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ΠΔΡΙΛΗΦΗ: ηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο ησλ δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ ζηνλ αξηζκό ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθώλ κεζόδσλ. Γηα απηό ηνλ 
ζθνπό, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ηε κέζνδν "πξηλ θαη κεηά" κε ρξήζε κεγάιεο θαη 
κηθξήο πεξηνρή ειέγρνπ ζε 9 νδηθνύο άμνλεο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο 
Αζήλαο, ζηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ηνπνζέηεζε ή απνμήισζε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ 
θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Από ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε,  πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα όηη ε ύπαξμε 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ δελ νδεγεί ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή ηνπ αξηζκνύ ησλ νδηθώλ 
αηπρεκάησλ ζε θακία από ηηο 9 πεξηνρέο πνπ εμεηάζζεθαλ. 
  
ABSTRACT: The objective of this research is to investigate the effect of advertising signs on the 
number of road accidents by means of statistical methods.  On that purpose a statistical analysis 
using before-and-after techniques with large and small control groups was carried out in 9 different 
road axes within the greater Athens area, in which placement or removal of advertising signs took 
place during the last decade. From the statistical analysis of the road axes examined it is shown 
that no statistically significant correlation between road accidents and advertising signs can be 
established in none of the cases examined. 
 
 
1. ΔΙΑΓΧΓΗ 
 
Η έξεπλα γηα ηηο αηηίεο ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ 
έρεη δείμεη όηη ν αλζξώπηλνο παξάγνληαο 
απνηειεί ηελ βαζηθόηεξε αηηία νδηθνύ 
αηπρήκαηνο ζην 65-95% ησλ πεξηπηώζεσλ 
(Treat, 1980; Sabey & Taylor, 1980). Οη 
ππόινηπνη παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ην 
νδηθό πεξηβάιινλ (ράξαμε θαη ζήκαλζε νδνύ, 
νδόζηξσκα, θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ.) θαη ηα 
νρήκαηα (εμνπιηζκόο θαη ζπληήξεζε, βιάβεο 
θιπ.), θαζώο θαη ζπλδπαζκνύο ησλ ηξηώλ 
απηώλ παξαγόλησλ. O αλζξώπηλνο 
παξάγνληαο αθνξά ζε αξθεηέο επηκέξνπο 
παξακέηξνπο πνπ κπνξεί λα απνηειέζνπλ 
αίηην νδηθνύ αηπρήκαηνο, όπσο νη ελέξγεηεο 
ηνπ νδεγνύ (ηξνραία παξάβαζε, ππεξβνιηθή 
ηαρύηεηα θιπ.), ιαλζαζκέλνη ρεηξηζκνί ή 
αληηδξάζεηο (απώιεηα ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο, 

κε ηήξεζε απνζηάζεσλ αζθαιείαο, κε 
έγθαηξε πέδεζε θιπ.), αθαηάιιειε 
ζπκπεξηθνξά ή απεηξία (επηζεηηθή νδήγεζε, 
αλεπαξθήο νδεγηθή ηθαλόηεηα θιπ.), αδπλακία 
ηνπ νδεγνύ (impairment) ή απόζπαζε ηεο 
πξνζνρήο (πρ. αιθνόι, θόπσζε, ρξήζε 
θηλεηνύ ηειεθώλνπ θιπ.) (Department of 
Transport, 2008).  

Η απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ 
απνηειεί έλαλ επηκέξνπο αλζξώπηλν 
παξάγνληα πξόθιεζεο νδηθώλ αηπρεκάησλ. 
Δηδηθόηεξα, αθνξά ζε κηα δεπηεξεύνπζα 
δηαδηθαζία ή θαηάζηαζε (secondary task) ε 
νπνία ηξαβά ηελ πξνζνρή ηνπ νδεγνύ από ηελ 
θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηεο νδήγεζεο (primary 
driving task) (Donmez et al., 2006; Sheridan, 
2004) θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηέζζεξα 
επηκέξνπο ζηνηρεία: νπηηθή, αθνπζηηθή, 
θηλεηηθή θαη λνεηηθή απόζπαζε ηεο πξνζνρήο 



(NHTSA, 2010, Ranney et al., 2000), ηα 
νπνία ζπρλά δελ είλαη εύθνιν λα 
απνκνλσζνύλ. 

Οη πεγέο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο 
ρσξίδνληαη γεληθόηεξα ζε δύν δηαθξηηέο 
θαηεγνξίεο, ηηο πεγέο εληόο ηνπ νρήκαηνο 
(ζπλεπηβάηεο, θηλεηό ηειέθσλν, θάπληζκα 
θ.α.) θαη ηηο εμσηεξηθέο πεγέο απόζπαζεο ηεο 
πξνζνρήο (έιεγρνο θπθινθνξίαο, πεδόο, 
πνδειάηεο, δών θ.α.). Έλα από ηα εμσηεξηθά 
αίηηα απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ 
είλαη νη δηαθεκηζηηθέο επηγξαθέο θαη πηλαθίδεο 
πνπ έρνπλ σο ζηόρν λα πξνζειθύζνπλ ηελ 
πξνζνρή όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξσλ 
παξαηεξεηώλ ζην δηαθεκηδόκελν αληηθείκελν ή 
ππεξεζία. Η ύπαξμε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ 
ζε νδηθά ηκήκαηα έρεη πξνθαιέζεη ην 
ελδηαθέξνλ εξεπλεηώλ, νη νπνίνη πξνζπαζνύλ 
κε ρξήζε δηαθόξσλ κεζνδνινγηώλ λα 
εληνπίζνπλ αλ ππάξρεη ζπζρέηηζε ζηελ 
ύπαξμε ησλ επηγξαθώλ θαη δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ θαη ηελ πηζαλόηεηα εκπινθήο ζε 
αηύρεκα ή ηνλ ιάζνο ρεηξηζκό ηνπ νρήκαηνο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ν κεραληζκόο 
απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ πνπ 
ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο 
αθνξά ζε κηα ππνζπλείδεηε δηαδηθαζία 
αληίιεςεο θαη θαηαγξαθήο ηεο ζρεηηθήο 
πιεξνθνξίαο, ε νπνία δελ πξνϋπνζέηεη 
απαξαίηεηα θαη πξόζζεην λνεηηθό θόξην γηα 
ηνλ νδεγό. Δμάιινπ, ν παξαπάλσ κεραληζκόο 
είλαη παξόκνηνο θαη γηα πιήζνο άιισλ 
ζηνηρείσλ ηνπ εμνπιηζκνύ ηεο νδνύ θαη ηνπ 
ειέγρνπ ηεο θπθινθνξίαο (πρ. ελεκεξσηηθέο 
πηλαθίδεο, επηγξαθέο, νδηθή ζήκαλζε, 
πηλαθίδεο κεηαβιεηώλ κελπκάησλ θιπ.), αιιά 
θαη άιισλ εμσηεξηθώλ εξεζηζκάησλ (άιια 
νρήκαηα, πεδνί, θιπ.) κε απνηέιεζκα λα είλαη 
εμαηξεηηθά δύζθνιε ε απνκόλσζε ηεο 
επηξξνήο ησλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζηελ 
πξνζνρή ηνπ νδεγνύ. 

Από ηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 
πξνθύπηεη όηη ε επηξξνή ησλ δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ ζηελ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ 
νδεγνύ είλαη πηζαλό λα εμαξηάηαη από ην 
είδνο, ην ύςνο, ην πεξηερόκελν, ην ζεκείν 
ηνπνζέηεζεο θαη γεληθόηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπο θαη επνκέλσο πξέπεη λα εμεηάδεηαη αλά 
πεξίπησζε.  Δηδηθόηεξα, νη επηγξαθέο θαη 
δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο νη νπνίεο 
παξνπζηάδνπλ νκνηόηεηεο κε ηηο πηλαθίδεο 
ζήκαλζεο ησλ νδώλ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 
ζύγρπζε ζηνλ νδεγό (SWOV, 2009). Η 
ηνπνζέηεζε ησλ πηλαθίδσλ ζε ζέζεηο όπνπ 
εκπνδίδνπλ ηε ζήκαλζε θαη ηε ζεκαηνδόηεζε, 
θαη γεληθόηεξα ηελ νξαηόηεηα, κπνξεί λα έρνπλ 

αξλεηηθή επηξξνή ζηελ νδηθή αζθάιεηα 
(Chattington et al. 2009, Crundall et al. 2006).  
Δπίζεο, από ηηο πθηζηάκελεο έξεπλεο 
πξνθύπηεη όηη νη ζπρλέο αιιαγέο ζην 
πεξηερόκελν κίαο δηαθεκηζηηθήο πηλαθίδαο (πρ. 
ειεθηξνληθέο πηλαθίδεο, πηλαθίδεο κε πξνβνιή 
βίληεν) απνζπνύλ ηελ πξνζνρή ηνπ νδεγνύ ζε 
κεγαιύηεξν βαζκό (Queensland Government, 
2009) θαη επνκέλσο ζπλίζηαηαη ν ζρεδηαζκόο 
ησλ ειεθηξνληθώλ πηλαθίδσλ λα είλαη 
παξόκνηνο κε ηνλ ζρεδηαζκό ησλ ζπκβαηηθώλ 
πηλαθίδσλ (Lee et al. 2007).   

Παξόιν πνπ νη πεξηζζόηεξεο έξεπλεο 
ζπκθσλνύλ όηη νη επηγξαθέο θαη δηαθεκηζηηθέο 
πηλαθίδεο πξάγκαηη ηξαβνύλ ηελ πξνζνρή ηεο 
πιεηνςεθίαο ησλ νδεγώλ θαη ζπρλά γηα αξθεηό 
πνζνζηό ηνπ ρξόλνπ νδήγεζεο (Wallace, 
2003; Regan et al. 2005), ε ζπλεηζθνξά ηνπο 
ζηελ πξόθιεζε νδηθώλ αηπρεκάησλ είλαη 
ρακειή ζε ζρέζε κε άιιεο πεγέο απόζπαζεο 
ηεο πξνζνρήο ή άιινπο αλζξώπηλνπο 
παξάγνληεο. Δηδηθόηεξα, ε ζπζρέηηζε κεηαμύ 
ηεο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο από επηγξαθέο 
θαη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο θαη ηεο 
πηζαλόηεηαο αηπρήκαηνο δελ ηεθκεξηώλεηαη 
από ηηο πθηζηάκελεο έξεπλεο. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ην πξόβιεκα ησλ 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ θαη ηεο απόζπαζεο 
ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ είλαη ζύλζεηα θαη 
παξά ην γεγνλόο όηη εξεπλεηέο δηεζλώο έρνπλ 
εθαξκόζεη δηάθνξεο κεζόδνπο κε ζθνπό ηελ 
θαιύηεξε θαηαλόεζή ηνπο, δελ ππάξρνπλ 
αθόκε ζαθή απνηειέζκαηα, ηδηαίηεξα εθόζνλ 
αθνύ ε θάζε κέζνδνο έρεη θαη ηνπο 
πεξηνξηζκνύο ηεο. Δπίζεο, ν πξνζδηνξηζκόο 
ηεο επηξξνήο ησλ επηγξαθώλ θαη 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα 
παξνπζηάδεη αξθεηά πξνβιήκαηα. πρλά σο 
κέηξν ηνπ επηπέδνπ νδηθήο αζθάιεηαο ζε κηα 
ζέζε ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπρλόηεηα ησλ 
αηπρεκάησλ, όκσο νη κεηαβνιέο ζηνλ αξηζκό 
ησλ αηπρεκάησλ είλαη ζπλήζσο κηθξέο θαη 
είλαη δύζθνιν λα απνδνζνύλ κε βεβαηόηεηα ζε 
ζπγθεθξηκέλα αίηηα. Δπηπιένλ, νη νδεγνί πνπ 
εκπιέθνληαη ζε αηπρήκαηα ζπάληα αλαθέξνπλ 
ηελ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπο σο αηηία 
ηνπ αηπρήκαηνο (Patel et al. 2008). 

ηελ Διιάδα, ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ ζην αζηηθό θαη ππεξαζηηθό νδηθό 
δίθηπν ραξαθηεξίδεηαη από πνιππινθόηεηα ηεο 
Ννκνζεζίαο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 
θνξέσλ, αιιά θαη αλεμέιεγθηε εθαξκνγή ηνπο.  
Σαπηόρξνλα, ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο νη 
δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο "δαηκνλνπνηνύληαη" 
σο βαζηθή αηηία ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ, 
ρσξίο όκσο ζρεηηθή ηεθκεξίσζε.  Μέρξη 



ζήκεξα ζηελ Διιάδα δελ έρεη 
πξαγκαηνπνηεζεί θακία έξεπλα ή κειέηε γηα 
ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ βαζκνύ επηξξνήο ησλ 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα 
κε απνηέιεζκα ζπρλά λα αθνύγνληαη αθξαίεο 
απόςεηο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν ζηόρνο ηεο 
παξνύζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο 
επηθηλδπλόηεηαο ησλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ 
ζην αζηηθό νδηθό δίθηπν ηεο Διιάδαο. 
Δηδηθόηεξα, ζηόρνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο 
είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο ησλ 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζηνλ αξηζκό ησλ 
νδηθώλ αηπρεκάησλ κε ηε ρξήζε ζηαηηζηηθώλ 
κεζόδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη εάλ ε 
απνμήισζε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ νδεγεί 
ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ησλ νδηθώλ 
αηπρεκάησλ θαη αληίζηνηρα εμεηάδεηαη εάλ ε 
ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ νδεγεί 
ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε ησλ νδηθώλ 
αηπρεκάησλ. 
 
2. ΠΔΡΙΟΥΔ ΜΔΛΔΣΗ  
 
ηελ παξνύζα αλάιπζε δηεξεπλάηαη ε ύπαξμε 
ή κε ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ θαη ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ κε ηε 
ρξήζε ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ θαη κεζόδσλ. Γηα 
ηνλ ιόγν απηό νξίζηεθαλ πξνο κειέηε 9 νδηθνί 
άμνλεο ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο, 
ζηνπο νπνίνπο έιαβε ρώξα ηνπνζέηεζε ή 
απνμήισζε δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ ηα ηειεπηαία 
ρξόληα, έηζη ώζηε λα είλαη δπλαηή ε ζπγθξηηηθή 
αμηνιόγεζε ηεο επηξξνήο ησλ δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ απηώλ ζηνλ αξηζκό ησλ νδηθώλ 
αηπρεκάησλ. Σα ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν ηεο 
ηνπνζέηεζεο / απνμήισζεο ησλ 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ θαζώο θαη γηα ην 
νδηθό ηκήκα ζην νπνίν έγηλε ε θάζε επέκβαζε 
πξνέξρνληαη από ηελ  Έλσζε Δηαηξηώλ 
Τπαίζξηαο Γηαθήκηζεο ελώ ηα ζηνηρεία πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ αλάιπζε πνπ 
αθνινπζεί πξνέξρνληαη από ηελ Διιεληθή 
ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛ.ΣΑΣ). Σα δεδνκέλα πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνύλ ζηα έηε 1995 - 
2009.  Σα νδηθά ηκήκαηα πνπ εμεηάζηεθαλ 
είλαη: 

 

 Βεΐθνπ, ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ, Γεθέκβξηνο 2004 

 Μαξαζώλνο, ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ, Αύγνπζηνο 2007 

 Βάξεο-Κνξσπίνπ, ηνπνζέηεζε 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ, Γεθέκβξηνο 2002 

 Βαζηιίζζεο νθίαο, απνμήισζε 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ, Απξίιηνο 2004 

 νπλίνπ, ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ, Γεθέκβξηνο 2002 

 Πνζεηδώλνο, απνμήισζε δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ, επηέκβξηνο 2007 

 Ηιηνππόιεσο, απνμήισζε δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ, Απξίιηνο 2004 

 πγγξνύ, απνμήισζε δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ, Απξίιηνο 2004 

 Αιεμάλδξαο, απνμήισζε δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ, Απξίιηνο 2004 

 
ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά 

γεσκεηξηθά θαη θπθινθνξηαθά ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ εμεηαδόκελσλ νδηθώλ αμόλσλ (κήθνο 
εμεηαδόκελνπ ηκήκαηνο, αξηζκόο 
θαηεπζύλζεσλ θαη ισξίδσλ θπθινθνξίαο αλά 
θαηεύζπλζε, ύπαξμε πξνζηαηεπηηθήο λεζίδαο). 
Δπίζεο, νη ζπγθεθξηκέλνη νδηθνί άμνλεο 
παξνπζηάδνπλ επαξθή αξηζκό αηπρεκάησλ 
πνπ επηηξέπεη ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε. 

 

 
 

Πίλαθαο 1. Υαξαθηεξηζηηθά εμεηαδόκελσλ 
νδηθώλ αμόλσλ 
Table 1. Characteristics of the examined road 
sites  
 

Ιδηαίηεξε πξνζνρή επίζεο δόζεθε ζηελ 
επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πεξηνρώλ ειέγρνπ. 
Γηα θάζε έλαλ από ηνπο εμεηαδόκελνπο νδηθνύο 
άμνλεο σο πεξηνρή ειέγρνπ νξίζηεθε νδηθόο 
άμνλαο (γεηηνληθόο ε κε) κε όκνηα γεσκεηξηθά 
θαη θπθινθνξηαθά ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη κε 
κέγεζνο δείγκαηνο ηθαλό ώζηε λα επηηξέπεη ηε 
ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Δπηπιένλ, νη πεξίνδνη 
"πξηλ" θαη "κεηά" θπκαίλνληαη κεηαμύ 2,5 θαη 6 
έηε, κε βάζε ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπνζέηεζεο 
/ απνμήισζεο ησλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ 
θαη ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ ζηνηρείσλ γηα ηα 
νδηθά αηπρήκαηα. 

 
3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 
 
Η αλάιπζε γηα θάζε πεξηνρή κειέηεο 
επηιέρζεθε λα πεξηιακβάλεη δύν ζηαηηζηηθνύο 



ειέγρνπο (x2 θαη ιόγνπ πηζαλνηήησλ) γηα 
κεγαιύηεξε αμηνπηζηία. Δπίζεο, ε ηηκή ηεο 
κεηαβιεηήο ηνπ ζηαηηζηηθνύ ειέγρνπ x2 
ππνινγίζηεθε ηόζν γηα κηθξή όζν θαη γηα 
κεγάιε πεξηνρή ειέγρνπ γηα θαιύηεξε 
επηβεβαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ 
(Φξαληδεζθάθεο & Γθόιηαο, 1994, Yannis et al. 
2005). Βάζε ηεο ηηκήο ηεο κεηαβιεηήο x2 
πξνθύπηνπλ αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα γηα ην 
αλ ε ηνπνζέηεζε ή απνμήισζε ησλ 
δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ επεξέαζε ηα νδηθά 
αηπρήκαηα πξηλ-θαη-κεηά ζε επίπεδν 
εκπηζηνζύλεο 95%. Παξάιιεια, 
ππνινγίζζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο παξάκεηξνη ζηα 
πιαίζηα ηνπ ειέγρνπ ιόγνπ πηζαλνηήησλ 
(ζηαζκηζκέλε κέζε επηξξνή, επηξξνή ζηελ 
νδηθή αζθάιεηα, άλσ θαη θάησ όξην), βάζε ησλ 
νπνίσλ πξνθύπηεη ε ηηκή ηεο επηξξνήο από 
ηελ ηνπνζέηεζε ή απνμήισζε δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ ζηελ νδηθή αζθάιεηα, θαη ηα άλσ θαη 
θάησ όξηα απηήο ζε επίπεδν εκπηζηνζύλεο 
95%. Οη κέζνδνη αλάιπζεο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα έξεπλα 
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα 
(Γθόιηαο, 2006). 
 
3.1 Μέζνδνη αλάιπζεο αηπρεκάησλ "πξηλ θαη 
κεηά" κε πεξηνρή ειέγρνπ 

 
Μία από ηηο πεξηζζόηεξν αμηόπηζηεο κεζόδνπο 
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη δηεζλώο γηα ηελ 
αμηνιόγεζε ηεο επηξξνήο ησλ επεκβάζεσλ 
ζηνλ αξηζκό ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ είλαη 
εθείλε ηεο αλάιπζεο "πξηλ θαη κεηά" κε ρξήζε 
πεξηνρήο ειέγρνπ (κηθξήο ή κεγάιεο).  ηελ 
κέζνδν αλάιπζεο αηπρεκάησλ "πξηλ θαη κεηά" 
κε πεξηνρή ειέγρνπ ιακβάλνληαη ππόςε, εθηόο 
από ηα ζηνηρεία αηπρεκάησλ ηεο πεξηνρήο 
κειέηεο, θαη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία 
αηπρεκάησλ ηεο πεξηνρήο ειέγρνπ. ηελ 
κέζνδν απηή ε έλλνηα ηεο πεξηνρήο κειέηεο 
κπνξεί θαη λα ππνλνεί έλα ζύλνιν νκνεηδώλ 
ζέζεσλ νη νπνίεο ζεσξνύληαη καδί σο κία 
ελόηεηα, νπόηε θαη πξόθεηηαη ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα γηα εμεηαδόκελε πεξηνρή. 

Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο πεξηνρήο ειέγρνπ 
απνηειεί έλα από ηα θπξηόηεξα θαη 
δπζθνιόηεξα πξνβιήκαηα ζηηο κεζόδνπο κε 
ρξήζε ηέηνηαο πεξηνρήο. Η πεξηνρή ειέγρνπ 
πξέπεη λα απνηειείηαη από έλαλ αξηζκό 
ζέζεσλ παξνκνίσλ πξνο ηελ πεξηνρή κειέηεο, 
γηα ηηο νπνίεο λα είλαη εμαζθαιηζκέλν όηη όινη 
νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
επηθηλδπλόηεηα ζηηο ζέζεηο απηέο - πιελ βέβαηα 
ηεο επηξξνήο ηεο παξέκβαζεο - κεηαβάιινληαη 
όπσο θαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο (Evans, 2004). 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθόο είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ 
νπνίν επηιέγνληαη κεηαμύ ησλ παξόκνησλ 
ζέζεσλ εθείλεο ζηηο νπνίεο ζα γίλεη επέκβαζε 
θαη εθείλεο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηελ νκάδα 
ειέγρνπ. Αλ π.ρ. επηιερζνύλ, όπσο είλαη 
θπζηθό, γηα επέκβαζε νη ζέζεηο κε πςειό 
αξηζκό αηπρεκάησλ, ηόηε απηόκαηα ε νκάδα 
ειέγρνπ απνηειείηαη από ζέζεηο κε κηθξόηεξν 
αξηζκό αηπρεκάησλ θαη νη παξάγνληεο πνπ 
νδήγεζαλ ζην γεγνλόο απηό (π.ρ. 
παιηλδξόκεζε πεξί ην κέζν) θάλνπλ ηελ 
νκάδα απηή λα ζπκπεξηθέξεηαη δηαρξνληθά 
δηαθνξεηηθά από ηηο ζέζεηο επέκβαζεο. ηε 
ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα 
θξηηήξηα ζηαηηζηηθνύ ειέγρνπ x2 θαη ιόγνπ 
πηζαλνηήησλ, ηα νπνία εθαξκόδνληαη ζηηο 
κεζόδνπο «πξηλ θαη κεηά». 
 
3.2 Έιεγρνο x2 

 
Σν πην ζπλεζηζκέλν θξηηήξην ζηαηηζηηθνύ 
ειέγρνπ θαιήο πξνζαξκνγήο είλαη έιεγρνο x2, 
ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ πξνϋπνζέηεη όηη νη 
κεηξήζεηο αηπρεκάησλ θαηαηάζζνληαη ζε 
νκάδεο αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπο. ηε γεληθή 
πεξίπησζε, αλ κε Fηπ ζπκβνιηζζεί ε 
παξαηεξεζείζα ζπρλόηεηα κεηξήζεσλ ζηελ 
νκάδα i (πρ. εμεηαδόκελε πεξηνρή) θαη κε Fηζ 
ζπκβνιηζζεί ε αληίζηνηρε ζεσξεηηθή 
ζπρλόηεηα (πρ. πεξηνρή ειέγρνπ) ηόηε γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ x2 ππνινγίδεηαη ε ηηκή: 
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Όπνπ θ ν αξηζκόο ησλ δηαθνξεηηθώλ 

νκάδσλ (πρ. πεξηνρώλ). 
 
Όηαλ επνκέλσο ε παξαπάλσ ηηκή ηνπ x2 

είλαη κηθξόηεξε από ηελ ηηκή πνπ πξνθύπηεη 
από ηνπο πίλαθεο ηεο θαηαλνκήο x2 γηα λ 
βαζκνύο ειεπζεξίαο θαη γηα ην επίπεδν 
εκπηζηνζύλεο πνπ επηιέρζεθε, ηόηε γίλεηαη 
απνδεθηό όηη ε ζεσξεηηθή θαηαλνκή είλαη ίδηα 
κε ηελ παξαηεξεζείζα. ηελ πεξίπησζε πνπ ε 
ππνινγηζζείζα ηηκή είλαη κεγαιύηεξε από 
εθείλε ησλ πηλάθσλ ε ζεσξεηηθή θαηαλνκή 
απνξξίπηεηαη (Hauer, 1997).  

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη νη ζρέζεηο 
γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο ηνπ ειέγρνπ x2 
γηα αλάιπζε αηπρεκάησλ "πξηλ θαη κεηά" κε 
πεξηνρή ειέγρνπ. 
 
Μεγάιε πεξηνρή ειέγρνπ 
 



Η πεξηνρή ειέγρνπ ζεσξείηαη κεγάιε αλ ν 
αξηζκόο ησλ ζέζεσλ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε 
απηή θαη ν αξηζκόο ησλ αληίζηνηρσλ 
αηπρεκάησλ είλαη ηόζν κεγάινο ώζηε λα 
κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη ηα ζρεηηθά 
ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πεξηνρή απηή είλαη 
απαιιαγκέλα από θαηλόκελα παιηλδξόκεζεο 
πεξί ην κέζν θαη αζηάζεηαο. Έηζη ηα 
απνηειέζκαηα γηα ηα αηπρήκαηα ζηελ πεξηνρή 
ειέγρνπ ζηελ πεξίνδν "πξηλ θαη κεηά" 
ζεσξνύληαη ηδηαίηεξα αμηόπηζηα θαη κπνξνύλ 
λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ρσξίο άιιε επεμεξγαζία 
γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο αλαινγίαο ησλ 
αηπρεκάησλ "πξηλ θαη κεηά" ζηελ πεξηνρή 
κειέηεο αλ δελ είρε γίλεη ε επέκβαζε. 

Έζησ Υ θαη Φ ν αξηζκόο ησλ αηπρεκάησλ 
"πξηλ θαη κεηά" ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαη ΥΔ 
θαη ΦΔ ν αξηζκόο ησλ αηπρεκάησλ "πξηλ θαη 
κεηά" ζηελ πεξηνρή ειέγρνπ. 
Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ ζηαηηζηηθό έιεγρν x2 γηα 
ηα αηπρήκαηα πξηλ θαη κεηά ζηελ πεξηνρή 
κειέηεο πξνθύπηεη όηη: 
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όπνπ      
 

Η παξαπάλσ ηηκή ηνπ x2 ζπγθξίλεηαη κε ηελ 
ηηκή ηνπ x2 από ηνλ πίλαθα ηεο θαλνληθήο 
θαηαλνκήο γηα 1 βαζκό ειεπζεξίαο.  Πην 
ζπγθεθξηκέλα, γηα επίπεδν εκπηζηνζύλεο 95% 
ε ηηκή ηνπ x2 ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο είλαη 
3,84 θαη γηα επίπεδν εκπηζηνζύλεο 99% ε ηηκή 
ηνπ x2 ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο είλαη 6,63.  
Όηαλ ε ηηκή ηνπ x2 πνπ ππνινγίδεηαη από ηε 
ζρέζε 1 είλαη κηθξόηεξε από ηελ ηηκή ηνπ x2 
από ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ηόηε ε κεηαβνιή 
δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ελώ όηαλ είλαη 
κεγαιύηεξε ηόηε ε κεηαβνιή είλαη ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή.  
 
Μηθξή πεξηνρή ειέγρνπ 
 

ε πεξίπησζε πνπ ε πεξηνρή ειέγρνπ δελ 
είλαη κεγάιε ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη 
απαιιαγκέλα πιήξσο από ην θαηλόκελν ηεο 
παιηλδξόκεζεο πεξί ην κέζν θαη ηεο 
αζηάζεηαο, εμαθνινπζνύλ όκσο λα δίλνπλ 
πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη ζα 
ζπλέβαηλε ζηελ πεξηνρή κειέηεο αλ δελ είρε 
γίλεη ε επέκβαζε.  

Έηζη ν ζηαηηζηηθόο έιεγρνο δελ αθνξά 
πιένλ ηελ απόθιηζε ηνπ αξηζκνύ ησλ 
αηπρεκάησλ "πξηλ θαη κεηά" ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο από ηνπο αληίζηνηρνπο αξηζκνύο πνπ 
ζα έπξεπε λα είραλ θαηαγξαθεί αλ δελ είρε 
γίλεη ε επέκβαζε, αθνύ νη ηειεπηαίνη δελ είλαη 
δπλαηόλ λα πξνζδηνξηζηνύλ κε αμηνπηζηία, 
όπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε κεγάιεο 
πεξηνρήο ειέγρνπ. Ο ζηαηηζηηθόο έιεγρνο ζηελ 
πεξίπησζε κηθξήο πεξηνρήο ειέγρνπ αθνξά ην 
αλ ν αξηζκόο ησλ αηπρεκάησλ πξηλ θαη κεηά 
ηελ επέκβαζε, ζπκπεξηθέξεηαη όκνηα ζηελ 
πεξηνρή κειέηεο θαη ζηελ πεξηνρή ειέγρνπ, 
νπόηε απηό ζα ζήκαηλε όηη δελ άιιαμε ε 
επηθηλδπλόηεηα ηεο ζέζεο ιόγσ ηεο 
επέκβαζεο. 

Έζησ Υ θαη Φ ν αξηζκόο ησλ νδηθώλ 
αηπρεκάησλ "πξηλ θαη κεηά" ζηελ πεξηνρή 
κειέηεο θαη ΥΔ θαη ΦΔ ν αξηζκόο ησλ 
αηπρεκάησλ "πξηλ θαη κεηά" ζηελ πεξηνρή 
ειέγρνπ. Υξεζηκνπνηώληαο ηνλ ζηαηηζηηθό 
έιεγρν x2 γηα ηα αηπρήκαηα πξηλ θαη κεηά ζηελ 
πεξηνρή κειέηεο πξνθύπηεη όηη: 
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         (3) 
 

Η παξαπάλσ ηηκή ηνπ x2 ζπγθξίλεηαη κε ηελ 
ηηκή ηνπ x2 από ηνλ πίλαθα ηεο θαλνληθήο 
θαηαλνκήο όπσο αθξηβώο αλαθέξζεθε 
πξνεγνπκέλσο ζηελ κέζνδν "πξηλ θαη κεηά" κε 
κεγάιε πεξηνρή ειέγρνπ. 
 
3.3 Έιεγρνο ιόγνπ πηζαλνηήησλ 
 
Μηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο αλάιπζεο "πξηλ θαη 
κεηά" κε πεξηνρή ειέγρνπ είλαη ε κέζνδνο ηνπ 
ιόγνπ πηζαλνηήησλ, κε ηελ νπνία ππνινγίδεηαη 
ε ηηκή ηεο κέζεο ζηαζκηζκέλεο επηξξνήο ζηελ 
νδηθή αζθάιεηα πξηλ θαη κεηά από κηα 
επέκβαζε, θαζώο θαη ηα άλσ θαη θάησ όξηα 
ηεο επηξξνήο απηήο, γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 
επίπεδν εκπηζηνζύλεο. πγθεθξηκέλα, ε 
επηξξνή κηαο επέκβαζεο ζε κηα ζέζε (i) 
ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

Δπηξξνή  
)( i = [Φ/Υ]/[ΦΔ/ΥΔ]                      (4) 

 
όπνπ:  
Υ : Αξηζκόο ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ "πξηλ" 
ζηελ πεξηνρή κειέηεο 
XΔ: Αξηζκόο ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ "πξηλ" 
ζηελ πεξηνρή ειέγρνπ 
Φ : Αξηζκόο ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ "κεηά" 
ζηελ πεξηνρή κειέηεο  
ΦΔ: Αξηζκόο ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ "κεηά" 
ζηελ πεξηνρή ειέγρνπ 

 



Η ζηαηηζηηθή παξάκεηξνο ζηάζκηζεο ηεο 
επηξξνήο (statistical weight of the estimate)  
ππνινγίδεηαη γηα ηε ζέζε (i) σο εμήο:  
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                    (5) 
 

Η ζηαζκηζκέλε κέζε επηξξνή (weighted 
mean effect) γηα έλα ζύλνιν ζέζεσλ 
πξνθύπηεη από ηε ζρέζε: 
 
ηαζκηζκέλε κέζε επηξξνή 
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Σέινο, ηα όξηα (άλσ / θάησ) ηεο 
ζηαζκηζκέλεο κέζεο επηξξνήο γηα επίπεδν 
εκπηζηνζύλεο  95% ππνινγίδνληαη σο εμήο:  
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        (7) 
 

Όπνπ z είλαη ε ηηκή ηεο θαλνληθήο 
ζηαηηζηηθήο θαηαλνκήο θαη α ην δεηνύκελν 
επίπεδν εκπηζηνζύλεο. 

Η ηειηθή ηηκή ηεο επηξξνήο ζηε νδηθή 
αζθάιεηα ππνινγίδεηαη από ηνλ ηύπν (1-
WME)*100, ελώ αληίζηνηρα ππνινγίδνληαη ηα 
όξηά ηεο, κε βάζε εθείλα πνπ έρνπλ πξνθύςεη 
γηα ηε ζηαζκηζκέλε κέζε επηξξνή (Yannis et 
al., 2005). 

 
4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 
ηνλ ζπγθεληξσηηθό πίλαθα πνπ αθνινπζεί 
παξνπζηάδνληαη όια ηα ζηνηρεία νδηθώλ 
αηπρεκάησλ κε παζόληεο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνπο εμεηαδόκελνπο 
νδηθνύο άμνλεο θαζώο θαη νη ζρεηηθνί 
ζηαηηζηηθνί έιεγρνη.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ πίλαθα 2 
παξνπζηάδνληαη γηα θάζε έλαλ από ηνπο 9 
νδηθνύο άμνλεο πνπ κειεηήζεθαλ νη αξηζκνί 
ησλ αηπρεκάησλ κε παζόληεο ηόζν ζηελ 
πεξηνρή κειέηεο όζν θαη ζηελ πεξηνρή ειέγρνπ 
γηα ηηο πεξηόδνπο πξηλ θαη κεηά ηελ 
ηνπνζέηεζε / απνμήισζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη 
ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο x2 πνπ πξνέθπςαλ από 
ηνλ ζηαηηζηηθό έιεγρν γηα κεγάιε θαη κηθξή 
πεξηνρή ειέγρνπ θαη ζπγθξίλνληαη κε ηελ 
θξίζηκε ηηκή 3,84 ηνπ x2 από ηνλ πίλαθα ηεο 
ζρεηηθήο θαηαλνκήο ζε επίπεδν εκπηζηνζύλεο 
95%γηα λα πξνζδηνξηζηεί εάλ ε όπνηα 
κεηαβνιή είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δπίζεο, 
παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 
αλάιπζεο ιόγνπ πηζαλνηήησλ ζε θάζε 
πεξίπησζε (επηξξνή ζηελ νδηθή αζθάιεηα, 
άλσ θαη θάησ όξηα). 

 

 
 

Πίλαθαο 2. Αξηζκόο νδηθώλ αηπρεκάησλ θαη ζηαηηζηηθνί έιεγρνη (x2 – ιόγνπ πηζαλνηήησλ) ζηηο 
πεξηνρέο κειέηεο 

Table 2. Number of accidents and statistical analysis (chi-square and odds-ratio) in the examined 
sites. 



 
Από ηνλ ζπγθεληξσηηθό πίλαθα πξνθύπηεη 

όηη θαη ζηηο 9 πεξηνρέο κειέηεο ε ύπαξμε 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ δελ νδεγεί ζε 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή (επίπεδν 
εκπηζηνζύλεο 95%) ηνπ αξηζκνύ ησλ νδηθώλ 
αηπρεκάησλ, Πξηλ" θαη "Μεηά.  

Πην αλαιπηηθά, ζην πξώην κέξνο ηεο 
ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν 
έιεγρνο x2 θαη ε αλάιπζε αηπρεκάησλ “Πξηλ 
θαη "Μεηά" κε κηθξή θαη κεγάιε ειέγρνπ 
πεξηνρή. Οη ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο x2 δελ 
απνδεηθλύνπλ θάπνηα ζπζρέηηζε αλάκεζα 
ζηελ ύπαξμε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ θαη ηελ 
κεηαβνιή ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ. 

ην δεύηεξν κέξνο ηεο ζηαηηζηηθήο 
αλάιπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηνπ 
ιόγνπ πηζαλνηήησλ, ηα απνηειέζκαηα ηνπ 
νπνίνπ νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε 
επηξξνή ζηελ νδηθή αζθάιεηα από ηελ 
ηνπνζέηεζε / απνμήισζε δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε 
επίπεδν εκπηζηνζύλεο 95% γηαηί ζε όινπο 
ηνπο νδηθνύο άμνλεο πνπ εμεηάζζεθαλ ην 
εύξνο ηηκώλ ηεο επηξξνήο αθελόο είλαη πνιύ 
κεγάιν, αθεηέξνπ θπκαίλεηαη από αξλεηηθέο 
έσο ζεηηθέο ηηκέο.  

ηνλ Πίλαθα 3 παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή 
επηξξνή ζηελ νδηθή αζθάιεηα, κε βάζε ηε 
κέζνδν ηνπ ιόγνπ πηζαλνηήησλ από ηελ 
ηνπνζέηεζε ή απνμήισζε δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ. Γηα ηελ αλάιπζε απηή, 
νκαδνπνηήζεθαλ όινη νη νδηθνί άμνλεο πνπ 
αθνξνύλ ζε ηνπνζέηεζε θαη απνμήισζε 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ αληίζηνηρα. 

 

 
 
Πίλαθαο 3. πλνιηθή επηξξνή από ηελ 
ηνπνζέηεζε ή απνμήισζε δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ  
Table 3. Total impact from the placement or 
removal of advertising signs 
 

Σα νκαδνπνηεκέλα δεδνκέλα ηόζν όζνλ 
αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε (Βεΐθνπ, Μαξαζώλνο, 

Βάξεο-Κνξσπίνπ, νπλίνπ) όζν θαη ηελ 
απνμήισζε (Βαζηιίζζεο νθίαο, Πνζεηδώλνο, 
Ηιηνππόιεσο, πγγξνύ, Αιεμάλδξαο) ησλ 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ απνδεηθλύνπλ όηη ε 
επηξξνή ζηελ νδηθή αζθάιεηα δελ είλαη 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν 
εκπηζηνζύλεο 95% αθνύ ην εύξνο ηεο 
επηξξνήο παξακέλεη πνιύ κεγάιν θαη 
θπκαίλεηαη από αξλεηηθέο έσο ζεηηθέο ηηκέο. 
Δπνκέλσο, ε επηξξνή απηή δελ κπνξεί λα 
ζεσξεζεί ζηαηηζηηθά δηαθνξεηηθή από ην κεδέλ 
ζην εμεηαδόκελν επίπεδν εκπηζηνζύλεο. 

πγθεληξσηηθά, ζε όζεο πεξηνρέο κειέηεο 
ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ ηνπνζέηεζε 
δηαθεκηζηηθώλ κέζσλ δελ πξνθύπηεη 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αύμεζε ησλ νδηθώλ 
αηπρεκάησλ ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 
αθνινύζεζε, ελώ νύηε ζε πεξηπηώζεηο 
απνμήισζεο δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ηα 
νδηθά αηπρήκαηα εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή κείσζε θαηά ηα επόκελα ρξόληα. 
 
5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
ηελ παξνύζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε 
δηεμνδηθή δηεξεύλεζε ηεο επηξξνήο ησλ 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζηελ νδηθή 
αζθάιεηα. Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθε 
αλαζθόπεζε ηεο δηεζλνύο βηβιηνγξαθίαο 
αλαθνξηθά κε ηελ επηξξνή ησλ επηγξαθώλ θαη 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζηελ νδηθή 
αζθάιεηα, όζνλ αθνξά ηόζν ζηελ απόζπαζε 
ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ, όζν θαη ζηελ 
πηζαλόηεηα νδηθνύ αηπρήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο 
επηξξνήο ησλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζηελ 
νδηθή αζθάιεηα κε ρξήζε κεζόδσλ αλάιπζεο 
«πξηλ θαη κεηά», γηα 9 πεξηπηώζεηο 
ηνπνζέηεζεο ή απνμήισζεο δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ θαηά κήθνο βαζηθώλ νδηθώλ 
αμόλσλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο. 

Με βάζε ηελ εθηεηακέλε αλάιπζε ηεο 
πθηζηάκελεο βηβιηνγξαθίαο όζνλ αθνξά ζηα 
αίηηα ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ, ηα αηπρήκαηα 
πνπ νθείινληαη ζε αλζξώπηλν παξάγνληα 
απνηεινύλ ζεκαληηθό πνζνζηό ηνπ ζπλόινπ 
ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ. Χζηόζν ε απόζπαζε 
ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ απνηειεί έλαλ 
επηκέξνπο παξάγνληα επηθηλδπλόηεηαο, ν 
νπνίνο θπκαίλεηαη ζε πνιύ ρακειό πνζνζηό 
επί ηνπ ζπλόινπ ησλ νδηθώλ αηπρεκάησλ. 
Δπίζεο, νη πεγέο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο 
ηνπ νδεγνύ πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία ηόζν 
εληόο ηνπ νρήκαηνο (θηλεηό ηειέθσλν, 
ξαδηόθσλν, ζύζηεκα πινήγεζεο, ζπλνκηιία 



κε ζπλεπηβάηεο θιπ.) όζν θαη εθηόο ηνπ 
νρήκαηνο (επηγξαθέο, ζήκαλζε θαη 
ζεκαηνδόηεζε, ηνπίν ή αξρηηεθηνληθή, 
δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, άιια νρήκαηα, πεδνί, 
ζπκβάληα θιπ.), ελώ ζε ζρεηηθέο έξεπλεο έρεη 
βξεζεί όηη νη πεγέο εληόο ηνπ νρήκαηνο 
απνηεινύλ ζεκαληηθόηεξε παξάκεηξν 
επηθηλδπλόηεηαο από ηηο πεγέο εθηόο νρήκαηνο 
(Horberry et al., 2006, Kircher, 2007).  Με 
βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, νη εμσηεξηθέο 
πεγέο απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ 
απνηεινύλ παξάκεηξν επηθηλδπλόηεηαο ζε 
πνζνζηό κηθξόηεξν ηνπ 1% ησλ νδηθώλ 
αηπρεκάησλ, ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 
επηξξνή ησλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ θαη 
πνιιώλ άιισλ παξακέηξσλ (Department for 
Transport, 2008).  

Από ηα απνηειέζκαηα ελόο ζεκαληηθνύ 
πιήζνπο εξεπλώλ πνπ εμεηάζηεθαλ, 
πξνθύπηνπλ απνηειέζκαηα ηα νπνία δελ είλαη 
πάληα αμηόπηζηα ή δελ ζπγθιίλνπλ πάληα 
κεηαμύ ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ είλαη 
δπλαηόλ λα εμαρζνύλ γεληθεύζηκα 
ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ επηξξνή ησλ 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζηελ νδηθή 
αζθάιεηα. Παξόιν πνπ νη πεξηζζόηεξεο 
έξεπλεο ζπγθιίλνπλ ζην όηη νη δηαθεκηζηηθέο 
πηλαθίδεο κπνξεί λα απνηεινύλ παξάγνληα 
απόζπαζεο ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ ππό 
νξηζκέλεο ζπλζήθεο, από ηα πθηζηάκελα 
απνηειέζκαηα δελ ηεθκεξηώλεηαη θάπνηα 
ζπζρέηηζε ησλ επηγξαθώλ θαη δηαθεκηζηηθώλ 
πηλαθίδσλ κε απμεκέλν αξηζκό αηπρεκάησλ.  

Από ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε κεζόδνπο 
«πξηλ θαη κεηά» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 
ηνπο επηιεγκέλνπο βαζηθνύο νδηθνύο άμνλεο 
ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο, ζε θακηά 
από ηηο 9 πεξηπηώζεηο δελ πξνέθπςε 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επηξξνή ησλ 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζηνλ αξηζκό ησλ 
νδηθώλ αηπρεκάησλ. Καηά ηε ζηαηηζηηθή 
αλάιπζε εθαξκόζηεθαλ δύν κέζνδνη 
ζηαηηζηηθνύ ειέγρνπ, ε κέζνδνο ρ2 θαη ε 
κέζνδνο ιόγνπ πηζαλνηήησλ, γηα κεγαιύηεξε 
αμηνπηζηία. Δπίζεο, εμεηάζηεθαλ πεξηπηώζεηο 
ηόζν ηνπνζέηεζεο όζν θαη απνμήισζεο 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ, ηόζν ζε αζηηθέο 
αξηεξίεο όζν θαη ζε πεξηαζηηθέο νδνύο, κε 
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (αξηζκόο ισξίδσλ 
θπθινθνξίαο, δηαρσξηζηηθή λεζίδα, ύπαξμε 
ζεκαηνδνηώλ θιπ.), ρσξίο λα πξνθύπηεη 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή ηνπ επηπέδνπ 
νδηθήο αζθάιεηαο «πξηλ θαη κεηά». 

Η ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ 
θαηά κήθνο ησλ νδώλ επηηξέπεηαη ππό 
πξνϋπνζέζεηο ζε όιεο ηηο ρώξεο κε βάζε ηα 

νξηδόκελα ζηηο ζρεηηθέο εζληθέο λνκνζεζίεο.  
Οη πξνϋπνζέζεηο απηέο αθνξνύλ ζπλήζσο ζηε 
ζέζε θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ θαη ζηηο 
πεξηζζόηεξεο ρώξεο νη ζρεηηθέο ξπζκίζεηο 
βαζίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ Γηεζλώλ 
πκβάζεσλ ηεο Βηέλλεο, κε επηκέξνπο 
δηαθνξνπνηήζεηο ή πξνζζήθεο αλά ρώξα. Η 
ειιεληθή Ννκνζεζία αλαθνξηθά κε ηελ 
ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ θαηά 
κήθνο ησλ νδώλ ραξαθηεξίδεηαη από 
πνιππινθόηεηα, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ 
ζρεηηθώλ Νόκσλ θαη Απνθάζεσλ.   Δίλαη θαηά 
ζπλέπεηα απαξαίηεηε ε απινύζηεπζε θαη 
θσδηθνπνίεζε ηεο ειιεληθήο Ννκνζεζίαο 
αλαθνξηθά κε ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, 
ώζηε νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο λα είλαη 
ζπγθεληξσκέλεο, πεξηεθηηθέο, θαη ζαθείο σο 
πξνο ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηηο απαγνξεύζεηο.  

Δπηζεκαίλεηαη, όηη είλαη απαξαίηεηε 
πεξαηηέξσ έξεπλα ζην δήηεκα ηεο επηξξνήο 
ησλ δηαθεκηζηηθώλ επηγξαθώλ θαη πηλαθίδσλ 
ηόζν ζηελ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ 
νδεγνύ όζν θαη ζηελ πηζαλή πξόθιεζε νδηθώλ 
αηπρεκάησλ, θαζόηη ππάξρεη ζε θάπνην βαζκό 
αβεβαηόηεηα γηα ηελ ππαηηηόηεηα ησλ 
δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζηελ αύμεζε ή 
κείσζε ησλ νδηθώλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ 
όηαλ δελ είλαη γλσζηέο άιιεο παξάκεηξνη (πρ. 
πνζνζηό ρξήζεο θηλεηνύ ηειεθώλνπ, 
βειηηώζεηο νδηθήο ππνδνκήο ζηηο εμεηαδόκελεο 
ζέζεηο, θπθινθνξηαθνί θόξηνη θιπ.) πνπ 
κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ νδηθή αζθάιεηα. Γηα 
ηελ πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε κπνξνύλ λα 
εθαξκνζηνύλ ζηαηηζηηθέο κέζνδνη αλάιπζεο 
ζηνηρείσλ "πξηλ θαη κεηά" ζε αξθεηέο θαη 
δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο ηνπνζέηεζεο ή 
απνμήισζεο δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ.  
Αθόκε πεξηζζόηεξν ελδηαθέξνλ ζα ήηαλ ε 
δηεξεύλεζε λα πξαγκαηνπνηεζεί κε πεηξάκαηα 
είηε ζε πξνζνκνησηή νδήγεζεο ή θπζηθήο 
νδήγεζεο ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο νδεγώλ. 
 
5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Chattington M., Reed N., Basacik D., Flint A., 

Parkes A., (2009). Investigating driver 
distraction: the effects of video and static 
advertising. Published Project Report 
PPR409. TRL, Crowthorne 

Crundall D., Van Loon E., Underwood G., 
(2006). Attraction and distraction of 
attention with roadside advertisements. 
Accident Analysis and Prevention 38, 671-
677. 



Department for Transport, (2008). Reported 
road casualties, Great Britain 2008: Annual 
Report. September 2008. 

Donmez B., Boyle L. N., Lee J. D., (2006). The 
impact of distraction mitigation strategies on 
driving performance. Human Factors 48 (4), 
785-804 

Evans L., (2004). Traffic Safety, Science 
serving society. 

Hauer E., (1997). Observational before-after 
studies in road safety, Pergamon. 

Horberry T., Anderson J., Regan M.A., Triggs 
T.J., Brown J. (2006). Driver distraction: 
The effects of concurrent in-vehicle tasks, 
road environment complexity and age on 
driving performance. Accident Analysis and 
Prevention 38, 185-191. 

Kircher K. (2007). Driver distraction - A review 
of the literature. VTI Report 594A. VTI, 
Linköping, Sweden. 

Lee S., McElheny M., Gibbons R., (2007). 
Driving Performance and Digital Billboards. 
Center for Automotive Safety Research, 
Virginia Tech Transportation Institute.  

NHTSA (2010), Driver Distraction Program - 
Overview of the National Highway Traffic 
Safety Administration. NHTSA. 

Patel J., Ball D. J., Jones H., (2008). Factors 
influencing subjective ranking of driver 
distractions. Accident Analysis and 
Prevention 40, 392–395. 

Queensland Government (2009). Roadside 
advertising guide, (2009). Transport and 
main roads. Queensland Government.   

Ranney T., Mazzae E., Garrott R., Goodman 
M., (2000). NHTSA driver distraction 
research: past, present, and future. NHTSA 
report. 

Regan M. A., Young K. L., Johnston I. J., 
(2005). Monash University Accident 
Research Centre Submission to the 
Parliamentary Road Safety Committee: 
Inquiry into Driver Distraction. Monash 
University Accident Research Centre, 
Clayton, Victoria. 

Sabey B. E., Taylor H., (1980). The known 
Risks We Run: The Highway. TRRL Report 
SR 567, Crowthorne, TRRL. 

Sheridan, T., (2004). Driver distraction from a 
control theory perspective. Human Factors 
46 (4), 587-599. 

SWOV (2009). Roadside advertising and 
information. SWOV-factsheet. SWOV, 
Leidschendam 

Treat J. R., (1980). A study of precrash factors 
involved in traffic accidents. HSRI Research 
Review 10(6)/11(1), 1-36. 

Wallace B., (2003). Driver distraction by 
advertising: Genuine risk or urban myth? 
Municipal Engineer 156, 185-190 

Yannis G., Papadimitriou E., Evgenikos P., 
"Cost benefit assessment of selected road 
safety measures in Greece", Proceedings of 
the 13th International Conference on Road 
Safety on Four Continents, Swedish 
National Road and Transport Research 
Institute, Warsaw, October 2005, p. 792-
806. 

Γθόιηαο Ι., (2006). εκεηώζεηο γηα ηε ρξήζε 
ζηαηηζηηθώλ θαηαλνκώλ ζηελ πεξηγξαθή 
ηεο θπθινθνξηαθήο ξνήο, Σνκέαο 
Μεηαθνξώλ θαη πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο. 

Φξαληδεζθάθεο Ι., Γθόιηαο Ι., (1994). Οδηθή 
Αζθάιεηα, Σνκέαο Μεηαθνξώλ θαη 
πγθνηλσληαθήο Τπνδνκήο, Δθδόζεηο 
Παπαζσηεξίνπ. 


