Οδεγίες Αζθαλούς Οδήγεζες και Οδικής Αζθάλειας
1. Αζθαιή Οδήγεζε ζεκαίλεη λα νδεγείηε πάληα όηαλ βξίζθεζηε ζε θαιή θσζική θαη πνεσμαηική
θαηάζηαζε (θάζε δεπηεξόιεπην πνπ θαζπζηεξείηε λα αληηδξάζεηε όηαλ νδεγείηε κε 50km/h
δηαλύεηε ζρεδόλ 14 κέηξα ζηελ άζθαιην).
Συμβουλή: ε ζωζηή ζέζε νδήγεζεο ζαο βνεζά λα είζηε ζε εηνηκόηεηα θαη λα έρεηε θαιύηεξν
έιεγρν ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο.
2. Ο ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο Αζθαινύο Οδήγεζεο είλαη ε πνηόηεηα ηεο οραηόηεηας πνπ έρεηε
από κέζα ζην απηνθίλεην πξνο ηα έμω (είλαη αδύλαην λα απνθύγεηε ηνλ θίλδπλν όηαλ δελ ηνλ
βιέπεηε. Η ζσγκένηρφζε, ε παραηερεηικόηεηα θαη ε πρόβλευε ζώδνπλ δωέο).
Συμβουλή: ε θαιή νξαηόηεηα ζε όιεο ηηο ζπλζήθεο θαη όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο ζαο βνεζά λα
γλωξίδεηαη ηη βξίζθεηαη / δελ βξίζθεηαη ηξηγύξω ζαο.
3. Αζθαιή Οδήγεζε ζεκαίλεη λα νδεγείηε πάληα θνξώληαο ηε δώνε αζθαλείας (πξνζνρή νη
αεξόζαθνη αλνίγνπλ κε ηαρύηεηα 200mph).
Συμβουλή: πνηέ κελ ππνηηκάηε ηα δπζηπρήκαηα ζπκβαίλνπλ κέζα ζηηο πόιεηο κε ηαρύηεηεο πνπ
δελ μεπεξλνύλ ηα 60km/h.
4. Η πνηόηεηα ειέγρνπ ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηελ πνηόηεηα πνπ ζαο
πξνζθέξνπλ ηα ελαζηικά ηνπ απηνθίλεηνπ ζαο (ε κόλε επαθή πνπ έρεηε κε ηελ άζθαιην είλαη ίζε
κε ηέζζεξηο θνξέο ηελ παιάκε ζαο – όζν είλαη ην πέικα ηωλ ειαζηηθώλ ζηελ άζθαιην).
Συμβουλή: ε νδηθή ζπκπεξηθνξά, ε θπζηθή θαηάζηαζε / πηέζεηο ηωλ ειαζηηθώλ θαη νη ζπλζήθεο
πνπ επηθξαηνύλ παίδνπλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ Αζθαιή Οδήγεζε.
5. Να παίξλεηε ην απηνθίλεην ζαο γηα ηετνικό έλεγτο θαη ζσνηήρεζε όπωο πξνβιέπεη ν
θαηαζθεπαζηήο.
6. Να έρεηε πάληα κέζα ζην απηνθίλεην ζαο: ην εγρεηξίδην ηνπ απηνθηλήηνπ ζαο, θωζθόξν γηιέθν θαη
ζήκαηα (ηξίγωλα), θαηάινγν κε ηειέθωλα έθηαθηεο αλάγθεο, ζεκεηωκαηάξην θαη πέλα, θαλάξη κε
θνξηηζκέλεο κπαηαξίεο, άδεηα θπθινθνξίαο θαη αζθάιεηα νρήκαηνο, αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ
πγείαο ή αζθάιεηαο δωήο, ηζαληάθη πξώηωλ βνεζεηώλ, εξγαιεηνζήθε, εθεδξηθό ειαζηηθό ζε θαιή
θαηάζηαζε, θαιώδηα επαλεθθίλεζεο κε δεπηεξεύωλ κπαηαξία, δπλαηό ζρνηλί θαη καραίξη
πνιιαπιώλ ρξήζεωλ.
7. Να νδεγείηε πάληα αμσνηικά θαη κε υστραιμία. Να δείρλεηε έγθαηξα ηηο πξνζέζεηο ζαο πξηλ
αιιάμεηε πνξεία / θαηεύζπλζε θιπ. Να θξαηάηε πάληα απόζηαζε από ην πξνπνξεπόκελν όρεκα.
Να ζέβεζηε ηνπο άιινπο νδεγνύο. Να ηεξείηε πάληα ηνλ Κώδικα Οδικής Κσκλοθορίας θαη ηηο
ππνδείμεηο ηωλ Τροτονόμφν.
8. ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΟΔΗΓΗΤΕ ΕΓΩΙΣΤΙΚΑ / ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΤΑ / ΑΜΥΝΤΙΚΑ.
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