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Σε μια εποχή ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης,
όπου τα κινητά τηλέφωνα συνιστούν ζωτικό
στοιχείο της καθημερινότητας των ανθρώπων
παγκοσμίως, αποτελεί πρόκληση να μην
απασχολούμε διαρκώς τα χέρια και τα μάτια μας
με τις συσκευές μας, ακόμη και όταν οι
περισπάσεις που αυτές προκαλούν μας θέτουν
σε σοβαρό κίνδυνο.

Οποιαδήποτε ενασχόληση με το κινητό
τηλέφωνο πίσω από το τιμόνι, είτε πρόκειται
για επικοινωνία είτε για εφαρμογές πλοήγησης,
μουσικής και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μας
επηρεάζει με τρόπους που δεν καταλαβαίνουμε
και αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης
τροχαίου συμβάντος. Υπολογίζεται ότι περίπου
10-30% των τροχαίων συγκρούσεων οφείλεται
σε περισπάσεις από κινητό τηλέφωνο.

Αποδεδειγμένα, ωστόσο, η συνήθεια αυτή
μπορεί να αλλάξει, καθιστώντας τους δρόμους
ασφαλέστερους για όλους. 

ΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ
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Η οδηγική
συμπεριφορά
επηρεάζεται

περισσότερο κατά τη
διάρκεια μιας

τηλεφωνικής κλήσης
απ' ό,τι η οδήγηση υπό
την επήρεια αλκοόλ με

συγκέντρωση 
0,8 g/l BAC. 

(Πηγή: TRL 2002)



28,6%

45,3%

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η χρήση κινητού ανά χείρας παράλληλα με την
οδήγηση αυξάνει την πιθανότητα πρόκλησης τροχαίου συμβάντος κατά 4 φορές (WHO, 2015). Αν και
όλοι φαίνεται να γνωρίζουν ότι αυτό αποτελεί μια ριψοκίνδυνη συμπεριφορά, εντούτοις ένα μεγάλο
ποσοστό οδηγών δηλώνει ότι επιδίδεται σε διάφορες επικίνδυνες συνήθειες που αφορούν στη
χρήση του κινητού τηλεφώνου ενόσω οδηγούν.

Στην Ευρώπη, το ποσοστό αυτοαναφερόμενης
χρήσης κινητού παράλληλα με την οδήγηση για
ομιλία μέσω hands-free φθάνει το 47.7%, για
ομιλία με τη συσκευή ανά χείρας το 28.6% ενώ,
για πληκτρολόγηση ενός μηνύματος το 24.2%.
Τα ποσοστά αυτά, παρότι χαμηλότερα σε σχέση
με άλλα μέρη του κόσμου, παραμένουν
ανησυχητικά (ESRA, 2019).

Στην Ελλάδα, το 45.3% των οδηγών αναφέρουν
ότι μιλούν με το κινητό ανά χείρας ενόσω
οδηγούν, ποσοστό που κατατάσσει του Έλληνες
–μαζί με τους Σέρβους και τους Φινλανδούς–
στην κορυφαία τριάδα των χωρών της Ε.Ε. σε
χρήση κινητού κατά την οδήγηση. Επίσης, το
56.7% των Ελλήνων οδηγών αναφέρουν ότι
μιλούν στο κινητό μέσω hands-free και το 31.9%
ότι πληκτρολογούν ένα μήνυμα ενόσω οδηγούν
(ESRA, 2019).

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρότι 71.6% των
Ελλήνων οδηγών αναγνωρίζουν ότι η χρήση
κινητού ανά χείρας είναι αιτία τροχαίας
σύγκρουσης, εντούτοις το 7.2% εμπιστεύονται
την ικανότητά τους να οδηγούν και να κοιτούν
τα μηνύματα στο κινητό τους ταυτόχρονα –
ποσοστό πολύ υψηλό σε σχέση με τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο. (ESRA, 2019)

"ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΛΛΑ...ΤΟ ΠΑΡΑΒΛΕΠΩ!"

Ποσοστό οδηγών που αναφέρουν ότι
μιλούν με το κινητό ανά χείρας 

ενόσω οδηγούν

Ευρωπαϊκός Μεσος Όρος

Έλληνες Οδηγοί
(Πηγή ESRA 2019)Pires, C., Areal, A., & Trigoso, J. (2019) Distraction (mobile phone use). ESRA2 Thematic report Nr. 3. ESRA

project (E-Survey of Road users’ Attitudes). Lisbon, Portugal: Portuguese Road Safety Association.
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Η ενασχόληση με τις σύγχρονες εφαρμογές των
smartphone μάς εμπλέκει σε παράλληλες και
περίπλοκες διεργασίες. Παρόμοια, η οδήγηση
εμπλέκει την αντίληψη, την προσοχή, τη μνήμη
και τις εκτελεστικές μας λειτουργίες (Stavrinos,
2019). 

Πόσο εφικτό είναι, λοιπόν, να εκτελούμε
ταυτόχρονα και τις δύο αυτές ενέργειες;

Η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΝΕΧΕΙ
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΟΠΩΣ

το άτομο στρέφει το βλέμμα
του οπουδήποτε αλλού  εκτός
από το δρόμο

το άτομο ακούει οτιδήποτε μη
σχετικό με την οδήγηση

το άτομο χρησιμοποιεί τα
χέρια του για να χειριστεί 
άλλα αντικείμενα πέραν του
τιμονιού

το άτομο αποσύρει την
προσοχή του από την
οδήγηση και τη στρέφει
οπουδήποτε αλλού

Το Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ ζήτησε την
εκτίμηση 32 εμπειρογνωμόνων οδικής
ασφάλειας από 13 χώρες για το βαθμό
επικινδυνότητας 8 κακών οδηγικών συνηθειών
που επιφέρουν περισπάσεις κατά την οδήγηση.

Κρατώντας το κινητό και κοιτώντας την οθόνη
συνεχόμενα για περισσότερο από 2

δευτερόλεπτα ενόσω οδηγούμε, διατρέχουμε
3.8 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να εμπλακούμε

σε τροχαία σύγκρουση.

Μιλώντας στο κινητό (είτε με τη συσκευή ανά
χείρας είτε με hands-free) ενόσω οδηγούμε,
διατρέχουμε 2.89 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο

να εμπλακούμε σε τροχαία σύγκρουση.

Ενασχολούμενοι με εφαρμογές μουσικής (π.χ.
για να αλλάξουμε τραγούδι) ενόσω οδηγούμε,
διατρέχουμε 2.66 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο

να εμπλακούμε σε τροχαία σύγκρουση.

Κοιτώντας το GPS ή άλλες εφαρμογές
πλοήγησης ενόσω οδηγούμε, διατρέχουμε

2.65 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να
εμπλακούμε σε τροχαία σύγκρουση.
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
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Στο πρώτο μέρος της εφαρμογής, ο χρήστης
καλείται να βαθμολογήσει, σύμφωνα με την
εκτίμησή του, πόσο λιγότερο ή περισσότερο
επικίνδυνες είναι διάφορες συνήθειες που
επιφέρουν περισπάσεις πίσω από το τιμόνι
(οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών,
λανθασμένη χρήση gps, δυνατή μουσική κ.α.)
συγκριτικά με τη χρήση κινητού. Στο τέλος κάθε
ερώτησης, παρατίθενται πραγματικά στοιχεία
σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητας κάθε
τέτοιας συνήθειας, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες
της οδικής ασφάλειας από όλο τον κόσμο.

Στοχεύοντας στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και, κυρίως, στην αλλαγή της ριψοκίνδυνης
συνήθειας χρήσης κινητού κατά την οδήγηση, ο Αυστραλιανός Σύνδεσμος Αυτοκινήτου (ΑΑΑ), σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Queensland, δημιούργησε την εφαρμογή DRIVE IN THE
MOMENT η οποία προωθείται με την υπoστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA)  σε
όλο τον κόσμο ως καλή Πρακτική. Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) "Πάνος Μυλωνάς"
επιλέχθηκε ως Μέλος της Ομοσπονδίας να μεταφράσει και προσαρμόσει την πλατφόρμα στα
ελληνικά και να την προωθήσει σε Ελλάδα και Κύπρο. 

ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Βασισμένη στη Θεωρία της Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς, η εφαρμογή αποτελείται από δύο
αλληλένδετα μέρη: έρευνα γνώμης για το βαθμό επικινδυνότητας διαφόρων κακών οδηγικών
συνηθειών σε σχέση με τη χρήση κινητού (quiz) και  διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου πλάνου
ελάττωσης χρήσης κινητού κατά την οδήγηση (plan builder).

Στο δεύτερο μέρος, ο χρήστης καλείται να επιλέξει
από ένα ευρύ πεδίο υπαρχουσών επιλογών τις
στιγμές εκείνες κατά τις οποίες χρησιμοποιεί το
κινητό του ενόσω οδηγεί, το είδος και το σκοπό
της χρήσης, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται
σε αυτήν. Με βάση τις επιλογές του,
διαμορφώνεται ένα εξατομικευμένο πλάνο για την
ελάττωση της χρήσης κινητού κατά την οδήγηση
το οποίο και καλείται να δεσμευτεί πως θα
τηρήσει και θα μοιραστεί με τους οικείους του.

Μέρος ΠρώτοΜέρος Πρώτο  
ΚουίζΚουίζ

Μέρος ΔεύτεροΜέρος Δεύτερο  
Διαμόρφωση ΠλάνουΔιαμόρφωση Πλάνου
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