
ΚΤΕΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

Η εταιρεία ΙΚΤΕΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε., μέλος του Δικτύου ΙΚΤΕΟ AUTOVISION, είναι μαζί σας κάθε Πέμπτη 9.00 το
πρωί στον  ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ  fm 102,4 για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών σε θέματα οδικής
ασφάλειας.

Στο  ΙΚΤΕΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε. πιστεύουμε  ότι  η  Κυκλοφοριακή  Αγωγή  και  η  Οδική  Ασφάλεια  είναι  ζήτηματα
Παιδείας. 

Αποφασίσαμε  να  υλοποιήσουμε  το  πρώτο  από  διάφορα  προγράμματα  ενημέρωσης  που  έχουμε  σχεδιάσει,
δίνοντας την ευκαιρία στους συμπολίτες μας να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα Οδικής Ασφάλειας. 

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, διαχείριση και διόρθωση των λανθασμένων αντιλήψεων, επαφή και επικοινωνία
με ανθρώπους ειδικούς σε ζητήματα οδικής ασφάλειας, διάθεση μεγάλη να ανατρέψουμε τις τραγικές στατιστικές και να
προστατεύσουμε με όσες δυνάμεις διαθέτουμε αυτό που αποτελεί τη μεγαλύτερη αξία για τον άνθρωπο, την ίδια τη ζωή.

Η ανάγκη ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης...

Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρουν τα τροχαία δυστυχήματα ως: 
1η αιτία θανάτου για την ηλικία των 15-29 ετών, 
2η αιτία θανάτου για τις ηλικίες 5 έως 14 και 
3η αιτία θανάτου για τις ηλικίες 30-44, 
ενώ αυξητική τάση παρουσιάζουν οι μόνιμες αναπηρίες λόγω τραυματισμών...

Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Είναι ντροπή και κρίμα να χάνονται συνάνθρωποί μας στους δρόμους της χώρας μας.
Ο βασικός παράγοντας για τα μεγάλα ποσοστά νεανικής θνησιμότητας από τραυματισμούς σε τροχαία δυστυχήματα είναι
η  ελλιπής  ενημέρωση  και  εκπαίδευση  σε  θέματα  Οδικής  Ασφάλειας  και  η  μη  τήρηση  των  σχετικών  νόμων.

Η συστηματική επιμόρφωση των νέων από μικρή ηλικία, αλλά και η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
όλων των πολιτών σε θέματα οδικής ασφάλειας είναι ο μόνος τρόπος να αλλάξουμε την τραγική κατάσταση αναφορικά με
τον αριθμό και τα αποτελέσματα των τροχαίων δυστυχημάτων στη χώρα μας. Σε μια περίοδο κρίσης που διαφαίνεται ο
κίνδυνος αύξησης των τροχαίων συμβάντων, η ανάγκη ενίσχυσης των ενημερώσεων για την πρόληψη φαίνεται πλέον
επιτακτική.

Κάποιοι μύθοι…

«Πηγαίνω εδώ κοντά και δε χρειάζεται να βάλω το κράνος», «είμαι καλός οδηγός και δεν υπάρχει περίπτωση να
τρακάρω», «Τι να την κάνω τη ζώνη ασφαλείας; Θα με προστατεύσει ο αερόσακος».

Και κάποιες πραγματικότητες…

Όσο κοντά και να πηγαίνετε, το κράνος πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Ένας λόγος παραπάνω αν πηγαίνετε εδώ
κοντά, μιας και η πλειοψηφία των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων συμβαίνει μέσα στην πόλη και με ταχύτητα
κάτω των 60 χιλιομέτρων την ώρα. Είστε καλός οδηγός και μπράβο σας, όμως υπάρχει πάντα η περίπτωση να μην είστε
μόνος σας στο δρόμο και να συναντήσετε έναν όχι και τόσο καλό οδηγό… Ο αερόσακος χωρίς τη ζώνη ασφαλείας μπορεί
να σας τραυματίσει σοβαρά, επίσης δε σας προστατεύει καθόλου σε περιπτώσεις πλευρικής σύγκρουσης. Ο αερόσακος
αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ζώνης ασφαλείας κατά 40%.

Ένας στόχος…

Ένας  και  μόνο  στόχος,  να  συμβάλουμε  στη  βελτίωση  της  κατάστασης,  να  αλλάξουμε  τις  κακές  νοοτροπίες  στους
σημερινούς οδηγούς, να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους αυριανούς οδηγούς. 

- ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΣΑΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ - 

ΙΚΤΕΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.

     1ο ΧΛΜ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΑΡΚΑΔΙΟΥ.
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