάλματος, έχει καθοριστική σημασία στην περίπτωση που ακολουθηθεί η 

δικαστική οδός. 

Ο φυσικός και τεχνητός φωτισμός, οι κυκλοφοριακές συνθήκες, η κατάσταση και η 

απόχρωση του οδοστρώματος, τα λοιπά εμπόδια όπως τυχόν διαφημιστικές πινακίδες, η οδική 

σήμανση, η  αντανάκλαση του φωτισμού από το οδόστρωμα και την οριζόντια σήμανση, καθώς 

και άλλοι παράγοντες, αποτελούν ένα σύνθετο σύνολο παραμέτρων που καθορίζουν την 

ορατότητα του οδηγού στη σκηνή του ατυχήματος. 

Η πτώση στο οδόστρωμα μετά από ανατροπή του δικύκλου είναι συνήθης στους 

δικυκλιστές, και προκύπτει η αναγκαιότητα των ατομικών μέσων παθητικής προστασίας. Η 

κύρια αιτία θανάτου δικυκλιστών σύμφωνα με τη βιβλιογραφία είναι οι κρανιοεγκεφαλικές 

κακώσεις. Η χρήση προστατευτικού κράνους μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες θανάσιμου 

τραυματισμού. Έρευνες δείχνουν ότι 37% των θανάτων δικυκλιστών θα μπορούσαν να είχαν 

αποφευχθεί εάν χρησιμοποιούσαν κράνος. Για το λόγο αυτό οι δικυκλιστές είναι υποχρεωμένοι 

να φορούν προστατευτικό κράνος και προστατευτική στολή για την προστασία της κεφαλής του 

κορμού και των άκρων σε περίπτωση σύγκρουσης ή ολίσθησης στο οδόστρωμα μετά από 

πτώση.  

Σε ατυχήματα ανατροπής δικύκλων η μοτοσυκλέτα και ο αναβάτης συνήθως ακολουθούν 

διαφορετικές τροχιές. Κατά συνέπεια η ανάλυση ενός ατυχήματος με μοτοσυκλέτα προϋποθέτει 

την ανάλυση των μηχανισμών εκτόξευσης, προσγείωσης και ολίσθησης του αναβάτη. Οι 

διαφορετικοί συντελεστές τριβής επηρεάζουν ανεξάρτητα την ολίσθηση τη μοτοσυκλέτας και 

του αναβάτη στο οδόστρωμα. 
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1.2      ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

 

Η διαδικασία του τροχαίου ατυχήματος διακρίνεται σε τρείς φάσεις: α) τη φάση πριν τη 

σύγκρουση, όπου οι ταχύτητες και οι διευθύνσεις των οχημάτων είναι κατά κανόνα άγνωστες, β) 

τη φάση της σύγκρουσης που θεωρείται στιγμιαία, το σημείο της οποίας είναι άγνωστο καθώς 

και οι ταχύτητες και διευθύνσεις, και γ) τη φάση μετά τη σύγκρουση μέχρι και το σημείο της 

τελικής ανάπαυσης των οχημάτων, που και αποτελεί συνήθως το σημείο έναρξης της 

ανασύνθεσης. Η ανασύνθεση ξεκινάει με την αυτοψία της σκηνής του ατυχήματος, η οποία 

αρχικά συνήθως γίνεται από τους αξιωματικούς της Τροχαίας.  

Αποστολή λοιπόν του πραγματογνώμονα είναι, ξεκινώντας από την τρίτη φάση του 

ατυχήματος, δηλαδή την τελική θέση ανάπαυσης των οχημάτων, να προσδιορίσει μέσω τεχνικής 

εξέτασης τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το ατύχημα. Δηλαδή, τα ζητούμενα είναι η ακριβής 

θέση της σύγκρουσης, οι ταχύτητες και διευθύνσεις των οχημάτων πριν και μετά τη σύγκρουση, 

καθώς και το αν θα μπορούσε το ατύχημα να έχει αποφευχθεί, προκειμένου η Τροχαία ή ο 

δικαστής να μπορέσει να καταλογίσει την υπαιτιότητα. Αυτή η διαδικασία αποκαλείται 

ανασύνθεση τροχαίου ατυχήματος (vehicular accident reconstruction). 

Στις περιπτώσεις που το τροχαίο ατύχημα περιλαμβάνει ένα επιβατικό και ένα δίκυκλο, η 

διαδικασία αυτή γίνεται ιδιαίτερα περίπλοκη, σε σύγκριση με αυτές που το ατύχημα αποτελείται 

αποκλειστικά από επιβατικά ΙΧ. Μερικοί από τους λόγους είναι οι εξής: 

 Το δίκυκλο ακολουθεί διαφορετική πορεία από τον οδηγό του μετά τη σύγκρουση με ένα 

δεύτερο όχημα. Ως αποτέλεσμα, ο πραγματογνώμονας έχει να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα 

τριών σωμάτων με διαφορετικές τροχιές το καθένα. 

 Υπάρχει εξαιρετικά δυσμενής αναλογία μαζών μεταξύ οδηγού/επιβατικού και 

δικύκλου/επιβατικού, το οποίο συχνά δημιουργεί μεγάλη ανακρίβεια στους υπολογισμούς. 
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 Ο υπολογισμός της επιβράδυνσης του δικύκλου μετά την σύγκρουση είναι περίπλοκος, 

καθώς μια απλή ευθύγραμμη κίνηση δεν προσεγγίζει γεωμετρικά τη συμπεριφορά ενός 

δικύκλου. 

 Ελέγχοντας το μηχανισμό πέδησης του δικύκλου πριν από τη σύγκρουση, πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι στα περισσότερα από αυτά, το μπροστινό με το πίσω φρένο εφαρμόζονται 

ανεξάρτητα. Αντίστοιχα, το αν η πτώση προκλήθηκε από ολίσθηση του μπροστινού ή του 

πίσω τροχού, έχει καθοριστική σημασία στη τελική τροχιά του δικύκλου και του οδηγού. 

Για τη διευκόλυνση των υπολογισμών, γίνονται κατά συνήθεια και ορισμένες παραδοχές 

α) ότι η διάρκεια της αμοιβαίας επαφής μεταξύ των οχημάτων ήταν απειροελάχιστη σε σύγκριση 

με τη διάρκεια της φάσης της ολίσθησης, β) ότι οι τροχιές του δικύκλου και του οδηγού πριν τη 

σύγκρουση ήταν συνευθειακές και οι ταχύτητές τους ίδιες, και γ) ότι η ορμή του δικυκλιστή 

αγνοείται καθώς η τελική θέση του είναι κοντά στο σημείο του ατυχήματος. 

Η πραγματογνωμοσύνη ενός ατυχήματος, αποτελώντας κομμάτι της εγκληματολογικής 

επιστήμης, απαιτεί ένα ευρύ πεδίο γνώσεων και διεπιστημονική προσέγγιση. Ορισμένες γνώσεις 

που απαιτούνται είναι αυτές πάνω στη συλλογή και ερμηνεία των αποδεικτικών στοιχείων, τη 

δυναμική των οχημάτων, τους μηχανισμούς κρούσης, τις κινηματικές εξισώσεις, τον υπολογισμό 

του ανθρώπινου παράγοντα (το χρόνο αντίληψης και αντίδρασης, τη διαφοροποίηση ανά άτομο 

και ηλικία). Ακόμα, απαιτείται βαθιά γνώση της τεχνολογίας οχημάτων, ειδικά σε ό,τι αφορά 

στο στρίψιμο, την πέδηση, την ολίσθηση, την πρόσφυση καθώς και τα συστήματα παθητικής και 

ενεργητικής προστασίας.  
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Τέλος, ο πραγματογνώμονας πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό αποτύπωσης του 

ατυχήματος, όπως φωτογραφική μηχανή, μονάδα υπολογιστή για επεξεργασία των δεδομένων, 

οπτικό μικροσκόπιο και όργανα μέτρησης όπως ταινία, λέιζερ, επιβραδυνσιόμετρο κλπ 

 

Πίνακας 3: Ανάλυση θανατηφόρων ατυχημάτων έτους 2018 ανά αιτία, τύπο οχήματος και ιδιότητα παθόντα 
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Σχήμα 2: Κατά κεφαλήν αριθμός θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων ανά γεωγραφική περιφέρεια της Ευρώπης 
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2. Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

Η προσεκτική εξέταση της σκηνής του ατυχήματος είναι η πρώτη και η αναντικατάστατη 

διερευνητική δραστηριότητα που διεξάγεται αμέσως μετά το ατύχημα. Η επιθεώρηση αυτή 

συνήθως γίνεται από τους αξιωματούχους της Τροχαίας είτε από άλλους αστυνομικούς, και 

παρέχει το μεγαλύτερο μέρος των απαραίτητων στοιχείων για την ανασύνθεση του ατυχήματος. 

Η εξέταση αυτή πρέπει να γίνει σε σωστό χρόνο, διεξοδικά, με ακρίβεια και 

αντικειμενικότητα ώστε η έρευνα που θα ακολουθήσει να είναι επιτυχής. Τα περισσότερα από 

τα στοιχεία και τα ίχνη που αφήνει ένα ατύχημα μεταβάλλονται με το χρόνο και τις καιρικές 

συνθήκες, και άρα η αποτύπωσή τους πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό. Για την 

καταγραφή όλων αυτών είναι απαραίτητη η αποτύπωση του αντίστοιχου σχεδιαγράμματος. 

2.1  ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 

Οι αξιωματούχοι της Τροχαίας είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν την οδό στην 

κυκλοφορία, προτού προλάβει να επισκεφθεί ο πραγματογνώμονας τη σκηνή του ατυχήματος. 

Δίνεται μεγάλη προσοχή στο περιβάλλον και καταγράφονται όλα τα παρατηρούμενα ίχνη και 

στοιχεία, για τον προσδιορισμό των συνθηκών και της φύσης της κίνησης των οχημάτων και των 

ατόμων που ενεπλάκησαν στο ατύχημα. Η σκηνή του ατυχήματος με τα κάθε είδους ίχνη και 

αντικείμενα που βρέθηκαν, όπως θραύσματα γυαλιών, ίχνη φρεναρίσματος, εξαρτήματα και 

άλλες πληροφορίες πρέπει να σημειώνονται σχηματικά υπό κλίμακα σε κατάλληλο σκαρίφημα. 

Σημαντικά στοιχεία αποτελούν οι φωτογραφίες και μετρήσεις των σχετικών αποστάσεων στο 

σημείο της σκηνής του ατυχήματος, και λαμβάνονται συχνά από τους αξιωματούχους της 

Τροχαίας που καταφθάνουν πρώτοι. 
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Η εξέταση της σκηνής περιλαμβάνει αρχικά την ακριβή καταγραφή την ημέρα, ώρα και 

τόπο του ατυχήματος, τα εμπλεκόμενα άτομα καθώς και τυχόν αυτόπτες μάρτυρες. Η περιγραφή 

για τα χαρακτηριστικά του οδοστρώματος, πρέπει να περιλαμβάνει σχεδιάγραμμα της οδού, το 

υλικό κατασκευής και της ιδιότητες τριβής του, την ποιότητα, το πλάτος, την κλίση, την 

ανύψωση, την οριζόντια και κάθετη κυρτότητα και το επίπεδο συντήρησης του οδοστρώματος, 

την ύπαρξη κράσπεδου, τη μέση καθημερινή κυκλοφορία, την κατάσταση των λωρίδων και την 

ύπαρξη τυχόν ΛΕΑ. Η τεκμηρίωση της κατάστασης του οδοστρώματος είναι κρίσιμη στις 

περισσότερες περιπτώσεις αναπαράστασης τροχαίων ατυχημάτων. Συχνά το ίδιο το οδόστρωμα 

είναι καθοριστικός παράγοντας πρόκλησης ατυχήματος όπως και οι καιρικές συνθήκες και ο 

φωτισμός. 

Ο φυσικός ή ο τεχνητός φωτισμός και η αντανάκλασή του, η υγρασία, η οδική και η 

οριζόντια σήμανση, η απόχρωση οδοστρώματος και άλλοι παράγοντες αποτελούν ένα σύνθετο 

σύνολο παραμέτρων που καθορίζουν την ορατότητα που έχουν οι οδηγοί στη σκηνή του 

ατυχήματος. 

Στη συνέχεια, ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αποτυπωθούν τα σημάδια που έχουν αφήσει 

τα οχήματα στη σκηνή του ατυχήματος. Συχνά, θα υπάρχουν σημάδια ολίσθησης από τους 

τροχούς, σημάδια περιστροφής ή γρατζουνιές που προκλήθηκαν από την κίνηση των τροχών.  

Πρέπει να σημειώνεται ιδιαίτερα τυχόν απότομη αλλαγή στη διεύθυνση των ιχνών, καθώς και 

θραύσματα, γυαλιά, σημάδια χρώματος, λάδια και υγρά που μπορεί να προέρχονται από τα 

οχήματα. Με ακρίβεια πρέπει να εμφανίζεται η τελική θέση ανάπαυσης των οχημάτων και των 

ατόμων που ενεπλάκησαν.  

Διεξάγεται ενδελεχής περιγραφή και φωτογράφιση της κατάστασης των οχημάτων, και 

ιδιαίτερα των μηχανισμών πέδησης και διεύθυνσης, των φανών και των ελαστικών. Ενδεικτικές 

φωτογραφίες παίρνονται από το εσωτερικό τυχόν επιβατικού και σημειώνεται εάν υπήρχε σε 

αυτό ιδιαίτερο φορτίο. Τέλος, εξαιρετικά βοηθητικό είναι αν υπάρχει εσωτερικός ταχογράφος ή 

σύστημα καταγραφής σε οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα οχήματα ή στη σκηνή του 

ατυχήματος. 
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2.2 ΤΟ ΥΠΟ ΕΞΈΤΑΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑ 

Το τροχαίο ατύχημα που μελετήθηκε, συνέβη στις 21/2/2017 και ώρα 19:20 στην 

επαρχιακή οδό Κυλλήνης – Νεοχωρίου στο ύψος της πύλης του Οικισμού της 117ΠΜ 

(Πτέρυγας Μάχης). 

Το δίκυκλο εργοστασίου κατασκευής KAWASAKI τύπου ZR 750 με αναβάτη 

συγκρούστηκε μετωπικά με το μπροστά αριστερό μέρος του υπηρεσιακού επιβατικού 

αυτοκινήτου εργοστασίου κατασκευής Honda, τύπου CRV. Το υπηρεσιακό όχημα μετέβαινε 

από το Αεροδρόμιο Ανδραβίδας στον οικισμό της 117 ΠΜ (Διασπορά) στην Κυλλήνη Ηλείας. 

Το υπηρεσιακό επιβατικό όχημα βρισκόταν στο μέσο του οδοστρώματος σε διαδικασία 

αριστερής στροφής για να εισέλθει στην πύλη του οικισμού της 117 ΠΜ, όπως περιγράφεται και 

στο σκαρίφημα της Τροχαίας (Σχήμα 3). Το επερχόμενο δίκυκλο που κινούνταν από την 

Κυλλήνη προς το Νεοχώρι, έπεσε στο μπροστά αριστερό μέρος του επιβατικού. Από τη 

σύγκρουση τραυματίσθηκε σοβαρά ο οδηγός του δικύκλου και τα δύο οχήματα υπέστησαν 

σοβαρές ζημιές. 

Στο Σκαρίφημα του Α.Τ. Λεχαινών, Σχήμα 3 φαίνεται η σκηνή του ατυχήματος, οι 

τελικές θέσεις των δύο οχημάτων και του αναβάτη του δικύκλου. Το επιβατικό όχημα 

ακινητοποιήθηκε μετά τη σύγκρουση στο ρεύμα κυκλοφορίας Κυλλήνης-Νεοχωρίου και η θέση 

του κατά τη στιγμή της σύγκρουσης μπορεί να προσδιορισθεί από τα ίχνη στο σημείο της 

σύγκρουσης. Το δίκυκλο βρέθηκε να συγκρατείται από το συρματόπλεγμα  της περίφραξης της 

Διασποράς της 117 Π.Μ. και σε απόσταση 35 μ. από το πίσω μέρος του ακινητοποιημένου 

επιβατικού (Σχήμα 3). Αντίστοιχα, ο αναβάτης  του δικύκλου βρέθηκε σε απόσταση 50μ. από το 

οπίσθιο μέρος του  ακινητοποιημένου επιβατικού επί του οδοστρώματος στην κατεύθυνση  

κίνησης του δικύκλου 
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Σχήμα 3. H σκηνή του ατυχήματος στο 5
ο
 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου – Κυλλήνης 

και στον κόμβο εισόδου στην Διασπορά της 117 Π.Μ. Ανδραβίδας. 

 

Η οδός στο σημείο του ατυχήματος είναι ευθεία, διπλής κατεύθυνσης, δύο λωρίδων 

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 4,00 m οι εσωτερικές  και 3,80 m οι εξωτερικές 

αντίστοιχα, καθώς και λωρίδα επιβράδυνσης πλάτους 3,50 m απέναντι από την είσοδο της 

Διασποράς στην κατεύθυνση Νεοχωρίου- Κυλλήνης και διαχωριστική λωρίδα με οριζόντια 

σήμανση τύπου ζέβρας στο μέσο του οδοστρώματος πλάτους 1,50 m. Το συνολικό πλάτος 

οδοστρώματος επομένως στο σημείο του ατυχήματος δίπλα  στην είσοδο της Διασποράς 

της 117 Π.Μ. είναι 22 m. 

Κατά την ώρα του ατυχήματος (19.20), ο ήλιος είχε δύσει μια ώρα πριν, την εποχή αυτή 

επικρατεί σκοτάδι, ενώ εξακολουθεί να φωτίζεται ο ορίζοντας δυτικά. Το οδόστρωμα 
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επίσης ήταν στεγνό. Η ορατότητα και η αντίληψη της κυκλοφορίας από τους οδηγούς ήταν  

δυσχερής καθώς υπήρχαν συνθήκες τεχνητού φωτισμού από τα φώτα των οχημάτων. 

Σύμφωνα με την ΕΔΕ και τις εκθέσεις των πραγματογνωμόνων, λειτουργούσε κανονικά ο 

φωτισμός της οδού στην περιοχή της διασταύρωσης κατά την ώρα του ατυχήματος. 

Στο Σχήμα 4 φαίνεται φωτογραφία της σκηνής του ατυχήματος στον κόμβο εισόδου 

στην Διασπορά της 117 Π.Μ. Ανδραβίδας σε συνθήκες φωτισμού ημέρας. Στη φωτογραφία 

σημειώνεται η πορεία του υπηρεσιακού επιβατικού οχήματος προς την είσοδο της 

Διασποράς, η  πορεία του δικύκλου και το σημείο σύγκρουσης στο ρεύμα κυκλοφορίας του 

δικύκλου.  

Στο Σχήμα 4 φαίνεται η ευθεία απόσταση ανεμπόδιστης ορατότητας από την εγγραφή 

STOP στο οδόστρωμα έως το βάθος της εικόνας. Η απόσταση μετρήθηκε 600 m. Η 

απόσταση από την Πινακίδα ορίου ταχύτητας 50 χλμ./ώρα κοντά στον πρώτο πυλώνα 

ηλεκτροφωτισμού έως το τέλος της οριζόντιας σήμανσης τύπου ζέβρας μετρήθηκε 135 m. 

Τέλος, η απόσταση από το τέλος της οριζόντιας σήμανσης τύπου ζέβρας έως το σημείο 

εισόδου στη νησίδα της Διασποράς 7 m. 

Στο Σχήμα 5 φαίνονται οι τελικές θέσεις του αναβάτη του δικύκλου που  βρέθηκε 

στο δεξί άκρο του οδοστρώματος και σε απόσταση 50 μ. από το οπίσθιο μέρος του 

ακινητοποιημένου υπηρεσιακού επιβατικού οχήματος καθώς και του δικύκλου σε 

απόσταση 35 μ επί του φράχτη της Διασποράς όπως σημειώνονται και στο Σκαρίφημα της 

Τροχαίας (Σχήμα 3). 
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Σχήμα 4. H σκηνή του ατυχήματος στον κόμβο εισόδου στην Διασπορά της 117 Π.Μ. Ανδραβίδας 

στο 5ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου – Κυλλήνης. Μέτωπο παρατηρητή προς Κυλλήνη, 

αριστερά το ρεύμα πορείας του δικύκλου από Κυλλήνη προς Νεοχώρι και το σημείο σύγκρουσης, 

ευθύγραμμο μήκος 600 μ. έως το βάθος της εικόνας, στο μέσο η πορεία του υπηρεσιακού επιβατικού και η 

απόσταση έως την είσοδο Διασποράς 7μ. 
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Σχήμα 5. Οι τελικές θέσεις του αναβάτη του δικύκλου που βρέθηκε στο δεξιό άκρο του 

οδοστρώματος (στο ρεύμα Κυλλήνης-Νεοχωρίου) και σε απόσταση 50 μ. από το οπίσθιο μέρος του 

ακινητοποιημένου υπηρεσιακού επιβατικού οχήματος και του δικύκλου επί του φράκτη σε απόσταση 

35 μ από το οπίσθιο μέρος του ακινητοποιημένου HONDA CRV. 

 

Στα Σχήματα 6 και 7 φαίνεται φωτογραφία της σκηνής του ατυχήματος στο 5ο 

χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου – Κυλλήνης στον κόμβο εισόδου στην 

Διασπορά της 117 Π.Μ. Ανδραβίδας. Στο Σχήμα 4 φαίνεται το επιβατικό όχημα στο 

σημείο που ακινητοποιήθηκε μετά τη σύγκρουση στο ρεύμα κυκλοφορίας Κυλλήνης-

Νεοχωρίου και δεξιά το δίκυκλο που συγκρατείται από το συρματόπλεγμα της 

περίφραξης της Διασποράς της 117 Π.Μ. 
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Σχήμα 6. H σκηνή του ατυχήματος στο 5
ο
 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου – 

Κυλλήνης και στον κόμβο εισόδου στην Διασπορά της 117 Π.Μ. Ανδραβίδας. Το επιβατικό όχημα 

στο ρεύμα κυκλοφορίας Κυλλήνης-Νεοχωρίου και το δίκυκλο στην περίφραξη της Διασποράς της 

117 Π.Μ. στις τελικές θέσεις τους μετά τη σύγκρουση, ίχνη εμπρόσθιου αριστερού ελαστικού του 

επιβατικού στο οδόστρωμα. 

 

Στο Σχήμα 7 φαίνεται το επιβατικό όχημα στο σημείο που ακινητοποιήθηκε μετά τη 

σύγκρουση στο ρεύμα κυκλοφορίας Κυλλήνης- Νεοχωρίου και διάσπαρτα θραύσματα από 

τη σύγκρουση σε όλο το πλάτος του ρεύματος κυκλοφορίας Κυλλήνης – Νεοχωρίου. Η 

απόσταση του φωτιζόμενου τμήματος της οδού από το ακινητοποιημένο υπηρεσιακό 

όχημα έως το βάθος της εικόνας στο ρεύμα κυκλοφορίας του δικύκλου μετρήθηκε 135 μ. 
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Σχήμα 7. H σκηνή του ατυχήματος στο 5
ο
 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου – 

Κυλλήνης και στον κόμβο εισόδου στην Διασπορά της 117 Π.Μ. Ανδραβίδας, διάσπαρτα 

θραύσματα σε όλο το πλάτος του ρεύματος κυκλοφορίας Κυλλήνης - Νεοχωρίου. 

 

Στο Σχήμα 8 φαίνεται το δίκυκλο και η τροχιά που διέγραψε από το σημείο σύγκρουσης 

έως την περίφραξη. Κατά το διαχωρισμό και την απομάκρυνσή του από το επιβατικό 

υπηρεσιακό όχημα το δίκυκλο ακολουθεί τροχιά βολής και όχι ολίσθησης επί του 

οδοστρώματος, δεδομένου ότι υπερπηδά και το χαλύβδινο προστατευτικό στηθαίο και το 

χαντάκι απορροής ομβρίων υδάτων. 
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Σχήμα 8. H σκηνή του ατυχήματος στο 5
ο
 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου – 

Κυλλήνης και στον κόμβο εισόδου στην Διασπορά της 117 Π.Μ. Ανδραβίδας, το δίκυκλο στο 

σημείο ανάπαυσης στο συρμάτινο φράκτη, το ακινητοποιημένο υπηρεσιακό επιβατικό όχημα 

HONDA CRV μετά τη σύγκρουση, η πορεία του δικύκλου προς την τελική του θέση στην 

περίφραξη. 

Το δίκυκλο ακινητοποιήθηκε 35 μ. από το οπίσθιο μέρος του ακινητοποιημένου 

υπηρεσιακού επιβατικού οχήματος και επί του πλέγματος περίφραξης της Διασποράς 

της 117 Π.Μ. (Σχήματα 9 και 10). Σύμφωνα με την εξέταση, το δίκυκλο 

συγκρούστηκε και με το βάθρο από σκυρόδεμα που διακρίνεται στo Σχήμα 8. Το 

βάθρο διακρίνεται μεταξύ του οπίσθιου τροχού του δικύκλου και του οπίσθιου 

φωτιστικού σώματος. 

Στο Σχήμα 11 διακρίνεται το σημείο σύγκρουσης του εμπρόσθιου τροχού  επί του 

τοιχίου από σκυρόδεμα της περίφραξης κατά το τέλος της εναέριας τροχιάς του 

δικύκλου. Στο τέλος της εναέριας τροχιάς η ταχύτητα του δικύκλου είναι μικρή και γι’ 

αυτό οι βλάβες στον εμπρόσθιο τροχό και το σύστημα ανάρτησης είναι μικρότερες 

των αναμενόμενων σε μετωπική σύγκρουση του δικύκλου με το όχημα ή το 

προστατευτικό στηθαίο της οδού. Οι βλάβες προκλήθηκαν κατά την προσγείωση του 

τροχού στο σημείο που σημειώνεται με βέλος. 
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Σχήμα 9. H σκηνή του ατυχήματος, το δίκυκλο στο σημείο ανάπαυσης στο συρμάτινο φράκτη 

 

Σχήμα 10. H σκηνή του ατυχήματος, το δίκυκλο στο σημείο ανάπαυσης στο συρμάτινο 

φράκτη, σημειώνεται με βέλος το σημείο πρόσκρουσης του οπίσθιου τροχού του δικύκλου στο 

βάθρο από σκυρόδεμα. 
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Σχήμα 11. H σκηνή του ατυχήματος το δίκυκλο στο σημείο ανάπαυσης στο συρμάτινο 

φράκτη και το σημείο προσγείωσης του εμπρόσθιου τροχού όπισθεντου τοιχίου από σκυρόδεμα της  

περίφραξης. 

Από το Σκαρίφημα της Τροχαίας (Σχήμα 3), τις μετρήσεις στη σκηνή του 

ατυχήματος και τις φωτογραφίες του σημείου του ατυχήματος και των οχημάτων που 

ελήφθησαν αμέσως μετά το ατύχημα και επισυνάπτονται, προκύπτει το σημείο 

σύγκρουσης και η τροχιές των οχημάτων και του αναβάτη του δικύκλου μετά την 

σύγκρουση. Ιδιαίτερη αξία έχουν τα ίχνη του μπροστινού αριστερά ελαστικού του 

υπηρεσιακού επιβατικού οχήματος που φαίνονται στο Σχήμα 12 μετά από 

επεξεργασία του φωτισμού της εικόνας. Το ίχνος αυτό φανερώνει την πορεία του 

επιβατικού οχήματος από το σημείο αρχικής σύγκρουσης εώς την τελική θέση του στο 

οδόστρωμα. 
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Σχήμα 12. H σκηνή του ατυχήματος στο 5
ο
 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου – 

Κυλλήνης 200 μ. παρά τον κόμβο εισόδου στην Διασπορά της 117 Π.Μ. Ανδραβίδας, ίχνη του 

εμπρόσθιου αριστερού ελαστικού και η υποχώρηση του υπηρεσιακού οχήματος. 

Από το παραπάνω φωτογραφικό υλικό αλλά και το Σκαρίφημα της Τροχαίας 

συντάσσεται λεπτομερές σκαρίφημα υπό κλίμακα που περιγράφει την θέση του ατυχήματος 

και τις τελικές θέσεις των οχημάτων και του αναβάτη του δικύκλου στο οδόστρωμα. Στο 

Σχήμα 13 φαίνεται αναπαράσταση της σκηνής του ατυχήματος υπό κλίμακα με τις 

αποστάσεις ακινητοποίησης των οχημάτων και του αναβάτη του δικύκλου. 

Η περιοχή που συνέβη το ατύχημα αποτελεί διαβαθμισμένη περιοχή δεν αποτυπώνεται 

φωτογραφικά από την υπηρεσία Google Maps και ως εκ τούτου δεν αποτυπώνονται 

λεπτομερώς οι διαστάσεις της οδού και της διαμόρφωσης του κόμβου στο Σκαρίφημα της 

Τροχαίας. Ομοίως, στην παρούσα έκθεση αναφέρονται μόνο οι διαστάσεις που είναι 

απαραίτητες για τους υπολογισμούς που ακολουθούν. 



` Ανασύνθεση ατυχήματος σύγκρουσης επιβατικού αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα    Τζαναβάρας Νικόλαος 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός Τομέας 25 

 

Σχήμα 13. Η σκηνή του ατυχήματος, η κατεύθυνση κίνησης του δικύκλου, η πορεία του 

επιβατικού οχήματος και οι τελικές θέσεις των οχημάτων και του αναβάτη μετά τη σύγκρουση. 
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3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

3.1 ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

3.1.1 KAWASAKΙ ZR 750 2007-2012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Στα Σχήματα 14 και 15 φαίνεται δίκυκλο όχημα KAWASAKI τύπου ZR 750 

παραγωγής 2007-2012 παρόμοιο με αυτό που ενεπλάκη στο τροχαίο ατύχημα. Πρόκειται 

για ένα δίκυκλο super-bike αναμφίβολα γνωστό για της επιδόσεις του και πολύ λιγότερο 

για της ανέσεις του (πχ ασφάλεια, ανεμοκάλυψη κλπ) το οποίο προσφέρεται για αναβάτες 

που θέλουν να δοκιμάσουν πιο επικίνδυνη οδήγηση (γρήγοροι ελιγμοί, επιτάχυνση, 

ανασήκωμα μπροστινού τροχού κλπ). 

 

Σχήμα   14.   KAWASAKI   ZR 750 παραγωγής 2007-2012. Γενικές   διαστάσεις - 

(ΜήκοςxΠλάτοςxΎψος Σέλλας): 1885x675x770 χιλ.  
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Σχήμα 1 5 . KAWASAKI ZR 750 παραγωγής 2007-2012, αριστερή-δεξιά πλευρά. 

Γενικές διαστάσεις – (ΜήκοςxΠλάτος x Ύψος Σέλλας): 1885x675x770 χιλ.  

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξεταζόμενου δικύκλου, σύμφωνα με τον κατασκευαστή 

είναι οι εξής:  

Εργοστάσιο κατασκευής (έτος) KAWASAKI MOTOR CO LTD (2007-2012) 

Τύπος ZR 750 

Κινητήρας 0.748 L (106 HP /10500 RPM, 78 Nm/8300 RPM) 

Κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων 

Διαστάσεις 2085x805x1100 χιλ 

Μεταξόνιο 1440 χιλ. 

Ελαστικά 120/70-17 εμπρός, 180/55-17 πίσω 

Τελική ταχύτητα 233 km/h 

Επιτάχυνση 0-200 km/h από στάση 11.2 sec 

Μάζα 203 Kg 

Πέδηση Δίσκοι: εμπρός 2x300 mm, πίσω 250 χιλ. 

Πίνακας 4. KAWASAKI ZR 750: τεχνικές προδιαγραφές 



` Ανασύνθεση ατυχήματος σύγκρουσης επιβατικού αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα    Τζαναβάρας Νικόλαος 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός Τομέας 28 

 

Στο Σχήμα 16 φαίνεται το πλαίσιο του δικύκλου μετά την αφαίρεση του δοχείου 

καυσίμου (ντεπόζιτο), των καθισμάτων και των προστατευτικών καλυμμάτων τροχών. Στο 

Σχήμα 17 φαίνεται το σχέδιο συναρμολόγησης των βάσεων του κινητήρα επί του 

πλαισίου. Ο κινητήρας αποτελεί συστατικό δομικό στοιχείο του δικύκλου που αυξάνει τη 

στατική αντοχή του και τη στρεπτική δυσκαμψία. Για τη στήριξη του κινητήρα 

χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή ένα μικρό πλαίσιο από χυτό αλουμίνιο, στο κάτω 

μέρος του. Οι μπροστινές βάσεις του κινητήρα βρίσκονται όπισθεν της κεφαλής των 

κυλίνδρων κοντά στο κέντρο βάρους του δικύκλου. Από τα Σχήματα 16 και 17 προκύπτει 

ότι η σύνδεση του κινητήρα με το πλαίσιο  γίνεται με μεγάλο αριθμό κοχλιών και 

συνδετήριων μελών έτσι ώστε το πλαίσιο και ο κινητήρας να αποτελούν ενιαίο ισχυρό 

άκαμπτο φορέα. 

Σχήμα 16. KAWASAKI ZR 750 παραγωγής 2007-2012, το πλαίσιο του δικύκλου με τον 

κινητήρα που αποτελεί συστατικό δομικό στοιχείο του, το σύστημα ανάρτησης με της τροχούς και το 

σύστημα μετάδοσης κίνησης και το σύστημα πέδησης με διπλούς δίσκους εμπρός και  ένα δίσκο 

πίσω. 
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Σχήμα 17. KAWASAKI ZR 750 παραγωγής 2007-2012, το πλαίσιο του δικύκλου και τα στοιχεία 

του υποπλαισίου στήριξης του κινητήρα από χυτό αλουμίνιο. 
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Στο Σχήμα 18 φαίνεται ο πίνακας οργάνων του δικύκλου που διαθέτει αναλογικό δείκτη 

μέτρησης των στροφών του κινητήρα και οθόνη υγρών κρυστάλλων που περιλαμβάνει 

ψηφιακό ταχύμετρο, χιλιομετρητή, μετρητή ταξιδιού, θερμοκρασία νερού, μετρητή 

καυσίμου και ωρολόγιο. 

 

 

Σχήμα 18. KAWASAKI ZR 750 παραγωγής 2007-2012, ο πίνακας οργάνων του δικύκλου 

 

Από βίντεο οδηγών στο διαδίκτυο, μπορούμε να δούμε το εν λόγω μοντέλο να 

αναπτύσσει ταχύτητα 211 χλμ./ώρα από στάση με Πέμπτη ταχύτητα σε χρόνο 14 

δευτερολέπτων ενώ την ταχύτητα των 200 χλμ./ώρα σε 11 δευτερόλεπτα. Στο Σχήμα 30 

φαίνεται της ένα KAWASAKI ZR 750 παραγωγής 2007-2012 στην εθνική οδό 

Θεσσαλονίκης-Αθηνών στην Κατερίνη, να οδηγεί με 12000 στροφές κινητήρα το λεπτό 

και ταχύτητα 214 χλμ./ώρα, το δίκυκλο να κινείται επί του πίσω τροχού, και τον αναβάτη 

να έχει περιστρέψει το πηδάλιο διευθύνσεως της τα αριστερά για να διατηρήσει την 

ισορροπία του. 
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Από την έκθεση των πραγματογνωμόνων που διορίσθηκαν από το Α.Τ. Λεχαινών 

προκύπτει ότι το δίκυκλο διέθετε ηλεκτρονική συσκευή αύξησης της ισχύος του κινητήρα. 

Η τελική ταχύτητα του δικύκλου είναι 233 χλμ./ώρα και με το σύστημα αυξήσεως της 

ισχύος η τελική ταχύτητα και επιτάχυνση ήταν μεγαλύτερη της δηλωθείσης από τον 

κατασκευαστή. 

 

Σχήμα 19. Επικίνδυνη οδήγηση του KAWASAKI ZR 750 σε δημόσιο δρόμο 

 

3.1.2 ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΥΚΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

Οι βλάβες που υπέστη το δίκυκλο από τη σύγκρουση περιγράφονται στην έκθεση 

πραγματογνωμόνων που συντάχθηκε με εντολή του Αστυνομικού Τμήματος Λεχαινών. 

Από την έκθεση προκύπτει ότι το δίκυκλο διέθετε ηλεκτρονική συσκευή αύξησης της 

ισχύος του κινητήρα. Από τις ζημιές στα μπροστινά φώτα του δικύκλου, δεν προκύπτει με 

σιγουριά ό,τι αυτά λειτουργούσαν πριν τη σύγκρουση με το υπηρεσιακό όχημα. Κατά τον 

έλεγχο όμως των αγωγών τροφοδοσίας του μπροστινού φαναριού διαπιστώνεται ότι το 

ηλεκτρικό κύκλωμα διαθέτει τάση στους ακροδέκτες προς τον λαμπτήρα. 

Στο Σχήμα 20 φαίνεται το δίκυκλο στη θέση ανάπαυσης επί της περίφραξης από 

συρματόπλεγμα της Διασποράς. Η θέση αυτή του δικύκλου φανερώνει ότι υπήρξε τροχιά 
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βολής μετά τη σύγκρουση με το επιβατικό όχημα καθώς υπερπήδησε το χαλύβδινο 

προστατευτικό στηθαίο και το φρεάτιο. Ο μπροστινός τροχός διατηρεί το κυκλικό σχήμα 

του. Έχουν υποστεί θραύση οι ακτίνες του τροχού αλλά το  σώτρο (ζάντα) δεν έχει 

παραμορφωθεί όπως αναμένεται στην περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης. Οι βλάβες αυτές 

του τροχού υποδηλώνουν σύγκρουση με μικρή ταχύτητα. Διακρίνεται επίσης ο 

πεπλατυσμένος σωλήνας της εξάτμισης κάτω από τον κινητήρα. Ο κινητήρας βρίσκεται 

ακόμη στη θέση του στο πλαίσιο του δικύκλου με σοβαρές βλάβες στο κάτω μέρος και 

αυτό μας υποδηλώνει το σημείο σύγκρουσης με το επιβατικό όχημα. 

 

Σχήμα 20 . KAWASAKI ZR 750 ΕΗΝ-0369 στη θέση ανάπαυσης επί της περίφραξης 
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Στο Σχήμα 21 (αριστερά) φαίνεται το δίκυκλο KAWASAKI ZR 750 στη θέση 

όπου επιθεωρήθηκε από τους πραγματογνώμονες. Ο κινητήρας διαχωρίστηκε από το 

πλαίσιο και όπως προαναφέρθηκε η βλάβη αυτή υποδηλώνει σφοδρή σύγκρουση (και 

άρα υψηλή ταχύτητα), επειδή κατά τη σύγκρουση καταστράφηκαν τα μέλη πρόσδεσης 

επί του πλαισίου. Στο ίδιο Σχήμα 21 (δεξιά) φαίνεται το δίκυκλο με τον κινητήρα και 

τον εμπρόσθιο τροχό στις θέσεις τους. 

 

Σχήμα 21. KAWASAKI ZR 750 ΕΗΝ-0369 (αριστερά) ο κινητήρας διαχωρίσθηκε 

από το πλαίσιο εκ της συγκρούσεως, βλάβες του εμπρόσθιου τροχού και του πηδαλίου 

διευθύνσεως, θραύση του δεξιού σκέλους της εμπρόσθιας ανάρτησης που τα σημεία  

απότμησης σημειώνεται με βέλος, παρόμοιο δίκυκλο με τον κινητήρα και τον εμπρόσθιο 

τροχό στις θέσεις τους (δεξιά). 
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Στο Σχήμα 21 (αριστερά) φαίνεται το δεξί σκέλος της μπροστινής ανάρτησης του 

δικύκλου που έχει αποκοπεί κοντά στη βάση του πηδαλίου διευθύνσεως (σημειώνεται με 

βέλος) και το τμήμα που αποκόπηκε βρίσκεται επί της πλήμνης του τροχού και σημειώνεται 

κι αυτό με βέλος. Το αριστερό σκέλος της εμπρόσθιας ανάρτησης του δικύκλου δεν έχει 

αποκοπεί, έχει υποστεί όμως μετατόπιση 15
ο
 προς το σωληνωτό πλαίσιο του δικύκλου. 

Στο Σχήμα 22 φαίνεται η παραμόρφωση του σώτρου (ζάντας) του εμπρόσθιου τροχού. 

Η παραμόρφωση αυτή αποτελεί τυπική ένδειξη πρώτης επαφής του τροχού κατά τη 

σύγκρουση και προϋποθέτει ότι τα σκέλη της ανάρτησης βρίσκονται στη θέση τους και 

συγκρατούν τον τροχό. Τα έδρανα περιστροφής του πηδαλίου διευθύνσεως και ο σωλήνας 

που τα συγκρατεί και βρίσκεται ανάμεσα από τις βάσεις των σκελών της ανάρτησης δεν 

έχουν υποστεί παραμόρφωση από τη σύγκρουση. 

 

Σχήμα 22. KAWASAKI ZR 750 ΕΗΝ-0369, απότμηση του δεξιού σκέλους και 

παραμόρφωση του αριστερού σκέλους της εμπρόσθιας ανάρτησης, θραύση της πλύμνης 

του τροχού και το σημείο επαφής του ελαστικού επισώτρου και του σώτρου στην τελική 

θέση του δικύκλου επί της περίφραξης της Διασποράς της 117 Π.Μ. 
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Από το Σχήμα 22 προκύπτει ότι το σημείο σύγκρουσης του δικύκλου επί του 

μπροστινού τμήματος του επιβατικού δεν βρισκόταν επί του πηδαλίου διευθύνσεως, αλλά 

η πρώτη επαφή του δικύκλου με το επιβατικό όχημα έγινε με το κάτω μέρος του 

κινητήρα και στο ύψος των φαναριών και του καλύμματος κινητήρα (καπό) του επιβατικού 

οχήματος. 

Στο Σχήμα 23 φαίνονται τα δύο οχήματα υπό κλίμακα σε τροχιά μετωπικής 

σύγκρουσης. Διακρίνεται ότι στην περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης, με όλους τους 

τροχούς των οχημάτων στο έδαφος, ολόκληρη η μετωπική επιφάνεια του δικύκλου έρχεται 

σε επαφή με στοιχεία της μετώπης του υπηρεσιακού επιβατικού οχήματος και η 

διαμόρφωση των βλαβών του δικύκλου θα ήταν διαφορετική από τις εξεταζόμενες. Άρα 

συμπεραίνουμε ότι η σύγκρουση δεν θα μπορούσε να ήταν μετωπική. 

 

Σχήμα 23. HONDA CRV ΚΑΙ KAWASAKI ZR 750 υπό κλίμακα σε θέση 

μετωπικής σύγκρουσης. 

 

Στο Σχήμα 24 αριστερά φαίνεται το υπό εξέταση δίκυκλο KAWASAKI ZR 750 και η 

παραμόρφωση του εμπρόσθιου πηδαλίου και του αριστερού σκέλους της ανάρτησης. Δεξιά 

φαίνεται το πηδάλιο διευθύνσεως δικύκλου DUCATI 1000 S ο εμπρόσθιος άξονας του 

οποίου υποχώρησε κατά 500 χιλ. μετά από μετωπική σύγκρουση με επιβατικό όχημα. Η 

παραμόρφωση του αριστερού σκέλους του KAWASAKI ZR 750 που φαίνεται στα 
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Σχήματα 22 και 24 ως προς τον κατακόρυφο άξονα συγκρινόμενη με την παραμόρφωση 

των σκελών του δικύκλου  DUCATI 1000 S στο Σχήμα 26 δείχνει ότι η σύγκρουση του 

πηδαλίου διευθύνσεως του KAWASAKI ZR 750 δεν έγινε κατά την αρχική 

σύγκρουση με το επιβατικό όχημα, αλλά οι όποιες βλάβες προκλήθηκαν στο τέλος της 

εναέριας τροχιάς του δικύκλου στην περίφραξη της Διασποράς. 

 

Σχήμα 24. KAWASAKI ZR 750 ΕΗΝ-0369 (αριστερά), DUCATI 100 S μετά από 

μετωπική σύγκρουση με επιβατικό όχημα με 90 χλμ./ώρα (δεξιά). 

 

Στο Σχήμα 25 φαίνεται το πάνω μέρος του πλαισίου του δικύκλου KAWASAKI ZR 

750, η παραμόρφωση των πάνω καμπύλων δοκών και η φορά της δύναμης παραμόρφωσης 

που σημειώνεται με βέλος. Οι δοκοί έχουν καμπύλη διαμόρφωση εκ κατασκευής χωρίς την 

ασυνέχεια που φαίνεται στην φωτογραφία και η οποία προκλήθηκε επομένως από τη 

σύγκρουση. Το άθικτο πλαίσιο ίδιου δικύκλου φαίνεται στο σχήμα 26 και μπορεί να γίνει η 

σχετική σύγκριση. 
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Σχήμα 25. KAWASAKI ZR 750 δεξιά πλευρά, παραμόρφωση των άνω 

οριζόντιων δοκών  

 

 

Σχήμα 26. KAWASAKI ZR 750 δεξιά πλευρά, διαμόρφωση των άνω οριζόντιων 

δοκών του πλαισίου, οι δοκοί έχουν ομαλή καμπύλη διαμόρφωση εκ κατασκευής. 

 

Η παραμόρφωση των άνω καμπύλων δοκών του πλαισίου του δικύκλου και η φορά 

της απαιτούμενης δύναμης για την παραμόρφωση που σημειώνεται με βέλος στο Σχήμα 25 

υποδηλώνουν ότι κατά τη σύγκρουση συμπιέσθηκε ο κινητήρας επί των πάνω δοκών του 
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πλαισίου και με φορά προς τα πάνω, ενώ η αρχική σύγκρουση του δικύκλου επί του 

οχήματος έγινε με το κάτω μέρος του κινητήρα του δικύκλου. Το πλαίσιο και ο κινητήρας 

του εξεταζόμενου δικύκλου αποτελούν ενιαίο ισχυρό άκαμπτο φορέα και άρα οι βλάβες και 

ο διαχωρισμός τους υποδηλώνει ότι η αρχική σύγκρουση του δικύκλου επί του επιβατικού 

έγινε με το κάτω μέρος του κινητήρα του δικύκλου. 

Η σύγκρουση αυτή προκάλεσε την αποκόλληση του κινητήρα από το πλαίσιο, την 

κατάρρευση δηλαδή ενός σημαντικού δομικού στοιχείου που μαζί με το σωληνωτό 

χαλύβδινο πλαίσιο συνιστούν το φορέα αντοχής και μετάδοσης ισχύος του δικύκλου όπως 

προαναφέρθηκε. 

Σχήμα 27. KAWASAKI ZR 750, πρόσκρουση του οπίσθιου τροχού στο βάθρο από 

σκυρόδεμα στην πορεία προς την τελική θέση του δικύκλου επί της περίφραξης. 
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Στο Σχήμα 27 φαίνεται ο διαχωρισμός του κινητήρα από το πλαίσιο. Διακρίνονται ίχνη 

πρόσκρουσης του οπίσθιου τροχού στο βάθρο από σκυρόδεμα στην πορεία προς την τελική 

θέση του δικύκλου επί της περίφραξης. Η πινακίδα κυκλοφορίας επίσης έχει τοποθετηθεί 

με τρόπο που να μην είναι ορατή κατά την κίνηση του δικύκλου. 

Στο Σχήμα 28 φαίνεται το σημείο προσγείωσης του εμπρόσθιου τροχού στο έδαφος. 

Σχήμα 28. KAWASAKI ZR 750, το σημείο προσγείωσης του εμπρόσθιου τροχού στο 

έδαφος παρά την τελική θέση του δικύκλου επί της περίφραξης της Διασποράς της 117 Π.Μ.. 

Από τα παραπάνω ευρήματα συμπεραίνεται ότι η σύγκρουση του δικύκλου επί του 

επιβατικού έγινε με το κάτω μέρος του κινητήρα του δικύκλου. Ακολούθησε η θραύση των 
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ισχυρών βάσεων του κινητήρα, ο κινητήρας συμπιέστηκε προς τις πάνω οριζόντιες δοκούς 

του πλαισίου του δικύκλου και προκάλεσε την παραμόρφωσή τους. Το δίκυκλο 

εκτοξεύθηκε με βολή προς την τελική του θέση στο φρεάτιο απορροής ομβρίων της οδού 

και προσγειώθηκε με τον μπροστινό τροχό αρχικά στη θέση που φαίνεται στο Σχήμα 28 και 

τον οπίσθιο στη συνέχεια στο τοιχίο από σκυρόδεμα και τα υποστυλώματα της περίφραξης, 

στην πορεία προς την τελική του θέση. 

Οι βλάβες του τροχού και του πηδαλίου διευθύνσεως υποδηλώνουν σύγκρουση κατά το 

τέλος της εναέριας τροχιάς του δικύκλου. Στο τέλος της εναέριας τροχιάς η ταχύτητα του 

δικύκλου είναι μικρή και εξ αυτού του λόγου οι βλάβες στον εμπρόσθιο τροχό και το 

σύστημα ανάρτησης είναι μικρότερες των αναμενόμενων σε μετωπική σύγκρουση του 

δικύκλου με το όχημα ή το προστατευτικό στηθαίο της οδού. Κατά την προσγείωση 

παραμορφώθηκε ζάντα του μπροστινού τροχού, έσπασαν οι ακτίνες και το δεξιό σκέλος 

της μπροστινής ανάρτησης και στη συνέχεια το δίκυκλο ακινητοποιείται και με την 

υποστήριξη του πλέγματος της περίφραξης όπως φαίνεται στο Σχήμα 28. 
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3.2 HONDA CRV 1995-2001 

Τo επιβατικό όχημα τύπου 5 θυρών παραγωγής 1997-2000 φαίνεται στο σχήμα 39. Το 

υπηρεσιακό HONDA CRV χρώματος μπλε, που εμπλέκεται στο ατύχημα που εξετάζεται, 

είναι καταλυτικής τεχνολογίας, διαθέτει σύστημα αντιεμπλοκής των τροχών (ABS) κατά 

την πέδηση, είναι εφοδιασμένο με σύστημα προστασίας των επιβατών κατά τη σύγκρουση, 

προεντατήρες ζωνών ασφαλείας, πλευρικές δοκούς προστασίας, και μετωπικούς 

αερόσακους οδηγού και συνοδηγού. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος που 

εμπλέκεται στο τροχαίο ατύχημα περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

 

Σχήμα 29. HONDA CRV 5-d 1995-2001 
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Εργοστάσιο Παραγωγής (έτος) HONDA (1995-2001) 

Τύπος CRV μεγάλο οικογενειακό 5-θυρών 

Κινητήρας 2.0 L (146HP/6200 RPM, 180 Nm/4500 RPM) 

Κιβώτιο ταχυτήτων Χειροκίνητο 5 σχέσεων 

Αερόσακοι  Μετωπικοί 

Διαστάσεις (ΜήκοςxΠλάτος x Ύψος) 4510x1750x1675 χιλ 

Μεταξόνιο 2980 χιλ 

Διάμετρος κύκλου στροφής 10,80 μ 

Ελαστικά 205/70R15 

Τελική ταχύτητα 165km/h 

Επιτάχυνση 0-100 km/h 12,8s 

Μάζα 1452 Kg 

Πέδηση Δίσκοι: εμπρός 270 χιλ., πίσω: 240 χιλ 

Πίνακας 4. HONDA CRV: τεχνικές προδιαγραφές 
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Σχήμα 30. H σκηνή του ατυχήματος στο 5
ο
 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου – 

Κυλλήνης και στον κόμβο εισόδου στην Διασπορά της 117 Π.Μ. Ανδραβίδας, η διαγώνια πορεία 

του δικύκλου προς την περίφραξη της Διασποράς, κατεύθυνση παρατηρητή Νεοχώρι- Κυλλήνη. 

 

Το επιβατικό αυτοκίνητο HONDA CRV υπέστη παραμορφώσεις στην μπροστά 

αριστερή πλευρά, από τον προφυλακτήρα έως την πόρτα του οδηγού (Σχήμα 30). Η ζάντα 

του μπροστά αριστερού τροχού υπέστη περιφερειακή διάνοιξη κατά τη σύγκρουση με το 

δίκυκλο. Μεγάλες παραμορφώσεις παρατηρήθηκαν και στο σύστημα ανάρτησης του 

μπροστά αριστερού τροχού του επιβατικού οχήματος. Ο μπροστινός ανεμοθώρακας 

(παρμπρίζ) υπέστη θραύση στο αριστερό μέρος προς την πλευρά του οδηγού από την 

πρόσκρουση του δικύκλου. 

Το αριστερό φτερό του υπηρεσιακού επιβατικού οχήματος έχει σπάσει μετά τη 

σύγκρουση με το δίκυκλο και κατά τον αποχωρισμό των δύο οχημάτων, ένα τμήμα 

βρίσκεται επί της θύρας του οδηγού. Το εσωτερικό τμήμα του θόλου του τροχού ήρθε σε 
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επαφή με το οδόστρωμα. Η χαραγή στο οδόστρωμα δείχνει την κατεύθυνση 

απομάκρυνσης του δικύκλου και την περιστροφή του επιβατικού μετά τη σύγκρουση 

(Σχήμα 31). 

 

Σχήμα 31. Μετωπική σύγκρουση του δικύκλου με το υπηρεσιακό HONDA CRV 

 

4. ΑΝΑΣΥΝΘΕΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 

Δύο σημαντικοί παράγοντες συμβάλλουν στα υψηλότερα ποσοστά ατυχημάτων και 

τραυματισμών των δικυκλιστών: 1. η αυξημένη επικινδυνότητα κατά την οδήγηση που 

επιδεικνύουν οι μοτοσικλετιστές, οδηγώντας πολύ γρήγορα για τις υφιστάμενες 

συνθήκες κυκλοφορίας, η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, οι αυτοσχέδιοι αγώνες, 

οδήγησης σε συνθήκες εξασθένησης του οργανισμού – κόπωση, αλκοόλ κτλ. και 2. η 

αδυναμία των οδηγών άλλων οχημάτων στον εντοπισμό και αναγνώριση των δικύκλων. 
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Όπως προαναφέρθηκε, μια σημαντική δυσκολία για την αναπαράσταση συγκρούσεων 

μοτοσυκλέτας με αυτοκίνητο προέρχεται από το γεγονός ότι η μοτοσικλέτα και ο 

αναβάτης ακολουθούν εν γένει διαφορετικές τροχιές μετά τη σύγκρουση με το άλλο όχημα. 

Κατά συνέπεια, πρέπει να υιοθετηθούν ορισμένες παραδοχές που διαφέρουν κατά 

περίπτωση, ώστε είτε το ισοζύγιο ορμής, είτε το ισοζύγιο ενέργειας, να προσαρμόζονται 

στην εξέταση των συνθηκών πριν τη σύγκρουση. 

Σύμφωνα με το σκαρίφημα της Τροχαίας (Σχήμα 3), τις φωτογραφίες της σκηνής του 

ατυχήματος που ελήφθη από τους αξιωματικούς της Τροχαίας, την εξέταση του οχήματος 

και την ανάλυση των διαθέσιμων στοιχείων είναι δυνατή η ανασύνθεση του τροχαίου 

ατυχήματος που εξετάζεται. 

Για την ανασύνθεση θα διερευνηθούν οι διαδοχικές φάσεις του ατυχήματος που 

εξετάζεται, οι οποίες είναι οι εξής: 

 Η ταυτοποίηση των ιχνών και των θέσεων των οχημάτων στη σκηνή του 

ατυχήματος.

 Η ταχύτητα εκτίναξης του δικύκλου και του αναβάτη μετά τη 

σύγκρουση με το επιβατικό όχημα.

 Το ισοζύγιο της ορμής από την αρχική σύγκρουση έως την 

ακινητοποίηση του επιβατικού οχήματος και η προκύπτουσα ταχύτητα 

σύγκρουσης των οχημάτων.

 Ο χρόνος διέλευσης του επιβατικού οχήματος από το μέσο του 

οδοστρώματος έως την είσοδο της Διασποράς.
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Στο ατύχημα που εξετάζουμε, όπως αναλύθηκε και παραπάνω, εμπλέκεται δίκυκλο 

με επιβατικό όχημα σε μετωπική σύγκρουση. Το επιβατικό όχημα επιχειρούσε αριστερή 

στροφή προς την είσοδο της Διασποράς, και το δίκυκλο έπεσε στο αριστερό άκρο της 

μετώπης του. Δεν βρέθηκαν ίχνη από φρενάρισμα στη σκηνή του ατυχήματος. Η απόσταση 

του σημείου σύγκρουσης από την τελευταία καμπύλη – στροφή στο ρεύμα Κυλλήνης – 

Νεοχωρίου είναι 600 μέτρα. Η απόσταση αυτή προϋποθέτει συνθήκες φωτισμού ημέρας. Σε 

συνθήκες νυκτερινού φωτισμού ο οδηγός του επιβατικού οχήματος είχε ανεμπόδιστη 

ορατότητα κατά την εκκίνηση του ελιγμού προς την είσοδο της Διασποράς 135 μέτρα, όση 

και απόσταση του τελευταίου πυλώνα φωτισμού στον ορίζοντα της διεύθυνσης του 

οχήματος, στο αντίθετο δηλαδή ρεύμα κυκλοφορίας Κυλλήνης – Νεοχωρίου (Σχήμα 32). 

Σχήμα 32. H σκηνή του ατυχήματος στο 5
ο
 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νεοχωρίου – 

Κυλλήνης και στον κόμβο εισόδου στην Διασπορά της 117 Π.Μ. Ανδραβίδας, διάσπαρτα 

θραύσματα σε όλο το πλάτος του ρεύματος κυκλοφορίας Κυλλήνης - Νεοχωρίου. 

 

 



` Ανασύνθεση ατυχήματος σύγκρουσης επιβατικού αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα    Τζαναβάρας Νικόλαος 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός Τομέας 47 

 

Από την αναπαράσταση της σκηνής του ατυχήματος και την ανάλυση των διαθέσιμων 

στοιχείων είναι δυνατός ο προσδιορισμός των ταχυτήτων των οχημάτων τη στιγμή της 

σύγκρουσης. Στην ανάλυση που ακολουθεί θα υπολογιστεί η ταχύτητα σύγκρουσης του 

δικύκλου και του επιβατικού οχήματος κατά τη στιγμή της σύγκρουσης, όπως προκύπτει 

από τις αποστάσεις ακινητοποίησης του δικύκλου, του αναβάτη και του επιβατικού 

αυτοκινήτου που μετρήθηκαν κατά την αυτοψία της Τροχαίας και το ισοζύγιο ορμής των 

οχημάτων πριν και μετά τη σύγκρουση όπως προαναφέρθηκε. Αυτό άλλωστε αποτελεί και 

έναν από τους βασικούς σκοπούς της ανασύνθεσης του ατυχήματος. 

Από τις βλάβες του επιβατικού οχήματος προκύπτει ότι το δίκυκλο συγκρούσθηκε στο 

αριστερό άκρο της μετώπης του επιβατικού με το κάτω μέρος του κινητήρα (Σχήματα 33-

34). 

 

Σχήμα 3 3. Αριστερή φωτογραφία: το κάτω μέρος του κινητήρα του δικύκλου που 

συγκρούσθηκε με το υπηρεσιακό HONDA CRV. 

 

Στο Σχήμα 34 φαίνεται ότι η σύγκρουση του δικύκλου ήταν έκκεντρη μετωπική. Το 

δίκυκλο διέσχισε το επιβατικό εσωτερικά του εμπρόσθιου αριστερού τροχού. Έχει 



` Ανασύνθεση ατυχήματος σύγκρουσης επιβατικού αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα    Τζαναβάρας Νικόλαος 

 

Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών – Κατασκευαστικός Τομέας 48 

 

αποσχισθεί ο θόλος πάνω από τον αριστερό τροχό, το μπροστά άκρο του θόλου 

βρίσκεται επί του οδοστρώματος, ενώ το οπίσθιο άκρο επί του ελαστικού επισώτρου του 

τροχού. Η εξωτερική επιφάνεια του αριστερού φτερού του οχήματος έχει αποκολληθεί από 

το αμάξωμα και συγκρατείται στο πίσω μέρος του. Διακρίνεται το ίχνος του πίσω 

ελαστικού του δικύκλου επί του μπροστά αριστερού ελαστικού του επιβατικού HONDA 

HRV καθώς και η βλάβη του σώτρου του επιβατικού. 

 

 

Σχήμα 34. Μετωπική σύγκρουση του δικύκλου με το υπηρεσιακό HONDA CRV ίχνος 

του οπίσθιου ελαστικού του δικύκλου επί του εμπρόσθιου αριστερού ελαστικού του επιβατικού 
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4.1 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΙΝΑΞΗΣ ΑΝΑΒΑΤΗ ΔΙΚΥΚΛΟΥ 

Ένα από τα σημαντικότερα ζητούμενα της ανασύνθεσης τροχαίου ατυχήματος, και το 

οποίο παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το μηχανολόγο μηχανικό, είναι ο 

προσδιορισμός των ταχυτήτων των οχημάτων, τόσο πριν όσο και μετά τη σύγκρουση, για όλα τα 

εμπλεκόμενα οχήματα καθώς και για τον οδηγό του δικύκλου ο οποίος κατά κανόνα μετά τη 

σύγκρουση απαγκιστρώνεται από το δίκυκλο. Η βιβλιογραφία μας παρέχει ένα σύνολο μεθόδων 

για τον υπολογισμό αυτών των ταχυτήτων.  

 Μερικές από αυτές βασίζονται στη διατήρηση της ορμής και στροφορμής, ενώ άλλες 

είναι βασισμένες στις μετρήσεις των παραμορφώσεων που δέχονται τα οχήματα κατόπιν της 

σύγκρουσης. Δεν μπορούμε να πούμε πως οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες μεθόδους δίνει 

εντελώς ακριβή αποτελέσματα, και επομένως ανάλογα με τις συνθήκες και τους περιορισμούς 

του ατυχήματος επιλέγουμε αυτήν που ανταποκρίνεται καλύτερα. 

 Ξεκινάμε υπολογίζοντας την απόσταση εκτίναξης του αναβάτη του δικύκλου, η οποία 

αξιοποιείται για την εκτίμηση της ταχύτητας έναρξης της εναέριας τροχιάς του. Η απόσταση 

εκτίναξης του οδηγού του δικύκλου που μετρήθηκε από την Τροχαία στη σκηνή του ατυχήματος 

προκύπτει 53,37 μέτρα και υπό γωνία 30
 ο
 ως προς τον άξονα της οδού (Σχήμα 18). 

Η αρχική ταχύτητα βολής v0 σώματος (ταχύτητα έναρξης της εναέριας τροχιάς) 

υπολογίζεται από την ακόλουθη εξίσωση 

   √
   

               
        (1) 

όπου g = 9,81μ/s
2
 η επιτάχυνση της βαρύτητας, x = 53,37 μ. η απόσταση βολής 

(βεληνεκές), θ η γωνία βολής και z =-0,65μ. το μέγιστο ύψος βολής του σώματος του 

αναβάτη του δικύκλου που λαμβάνεται με αρνητική τιμή λόγω της καθοδικής πορείας της 

βολής. 
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Οι γωνίες εκτόξευσης πεζών και αναβατών δικύκλων που συγκρούονται με 

οχήματα θεωρείται ότι κυμαίνονται στην περιοχή 4,5
ο
 έως 13,5

ο
. Η επίλυση της εξίσωσης 

(1) για γωνία εκτόξευσης 4,5
ο
, 8

ο
 και  13,5

ο
 μας δίνει τις αντίστοιχες τιμές αρχικής 

ταχύτητας βολής: 

υ0 = 53,6 μ./δευτ. ή 193 χλμ./ώρα για γωνία εκτόξευσης 4,5
ο
,  

υ0 = 41,6 μ./δευτ. ή 150 χλμ./ώρα για γωνία εκτόξευσης 8
ο
 και  

υ0 = 33,00 μ./δευτ. ή 119 χλμ./ώρα για γωνία εκτόξευσης 13,5
ο
. 

Οι παραπάνω τιμές επομένως μας δίνουν το διάστημα μεταξύ του οποίου κυμαίνεται η 

πραγματική τιμή της ταχύτητας απαγκίστρωσης του αναβάτη του δικύκλου μετά τη 

σύγκρουση με το επιβατικό όχημα. 

4.2 ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΙΝΑΞΗΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ 

Η απόσταση εκτίναξης του δικύκλου αξιοποιείται ομοίως για την εκτίμηση της 

ταχύτητας έναρξης της εναέριας τροχιάς του. Η απόσταση εκτίναξης του δικύκλου 

μετρήθηκε από την Τροχαία στη σκηνή του ατυχήματος 35 μέτρα και υπό γωνία 60
ο
 ως 

προς τον άξονα της οδού. Η ίδια απόσταση υπολογίζεται 38 μέτρα από το σημείο 

σύγκρουσης. 

Ομοίως η αρχική ταχύτητα βολής v0 σώματος (ταχύτητα έναρξης της εναέριας τροχιάς) 

υπολογίζεται από την Εξίσωση (1). Οι γωνίες εκτόξευσης οχημάτων και δικύκλων που 

συγκρούονται με οχήματα θεωρείται ότι κυμαίνονται στην περιοχή 4,5
ο
 έως 11,5

ο
. Στην 

περίπτωση που εξετάζεται για γωνίες εκτόξευσης 4,5
ο
, 8

ο
, 11,5

ο
 και μεταβολή ύψους 0,85 

μ. η επίλυση της εξίσωσης (1) δίνει τιμές αρχικής ταχύτητας βολής:  

  υ0 = 43,40 μ./δευτ. ή 156 χλμ./ώρα για γωνία εκτόξευσης 4,5
ο
, 

υ0 = 34,30 μ./δευτ. ή 123 χλμ./ώρα για γωνία εκτόξευσης 8
ο
 και 
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υ0 = 29,40 μ./δευτ. ή 106 χλμ./ώρα για γωνία εκτόξευσης 11,5
ο
. 

Οι τιμές αυτές προσδιορίζουν το διάστημα που κυμαίνεται η ταχύτητα απαγκίστρωσης 

του δικύκλου μετά τη σύγκρουση με το επιβατικό όχημα. Για τον υπολογισμό της 

ταχύτητας σύγκρουσης των οχημάτων θα εφαρμοστεί στη συνέχεια η αρχή διατήρησης της 

γραμμικής ορμής των οχημάτων πριν και μετά τη σύγκρουση. 

 

4.3 ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΟΡΜΗΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ 

Η αρχή διατήρησης της γραμμικής ορμής αξιοποιείται για τον υπολογισμό της 

ταχύτητας μοτοσυκλέτας που εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα με άλλα οχήματα. Στο Σχήμα 

45 φαίνονται οι αρχικές και τελικές θέσεις του υπηρεσιακού αυτοκινήτου και της 

μοτοσυκλέτας που συγκρούονται, οι αρχικές ταχύτητές τους και οι γωνίες πρόσκρουσης 

και ανάκρουσης. Θεωρώντας ότι η συνολική ορμή πριν τη σύγκρουση των δυο οχημάτων 

είναι ίση με τη συνολική ορμή μετά τη σύγκρουση ισχύει: 

M1V1 + M2V2 = M1V3 + M2V4 (2) 

όπου M1 η μάζα του επιβατικού οχήματος 1, M2 η μάζα του δικύκλου 2, V1 η 

ταχύτητα του οχήματος 1 κατά τη σύγκρουση, V2 η ταχύτητα του δικύκλου 2 κατά τη 

σύγκρουση, V3 η ταχύτητα του οχήματος 1 μετά τη σύγκρουση, V4 η ταχύτητα του 

δικύκλου 2 μετά τη σύγκρουση. Στις περισσότερες συγκρούσεις μοτοσυκλετών η βασική 

εξίσωση (3.1) πρέπει να επεκταθεί για να συμπεριλάβει τις τροχιές της μοτοσυκλέτας και 

του αναβάτη μετά τη σύγκρουση, αφού η μοτοσυκλέτα και ο αναβάτης σπανίως μένουν 

μαζί μετά τη σύγκρουση και άρα ισχύει 

M1V1 + (M2 + Μ3)V2 = M1V3 + M2V4   + Μ3V5 (3) 

όπου M3 η μάζα του αναβάτη, V5 η ταχύτητα του αναβάτη μετά τη σύγκρουση. 
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Επειδή η ορμή είναι διανυσματικό μέγεθος, οι εξισώσεις (2) και (3)  υπολογίζονται 

τόσο για το μέτρο της ταχύτητας όσο και για τη φορά της. Θεωρώντας διεύθυνση 

αναφοράς την αρχική διεύθυνση της ταχύτητας του επιβατικού οχήματος 1, η ταχύτητα 

των δυο οχημάτων υπολογίζεται ως 

V2= (M1V3sinθ + M2V4sinϕ + M3V5sinγ) / (M2 + Μ3) sinψ (4) 

V1= (M2V4 cosϕ + M3V5 cosγ - (M2 + Μ3)V2 cosψ / M1) + V3cosθ (5) 

όπου ψ η γωνία πρόσκρουσης του δικύκλου, φ η γωνία εξοστρακισμού 

(ανάκρουσης) του δικύκλου, γ η γωνία ανάκρουσης του αναβάτη, θ η γωνία ανάκρουσης 

του επιβατικού οχήματος 1, Μ1 = 1550 kg η μάζα του επιβατικού αυτοκινήτου με τον οδηγό, 

Μ2 =203 kg μάζα δικύκλου, Μ3 =76 kg μάζα αναβάτη, V1 και V3 ταχύτητα του επιβατικού 

αυτοκινήτου πριν και μετά τη σύγκρουση, V2 και V4 ταχύτητα του δικύκλου πριν και μετά 

τη σύγκρουση, V5 η ταχύτητα του αναβάτη μετά τη σύγκρουση. 

Από την επίλυση των παραπάνω εξισώσεων (3) και (4-5) προκύπτουν η ταχύτητα V1 

του επιβατικού οχήματος 1 κατά τη σύγκρουση και η ταχύτητα του δικύκλου κατά τη 

σύγκρουση V2. Η ταχύτητα του δικύκλου μετά τη σύγκρουση λαμβάνεται ως η μέση τιμή  

V4 = 34,30 μ./δευτ. ή 123 χλμ./ώρα για γωνία εκτόξευσης 8
ο
.  

Η ταχύτητα του αναβάτη μετά τη σύγκρουση λαμβάνεται  

V5 = 33,00 μ./δευτ. ή 119 χλμ./ώρα για γωνία εκτόξευσης 13,5
ο
.  

Η γωνία αυτή συμφωνεί με τις ζημιές που παρατηρούνται στο επιβατικό όχημα στον 

ανεμοθώρακα από την επαφή με τον αναβάτη. Η τιμή της ταχύτητας του επιβατικού 

οχήματος μετά τη σύγκρουση που υπολογίζεται για περιστροφική ολίσθηση του 

επιβατικού μετά τη σύγκρουση 3 μ. και συντελεστή   τριβής   οδοστρώματος   0,40   

(πλευρική ολίσθηση των εμπρόσθιων δύο τροχών) είναι V3 = 12,35 χλμ./ώρα και θα 

υιοθετηθεί για τους υπολογισμούς. Η επίλυση του συστήματος των Εξισώσεων (4-5) μας 
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δίνει τις ταχύτητες κατά τη σύγκρουση του επιβατικού οχήματος και του δικύκλου 

αντίστοιχα ως: V 1 = 0,10 μ./δευτ. ή 0,35 χλμ./ώρα και V 2 = 54,00 μ./δευτ. ή 194,40 

χλμ./ώρα. 

Η χαμηλή ταχύτητα του υπηρεσιακού επιβατικού οχήματος που προκύπτει από τον 

υπολογισμό του ισοζυγίου ορμής, υποδηλώνει το φρενάρισμα από τον οδηγό του 

επιβατικού κατά τη σύγκρουση. 

Μία εναλλακτική μέθοδος υπολογίζει την ταχύτητα του δικύκλου κατά τη 

σύγκρουση, αξιοποιώντας την περιστροφή που προκάλεσε στο επιβατικό αυτοκίνητο. 

Αποδεικνύεται χρήσιμη καθώς σε πολλές περιπτώσεις το ατύχημα προκαλείται όταν το 

επιβατικό «κόβει» το δρόμο του δικύκλου είτε σε διασταύρωση, είτε σε αριστερή στροφή, 

όπως δηλαδή στο ατύχημα που εξετάζουμε. Κατά τη σύγκρουση, το δίκυκλο προκαλεί 

έκκεντρες δυνάμεις οι οποίες τείνουν να περιστρέψουν το όχημα. 

Αρχικά πρέπει να υπολογιστεί η ροπή η οποία ενεργεί μεταξύ ελαστικών και 

οδοστρώματος, η οποία προκαλεί τη γωνιακή επιβράδυνση του επιβατικού, βάσει της εξής 

εξίσωσης 

                  (6) 

όπου τtire η ροπή από την πλαγιολίσθηση των ελαστικών, WB το μεταξόνιο του επιβατικού, 

Wa το βάρος στον κοντινότερο άξονα του σημείου πρόσκρουσης και f ο συντελεστής 

τριβής του οδοστρώματος. Στη συνέχεια βρίσκουμε τη γωνιακή ταχύτητα ως εξής: 

           √
         

         
       (7) 

 

Όπου ω η γωνιακή ταχύτητα, θ η γωνία περιστροφής του οχήματος σε rad, Μ1 η μάζα του 

οχήματος, I η ροπή αδράνειας και Dcom η απόσταση του άξονα με τη μεγαλύτερη 
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απόσταση από το σημείο πρόσκρουσης, και του κέντρου μάζας. Αφού υπολογίσουμε και τη 

γωνιακή ταχύτητα, την αξιοποιούμε για την εύρεση της μεταβολής της ταχύτητας του 

οχήματος, χρησιμοποιώντας την εξίσωση 

     
          

 
   

    

   (8) 

Όπου ΔVm η μεταβολή της ταχύτητας του οχήματος, L το μήκος του μοχλοβραχίονα 

(απόσταση κέντρου μάζας από το σημείο πρόσκρουσης) και Mm η μάζα του δικύκλου, και 

τέλος βρίσκουμε την τελική ταχύτητα του δικύκλου με την εξίσωση 

               √   
                        (9) 

Πειραματικά, με τη διεξαγωγή δηλαδή πολλών crash tests, έχουν τεκμηριωθεί και άλλες 

μέθοδοι, οι οποίες βασίζονται σε μετρήσεις των παραμορφώσεων που υφίστανται. 

Προσεγγιστικά, τα καλύτερα αποτελέσματα μας δίνει η εξίσωση 

V=1.43(L+C)+10.4  (10) 

Όπου V η ταχύτητα του δικύκλου πριν τη σύγκρουση (σε mph), L η μείωση του 

μεταξόνιου του δικύκλου (σε inches) και C η μέγιστη εσοχή του οχήματος στο σημείο της 

πρόσκρουσης (σε inches). Άλλοι πειραματικοί τύποι βασίζονται στην παραμόρφωση 

διαφόρων δομικών στοιχείων του δικύκλου, όπως γωνία μετατόπισης των αναρτήσεων, 

αλλά αυτό απαιτεί πειραματικά δεδομένα για το συγκεκριμένο μοντέλο, βάσει των 

οποίων θα γίνει η σύγκριση. 
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Σχήμα 35. Η σκηνή του ατυχήματος, η κατεύθυνση κίνησης του δικύκλου, η 

πορεία του επιβατικού οχήματος και η τελικές θέσεις των οχημάτων και του αναβάτη του  

δικύκλου μετά τη σύγκρουση. 
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4.4 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΚΑΙ Η 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΥΚΛΟΥ 

Στο Σχήμα 46 αναπαρίσταται η τροχιά του επιβατικού οχήματος θεωρώντας ότι εκκινεί 

από στάση στο μέσο του οδοστρώματος δίπλα στη διαγραμμισμένη νησίδα και με τη 

μέγιστη δυνατή επιτάχυνση. Η  απόσταση που διανύει το όχημα από τη θέση αυτή έως το 

σημείο σύγκρουσης είναι 8 μ. και η απόσταση που απέμενε να διανύσει για να διασχίσει το 

οδόστρωμα στο ρεύμα κυκλοφορίας Κυλλήνης – Νεοχωρίου είναι 7 μ. όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 45 υπό κλίμακα. 

Το επιβατικό όχημα σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του επιταχύνει από 0-100 

km/h σε 12.7 s. Δηλαδή, η μέγιστη επιτάχυνση   jm   που μπορεί να επιτύχει από στάση 

υπολογίζεται ως: 

jm =ΔV/ΔΤ (10) 

 

όπου Δv η αύξηση ταχύτητας από στάση έως 100 χλμ./ώρα (27,78 m/s) και Δt=12,7 s. Από 

την Εξ.(10) υπολογίζεται η μέγιστη δυνατή επιτάχυνση jm = 2,20 m/s
2
. Η επιτάχυνση που 

υπολογίζεται βρίσκεται στο πεδίο τιμών επιτάχυνσης με τη χαμηλότερη σχέση μετάδοσης 

(πρώτη ταχύτητα) επιβατικών οχημάτων που κυμαίνεται από jm = 1,80 m/s
2
 έως  jm = 2,50 

m/s
2
. 

Στην πράξη, από μετρήσεις σε διασταυρώσεις, διαπιστώθηκε ότι οι τιμές επιτάχυνσης 

κατά την εκκίνηση των αυτοκινήτων ακολουθούν κανονική κατανομή και κυμαίνονται στο 

πεδίο 1.8-2.0 m/s
2
. Μετά την αρχική εκκίνηση οι τιμές επιταχύνσεως μειώνονται σε 1.7-1.9 

m/s
2
. Θεωρείται εδώ μέγιστη επιτάχυνση για το υπηρεσιακό επιβατικό όχημα η τιμή των 

2,0 m/s
2
. 
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Αν το επιβατικό όχημα εκκινεί από τη θέση στάθμευσης με σταθερή επιτάχυνση jm τότε 

η ταχύτητα του επιβατικού οχήματος αυξάνεται ως συνάρτηση της απόστασης από το 

σημείο εκκίνησης σύμφωνα με την Εξίσωση 

       √                         (11) 

όπου v η ταχύτητα στο σημείο x και v0 η ταχύτητα στο σημείο εκκίνησης x0. 

Ο χρόνος σε κάθε σημείο της διαδρομής, υπολογίζεται ως 

 

  
    

  
      (12) 

 

Οι λύσεις της Εξ. (11) που δίνουν την ταχύτητα του οχήματος συναρτήσει της απόστασης 

για εκκίνηση από στάση με σταθερή επιτάχυνση  jm = 2,00 m/s
2
 , φαίνονται στο Σχήμα 36. 

Σχήμα 36. Οι λύσεις της Εξ. (4), ταχύτητα οχήματος κατά την εκκίνηση από στάση 

σε σχέση με την απόσταση, μέγιστη επιτάχυνση jm = 2,00 m/s
2
. 
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Θεωρώντας το σημείο εκκίνησης του υπηρεσιακού επιβατικού όπως φαίνεται στο Σχήμα 

45, η απόσταση που διανύει έως το σημείο σύγκρουσης είναι s = 8.00 μ. Θεωρώντας 

σταθερή επιτάχυνση από στάση του επιβατικού οχήματος jm = 2,20 m/s
2
 , το επιβατικό 

χρειάζεται χρόνο t=2,83 δευτ. για να φτάσει έως το σημείο σύγκρουσης. 

Από την άλλη μεριά το δίκυκλο που κινείται με ταχύτητα V2 = 54,00 μ/s  στον ίδιο χρόνο 

βρισκόταν 153 μ. μακριά από το σημείο σύγκρουσης. Όμως η απόσταση του επιβατικού 

από το όριο του φωτισμένου τμήματος της οδού είναι 135 μ. και το δίκυκλο βρίσκεται 

εκτός αυτού του φωτισμένου τμήματος. Η διάκρισή του δικύκλου είναι εξαιρετικά 

δυσχερής για τον οδηγό του επιβατικού εξ αιτίας της απόστασης των δύο οχημάτων (153 

μ.) και της διαφοράς της έντασης φωτισμού στην περιοχή που κινείται το δίκυκλο. 

Η απόσταση 135 μέτρων στο φωτισμένο τμήμα της οδού έμπροσθεν του υπηρεσιακού 

επιβατικού χωρίς ερχόμενο όχημα από το αντίθετο ρεύμα, αποτελεί ασφαλή απόσταση για 

τον οδηγό του επιβατικού οχήματος, ώστε να πάρει την απόφαση να διασχίσει το αντίθετο 

ρεύμα έως την είσοδο της Διασποράς. 

Η αριστερή στροφή στον οικισμό της Διασποράς αποτελεί συνήθη πρακτική εισόδου και 

σε συνθήκες τεχνητού φωτισμού καθόσον ο φωτισμός της οδού επιτρέπει την ασφαλή 

διάκριση των αντιθέτως κινουμένων οχημάτων σε όλους τους οδηγούς παρέχοντας το 

ασφαλές χρονικό περιθώριο αναμονής ή διελεύσεως. 

Όταν ο οδηγός του υπηρεσιακού οχήματος εκκινεί από την κεντρική νησίδα στο μέσο 

του οδοστρώματος απέχει περίπου 15 μ. από το σημείο εισόδου στη Διασπορά και ο 

απαιτούμενος χρόνος για την απόσταση αυτή υπολογίζεται από την Εξ. (12) ως t=3,87 s. 

Για αντιθέτως κινούμενο όχημα που κινείται με 60 χλμ./ώρα (16,66 μ./δευτ) ο 

απαιτούμενος χρόνος για να καλύψει τα 135 μ. του φωτισμένου τμήματος της οδού θα ήταν 8,1 

δευτερόλεπτα. Αντίστοιχα, για ταχύτητα 80 χλμ./ώρα (22,22 μ./δευτ) ο απαιτούμενος χρόνος 

για να καλύψει τα 135 μ. είναι 6,1 δευτερόλεπτα και για ταχύτητα 100 χλμ./ώρα (27,77 μ./δευτ.) 

ο απαιτούμενος χρόνος για να καλύψει τα 135 μ. είναι 4.86 δευτερόλεπτα. 
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Επομένως, όταν το επιβατικό όχημα εκκινεί για την είσοδο στη Διασπορά, χωρίς να 

εμφανίζεται κινούμενο όχημα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, η εκκίνηση του 

επιβατικού οχήματος είναι ασφαλής ακόμη και για αντιθέτως κινούμενο όχημα που 

έρχεται με ταχύτητα 100 χλμ./ώρα.  

Για ταχύτητα 195 χλμ./ώρα η απαιτούμενη απόσταση ακινητοποίησης του δικύκλου 

είναι 245 μ. και ο αντίστοιχος χρόνος 9 δευτ. Ο αναβάτης του δικύκλου δεν διαθέτει 

επομένως ούτε χρόνο ούτε απόσταση για να πραγματοποιήσει φρενάρισμα έκτακτης 

ανάγκης και να αποφύγει τη σύγκρουση. 

 

5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Για το τελικό συμπέρασμα επομένως και την τελική ανακατασκευή του ατυχήματος, 

λαμβάνονται υπόψη όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία και φωτογραφίες, η έκθεση των 

πραγματογνωμόνων της τροχαίας, καθώς και η εμπειρία από παρόμοια ατυχήματα αλλά και 

η γενικότερη έρευνα της βιβλιογραφίας. Από αυτά, προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα και διαπιστώσεις για την εξέλιξη του ατυχήματος: 

Το ατύχημα που εξετάζεται χαρακτηρίζεται ως έκκεντρη μετωπική σύγκρουση υπό 

μικρή γωνία δικύκλου με επιβατικό όχημα. Η σύγκρουση έγινε στον οδικό άξονα 

Κυλλήνης – Ε.Ο. Πατρών-Πύργου και σε σημείο με όριο ταχύτητας τα 60 χλμ./ώρα, όπως 

αναπαρίσταται και στο Σκαρίφημα της Τροχαίας. Το επιβατικό όχημα επιχειρούσε 

αριστερή στροφή προς την είσοδο της Διασποράς και το δίκυκλο έπεσε στο αριστερό άκρο 

της μετώπης με μεγάλη ταχύτητα. 

Η οδός είναι ευθεία με μικρή ανηφορική κλίση στην κατεύθυνση κίνησης του και 

διαθέτει δύο λωρίδες  κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Στην πορεία του δικύκλου προς την 

είσοδο της Διασποράς βρίσκονται διαδοχικά: κατακόρυφη πινακίδα σήμανσης εμποδίου 

στη διαδρομή, που αναφέρεται στην προσέγγιση στην είσοδο της Διασποράς και της 

αυξημένης προσοχής που απαιτείται από τους οδηγούς στο σημείο, κατακόρυφη πινακίδα 
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σήμανσης ορίου ταχύτητας 60 χλμ./ώρα και ειδοποίηση δεξιάς παράκαμψης προς την  

είσοδο στη Διασπορά σε απόσταση 135 μ. από το σημείο σύγκρουσης. 

Ο χειρισμός εισόδου στη Διασπορά αποτελεί συνήθη πρακτική ελιγμού του οδηγού του 

επιβατικού οχήματος και σε συνθήκες φυσικού φωτισμού και σε συνθήκες τεχνητού 

φωτισμού. Ο σχεδιασμός του κόμβου με τεχνητό φωτισμό της οδού σε απόσταση 135μ. 

από την είσοδο της Διασποράς επιτρέπει την ασφαλή διάκριση των κινούμενων 

οχημάτων από το απέναντι ρεύμα σε όλους τους οδηγούς, παρέχοντας ασφαλές χρονικό 

περιθώριο αναμονής ή διέλευσης για όσους θέλουν να εισέλθουν στη Διασπορά. Η θέση 

κατακόρυφης πινακίδας ορίου ταχύτητας 60 χλμ./ώρα διασφαλίζει ακόμα παραπάνω την 

οδική ασφάλεια στον κόμβο. 

Όταν το επιβατικό όχημα εκκινεί για την είσοδο στη Διασπορά, το δίκυκλο δεν έχει 

εμφανιστεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και άρα η εκκίνηση του επιβατικού 

οχήματος είναι ασφαλής ακόμη και για οχήματα που έρχονται από το απέναντι ρεύμα με 

ταχύτητα μέχρι 100 χλμ./ώρα. Η ταχύτητα του επιβατικού οχήματος τη στιγμή της 

σύγκρουσης όπως υπολογίστηκε ήταν πολύ χαμηλή, το οποίο μας δείχνει ότι το όχημα 

εκκινεί από στάση πριν την είσοδο στη Διασπορά. Η ταχύτητα του δικύκλου κατά τη 

στιγμή  της σύγκρουσης ήταν 194,00 χλμ./ώρα (54,00 μ/δευτ.). Για ταχύτητα 194 

χλμ./ώρα η απαιτούμενη απόσταση ακινητοποίησης του δικύκλου είναι 245 μ. και ο 

αντίστοιχος χρόνος 9 δευτ. Επομένως ο αναβάτης του δικύκλου δεν διέθετε ούτε την 

απόσταση ούτε το χρόνο για να φρενάρει. Δεν βρέθηκαν ίχνη φρεναρίσματος του δικύκλου 

στη σκηνή του ατυχήματος. 

Ο χρόνος που χρειάζεται το επιβατικό από την έναρξη χειρισμού στροφής έως το 

σημείο σύγκρουσης υπολογίστηκε 2,88 δευτ. Το δίκυκλο που κινείται με ταχύτητα V2 = 

54,00 μ/s στον ίδιο χρόνο βρισκόταν 153 μ. μακριά από το σημείο σύγκρουσης. Στο χρόνο 

αυτό (2,88 δευτ. πριν τη σύγκρουση) ο αναβάτης του δικύκλου δεν αντιλαμβάνεται την 

πρόθεση του επιβατικού να διασχίσει το ρεύμα κυκλοφορίας του. Σε απόσταση 153 μ. δεν 
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διακρίνεται από τον αναβάτη του δικύκλου η λειτουργία των φλας του επιβατικού εφόσον 

είναι αναμμένα και τα φώτα πορείας. 

Η αντίληψη του βάθους και της ταχύτητας του δικύκλου για τον οδηγό του επιβατικού 

είναι δύσκολη λόγω του μικρού μεγέθους του δικύκλου. Επιπλέον, λόγω της κατεύθυνσης 

της κίνησης των δύο οχημάτων η «αλλαγή μεγέθους» του δικύκλου αποτελεί τη μόνη 

δυνατότητα του οδηγού του επιβατικού για την ανίχνευσή του στο οπτικό πεδίο του. 

Επειδή η εμπρόσθια όψη του δικύκλου δεν φαίνεται όταν αυτό βρίσκεται εκτός της 

φωτισμένης περιοχής στη σκηνή του ατυχήματος, η αλλαγή μεγέθους του δεν 

παρατηρείται. Τα μπροστινά φώτα της μοτοσικλέτας παρέχουν ελάχιστες πληροφορίες 

σχετικά με την ταχύτητα κίνησης σε απόσταση μεγαλύτερη των 150 μ. που απέχει από το 

σημείο σύγκρουσης, αλλά και όταν τα δύο οχήματα προσεγγίζουν το σημείο από 

μεγαλύτερη απόσταση. 

Η απόσταση του επιβατικού από το όριο του φωτισμένου τμήματος της οδού είναι 135 

μ. και το δίκυκλο βρίσκεται εκτός αυτού του φωτισμένου τμήματος. Η διάκριση του 

δικύκλου είναι πολύ δύσκολη για τον οδηγό του επιβατικού εξ αιτίας της απόστασης των 

δύο οχημάτων (153 μ.)  και της διαφοράς της έντασης φωτισμού στην περιοχή που κινείται 

το δίκυκλο. Ενδέχεται επίσης να δυσλειτουργούσαν τα φώτα του δικύκλου. 

Το υπηρεσιακό όχημα διέθετε σύστημα φωτισμού καθώς και φλας που βρέθηκαν σε 

λειτουργία και μετά τη σύγκρουση, σύμφωνα με την έκθεση των πραγματογνωμόνων που 

διορίσθηκαν από το Α.Τ. Λεχαινών. 

Μπορούμε να πούμε συμπερασματικά ότι οι ελαφριές και ισχυρές σύγχρονες 

μοτοσικλέτες ενθαρρύνουν την οδήγηση με πολύ υψηλή ταχύτητα, την ταχεία επιτάχυνση, 

την οδήγηση στον πίσω τροχό και άλλες συμπεριφορές υψηλού κινδύνου. Το ατύχημα 

προκαλείται ουσιαστικά από την αυξημένη επικινδυνότητα της οδήγησης του δικυκλιστή, 

που οδηγούσε πολύ γρήγορα για τις υφιστάμενες συνθήκες κυκλοφορίας, με υπερ-

τριπλάσια υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Ο εντοπισμός και η αναγνώριση του δικύκλου 

ήταν επομένως αδύνατη για τον οδηγό του υπηρεσιακού επιβατικού οχήματος. 
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Από την αναάλυση που προηγήθηκε προκύπτει ότι έγιναν αρκετές υποθέσεις και 

παραδοχές, ενώ αρκετά αποτελέσματα παρουσιάζονται προσεγγιστικά. Όπως γίνεται 

κατανοητό, η επακριβής ανασύνθεση ενός τροχαίου ατυχήματος και ειδικά όταν αυτό 

εμπλέκει δίκυκλο, είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Σκοπός επομένως του πραγματογνώμονα είναι 

να προσεγγίσει τις πραγματικές συνθήκες του ατυχήματος. Για το σκοπό της πλήρους 

διαλεύκανσης παρόμοιων ατυχημάτων, χρήσιμο θα ήταν να ενθαρρύνεται η χρήση 

διαφόρων εργαλείων, όπως π.χ. καταγραφικών μέσων στα οχήματα (dash-cams) ή στους 

οδηγούς (smart-watch) τα οποία ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία θα δούμε ότι έχουν δώσει 

πολλές φορές κρίσιμα στοιχεία για την επακριβή ανασύνθεση του ατυχήματος.  
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