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Σήμερα που οι χώρες παγκοσμίως θεσπίζουν 
η μία μετά την άλλη το όριο των 30 χλμ/ώρα 
σε όλο και πιο διευρυμένες ζώνες των πόλεων, 
είναι απόλυτα αναγκαία:
● Η θέσπισή του στις κατοικημένες 
    περιοχές και σε περιοχές υψηλής 
    συγκέντρωσης ανθρώπων.
● Η αυστηρή επιτήρησή του.
● Η νομιμοποίηση πολεοδομικών 
    ρυθμίσεων που αποτρέπουν 
    την υπέρβασή του.

Αν ένας πεζός ή ποδηλάτης 
χτυπηθεί με ταχύτητα 50 χλμ/ώρα, 
ο κίνδυνος θανάτου είναι 70%.

Αντιθέτως, εάν η ταχύτητα 
πρόσκρουσης είναι 30 χλμ/ώρα, 
ο κίνδυνος θανάτου 
μειώνεται σε μόλις 10%!



Αν ξέρετε τους Μύθους,
καιρός να μάθετε τις Αλήθειες

ΜΥΘΟΣ   Τα 30 χλμ/ώρα δεν θα επιφέρουν καμία αλλαγή στις τροχαίες συγκρούσεις
ΑΛΗΘΕΙΑ   Οι δρόμοι χαμηλής ταχύτητας σώζουν ζωές

ΜΥΘΟΣ   Τα 30 χλμ/ώρα δεν βρίσκουν ανταπόκριση και δεν είναι επιθυμητά
ΑΛΗΘΕΙΑ   Όλοι δηλώνουν ότι θέλουν χαμηλές ταχύτητες και λιγότερο θόρυβο 
                  στις περιοχές που κατοικούν

ΜΥΘΟΣ   Τα 30 χλμ/ώρα αυξάνουν τους χρόνους μετακίνησης 
ΑΛΗΘΕΙΑ   Στις αστικές περιοχές, οι χρόνοι μετακίνησης επηρεάζονται από άλλους 
                  παράγοντες, π.χ. μποτιλιάρισμα & χρόνος αναμονής στα φανάρια 

ΜΥΘΟΣ   Τα 30 χλμ/ώρα είναι ρεαλιστικά μόνο για ορισμένες χώρες
ΑΛΗΘΕΙΑ   Οι δρόμοι χαμηλής ταχύτητας είναι εφικτοί υπό οποιεσδήποτε συνθήκες 

ΜΥΘΟΣ   Τα 30 χλμ/ώρα είναι εναντίον των μοτοσικλετιστών
ΑΛΗΘΕΙΑ   Οι δρόμοι χαμηλής ταχύτητας περιορίζουν το μποτιλιάρισμα και δημιουργούν    
                  ένα φιλικό, υγιές & βιώσιμο οδικό περιβάλλον για τους μοτοσικλετιστές.

ΜΥΘΟΣ   Τα 30 χλμ/ώρα είναι μόνο για να κόβονται περισσότερα πρόστιμα
ΑΛΗΘΕΙΑ   Η επιβολή προστίμων είναι αναγκαία μόνο αν οι οδηγοί τρέχουν 
                  με μεγάλες ταχύτητες

ΜΥΘΟΣ   Τα 30 χλμ/ώρα αυξάνουν τις εκπομπές ρύπων των οχημάτων 
ΑΛΗΘΕΙΑ   Τα 30 χλμ/ώρα ενθαρρύνουν τη μεταστροφή από το αυτοκίνητο 
                  στο περπάτημα & την ποδηλασία - Λιγότερα αυτοκίνητα 
                  σημαίνει λιγότερη ρύπανση. 

Κανένας θάνατος 
στο δρόμο δεν είναι 
αποδεκτός!

Περισσότερη οδική 
ασφάλεια. 
Καλύτερη ποιότητα αέρα. 
Λιγότερος θόρυβος.

Δρόμοι για την υγεία. 
Δρόμοι για το κλίμα. 
Δρόμοι για τους 
ανθρώπους.


