
Η ΕΦΗΒΕΙΑ Ε ΔΤΟ 
ΣΡΟΧΟΤ



1)Μοτοςυκλζτα.

Δίκυκλο βενηινοκίνθτο όχθμα για τθ μεταφορά ενόσ ι δφο 
επιβατϊν. Τπάρχουν και τρίκυκλα μοτοςυκλζτεσ που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν μεταφορά εμπορευμάτων. 
Δθμιουργόσ τθσ μοτοςυκλζτασ κεωρείται ο Ερρίκοσ 
Χίλντεμπραντ ο όποιοσ αφοφ καταςκεφαςε μικρό 
ατμοκινθτιρα το 1856, τον προςάρμοςε πάνω ςε 
ποδιλατο. Αργότερα το 1892 μαηί με τον Βολφμίλερ, 
καταςκεφαςε δίχρονο βενηινοκινθτιρα. Η αναπτυξθ όμωσ 
τθσ μοτοςυκλζτασ άρχιςε όταν αντικαταςτάκθκε ο ιμάντασ 
με αλυςίδα. το 2ο μιςό του 20ου αιϊνα εμφανιςτικαν οι 
μοτοςυκλζτεσ Enduro. Οι ςφγχρονεσ μοτοςυκλζτεσ ζχουν 
κιβϊτιο τριϊν ζωσ πζντε ταχυτιτων και δίχρονο ι 
τετράχρονο κινθτιρα.



Οι πρϊτεσ μοτοςυκλζτεσ.



3)Το μζγεκοσ του προβλιματοσ.

Περιςςότεροι από 1.500.000 Ζλλθνεσ και Ελλθνίδεσ χρθςιμοποιοφν ςιμερα 
το μοτοποδιλατο και τθ μοτοςυκλζτα ςτισ κακθμερινζσ τουσ 
μετακινιςεισ. οι χριςτεσ όμωσ των μθχανοκίνθτων δικφκλων 
εκπροςωποφνται ςτθν ομάδα αυτϊν που κα υποςτοφν τισ ςυνζπειεσ 
ενόσ τροχαίου ατυχιματοσ. Εκρθκτικό και ριψοκίνδυνο ςυνδυαςμό 
αποτελεί θ χριςθ μθχανοκίνθτου δικφκλου από νεαρά άτομα.

Αν ρίξουμε μια ματιά ςτα ποςοςτά ατυχθμάτων που ςυμβαίνουν ςτθ χϊρα 
μασ κα δοφμε ότι : τα μιςά περίπου ζχουν γίνει από νζα άτομα που 
οδθγοφςαν μθχανοκίνθτο δίκυκλο δθλαδι, μοτοποδιλατο ι 
μοτοςυκλζτα. Σο ιδιαίτερα αυξθμζνο ποςοςτό τραυματιςμϊν των 
αναβατϊν πόςο δείχνει ποςό ευάλωτοι είναι αυτοί που οδθγοφν ι είναι 
ςυνεπιβάτεσ δικφκλων. οι νζοι χριςτεσ μθχανοκίνθτων δικφκλων, 15-29 
ετϊν, πολφ εφκολα πζφτουν κφματα τροχαίων ατυχθμάτων και αρκετζσ 
φορζσ βρίςκονται εκτεκειμζνοι απζναντι ςτθν αφθρθμάδα ενόσ οδθγοφ 
αυτοκινιτου.



Αιτίεσ των ατυχθμάτων με 
μθχανοκίνθτα δίκυκλα:



Αιτίεσ των ατυχθμάτων με 
μθχανοκίνθτα δίκυκλα:
 οι πιο ςθμαντικζσ αιτίεσ ατυχιματοσ με μθχανοκίνθτα δίκυκλα είναι θ ελαττωμζνθ ικανότθτα οδιγθςθσ 

και θ ριψοκίνδυνθ ςυμπεριφορά του αναβάτθ, θ ζλλειψθ υπευκυνότθτασ των οδθγϊν αυτοκινιτων, ενϊ 
ο βακμόσ ευαιςκθτοποίθςθσ και υπευκυνότθτασ τθσ Πολιτείασ και θσ οικογζνειασ παίηει επίςθσ 
ςθμαντικό ρόλο.

 Ελαττωμζνθ ικανότθτα οδιγθςθσ:

 οι ζφθβοι, ςυχνά οδθγοφν ι επιβαίνουν ςε μθχανοκίνθτα δίκυκλα. Σο όριο θλικίασ για να εξεταςτεί ο 
ζφθβοσ για ικανότθτεσ οδιγθςθσ μθχανοκίνθτου δικφκλου και να πάρει δίπλωμα είναι τα 16 ζτθ.

 Σο όριο αυτό ςθμαίνει ότι πριν από τθ ςυγκεκριμζνθ θλικία οι ζφθβοι δεν ζχουν ακόμα αναπτφξει όλεσ 
τισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθν οδιγθςθ. τθν θλικία αυτι, ο ζφθβοσ αιςκάνεται ςίγουροσ για 
τον εαυτό του και είναι δφςκολο να παραδεχτεί το αντίκετο. Όμωσ οι ςτατιςτικζσ για τα ατυχιματα με 
μθχανοκίνθτα δίκυκλα και με αναβάτεσ νζουσ, δείχνουν ότι θ πραγματικότθτα είναι πιο ςκλθρι από ότι 
μπορείτε τθν ζχετε φανταςτεί

 θ παρορμθτικότθτα που χαρακτθρίηει τθν θλικία είναι παράγοντεσ που ςυντελοφν ςτθν αφξθςθ των 
τροχαίων ατυχθμάτων. Η οδιγθςθ μθχανοκίνθτου δικφκλου απαιτεί ιςορροπία και πολφπλοκουσ 
χειριςμοφσ κακϊσ και ςυνειδθτοποίθςθ του γεγονότοσ ότι ο αναβάτθσ δεν προςτατεφεται ςτον ίδιο 
βακμό με τον επιβάτθ του αυτοκινιτου. Είναι περιςςότερο εκτεκειμζνοσ ςτουσ κινδφνουσ, τα λάκθ των 
άλλων οδθγϊν, τθν κακι ποιότθτα των δρόμων και τισ δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ. Η ωριμότθτα και θ 
οδθγθτικι εμπειρία είναι λοιπόν, απαραίτθτεσ προχποκζςεισ, ϊςτε ο αναβάτθσ να μθν υποτιμά τουσ 
κινδφνουσ, αλλά να μάκει να τουσ προβλζπει, ενϊ ςυγχρόνωσ πρζπει να ζχει τθν ικανότθτα να χειρίηεται 
ςωςτά τθ μοτοςυκλζτα τοφ).



Η Ριψοκίνδυνθ ςυμπεριφορά.



Η Ριψοκίνδυνθ ςυμπεριφορά.

 Η ριψοκίνδυνθ ςυμπεριφορά ςυνδζεται με το βακμό ωριμότθτασ και τθν εμπειρία του οδθγοφ. Πρζπει να κυμάςτε ότι, ο 
αναβάτθσ που υποτιμά τουσ κινδφνουσ και τουσ παραβλζπει βάηει ςε κίνδυνο τόςο τθ ηωι τθ δικι του όςο και των άλλων. Ζνα 
παράδειγμα ριψοκίνδυνθσ ςυμπεριφοράσ είναι όταν ο αναβάτθσ, οδθγόσ ι ςυνοδθγόσ, δεν φοράει κ-κράνοσ ι δεν προςτατεφει 
τα μάτια του με ειδικά γυαλιά, αν το κράνοσ δεν ζχει διαφανζσ προςτατευτικό κάλυμμα. ε περίπτωςθ ατυχιματοσ, o αναβάτθσ 
είναι τελείωσ απροςτάτευτοσ και μπορεί να τραυματιςτεί ςοβαρά ςτο κεφάλι ι να μείνει ανάπθροσ ι και να ςκοτωκεί. 
Χαρακτθριςτικά αναφζρεται ότι ςε ποςοςτό 60% οι ζφθβοι και οι νζοι θλικίασ 14-17 ετϊν οδθγοφν χωρίσ δίπλωμα, ενϊ το 91% 
των νζων δεν φοράει κράνοσ, Ιδίωσ κατά τουσ ηεςτοφσ μινεσ του χρόνου. 

 Δυςτυχϊσ, τισ περιςςότερεσ φορζσ τα κφματα τζτοιων τροχαίων ατυχθμάτων είναι νζοι, που κεωροφν ότι το περιςςότερο ζνα 
ενοχλθτικό αντικείμενο παρά ζνα απαραίτθτο μζςο προςταςίασ

 τθσ ςωματικισ τουσ ακεραιότθτασ και τθσ ίδιασ τουσ τθσ ηωισ. Τπάρχουν φορζσ όπου οι αναβάτεσ ενϊ οδθγοφν μεταφζρουν 
αντικείμενα, τα οποία εμποδίηουν τθ ςωςτι οδιγθςθ του δίκυκλου και εκκζτουν ςε κίνδυνο τουσ άλλουσ χριςτεσ του δρόμου.

 Άλλεσ ριψοκίνδυνεσ ςυμπεριφορζσ που μπορεί να προκαλζςουν τροχαίο ατφχθμα είναι θ χριςθ ακουςτικϊν από ραδιόφωνο ι 
καςετόφωνο τθν ϊρα τθσ

 οδιγθςθσ, θ προςπάκεια για παράλλθλθ κίνθςθ δφο ι περιςςότερων δικφκλων, θ μεταφορά αναβατϊν περιςςότερων από 
όςουσ επιτρζπει θ άδεια κυκλοφορίασ, κακϊσ και οι παραβάςεισ του Κ.Ο.Κ.

 Άλλωςτε, είναι γνωςτό ότι οι ζφθβοι, όταν βρίςκονται ςε παρζεσ εφκολα παραςφρονται ςε αγϊνεσ ταχφτθ-

 τασ με τα μθχανοκίνθτα δίκυκλα, πολλζσ φορζσ Κάτω από τθν επιρεια οινοπνευματωδϊν ποτϊν με ςυνικωσ τραγικά 
αποτελζςματα. Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ, πρζπει οι αναβάτεσ να είναι εξαιρετικά προςεκτικοί και να αποφεφγουν 
οποιαδιποτε ςυμπεριφορά αποςπά τθν προςοχι — ιδίωσ του οδθγοφ. Αν βρεκείσ, λοιπόν ςυνεπιβάτθσ, να αποφεφγεισ τα 
αςτεία και τισ ςυηθτιςεισ, για να είςαι όςο γίνεται πιο ςίγουροσ ότι μπορείσ να τα πεισ αργότερα ! ! !



Ο βακμόσ υπευκυνότθτασ τθσ 
πολιτείασ και τθσ οικογενείασ.
 Η αδυναμία διαςφάλιςθσ ενόσ οδικοφ δικτφου κατάλλθλου για τουσ αναβάτεσ των δικφκλων που είναι 

πιο ευάλωτοι ςε ςχζςθ με τουσ επιβάτεσ των αυτοκινιτων, μπορεί να κεωρθκεί ςθμαντικι αμζλεια. 
Όταν λοιπόν οι δρόμοι δεν είναι αςφαλείσ, πλθμμυρίηουν, κρατοφν λάδια, ζχουν κακό οδόςτρωμα ι 
ανεπαρκι ςθματοδότθςθ κ.λπ.., οι αναβάτεσ των δικφκλων κινδυνεφουν περιςςότερο από τουσ οδθγοφσ 
των αυτοκινιτων.

 οι μοτοςικλετιςτζσ που κζλουν να προςτατζψουν τον εαυτό τουσ από τα ατυχιματα καλό είναι να 
κυμοφνται ότι υπάρχουν παγίδεσ μζςα ςτθν πόλθ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ωσ αναβάτεσ μθχανοκίνθτου 
δικφκλου κα πρζπει να προςζχετε:

 Σθν ολιςκθρότθτα του οδοςτρϊματοσ, που ςχετίηεται με τθν κακι ποιότθτα των υλικϊν ι τθν πολφχρονθ 
χριςθ του.

 Σισ λακκοφβεσ, που δεν είναι ορατζσ και για τισ οποίεσ δεν υπάρχει καμία ςιμανςθ

 Σα καμαράκια και τα ζργα οδοποιίασ χωρίσ προειδοποιθτικι ςιμανςθ.

 Σθν φπαρξθ λαδιϊν ι άλλων υγρϊν ςτο οδόςτρωμα.

 Σον ελλιπι φωτιςμό, κυρίωσ ςτισ διαςταυρϊςεισ.

 Σουσ πεηοφσ, που περνοφν απροειδοποίθτα δρόμουσ και λεωφόρουσ ταχείασ κυκλοφορίασ ςε ςθμεία εκ 
των ςθματοδοτθμζνων διαβάςεων πεηϊν ι ανάμεςα ςε αυτοκίνθτα που κινοφνται. υχνά, οι γονείσ είναι 
υπεφκυνοι για ατυχιματα που ςυμβαίνουν ςτα παιδιά τουσ, ιδίωσ όταν τουσ επιτρζπουν να οδθγοφν 
χωρίσ δίπλωμα ι τισ νυχτερινζσ ϊρεσ και όταν υποκφπτουν ςτθν πίεςθ που αςκοφν τα παιδιά τουσ να 
οδθγιςουν μθχανοκίνθτα δίκυκλα μικροφ ι μεγάλου κυβιςμοφ, ενϊ ακόμα είναι νζοι και άπειροι 
οδθγοί.



Πρόλθψθ ατυχθμάτων με 
μθχανοκίνθτα δίκυκλα.



Πρόλθψθ ατυχθμάτων με 
μθχανοκίνθτα δίκυκλα.
 Ο καλφτεροσ τρόποσ για να αποφφγετε τα ατυχιματα με μοτοςυκλζτεσ και μοτοποδιλατα και τισ νομικζσ 

τουσ ςυνζπειεσ, είναι θ καλι ενθμζρωςθ για ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τθν προςταςία των δικυκλιςτϊν. 
Πιο ςυγκεκριμζνα να κυμάςτε ότι:

 Ζγγραφα: Οι οδθγοί των μοτοςυκλετϊν κα πρζπει να ζχουν μαηί τουσ άδεια κυκλοφορίασ του οχιματοσ, 
τθν άδεια οδιγθςθσ και το ςιμα τελϊν κυκλοφορίασ και να τα δείχνουν ςε κάκε ζλεγχο Σροχαίασ. 

 Προςτατευτικά εξαρτιματα κατά τθν οδιγθςθ: Οι οδθγοί

 μοτοποδθλάτων και μοτοςυκλετϊν πρζπει να φοράνε κατά τθν

 οδιγθςθ κράνοσ και γυαλιά, αν το κράνοσ δεν ζχει διαφανζσ προςτατευτικό κάλυμμα. Κράνοσ πρζπει να 
φοράει και ο ςυνεπιβάτθσ τουσ.

 Σιρθςθ του K.O.K: Οι πιο ςθμαντικοί κανόνεσ που πρζπει να ξζρει και εφαρμόηει ο καλόσ οδθγόσ 
μοτοςυκλζτασ είναι οι εξισ:

 Ο οδθγόσ δικφκλου πρζπει να τθρεί τα όρια ταχφτθτασ τα οποία κακορίηονται ωσ ακολοφκωσ:

 Εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν το όριο ταχφτθτασ είναι 50 χιλιόμετρα ϊρα. Εκτόσ κατοικθμζνων περιοχϊν 
είναι: για μοτοςυκλζτεσ πάνω από 100 κυβικά, ςε αυτοκινθτόδρομουσ και οδοφσ ταχείασ κυκλοφορίασ το 
όριο ταχφτθτασ είναι 90 χιλιόμετρα τθν ϊρα, και για τα λοιπά δίκυκλα 70 χιλιόμετρα τθν ϊρα.

 Οι οδθγοί μοτοποδθλάτου και μοτοςυκλζτασ απαγορεφεται να ρυμοκινοφνται από άλλο όχθμα, να 
ρυμουλκοφν ι να ωκοφν διάφορα αντικείμενα μεταφζρουν αντικείμενα τα οποία εμποδίηουν τθν 
οδιγθςθ του οχιματοσ. κινοφνται ανά δφο παράλλθλα, να χρθςιμοποιοφν ακουςτικά από ραδιόφωνα 
και καςετόφωνο τθν ϊρα τθσ οδιγθςθσ, να κρατοφν το τιμόνι με το ζνα χζρι κα μεταφζρουν ςυνεπιβάτεσ 
περιςςότερουσ από όςουσ επιτρζπει θ άδεια κυκλοφορίασ. γ. Ο οδθγόσ, είναι υπεφκυνοσ να διατθρεί τθ 
μοτοςυκλζτα του ι το μοτοποδιλατο του ςε καλι κατάςταςθ.



Πρόλθψθ ατυχθμάτων με 
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Πρόλθψθ ατυχθμάτων με 
μθχανοκίνθτα δίκυκλα.

 Η μοτοςυκλζτα πρζπει να 
είναι εξοπλιςμζνθ με :

 Ζνα φωσ διαςταφρωςθσ.

 Ζνα πίςω φωσ κζςθσ.

 Ζνα ι δφο μετωπικά φϊτα 
κζςθσ τοποκετθμζνα 
ςυμμετρικά το ζνα κοντά ςτο 
άλλο.

 Δείκτεσ κατεφκυνςθσ (φλασ).

 Φϊτα πινακίδασ

 Ανταυγαςτιρεσ.

 Ο κακθμερινόσ ζλεγχοσ του 
μθχανοκίνθτου δικφκλου 
πρζπει να περιλαμβάνει τα 
εξισ:

 Ζλεγχο τθσ πίεςθσ ςτα 
ελαςτικά.

 του βάκουσ των 
αυλακϊςεων των ελαςτικϊν.

 Ζλεγχο των φρζνων.

 Ζλεγχο ςωςτισ κζςθσ του 
κακρζφτθ.

 Ζλεγχο τθσ κανονικισ 
λειτουργίασ των φϊτων



Απαραίτθτα αξεςουάρ οδθγοφ 
δικφκλου.



Ο οδθγόσ δικφκλου πρζπει να ζχει ςυνετι οδιγθςθ 

και να προςζχει τουσ πεηοφσ.

 Ιδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δίνει:
 τα παιδιά, τα οποία πετάγονται απρόςεκτα και 

ξαφνικά, επειδι τουσ είναι δφςκολο να εκτιμιςουν 
ςωςτά τθν ταχφτθτα του διερχόμενου οχιματοσ ςε 
ςυνδυαςμό με το χρόνο που χρειάηονται να 
διαςχίςουν το δρόμο.

 τουσ θλικιωμζνουσ, οι οποίοι ζχουν ςυνικωσ 
μειωμζνα αντανακλαςτικά, μειωμζνθ όραςθ, ακοι και 
αδυναμία να υπολογίςουν ταχφτθτεσ και αποςτάςεισ.

 Ο οδθγόσ μθχανοκίνθτου δικφκλου πρζπει να 
αποφεφγει τθν κίνθςθ ςτουσ πεηόδρομουσ ι τα 
πεηοδρόμια



Ο οδθγόσ δίκυκλου πρζπει να φροντίηει να ζχει
τισ ςωςτζσ κυκλοφοριακζσ ςυνικειεσ.

Τπάρχουν φορζσ, που τα νζα παιδιά κζλουν να προβλθκοφν ςτθν 
ομάδα ςυνομθλίκων τουσ και το κάνουν με επικίνδυνουσ τρόπουσ. 
Ζνασ από αυτοφσ είναι οι γνωςτζσ κόντρεσ με τα μθχανάκια. Οι 
ζφθβοι, μθν ζχοντασ ακόμα τισ ικανότθτεσ να

χειριςτοφν τθ μοτοςυκλζτα, αγνοοφν τισ αιτίεσ ατυχθμάτων και τισ 
επιπτϊςεισ και εμπλζκονται ςε ριψοκίνδυνεσ ςυμπεριφορζσ. Η 
υπερεκτίμθςθ των ικανοτιτων τουσ κακϊσ και θ γενικότερθ 
άγνοια ςχετικά με τα ατυχιματα, ζχουν τραγικζσ επιπτϊςεισ. Κςωσ 
λοιπόν, αν ποτζ βρεκείτε αντιμζτωποι με μια τζτοιου είδουσ 
πρόκλθςθ να ςκεφτείτε ςοβαρά αν αξίηει να διακινδυνεφετε τθ 
ηωι ςασ ςε τζτοιο βακμό. Αλικεια, αξίηει με τθν κόντρα να 
τελειϊςει και θ ηωι ςου;



Να κυμάςαι ότι:

 Σο κράνοσ είναι πάντα απαραίτθτο πρζπει να είναι καλισ 
ποιότθτασ, να τθρεί τισ προδιαγραφζσ τθσ Ε.Ε και να ελζγχεται θ 
θμερομθνία λιξθσ του.

 Αν οδθγείσ, να κυμάςαι ότι είςαι νζοσ και άπειροσ οδθγόσ και δεν 
πρζπει να υπερτιμάσ τισ δυνατότθτεσ ςου.

 Να οδθγείσ προςεκτικά και όχι προκλθτικά και να ςζβεςαι τουσ 
άλλουσ οδθγοφσ και τουσ πεηοφσ.

 Ο μοτοςικλετιςτισ είναι πιο εκτεκειμζνοσ και πιο ευάλωτοσ από 
τον οδθγό αυτοκινιτου.

 Δεν πρζπει να οδθγείσ ποτζ μοτοςυκλζτα, αν από πριν ζχεισ κάνει 
χριςθ οινοπνευματωδϊν ι άλλων ευφορικϊν ουςιϊν.

 Δεν πρζπει να παραβιάηεισ τουσ κανόνεσ οδικισ κυκλοφορίασ. Σο 
κατεςτθμζνο δεν αλλάηει με το να ςκοτωκείσ εςφ ι κάποιοσ άλλοσ.





Πθγζσ:

 Νζα εγκυκλοπαίδεια, τόμοσ 16.
 Εκδόςεισ παιδεία/ Μαλλιάρθσ – παιδεία Α.Ε (2006) 

Αριςτοτζλουσ- Ερμοφ 53, 54623 Θεςςαλονίκθ. 
www.malliaris.gr

 Τπουργείο εκνικισ παιδείασ και κρθςκευμάτων 
διεφκυνςθ ςπουδϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
κυκλοφοριακι αγωγι- ατυχιματα

 Επιςτθμονικοί ςυντονιςτζσ, Ελζνθ Πετρίδου, 
Ακανάςιοσ Αλεξανδράτοσ.

 Φορζασ υποβολισ προδιαγραφϊν: ερευνθτικό 
πανεπιςτθμιακό ινςτιτοφτο ψυχικισ υγιεινισ 
(Ε.Π.Ι.Ψ.Τ)

http://www.malliaris.gr/


 Η ομάδα των μακθτϊν που εργάςτθκε για τθν παρουςίαςθ τθσ ερευνθτικισ εργαςίασ με κζμα (Η 
ΕΦΗΒΕΙΑ Ε ΔΤΟ ΣΡΟΧΟΤ) Είναι οι παρακάτω:

 Χρθςτόσ

 Δανάθ

 Γεωργία

 Ρομζνα

 Κων/να

 Κων/να

 τζλλα

 Γριγορθσ

 Θωμάσ

 ωκράτθσ

 Ηλζκτρα

 Παφλοσ

 Κων/να

 Τπεφκυνθ κακθγθτρια: κα. Θϊδθ.


