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ΘΔΜΑΣΑ

 Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο – Σηάδηα νινθιήξσζεο

 Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο απόζπαζεο– Έλλνηεο θαη νξηζκνί

 Μέζνδνη κειέηεο ηεο απόζπαζεο

 Δπηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζόδνπ 

 Πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο

 Απνηειέζκαηα

 Σπκπεξάζκαηα - Πξνηάζεηο

Θευπηηική 
πποζέγγιζη 

Ππακηική 
πποζέγγιζη 
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ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ

 κοπόρ: 
Καζνξηζκόο ηνπ ξόινπ ηεο παξόδηαο δηαθήκηζεο, ηεο ππεξθνξησκέλεο 

πιεξνθνξηαθήο ζήκαλζεο, ησλ νδεγηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηεο εκπεηξίαο σο 
παξάκεηξνη ζηελ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ. 

 ημανηικόηηηα ηος θέμαηορ:

Η απόζπαζε ηνπ νδεγνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νδήγεζεο, εμαηηίαο κίαο 
δεπηεξεύνπζαο ελαζρόιεζεο, αλαθεξόηαλ ζην 22% ηυν αηςσημάηυν θαη 

ηυν παπαλίγο αηςσημάηυν!!!
“100-Car Naturalistic Driving Study” (2006) 

Virginia Tech Transportation Institute (VTTI)

 Η έπεςνα έυρ ζήμεπα: 

Πξνηεξαηόηεηα δόζεθε ζηνπο νδεγνύο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ. Πιεζώξα 
κειεηώλ γηα ηελ απόζπαζε πνπ πξνθαινύλ ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη ν 
εμνπιηζκόο εληόο ηνπ νρήκαηνο.
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Βαζικά Υαπακηηπιζηικά και Έννοιερ ηηρ Απόζπαζηρ

4 μοπθέρ: νπηηθή, λνεηηθή, εκβηνκεραληθή, αθνπζηηθή 

Οπιζμόρ
«η απόζπαζη ζσεηίζεηαι με ηην απόκλιζη ηηρ πποζοσήρ από ηην οδήγηζη, διόηι 
ο οδηγόρ είναι πποζυπινά πποζηλυμένορ ζε ένα ανηικείμενο, άηομο, θέμα ή 
γεγονόρ μη ζσεηικό με ηην οδήγηζη, με αποηέλεζμα να μειώνεηαι η πποζοσή 
ηος, η λήτη αποθάζευν, και/ή η απόδοζη, οδηγώνηαρ ζε αςξημένος πίζκος 

διοπθυηικέρ ενέπγειερ, παπαλίγο αηςσήμαηα, ή αηςσήμαηα»
Hedlund, Simpson & Mayew, 2006 

International Conference on Distracted Driving, 2005 

Η διαθοπά
Τν κόλν πνπ ζα δηαθνξνπνηήζεη κηα έξεπλα είλαη η επιλογή ηηρ καηάλληληρ μεθόδος
μελέηηρ κηαο θαη δελ είλαη όιεο νη δηαζέζηκεο κέζνδνη εθαξκόζηκεο ή απνηειεζκαηηθέο

Αποηελέζμαηα
 ζύγθξνπζε ή παξαιίγν ζύγθξνπζε 
 αιιαγή ηεο ηαρύηεηάο
 απόηνκα θαη αλαίηηα θξελαξίζκαηα 
 απώιεηα ειέγρνπ - έμνδνο νρήκαηνο από ηηο νξηνγξακκέο ηνπ νδνζηξώκαηνο θηι. 

2 sec!!!
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Μέθοδοι Μελέηηρ ηηρ Απόζπαζηρ

Γεδομένα
• Από παξαηήξεζε ζε θάπνην ζεκείν ηεο δηαδξνκήο ή εληόο νρήκαηνο
• Από ηηο επί ηόπνπ έξεπλεο ζηνλ ηόπν ηνπ αηπρήκαηνο ή θαη από  “καύξα θνπηηά” 

θαηαγξαθήο αηπρεκάησλ.
• Από πεηξάκαηα ζε πξνζνκνησηή, δνθηκαζηηθά νρήκαηα θαη κεηξήζεηο ζην πεδίν 
• Από κειέηε κεκνλσκέλσλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ θαη ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρώλ
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Μέζνδνη

Μειέηεο 
βαζηζκέλεο ζε 

ζηνηρεία 
αηπρεκάησλ

Δξγαζηεξηαθέο-
Πεηξακαηηθέο

Μειέηεο 
παξαηήξεζεο

 οπιζμένα είδη ηων μεθόδων δεν πεπιλαμβάνονηαι ζε καμία από ηιρ παπαπάνω καηηγοπίερ, όπωρ
Πεπιθεπική Ανίσνεςζη Ανηικειμένος και η μέθοδορ Παποδικήρ Παπεμπόδιζηρ ηηρ Όπαζηρ



Μελέηερ Βαζιζμένερ ζε ηοισεία Αηςσημάηυν

2 είδη Μελεηών

Μειέηε ησλ ζηνηρείσλ ησλ αηπρεκάησλ πνπ έρνπλ ήδε γίλεη ζε 
έλα νξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν 
θάπνηαο δηαδξνκήο 

Σπιινγή εθ λένπ ζηνηρείσλ παξαθνινπζώληαο ηα αηπρήκαηα πνπ 
ηπρόλ ζα δηεμαρζνύλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο, θαηά ην ρξνληθό 
δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε έξεπλά
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Δπγαζηηπιακέρ- Πειπαμαηικέρ Μελέηερ

 Λακβάλνπλ ρώξα ζε απόιπηα ειεγρόκελν πεξηβάιινλ, ππό ειεγρόκελεο 
ζπλζήθεο θαη ξπζκίζεηο

2 είδη μελεηών: 

 Μελέηερ με Υπήζη Πποζομοιυηή
Δληόο εξγαζηεξηαθνύ πεξηβάιινληνο ηνπνζεηείηαη έλαο πξνζνκνησηήο, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη 
κία απιή νζόλε ππνινγηζηή κε έλα θάζηζκα γηα ηνλ νδεγό, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θηλνύκελε 
βάζε ή αθόκα λα έρεη ην ζθειεηό κίαο κνηνζηθιέηαο ή ελόο πνδειάηνπ

 Μελέηερ ζε Γοκιμαζηικέρ Πίζηερ Γιαδπομών
Τα νρήκαηα είλαη πξαγκαηηθά, αιιά ε δηαδξνκή είλαη θιεηζηή θαη δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γη΄ 
απηό ην ζθνπό

ηόσορ
Η κέηξεζε ηεο απόζπαζεο ηνπ νδεγνύ ζρεηίδνληάο ην κε ην επίπεδν εθηέιεζεο ηνπ νδεγηθνύ 
έξγνπ (πξσηεύνλ ζέκα), θαζώο ζε απηό εληάζζεηαη κία πηζαλή αηηία απόζπαζεο (δεπηεξεύνλ 
ζέκα).
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Μελέηερ Παπαηήπηζηρ ζηο Πεδίο

 Γηεμάγνληαη ζην πεδίν, δειαδή ζε νδνύο θπθινθνξίαο νρεκάησλ 

 Φξεζηκνπνηνύληαη ζε απηέο πξαγκαηηθά νρήκαηα. 

 Πιεζηέζηεξεο ζηελ πξαγκαηηθή νδήγεζε θαη νη πιένλ δηαθξηηηθέο  

2 είδη μελεηών:

 Παπαηήπηζη καθοπιζμένος ζημείος 

Έλαο ζηαηηθόο παξαηεξεηήο θαηαγξάθεη ηηο αληηδξάζεηο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά νδεγώλ θαζώο 
απηνί δηέξρνληαη από έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν

 Υπήζη Διδικά Δξοπλιζμένυν Οσημάηυν 

Οδεγνί ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζηηο κεηξήζεηο. Τα νρήκαηα είλαη εμνπιηζκέλα κε θάκεξεο 
θαηαγξαθήο θαη αηζζεηήξεο

Υπάξρνπλ δύν ηξόπνη λα δηεμαρζνύλ νη έξεπλεο απηέο:

 Τν όρεκα παξαρσξείηαη ζηνλ νδεγό ή ν εμνπιηζκόο ηνπνζεηείηαη ζην όρεκα ηνπ γηα κεγάιν 
ρξνληθό δηάζηεκα

 Κάζε ζπκκεηέρσλ νδεγεί ην εμνπιηζκέλν όρεκα γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλε δηαδξνκή ππό ηελ 
επνπηεία ηνπ κειεηεηή
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Έπεςνερ Δπυηημαηολογίος

 Η ζύληαμε ελόο πιήξνπο 
εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε δηεμαγσγή 
ζπλεληεύμεσλ κπνξεί λα γίλεη:

 Τειεθσληθά

 Σηνλ ηόπν ελόο αηπρήκαηνο

 Μπνξεί λα απεπζύλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 
νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ

5ο Πανελλήνιο Σςνέδπιο Οδικήρ Αζθάλειαρ



Πεπιθεπειακή Ανίσνεςζη Ανηικειμένος (PDT)

 Δθαξκόδεηαη ζε πξνζνκνησηή θαη ζην πεδίν

 Μεηξά ηελ ηθαλόηεηα ηνπ νδεγνύ λα εληνπίδεη έλα νπηηθό εξέζηζκα
(11° κε 23° αξηζηεξά ηνπ ζην νπηηθό πεδίν)

 Υπνινγίδεηαη ν ρξόλνο αληίδξαζήο ηνπ θαη ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη 
κέρξη λα πηέζεη ηνλ δηαθόπηε

 Η όξαζε ηνπ νδεγνύ ζπζθνηίδεηαη γηα κία κηθξή ρξνληθή πεξίνδν 

 Μπνξεί λα πξνζνκνησζεί θαη ε απόζπαζε ηνπ νδεγνύ θαζνξίδνληαο 
αλ ε δηαθνπή ελόο ζέκαηνο έρεη ή όρη θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα 

Οπηική Έμθπαξη (Visual Occlusion)
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Επιλογή Καηάλληληρ Μεθόδος

Παπαηήπηζη ζηο πεδίο με σπήζη ειδικά εξοπλιζμένων οσημάηων

+

Χπήζη καηάλληλων διαμοπθωμένων επωηημαηολογίων

Σηάδια Ολοκλήπωζηρ

Πιλοηικό ζηάδιο (Πεπιθεπειακή Οδό Θεζζαλονίκηρ) -10 οδηγοί

Δπωηημαηολόγια - 70 οδηγοί

Μεηπήζειρ ζηην Αηηική Οδό - 30 οδηγοί

Μεηπήζειρ ζηην Λεωθόπο Κηθιζού - 20 οδηγοί

Μεηπήζειρ ζηην Δθνική οδό Θεζζαλονίκηρ Γιαννιηζών - 30 οδηγοί
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Υπήζη Σςποποιημένυν Μεθόδυν 
Αληαιιαγή δεδνκέλσλ, ζπκπεξαζκάησλ θαη θαιώλ πξαθηηθώλ      

πξναγσγή ηεο έξεπλαο επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο

Απαξαίηεηνο είλαη ν εληνπηζκόο ηεο θαηάιιειεο κεζόδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ 
κέζσ ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο ησλ δηαζέζηκσλ κεζόδσλ



Μελέηη ζηο πεδίο 

 Καηαγξαθή ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο

 2 δηαδξνκέο εμνηθείσζεο

 Δπηβαηηθό απηνθίλεην
 Σύζηεκα παξαθνινύζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο θίλεζεο ηεο 

καηηάο θαη ηεο ζέζεο ηεο θεθαιήο ηνπ νδεγνύ 
(FaceLab, Seeing Machines)

 Λνγηζκηθό επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ Captiv
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Έπεςνα Δπυηημαηολογίος (1/2)

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
 Πξνζσπηθέο ζπλεληεύμεηο

 70 νδεγνί

 60% άληξεο – 40% γπλαίθεο

 Ηιηθηαθέο νκάδεο: 26-35

36-45

46-55

 Έκπεηξνη νδεγνί (>10 έηε ζπλερνύο νδήγεζεο)

 Δμνηθεησκέλνη κε ηελ νδό

67%
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Έπεςνα Επωηημαηολογίος (2/2)

Βαζικά σαπακηηπιζηικά επωηημαηολογίος
 66 επωηήζειρ 

 1ο Μέπορ  

• Γημογπαθικά σαπακηηπιζηικά

• Χαπακηηπιζηικά μεηακινήζεων 

• Ιζηοπικό οδήγηζηρ – Σηοισεία εμπειπίαρ

 2ο Μέπορ (ηαξινόμηζη Regan, 2010)

• Πεπιοπιζμένη πποζοσή - Driver Restricted Attention (DRA), 

• Όσι ζωζηά ιεπαπσημένη πποζοσή - Driver Misprioritised Attention (DMPA),

• Αμελήρ πποζοσή - Driver Neglected Attention (DNA )

• Δπιπόλαια/βιαζηική πποζοσή - Driver Cursory Attention (DCA) 

• Πεπίζπαζη/απόζπαζη ηηρ πποζοσήρ - Driver Diverted Attention (DDA ) 

 3ο Μέπορ

• Δμπειπία μεηπήζεων

 Πποηγήθηκε έπεςνα «πιλόηορ» με ζηόσο ηη βεληίωζη ηων 

επωηημαηολογίων
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Αποηελέζμαηα Έπεςναρ Μεηπήζευν

!Απόζπαζε ιόγσ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ:7,84% (6-8,85%) ηνπ ζπλνιηθνύ 
ρξόλνπ ηεο νδήγεζεο. 

Πνζνζηό ηνπ ζπλνιηθνύ ρξόλνπ πνπ θνηηά ν νδεγόο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο

Οη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θηλνύκελεο εηθόλεο πξνζέιθπζαλ 
ζεκαληηθά πεξηζζόηεξεο θαη πην καθξνρξόληεο καηηέο από ηνπο ζπκβαηηθνύο 
ζηαηηθνύο πίλαθεο δηαθεκίζεσλ

Όζν πεξηζζόηεξεο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ππάξρνπλ ζε θάπνην ζεκείν ηεο 
δηαδξνκήο, ηόζν πεξηζζόηεξν δηαξθεί ε απόζπαζε ηεο πξνζνρήο απμάλνληαο, 
επίζεο, ηηο επαλαιεπηηθέο καηηέο. 

Οη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο πξνζειθύνπλ πεξηζζόηεξν ηα γπλαηθεία βιέκκαηα ζε 
πνζνζηό 8,7% από όηη ηα αληξηθά ηα νπνία αλέξρνληαη ζε πνζνζηό 7,5%

Όινη, αλεμαηξέησο, νη νδεγνί απνζπώληαη από ζρεδόλ όιεο ηηο δηαθεκηζηηθέο 
πηλαθίδεο ηεο δηαδξνκήο

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο δηαδξνκήο, 50% ησλ νδεγώλ θνίηαμαλ πεξηζζόηεξεο 
δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξώηε δηαδξνκή
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Αποηελέζμαηα Έπεςναρ Δπυηημαηολογίος(1/3)

Γενική άποτη ζςμμεηεσόνηυν για ηην απόζπαζη ηηρ πποζοσήρ ηος οδηγού

Τν 100% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο ε απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ησλ νδεγώλ 
είλαη ππαξθηό πξόβιεκα θαη εκθαλίδεηαη ζε πνζνζηά από 40 έσο 90% ζηνπο 
νδεγνύο.

Τν 90% πηζηεύεη όηη ε απόζπαζε ηεο πξνζνρήο εκθαλίδεηαη ζε όινπο ηνπο νδεγνύο.

Τν 90% ζεσξεί όηη νη νδεγνί δελ θαηαιαβαίλνπλ ην πόηε απνζπώληαη.

Τν 97% ζεσξεί πσο νδεγεί αζθαιώο.

Μόλν ην 10% παξαδέρεηαη πσο έρεη ζπκκεηάζρεη ζε αηύρεκα ζην νπνίν έπαημε 
θαζνξηζηηθό ξόιν ε απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ. 

Γείσνοςν να ανηιλαμβάνονηαι ηον κίνδςνο ηηρ απόζπαζηρ ηηρ πποζοσήρ

δίσυρ να καηανοούν πλήπυρ ηον βαθμό ζηον οποίο ηο θαινόμενο έσει 
επίπηυζη ζηοςρ ίδιοςρ!
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Αποηελέζμαηα Έπεςναρ Δπυηημαηολογίος(2/3)

Άποτη ζςμμεηεσόνηυν για ηην απόζπαζη ηηρ πποζοσήρ ηος οδηγού
εξαιηίαρ ηυν διαθημιζηικών πινακίδυν

Σε πνζνζηό 70% όηη πάληα ή ζρεδόλ πάληα δηαβάδνπλ-θνηηνύλ ηηο δηαθεκηζηηθέο
πηλαθίδεο θαζώο νδεγνύλ

Τν 35% ηζρπξίδεηαη όηη ε ζπλήζεηα απηή ηνπο αθνινπζεί αθόκε θαη αλ νδεγνύλ γηα
πξώηε θνξά ζε έλαλ δξόκν.

Τν 97% πσο όζν απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζηελ νδό
απμάλεηαη θαη ε επηθηλδπλόηεηα ηεο νδνύ.

Τν 95% απάληεζε πσο ε πηζαλόηεηα πξόθιεζεο αηπρήκαηνο απμάλεηαη ζε πνιύ
κεγάιν ή θαη κέγηζην βαζκό ιόγσ ηεο ύπαξμεο θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ, αηόκνπ,
δώνπ ή γεγνλόηνο εθηόο ηνπ νρήκαηνο

Τν 95% ζεσξεί πσο ε ύπαξμε δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ απμάλεη ηελ πηζαλόηεηα
πξόθιεζεο νδηθνύ αηπρήκαηνο ζε πνιύ κεγάιν ή κέγηζην βαζκό.

Γείσνοςν να ανηιλαμβάνονηαι ηον κίνδςνο ηηρ απόζπαζηρ ηηρ πποζοσήρ
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Αποηελέζμαηα Έπεςναρ Δπυηημαηολογίος(3/3)

Γενική άποτη ζςμμεηεσόνηυν για ηη δική ηοςρ οδική ζςμπεπιθοπά

Τν 80% λα ζεσξεί πσο νη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο, είηε είλαη ζηαηηθέο είηε
θηλνύκελεο (βίληεν), ηξαβνύλ ηελ πξνζνρή ηνπ ζε ειάρηζην βαζκό έσο θαζόινπ.

Τν πνζνζηό ησλ εξσηεζέλησλ πνπ ζεσξεί όηη απνζπάηαη από ηηο Ηιεθηξνληθέο
Πιεξνθνξηαθέο Πηλαθίδεο ζε κεγάιν βαζκό (35%) είλαη κεγαιύηεξν από απηό πνπ
ζεσξεί όηη απνζπάηαη από ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο (20%)

Τν 60% ζεσξεί πσο ειάρηζηα έσο θαζόινπ ηξαβνύλ ηελ πξνζνρή ηνπ άηνκα,
γεγνλόηα, αληηθείκελα ή δώα εθηόο ηνπ νρήκαηνο.

Η πλειοτηθία απνείηαι όηι αποζπάηαι η πποζοσή ηοςρ!!!
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ςμπεπάζμαηα (1/2)

 Η απόζπαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ είλαη ππαξθηό πξόβιεκα.

 Γελ είλαη όιεο νη κέζνδνη κειέηεο εθαξκόζηκεο ή απνηειεζκαηηθέο.

 Η πιένλ θαηάιιειε θαη εθαξκόζηκε ζηελ ελ ιόγσ πεξίπησζε είλαη ε
ρξήζε εμνπιηζκέλνπ νρήκαηνο ζε ζπλδπαζκό κε θαηάιιεια
δηακνξθσκέλα εξσηεκαηνιόγηα.

 Τα απνηειέζκαηα ραξαθηεξίδνληαη από πςειό βαζκό εγθπξόηεηαο θαη
αμηνπηζηίαο.

 Οη πξώηεο κεηξήζεηο δείρλνπλ όηη όινη νη νδεγνί απνζπώληαη από ηηο
δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο.

 Υπάξρεη αλαγθαηόηεηα ζπζρέηηζεο απόζπαζεο κε ραξαθηεξηζηηθά
πηλαθίδσλ θαη νδηθνύ πεξηβάιινληνο.
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ςμπεπάζμαηα (2/2)

 Η αληίζεζε πνπ πξνθύπηεη από ηε κειέηε ηεο άπνςεο πνπ νη νδεγνί
έρνπλ γηα ηελ απόζπαζε ηεο πξνζνρήο γεληθά θαη ην θαηά πόζν
εκθαλίδεηαη ζηνπο ίδηνπο παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ

Δκθαλίδνληαη λα :

Δίλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη

Δίλαη γλώζηεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

Αλαγλσξίδνπλ ηελ επηθηλδπλόηεηά ηνπ 

Αληηιακβάλνληαη όηη εκθαλίδεηαη ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο νδεγνύο

Γλσξίδνπλ ηελ επηθηλδπλόηεηα θαη ηελ ζπκβνιή ηεο απόζπαζεο ηεο 
πξνζνρήο ηνπ νδεγνύ εμαηηίαο ησλ δηαθεκηζηηθώλ πηλαθίδσλ ζηα 
αηπρήκαηα

Αλλά
θνηηνύλ ηηο δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο αθόκε θαη αλ νδεγνύλ γηα πξώηε θνξά ζε κία 
νδό θαη ζεσξνύλ όηη ε πξνζνρή ηνπο δελ απνζπάηαη

Η ανάλςζη ηυν μεηπήζευν, όμυρ, καηαλήγει ζηα ανηίθεηα ζςμπεπάζμαηα

ελώ είλαη ππνςηαζκέλνη ζρεηηθά κε ηνλ θίλδπλν 
ζεσξνύλ όηη ν βαζκόο έθζεζεο ηνπο ζην θαηλόκελν δελ είλαη αλεζπρεηηθόο ή 
επηθίλδπλνο. 
97% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε ζεηηθά ζηε εξώηεζε ζρεηηθά κε ην αλ ζεσξεί 
όηη νδεγεί κε αζθαιή ηξόπν.

ςπεπεκηιμούν ηιρ δςναηόηηηερ ηοςρ
δεν ανηιλαμβάνονηαι ηην επικινδςνόηηηα ηυν ππάξεών ηοςρ. 
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Πποηάζειρ

 Σπζρέηηζε έξεπλαο θαη κε άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νδηθνύ
πεξηβάιινληνο

 Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο κε εκπεηξνγλώκνλεο, όπσο ςπρνιόγνη ή
γηαηξνί, πξνθεηκέλνπ λα παξαζρεζεί κηα νινθιεξσκέλε
πξνζέγγηζε.

 Αιιαγή λννηξνπίαο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο

 Δθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ησλ νδεγώλ

 Υηνζέηεζε πνιηηηθήο κείσζεο ηεο νπηηθήο ξύπαλζεο ζηελ πόιε



Ευχαριστούμε πολύ!

Διέλε Μηζνθεθάινπ, emisokef@uth.gr
Νηθόιανο Ηιηνύ, neliou@uth.gr
Σνθία Βαξδάθε, sophiav@central.ntua.gr
Παληειήο Κνπειηάο, pkopelia@attikesdiadromes.gr
Φάλεο Παπαδεκεηξίνπ, fpapadim@attikesdiadromes.gr
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