Καλή χρονιά &
καλό δρόµο µε
ασφάλεια!

παντός
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
καιρού!
ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ…
Τι πρέπει να προσέχουµε, όταν οδηγούµε σε χιονισµένο
οδόστρωµα; Βασικοί κανόνες που θα σας οδηγήσουν µε
ασφάλεια στον προορισµό σας!
• Ανάψτε τα φώτα οµίχλης του αυτοκινήτου σας. Έτσι η ορατότητά σας θα
βελτιωθεί, αλλά και το όχηµα σας θα είναι πιο εύκολα αντιληπτό από τους
άλλους οδηγούς.
• Μειώστε ταχύτητα και αυξήστε σηµαντικά την απόσταση ασφαλείας που
παίρνετε συνήθως από τα προπορευόµενα οχήµατα.
Μη ξεχνάτε ότι η οδήγηση σε χιόνι σηµαίνει µειωµένη πρόσφυση.
• Μην φρενάρετε απότοµα, µην επιταχύνετε απότοµα και µην στρίβετε
απότοµα. Οδηγήστε ήρεµα και µε προσοχή.
• Αν χρειαστεί να µειώσετε ταχύτητα, αποφύγετε το απότοµο φρενάρισµα
και δοκιµάστε να κατεβάσετε σταδιακά τις ταχύτητες του αυτοκινήτου σας
(από 4η σε 3η σε 2η).
• Αν το αυτοκίνητό σας αρχίσει να «γλιστράει», αφήστε το γκάζι και το
φρένο και βάλτε νεκρά.
• Αν έχετε πρόβληµα µε τους µπροστά τροχούς, προσπαθήστε να µη
στρίβετε το τιµόνι έως ότου το αυτοκίνητό σας µειώσει ταχύτητα και
αποκτήσει ξανά πρόσφυση στο έδαφος.
• Αν έχετε πρόβληµα µε τους πίσω τροχούς, στρίψτε απαλά το τιµόνι προς
την κατεύθυνση που θέλετε να πάτε.
• Μην επιχειρήσετε κάποια προσπέραση σε παγωµένο ή χιονισµένο
οδόστρωµα, παρά µόνο αν το µπροστινό αυτοκίνητο είναι πλήρως
ακινητοποιηµένο.
Αν χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε αντιολισθητικές αλυσίδες να θυµάστε
ότι:
- Οι αλυσίδες τοποθετούνται στους κινητήριους τροχούς.
- Η ταχύτητα σας δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 30 χλµ. / ώρα.
- Οι αλυσίδες είναι σωστά τοποθετηµένες όταν δείχνουν και είναι
τεντωµένες.
Στο πάζλ της ασφάλειας ο ρόλος του οδηγού είναι πρωταγωνιστικός!
Όταν οδηγείτε σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες φροντίστε να είστε
ψύχραιµοι και σε επιφυλακή.
Η οδήγηση και η στάση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης είναι επικίνδυνη
για εσάς και το όχηµά σας. Χρήση της ΛΕΑ πρέπει να γίνεται µόνο σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Μη ξεχνάτε! Οδηγώντας παράνοµα στη
ΛΕΑ εµποδίζετε τη διέλευση των οχηµάτων επείγουσας ανάγκης!
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