
  ΖΚΔΡΟΙΟΓΗΟ ΟΓΟΣΡΧΚΑΣΟ 
 

ΔΙΙΑΓΑ ΗΑΛΟΤΑΡΗΟ 2020 ΣΡΟΥΑΗΟ & ΔΓΘΑΣΑΙΔΗΦΖ 

1 Ηαλνπαξίνπ, Σεηάξηε : ζηε Θεζζαινλίθε πέληε ιεπηά κεηά ηελ αιιαγή ηνπ ρξόλνπ έγηλε ην 

πξώην ηξνραίν ηνπ 2020.  Οδεγόο ΗΧ παξέζπξε θαη ηξαπκάηηζε πεδό ηνλ νπνίν θαη εγθαηάιεηςε 

αβνήζεην ζηε δηαζηαύξσζε Σζηκηζθή θαη Αξηζηνηέινπο. Ο δξάζηεο εληνπίζηεθε θαη ζπλειήθζε 

ιίγν αξγόηεξα (ΔΓΧ) 

2 Ηαλνπαξίνπ, Πέκπηε: ζηε Ιάξηζα, πξσί, ζηνλ θπθιηθό θόκβν ηνπ Αιθαδάξ, ζπγθξνύζηεθαλ 

Η.Χ. κε κεραλάθη. Ο νδεγόο ηνπ δηθύθινπ ηξαπκαηίζηεθε ζην πόδη ελσ ν νδεγόο ηνπ ΗΧ  

εγθαηέιεηςε  ηνλ ηξαπκαηία αβνήζεην. (ΔΓΧ) 

5 Ηαλνπαξίνπ, Θπξηαθή: ζηε Θεζζαινλίθε, λσξίο ην απόγεπκα, νδεγόο ΗΧ πέξαζε πάλσ απν 

28ρξνλν άλδξα πνπ είρε πέζεη ζην δξόκν – ρηππεκέλνο απν ρνπιηγθαλο- κε απνηέιεζκα λα ην 

ζθνηώζεη. Ζ νδεγόο εγθαηέιεηςε ην ζεκείν θαη ην ζύκα αβνήζεην. (ΔΓΧ) 

12 Ηαλνπαξίνπ, Θπξηαθή: ζηε Ιέξν, απόγεπκα, νδεγόο Η.Χ.Δ. πνπ ζπγθξνύζηεθε κε 

πνδήιαην εγθαηέιεηςε αβνήζεην ην ζνβαξά ηξαπκαηηζκέλν πνδειάηε. Ο 31ρξνλνο δξάζηεο 

ζπλειήθζε δπν εκέξεο κεηά. (ΔΓΧ)                 

20 Ηαλνπαξίνπ, Γεπηέξα : ζην Θηιθίο, βξάδπ, ζην 2ν ρηιηόκεηξν Γεξαθαξίνπ – Γίβνπλνπ ΗΧ 

απηνθίλεην πνπ νδεγνύζε 44ρξνλνο ζπγθξνύζηεθε κε θνξηεγό ν 56ρξνλνο νδεγόο ηνπ νπνίνπ 

ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά θαη θαηέιεμε ιίγν αξγόηεξα ζην λνζνθνκείν. Ο νδεγόο ηνπ πξώηνπ 

νρήκαηνο, εγθαηέιεηςε πεδόο ηνλ ρώξν αθήλνληαο αβνήζεην ην ζύκα αιιά εληνπίζηεθε θαη 

ζπλειήθζε.(ΔΓΧ) 

21 Ηαλνπαξίνπ, Σξίηε:  ζηε Υαιθεδόλα, μεκέξωκα, πεδόο  30 εηώλ, θάηνηθνο ηεο 

πεξηνρήο, παξαζύξζεθε από απηνθίλεην ζηελ παιαηά εζληθή νδό Θεζζαινλίθεο – Βέξνηαο κε 

απνηέιεζκα ην ζαλάζηκν ηξαπκαηηζκό ηνπ. Σν ζύκα εγθαηαιείθζεθε αβνήζεην απν ην 

δξάζηε. (ΔΓΧ) 

25 Ηαλνπαξίνπ, άββαην: ζην Αγξίλην, απόγεπκα ζηηο 18:30 ζηελ νδό Θαξπελεζίνπ, νδεγόο 

 Η.Χ.   Skoda Fabia θόθθηλνπ ρξώκαηνο, παξέζπξε θαη εγθαηέιεηςε 66ρξνλν πεδό πνπ 

πεξπαηνύζε καδί κε ηνλ γην ηνπ. Ο άλδξαο κεηαθέξζεθε από ην ΔΘΑΒ ζην λνζνθνκείν 

Αγξηλίνπ. ΔΓΧ   

26 Ηαλνπαξίνπ, Θπξηαθή: ζηα Αε Βαζηιηώηηθα Αγξηλίνπ, μεκεξώκαηα, έλαο 26ρξνλνο 

δηθπθιηζηήο (ληειηβεξάο πνπ εθηεινύζε παξαγγειία)  ηξαπκαηίζηεθε κεηά απν ζύγθξνπζε κε ΗΧ. 

Ο νδεγόο ηνπ ΗΧ, εγθαηέιεηςε ην ζεκείν θαη ηνλ ηξαπκαηία αβνήζεην θαη έζπεπζε λα 

εμαθαληζηεί.  (ΔΓΧ) 

https://www.thetoc.gr/koinwnia/article/parasursi-kai-egkataleipsi-pezou-to-prwto-troxaio-tou-2020
https://www.epoli.gr/larisa-troxaio-egkataleipsi-ston-kombo-alkazar-a-114850.html
https://www.voria.gr/article/thessaloniki-anazitite-o-odigos-tou-ich-pou-paresire-ton-opado
https://www.kostoday.com/%CE%B4%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1/synelifthi-31xronos-sti-lero-gia-egkataleipsi-thymatos-troxaioy-atyximatos
https://www.news247.gr/koinonia/kilkis-deytero-trochaio-egkataleipsi-voreia-ellada-nekros-odigos.7568040.html
https://www.makthes.gr/odigos-paresyre-kai-skotose-pezo-stin-palaia-ethniki-odo-thessalonikis-veroias-254295
https://www.epoli.gr/asyneiditos-odigos-paresyre-egkateleipse-66xrono-a-115640.html
https://www.agrinionews.gr/parasyrsi-travmatismo-ntelivera-dokimi/


27 Ηαλνπαξίνπ, Γεπηέξα: ζην Ρίν Παηξώλ, ην κεζεκέξη, θνληά ζην λνζνθνκείν, ΗΧ  ζην νπνίν 

επέβαηλαλ δύν άηνκα παξέζπξε έλα δίθπθιν κε απνηέιεζκα ηνλ ηξαπκαηηζκό ηνπ αλαβάηε ηνπ. 

Κεηά ηελ ζύγθξνπζε νη επηβαίλνληεο ζην ΗΧ εμαθαλίζηεθαλ αθήλνληαο ην ζύκα αβνήζεην. 

(ΔΓΧ) 

27 Ηαλνπαξίνπ, Γεπηέξα: ζην δξόκν Ιάξηζαο – Θαξδίηζαο, ην βξάδπ, απηνθίλεην, πνπ 

θηλνύληαλ ζην ξεύκα πξνο Θαξδίηζα, παξέζπξε 48ρξνλν πεδό κε απνηέιεζκα ηνλ ζαλάζηκν 

ηξαπκαηηζκό ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ εγθαηέιεηςε αβνήζεην ζηελ άζθαιην. (ΔΓΧ)    

29 Ηαλνπαξίνπ, Σεηάξηε: ζηελ Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο, ζην παδάξη, νδεγόο ΗΧ Mazda 

ρξώκαηνο αζεκί παξέζπξε θαη εγθαηέιεηςε λεαξό νδεγό κεραλήο. ΔΓΧ 

30 Ηαλνπαξίνπ, Πέκπηε: ζην Χαηδάξη, ιίγν πξηλ ηα κεζάλπρηα, Ι. Αζελώλ & Θαξαηζθάθε έμσ 

από ην δεκαξρείν Χατδαξίνπ, νδεγόο ΗΧ Κεξζεληέο ρηύπεζε κεραλή κεγάινπ θπβηζκνύ θαη 

εγθαηέιεηςε αβνήζεην ηνλ ηξαπκαηηζκέλν νδεγό ηεο πνπ κεηαθέξζεθε από ην ΔΘΑΒ ζην 

λνζνθνκείν. (ΔΓΧ) 

 

ΔΙΙΑΓΑ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2020 ΣΡΟΥΑΗΟ & ΔΓΘΑΣΑΙΔΗΦΖ 

1 Φεβξνπαξίνπ, άββαην: ζηελ Αζήλα – Ηππνθξάηεην Πνιηηεία,  νδεγόο ΗΧ απηνθηλήηνπ 

ζπγθξνύζηεθε κεησπηθά κε κνηνζπθιέηα. ηε ζπλέρεηα αλέπηπμε ηαρύηεηα θαη έθπγε. Ο 

νδεγόο ηεο κεραλήο κεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν ζνβαξά ηξαπκαηηζκέλνο κε απνηέιεζκα ησλ 

αθξσηεξηαζκό ηνπο ελόο πνδηνύ. Ζ δξάζηεο εκθαλίζηεθε ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ. ΔΓΧ 

3 Φεβξνπαξίνπ, Γεπηέξα: ζηε Εάθπλζν έμσ από ην 1ν Λεθξνηαθείν ηεο Εαθύλζνπ, νδεγόο 

ΗΧ παξέζπξε θαη εγθαηέιεηςε κηα λεαξή κεηέξα πνπ ιίγν πξηλ είρε βάιεη ζην ζηαζκεπκέλν Η.Χ. 

ηεο ην λενγέλλεην κσξό ηεο. ΔΓΧ 

8 Φεβξνπαξίνπ, άββαην: ζην Ινπηξάθη, μεκεξώκαηα, νδεγόο ΗΧ παξέζπξε 23ρξνλε πνπ 

βξηζθόηαλ κπξνζηά ζε πεξίπηεξν. Ο νδεγόο είρε αλαπηύμεη κεγάιε ηαρύηεηα θαη ην απηνθίλεην 

ηελ παξέζπξε γηα 10-15 κέηξα, αλέπηπμε ηαρύηεηα θαη έθπγε κε θαηεύζπλζε πξνο Θόξηλζν. Σν 

ζύκα λνζειεύηεθε δηαζσιελνκέλν, ελώ ν νδεγόο παξνπζηάζηεθε ην κεζεκέξη ζην ΑΣ. ΔΓΧ 

14 Φεβξνπαξίνπ, Παξαζθεπή: ζηε Θεζζαινλίθε, ζηηο 20:00 επί ηεο νδνύ Κνλαζηεξίνπ, 

νδεγόο ΗΧ παξέζπξε θαη εγθαηέιεηςε 65ρξνλν πεδό πνπ κεηαθέξζεθε ζε ζνβαξή θαηάζηαζε κε 

ηξαύκαηα ζην θεθάιη ζην Λνζνθνκείν. ΔΓΧ  

19 Φεβξνπαξίνπ, Σεηάξηε: ζηε Γιπθάδα, μεκεξώκαηα, ν 40ρξνλνο Θπξηάθνο 

Θνπθνπινκάηεο, νδεγόο ΗΧ 7.000 θπβηθώλ εθαηνζηώλ,505 ίππσλ, κε ηειηθή ηαρύηεηα  320 

ρικ./ώξα., ηξέρνληαο κε κεγάιε ηαρύηεηα ηξαπκάηηζε ζαλάζηκα ηνλ 25ρξνλν νδεγό κεραλήο 

Λάζν Θαξαλίθα. ηε ζπλέρεη καδί κε ηελ ζπλνδό ηνπ εγθαηέιεηςε ην ζύκα αβνήζεην. Ο νδεγόο 

εκθαλίζηεθε ην απόγεπκα ηνπ αββάηνπ 22/2 θαη αθέζεθε ειεύζεξνο. Γπν εκέξεο κεηά 

εκθαλίζηεθε θαη ε ζπλνδεγόο. ΔΓΧ 

20 Φεβξνπαξίνπ, Πέκπηε: ζηελ Θνδάλε κεζεκέξη ζην θέληξν ηεο πόιεο  κεηά από 

ζύγθξνπζε δπν ΗΧ ν νδεγόο ηνπ ελόο εγθαηέιεηςε ην ζεκείν. Ζ έγθπνο νδεγόο ηνπ δεπηέξνπ ΗΧ 

κεηαθέξζεθε κε ην ΔΘΑΒ ζην λνζνθνκείν. ΔΓΧ 

http://pelop.gr/?page=article&DocID=559849
https://www.real.gr/koinonia/arthro/larisa_odigos_paresyre_skotose_kai_egkateleipse_pezo_ti_ereunoun_oi_arxes-605890/
https://anepikairos.gr/topika/item/5500-ki-alli-egkataleipsi-odigoy-mixanis
https://www.ctview.gr/trochaio-me-egkataleipsi-sto-chaidari/115368
https://www.newsbomb.gr/ellada/story/1050995/ippokrateios-politeia-asyneiditos-odigos-xtypise-kai-egkateleipse-motosykletisti-vid
https://arouraios.gr/2020/02/zakynthos-mwro-swthike-otan-i-mitera-parasyrthike-apo-asyneidito-odigo/
https://www.cnn.gr/news/ellada/story/206954/troxaio-sto-loytraki-xtypise-kai-egkateleipse-23xroni
https://www.typosthes.gr/thessaloniki/208692_thessaloniki-trohaio-me-egkataleipsi-traymatia-ereyna-tis-elas
https://www.efsyn.gr/node/232238
https://thesstoday.gr/%CE%BA%CE%BF%CE%B6%CE%AC%CE%BD%CE%B7-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CE%B9-%CF%87-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B5-%CF%83%CE%B5-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%B1/


21 Φεβξνπαξίνπ, Παξαζθεπή: ζηε Ιάξηζα ιίγν πξηλ ηηο 9 ην βξάδπ θνληά ζην 404 

ηξαηησηηθό Λνζνθνκείν, νδεγόο ΗΧ ηξαπκάηηζε θαη εγθαηέιεηςε 47ρξνλν κνηνζηθιεηηζηή. Σν 

ζύκα κεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν θαη ππεβιήζε ζε ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο. Ο 63 ρξνλνο 

δξάζηεο πνπ είρε εγθαηαιείςεη ην ΗΧ ζην ζεκείν εληνπίζηεθε από ηελ αζηπλνκία δύν εκέξεο 

κεηά. ΔΓΧ 

23 Φεβξνπαξίνπ, Θπξηαθή: ζηε Θεζζαινλίθε, βξάδπ ζηε Βαζ. Όιγαο, νδεγόο κνηνζηθιέηαο 

ηξαπκάηηζε θαη εγθαηέιεηςε 19ρξνλε πεδή. Σν ζύκα κε ηξαύκαηα ζηα πόδηα κεηαθέξζεθε ζην 

λνζνθνκείν Παπαληθνιάνπ όπνπ ρεηξνπξγήζεθε. ΔΓΧ 

23 Φεβξνπαξίνπ, Θπξηαθή: βξάδπ ζην Ίιηνλ νδεγόο ΗΧ πνπ παξαβίαζε θόθθηλν ηξαπκάηηζε 

θαη εγθαηέιεηςε 60ρξνλν νδεγό κεραλήο –δηαλνκέα θαγεηνύ. Σν ζύκα κεηαθέξζεθε ζην Γεληθό 

Θξαηηθό κε θξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο θαη θαηάγκαηα ζηνλ απρέλα ζην ζηέξλν θαη ζηηο 

πιεπξέο. ΔΓΧ 

28 Φεβξνπαξίνπ, Παξαζθεπή: ζηε Ιακία, ζηηο 20.45 ζηα Γαιαλέηθα, νδεγόο ΗΧ 

παξαβηάδνληαο πξνηεξαηόηεηα, ηξαπκάηηζε θαη εγθαηέιεηςε 48ρξνλν νδεγό κεραλήο (δηαλνκέα 

θαγεηνύ) . Σν ζύκα, κε ηξαύκαηα ζηα πόδηα, κεηαθέξζεθε από ηα ΔΘΑΒ ζην λνζνθνκείν Ιακίαο. 

Ιίγν αξγόηεξα εληνπίζηεθε ν 18ρξνλνο δξάζηεο πνπ δελ είρε άδεηα νδήγεζεο. Κε εληνιή 

εηζαγγειέα αθέζεθε ειεύζεξνο. ΔΓΧ 

 

ΔΙΙΑΓΑ ΚΑΡΣΗΟ 2020 ΣΡΟΥΑΗΟ & ΔΓΘΑΣΑΙΔΗΦΖ 

7 Καξηίνπ, άββαην: ζηελ Θαηεξίλε, κεζεκέξη, νδεγόο ΗΧ παξέζπξε θαη ηξαπκάηηζε 51ρξνλε 

πνδειάηηζζα πνπ πξνπνξεπόηαλ θαη ηελ εγθαηέιεηςε. Ζ γπλαίθα κεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν 

Θαηεξίλεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζην λνζνθνκείν ΑΧΔΠΑ ηεο Θεζζαινλίθεο, όπνπ λνζειεύεηαη ζε 

ζνβαξή θαηάζηαζε. Ο 45ρξνλνο δξάζηεο εληνπίζηεθε θαη ζπλειήθζε ηελ επνκέλε ην 

βξάδπ. ΔΓΧ 

8 Καξηίνπ, Θπξηαθή: ζηελ Δύβνηα, 7:30΄ ην πξσί ζηνλ δξόκν Χαιθίδαο – Αηδεςνύ, θνληά ζηα 

Ψαρλά 32ρξνλνο νδεγόο ΗΧ  παξέζπξε θαη ρηύπεζε κεραλάθη ην νπνίν πξνπνξεπόηαλ  ζην νπνίν 

 επέβαηλαλ δπν άλδξεο πνπ πήγαηλα ζηε δνπιεηά ηνπο. Σνπο ηξαπκάηηζε ζαλάζηκα θαη ηνπο 

δύν θαη ηνπο εγθαηέιεηςε. Αξγόηεξα ηελ ίδηα εκέξα ν νδεγόο παξαδόζεθε ζην νηθείν Α.Σ. 

Γηξθύσλ – Κεζζαπίσλ. ΔΓΧ 

12 Καξηίνπ, Πέκπηε: ζηε θύδξα, κεζεκέξη, νδεγόο ΗΧ παξέζπξε θαη εγθαηέιεηςε λεαξή 

πεδή. Ζ θνπέια θέξεη ηξαύκαηα ζην θεθάιη, ηνλ απρέλα θαη ηα πόδηα. ΔΓΧ 

17 Καξηίνπ, Σξίηε: ζηε Ρόδν, 45ρξνλε νδεγόο ΗΧ, ππό ηελ επήξεηα αιθνόι πξνζέθξνπζε ζε 

ζηαζκεπκέλν πξνζσξηλά, κπξνζηά ζε θαξκαθείν, όρεκα ζην νπνίν επέβαηλε 20ρξνλε έγθπνο 

ζηνλ 6-7ν κήλα θύεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα εγθαηέιεηςε ην ζεκείν. Σν ζηαζκεπκέλν όρεκα έπεζε 

θαη πξνθάιεζε θζνξέο ζε αθόκε δύν ζηαζκεπκέλα απηνθίλεηα, ελώ ε έγθπνο γπλαίθα 

εγθισβίζηεθε ζ’ απηό. Ζ Ππξνζβεζηηθή  απεγθιώβηζε ηελ 20ρξνλε πνπ κεηαθέξζεθε από ην 

ΔΘΑΒ Λνζνθνκείν Ρόδνπ. Ζ δξάζηεο ηελ νπνία αθνινύζεζε νδεγόο κεραλήο (delivery) 

ζπλειήθζε ιίγν αξγόηεξα.  Παξαπέκθζεθε ζε ηαθηηθή δηθάζηκν θαη αθέζεθε ειεύζεξε από ηνλ 

εηζαγγειέα. ΔΓΧ 

https://www.onlarissa.gr/2020/02/25/ton-paresyre-kai-ton-egkateleipse-sti-larisa-vrethikan-ta-stoicheia-toy-aytokinitoy-anaziteitai-o-idioktitis-toy/
https://www.voria.gr/article/thessaloniki-motosikletistis-paresire-ke-egkatelipse-19chroni-pezi
https://www.alphatv.gr/news/koinonia/article/39429/neo-trohaio-me-egataleipsi-o-traumatias-milaei-ston-alpha/
https://www.lamiareport.gr/index.php/topika/item/148489-lamia-travmatise-delivera-kai-ton-egkateleipse-deite-eikones
https://www.voria.gr/article/katerini-odigos-ich-travmatise-ke-egkatelipse-podilatissa
https://www.news247.gr/koinonia/eyvoia-paresyre-michanaki-kai-skotose-dyo-atoma.7598004.html
https://logospellas.gr/%ce%95%ce%b9%ce%b4%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/%ce%a4%ce%bf%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%9d%ce%ad%ce%b1/%cf%83%ce%ba%cf%8d%ce%b4%cf%81%ce%b1-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%87%ce%b1%ce%af%ce%bf-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%88%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%b1/
https://www.dimokratiki.gr/19-03-2020/trochaio-atychima-me-egkataleipsi-20chronis-egkyoy-sti-rodo-synelifthi-methysmeni-i-ypaitia/


ΔΙΙΑΓΑ ΑΠΡΗΙΗΟ 2020 ΣΡΟΥΑΗΟ & ΔΓΘΑΣΑΙΔΗΦΖ 

14 Απξηιίνπ, Σξίηε: ζηνλ Οξρνκελό, νδεγόο ΗΧ ηξέρνληαο κε ππεξβνιηθή ηαρύηεηα 

ηξαπκάηηζε ζαλάζηκα 35ρξνλν πεδό πνπ πάλσ ζην πεδνδξόκην θιάδεπε έλα δέλδξν. Ο δξάζηεο 

εγθαηέιεηςε ην ζύκα ηνπ θαη θξύθηεθε ζπίηη ηνπ όπνπ ζπλειήθζε αξγόηεξα. ΔΓΧ 

 16 Απξηιίνπ, Πέκπηε: ζηελ Πάηξα, νδεγόο ΗΧ θνξηεγνύ παξέζπξε θαη εγθαηέιεηςε 10ρξνλν 

πεδό θνξηηζάθη.  Σν θνξίηζη δηαθνκίζζεθε από ην ΔΘΑΒ ζην Θαξακαλδάλεην Λνζνθνκείν 

Παηξώλ. ΔΓΧ 

25 Απξηιίνπ, άββαην: ζηελ Άξηα, ην πξσί ζηελ επαξρηαθή νδό Άξηαο – Θνξσλεζίαο (ζην 

ύςνο ηεο Αλέδαο), νδεγόο ΗΧ, παξέζπξε θαη ηξαπκάηηζε ζαλάζηκα ειηθησκέλν πεδό  ηνλ νπνίν 

εγθαηέιεηςε.  Ο δξάζηεο ζπλειήθζε ην βξάδπ ηεο ίδηαο εκέξαο. ΔΓΧ 

 

ΔΙΙΑΓΑ ΚΑΗΟ 2020 ΣΡΟΥΑΗΟ & ΔΓΘΑΣΑΙΔΗΦΖ 

2 Καίνπ, άββαην: ζηελ Αζήλα, ζηελ νδό Φζηώηηδνο, ζηνπο Ακπεινθήπνπο, ν νδεγόο ελόο 

Rover 414 κε ραξαθηεξηζηηθή ζράξα ζηελ νξνθή, παξέζπξε γπλαίθα ζε θαηάζηαζε εγθπκνζύλεο 

θαη ηελ εγθαηέιεηςε. ΔΓΧ 

4 Καίνπ, Γεπηέξα: ζηε Ιακία, ιίγν κεηά ηηο 8.00 ην βξάδπ νδεγόο ΗΧ κπήθε αλνηρηά ζε 

ζηξνθή θαη έθιεηζε κεραλάθη Ο νδεγόο ηεο κεραλήο πξνζπάζεζε λα απνθύγεη ηε ζύγθξνπζε κε 

ην απηνθίλεην κε απνηέιεζκα λα ράζεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ θαη λα πέζεη ζην νδόζηξσκα. .  Ο 

νδεγόο πάηεζε γθάδη θαη εμαθαλίζηεθε, αθήλνληαο ηνλ λεαξό δηθπθιηζηή πεζκέλν ζην 

νδόζηξσκα. Σν ζύκα δηαθνκίζηεθε κε αζζελνθόξν ηνπ ΔΘΑΒ ζηα Δπείγνληα ηνπ ΓΛ Ιακίαο. ΔΓΧ 

5 Καίνπ, Σξίηε: ζηελ Ιακία, ζηηο 7:00′ ην πξσί ζην  Ιηαλνθιαδίνπ, ζηε λέα γέθπξα, 

νδεγόο  ΗΧ από ην αληίζεην ξεύκα, πξνζπάζεζε λα ζηξίςεη αξηζηεξά θαη έθιεηζε ην δξόκν ζε 

 51ρξνλε νδεγό ΗΧ. Ζ νδεγόο γηα λα απνθύγεη ηε ζύγθξνπζε έθαλε ειηγκό κε απνηέιεζκα λα 

πέζεη από ύςνο πεξίπνπ πέληε κέηξσλ, θάλνληαο ηνύκπεο. Ο ππαίηηνο νδεγόο εγθαηέιεηςε ην 

ζεκείν θαη άθεζε αβνήζεηε ηελ 51ρξνλε νδεγό, ε νπνία ηξαπκαηηζκέλε δηαθνκίζηεθε από ην 

ΔΘΑΒ ζηα Δπείγνληα ηνπ λνζνθνκείνπ Ιακίαο. ΔΓΧ 

6 Καίνπ, Σεηάξηε: ζηε Εάθπλζν, πξσί, ζηηο 11;22, νδεγόο ΗΧ ( Renault Megane) θάλνληαο 

παξάλνκε πξνζπέξαζε –ζθήλα  ρηύπεζε κεραλή  ηξαπκαηίδνληαο θαη εγθαηαιείπνληαο ηνλ 

νδεγό ηεο πνπ κεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν Εαθύλζνπ. ΔΓΧ 

10 Καίνπ, Θπξηαθή: ζην Ζξάθιεην Θξήηεο πξσί ζηελ πεξηνρή ηεο Θεξίζζνπ, νδεγόο ΗΧ 

παξέζπξε θαη εγθαηέιεηςε 33ρξνλν πεδό. Ο άλδξαο κεηαθέξζεθε κε αζζελνθόξν ηνπ ΔΘΑΒ ζην 

ΠΑΓΛΖ, όπνπ νη γηαηξνί δηέγλσζαλ θάηαγκα θάησ άθξνπ. ΔΓΧ 

12 Καίνπ, Σξίηε: ζηα Δμακίιηα Θνξηλζίαο, απόγεπκα νδεγόο ππό ηελ επήξεηα αιθνόι κε 

ππεξβνιηθή ηαρύηεηα ηξαπκάηηζε ζαλάζηκα 15ρξνλν πεδό ελώ ηξαπκάηηζε ειαθξά θαη ηε 

κεηέξα ηνπ. Ο δξάζηεο εγθαηέιεηςε ηα ζύκαηα ηνπ θαη θξύθηεθε ζπίηη ηνπ όπνπ ζπλειήθζε ιηγν 

αξγόηεξα. ΔΓΧ 

13 Καίνπ, Γεπηέξα: ζηε Καιαθάζα, γύξσ ζηηο 22.00 ζηνλ παξάδξνκν ηεο Δζληθήο νδνύ, 

νδεγόο ΗΧ παξέζπξε θαη εγθαηέιεηςε έλαλ άλδξα 25 εηώλ από ην Θνγθό ηνλ νπνίν ηξαπκάηηζε 

https://www.news247.gr/koinonia/orchomenos-odigos-traymatise-thanasima-35chrono-kai-ton-egkateleipse.7623906.html
https://dete.gr/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B5-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD/?fbclid=IwAR3tuQ9p3COo02OGnWrfOLH6vBOi-M1ZsJ3UrjJZcBFNhrMG9gcOnVH-WuU
http://www.maxitisartas.gr/single_page.php?catid&id=16162
http://www.nantiareport.gr/anazitiseis-gia-asyneidito-odigo-prokalese-trochaio-me-parasyrsi-egkyou-kai-tin-egkateleipse/
https://www.lamiareport.gr/index.php/topika/item/154304-lamia-troxaio-me-dikyklisti-pige-na-apofygei-aftokinito
https://www.lamiareport.gr/index.php/topika/item/154438-lamia-psaxnei-ton-odigo-pou-tin-petakse-ektos-dromou-deite-eikones
https://www.imerazante.gr/2020/05/07/228310?fbclid=IwAR0Ysa3G_9irU4EztkFB-Vp4xYD9arFuICj_5rkJ3jYyoUkN8aZYpK3RR6w
https://www.parapolitikakritis.gr/irakleio-trochaio-atychima-me-egkataleipsi-pezoy-sti-therisso/
https://korinthostv.gr/2020/05/12/%ce%b1%cf%85%cf%84%cf%8c-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-%ce%ad%ce%ba%ce%bf%cf%88%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%bd/?fbclid=IwAR2sLXqtdrCriTT0-hRRTexlt-ppsdvv4hS8FE1C1-fQAm6ROBTXXaH4vWU


ζαλάζηκα θαη κηα 30ρξνλε από ην Θακεξνύλ ε νπνία ηξαπκαηηζκέλε κεηαθέξζεθε ζηνλ 

Δπαγγειηζκό. ΔΓΧ 

15 Καίνπ, Σεηάξηε: ζηελ Πάηξα,  ζηελ εζληθή νδό Παηξώλ Πύξγνπ νδεγόο κνηνζηθιέηαο 

έθαλε αλαζηξνθή. ηελ πξνζπάζεηα ηεο λα κελ ηνλ ρηππήζεη νδεγόο ΗΧ έραζε ηνλ έιεγρν ηνπ 

νρήκαηνο ηεο θαη θαηέιεμε εθηόο δξόκνπ. Ο νδεγόο ηεο κνηνζηθιέηαο εγθαηέιεηςε ην ζεκείν ελώ 

ε νδεγόο ηνπ ΗΧ κεηαθέξζεθε θαη λνζειεύηεθε ζην λνζνθνκείν Παηξώλ. ΔΓΧ 

18 Καίνπ, Γεπηέξα: ζηελ Πάηξα, πξσί ζηελ Πεξηκεηξηθή, νδεγόο ΗΧ ηξαπκάηηζε θαη 

εγθαηέιεηςε 55ρξνλν νδεγό κνηνζηθιέηαο.  Ο 77ρξνλνο δξάζηεο, ην όρεκα ηνπ νπνίνπ είρε 

θαηαγξαθεί από θάκεξεο, ζπλειήθζε ην κεζεκέξη ηεο ίδηαο εκέξαο. Αθόκα θαη ηε ζηηγκή ηεο 

ζύιιεςεο ηνπ ηζρπξίζηεθε ςεπδώο όηη ην απηνθίλεην νδεγνύζε άιινο. ΔΓΧ θαη ΔΓΧ 

27 Καίνπ, Σεηάξηε: ζηε Θεζζαινλίθε, ζηνλ Δύνζκν ζηηο 0:40 ζηελ νδό Αθαδήκνπ, 

παξαπιεύξσο ηεο πεξηθεξεηαθήο νδεγόο ΗΧ ηξαπκάηηζε ζαλάζηκα θαη εγθαηέιεηςε 45ρξνλν 

πεδό. ΔΓΧ  

                         

https://www.altsantiri.gr/ellada/864236/trochaio-egkataleipsi-thyma-nekros-metanastis-malakasa/?fbclid=IwAR23_gSfqHdEa2p6SHRBF1va6g6OaJp6U5Qd4W4kNlgj2HLvTw4JojQFMko
https://www.patrasnews.com/%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%B1%CF%87/
https://www.achaianews.gr/index.php/%CF%8C%CE%BB%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-h/%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%81%CE%B1-%CE%B4%CF%85%CF%84-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/103148-%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%B5-%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%88%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CF%87%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BF-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://www.protothema.gr/greece/article/1008612/patra-asuneiditos-odigos-fortose-to-trohaio-ston-upallilo-tou/
http://www.thestival.gr/society/police/item/525854-thessaloniki-anaziteitai-o-odigos-pou-paresyre-kai-skotose-pezo-ston-eyosmo

