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EDITORIAL
Οι Μεταφορές απασχόλησαν έντονα την επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες,
με αφορμή σημαντικά γεγονότα. Η διατήρηση των μεταφορών στον δημόσιο
λόγο αποτελεί ευκαιρία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών,
αλλά και διαλόγου με την πολιτεία. Ο ΣΕΣ συμμετέχει υπεύθυνα σε αυτή τη
διαδικασία, με τρόπο που ορίζει η ανεξάρτητη, επιστημονική του υπόσταση.
Μετά από χρόνιες συζητήσεις και αντιδράσεις, το ηλεκτρονικό εισιτήριο
είναι πλέον πραγματικότητα στο Μετρό της Αθήνας και αλλάζει τον τρόπο
μετακίνησης στην πρωτεύουσα. Η πρόκληση, πια, είναι να αξιοποιηθεί με
τον καλύτερο τρόπο η νέα τεχνολογία, ώστε να προκύψουν ποιοτικότερες,
αναλογικά φθηνότερες μετακινήσεις, καθώς επίσης και καλύτερη οικονομική
διαχείριση του Οργανισμού. Εκτεταμένες συζητήσεις έγιναν, επίσης, για τις
προτεινόμενες από το Υπουργείο Μεταφορών αλλαγές στον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας. Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων συμμετείχε δυναμικά
στον διάλογο και αφού άκουσε το σκεπτικό του νομοσχεδίου από τους
αρμόδιους φορείς, κατέθεσε ψύχραιμα, υπεύθυνα και αναλυτικά τις προτάσεις
του, αναδεικνύοντας ξεκάθαρα τα σημεία σύγκλισης και διαφωνίας, με την
ενεργή συμμετοχή διακεκριμμένων μελών του. Η προσέγγιση του ΣΕΣ είχε ως
αποτέλεσμα την τροποποίηση επίμαχων διατάξεων με κρίσιμο περιεχόμενο
για την οδική ασφάλεια και την επιβεβαίωση ότι ο ΣΕΣ παραμένει διαρκής και
πολύτιμος συνομιλητής σε θέματα πολιτικής μεταφορών στη χώρα.
Ταυτόχρονα, ο ΣΕΣ συνέχισε τη στρατηγική εξωστρέφειάς του αξιοποιώντας
ευκαιρίες και δημιουργώντας νέες. Μέλη του ΔΣ αλλά και του Συλλόγου
συμμετείχαν σε δημόσιες συζητήσεις, συνέδρια και ημερίδες, εκπροσωπώντας
υπεύθυνα την επιστημονική μας κοινότητα. Παράλληλα, ο Σύλλογος προχώρησε τις συζητήσεις για συνεργασία με το Institute of Transportation Engineers (ITE), στοχεύοντας σε κοινές δράσεις και αλληλεπίδραση των μελών
των οργανισμών μας σε διεθνές επίπεδο.

περιεχόμενα
σελ.2 Συσχέτιση Χαρακτηριστικών και Επιδόσεων Ασφάλειας του Οδηγού σελ.11 Ανάλυση
Εναλλακτικών Σεναρίων Διαχείρισης Κυκλοφοριακού Συμβάντος Μέσω Μικροσκοπικής Προσομοίωσης σελ.17 Σταθμοί Μετεπιβίβασης- PARK
& RIDE σελ.24 Διερεύνηση της Επιρροής της
Χρήσης Κινητού Τηλεφώνου στην Οδηγική Συμπεριφορά, Μέσω Πειράματος σε Προσομοιωτή
Οδήγησης σελ.29 Νέα του Δ.Σ., Διημερίδα ITS
Hellas 23-24/01/2018 «Τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και οι εξελίξεις στην Ελλάδα»

Αναμφίβολα, κορυφαίο γεγονός του Φθινοπώρου αποτέλεσε το 8ο Διεθνές
Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές (27-29 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη).
Το συνέδριο συνδιοργάνωσε ο ΣΕΣ μαζί με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας
και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.- ΕΚΕΤΑ). Με την καταβολή κάθε προσπάθειας
για προώθηση του Συνεδρίου σε Ελλάδα και εξωτερικό και την παροχή κατάλληλων συνθηκών για την αύξηση της ελκυστικότητάς του, η διοργάνωση είχε
ως αποτέλεσμα την αξιόλογη αύξηση σε αριθμό συνέδρων και εργασιών
και την επικοινωνιακή της επιτυχία. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η εμπειρία για
νέους επιστήμονες και φοιτητές, που ξεκινούν τώρα την ερευνητική τους
σταδιοδρομία και επιθυμούν να προχωρήσουν συμμετέχοντας σε άλλα συνέδρια ανά τον κόσμο. Στόχος είναι αυτό το συνέδριο να αποτελέσει βάση για
τις επόμενες διοργανώσεις και ο θεσμός να προσελκύει όλο και περισσότερο
ενδιαφέρον επιστημόνων από το εξωτερικό. Τέτοιες εκδηλώσεις προσφέρουν
ήδη εξαιρετικές ευκαιρίες για ανταλλαγή απόψεων και καλλιέργεια συνεργασιών μεταξύ των μελών μας και είναι πολύτιμες. Παρ’ όλ’ αυτά, ο ΣΕΣ θα διοργανώνει το επόμενο διάστημα επιπλέον συναντήσεις δικτύωσης σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, στοχεύοντας ειδικά στην ενεργοποίηση των νεότερων μελών
του και τη γνωριμία τους με τους υπόλοιπους συναδέλφους.
Το ΔΣ του ΣΕΣ εύχεται σε όλους τους συναδέλφους καλές γιορτές, με υγεία
και ασφαλείς μετακινήσεις!
Για το ΔΣ
Κωνσταντίνος Κουρέτας
Ταμίας ΣΕΣ

Συσχετιση Χαρακτηριστικων
και Επιδοσεων Ασφαλειας του Οδηγου
Βασιλική Αγαθαγγέλου, Δημήτριος Τσελέντης, Γιώργος Γιαννής*

Περίληψη
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η συσχέτιση των χαρακτηριστικών οδήγησης και των επιδόσεων ασφάλειας του οδηγού.
Για τον σκοπό αυτό συλλέχθηκαν δεδομένα μέσω πειραματικής
διαδικασίας σε κανονικές συνθήκες οδήγησης με 12 συμμετέχοντες
οδηγούς, οι οποίοι αξιολογήθηκαν από ειδικό αξιολογητή οδηγικής
ασφάλειας για την οδηγική τους συμπεριφορά και εν συνεχεία
τους ζητήθηκε να αυτό-αξιολογήσουν την ίδια συμπεριφορά τους
απαντώντας σε ένα ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο. Η ανάλυση της συμπεριφοράς των οδηγών πραγματοποιήθηκε με τη
χρήση της στατιστικής μεθόδου της ανάλυσης παραγόντων (factor
analysis) και της ανάπτυξης μαθηματικού μοντέλου γραμμικής
παλινδρόμησης (linear regression). Η ανάλυση παραγόντων κατέδειξε τρεις ομάδες που χαρακτηρίζουν την αντίληψη των οδηγών
σχετικά με την επιπόλαιη, την επιθετική και την προσεκτική οδηγική
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συμπεριφορά. Στη συνέχεια μέσω της γραμμικής παλινδρόμησης
προσδιορίστηκε η επιρροή της οδηγικής εμπειρίας, των χρονοαποστάσεων από το προπορευόμενο όχημα, της αυτό-αναφερόμενης επιδεξιότητας και της αμυντικής οδήγησης στη μεταβολή του
δείκτη συνολικής επίδοσης. Από την εφαρμογή του μαθηματικού
μοντέλου προέκυψε ότι η οδηγική εμπειρία οδηγεί σε στατιστικά
σημαντική αύξηση του δείκτη συνολικής επίδοσης του οδηγού ως
προς την οδική ασφάλεια.
Λέξεις κλειδιά: πείραμα στην οδό, αυτό-αξιολόγηση, οδηγική
συμπεριφορά, ανάλυση παραγόντων, γραμμική παλινδρόμηση.

1. Εισαγωγή
Αναμφίβολα η οδική ασφάλεια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, καθώς η αύξηση

των οδικών ατυχημάτων έχει λάβει διαστάσεις προβλήματος
δημόσιας υγείας. Παρόλα αυτά ένα μεγάλο ποσοστό, της τάξης
του 90%, λαμβάνει χώρα σε χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος
χώρες, ακόμη και αν αυτές έχουν περίπου το ήμισυ των οχημάτων παγκοσμίως (World Health Organization, 2015). Αν και
έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για τη μείωση των οδικών
ατυχημάτων εκτιμάται διεθνώς ότι χάνονται 1,25 εκατομμύρια
ζωές ετησίως, εκ των οποίων οι μισοί είναι «ευάλωτοι χρήστες
του οδικού δικτύου»: πεζοί, ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές.
Προκειμένου λοιπόν να μειωθούν τα οδικά ατυχήματα πρέπει
να εντοπιστούν οι βασικοί παράγοντες που οδηγούν στα οδικά
ατυχήματα. Οι τρεις σημαντικότεροι, κατά σειρά αυξανόμενης
σπουδαιότητας, είναι:
• τ ο όχημα (τεχνική διαμόρφωση και εξοπλισμός, ενεργητική
και παθητική ασφάλεια),
• η οδός με το περιβάλλον της (γεωμετρικά χαρακτηριστικά,
κατασκευαστική διαμόρφωση, επίπεδο συντήρησης, εξοπλισμός, τοπικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χαρακτηριστικά της
κυκλοφορίας, καιρικές συνθήκες), και
• ο χρήστης της οδού (εμπειρία, ψυχικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες καθώς επίσης πρότυπα συμπεριφοράς)
Επομένως, είναι απαραίτητη η ανάλυση των χαρακτηριστικών
της οδικής συμπεριφοράς και των επιδόσεων ασφάλειας του
οδηγού, με σκοπό τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η συσχέτιση χαρακτηριστικών και επιδόσεων ασφάλειας του οδηγού. Συγκεκριμένα,
θα εξεταστεί το πώς τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν τον τρόπο
οδήγησης αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και καθορίζουν την
κυκλοφοριακή συμπεριφορά του οδηγού. Επομένως, επιμέρους
στόχος της έρευνας αποτελεί η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για την ανάπτυξη ενός μαθηματικού μοντέλου που θα
αποτυπώνει επαρκώς τη σχέση μεταξύ εξαρτημένων και ανεξάρτητων μεταβλητών.
Εκτιμάται ότι τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, με το τέλος
της έρευνας, θα επιτρέψουν την κατανόηση του βαθμού και του
τρόπου με τον οποίο οι επιδόσεις ασφάλειας σε συνδυασμό με τα
χαρακτηριστικά του οδηγού, επηρεάζουν τη συνολική οδηγική
του απόδοση.
Κατά συνέπεια, με αυτόν τον τρόπο, θα προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά εκείνα, τα οποία διαχωρίζουν αυτούς που ακολουθούν
έναν περισσότερο επικίνδυνο τρόπο οδήγησης, αυξάνοντας την
πιθανότητα να συντελέσουν στην πρόκληση οδικού ατυχήματος,
από τους πιο προσεκτικούς οδηγούς.

1.1 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε περιλαμβάνει έρευνες στον τομέα της οδικής ασφάλειας, το αντικείμενο και η μεθοδολογία των οποίων παρουσιάζει συνάφεια
με το αντικείμενο της έρευνας. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά
σε έρευνες οι οποίες αφορούν στη συσχέτιση χαρακτηριστικών
και επιδόσεων ασφάλειας του οδηγού. Για κάθε εργασία γίνεται

συνοπτική αναφορά στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και
στα συμπεράσματα που προέκυψαν. Τέλος, με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, προσδιορίστηκε το ακριβές αντικείμενο
της έρευνας και επιχειρήθηκε να επιλεγεί η καταλληλότερη μεθοδολογία.
Οι Kontogiannis et al., 2002 έχουν ως αντικείμενο της εργασίας
τους την ταξινόμηση των οδηγών σύμφωνα με την αυτο-αναφερόμενη παραβατική τους συμπεριφορά. Απ’ την άλλη μεριά,
οι Vardaki et al., 2013 διερευνούν την αυτοαναφερόμενη συμπεριφορά και τη στάση των οδηγών σε επικίνδυνες συμπεριφορές που σχετίζονται με τις οδικές παραβάσεις των ορίων ταχύτητας, την οδήγηση σε κατάσταση μέθης και τη χρήση κινητού
τηλεφώνου, χρησιμοποιώντας την Ανάλυση Ομαδοποιήσης (Cluster Analysis).
Όσον αφορά τη μεθοδολογία, στην έρευνα των Vardaki et al., 2013
χρησιμοποιήθηκαν ως δεδομένα προς επεξεργασία τα στοιχεία
από 601 Έλληνες οδηγούς που συμμετείχαν στην πανευρωπαϊκή
έρευνα SARTRE 4. Οι ερωτήσεις αφορούσαν στη στάση και την
αυτο-αναφερόμενη συμπεριφορά του οδηγού που σχετίζονται με
την υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση σε κατάσταση μέθης και
τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση.
Όσον αφορά τα αποτελέσματα, στην έρευνα των Kontogiannis
et al., 2002 εντοπίστηκαν τρεις τύποι παραβάσεων. Τα λάθη
και τα πταίσματα ήταν οι δύο κύριες μορφές της παραβατικής
συμπεριφοράς. Η παραγοντική ανάλυση εντόπισε άλλες δύο
κατηγορίες, εκ των οποίων η μία αναφέρεται σε μία κατάσταση
χαμηλής ετοιμότητας και αμέλειας, ενώ η άλλη κατηγορία αναφέρεται σε επικοινωνιακά σφάλματα και «κοινωνική αδιαφορία»
για τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. Τα ευρήματα της
έρευνας των Vardaki et al., 2013 δείχνουν ότι οι διαφορές στη
στάση και τη συμπεριφορά μπορούν να αποδοθούν σε παράγοντες
όπως η ηλικία, το φύλο και η περιοχή κατοικίας. Επίσης τα
ευρήματα της έρευνας παρείχαν κάποια εικόνα για το τρέχον
επίπεδο της στάσης των οδηγών για τις τροχαίες παραβάσεις,
ιδίως για εκείνες που επηρεάζουν αρνητικά την ασφάλεια της
κυκλοφορίας.

1.2 Συναφείς Μεθοδολογίες
Στο υποκεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται συναφείς μεθοδολογίες
που έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλες έρευνες, όσον αφορά την οδική
ασφάλεια. Συγκεκριμένα βασίζονται σε προσωπικές εκτιμήσεις
των ίδιων των οδηγών μέσω ερωτηματολογίων ή συνεντεύξεων
(self-report study) και στην παρατήρηση της συμπεριφοράς των
συμμετεχόντων σε κανονικές συνθήκες οδήγησης.
Η έρευνα των Ott et al., 2012 έχει ως στόχο τη σύγκριση μιας
τυποποιημένης δοκιμής επί της οδού σε σχέση με τη νατουραλιστική οδήγηση από ηλικιωμένους, οι οποίοι μπορεί να έχουν
κάποια γνωστική δυσλειτουργία. Για τη σύγκριση των δύο αξιολογήσεων πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση μέσω της
Ανάλυσης Παραγόντων (Factor Analysis).
Η Ανάλυση Παραγόντων για την πρώτη φάση του πειράματος
ήταν μονοδιάστατη, αντανακλώντας ένα σημαντικό παράγοντα
που σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση της σήμανσης και την
οδηγική συμπεριφορά.
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Απ’ την άλλη μεριά, η έρευνα των Amado et al., 2014 έχει ως στόχο
να διερευνήσει την αντίληψη των οδηγών σχετικά με τις οδηγικές
τους ικανότητες αλλά και την οδηγική τους συμπεριφορά με βάση
τις εκτιμήσεις των εμπειρογνωμόνων σε συνθήκες πραγματικής
οδήγησης. Μικρές συσχετίσεις καταγράφηκαν μεταξύ των αξιολογήσεων των δεξιοτήτων οδήγησης και συμπεριφοράς, του
οδηγού και του παρατηρητή, κυρίως σχετικά με τα σφάλματα και
τις παραβιάσεις που αφορούσαν την ταχύτητα και τους φωτεινούς
σηματοδότες.

2. Κυρίως Κείμενο
2.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο
Στο παρόν κεφάλαιο επιδιώκεται η περιγραφή του θεωρητικού
υποβάθρου, στο οποίο θα βασιστεί η ανάλυση του αντικειμένου της
έρευνας. Ειδικότερα, παρουσιάζεται το πλαίσιο της μεθοδολογίας,
στο οποίο θα στηριχθεί η συσχέτιση χαρακτηριστικών και επιδόσεων ασφάλειας του οδηγού, με τη χρήση μαθηματικού προτύπου. Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας είναι αναγκαία
η ανάλυση πολλών συσχετιζόμενων τυχαίων μεταβλητών ταυτόχρονα, κάθε μία από τις οποίες θεωρείται εξ’ ίσου σημαντική με
τις υπόλοιπες. Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά αναλύεται η μέθοδος της
ανάλυσης παραγόντων (Factor Analysis), καθώς και της ανάλυσης
ομάδων (Cluster Analysis), και στη συνέχεια παρουσιάζονται όλα
τα επιμέρους στοιχεία του επιλεχθέντος μαθηματικού προτύπου.
Τέλος γίνεται μια αναφορά στον τρόπο ελέγχου της ισχύος των
προϋποθέσεων χρήσης του μαθηματικού προτύπου.
2.1.1 Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis)
Η ανάλυση παραγόντων (factor analysis) είναι μια στατιστική
μέθοδος που έχει ως στόχο τη δημιουργία κρυφών, μη παρατηρήσιμων ποσοτήτων που ονομάζονται παράγοντες. Το παραγοντικό μοντέλο στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι μεταβλητές μπορούν να ομαδοποιηθούν με βάση τις συσχετίσεις που υπάρχουν
μεταξύ τους. Έτσι, όλες οι μεταβλητές που βρίσκονται μέσα στην
ίδια ομάδα είναι υψηλά συσχετισμένες μεταξύ τους, αλλά έχουν
σχετικά μικρές συσχετίσεις με τις μεταβλητές διαφορετικών
ομάδων. Για την απόκτηση εκτιμητών των κυρίων παραγόντων
στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η ανάλυση σε κύριες
συνιστώσες διότι αποτελεί την καλύτερη μέθοδο για τη μείωση
του αριθμού των μεταβλητών.
2.1.2 Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση
Στην περίπτωση που η τυχαία μεταβλητή Υ εξαρτάται γραμμικά
από περισσότερες από μία μεταβλητές Χ (Χ1, Χ2, Χ3, ,.., Χκ), γίνεται
αναφορά στην πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (multiple
linear regression). Η εξίσωση που περιγράφει τη σχέση μεταξύ
εξαρτημένης και ανεξάρτητων μεταβλητών είναι η εξής:

Γενικά, το πρόβλημα και η εκτίμηση της πολλαπλής γραμμικής
παλινδρόμησης δεν διαφέρει ουσιαστικά από εκείνο της απλής
γραμμικής παλινδρόμησης. Ένα καινούριο στοιχείο στην πολλαπλή
γραμμική παλινδρόμηση είναι ότι πριν προχωρήσει κανείς στην
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εκτίμηση των παραμέτρων πρέπει να ελέγξει εάν πράγματι πρέπει
να συμπεριληφθούν όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές στο μοντέλο.
Εκείνο που απαιτείται να εξασφαλιστεί είναι η μηδενική συσχέτιση
των ανεξάρτητων μεταβλητών ( ρ (xi ,xj) 0, για κάθε i ≠ j).

2.2 Συλλογή και Επεξεργασία Στοιχείων
Το υποκεφάλαιο αυτό, που αφορά στη συλλογή και επεξεργασία
στοιχείων, περιλαμβάνει δύο υπό-κεφάλαια. Για τις ανάγκες
της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε πείραμα σε κανονικές συνθήκες οδήγησης με συμμετέχοντες 12 οδηγούς, οι
οποίοι αξιολογήθηκαν σε 16 βασικά χαρακτηριστικά τα οποία
συνθέτουν τις επιδόσεις ασφαλείας του οδηγού. Η έρευνα συνεχίστηκε με τη συμπλήρωση (από τους συμμετέχοντες) κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτηματολογίων, που περιείχαν
78 ερωτήσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως χαρακτηριστικά της
οδηγικής συμπεριφοράς.
2.2.1 Το πείραμα
Η διαδρομή περιελάμβανε συνολικά 18.4 χιλιόμετρα με χρόνο
διάνυσης της απόστασης περίπου τα 27 λεπτά, τόσο σε αστικό όσο
και σε υπεραστικό οδικό δίκτυο. Ωστόσο, ορίστηκε το περιβάλλον
οδήγησης να αποτελεί αυτό της υπεραστικής οδού, για λόγους
λιγότερου κυκλοφοριακού φόρτου και επιλέχθηκε τελικά η διαδρομή «Υπεραστική Οδός» ως η πιο κατάλληλη για την επίτευξη
του στόχου αυτής της πειραματικής διαδικασίας.
Για τις ανάγκες του πειράματος, συντάχθηκε ένας ειδικός κατάλογος ελέγχου αξιολόγησης οδηγικής επίδοσης ο οποίος βασίστηκε σε 16 βασικούς οδηγικούς δείκτες που αποτελούν τις
επιδόσεις ασφάλειας του οδηγού, όπως προσαρμογή ταχύτητας,
ικανότητα φρεναρίσματος, ικανότητα επιτάχυνσης, ικανότητα
στροφής, χρονοαποστάσεις από προπορευόμενο όχημα, πλευρική θέση, ικανότητα επιλογής σωστής λωρίδας κυκλοφορίας,
ικανότητα αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας, κατανόηση, αντίληψη
και ποιότητα κυκλοφοριακής συμπεριφοράς, διάβαση και διασταύρωση, προσμονή και αντίληψη των φωτεινών σηματοδοτών
και σημάτων κυκλοφορίας, ικανότητα προσαρμογής στην κυκλοφορία, οπτική συμπεριφορά και επικοινωνία, χρήση των καθρεφτών, χρήση του φλας, ομαλή χρήση τιμονιού.
Επίσης, με βάση τη συνολική τους οδήγηση ο ειδικός αξιολογητής βαθμολόγησε τους οδηγούς για την αμυντική τους
στάση κατά την οδήγηση και έτσι προέκυψε ένας ακόμη δείκτης
που αναφέρεται ως «Defensive driving». Αυτός ο δείκτης
ορίζεται ως το σύνολο των συμπεριφορών που επιτρέπουν στον
οδηγό να προβλέπει, να αναγνωρίζει και να λαμβάνει όλα τα
απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφύγει με ασφάλεια τους
ενδεχόμενους οδικούς κινδύνους.
Τέλος, οι οδηγοί βαθμολογήθηκαν σε κάθε δείκτη ξεχωριστά
με μια κλίμακα τεσσάρων σημείων [Bad (Κακή), Insufficient
(Ανεπαρκής), Sufficient (Επαρκής), Good (Καλή)], αλλά και
για την ολική τους συμπεριφορά με έναν δείκτη συνολικής
επίδοσης (overall on road driving performance score) από 0%
έως 100%.

2.2.2 Το ερωτηματολόγιο
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν
να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο 78 ερωτήσεων. Οι
ερωτήσεις αυτές περιέχουν ορισμένα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών
σχετικά με την οδηγική εμπειρία (διανυθέντα χιλιόμετρα εντός
και εκτός πόλης, κ.ά.), την παραβατική συμπεριφορά (συνολικά
ατυχήματα, παραβίαση ΚΟΚ, κ.ά.) και την αυτό-αναφερόμενη
οδηγική συμπεριφορά (επικίνδυνη οδήγηση, απότομη επιτάχυνση,
πόσο προσεκτικός οδηγός είναι, κ.ά.). Το ερωτηματολόγιο στην
πλήρη του μορφή όπως αυτό δόθηκε στους συμμετέχοντες
παρατίθεται στο όγδοο κεφάλαιο με τα Παραρτήματα.

2.3. Εφαρμογή Μεθοδολογίας - Αποτελέσματα
Το πέρας της πολύπλοκης διαδικασίας συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων, διαδέχθηκε η στατιστική επεξεργασία
των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν η οποία θα επιτρέψει τη
συσχέτιση χαρακτηριστικών και επιδόσεων ασφάλειας του
οδηγού ως αντικείμενο διερεύνησης της παρούσης έρευνας.
Όπως προαναφέρθηκε, ύστερα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση
συναφών ερευνών και μεθοδολογιών, έγινε η επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας. Οι μέθοδοι που επιλέχθηκαν, οι οποίες
παρουσιάζονται αναλυτικά στο κεφάλαιο 3 με τίτλο «Θεωρητικό
Υπόβαθρο», είναι: η Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis) και η
Γραμμική Παλινδρόμηση.
2.3.1 Ανάλυση Παραγόντων (Factor Analysis)
Μέσω της Ανάλυσης Παραγόντων καταβλήθηκε προσπάθεια να

καθοριστούν οι κυριότεροι παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν
συσχέτιση χαρακτηριστικών και επιδόσεων ασφάλειας του
οδηγού.
Τελικά, στην Ανάλυση Παραγόντων εισήχθησαν ως μεταβλητές
προς ανάλυση οι απαντήσεις των οδηγών σε ερωτήσεις ατυχημάτων, παράβασης ΚΟΚ και οδηγικής συμπεριφοράς, καθώς και
η βαθμολογία από την αξιολόγηση σε πραγματικές συνθήκες
οδήγησης των επιδόσεων ασφάλειας σε επιβράδυνση, επιτάχυνση
και διατήρηση αποστάσεων.
Από την παραπάνω επεξεργασία των δεδομένων προέκυψαν
οι στατιστικά σημαντικότερες μεταβλητές. Από τις αρχικά 78
ερωτήσεις και τις 16 μεταβλητές της αξιολόγησης που εισήχθησαν,
απαλείφτηκαν οι περισσότερες είτε λόγω μικρής βαρύτητας, είτε
λόγω υψηλής συσχέτισης με κάποια άλλη.
Από την Ανάλυση Παραγόντων προέκυψαν οι παράγοντες, ο
καθένας από τους οποίους περιλαμβάνει μια ομάδα από τις
παραπάνω μεταβλητές. Η κατανομή των μεταβλητών στους παράγοντες φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Όσο μεγαλύτερη είναι
η τιμή της μεταβλητής τόσο μεγαλύτερη βαρύτητα έχει για τον
συγκεκριμένο παράγοντα. Το πρόσημο ερμηνεύει το αν η συγκεκριμένη μεταβλητή έχει απαντηθεί προς τις μικρές τιμές (αρνητικό πρόσημο), ή προς τις μεγάλες τιμές (θετικό πρόσημο),
ούτως ώστε να επεξηγηθεί ανάλογα με την κλίμακα που είναι
βαθμονομημένη.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 προέκυψαν συνολικά 4 παράγοντες,
όμως θα αξιοποιηθούν μόνο οι τρεις πρώτοι, διότι ο τελευταίος
δεν μπορεί να ερμηνευθεί λογικά.

Πίνακας 1: Παράγοντες Ανάλυσης

Παρατηρείται από τον πίνακα 2 ότι μόνο για τους τέσσερις πρώτους
παράγοντες οι ιδιοτιμές είναι υψηλές (πάνω από 1.0). Για το λόγο

αυτό, στις στήλες μετά την περιστροφή συμπεριλαμβάνονται
μόνο οι τέσσερις πρώτοι παράγοντες.
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Όμως όπως προαναφέρθηκε θα αξιοποιηθούν οι τρεις πρώτοι παράγοντες, οι οποίοι «εξηγούν» το 68.54% της συνολικής
διακύμανσης. Γενικά ένα ποσοστό συνολικής διακύμανσης πάνω από 60% θεωρείται ικανοποιητικό για τους εξαγόμενους
παράγοντες.
Πίνακας 2: Ποσοστά διακύμανσης

Δεν ικανοποιείται όμως το κριτήριο επάρκειας του δείγματος αφού ο δείκτης ΚΜΟ είναι 0,240 < 0,50 (που λαμβάνεται συνήθως
ως αποδεκτή τιμή), όπως ήταν αναμενόμενο λόγω του μικρού αριθμού των συμμετεχόντων. Ικανοποιείται όμως ο έλεγχος
σφαιρικότητας του Bartlett (0,020 < 0,050), ο οποίος εξετάζει την ύπαρξη συσχετίσεων μεταξύ των μεταβλητών και παρέχει τη
στατιστική πιθανότητα, ο πίνακας συσχετίσεων να περιέχει σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ, τουλάχιστον, κάποιων μεταβλητών.

Διάγραμμα 1: Σχηματική απεικόνιση παραγόντων
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Στο σημείο αυτό γίνεται μια προσπάθεια να επεξηγηθούν οι κυριότεροι παράγοντες οι οποίοι περιγράφουν τη συσχέτιση χαρακτηριστικών και επιδόσεων ασφάλειας του οδηγού, όπως αυτοί
προκύπτουν από το Διάγραμμα 1 και σύμφωνα με τα ποσοστά διακύμανσης που προαναφέρθηκαν στον Πίνακα 2. Πιο αναλυτικά τα
αποτελέσματα της ανάλυσης παραγόντων έδειξαν τα εξής:
Ο πρώτος παράγοντας επεξηγεί το 36,71% της διακύμανσης και
περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό ατυχημάτων που έχει εμπλακεί
ο οδηγός, το πόσο τηρεί τα όρια ταχύτητας σε αυτοκινητόδρομο
και τη συχνότητα με την οποία φρενάρει, στρίβει και επιταχύνει
απότομα το όχημα. Συγκεκριμένα αφορά στην αντίληψη του οδηγού σχετικά με την επιπόλαιη οδήγηση.
Ο δεύτερος παράγοντας αναφέρεται στην επιθετικότητα και
επεξηγεί το 16,68% της διακύμανσης. Αποκαλύπτει την επιθετική συμπεριφορά του οδηγού, μέσα από μεταβλητές του ερωτηματολογίου, όπως τον αριθμό των παραβιάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, την αντίληψη του οδηγού σχετικά με το πόσο
επιθετικός είναι στην οδήγηση, αλλά και την αξιολόγησή του
στον τρόπο που φρενάρει και επιταχύνει σε κανονικές συνθήκες
οδήγησης σε υπεραστική οδό (Braking, Accelerating).
Ο τρίτος και τελευταίος παράγοντας επεξηγεί το 15,15% της
διακύμανσης και αφορά στην προσεκτική οδήγηση, καθώς
περιλαμβάνει την αυτοαναφερόμενη συχνότητα με την οποία
φρενάρει απότομα ο οδηγός, αλλά και το πόσο καλά διατηρεί

απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, όπως βαθμολογήθηκε
από τον αξιολογητή.
Το σύνολο των τριών παραγόντων οι οποίοι προέκυψαν από την
ανάλυση επεξηγεί το 68,54% της διακύμανσης. Οι παράγοντες
αυτοί περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των οδηγών που συμμετείχαν στην έρευνα, την αντίληψή τους για θέματα που αφορούν στη
δική τους συμπεριφορά, καθώς και τις επιδόσεις ασφάλειας,
όπως αυτές αξιολογήθηκαν σε κανονικές συνθήκες οδήγησης.
2.3.2 Μοντέλα Γραμμικής Παλινδρόμησης
Η επιλογή της μεθόδου της γραμμικής παλινδρόμησης, βασίστηκε αφενός στο γεγονός ότι η μεταβλητή που εξετάζεται
(εξαρτημένη) είναι συνεχής και αφετέρου στο ότι η κατανομή που
ακολουθεί μπορεί να θεωρηθεί ότι προσεγγίζει την κανονική.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το τελικό μοντέλο που
προέκυψε ήταν αποτέλεσμα μιας σειράς δοκιμών, κατά τις οποίες
αναπτύχθηκαν αρκετά μαθηματικά μοντέλα που περιελάμβαναν
συνδυασμούς όλων των μεταβλητών που καταγράφηκαν ανωτέρω.
Αναφέρεται ότι κάθε φορά που εξεταζόταν κάποιο στατιστικό πρότυπο, χρησιμοποιούνταν, αρχικά, όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές
και στη συνέχεια απορρίπτονταν όσες είχαν t μικρότερο από 1.700.
Επισημαίνεται ότι τα τελικά αποτελέσματα επιλέχθηκαν έπειτα
από πολλές δοκιμές. Το πιο συχνό πρόβλημα που προέκυψε
ήταν η χαμηλή σημαντικότητα (t<<1.700).
Το τελικό μοντέλο, που πληροί όλους τους στατιστικούς ελέγχους
παρουσιάζεται στον πίνακα 3 που ακολουθεί.

Πίνακας 3: Συντελεστές Μοντέλου

a. Dependent Variable: Overall on road driving performance score
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Σε συνέχεια της εμφάνισης του τελικού μοντέλου γραμμικής
παλινδρόμησης, παρουσιάζεται η μαθηματική σχέση που
προσδιορίζει την εξίσωση παλινδρόμησης και έχει ως εξαρτημένη μεταβλητή τον δείκτη συνολικής επίδοσης.
Overall on road driving performance score = 0.449
+0.010*(Έτη οδήγησης) + 0.142*(Headways 4) + 0.141
*(Επιδέξιος οδηγός 3) +0.108*(Defensive driving 3)
Όπου:
Εξαρτημένη μεταβλητή:
Overall on road driving performance score: Δείκτης συνολικής επίδοσης, που προκύπτει από την αξιολόγηση σε
κανoνικές συνθήκες οδήγησης και βαθμολογείται από 0%
έως 100%.
Ανεξάρτητες μεταβλητές:
Έτη οδήγησης: Η μεταβλητή αυτή αφορά στο πόσο καιρό
οδηγεί ο συμμετέχων και αποτελεί την απάντηση στην ερώτηση «Πόσα χρόνια οδηγείτε;» (συνεχής μεταβλητή).
Headways 4: Ο συμμετέχων κρατάει επαρκή απόσταση από
το προπορευόμενο όχημα χωρίς περαιτέρω διόρθωση από τον
αξιολογητή (Βαθμολογία: 4 = Good), με κατηγορία αναφοράς
τη μεταβλητή «Headways 2».
Επιδέξιος οδηγός 3: Η μεταβλητή αυτή αφορά στους συμμετέχοντες που αυτό-αξιολογήθηκαν μέσω του ερωτηματολογίου ως «μέτρια επιδέξιοι οδηγοί» στην ερώτηση «Πόσο
επιδέξιος πιστεύετε ότι είστε;». Ως κατηγορία αναφοράς ορίστηκε η μεταβλητή «Επιδέξιος οδηγός 2».
Defensive driving 3: Ο συμμετέχων παρουσιάζει επαρκώς
αμυντική οδήγηση, καθώς προβλέπει, αναγνωρίζει και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφύγει
με ασφάλεια τους ενδεχόμενους οδικούς κινδύνους (Βαθμολογία: 3 = Sufficient) με κατηγορία αναφοράς τη μεταβλητή
«Defensive driving 2».
Πρέπει να αναφερθεί πως ως κριτήριο καταλληλότητας του
μοντέλου χρησιμοποιείται ο συντελεστής προσδιορισμού Adjusted R2, ο οποίος απομονώνει τους τυχαίους παράγοντες
καθώς επικεντρώνεται μονάχα στους παράγοντες διακύμανσης των ανεξάρτητων μεταβλητών.

3. Συμπεράσματα
3.1 Κύρια συμπεράσματα
Από τα διάφορα στάδια εκπόνησης της έρευνας προέκυψαν
επιμέρους χρήσιμα αποτελέσματα άμεσα συνδεδεμένα με
τον κύριο στόχο που τέθηκε αρχικά. Στο παρόν υποκεφάλαιο,
επιχειρείται να δοθεί απάντηση συνολικά στα ερωτήματα της
έρευνας με σύνθεση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων
κεφαλαίων. Έτσι, τα γενικά συμπεράσματα συνοψίζονται όπως
ακολουθούν:
Διαπιστώνεται ότι η οδηγική εμπειρία του οδηγού αποτελεί
σημαντικό προγνωστικό παράγοντα της ασφάλειας και της
οδηγικής ικανότητάς του όπως αυτή εκφράζεται από τη αξιολογηθείσα συνολική επίδοσή του.
Αμέσως επόμενος σημαντικός παράγοντας στον προσδιορισμό
της συνολικής επίδοσης του οδηγού αποτελεί η αμυντική
οδήγηση, όπως αυτή αξιολογήθηκε σε κανονικές συνθήκες
οδήγησης, δηλαδή το σύνολο των συμπεριφορών που επιτρέπουν στον οδηγό να προβλέπει, να αναγνωρίζει και να
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποφύγει
με ασφάλεια τους ενδεχόμενους οδικούς κινδύνους.
Επιπλέον, άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά τη
συνολική επίδοση του οδηγού είναι οι χρονοαποστάσεις από
το προπορευόμενο όχημα και η επιδεξιότητα. Πιο αναλυτικά:
•Η
 ικανότητα του οδηγού να διατηρεί επαρκή απόσταση από
το προπορευόμενο όχημα, όπως βαθμολογήθηκε από τον
αξιολογητή, αυξάνει τη συνολική του επίδοση.
•Η
 αυτοαναφερόμενη επιδεξιότητα στην οδήγηση παρατηρήθηκε επίσης να εμφανίζει συσχέτιση με τον δείκτη
συνολικής επίδοσης.
Επισημαίνεται ότι εξετάστηκαν αρκετές ανεξάρτητες μεταβλητές που ανακτήθηκαν μέσω των ερωτηματολογίων και
της αξιολόγησης αλλά τελικώς δεν προέκυψαν στατιστικά
σημαντικές ώστε να περιληφθούν στο μοντέλο. Μερικές από
αυτές είναι: ο συνολικός αριθμός ατυχημάτων, τα εβδομαδιαία
χιλιόμετρα οδήγησης σε υπεραστική οδό, η συχνότητα με
την οποία φρενάρει απότομα το όχημα, η οδήγηση υπό την
επήρεια αλκοόλ, η προσπέραση προπορευόμενων οχημάτων,
η ικανότητα φρεναρίσματος και επιτάχυνσης.
Με σκοπό τη μείωση των δεδομένων και τον προσδιορισμό των
κυριότερων παραγόντων πραγματοποιήθηκε η μέθοδος της
Ανάλυσης Παραγόντων (Factor Analysis). Με την Ανάλυση
Παραγόντων οι απαντήσεις των οδηγών στις επιλεγείσες
ερωτήσεις και οι σημαντικότερες επιδόσεις ασφάλειας που
προέκυψαν από την αξιολόγηση σε κανονικές συνθήκες οδήγησης συνοψίστηκαν σε παράγοντες που περιγράφουν τη συμπεριφορά των οδηγών και μπορούν να ομαδοποιηθούν σε
τρεις ομάδες, όπως αυτές περιγράφονται στη συνέχεια.
• Η πρώτη ομάδα, η οποία χαρακτηρίζει μεγάλο ποσοστό του
δείγματος, αφορά στην αντίληψη του οδηγού σχετικά με
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την επιπόλαιη οδήγηση. Η συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνει
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με επικίνδυνες οδικές συμπεριφορές, όπως ο συνολικός αριθμός ατυχημάτων που έχει εμπλακεί ο οδηγός, η μη τήρηση ορίων ταχύτητας, η απότομη πέδηση,
επιτάχυνση και στροφή του οχήματος.
• Οι οδηγοί της επόμενης ομάδας εκφράζουν την αντίληψή
τους περί επιθετικής συμπεριφοράς, μέσα από ερωτήσεις
που σχετίζονται με τον αριθμό των παραβιάσεων του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας, την αυτοαναφερόμενη επιθετικότητα
στην οδήγηση, αλλά και την αξιολόγηση του οδηγού στον τρόπο που φρενάρει και επιταχύνει σε κανονικές συνθήκες οδήγησης (Braking, Accelerating).
• Η τελευταία ομάδα περιλαμβάνει την αντίληψη των οδηγών
σχετικά με την προσεκτική οδήγηση. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην αυτοαναφερόμενη συχνότητα με την οποία
φρενάρει απότομα ο οδηγός, αλλά και στο πόσο καλά διατηρεί τις αποστάσεις από το προπορευόμενο όχημα, όπως
βαθμολογήθηκε από τον αξιολογητή.
H ανάλυση των δεδομένων, με τη χρήση των μεθόδων της
Ανάλυσης Παραγόντων και της Γραμμικής Παλινδρόμησης,
έδωσε σαφή και ερμηνεύσιμα αποτελέσματα, τα οποία μάλιστα
συμφωνούν με τη βιβλιογραφία. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει
την καταλληλότητα του συνδυασμού των δύο παραπάνω

μεθόδων για αναλύσεις σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά,
στον τομέα της οδικής ασφάλειας.
Τέλος, η αποτελεσματικότητα των μεθόδων ανάλυσης, οι οποίες
επιλέχθηκαν, επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων με
την εφαρμογή τους σε έρευνες με παρόμοιο αντικείμενο και
σε δεδομένα όμοια με εκείνα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην
παρούσα εργασία.

3.2 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
Για την περαιτέρω μελέτη του αντικειμένου της παρούσας έρευνας,
ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η διερεύνηση των παρακάτω:
H παρατήρηση των ίδιων μεταβλητών σε σαφώς μεγαλύτερο
δείγμα οδηγών, θα παρουσίαζε αρκετό ενδιαφέρον.
Για περαιτέρω στατιστική ανάλυση και ανάπτυξη επιπλέον
μοντέλων, θα φαινόταν χρήσιμη η εξέταση και άλλων μεθόδων
στατιστικής ανάλυσης, όπως για παράδειγμα η λογαριθμική παλινδρόμηση (Logistic Regression).
Μία άλλη ανάλυση θα μπορούσε να επικεντρωθεί στη συσχέτιση
των στοιχείων που δηλώνει ο οδηγός με τα χαρακτηριστικά
οδήγησής του που παρατηρούνται στον προσομοιωτή οδήγησης
είτε σε πειράματα οδήγησης σε πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας (naturalistic driving).
Ενδιαφέρουσες, επίσης, θα ήταν και έρευνες αντίστοιχες της
παρούσας οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικές

συνθήκες κυκλοφορίας και σε άλλα οδικά περιβάλλοντα
(αστική οδός, αυτοκινητόδρομος, υψηλή/χαμηλή κυκλοφορία,
ημέρα/νύχτα, διάφορες καιρικές συνθήκες κ.ά.), αλλά και
διάφορες ομάδες οδηγών (νέοι, ηλικιωμένοι, κ.λπ.).
Τέλος, κρίνεται σκόπιμο σε επόμενες έρευνες να γίνει χρήση
πιο σύγχρονων τεχνολογιών καταγραφής της συμπεριφοράς
του οδηγού επί του οχήματος, όπως ακριβέστερων μηχανημάτων GPS, ραντάρ μέτρησης της πλευρικής θέσης οχήματος,
της ταχύτητας αντίδρασης και της απόστασης από το προπορευόμενο όχημα, καθώς και καμερών εντός και εκτός του οχήματος.
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Ανaλυση Εναλλακτικων Σεναριων
Διαχειρισης Κυκλοφοριακου
Συμβαντος Μεσω Μικροσκοπικης
Προσομοιωσης
Ελένη Χαρωνίτη, Φωτεινή Ορφανού, Δημήτρης Σερμπής, Γιώργος Γιαννής
Η λειτουργία και η διαχείριση των συστημάτων οδικών μεταφορών έχουν ως πρωτεύοντα στόχο την εξασφάλιση ασφάλειας,
άνεσης, ταχύτητας και οικονομίας στις μεταφορές προσώπων
και αγαθών, καθώς και τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Η αύξηση του αριθμού των οχημάτων, που συχνά
προκαλεί προβλήματα κορεσμού της οδικής υποδομής, καθιστά
τις αρτηρίες των μεγαλουπόλεων τα υπ’ αριθμόν ένα στοιχεία
προς μελέτη. Σε τέτοια δίκτυα, η κατασκευή ή αναβάθμιση
ενός έργου υποδομής απαιτεί μεγάλες επενδύσεις και συχνά
οι συνέπειες είναι δυσμενείς για το περιβάλλον. Σύντομα, η
πρόσθετη κυκλοφορία που θα παρουσιασθεί από την κατασκευή νέων οδών, θα μηδενίσει τα οφέλη της δημιουργίας
τους με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε έναν φαύλο κύκλο.
Δευτερογενείς επιδράσεις του παραπάνω φαινομένου είναι ο

θόρυβος, η ατμοσφαιρική ρύπανση, καθώς και η αύξηση των
χρόνων μετακίνησης και της κατανάλωσης καυσίμων. Είναι
φανερό πως η αντιμετώπιση κυκλοφοριακών συμβάντων μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής μέτρων διαχείρισης της
κυκλοφορίας οδηγεί στη βελτίωση της στάθμης εξυπηρέτησης,
την αύξηση των μέσων ταχυτήτων κίνησης, τη μείωση των χρόνων
μετακίνησης και των συνεπακόλουθων μέσων καθυστερήσεων
κίνησης και τον περιορισμό της κυκλοφοριακής συμφόρησης και
των ατυχημάτων καθιστώντας ασφαλέστερες τις επικρατούσες
συνθήκες.
Ως συμβάν ορίζεται οποιοδήποτε γεγονός προκαλεί μείωση της
κυκλοφοριακής ικανότητας μίας οδού ή μη φυσιολογική αύξηση
της κυκλοφοριακής ζήτησης (οδικά ατυχήματα, ακινητοποιημέ11 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

να οχήματα, έργα υποδομής και συντήρησης, ειδικές - μη
έκτακτης ανάγκης - εκδηλώσεις, όπως μια παρέλαση, ένας αγώνας, μια συναυλία, διαρροή φορτίου εμπορεύματος αλλά και
οτιδήποτε άλλο επιδρά στη λειτουργία μιας οδού, όπως κάποια
συγκέντρωση ή πορεία). Η εμφάνιση ενός συμβάντος, επηρεάζει
τη στάθμη εξυπηρέτησης της οδού και τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, μειώνει τα επίπεδα ασφάλειας στους
οδικούς άξονες, προκαλεί καθυστερήσεις και αυξήσεις των
ουρών αναμονής και παράλληλα αύξηση στις εκπομπές
ρύπων που παράγονται κατά την οδήγηση (PB Farradyne,
2000). Σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει περαιτέρω τα
επίπεδα ασφάλειας είναι ο κίνδυνος εμφάνισης δευτερευόντων
συμβάντων (Orfanou et al, 2011, Vlahogianni et al, 2012). Ως
δευτερογενές συμβάν ορίζεται ένα γεγονός (π.χ. ατύχημα) το
οποίο προκλήθηκε εντός ορισμένης χωροχρονικής περιοχής
επιρροής του πρωτογενούς συμβάντος (που έχει ήδη προκληθεί)
και μειώνει την κυκλοφοριακή ικανότητα του δικτύου (Moore et
al., 2004, Zhang and Khattak, 2010), ενώ πρέπει να τονισθεί
ότι η σοβαρότητα ενός γεγονότος που θα προκληθεί σε δεύτερη
φάση, συχνά μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη του
αρχικού συμβάντος (Karlaftis et al., 1999).
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της μεταβολής
των κυκλοφοριακών συνθηκών σε κύριο αστικό οδικό δίκτυο
μετά από ένα κυκλοφοριακό συμβάν και η συγκριτική ανάλυση
εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης της κυκλοφορίας με τη
χρήση του προγράμματος μικροσκοπικής προσομοίωσης Vissim
(www.ptv.de). Τα δύο μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας που
εξετάστηκαν περιλαμβάνουν αλλαγές στη φωτεινή σηματοδότηση
και χρήση Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων (Variable Message Signs). Τόσο το πρόγραμμα VISSIΜ όσο και οι ΠΜΜ έχουν
χρησιμοποιηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία για παρόμοιο σκοπό
(Gangha et al., 2016, Wardman et al., 1997, Erke et al., 2007,
Peeta et al., 2000, Peeta and Gedela, 2001, Chatterjee et al.,
2000, Cooper and Mitchel, 2002, Kraan et al., 1999, Qu et al.,
2012, Lin et al., 2013, Wirtz et al., 2005, Bartin et al., 2006, Dia
t al., 2006, Millan et al., 2010). Για κάθε μέτρο αναπτύχθηκε και
προσομοιώθηκε το αντίστοιχο σενάριο και πραγματοποιήθηκε
σύγκριση των αποτελεσμάτων προκειμένου να διερευνηθεί η
αποτελεσματικότητά του. Για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων
χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλοι δείκτες λειτουργικής απόδοσης
(measures of operational performance).

Περιοχή και Δεδομένα Μελέτης και
Ανάπτυξη Σεναρίων Προσομοίωσης
Το δίκτυο που επιλέχθηκε προς μελέτη περιλαμβάνει τη Λ.
Αλεξάνδρας από το ύψος της οδού Πατησίων όπου ξεκινά έως
το τέλος της, τη Λ. Κηφισίας και τη Λ. Μεσογείων έως το ύψος των
δύο ανισόπεδων κόμβων (Α/Κ) με τη Λ. Κατεχάκη αντίστοιχα, τη
Λ. Κατεχάκη στο τμήμα ενδιάμεσα στους Α/Κ, καθώς και το τμήμα
του κόμβου Λ. Βασιλίσσης Σοφίας - Ζαχάρωφ - Λ. Μεσογείων,
την οδό Φειδιππίδου και την οδό Πανόρμου. Τα τμήματα των
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λεωφόρων και των οδών αυτών εξυπηρετούν τη σύνδεση
πολλών περιοχών της Αθήνας με το κέντρο της πόλης αλλά και
με άλλες περιοχές και δύναται να προσφέρουν εναλλακτικές
διαδρομές σε περίπτωση αποκλεισμού κάποιας από αυτές. Το
δίκτυο, το οποίο σχεδιάστηκε στο πρόγραμμα προσομοίωσης
Vissim, έχει συνολικό μήκος περίπου 25 χλμ και συνολικά 33
σηματοδοτούμενους κόμβους.
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν δόθηκαν από το Κ.Δ.Κ. και
περιλαμβάνουν κυκλοφοριακούς φόρτους κατά τους μήνες
Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2012 και αφορούν τη χρονική
περίοδο 08:00-09:00 το πρωί, η οποία αποτελεί την ώρα
αιχμής με σημαντικό αντίκτυπο στην κυκλοφορία. Ως δείκτες
λειτουργικής απόδοσης, ορίζονται τα μεγέθη τα οποία επιλέγονται να εκτιμηθούν και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν
ως κριτήρια για την αξιολόγηση της προσομοίωσης. Συνολικά
επιλέχθηκαν τέσσερις δείκτες απόδοσης: ο χρόνος διαδρομής, οι
καθυστερήσεις και ο μέσος αριθμός στάσεων ανά όχημα και το
μήκος ουρών αναμονής. Κάθε ένας από τους δείκτες αναλύεται
στη συνέχεια.
Εκτός από την επιλογή των λειτουργικών δεικτών, πέντε σενάρια
ανάλυσης αναπτύχθηκαν, προσομοιώθηκαν και εξετάστηκαν
προκειμένου να αξιολογηθούν τα μέτρα διαχείρισης κυκλοφορίας. Το βασικό σενάριο αποτελείται ουσιαστικά από το
δίκτυο όπως αυτό διαμορφώθηκε με βάση τα στοιχεία που
υπήρχαν για αυτό, σε συνήθεις συνθήκες λειτουργίας. Σε αυτό
το στάδιο δεν πραγματοποιήθηκε καμία επέμβαση στο δίκτυο,
καθώς ήταν χρήσιμη η συλλογή στοιχείων προκειμένου να
γίνει η σύγκριση στη συνέχεια με το δίκτυο να βρίσκεται υπό
διαφορετικές συνθήκες. Το μηδενικό σενάριο περιλαμβάνει την
πρόκληση του ατυχήματος αλλά δεν πραγματοποιείται καμία
εφαρμογή κάποιου συστήματος οδικής κυκλοφορίας. Ως πρώτο
σενάριο αντιμετώπισης, επιλέχθηκε να διερευνηθεί η επιρροή
της αλλαγής της φωτεινής σηματοδότησης κατά μήκος της Λ.
Κηφισίας, με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται προτεραιότητα στην
κίνηση της κύριας οδού. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί,
δίνοντας τον ελάχιστο χρόνο πράσινης ένδειξης στις κάθετες
οδούς των κόμβων της Λ. Κηφισίας, ο οποίος αντιστοιχεί σε 8
δευτερόλεπτα. Επισημαίνεται πως αυτό πραγματοποιήθηκε
για τους κόμβους έως το ύψος της Πανόρμου, όπου λαμβάνει
χώρα το γεγονός, και στις δύο κατευθύνσεις (άνοδο και κάθοδο)
και όχι στους επόμενους κόμβους καθώς εκεί δεν υπήρχε
αυτή η ανάγκη. Η χρήση Πινακίδων Μεταβλητών Μηνυμάτων
επιλέχθηκε ως δεύτερο σενάριο αντιμετώπισης. Η ύπαρξη
πινακίδας στην άνοδο της Λ. Αλεξάνδρας, μεταξύ των οδών
Μπουμπουλίνας - Σπύρου Τρικούπη, έδινε τη δυνατότητα να
ενημερωθούν οι οδηγοί εγκαίρως για το συμβάν αλλά και να
επιλέξουν τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν, προκειμένου να
αποφευχθεί υπερβολική συμφόρηση στη Λ. Κηφισίας. Τo οδικό
τροχαίο ατύχημα που προσομοιώθηκε, έλαβε χώρα στην άνοδο
της Λ. Κηφισίας, δηλαδή με κατεύθυνση την Κηφισιά, στο ύψος
της Πανόρμου με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό της πρόσβασης

στην επικείμενη λωρίδα κυκλοφορίας και είχε διάρκεια 20
λεπτά. Λαμβάνοντας υπόψη την ύπαρξη λεωφορειολωρίδας
κατά μήκος της Λ. Κηφισίας, επιλέχθηκε να αποκλεισθεί ακόμη
μία λωρίδα, επιτρέποντας ουσιαστικά την κίνηση σε μία μόνο
λωρίδα.

Αποτελέσματα
Η σύγκριση των σεναρίων χωρίζεται σε τρεις επιμέρους άξονες
ανάλογα με τα ζεύγη σεναρίων που εξετάζονται: (1) βασικό
- μηδενικό σενάριο, (2) βασικό - 1ο σενάριο αντιμετώπισης
(αλλαγή φωτεινής σηματοδότησης), (3) βασικό - 2ο σενάριο
αντιμετώπισης (πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 και αφορούν τους χρόνους
διαδρομής, το μέσο αριθμό στάσεων ανά όχημα και το μέσο μήκος
ουρών.

Χρόνοι Διαδρομής
Οι χρόνοι διαδρομής παρουσιάζονται ιδιαιτέρως αυξημένοι
τόσο για την άνοδο της Λ. Αλεξάνδρας και της Λ. Κηφισίας, όσο
και στη διαδρομή από Λ. Αλεξάνδρας προς την οδό Ζαχάρωφ,
ενώ η αύξηση στην άνοδο της Λ. Κηφισίας φτάνει σχεδόν μέχρι
250%. Δέκα λεπτά μετά τη λήξη του συμβάντος, η κατάσταση στη
Λ. Αλεξάνδρας συνεχίζει να είναι επιβαρυμένη, στο μεγαλύτερο
τμήμα της ανόδου της. Στα τελευταία δεκαπέντε λεπτά της προσομοίωσης, αυξήσεις στο χρόνο διαδρομής εμφανίζονται στο
τμήμα από τη Σπύρου Τρικούπη, όπου βρίσκεται η ΠΜΜ, έως
την Πανόρμου, ενώ παρακάτω το δίκτυο έχει επανέλθει σε
φυσιολογικές τιμές των χρόνων διαδρομής. Μόνο στο τμήμα Λ.
Βασ. Σοφίας προς Λ. Μεσογείων συνεχίζει να υπάρχει αύξηση,
κάτι που φανερώνει τη δυσκολία του δικτύου να επανέλθει
σύντομα έπειτα από το γεγονός. Όσον αφορά στην επίδραση της
εφαρμογής του 1ου σεναρίου αντιμετώπισης στην κυκλοφορία,

διαπιστώνεται ότι η αύξηση των χρόνων διαδρομής στο τμήμα
της ανόδου της Λ. Αλεξάνδρας είναι αρκετά μικρή και εμφανίζεται
κυρίως στο τέταρτο του συμβάντος, ενώ στη συνέχεια το δίκτυο
επανέρχεται πλήρως. Ελάχιστη είναι η αύξηση των χρόνων και
στη διαδρομή από Λ. Αλεξάνδρας προς Λ. Βασ. Σοφίας μέσω της
οδού Ζαχάρωφ. Όπως είναι λογικό, η βελτίωση αυτή αφορά και
στην άνοδο της Λ. Κηφισίας, αλλά σίγουρα σε μικρότερο βαθμό
καθώς είναι εκείνη που πλήττεται άμεσα από την πρόκληση του
συμβάντος. Η αύξηση, όμως, του χρόνου διαδρομής εκεί είναι
της τάξεως του 130%, έναντι του 250% που είχε σημειωθεί στο
μηδενικό σενάριο.
Η σύγκριση των αποτελεσμάτων του βασικού σεναρίου και
του 2ου σεναρίου αντιμετώπισης αποκαλύπτει ότι η αύξηση του
χρόνου διαδρομής στη Λ. Κηφισίας, στη διάρκεια του γεγονότος
αγγίζει το 190%, ποσοστό βελτιωμένο σε σχέση με το μηδενικό
σενάριο, αλλά αρκετά μεγαλύτερο συγκριτικά με το πρώτο
σενάριο αντιμετώπισης. Αρκετά μεγαλύτερα είναι και τα ποσοστά
αύξησης των χρόνων διαδρομής στην άνοδο της Λ. Μεσογείων
καθώς αγγίζουν το 120% έως 190%, ενώ στα τελευταία δεκαπέντε λεπτά της προσομοίωσης ο χρόνος που χρειάζεται ένα
όχημα για να στρίψει από τη Λ. Βασ. Σοφίας, στην κάθοδό της,
προς τη Λ. Μεσογείων και να τη διασχίσει έως τη Φειδιππίδου,
είναι αυξημένος κατά 500%. Για την ίδια κίνηση αλλά από την
άνοδο της Λ. Βασ. Σοφίας, η αύξηση αγγίζει το 400%. Επίσης,
πρώτη φορά παρατηρείται αύξηση και σε ολόκληρη την άνοδο
της Λ. Μεσογείων, από την άνοδο της Μιχαλακοπούλου, έως
τη ράμπα εξόδου για τη Λ. Κατεχάκη. Η αύξηση δεν μπορεί να
αγνοηθεί καθώς ξεπερνά το 600%. Ως αποτέλεσμα, επηρεάζεται
και η άνοδος της Λ. Κατεχάκη, καθώς χρησιμοποιείται πλέον
από σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων και πρέπει να
σημειωθεί ότι ο φόρτος που εξυπηρετούσε ήταν ήδη μεγάλος.
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Πίνακας 1: Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων

Μέση Καθυστέρηση
Ο δεύτερος δείκτης λειτουργικής απόδοσης που εξετάστηκε είναι
η μέση καθυστέρηση που παρατηρείται στα επιμέρους τμήματα
του υπό μελέτη οδικού δικτύου με την πρόκληση του συμβάντος.
Η μη εφαρμογή κάποιου συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας
οδηγεί σε σημαντικές αυξήσεις των καθυστερήσεων στην άνοδο
της Λ. Αλεξάνδρας και στην άνοδο της Λ. Κηφισίας, οι οποίες
φτάνουν το 80% στη διάρκεια του γεγονότος και το 360%, για
την τελευταία, λίγο πριν το τέλος του. Στο πρώτο και το τελευταίο
τέταρτο της προσομοίωσης, οι καθυστερήσεις αυξάνονται κατά
50% στην κάθοδο της Λ. Βασ. Σοφίας, προς τη Λ. Μεσογείων
και κατά 130% στο τελευταίο τέταρτο της προσομοίωσης για
την άνοδο της Λ. Μεσογείων μέχρι το ύψος της Φειδιππίδου.
Στη συνέχεια της λεωφόρου δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια
σημαντική αύξηση των καθυστερήσεων. Η αλλαγή στο πρόγραμμα φωτεινής σηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα στην
άνοδο της Λ. Αλεξάνδρας, οι καθυστερήσεις να έχουν μειωθεί,
καθώς το ποσοστό που φτάνουν είναι μόλις 10% στη διάρκεια
του συμβάντος, ενώ σημαντικό είναι το ποσοστό -20% που σημειώνεται το δεύτερο τέταρτο, στο τμήμα από την ΠΜΜ23 έως
την οδό Παπαρηγοπούλου, το οποίο φανερώνει τη βελτίωση
της κυκλοφοριακής κατάστασης. Η αύξηση των καθυστερήσεων
στην άνοδο της Λ. Κηφισίας εξακολουθεί να είναι μεγάλη
(190%) έως και 10 λεπτά μετά τη λήξη του γεγονότος, ωστόσο
14 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

είναι σημαντικά μικρότερη από το 360% που καταγράφεται χωρίς
την επέμβαση στη φωτεινή σηματοδότηση.
Με τη χρήση της ΠΜΜ παρατηρείται βελτίωση στην άνοδο της Λ.
Κηφισίας, από την ΠΜΜ έως την Πανόρμου, όπου προκύπτουν
αρνητικά ποσοστά, άρα η καθυστέρηση σε αυτά τα τμήματα είναι
μικρότερη και από το βασικό σενάριο. Η μεγαλύτερη αύξηση στις
καθυστερήσεις στην άνοδο της Λ. Κηφισίας φτάνει το 260% κατά
τη διάρκεια του δεύτερου δεκαπεντάλεπτου (2700 - 3600), ενώ
υπενθυμίζεται πως χωρίς επέμβαση το ποσοστό αυτό ήταν 360%.
Ωστόσο, δεν μπορούν να αγνοηθούν οι μεγάλες καθυστερήσεις
που προκύπτουν στο τμήμα του δικτύου το οποίο χρησιμοποιείται
ως εναλλακτική διαδρομή. Η επιδείνωση της ανόδου της Λ.
Μεσογείων ξεκινά δέκα λεπτά μετά τη λήξη του συμβάντος, με
αύξηση στις καθυστερήσεις έως 860%, και καταλήγει, στο τέλος
της προσομοίωσης, να παρουσιάζει αύξηση έως 2350%. Για να
γίνει πιο κατανοητό, αναφέρεται ότι το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί
σε 14 λεπτά καθυστέρηση, ενώ στο βασικό σενάριο η αντίστοιχη
καθυστέρηση ήταν περίπου μισό λεπτό. Ως επακόλουθο, αυξάνονται και οι καθυστερήσεις στη Λ. Κατεχάκη, έως 60%.

Μέσος Αριθμός Στάσεων ανά όχημα
Όσον αφορά το μέσο αριθμό στάσεων ανά όχημα, εξετάζοντας
το βασικό και μηδενικό σενάριο, διαπιστώνεται σημαντικότερη

αύξηση η οποία καταγράφεται κατά τη διάρκεια του συμβάντος
αλλά και δέκα λεπτά μετά τη λήξη του στην άνοδο της Λ.
Κηφισίας, η οποία πλησιάζει το 400%. Αύξηση, επίσης, αλλά μικρότερου βαθμού, σημειώνεται στην άνοδο της Λ.
Αλεξάνδρας, κυρίως μετά το πέρας του γεγονότος, αφότου
δηλαδή η επίδρασή του έχει εξαπλωθεί στο δίκτυο. Κάποιες
μικρότερες μεταβολές παρατηρούνται στην αρχή της ανόδου
της Λ. Μεσογείων. Μετά την εφαρμογή του πρώτου σεναρίου
αντιμετώπισης, η κατάσταση στην άνοδο της Λ. Κηφισίας εξακολουθεί να είναι αρκετά δυσμενής, ωστόσο η αύξηση του
μέσου αριθμού στάσεων σε αυτήν την περίπτωση είναι 12
στάσεις έναντι των 3 στο βασικό σενάριο, κατά το δεύτερο δεκαπεντάλεπτο της προσομοίωσης. Σε αυτό το σενάριο, ωστόσο,
ο αριθμός στάσεων έχει αυξηθεί, αλλά όχι σημαντικά, στην
κάθοδο της Λ. Βασ. Σοφίας στη στροφή για Λ. Μεσογείων, καθώς
και στην άνοδο της Λ. Μεσογείων. Αυτό οφείλεται στις σχετικά
αυξημένες καθυστερήσεις σε εκείνα τα σημεία. Τέλος, η χρήση
ΠΜΜ για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, οδηγεί σε μηδαμινή
βελτίωση στη Λ. Κηφισίας, καθώς ο αριθμός μειώνεται μόλις
κατά μία στάση. Εξαίρεση αποτελεί η άνοδος της Λ. Αλεξάνδρας
όπου τα ποσοστά εμφανίζονται αρνητικά, πράγμα που σημαίνει
ότι το σενάριο αυτό ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό για αυτήν την οδό. Σε
αντιδιαστολή με αυτό, η άνοδος της Λ. Μεσογείων, ήδη από την
αρχή της, παρουσιάζει έντονες αυξήσεις του μέσου αριθμού
στάσεων ανά όχημα. Η σημαντικότερη αύξηση καταγράφεται
στην άνοδο της Μιχαλακοπούλου και στη συνέχεια στην άνοδο
της Λ. Μεσογείων έως τη ράμπα εξόδου προς τη Λ. Κατεχάκη,
όπου ο μέσος αριθμός στάσεων προκύπτει 27 από μόλις 1
στάση που ήταν στο βασικό σενάριο.

Μήκος Ουρών
Το μήκος ουρών αποτελεί τον τέταρτο δείκτη λειτουργικής
απόδοσης που αναλύεται και χωρίζεται σε δύο επιμέρους
κατηγορίες: μέσο και μέγιστο μήκος ουρών. Η σύγκριση μεταξύ
βασικού και μηδενικού σεναρίου δείχνει ότι στην άνοδο της Λ.
Αλεξάνδρας, σημειώνονται αυξήσεις από 5% έως 28% στο πρώτο
δεκαπεντάλεπτο, από 4% έως 45% στο δεύτερο δεκαπεντάλεπτο,
από 5% έως 52% στο τρίτο δεκαπεντάλεπτο και από 13% έως
30% στο τελευταίο δεκαπεντάλεπτο της προσομοίωσης. Κυρίως
στη διάρκεια του γεγονότος, αλλά και μέχρι δέκα λεπτά μετά
από αυτό, τα ποσοστά αύξησης των ουρών φανερώνουν την
αξιοσημείωτη επίδραση του γεγονότος στη Λ. Κηφισίας (1500%
έως και 14000%). Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι από 2 μέτρα
ουρά που εμφανιζόταν στο βασικό σενάριο, πλέον εμφανίζεται
ουρά 320 μέτρων. Ομοίως με τις μέσες τιμές διαφέρουν και οι
μέγιστες τιμές στα μήκη ουρών ανάμεσα στα δύο αυτά σενάρια.
Γενικότερα, η κατάσταση ως προς τις ουρές που σχηματίζονται
είναι δυσμενής και φανερώνει την ανάγκη επέμβασης.
Σε αντίθεση με το μηδενικό σενάριο, η προσομοίωση του πρώτου σεναρίου αντιμετώπισης έδειξε ότι τα ποσοστά αύξησης
του μέσου μήκους ουρών που σημειώνονται στην άνοδο της
Λ. Αλεξάνδρας, είναι αρκετά μειωμένα. Αναλυτικότερα, στο
πρώτο δεκαπεντάλεπτο ξεκινούν από 3% έως 25%, ενώ στο

δεύτερο δεκαπεντάλεπτο από 0,1% έως 13%. Στα υπόλοιπα
τμήματα, τα ποσοστά αυτά είναι αρνητικά, κάτι που κάνει φανερή
τη βελτίωση της κατάστασης λόγω της επέμβασης στη φωτεινή
σηματοδότηση. Μεγάλα ποσοστά αύξησης εξακολουθεί να
έχει το μήκος των ουρών στην άνοδο της Λ. Κηφισίας, αλλά με
μικρότερες τιμές σε σχέση με το μηδενικό σενάριο, επομένως
υπάρχει βελτίωση. Η ίδια τάση παρατηρείται και στα ποσοστά,
όπως αυτά έχουν προκύψει από τη σύγκριση μεταξύ των
μέγιστων τιμών του μήκους των ουρών. Τέλος, σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν οι τιμές του μέσου μήκους ουρών στην
άνοδο της Λ. Κηφισίας και την άνοδο της Λ. Αλεξάνδρας κατά
το 2ο σενάριο αντιμετώπισης μετά δηλαδή την καθοδήγηση
των οχημάτων για επιλογή εναλλακτικής διαδρομής. Ιδιαίτερα
στη Λ. Αλεξάνδρας, τα αρνητικά ποσοστά δείχνουν μείωση των
ουρών κατά μήκος της σε σχέση με το βασικό σενάριο. Όσον
αφορά στην άνοδο της Λ. Κηφισίας, ναι μεν υπάρχει βελτίωση,
καθώς τα ποσοστά είναι μικρότερα από ότι στη σύγκριση με
το μηδενικό σενάριο, αλλά εξακολουθούν να είναι αρκετά
μεγάλα. Είναι αξιοπρόσεχτη, επίσης, η αύξηση του μήκους των
ουρών στην άνοδο της Λ. Μεσογείων, η οποία αγγίζει το 8500%
στο μεγαλύτερο μέρος της, καθώς και το 47000% στην άνοδο
της οδού Μιχαλακοπούλου. Οι ακραίες αυτές τιμές οφείλονται
στην αλλαγή διαδρομών λόγω της πρόκλησης του συμβάντος
και των επιπτώσεων αυτού.

Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία πραγματεύτηκε τη μεταβολή των κυκλοφοριακών συνθηκών σε κύριο αστικό οδικό δίκτυο μετά από
ένα κυκλοφοριακό συμβάν και τη συγκριτική ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων διαχείρισης της κυκλοφορίας με τη χρήση
προγράμματος μικροσκοπικής προσομοίωσης (PTV Vissim).
Για την ανάλυση επιλέχθηκαν τέσσερις δείκτες λειτουργικής
απόδοσης και διαμορφώθηκαν τρία σενάρια διαχείρισης της
κυκλοφορίας: μηδενικό σενάριο (καμία επέμβαση στο δίκτυο), πρώτο σενάριο αντιμετώπισης, που περιλαμβάνει την
προσωρινή αλλαγή σε συγκεκριμένα προγράμματα φωτεινής
σηματοδότησης και το δεύτερο σενάριο αντιμετώπισης, το
οποίο περιλαμβάνει τη χρήση πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων σε μία από τις κεντρικές λεωφόρους του υπό εξέταση
οδικού δικτύου.
Η εξέταση και ανάλυση των παραπάνω σεναρίων οδήγησε
στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, τόσο για την επίδραση ενός τέτοιου γεγονότος στο δίκτυο, όσο και για τη
βελτίωση που επιδέχεται το δίκτυο, σε περίπτωση εφαρμογής
κάποιων μέτρων διαχείρισης της κυκλοφορίας. Οι δείκτες
λειτουργικής απόδοσης που επιλέχθηκαν ήταν ο μέσος χρόνος διαδρομής, η μέση καθυστέρηση και ο μέσος αριθμός
στάσεων ανά όχημα, καθώς και το μέσο και το μέγιστο μήκος
ουρών. Ως γενική εικόνα, αξίζει να σημειωθεί η αύξηση των
χρόνων διαδρομής, των καθυστερήσεων και των ουρών που
σχηματίζονται, όταν στην περίπτωση κάποιου γεγονότος δεν
πραγματοποιηθεί καμία επέμβαση στο δίκτυο. Οι αυξήσεις αυ15 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

τές αφορούν, κυρίως, στα τμήματα που επηρεάζονται από την
εμφάνιση γεγονότος, τα οποία στην προκειμένη περίπτωση
είναι η άνοδος της Λ. Κηφισίας, η άνοδος της Λ. Αλεξάνδρας,
καθώς και η άνοδος της Πανόρμου και της Λ. Μεσογείων αλλά
σε πολύ μικρότερο βαθμό.
Για το πρώτο σενάριο αντιμετώπισης, τονίζεται η σημαντική
βελτίωση των παραπάνω δεικτών λειτουργικής απόδοσης σε
όλα τα κρίσιμα τμήματα του δικτύου. Για το δεύτερο σενάριο
αντιμετώπισης, ομοίως η κατάσταση προκύπτει ευνοϊκότερη
για την άνοδο της Λ. Κηφισίας, όπως και για την άνοδο της Λ.
Αλεξάνδρας, αλλά η εφαρμογή αυτού του μέτρου φαίνεται να
επιδρά αρνητικά για την οδό Ζαχάρωφ και την άνοδο της Λ.
Μεσογείων, οι οποίες παρουσιάζουν δυσμενή αποτελέσματα
ως προς τους παραπάνω δείκτες. Μέσα από την ανάλυση που
διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, καθώς και από
τα αποτελέσματα που προέκυψαν, καθίσταται προφανές ότι
η επέμβαση στη φωτεινή σηματοδότηση υπερτερεί ως λύση
συγκριτικά με την καθοδήγηση σε εναλλακτική διαδρομή,
όταν το γεγονός συμβαίνει σε ώρα αιχμής, σε κεντρικό σημείο
του υπό μελέτη δικτύου.
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Σταθμοi Μετεπιβiβασης
PARK & RIDE
Σοφία Καλαντζή*

1. Εισαγωγικά
Το αυτοκίνητο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) έχουν
επί πολλές δεκαετίες ανταγωνιστικό χαρακτήρα, εφόσον διεκδικούν από κοινού τον πεπερασμένο και στις περισσότερες
κεντρικές περιοχές των πόλεων, κορεσμένο χώρο μετακίνησης
και στάθμευσης (οδικό δίκτυο).
Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι η παρουσίαση της μετεπιβίβασης σαν μεταφορικό σύστημα σχεδιασμού και η εξειδίκευσή της
σε μετεπιβίβαση με δυνατότητα στάθμευσης (park-and-ride)
πλησίον σταθμών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, όπως το μετρό
ή ο προαστιακός.
Ζητούμενο και επιδιωκόμενο λειτουργικότητας ενός τέτοιου
συστήματος, το όφελος τόσο για τους χρήστες (χρονικό και
οικονομικό), όσο και για την πόλη (κυκλοφορία, περιβάλλον).
Μια καλή εφαρμογή προγράμματος μετεπιβίβασης μπορεί να
αποτελέσει αποτελεσματικό στρατηγικό σχέδιο μεταφορών
για μια πόλη, που να μυεί τους ταξιδιώτες στα πλεονεκτήματα
1

χρήσης ΜΜΜ και να δικαιολογεί την προτίμηση υπέρ τους.

2. Μετεπιβίβαση με στάθμευση (parkand-ride)
Είναι φανερό ότι ο μετακινούμενος με τον τρόπο της μετεπιβίβασης θα πρέπει να δεχτεί δύο καταστάσεις1:
A. Την ενόχληση της διακοπής της μετακίνησης, το περπάτημα
από τη θέση στάθμευσης στη στάση και την αναμονή για το
επόμενο μέσο μετακίνησης
B. Τον αυξανόμενο χρόνο έξω από το όχημα
Με τον όρο Στάθμευση και Μετεπιβίβαση (Park-and-Ride) αναφερόμαστε στη διαδικασία κατά την οποία ένας οδηγός σταθμεύει
το όχημά του σε κάποια στάση δημόσιων συγκοινωνιών, συνήθως σε ένα σταθμό μετρό και στη συνέχεια συμπληρώνει τη
μετακίνησή του προς τον τελικό του σκοπό, συνήθως εργασία,
στην κεντρική περιοχή της πόλης, χρησιμοποιώντας τα ΜΜΜ

Μετεπιβίβαση στους σταθμούς του ΗΣΑΠ, Διπλωματική εργασία: Κουρογένη Αφροδίτη, Προβατάς Νίκος , ΕΜΠ 1985
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αντί του αυτοκίνητου του. Κατά την επιστροφή του η διαδικασία
αντιστρέφεται. Συνήθως χρησιμοποιείται ο απλοποιημένος όρος
μετεπιβίβαση, παρόλο που έτσι δημιουργείται κάποια σύγχυση
αφού ο ίδιος όρος αναφέρεται και στη μετεπιβίβαση μεταξύ δύο
γραμμών δημόσιων συγκοινωνιών2.
Με τη μετεπιβίβαση είναι δυνατόν να προσελκύσει κανείς
στα ΜΜΜ μετακινήσεις που αλλιώς θα γινόταν με επιβατικό
αυτοκίνητο. Δίνεται δηλαδή η δυνατότητα να συνδυαστεί μία
μετακίνηση με επιβατικό αυτοκίνητο, που παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι φθάνει μέχρι την κατοικία του μετακινούμενου, με τη
μαζική μεταφορά κατά το τμήμα της διαδρομής προς την κεντρική
περιοχή όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση και ικανοποιητική συχνότητα εξυπηρέτησης από τις δημόσιες συγκοινωνίες.
Προϋποθέσεις για την επιτυχία εγκατάστασης ενός χώρου στάθμευσης για μετεπιβίβαση αποτελούν3:
α. Η
 ικανοποιητική εξυπηρέτηση από δημόσιες συγκοινωνίες:
Μεγάλη συχνότητα και αξιοπιστία δρομολογίων, ικανοποιητικές ταχύτητες, κατ’ ευθεία διαδρομές, κλπ. Γι’ αυτό το λόγο
προσφέρονται χώροι μετεπιβίβασης κοντά σε σταθμούς μετρό
ή προαστιακού σιδηροδρόμου.
β. Το χαμηλό κόστος που θα πρέπει κατά κανόνα να είναι μικρότερο
από το κόστος της ίδιας μετακίνησης χωρίς μετεπιβίβαση. Αυτό
σημαίνει μικρό εισιτήριο δημόσιων συγκοινωνιών και μικρό ή
μηδενικό τέλος στάθμευσης.
γ. Η
 κατάλληλη προσπέλαση για τα λεωφορεία και τα επιβατικά
αυτοκίνητα και η σωστή διαμόρφωση των εισόδων-εξόδων και
των εσωτερικών χώρων για την εύκολη και ασφαλή κίνηση
οχημάτων και πεζών.
δ. Η
 ελαχιστοποίηση του συνολικού χρόνου μετακίνησης με μετεπιβίβαση, ώστε να είναι μικρότερος ή να μη διαφέρει ουσιαστικά από το χρόνο της μετακίνησης χωρίς μετεπιβίβαση. Η προϋπόθεση αυτή εξαρτάται άμεσα από τις προϋποθέσεις α και γ.

3. Ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για
τον σχεδιασμό του P&R
Η Ομάδα για την Ανάπτυξη και την Αξιολόγηση της Μετεπιβίβασης
στον Αστικό Χώρο (Group for Urban Interchanges Development and Evaluation) GUIDE4 αποτελείτο από φορείς Δημοσίων
Συγκοινωνιών μεγάλων Ευρωπαϊκών πόλεων, εκπαιδευτικά Ιδρύματα και εμπειρογνώμονες σε θέματα συγκοινωνιών από την
Αγγλία, την Ολλανδία, τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Ελβετία και την
Ελλάδα και με την ολοκλήρωση των εργασιών της συντάχθηκε
μια έκθεση τα συμπεράσματα της οποίας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε ενδιαφερόμενο σε θέματα σχεδιασμού συστημάτων μετεπιβίβασης.
Το πρόγραμμα HSR-COMET 5 (Interconnection of the High Speed
Rail network with other transport modes: Connection in met2

ropolitan areas of HSR terminals - Συνδέσεις πολλαπλών μέσων σε τερματικούς σταθμούς συρμών υψηλών ταχυτήτων, σε
μητροπολιτικές περιοχές) εστιάζει στις διασυνδέσεις μέσων
σε τερματικούς σταθμούς συρμών υψηλών ταχυτήτων και λειτουργεί ως οδηγός για περαιτέρω έρευνα και καθορισμό πολιτικών δράσεων σε αυτό τον τομέα. Το πρόγραμμα Systeminal που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της έρευνας, είναι ένα
εργαλείο πολλών κριτηρίων, για την εκτίμηση των προτεραιοτήτων βελτίωσης στις υπηρεσίες μεταφορών από και προς
τους τερματικούς σταθμούς. Σύμφωνα με αυτό, μια αύξηση στη
συχνότητα του μετρό κατά τις ώρες αιχμής των συρμών υψηλών ταχυτήτων (όπου υπάρχουν) είναι αρκετά καλή λύση. Η
προνομιακή πρόσβαση των ταξί ήταν επίσης πολύ ψηλά σε
βαθμολογία όπως επίσης και η συνένωση των τιμών των ταξί
με αυτές των τρένων (πχ με ένα κοινό εισιτήριο). Το πρόγραμμα
κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι για την προώθηση των
συρμών υψηλών ταχυτήτων χρειάζονται βελτιώσεις στις διασυνδέσεις των μεταφορών από και προς τους τερματικούς
σταθμούς καθώς και στις επιβατικές υπηρεσίες που βρίσκονται
εκεί. Καθώς τα αυτοκίνητα είναι τα πιο σημαντικά μέσα πρόσβασης, οι πολιτικές πρέπει να στοχεύουν στην καλυτέρευση
των περιβαλλοντικών και προβλημάτων κυκλοφοριακής συμφόρησης χωρίς όμως να αποθαρρύνουν τους ταξιδιώτες. Αυτό
θα μπορούσε να σημαίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα σε μικρής
χρονικής διάρκειας χώρους στάθμευσης για επιβίβαση και αποβίβαση, ή ένα πολύ καλό σύστημα park-and-ride. Τα ταξί θα
μπορούσαν επίσης να προωθηθούν με πρόσβαση ιδιαιτέρως
κοντά στους συρμούς.
Το πρόγραμμα MIMIC6 (Mobility, intermodality and interchanges - Κινητικότητα, Διασύνδεση μέσων και Μετεπιβιβάσεις) έλαβε
μέρος υπό την επιτήρηση ενός συμβουλίου που αποτελείται από
επτά χώρες (Αυστρία, Δανία, Φιλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία
και Μ. Βρετανία) και είχε ως στόχο τη μελέτη των εμποδίων στις
αλλαγές μέσων στις επιβατικές μετακινήσεις. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας, οι παράγοντες κλειδιά που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των μετεπιβιβάσεων είναι:
• Λ ογισμικοί και λειτουργικοί παράγοντες, όπως η αδυναμία
συγχρονισμού υπηρεσιών μεταξύ διαφορετικών μέσων μεταφοράς
•Ψ
 υχολογικοί παράγοντες όπως ο φόβος για εγκληματικές
ενέργειες στην περιοχή γύρω από τη μετεπιβίβαση
•Θ
 εσμικοί και οργανωτικοί παράγοντες κυρίως λόγω της κακής
συνεργασίας μεταξύ μετόχων
•Η
 λειτουργική ποιότητα του φυσικού σχεδιασμού και του
σχεδιαγράμματος
•Η
 ευκολία πρόσβασης στη μετεπιβίβαση και ο διαθέσιμος χώρος για στάθμευση
•Ο
 ικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες όπως το κόστος του

Φραντζεσκάκης Ι.Μ., ‘Μετεπιβίβαση στους Σταθμούς Μετρό της Αθήνας’, άρθρο στην Μηνιαία Τεχνική Επιθεώρηση, Αθήνα, Ιανουάριος 1995, σελ 24
Φραντζεσκάκης Ι.Μ., Πιτσιάβα Μ.Χ., Τσαμπούλας Δ.Α., ‘Διαχείριση Κυκλοφορίας’, Παπασωτηρίου, Αθήνα 1997, σελ. 238
4 http://www.interchanges.co.uk/ - GUIDE: Urban Interchanges – A Good Practice Guide, Final Report, April 2000
5
6 www.cordis.lu/transport/src/hsrcomet.htm
http://www.interchanges.co.uk/
3
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ταξιδίου και η ανάπτυξη κερδοφόρων υπηρεσιών στους χώρους μετεπιβίβασης
•Η
 ύπαρξη πληροφόρησης πριν από κάθε ταξίδι αλλά και σε
πραγματικό χρόνο κίνησης
Μεταξύ άλλων το πρόγραμμα MIMIC απέδειξε ότι οι ταξιδιώτες
αποδίδουν μεγάλη σημασία στο χαρακτήρα της μετεπιβίβασης
όταν βρίσκονται στο δίλλημα του εάν και κατά πόσο θα κάνουν
αλλαγή μεταξύ μέσων. Παρόλα αυτά, υπάρχουν και περιπτώσεις
όπου οι χρήσεις γης και τα χαρακτηριστικά του δικτύου μιας
πόλης να επηρεάσουν ουσιαστικά την επιλογή των επιβατών
πολύ περισσότερο από τα εμπόδια μιας μετεπιβίβασης.
Συνεπώς, ο καλός σχεδιασμός είναι μεν απαραίτητη συνθήκη για
μια επιτυχημένη μετεπιβίβαση αλλά δεν επαρκεί από μόνος του.

4. Σταθμοί μετεπιβίβασης της ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ
Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ προέβλεψε στον σχεδιασμό του μετρό (από το
1996) και την κατασκευή Σταθμών Μετεπιβίβασης (ΣΜ7).
Οι ΣΜ χωροθετήθηκαν σε επιλεγμένους σταθμούς, κυρίως τερματικούς, και περιλαμβάνουν κατά περίπτωση χώρους στάθμευσης
Ι.Χ. αυτοκινήτων, χώρους στάσης και αφετηρίες λεωφορείων,
χώρους στάσης ταξί και χώρους στάθμευσης δικύκλων.
Το πρόγραμμα δημιουργίας ΣΜ της Αττικό Μετρό αντιμετώπισε
πολλές δυσκολίες στην εφαρμογή του, οι σημαντικότερες εκ
των οποίων ήταν8:
• Η δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλων χώρων για τη χωροθέτησή
τους
• Α πόκτηση χώρων για την κατασκευή των ΣΜ
• Χ ωροθέτηση των ΣΜ
•Θ
 έματα τιμολόγησης και χρηματοδότησης

4.2. Σταθμός Μετεπιβίβασης KATEXAKH
Βρίσκεται στη θέση του ομώνυμου Σταθμού του Μετρό και
πλησίον του Στρατιωτικού Νοσοκομείου 401 ΓΣΣ.
Περιλαμβάνει:
• Υ παίθριο χώρο στάθμευσης ΙΧ οχημάτων, χωρητικότητας 240
θέσεων
• Σ ταθμό μετεπιβίβασης λεωφορείων ΟΑΣΑ, στον οποίο έχουν
αφετηρία/τέρμα 5 λεωφορειακές γραμμές (036, 402, 403,
404, 407) και διέρχονται άλλες 9 (Α5, Β5, Γ5, Χ95, 408, 419,
416, 418, 140)
Για την καλύτερη λειτουργία και πρόσβαση στο Σταθμό Μετρό
ΚΑΤΕΧΑΚΗ κατασκευάστηκε πεζογέφυρα πάνω από τη Λεωφόρο
Μεσογείων, τη μελέτη της οποίας εκπόνησε ο γνωστός Αρχιτέκτονας Santiago Calatrava.

4.1. Σταθμός Μετεπιβίβασης ΣΥΓΓΡΟΥ-ΦΙΞ
Ο ΣΜ «Συγγρού-Φιξ», βρίσκεται εντός των ορίων του μικρού
δακτυλίου της Αθήνας και η θέση του ευνοεί την προσέλευση
Ι.Χ. αυτοκινήτων για στάθμευση και μετεπιβίβαση. Περιβάλλεται
από δύο λεωφόρους μεγάλης κυκλοφορίας, τις Συγγρού και
Καλλιρρόης και πλησίον του διατηρημένου τμήματος του παλαιού κτιρίου Φιξ στην αρχή της Λεωφ. Συγγρού. Απέναντι από
το ΣΜ, επί της οδού Καλλιρρόης, βρίσκεται σταθμός του τραμ.
Η περιοχή είναι πυκνοκατοικημένη και πλησίον του σταθμού
υπάρχουν εμπορικά καταστήματα, τράπεζα, καφεστιατόρια και
γραφεία.
Υπάρχει επίσης ΣΜ λεωφορείων ΟΑΣΑ, που έχουν αφετηρία 3
λεωφορειακές γραμμές (910, Στ. Συγγρού-Φιξ-Παγκράτι-Γηροκομείο, Στ. Συγγρού-Φιξ-Χαμοστέρνας-ΚΤΕΛ Κηφισού) και διέρχονται άλλες 12 (040,106, 126, 134, 135, 136, 137, 450, 550,
Α2, Β2, Ε2).

7
8

4.3. Σταθμός Μετεπιβίβασης ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
Βρίσκεται στη θέση του ομώνυμου Σταθμού του Μετρό και
πλησίον του Υπουργείου Μεταφορών.
Περιλαμβάνει:
• Υ παίθριο χώρο στάθμευσης ΙΧ οχημάτων, χωρητικότητας 300
θέσεων
• Σ ταθμό μετεπιβίβασης λεωφορείων ΟΑΣΑ, στον οποίο έχουν
αφετηρία/τέρμα 10 λεωφορειακές γραμμές (308, 305, 316,
304, 321, Χ94, 125, 303, 314, 315) και διέρχονται άλλες 7
(408, 419, 403, 404, 407, 416, 418)

Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό (ΜΑΜ), Έκθεση 1, 1998 σελ 38
ΣΕΣ ‘Στάθμευση στις μητροπολιτικές περιοχές της χώρας, Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας’, 18/6/2002, σελ. 141
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Οι χώροι στάθμευσης είναι δυο, υπαίθριοι και συνεχόμενοι για
270 και 360 επιβατικά αυτοκίνητα αντίστοιχα. Ένας από αυτούς
βρίσκεται πάνω από αμαξοστάσιο του Μετρό. Υπάρχουν δυο
είσοδοι/έξοδοι για τα οχήματα και οι δυο από την Παναγούλη
Αλεξάνδρου. Έχει εγκατασταθεί εξοπλισμός για μελλοντικό σύστημα ελέγχου και επιπλέον ο χώρος περιφράσσεται σε όλο το
μήκος του. Η Έξοδος/Είσοδος πεζών από το χώρο στάθμευσης
προς το σταθμό και αντίστροφα γίνεται σε καθορισμένο διάδρομο
κίνησης. Υπάρχουν ράμπες και ειδικοί χώροι στάθμευσης για κίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες και διάδρομος κίνησης οχημάτων
που θέλουν να κάνουν kiss-and-ride.

4.4. Σταθμός Μετεπιβίβασης ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Βρίσκεται στη θέση του ομώνυμου Σταθμού του Μετρό επί της
οδού Δουκίσσης Πλακεντίας και δίπλα σε ΣΜ λεωφορείων ΟΑΣΑ,
στον οποίο έχουν αφετηρία /τέρμα 3 λεωφορειακές γραμμές
(404, 423, 426). Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για
λεωφορεία και πεζούς και πεζογέφυρα πάνω από την Δουκίσσης
Πλακεντίας με κυλιόμενες σκάλες και ανελκυστήρα. Δίπλα από
κάθε έξοδο του σταθμού υπάρχουν στεγασμένοι πεζόδρομοι που
οδηγούν στις στάσεις λεωφορείων και στον χώρο στάθμευσης και
χρησιμοποιούνται για τη μετεπιβίβαση με δίκυκλα. Ο ΣΜ διαθέτει
κυλιόμενες σκάλες και ανελκυστήρες.
Ο χώρος στάθμευσης είναι υπαίθριος για 280 επιβατικά αυτοκίνητα με είσοδο/έξοδο οχημάτων και από τις δυο πλευρές της Δουκ.
Πλακεντίας. Υπάρχει εγκατεστημένος εξοπλισμός για μελλοντικό
σύστημα ελέγχου ενώ ο χώρος είναι απόλυτα περιφραγμένος.
Έξοδος/Είσοδος πεζών από το χώρο στάθμευσης σε καθορισμένο
διάδρομο κίνησης προς την είσοδο του Μετρό.

4.5. Σταθμός Μετεπιβίβασης ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
Βρίσκεται στον συγκοινωνιακό κόμβο Αττικής οδού - Δουκίσσης
Πλακεντίας, στη θέση του ομώνυμου τερματικού Σταθμού του
Μετρό. Τέσσερις είναι οι είσοδοι/έξοδοι των επιβατών (από
σταθμό, από Γαρυττού και ανατολική και βόρεια είσοδος/έξοδος
Αττικής Οδού). Είναι τοποθετημένος δίπλα σε ΣΜ λεωφορείων
ΟΑΣΑ, στον οποίο έχουν αφετηρία/τέρμα 5 λεωφορειακές γραμμές
(302, 405, 407, 411, 319) με ειδικά διαμορφωμένους χώρους για
λεωφορεία και πεζούς. Υπάρχει διασύνδεση με τον προαστιακό
υπέργεια και υπόγεια με επαρκή σήμανση και εγκαταστάσεις. Ο
ΣΜ διαθέτει κυλιόμενες σκάλες και ανελκυστήρες.
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ
Γενικά χαρακτηριστικά
Αίσθηση Ασφάλειας: Όλοι οι χώροι στάθμευσης, εκτός από
αυτόν του σταθμού Εθν. Άμυνας, είναι απόλυτα περιφραγμένοι
γεγονός που είναι υπέρ της ασφάλειας. Επιπλέον όλοι έχουν
εγκαταστάσεις για μελλοντική φύλαξή τους αλλά μόνο ο σταθμός Κατεχάκη διαθέτει 24ωρη φύλαξη. Οι υπόλοιποι σταθμοί
αρκούνται στη σήμανση της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ότι ουδεμία ευθύνη
φέρει σε περιπτώσεις κλοπής και φθορών. Τέλος, σε όλους
τους εσωτερικούς χώρους των σταθμών υπάρχουν συστήματα
πυρόσβεσης και έξοδοι κινδύνου.
Χωρική σύνδεση μέσων: Υπάρχει καλή διασύνδεση μέσων, με προσπάθεια διαμόρφωσης αποκλειστικών λωρίδων κίνησης για λεωφορεία και πεζούς, πλησίον των σταθμών σε όλες τις περιπτώσεις.
Πληροφόρηση/Σήμανση: Πολύ καλή, τόσο στους εσωτερικούς
όσο και στους εξωτερικούς χώρους των σταθμών. Στον σταθμό
Κατεχάκη υπάρχει φωτεινός σηματοδότης που ενημερώνει για
την πληρότητα του σταθμού.
Είσπραξη κομίστρων: Πολύ καλή, με επαρκή ταμεία και αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων. Στον σταθμό Συγγρού Φιξ
υπάρχει αυτόματο μηχάνημα είσπραξης κόστους στάθμευσης σε
όλα τα επίπεδα στάθμευσης.
Άτομα με ειδικές ανάγκες: Σε όλους τους σταθμούς υπάρχουν
εγκαταστάσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες (ανελκυστήρες, ράμπες, οδηγοί δαπέδου, χώροι υγιεινής κ.ά.).
Πρόσβαση πεζών - ποδηλατών: Για την κίνηση των πεζών όλοι
ο σταθμοί πληρούν τις προδιαγραφές μετεπιβίβασης. Για ποδηλάτες υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις μόνο στους σταθμούς
Χαλανδρίου και Δουκ. Πλακεντίας.

Ειδικά χαρακτηριστικά για κάθε σταθμό:
Συγγρού Φιξ: Η μετεπιβίβαση με λεωφορειακές γραμμές
που έχουν αφετηρία ή στάση πλησίον του σταθμού έχει ως
στόχο την εξυπηρέτηση κυρίως των Νότιων προαστίων της
Αττικής.
Θα πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιπτώσεις αυτές λειτουργίας των λεωφορειακών γραμμών, που έχουν δυνατότητα μετεπιβίβασης με το Μετρό, οι διαδρομές των οποίων
συμπίπτουν με αντίστοιχες του Τραμ, ώστε να αποφευχθεί ο
ανταγωνιστικός χαρακτήρας μεταξύ των δυο μέσων.
Είναι πολύ θετική η ευνοϊκή τιμολόγηση στους χώρους
στάθμευσης για τους χρήστες του Μετρό και τους χρήστες
του Σαββάτου (κατεύθυνση προς κέντρο-εμπορικές δραστηριότητες).
Κατεχάκη: Η μετεπιβίβαση με λεωφορειακές γραμμές που
έχουν αφετηρία ή στάση πλησίον του σταθμού έχει ως στόχο
την εξυπηρέτηση κυρίως των Βόρειων-Βορειοανατολικών
προαστίων της Αττικής.
Δημιουργεί πρόβλημα η εγκατάσταση 4 αφετηριών λεωφορείων σε αποκλειστική μεν αλλά ανεπαρκή λωρίδα
κυκλοφορίας με αποτέλεσμα συγκεκριμένες ώρες της ημέρας να καταλαμβάνεται μέρος της Λ. Μεσογείων.
Εθνική Άμυνα: Η μετεπιβίβαση με λεωφορειακές γραμμές που έχουν αφετηρία ή στάση πλησίον του σταθμού
έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση κυρίως των ΒόρειωνΒορειοανατολικών προαστίων της Αττικής. Ο διαμορφωμένος χώρος αφετηριών των λεωφορείων είναι πολύ καλά σχεδιασμένος, κοντά σε είσοδο/έξοδο ΜΕΤΡΟ.
Ο ενιαίος χώρος στάθμευσης για ΜΕΤΡΟ, Νομαρχία Αθηνών,
Υπηρεσία Συγκοινωνιών και ΚΤΕΟ Αθηνών, μπορεί να έχει
αμφίβολα αποτελέσματα για τους χρήστες του ΜΕΤΡΟ,
δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός κατειλημμένων
μόνιμων θέσεων από υπαλλήλους των ανωτέρω υπηρεσιών.
Χαλάνδρι: Είναι πολύ θετικός ο διαχωρισμός των χώρων
κίνησης ΙΧ, λεωφορείων και η άμεση πρόσβαση στους
χώρους αυτούς με στεγασμένους και σημασμένους πεζόδρομους. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα για στάθμευση δικύκλων.
Ο χώρος στάθμευσης δεν είναι επαρκής για την κάλυψη
των επιβατικών αναγκών, γεγονός που φαίνεται από το

πλήθος των παράνομα ή μη παρκαρισμένων οχημάτων σε
παράπλευρους δρόμους και πεζοδρόμια.
Δουκίσσης Πλακεντίας: Η επιλογή αυτή του χώρου για
σταθμό μετεπιβίβασης είναι ιδανική, αφού αξιοποιεί μέσα
μεταφορών πολλών δυναμικοτήτων (ΙΧ, Λεωφορεία, ΜΕΤΡΟ,
Προαστιακός).
Ο χώρος στάθμευσης όμως δεν είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών, γεγονός που φαίνεται από το πλήθος των
παράνομα ή μη παρκαρισμένων οχημάτων σε παράπλευρους δρόμους και νησίδες.
*Σοφία Καλαντζή
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
ΜΔΕ Πολεοδομία Χωροταξία

Το φθινόπωρο του 2017 το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας
και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ) πραγματοποίησε εστιασμένη δράση για την ένταξη του έργου του στην κοινωνία και την
αύξηση της ανταποδοτικότητας της έρευνάς του για τη χώρα, την
περιφέρεια και τους πολίτες. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται τρία
σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν μέρος στη Θεσσαλονίκη
και είναι τα εξής:
1. Δ ιεθνές συνέδριο για την Έρευνα στις μεταφορές (ICTR
2017). Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας και
άνοιγμα ερευνητικής κοινότητας στους νέους ερευνητές.
Πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 27-29/9/2017.
http://www.ictr.gr/
2. Σ υνέντευξη Τύπου και VIP Tour. Στις 31/10/2017 θα
παρουσιαστεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, καθώς
και σε εκπροσώπους φορέων η αριστεία και οι ερευνητικές
δράσεις του Ινστιτούτου μας.
3. «
 Ανοιχτές Θύρες» (Open Day) 2017 για τους πολίτες και
την κοινωνία. Την Κυριακή 5/11/2017 το ΙΜΕΤ παραμένει
ανοιχτό, παρουσιάζει στους πολίτες και γιορτάζει την έξυπνη
και βιώσιμη κινητικότητα για όλους.
Ειδικότερα, την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και να ενημερωθούν για το σημαντικό ερευνητικό - επιστημονικό έργο που
παράγεται, είχαν όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων και των μέσων ενημέρωσης (ΜΜΕ) που έδωσαν το παρών στο VIP Tour.
Κατά την ξενάγησή τους, οι επισκέπτες ενημερώθηκαν από
ειδικούς τεχνικούς επιστήμονες του Ινστιτούτου για τις νέες
τεχνολογίες αυτοκίνησης και όλα τα εξελιγμένα συστήματα
υποστήριξης της βιώσιμης κινητικότητας ενώ περιηγήθηκαν
και στην κινητή μονάδα Κυκλοφορίας-Περιβάλλοντος-Οδοστρωμάτων και έλαβαν πληροφορίες για το οικολογικό και
ενεργειακό αποτύπωμα των μετακινήσεών τους. Στο κέντρο
Παρακολούθησης, Κυκλοφορίας και Κινητικότητας, οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για την κίνηση στην πόλη και τις υπηρεσίες
κινητικότητας ενώ τους δόθηκε και η δυνατότητα να οδηγήσουν
τον προσομοιωτή αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας καθώς και το
ηλεκτρικό αυτοκίνητο του ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ.
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Πριν το VIP Tour, εκπρόσωποι των φορέων της Θεσσαλονίκης
και ο διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης
παραχώρησαν συνέντευξη στους εκπροσώπους των ΜΜΕ και
παρουσίασαν έργα συνέργειας του ΙΜΕΤ με τους φορείς που
αποδεικνύουν στην πράξη το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα
για την κοινωνία. Στη συνέντευξη Τύπου, το ΙΜΕΤ παρουσίασε
τη σημαντική δραστηριότητά και τα ερευνητικά του επιτεύγματα,
ξεκινώντας μια πορεία εξωστρέφειας κι ενημέρωσης των
πολιτών. Το έντονο ενδιαφέρον των ΜΜΕ και η παρουσία του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα,
του προέδρου του ΟΣΕΘ κ. Κων/νου Αμπατζά, του διευθύνοντος
συμβούλου του ΟΛΘ κ. Δημητρίου Μακρή, της διευθύνουσας
συμβούλου της Εγνατίας Οδού κας Ρίας Καλφακάκου, του
Πρύτανη του ΑΠΘ κ. Περικλή Μήτκα, καθώς και εκπροσώπων
του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
δίνει το στίγμα του υψηλού κύρους και του έντονα καινοτόμου
και αναπτυξιακού προφίλ του ΙΜΕΤ.
Σε συνέχεια της Συνέντευξης Τύπου και του VIP Tour, την Κυριακή
5 Νοεμβρίου το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ άνοιξε τις πύλες του στο κοινό, στα
πλαίσια της οργάνωσης «Ανοιχτές Θύρες» (Open Day) 2017.
Η οργάνωση του OPEN DAY θα αποτελεί στο εξής θεσμό για
το Ινστιτούτο και θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Η ημέρα
αυτή είναι μια ημέρα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης που δίνει
τη δυνατότητα στους επισκέπτες να επισκεφθούν τους χώρους
του Ινστιτούτου, να γνωρίσουν το έργο του, να μιλήσουν με το
προσωπικό και να ενημερωθούν για τις τελευταίες τεχνολογικές
εξελίξεις στον τομέα των μεταφορών.
Στο φετινό OPEN DAY του ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ, το κοινό είχε την ευκαιρία
να περιηγηθεί στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του ΙΜΕΤ
και να μάθει τα πάντα για την ασφαλή, υπεύθυνη, οικονομική
και περιβαλλοντικά φιλική οδήγηση. Μεγάλοι και μικροί συμμετείχαν και γνώρισαν τις νέες τεχνολογίες αυτοκίνησης κι όλα τα
εξελιγμένα συστήματα υποστήριξης της βιώσιμης κινητικότητας.
Παράλληλα, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να μάθουν για το
μέλλον των εμπορευματικών μεταφορών και logistics, στην
εποχή της ψηφιοποιημένης πληροφορίας, να περιηγηθούν στην
κινητή μονάδα Κυκλοφορίας - Περιβάλλοντος - Οδοστρωμάτων

και να ενημερωθούν για το οικολογικό κι ενεργειακό αποτύπωμα
των μετακινήσεών τους. Επίσης δόθηκε σε όλους η δυνατότητα
να γνωρίσουν τη σημασία των λιμανιών για τις πόλεις και να
μάθουν τα πάντα για τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών τους.

Μπλε Διαδρομή
•Π
 ροσομοιωτής αυτοκινήτου
• Δ ιεπιφάνεια αναβάτη οχήματος
• Σ υστήματα παρακολούθησης της κατάστασης του αναβάτη
και της μοτοσικλέτας
• Σ υστήματα παρακολούθησης της κατάστασης του οδηγού
•Π
 ροσομοιωτής μοτοσικλέτας
• Ε ργαστήριο εικονικής πραγματικότητας
• Τ αχεία προτυποποίηση/ 3D printers
• Ε ργαστήριο Οικιακής Αυτοματοποίησης
•Φ
 ορητός Προσομοιωτής αυτοκινήτου
Πράσινη Διαδρομή
• Μοτίβα δραστηριοτήτων και κινητικότητας
• Υπηρεσίες κινητικότητας στο κινητό σας τηλέφωνο
• Ε φαρμογές μη επανδρωμένου οχήματος (drone) στις μεταφορές
Κίτρινη Διαδρομή
• Κ ινητή Ερευνητική Μονάδα Κυκλοφορίας - Περιβάλλοντος
- Οδοστρωμάτων
• Τ α λιμάνια ως μοχλός ανάπτυξης
• Ε νεργειακή διαχείριση στον τομέα των μεταφορών
και ταυτόχρονα είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν ατομικά στις
παρακάτω διαδραστικές εκδηλώσεις:
•Ο
 δήγηση του προσομοιωτή αυτοκινήτου
•Ο
 δήγηση του φορητού προσομοιωτή αυτοκινήτου
• Οδήγηση ηλεκτρικού ποδηλάτου
•Ο
 δήγηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου

Οι επισκέπτες, είχαν επίσης την ευκαιρία να δουν από κοντά
το Κέντρο Παρακολούθησης Κυκλοφορίας και Κινητικότητας
και να ενημερωθούν για την κίνηση στην πόλη και τις διαθέσιμες υπηρεσίες κινητικότητας, ενώ σχεδίασαν μόνοι τους, τις
διαδρομές τους στην πόλη. Οδήγησαν στο δυναμικό προσομοιωτή οδήγησης αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας, επισκέφθηκαν
το εργαστήριο Εικονικής Πραγματικότητας και το εργαστήριο
Οικιακών Αυτοματισμών και έζησαν από κοντά το «θαύμα» των
Ηλεκτρικών Οχημάτων, οδηγώντας οι ίδιοι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Ειδικό βάρος στο ΙΜΕΤ OPEN DAY του 2017, δόθηκε στον τομέα της
οδικής ασφάλειας με διοργάνωση συγκεκριμένων δράσεων από
θεατρικές ομάδες, μόνο για παιδιά. Για τους μικρούς επισκέπτες
της εκδήλωσης λοιπόν υπήρχαν παράλληλες εκδηλώσεις δημιουργικής απασχόλησης με επιστημονικό χαρακτήρα (θεατρικές
παραστάσεις, παιχνίδια γνώσεων, ειδικά σχεδιασμένα videogαmes) αλλά και αναμνηστικά δώρα.
Τέλος, πολλοί ήταν οι νέοι που έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, που πραγματοποίησε
ο διευθυντής του ΙΜΕΤ Ευάγγελος Μπεκιάρης για τα επαγγέλματα
των μεταφορών του μέλλοντος, καθώς και η πρόεδρος της Ένωσης
Ερευνητών, δρ Μαρία Κωνσταντοπούλου για το επάγγελμα του
ερευνητή και τις προοπτικές του.

Συγκεκριμένα οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία για ξενάγηση
στις παρακάτω Διαδρομές του Ινστιτούτου.
23 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Διερεyνηση της Επιρροhς
της Χρhσης Κινητοy Τηλεφωνου
στην Οδηγικη Συμπεριφορα,
Μεσω Πειραματος σε Προσομοιωτη
Οδηγησης
Μαρία Λινάρδου*, Ιωάννα Σπυροπούλου**

1. Εισαγωγή
Η οδική ασφάλεια αποτελεί μείζον θέμα για τη σύγχρονη
κοινωνία. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά των τροχαίων
ατυχημάτων και δυστυχημάτων που σημειώνονται κάθε χρόνο,
καταδεικνύουν την κρισιμότητα του ζητήματος. Έχει αποδειχθεί
πως η βασική αιτία των τροχαίων ατυχημάτων είναι ο ανθρώπινος
παράγοντας ο οποίος συμβάλλει σε ποσοστό 65-95% (Sabey
and Taylor, 1980; Salmon et al., 2011; Treat, 1980) στην πρόκληση αυτών. Οι υπόλοιποι παράγοντες αφορούν το οδικό περιβάλλον (οδικό δίκτυο, σήμανση, καιρικές συνθήκες κ.λπ.), το
όχημα, καθώς και συνδυασμό των παραπάνω. Μια από τις σημα24 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

ντικότερες αιτίες πρόκλησης ατυχήματος είναι η οδήγηση υπό
απόσπαση προσοχής και συγκεκριμένα η ενασχόληση με το κινητό τηλέφωνο.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η χρήση κινητού τηλεφώνου ταυτόχρονα με την οδήγηση επιδρά κυρίως αρνητικά
σε παράγοντες οδικής συμπεριφοράς όπως η πλευρική θέση
του οχήματος (Young and Richard, 2012), το ποσοστό διακύμανσης της επιτάχυνσης (Rakauskas et al., 2004) και ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού (Consiglio et al., 2003). Επίσης
οδηγεί σε ανικανότητα σύλληψης σημαντικών πληροφοριών

που αφορούν την οδήγηση (McKnight and McKnight, 1993;
Strayer and Johnston, 2001; Hancock et al., 2002). Τέλος, η
χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση έχει βρεθεί πως
οδηγεί σε σημαντική αύξηση του κινδύνου πρόκλησης οδικών
ατυχημάτων (McKnight and McKnight, 1993, Alm and Nilsson,
1995; Laberge- Nadeau et al., 2003).
Τέλος, η απόσπαση προσοχής λόγω τηλεφωνικής συνομιλίας,
επιδρά θετικά στη ταχύτητα κίνησης αφού οδηγεί σε μείωση
αυτής (Haigney et al., 2000; Rakauskas et al., 2004; Yannis et
al., 2010). Το φαινόμενο αυτό εξηγείται μέσω της θεωρίας περί
αντιστάθμισης κινδύνου (Risk Compensation Mechanism).
Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση
της επιρροής της απόσπασης προσοχής του οδηγού, μέσω τηλεφωνικής συνομιλίας, στην οδηγική του συμπεριφορά σε αστικό
και υπεραστικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκε η επιρροή της συνομιλίας μέσω κινητού τηλεφώνου υπό τρεις συνθήκες:
(α) τη χρήση μέσω συστήματος ανοιχτής ακρόασης, (β) τη χρήση
μέσω ενσύρματου συστήματος επικοινωνίας (Ηands-free) και (γ)
τη δια χειρός χρήση του κινητού.

2.Μεθοδολογία και Συλλογή
Δεδομένων
2.1 Σύνοψη πειράματος
Στο πλαίσιο της έρευνας, πραγματοποιήθηκε πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης με στόχο τον προσδιορισμό της επίδρασης του
κινητού τηλεφώνου στην οδηγική συμπεριφορά των οδηγών.
Ειδικότερα, εξετάστηκε η αλληλοεπίδραση τριών παραγόντων:
(α) του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται η συνομιλία, (β)
του οδικού περιβάλλοντος και (γ) των χαρακτηριστικών του
οδηγού.
Η πειραματική διαδικασία πραγματοποιήθηκε στον προσομοιωτή
οδήγησης FOERST Driving Simulator του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής, της Σχολής Πολικών Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Κάθε οδηγός που έλαβε μέρος στο πείραμα οδήγησε τρία σενάρια
σε αστική περιοχή κατά τα οποία συνομιλούσε τηλεφωνικά (α)
με σύστημα ανοιχτής ακρόασης, (β) ενσύρματο σύστημα επικοινωνίας και (γ) με δια χειρός χρήση του κινητού τηλεφώνου. Σε
καθένα από τα τρία αυτά σενάρια οδηγήθηκε τμήμα διαδρομής
κατά το οποίο ο οδηγός δεν συνομιλούσε τηλεφωνικά, ώστε να
γίνει σύγκριση της οδηγικής του συμπεριφοράς υπό τηλεφωνική
συνομιλία και χωρίς αυτή. Τρία αντίστοιχα σενάρια οδηγήθηκαν
και σε υπεραστική περιοχή. Το μήκος της διαδρομής κάθε σεναρίου ορίστηκε σε 3.5 περίπου χιλιόμετρα. Η διαδρομή που οδηγήθηκε σε αστική περιοχή αφορά οδήγηση στο κέντρο πόλης και
περιλαμβάνει τμήματα οδού μίας και δύο λωρίδων κυκλοφορίας
ανά κατεύθυνση, πλάτους 3.5μ. Η διαδρομή που οδηγήθηκε σε
υπεραστική περιοχή αφορά οδήγηση εκτός πόλης χωρίς έντονες
κατά μήκος κλίσεις. Αποτελείται από δύο λωρίδες κυκλοφορίας,
μία ανά κατεύθυνση, πλάτους 3μ. περίπου. Για τον υπολογισμό
του χρόνου αντίδρασης του οδηγού προγραμματίστηκε η ξαφνική
εμφάνιση εικόνας με την ένδειξη «STOP», τέσσερεις φορές

σε κάθε σενάριο. Οι οδηγοί καλούνταν να ακινητοποιήσουν το
όχημα το γρηγορότερο δυνατό με την εμφάνιση της εικόνας
«STOP». Τόσο η σειρά οδήγησης των σεναρίων όσο και τα σημεία
εμφάνισης της εικόνας «STOP», επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο
ώστε να μην επηρεάσει ο σχεδιασμός του πειράματος τα τελικά
αποτελέσματα.
Η οδήγηση πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες υπό καλές
καιρικές συνθήκες. Όσον αφορά στην τηλεφωνική συνομιλία,
επιλέχθηκε μέτριο επίπεδο δυσκολίας συζήτησης, με θέματα
που αφορούσαν κυρίως ενδιαφέροντα και ασχολίες των δύο
συνομιλητών καθώς και θέματα επικαιρότητας. Μετά το τέλος
της πειραματικής διαδικασίας, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να
συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο σχετικά με τις οδηγικές τους
συνήθειες και προτιμήσεις, προσωπικά τους χαρακτηριστικά κ.ά.

Εικόνα 1. Στιγμιότυπο οδήγησης σε αστική περιοχή

Εικόνα 2. Στιγμιότυπο οδήγησης σε υπεραστική περιοχή

2.2 Δείγμα
Στην πειραματική διαδικασία έλαβαν μέρος 50 οδηγοί ηλικίας 20
έως 60 ετών (μέσος όρος τα 31 έτη), από τους οποίους οι 32 ήταν
άντρες και οι 18 γυναίκες. Όλοι ήταν κάτοχοι διπλώματος οδήγησης
και κινητής συσκευής τηλεφώνου. Το 82% του δείγματος δεν είχε
οδηγήσει ποτέ ξανά σε προσομοιωτή οδήγησης, το 10% είχε
οδηγήσει μόλις μία φορά στο παρελθόν, ενώ το 8% πάνω από μία.

2.3 Ανάλυση
Τα δεδομένα που προέκυψαν από την πειραματική διαδικασία
και τα ερωτηματολόγια αναλύθηκαν στατιστικά. Αρχικά μέσω
της μεθόδου ανάλυσης της διακύμανσης (ANOVA), εξετάστηκε
η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς μεταξύ της μέσης
ταχύτητας κίνησης, της μέγιστης ταχύτητας κίνησης, του χρόνου
αντίδρασης του οδηγού και της τυπικής απόκλισης της πλευρικής θέσης του οχήματος, υπό την οδήγηση με τηλεφωνική
συνομιλία και χωρίς αυτή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν όλα τα εξεταζόμενα μεγέθη, εκτός του μεγέθους της
μέσης ταχύτητας κίνησης, επηρεάζονται από τη χρήση κινητού
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τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Τα μεγέθη που εμφάνισαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο καταστάσεων αναλύθηκαν περεταίρω στη συνέχεια μέσω της Ανάλυσης Διακριτών
Επιλογών (Discrete Choice Analysis). Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν μαθηματικά μοντέλα διακριτών επιλογών για την εκτίμηση
τριών μεγεθών: (α) της μέγιστης ταχύτητας κίνησης, (β) του
χρόνου αντίδρασης του οδηγού και (γ) της τυπικής απόκλισης
της πλευρικής θέσης του οχήματος σε υπεραστική οδό. Για κάθε μία εκ των τριών παραμέτρων δημιουργήθηκαν δύο μαθηματικά μοντέλα. Στο πρώτο επιδιώχθηκε η διερεύνηση της
επιρροής της τηλεφωνικής συνομιλίας με οποιοδήποτε τρόπο
χρήσης του κινητού τηλεφώνου, ενώ στο δεύτερο η επιρροή
του κινητού τηλεφώνου εστιάζοντας στα τρία διαφορετικά είδη
χρήσης του κινητού τηλεφώνου. Οι εξαρτημένες μεταβλητές των
μαθηματικών μοντέλων που δημιουργήθηκαν είναι:
• Μέγιστη ταχύτητα κίνησης
• Μέγιστη ταχύτητα κίνησης σε αστική περιοχή
• Μέγιστη ταχύτητα κίνησης σε υπεραστική περιοχή
• Χρόνος αντίδρασης του οδηγού
• Τυπική απόκλιση της πλευρικής θέσης σε υπεραστική οδό
Κάθε μία από τις εξαρτημένες μεταβλητές κατηγοριοποιήθηκε
σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη αφορά σε χαμηλές τιμές της μεταβλητής (Κατηγορία 1), η δεύτερη σε μεσαίες τιμές της μεταβλητής
(Κατηγορία 2) και η τρίτη σε υψηλές τιμές της μεταβλητής (Κατηγορία 3). Το 25% των χαμηλότερων τιμών αποτέλεσε την Κατηγορία 1, το επόμενο 50%, το οποίο αφορά στις μεσαίες τιμές κατατάχθηκε στην Κατηγορία 2 και τέλος, το 25% των υψηλότερων
τιμών αποτέλεσε την Κατηγορία 3. Να σημειωθεί πως για την
αποδοχή των τελικών επιλεχθεισών τιμών που αποτέλεσαν τα
όρια των κατηγοριών, λήφθηκαν υπόψη και αντίστοιχες τιμές
που έχουν υπολογιστεί από διερευνήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν.
Τελικά δημιουργήθηκαν διατεταγμένα μοντέλα Probit (Ordered
Probit) με την προσθήκη του προσδιορισμού «random effects»,
ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ομοιογένεια μεταξύ κάποιων εκ των
παρατηρήσεων, δεδομένου ότι προέρχονται από τον ίδιο οδηγό.
Ως επίπεδο βάσης για κάθε μεταβλητή επιλέχθηκε η Κατηγορία 1,
για παράδειγμα όσον αφορά στην απόσπαση προσοχής ως επίπεδο
βάσης επιλέχθηκε η οδήγηση χωρίς απόσπαση προσοχής.

3. Αποτελέσματα
3.1 Μέγιστη ταχύτητα κίνησης
Από τα είδη απόσπασης προσοχής που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία αυτό που φαίνεται να επηρεάζει τη μέγιστη ταχύτητα κίνησης των οδηγών είναι η δια χειρός χρήση του κινητού
τηλεφώνου. Συγκεκριμένα, κατά τη συνομιλία με δια χειρός χρήση του κινητού τηλεφώνου, οι οδηγοί τείνουν να οδηγούν με
χαμηλότερες μέγιστες ταχύτητες κίνησης συγκριτικά με την οδήγηση χωρίς χρήση κινητού.
Οι οδηγοί ηλικίας άνω των 35 ετών, εμφανίζουν στατιστικά
σημαντική μείωση της μέγιστης ταχύτητας κίνησης σε σχέση
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με τους οδηγούς κάτω των 25 ετών, για επίπεδο εμπιστοσύνης
μεγαλύτερο του 95%. Οι οδηγοί οι οποίοι δεν κάνουν χρήση του
κινητού τους τηλεφώνου κατά την οδήγηση, όταν στο όχημα
επιβαίνουν ανήλικοι συνεπιβάτες, εμφανίζουν χαμηλότερες μέγιστες ταχύτητες συγκριτικά με εκείνους που χρησιμοποιούν το
κινητό τους ανεξάρτητα των συνεπιβατών.
Στο αστικό περιβάλλον η μέγιστη ταχύτητα κίνησης με την οποία
κινούνται οι οδηγοί είναι χαμηλότερη σχετικά με αυτή στο υπεραστικό περιβάλλον. Αυτό εκτιμάται πως οφείλεται στις σχετικά
χαμηλότερες ταχύτητες που γενικά καταγράφονται στο αστικό
περιβάλλον, λόγω των χαμηλότερων ορίων ταχύτητας, του υψηλότερου κυκλοφοριακού φόρτου που επικρατεί, της συχνότερης
οδικής σήμανσης και σηματοδότησης αλλά και της γενικότερης
πολυπλοκότητας που παρουσιάζει το αστικό οδικό περιβάλλον.
Στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στα
δύο φύλα, όσον αφορά τη μέγιστη ταχύτητα κίνησης. Συγκεκριμένα,
οι γυναίκες οδηγοί οδηγούν με χαμηλότερες μέγιστες ταχύτητες,
συγκριτικά με τους άνδρες οδηγούς. Επιπλέον, όσο περισσότερο
ασφαλής νιώθει ο οδηγός ώστε να χρησιμοποιήσει το κινητό
του τηλέφωνο σε αστική περιοχή, τόσο περισσότερο φαίνεται να
μειώνεται η μέγιστη ταχύτητα με την οποία οδηγεί. Τέλος, όσο
πιο συχνά υπερβαίνει κάποιος το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας
τόσο υψηλότερες φαίνεται να είναι οι μέγιστες ταχύτητες τις
οποίες επιδιώκει κατά την οδήγηση.
Εξαιτίας της σημαντικής διαφοροποίησης μεταξύ των μέγιστων
ταχυτήτων κίνησης ανάμεσα στα δύο οδικά περιβάλλοντα που
εξετάστηκαν, επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί περεταίρω ανάλυση σχετικά με αυτά. Η μέγιστη ταχύτητα κίνησης στο αστικό
περιβάλλον βρέθηκε πως δεν επηρεάζεται από τη χρήση του
κινητού, σε αντίθεση με το υπεραστικό περιβάλλον στο οποίο
η μέγιστη ταχύτητα εμφανίζει στατιστικά σημαντική μείωση για
τη συνομιλία μέσω συστήματος ανοιχτής ακρόασης και με δια
χειρός χρήση του κινητού. Τη μεγαλύτερη μείωση επιφέρει η
συνομιλία μέσω συστήματος ανοιχτής ακρόασης και έπειτα η
συνομιλία με δια χειρός χρήση του κινητού τηλεφώνου.
3.2 Χρόνος αντίδρασης
Ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού εξαρτάται από το είδος της
απόσπασης προσοχής σε σχέση με τον τρόπο χρήσης του κινητού. Πιο συγκεκριμένα ο χρόνος αντίδρασης αυξάνεται, με τη
δια χειρός χρήση του κινητού να επηρεάζει με δυσμενέστερο
τρόπο τον χρόνο αντίδρασης, ακολουθεί το σύστημα ενσύρματης
επικοινωνίας και τέλος, το σύστημα ανοιχτής ακρόασης.
Οι οδηγοί ηλικίας 25 έως 34 ετών παρουσιάζουν χαμηλότερο
χρόνο αντίδρασης συγκριτικά με τους νεότερους οδηγούς ηλικίας
κάτω των 25 ετών. Το περιβάλλον οδήγησης αποτελεί ακόμη μία
παράμετρο που επηρεάζει το χρόνο αντίδρασης των οδηγών. Στο
αστικό περιβάλλον οι χρόνοι αντίδρασης των οδηγών αυξάνονται,
πιθανόν λόγω της πολυπλοκότητας του περιβάλλοντος και της
ύπαρξης εξωγενών παραμέτρων απόσπασης προσοχής (π.χ.
διαφημιστικές πινακίδες).
Βρέθηκε ακόμη πως οι γυναίκες οδηγοί αποκρίνονται πιο
αργά σε αναπάντεχο συμβάν κατά την οδήγηση, συγκριτικά με
τους άνδρες οδηγούς. Οι οδηγοί που οδηγούν με μεσαίες και

υψηλές μέγιστες ταχύτητες κίνησης σε υπεραστική οδό και με
υψηλές μέγιστες ταχύτητες κίνησης σε αστική οδό, σημειώνουν
χαμηλότερους χρόνους αντίδρασης συγκριτικά με εκείνους που
κνούνται με χαμηλές ταχύτητες. Τέλος, η συχνότητα με την οποία
κάποιος οδηγός υπερβαίνει το όριο ταχύτητας σε αστική περιοχή
επηρεάζει το χρόνο αντίδρασής του καθώς φαίνεται πως οι
οδηγοί οι οποίοι υπερβαίνουν πάντα το όριο ταχύτητας σε αστική
περιοχή, έχουν μικρότερους χρόνους αντίδρασης.

3.3 Τυπική απόκλιση πλευρικής θέσης οχήματος
Η τυπική απόκλιση της πλευρικής θέσης του οχήματος αυξάνεται
κατά την οδήγηση υπό απόσπαση προσοχής. Συγκεκριμένα, η
συνομιλία μέσω συστήματος ανοιχτής ακρόασης φαίνεται να είναι
αυτή που επηρεάζει με δυσμενέστερο τρόπο, ακολουθούμενη
από τη συνομιλία με δια χειρός χρήση του κινητού τηλεφώνου
και τέλος, τη συνομιλία με ενσύρματο σύστημα επικοινωνίας.
Oι οδηγοί ηλικίας άνω των 45 ετών παρουσιάζουν αυξημένες
τιμές τυπικής απόκλισης της πλευρικής θέσης, συγκριτικά με
τους ηλικιακά νεότερους οδηγούς. Επιπλέον, οι οδηγοί που συνομιλούν τηλεφωνικά συχνά κατά την οδήγηση, παρουσιάζουν
μειωμένη τυπική απόκλιση της πλευρικής θέσης του οχήματος.
Το γεγονός αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στην εξοικείωση των
οδηγών με τη διαδικασία αυτή, με αποτέλεσμα η τηλεφωνική
συνομιλία να επιδρά όλο και λιγότερο στην οδηγική τους συμπεριφορά.
Το φύλο του οδηγού επιδρά επίσης στην τυπική απόκλιση της
πλευρικής θέσης του οχήματος για επίπεδο εμπιστοσύνης
μεγαλύτερο του 95%. Συγκεκριμένα οι γυναίκες οδηγοί φαίνεται
να παρεκκλίνουν της πορείας του κατά ποσοστό υψηλότερο
από αυτό των ανδρών οδηγών. Οι οδηγοί που απάντησαν πως
βρίσκουν «Μέτρια», «Πολύ» ή «Πάρα πολύ» ευχάριστο να οδηγούν, εμφανίζουν μειωμένη τυπική απόκλιση της πλευρικής
θέσης του οχήματος, συγκριτικά με εκείνους που απάντησαν
«Καθόλου» ή «Λίγο». Τέλος, οι οδηγοί οι οποίοι αισθάνονται
ασφαλείς κατά τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση
σε υπεραστική περιοχή, εμφανίζουν μικρότερη τυπική απόκλιση

της πλευρικής θέσης του οχήματος, συγκριτικά με αυτούς που
δεν νιώθουν ασφάλεια.

4. Συμπεράσματα
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, η απόσπαση
προσοχής του οδηγού, λόγω της χρήσης κινητού τηλεφώνου,
επηρεάζει την οδηγική συμπεριφορά, όπως αυτή διερευνήθηκε
μέσω της μοντελοποίησης της μέγιστης ταχύτητας κίνησης, του
χρόνου αντίδρασης και της τυπικής απόκλισης της πλευρικής
θέσης του οχήματος.
Πιο συγκεκριμένα, η μέγιστη ταχύτητα κίνησης μειώνεται κατά
την οδήγηση με παράλληλη χρήση κινητού τηλεφώνου. Το
φαινόμενο αυτό εξηγείται από τη θεωρία περί αντιστάθμισης
του κινδύνου (Risk Compensation Mechanism). Η μείωση της
ταχύτητας εξαιτίας του κινητού τηλεφώνου έχει επισημανθεί
και σε προηγούμενες έρευνες όπως αυτές των Haigney et al.,
2000, Rakauskas et al., 2004 και Yannis et al., 2010. Όσον
αφορά στην επίδραση των τριών διαφορετικών τρόπων χρήσης
του κινητού, στη μέγιστη ταχύτητα κίνησης, η δια χειρός χρήση
του κινητού τηλεφώνου βρέθηκε να είναι αυτή που επηρεάζει
αρνητικά τη μέγιστη ταχύτητα κίνησης. Παρά την παρατηρούμενη
γενική μείωση της μέγιστης ταχύτητας κίνησης, η περεταίρω
διερεύνηση της επιρροής της τηλεφωνικής συνομιλίας σε αυτή,
σε αστικό και υπεραστικό περιβάλλον, έδειξε πως η μέγιστη
ταχύτητα οδήγησης στο αστικό περιβάλλον δεν επηρεάζεται
από τη χρήση του κινητού, σε αντίθεση με το υπεραστικό περιβάλλον. Αυτό πιθανόν οφείλεται στις σχετικά χαμηλότερες ταχύτητες που παρατηρούνται γενικά σε αστικό περιβάλλον, λόγω
των χαμηλότερων ορίων ταχύτητας, της συχνότερης οδικής
σήμανσης και σηματοδότησης και τις συνθήκες υψηλότερου κυκλοφοριακού φόρτου που επικρατούν στις αστικές οδούς. Όλα
αυτά καθιστούν το αστικό περιβάλλον αρκετά πιο περίπλοκο
συγκριτικά με το υπεραστικό.
Σχετικά με το χρόνο αντίδρασης των οδηγών σε αναπάντεχο
συμβάν κατά την οδήγηση, παρατηρήθηκε αύξηση του χρόνου
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αυτού υπό την επιρροή της τηλεφωνικής συνομιλίας. Η δια
χειρός χρήση του κινητού είναι αυτή που επιφέρει τη μεγαλύτερη
αύξηση. Η αύξηση του χρόνου αντίδρασης λόγω χρήσης του κινητού τηλεφώνου έχει παρατηρηθεί και σε έρευνες που έχουν
πραγματοποιηθεί στο παρελθόν (Alm and Nilsson, 1993, Strayer et al., 2003, Benedetto et al., 2012, Haque and Washington,
2014, Papantoniou et.al., 2014).
Η χρήση του κινητού τηλεφώνου βρέθηκε πως επιδρά και
στην τυπική απόκλιση της πλευρικής θέσης του εξεταζόμενου
οχήματος. Ειδικότερα, στο υπεραστικό περιβάλλον, το κινητό τηλέφωνο προκαλεί αύξηση της τυπικής απόκλισης της πλευρικής
θέσης. Υψηλότερη αύξηση προκαλείται κατά τη συνομιλία με
σύστημα ανοιχτής ακρόασης. Η αύξηση της τυπικής απόκλισης
της πλευρικής θέσης του οχήματος έχει επισημανθεί και σε προηγούμενες έρευνες όπως αυτές των Alm and Nilsson, 1993, Drews
et al., 2008, Young and Richard, 2012, Yiannis et al., 2013.
Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι οι οδηγοί που είναι πολύ εξοικειωμένοι με την κινητή τους συσκευή, εκείνοι οι οποίοι χρησιμοποιούν συχνά το κινητό τους κατά την οδήγηση και εκείνοι που
νιώθουν ασφάλεια κάνοντας χρήση κινητού κατά την οδήγηση,
παρουσιάζουν καλύτερη οδηγική συμπεριφορά, όσον αφορά στα
μεγέθη που εξετάστηκαν.
Εκτός της χρήσης του κινητού τηλεφώνου, η οδηγική συμπεριφορά
φάνηκε να επηρεάζεται και από άλλες παραμέτρους όπως η
ηλικία και το φύλο του οδηγού, το οδικό περιβάλλον κ.ά.
Οι οδηγοί ηλικίας 25 έως 34 ετών, γενικά, οδηγούν με υψηλότερες
ταχύτητες συγκριτικά με τους νεότερους οδηγούς. Ακόμη, παραρατηρήθηκε πως οι γυναίκες οδηγοί, γενικά, επιτυγχάνουν χαμηλότερες ταχύτητες από αυτές των ανδρών οδηγών. Σχετικά με το
οδικό περιβάλλον, λογική είναι η παρατήρηση χαμηλότερων ταχυτήτων στο αστικό περιβάλλον συγκριτικά με το υπεραστικό.
Οι οδηγοί ηλικίας 25-34 ετών, εμφανίζουν χαμηλότερους χρόνους αντίδρασης από τους νέους οδηγούν, ηλικίας κάτω των 25
ετών. Αντίθετα οι οδηγοί ηλικίας 35 ετών και άνω φαίνεται να
αντιδρούν πιο αργά στα αναπάντεχα οδικά συμβάντα συγκριτικά
με τους νεότερους οδηγούς. Κάτι τέτοιο μπορεί να αποδοθεί
στο γεγονός πως οι οδηγοί μεγαλύτερων ηλικιών παρουσιάζουν
γενικότερα, μειωμένη ικανότητα απόδοσης προσοχής σε δύο εργασίες που εκτελούνται ταυτόχρονα, συγκριτικά με τους νεότερους
(Young and Regan, 2007). Οι γυναίκες οδηγοί επίσης παρουσιάζουν αυξημένους χρόνους αντίδρασης, συγκριτικά με τους
άντρες. Όσον αφορά στο οδικό περιβάλλον, στο αστικό περιβάλλον, παρατηρούνται αυξημένοι χρόνοι αντίδρασης, γεγονός που αποδίδεται πιθανώς στην πληθώρα εξωγενών πηγών
απόσπασης προσοχής που συναντώνται σε μια αστική οδό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχέση μεταξύ του χρόνου
αντίδρασης και της μέγιστης ταχύτητας κίνησης που επιτυγχάνει
ο οδηγός, αφού παρατηρήθηκε πως οι οδηγοί που επιτυγχάνουν
υψηλότερες ταχύτητες κίνησης, είναι αυτοί οι οποίοι παρουσιάζουν
τους χαμηλότερους χρόνους αντίδρασης.
Όσον αφορά, στην τυπική απόκλιση της πλευρικής θέσης του οχήματος σε υπεραστική οδό, δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική
διαφορά μεταξύ των οδηγών ηλικίας έως 45 ετών, ωστόσο οι οδηγοί
45 ετών και άνω εμφανίζουν υψηλότερες τιμές τυπικής απόκλισης
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της πλευρικής θέσης, συγκριτικά με τους ηλικιακά νεότερους
οδηγούς. Επιπλέον, οι γυναίκες οδηγοί επίσης παρεκκλίνουν της
πορείας τους, σε μεγαλύτερο βαθμό, σε σύγκριση με τους άνδρες.
Ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των ελλήνων
οδηγών, πρόεκυψαν και μέσω της ανάλυση των ερωτηματολογίων.
Ποσοστό 76% του δείγματος χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο
ενώ οδηγεί. Η πλειοψηφία των οδηγών (ποσοστό 35.5%) που
έλαβε μέρος στην πειραματική διαδικασία της παρούσας εργασίας,
συνομιλεί συνήθως με δια χειρός χρήση του κινητού τηλεφώνου,
κατά την οδήγηση. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως μόλις το 2% του
δείγματος έχει ορθή γνώση της νομοθεσίας περί χρήσης κινητού
τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Το υπόλοιπο 98% έχει μερική
γνώση ή πλήρη άγνοια.
Συνοψίζοντας, η επιρροή της χρήσης του κινητού τηλεφώνου
στα τρία χαρακτηριστικά μεγέθη της οδηγικής συμπεριφοράς
που εξετάστηκαν βρέθηκε σημαντική. Ο χρόνος αντίδρασης του
οδηγού σε αναπάντεχο συμβάν καθώς και η τυπική απόκλιση της
πλευρικής θέσης του οχήματος, είναι καθοριστικές παράμετροι
τόσο για την οδική συμπεριφορά όσο και για την οδική ασφάλεια.
Η μέγιστη ταχύτητα κίνησης μπορεί να θεωρηθεί κρίσιμη, ωστόσο
δεν θεωρείται πως συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση της επικινδυνότητας.
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στην αύξηση του χρόνου αντίδρασης συμβάλει σε μεγαλύτερο βαθμό η δια χειρός χρήση του
κινητού, έπειτα η χρήση συστήματος ενσύρματης επικοινωνίας και
τέλος η χρήση συστήματος ανοιχτής ακρόασης, ενώ αντίθετα, την
τυπική απόκλιση της πλευρικής θέσης του οχήματος δυσχεραίνει
κυρίως το σύστημα ανοιχτής ακρόασης, ακολουθούμενο από τη
δια χειρός χρήση του κινητού και τέλος, το σύστημα ενσύρματης
επικοινωνίας. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι, και τα τρία είδη απόσπασης
προσοχής επιδρούν αρνητικά τόσο στην οδηγική συμπεριφορά
όσο και στην οδική ασφάλεια. Όπως έχει επισημανθεί λοιπόν και
σε προηγούμενες διερευνήσεις (Haigney et al., 2000; Matthews
et al., 2003; Strayer et al., 2003; Benedetto et al., 2012; Haque
and Washington, 2013), η μη επαφή του οδηγού με το κινητό
του τηλέφωνο κατά τη συνομιλία, δεν καθιστά την οδήγησή του
ασφαλή, αντίθετα αυτή επηρεάζεται αρνητικά.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- Alm, H., & Nilsson, L. (1993). Changes in driver behaviour as a
function of hands-free mobile phones: A simulator study. Accident Analysis & Prevention, 26(4), 441-451.
- Benedetto, A., Calvi, F. D’Amico, A. (2012). Effects of mobile telephone tasks on driving performance: a driving simulator study,
Adv. Transp. Stud., 26 pp. 29–44.
- McKnight, A.J. and McKnight, A.S. (1993). The effect of mobile
phone use upon driver attention. Accident Analysis and Prevention, n.25, pp.259-265.

*Μαρία Λινάρδου
ΕΜΠ, maria.linardou@hotmail.com
**Ιωάννα Σπυροπούλου
ΕΜΠ, iospyrop@central.ntua.gr

Νea toy ΔΣ
Ευάγγελος Μίντσης*

Eκπροσώπηση του ΣΕΣ
1. Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε στo FONDATION VINCI AUΤΟROUTES
- Auto Forum 2017 με τίτλο «Η τεχνολογία στην υπηρεσία
της οδικής ασφάλειας» που διοργάνωσε η ETHOS EVENTS
την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017, 08:30 - 17:00 στο Divani
Apollon Palace & Thalasso από τον Δημήτρη Κατσώχη, ο
οποίος παρουσίασε τις θέσεις του συλλόγου σχετικά με
την οδική ασφάλεια.
2. Ο Κώστας Κεπαπτσόγλου παραχώρησε συνεντεύξεις
στους ραδιοφωνικούς σταθμούς ΣΚΑΙ 100.3 και ΑΘΗΝΑ
9.84, και στον τηλεοπτικό σταθμό ΕΡΤ3 αναλύοντας τις
θέσεις του ΣΕΣ σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις
Μεταφορών» που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

3. Ο Δημήτρης Κατσώχης παραχώρησε συνέντευξη στην
εφημερίδα ΕΘΝΟΣ την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2017
αναλύοντας τις θέσεις του ΣΕΣ σχετικά με το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις Μεταφορών» που δημοσιοποίησε το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Νέα Μέλη
ΑΜΠΑΡΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ εγγράφεται με Α.Μ. 804
ΣΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ εγγράφεται με Α.Μ. 805
*Ευάγγελος Μίντσης
Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΣ

O Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών –
ITS Hellas, διοργανώνει την 3η Διημερίδα με θέμα «τα Ευφυή
Συστήματα Μεταφορών και τις εξελίξεις στην Ελλάδα», που θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 23 και την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου
2018, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 156 69, Παπάγου, δίπλα
στη στάση του μετρό “Εθνική Άμυνα”).
Η Διημερίδα διοργανώνεται για 3η χρονιά και συνιστά την πλέον
δυναμική συνάντηση του ελληνικού κλάδου των Μεταφορών
σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο αλλά και τα πλεονεκτήματα που φέρνει η υιοθέτηση και η ευρεία εφαρμογή των
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις Μεταφορές, τόσο
σε επίπεδο ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, όσο και σε επίπεδο
προστασίας του περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Τα θέματα που θα αναλυθούν διεξοδικά κατά τη διάρκεια της
Διημερίδας, είναι τα εξής:
• Ε υφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ) και Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.
• Ε υφυή Συστήματα Εμπορευματικών Μεταφορών και Εφοδιαστικής
Αλυσίδας.
• Σ υνεργατικά και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Κινητικότητας.
• Ε λληνική αριστεία και εφαρμογές στο πλαίσιο προγραμμάτων ενίσχυσης υποδομών.
• Ε υφυή Συστήματα Μεταφορών: Καλές Πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Στρατηγική και πολιτικές ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών
(ΕΣΜ).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται η εγγραφή σας μέσω της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρείτε εδώ:
https://www.eventbrite.com/e/3-its-hellas-tickets-39003165518

