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Ειδικά για τους µοτοσικλετιστές, το ποσοστό θανατηφόρων ατυχηµάτων
το 2006 είναι δυσανάλογα µεγάλο (35,8% των θανάτων από τροχαίο
στη χώρα µας) σε σχέση µε το ποσοστό κίνησής τους (16,5%).
Αντίστοιχα, για το ίδιο έτος, το 61,8% των βαριά τραυµατισµένων από τρο-
χαίο στο Ν. Αττικής ήταν µοτοσικλετιστές.

Φοράµε πάντα το κράνος στη µηχανή, τόσο ως οδηγοί όσο και ως συνεπι-
βάτες, ακόµη και για τις πιο µικρές αποστάσεις.
Εάν οδηγούµε Ι.Χ., θυµόµαστε πάντα ότι κυκλοφορούν και µοτοσικλέτες:
* Τσεκάρουµε γύρω µας για δίκυκλα και ιδιαίτερα το «τυφλό σηµείο» του

καθρέφτη µας
* Αφιερώνουµε περισσότερο χρόνο για έλεγχο σε διασταυρώσεις µε κακή

ορατότητα
* Προσπερνώντας ένα δίκυκλο, του δίνουµε όσο χώρο θα δίναµε και σε

ένα Ι.Χ.

Το 83% των τροχαίων δυστυχηµάτων στη χώρα µας γίνονται µέσα στην πόλη
µε χαµηλές ταχύτητες, ενώ αποτελούν την 9η συχνότερη αιτία θανάτου. Ειδικά
για τα παιδιά και τους νέους έως 25 ετών, αποτελούν την 1η αιτία θανάτου!

Γι’ αυτό, πάντα, ακόµα και για τις µικρότερες αποστάσεις οφείλουµε να τηρούµε τους
κανόνες οδικής ασφάλειας:

Φοράµε πάντα τη ζώνη ασφαλείας είτε ως οδηγοί είτε ως συνοδηγοί ή επιβάτες
στο πίσω κάθισµα.
Ασφαλίζουµε πάντα τα παιδιά στο πίσω κάθισµα, σωστά δεµένα στο ειδικό παι-
δικό κάθισµα. Η χρήση του παιδικού καθίσµατος αποτρέπει κατά 71% τα θανατη-
φόρα ατυχήµατα και κατά 67% τους σοβαρούς τραυµατισµούς.
∆εν πίνουµε όταν οδηγούµε. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι ακόµη κι ένα ποτήρι
κρασί µειώνει τα αντανακλαστικά µας στο µισό, ενώ γενικά το αλκοόλ µειώνει το
οπτικό µας πεδίο, την αντίληψη του χώρου και της ταχύτητας, δηµιουργεί αίσθηµα
υπερβολικής αυτοπεποίθησης και αυξάνει την απόσταση φρεναρίσµατος.
∆εν µιλάµε στο κινητό τηλέφωνο όταν οδηγούµε. Ο κίνδυνος να τρακάρουµε
τετραπλασιάζεται όταν µιλάµε στο κινητό, ακόµη και µε hands free.

Μια πρόσκρουση µε 50 χλµ/ώρα ισο δυναµεί µε πτώση από τον 5ο όροφο

Η Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΜΑΣ

Είναι στο χέρι µας να ανατρέψουµε αυτά τα δεδοµένα και να σώσουµε ζωές.
Ας µην επιτρέψουµε στο ατύχηµα να συµβεί:

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ


