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Πνζνηηθόο ζηόρνο γηα ην 2020 ζε ζπκθσλία κε ηνλ επξσπατθφ ζηφρν:

κείσζε θαηά 50% ηνπ αξηζκνύ ησλ λεθξώλ ζηα νδηθά αηπρήκαηα ηνπ 2010

• Οι νεκποί ζηα οδικά αηςσήμαηα ηο 2020 να είναι λιγόηεποι από 640

ενδιάμεζος ζηόχος για ηο 2015: οι νεκροί λιγόηεροι από 880.

Η Παηδεία Οδηθήο Αζθάιεηαο είλαη ε ζηέξεε βάζε γηα ηε βειηίσζε ηεο

νδηθήο αζθάιεηαο

• Σκοπόρ ηος Σηπαηηγικού Σσεδίος: η ανάπηςξη Παιδείαρ Οδικήρ

Αζθάλειαρ

Σηξαηεγηθφ Σρέδην γηα ηε βειηίσζε ηεο Οδηθήο Αζθάιεηαο 

ζηελ Διιάδα, 2011 – 2020

1



• Η Παηδεία Οδηθήο Αζθάιεηαο ζπλδέεηαη κε ζεηηθέο γηα ηελ νδηθή

αζθάιεηα ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζε όια ηα επίπεδα: αηνκηθό,

νηθνγελεηαθό, νξγαληζκώλ θαη θνξέσλ, θνηλόηεηαο θαη θνηλσλίαο.

• Η Παηδεία Οδηθήο Αζθάιεηαο ζπλδέεηαη κε απόξξηςε ησλ επηθίλδπλσλ

ζπκπεξηθνξώλ ζηελ νδηθή θπθινθνξία θαη κε ηελ εθαξκνγή ελόο

απνηειεζκαηηθνύ ζπζηήκαηνο κέηξσλ νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηελ

απνδνρή ηνπο από ηελ Κνηλσλία.

• Με ηελ Παηδεία Οδηθήο Αζθάιεηαο ε αζθάιεηα είλαη εγγελήο ζε όιε ηε

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζην ζύζηεκα ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο,

ζηηο θάζεηο ζρεδηαζκνύ, ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ηνπ.

Παηδεία Οδηθήο Αζθάιεηαο 
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Η αλάπηπμε ηεο Παηδείαο Οδηθήο Αζθάιεηαο επηηπγράλεηαη κε δεκόζην

απηνθξηηηθφ δηάινγν θαη κάζεζε πνπ (κεηα)ζρεκαηίδεη ζηάζεηο, αμίεο θαη

πεπνηζήζεηο πνπ θαζνξίδνπλ ζπκπεξηθνξέο ζηελ νδηθή θπθινθνξία.

Ο ζπληνληζκόο ησλ απαξαίηεησλ δξάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε Παηδείαο

Οδηθήο Αζθάιεηαο απνηειεί αξκνδηφηεηα ηεο Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο

Βαζηθνί άμνλεο ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Παηδείαο Οδηθήο

Αζθάιεηαο:

• εθπαίδεπζε νδηθήο αζθάιεηαο σο δηαδηθαζία δηα βίνπ κάζεζεο

• εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα νδηθήο

αζθάιεηαο πνπ δξνπλ εληζρπηηθά ζε άιια κέηξα, π.ρ. δεκνζηνπνηεκέλεο

δξάζεηο επηηήξεζεο, λέεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη πξνγξάκκαηα

εθπαίδεπζεο

Αλάπηπμε Παηδείαο Οδηθήο Αζθάιεηαο 
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Οη δξάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε νδηθήο αζθάιεηαο εληάζζνληαη θπξίσο ζε

δύν πξνγξάκκαηα:

‘Εκπαίδεςζη Οδικήρ Αζθάλειαρ’, αξκνδηόηεηαο Υπνπξγείνπ Παηδείαο,

Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ

• εθπαίδεπζε νδηθήο αζθάιεηαο πνπ πξνζθέξεηαη ζην ζρνιείν, θαη κέζσ

ζρεηηθώλ εμσζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε παηδηά θαη εθήβνπο

‘Αζθαλείρ σπήζηερ ηηρ οδού’, αξκνδηόηεηαο: Υπνπξγείνπ ΥΠΟ.ΜΔ.ΓΙ

• εθπαίδεπζε, ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε νδεγώλ γηα αζθαιή

νδήγεζε

Ο εμεηδηθεπκέλεο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο

θαη o ζπληνληζκφο ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ: αξκνδηόηεηα

Γηππνπξγηθήο Δπηηξνπήο.

Η εθπαίδεπζε νδηθήο αζθάιεηαο σο δηαδηθαζία 

δηα βίνπ κάζεζεο (1/3)
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• Μέηξν απηνπξνζηαζίαο: έρεη ζηόρν ηελ αζθαιή ζπκκεηνρή ζηελ

θπθινθνξία θαη ηελ εθκάζεζε αζθαιώλ ηερληθώλ βξαρππξφζεζκα, θαη

ηελ αζθαιή θαη ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά καθξνπξφζεζκα.

• Παξέρνληαη γλψζεηο, αλαπηύζζνληαη δεμηφηεηεο, εληζρύεηαη ε

επίγλσζε ησλ θπθινθνξηαθώλ ζπλζεθώλ θαη ησλ πξνζσπηθώλ

πεξηνξηζκώλ, θαη νη ρξήζηεο παξνηξύλνληαη γηα απνθπγή επηθίλδπλσλ

θαηαζηάζεσλ.

• Η απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε νδηθήο αζθάιεηαο δεκηνπξγεί θαη

αιιάδεη ζηάζεηο έηζη ώζηε λα είλαη ζεηηθέο πξνο ηελ αζθαιή θαη

θνηλσληθά ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά.

Η εθπαίδεπζε νδηθήο αζθάιεηαο σο δηαδηθαζία 

δηα βίνπ κάζεζεο (2/3)
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Απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα

• έκθαζε ζε ζπκπεξηθνξά πνπ είλαη επηθίλδπλε

• επηθέληξσζε ζηελ νκάδα-ζηόρν πνπ ηελ εθδειώλεη, θαη ζηηο λνεηηθέο

θαη θπζηθέο ηθαλόηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο

(λνεηηθή αλάπηπμε, ιεηηνπξγηθνί πεξηνξηζκνί ιόγσ ειηθίαο, ζπλήζεηεο)

• ιακβάλεηαη ππόςε ην ππόβαζξν ηεο νκάδαο: έθζεζε ζηνλ θίλδπλν,

γλώζεηο, θίλεηξα θαη δπλαηόηεηεο ηεο ζε ζρέζε κε ηελ επηζπκεηή

ζπκπεξηθνξά

Η εθπαίδεπζε νδηθήο αζθάιεηαο σο δηαδηθαζία 

δηα βίνπ κάζεζεο (3/3)
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• Αθνξά ζηνπο πεδνύο, πνδειάηεο, νδεγνύο δηθύθισλ, κειινληηθνύο

νδεγνύο θαη επηβάηεο.

• Η εθπαίδεπζε νδηθήο αζθάιεηαο γίλεηαη κε καζήκαηα εληφο ηεο ηάμεο

θαη κε πξαθηηθή εμάζθεζε ζε πξνζηαηεπκέλεο πεξηνρέο θαη ζην

πξαγκαηηθό θπθινθνξηαθό πεξηβάιινλ.

• Αμηνπνίεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δπλακηθήο ησλ ζπδεηήζεσλ, ηεο νκαδηθήο

εξγαζίαο, ηεο έξεπλαο, ησλ παξνπζηάζεσλ ζε θνηλό θαη ησλ

δεκηνπξγηθώλ αλαδεηήζεσλ όπσο ην ζέαηξν ζηελ εθπαίδεπζε.

• Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε νδηθήο αζθάιεηαο απαηηείηαη ε

αλάπηπμε δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη

ηνπηθφ επίπεδν, ελώ ξόιν έρνπλ θαη ηδησηηθνί θνξείο.

Δθπαίδεπζε γηα παηδηά θαη εθήβνπο 
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• Οη δξάζεηο εθπαίδεπζεο νδηθήο αζθάιεηαο πξέπεη λα έρνπλ ηνλ

ραξαθηήξα πξνγξακκάησλ θαη όρη κεκνλσκέλσλ παξεκβάζεσλ.

• Η εθπαίδεπζε νδηθήο αζθάιεηαο πξέπεη λα εληάζζεηαη ζην ζρνιηθό

πξόγξακκα θαη’ ειάρηζην είθνζη ψξεο ηνλ ρξφλν ζηα Νεπηαγσγεία,

ζηα Γεκνηηθά θαη ζηα Γπκλάζηα.

• Δίλαη αλαγθαία ε αμηνιφγεζε, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηεο

πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο νδηθήο αζθάιεηαο.

• Ο ζπλδπαζκόο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηελ επηηήξεζε ησλ θαλόλσλ νδηθήο

θπθινθνξίαο θαη ηελ εθαξκνγή παξεκβάζεσλ βειηίσζεο ηεο ππνδνκήο

ζπκβάιιεη ζηελ επξχηεξε απνδνρή ηεο εθπαίδεπζεο απφ ηελ

θνηλσλία.

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηεο εθπαίδεπζεο γηα 

παηδηά θαη εθήβνπο (1/2)
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• Σηνλ ζρεδηαζκό ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο είλαη αλαγθαία ε

ζπκκεηνρή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ςπρνιφγσλ, ελώ βαζηθό ξόιν έρνπλ

νη εθπαηδεπηηθνί θαη ην πξνζσπηθό ηεο Τξνραίαο.

• Η ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο, ζηα παηδηά θαη ζηνπο εθήβνπο, κηαο

ζεηηθήο εηθφλαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο από ην πεξηβάιινλ ζην ζπίηη θαη

ζην ζρνιείν, έρεη ζεκειηώδε ζεκαζία ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ

αζθάιεηαο.

• Οη γνλείο έρνπλ ηνλ ξόιν πξνηύπσλ θαη είλαη νη πξψηνη εθπαηδεπηέο.

Θα πξέπεη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηνλ ξόιν ηνπο θαη λα εληζρπζνύλ

νη δπλαηόηεηεο θαη ε πξνζθνξά ηνπο.

Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ηεο εθπαίδεπζεο γηα 

παηδηά θαη εθήβνπο (2/2)
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• Τα παηδηά καζαίλνπλ κέζσ ηεο πξνζσπηθήο εκπεηξίαο. Η πξαθηηθή

εθπαίδεπζε πξέπεη λα αλαπηπρζεί θαη λα εληζρπζεί ζην ζρνιείν θαη ζην

ζπίηη.

• Υπάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ζε

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ή ζέζε.

• Η ζηαδηαθή εμάζθεζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ παηδηώλ ζε ξεαιηζηηθφ

πεξηβάιινλ κε επίβιεςε, είλαη ζεκαληηθόο παξάγνληαο επηηπρίαο ηεο

εθπαίδεπζεο.

• Η εθπαίδεπζε γηα ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ αζθαιείαο πξέπεη λα

επηθεληξώλεηαη ζηελ αλάπηπμε γλώζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζεηηθώλ

ζηάζεσλ, ώζηε λα γίλεη ζηνηρείν ηεο ζπλεζηζκέλεο ζπκπεξηθνξάο.

Θέκαηα εθπαίδεπζεο παηδηψλ
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• Τν πεξηερφκελν, ε κέζνδνο θαη ηα κέζα επηθνηλσλίαο (πξόζσπν κε

πξόζσπν επαθή) ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια

ζρεδηαζκέλα θαη ειθπζηηθά γηα απηέο ηηο ειηθίεο.

• Ο όξνο ‘εθπαίδεπζε νδηθήο αζθάιεηαο’ είλαη πην θαηάιιεινο θαη

ειθπζηηθόο από ηνλ όξν ‘θπθινθνξηαθή αγσγή’, εηδηθά γη’ απηή ηελ

νκάδα.

• Παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ είλαη: ε ρξήζε πνιπκέζσλ, ε

ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ππεπζπλόηεηαο θαη

ζπδεηήζεηο κε άηνκα πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζε νδηθά αηπρήκαηα.

Θέκαηα εθπαίδεπζεο εθήβσλ (1/2)
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• Οη έθεβνη επεξεάδνληαη έληνλα από ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, είλαη

απζόξκεηνη, ζεσξνύλ όηη δελ είλαη επάισηνη, δελ έρνπλ εκπεηξία

(απηνκαηηζκνύο) θαη ε ζπκπεξηθνξά θαη νη ζηάζεηο ηνπο επεξεάδνληαη

από ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο.

• Η απην-αμηνιφγεζε θαη ε θαηάιιειε επηζήκαλζε ησλ πξνζσπηθψλ

νξίσλ θαη ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ ηίζεληαη από ηνπο θαλόλεο νδηθήο

θπθινθνξίαο είλαη θξίζηκα ζηνηρεία ηεο εθπαίδεπζεο.

• Σηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζα πξέπεη λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ απνθπγή ηνπ

θηλδχλνπ.

Θέκαηα εθπαίδεπζεο εθήβσλ (2/2)
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Η ζπκπεξηθνξά ζε αηνκηθό επίπεδν επεξεάδεηαη από ηηο ππνθεηκεληθέο

αληηιήςεηο γηα ηηο επηθξαηνύζεο ζηάζεηο θαη ηε ζπλήζε ζπκπεξηθνξά.

Οη εμεηδηθεπκέλεο εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο απνζθνπνύλ:

• ζηελ ελίζρπζε ηεο επίγλσζεο γηα ηελ αμία ηεο αζθαινχο

ζπκπεξηθνξάο,

• θαη ζηελ αιιαγή ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ ιαζεκέλσλ αληηιήςεσλ

ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθά απνδεθηή ζπκπεξηθνξά θαη ηελ επηθξαηνύζα

ζπκπεξηθνξά.

Γηα ηνλ ζσζηό ζρεδηαζκό ησλ εθζηξαηεηώλ είλαη αλαγθαίν λα πξνεγεζνύλ

ζρεηηθέο έξεπλεο θαη λα δηακνξθσζνχλ ηα θαηάιιεια κελχκαηα.

Γξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο
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• ε νκάδα-ζηφρνο θαη ν ηειηθφο ζθνπφο είλαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλα

• ηα κελύκαηα θαη ν ηξόπνο κεηάδνζήο ηνπο είλαη θαηάιιεια θαη

απνηειεζκαηηθά γηα ηνλ ζθνπό θαη ηελ νκάδα-ζηόρν

• ηα κεηαδηδόκελα κελύκαηα λα πξνζειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ ηεο νκάδαο

• παξέρνπλ λέεο - κε γλσζηέο πιεξνθνξίεο θαη αλαθέξνληαη ζηελ

επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά

• κέξνο επξχηεξνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεσλ κε ζηόρν ηνλ πεξηνξηζκό ηεο

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο

• έρνπλ δηάξθεηα θαη επαξθή ρξεκαηνδόηεζε γηα έξεπλα, ζρεδηαζκό θαη

πηινηηθή εθαξκνγή θαη ζπλδπάδνληαη κε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ

ηνπο

Πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο 
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Θεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ζηνρεπκέλεο:

• ζηελ αλαγλψξηζε εκθαλψλ θαη κε εκθαλψλ θηλδχλσλ ζην νδηθό θαη

θπθινθνξηαθό πεξηβάιινλ,

• ζηε ξεαιηζηηθή εθηίκεζε ησλ ηθαλνηήησλ (απηνγλσζία) ηνπ

αξράξηνπ νδεγνύ,

• ζηελ απνθπγή αλάπηπμεο ππεξβνιηθήο απηνπεπνίζεζεο

• ηελ απνθπγή θαηαζηάζεσλ πνπ ελέρνπλ θηλδχλνπο

Τν ζεσξεηηθό κέξνο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη ππόβαζξν γλώζεο θαη

παξόηξπλζεο γηα ζπγρσξεηηθή νδεγηθή ζπκπεξηθνξά, ηδηαίηεξα ζε

ζρέζε κε ηνπο επάισηνπο ρξήζηεο.

Δλίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο ππνςεθίσλ νδεγψλ
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• Η ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ησλ νδεγώλ κεγαιύηεξεο ειηθίαο έγθεηηαη

θπξίσο ζην όηη δηεπθνιύλεη ηε ιήςε αζθαιψλ απνθάζεσλ.

• Η εθπαίδεπζε κπνξεί λα βνεζήζεη νδεγνύο κεγαιύηεξεο ειηθίαο λα

θαηαλνήζνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο θαη ηελ αλάγθε

πξνζαξκνγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, λα ηνπο θηλεηνπνηήζεη λα

απνθεύγνπλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο θαη λα ηνπο θαζνδεγήζεη ώζηε λα

πάξνπλ θαηάιιειεο απνθάζεηο γηα ηελ νδήγεζε.

• Η επαηζζεηνπνίεζε ησλ νδεγώλ πξέπεη λα γίλεηαη έγθαηξα ώζηε λα

είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη κε ηελ ειηθία θαη

επεξεάδνπλ ηελ νδήγεζή ηνπο.

Δθπαίδεπζε θαη ειηθησκέλνη νδεγνί
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Οη ειηθησκέλνη νδεγνί κπνξεί λα βνεζεζνχλ ηδηαίηεξα κέζσ ηεο

απηναμηνιφγεζεο.

Βνεζήκαηα εθπαίδεπζεο θαη απηναμηνιόγεζεο, θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα,

κπνξεί λα έρνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηνπο ζηόρνπο ηνπο

(ελίζρπζε γλώζεο/επίγλσζεο θαη παξόηξπλζε γηα πξνζαξκνγή).

Πεξηνξηζκνί ησλ βνεζεκάησλ απηναμηνιφγεζεο:

• Γελ αλακέλεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ όπσο είλαη επηζπκεηό από

νδεγνύο κε ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη

νη νπνίνη ηα έρνπλ ζε κεγάιν βαζκό αλάγθε.

• Πξνϋπνζέηνπλ εηιηθξηλείο απαληήζεηο. Με ξεαιηζηηθέο απαληήζεηο

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κε θαηάιιειε αλάδξαζε.

Δθπαίδεπζε θαη ειηθησκέλνη νδεγνί - Απηναμηνιφγεζε
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• αλαθέξεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ νδήγεζεο θαη ζηελ επηξξνή ηεο

εμαζζέλεζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ ηθαλνηήησλ ζηελ νδήγεζε

• πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο σο πξνο ην πώο ζα αληαπεμέιζνπλ ζε

ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο ή πσο ζα ηηο απνθύγνπλ

• ππνγξακκίδεη ηα πιενλεθηήκαηα αζθαιώλ πξαθηηθώλ

• ππνγξακκίδεη όηη ε αζθαιήο θαη ππεύζπλε νδήγεζε αληαπνθξίλεηαη

ζηηο πξνζδνθίεο ησλ ζεκαληηθώλ πξνζώπσλ ζην θνηλσληθό θαη

νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ

• πξνηξέπεη ηνπο νδεγνύο λα απεπζύλνληαη ζε επαγγεικαηίεο (γηαηξνύο,

εθπαηδεπηέο) γηα ηηο αλεζπρίεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ νδήγεζε

• παξνπζηάδεη ηηο δπλαηόηεηεο γηα αζθαιείο κεηαθηλήζεηο, ελαιιαθηηθέο

ηεο νδήγεζεο

Δθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα ειηθησκέλνπο νδεγνχο
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• Η πξόζθαηε λνκνζεζία πνπ πξνβιέπεη πεξηνδηθή δηνηθεηηθή αλαλέσζε

αδεηώλ νδήγεζεο κπνξεί λα απνηειέζεη πιαηθόξκα γηα αλάπηπμε

πξνγξακκάησλ δηα βίνπ κάζεζεο θαη γηα εηζαγσγή κέηξσλ

ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα αζθαινύο νδήγεζεο

θαη αζθαιώλ κεηαθηλήζεσλ.

• Αλάπηπμε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ

ζεσξεηηθή εθπαίδεπζε ζε ζπλδπαζκό κε πξαθηηθή εμάζθεζε θαη

δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο θαη απηναμηνιόγεζεο.

• Οη Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο κπνξεί λα έρνπλ έλα ζεηηθό ξόιν ζηε

πξνζπάζεηα απηή κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο κεγαιύηεξνπο ζε

ειηθία νδεγνύο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα.

Ηιηθησκέλνη νδεγνί - ηα επφκελα βήκαηα
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• Μεγάιεο ζεκαζίαο είλαη ε πξνζηαζία ησλ νδεγψλ κε κεησκέλε

ηθαλφηεηα απηνπεξηνξηζκνχ θαη πξνζαξκνγήο: άηνκα κε άλνηα ή

ήπηα λνεηηθή πζηέξεζε.

• Σε απηή ηελ θαηεύζπλζε έλα δηεζλώο επηηπρεκέλν κέηξν είλαη ε θαηά

ζηάδηα αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο νδήγεζεο.

• Η ζρεηηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ελεκέξσζε ηνπ νηθνγελεηαθνύ

πεξηβάιινληνο θαη ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο είλαη αλαγθαία: έρνπλ

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ αξρηθά κηθξώλ αιιαγώλ

ζηελ νδήγεζε πνπ κπνξεί λα γίλνπλ όιν θαη πην πξνβιεκαηηθέο κε ηελ

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ.

Ηιηθησκέλνη νδεγνί - ηα επφκελα βήκαηα
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