
ΕΙΑΓΩΓΗ 
Σα τελευταία χρόνια, τα μζςα επικοινωνίασ, και 
ιδιαίτερα το κινθτό τθλζφωνο, αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ κακθμερινότθτασ μασ με 
ποικίλεσ ςυνζπειεσ. Δεδομζνθσ και τθσ ςυνεχώσ 
αυξανόμενθσ τάςθσ χριςθσ ποδθλάτου ςτισ 
ελλθνικζσ πόλεισ, θ παροφςα εργαςία αποτελεί μία 
προςπάκεια  παρουςίαςθσ τθσ χριςθσ κινθτοφ 
τθλεφώνου που πραγματοποιείται από ποδθλάτεσ 
ςτθριηόμενθ ςε μελζτεσ ςε χώρεσ του εξωτερικοφ. 

ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
•  Αναηιτθςθ ςτθ βιβλιογραφικι βάςθ PubMed με 
ειδικά διαμορφωνζνο αλγόρικμο. 

• Απομόνωςθ 5 ςχετικϊν μελετϊν: 4 για τθν 
Ολλανδία και 1 για τθν Ιαπωνία. 

• Συνολικά: 16061 ποδθλάτεσ. 

• Εφροσ θλικιϊν: ποδθλάτεσ 12 - 60+ ετών. 

• Συλλογι δεδομζνων με                  video καταγραφι                        

                                                                ποδθλατοδρόμων 

                                               ερωτθματολόγια 

• Προυπόκεςθ ςυμμετοχισ ςε μελζτθ  απάντθςθσ 
ερωτθματολογίων αποτζλεςε θ χριςθ ποδθλάτου 
τουλάχιςτον 1 θμζρα/ εβδομάδα. 

• Ποδθλάτεσ που κινοφνταν με παρζα δεν 
ςυμπεριλιφκθκαν. 

• Σε ποδθλατόδρομουσ δφο κατευκφνςεων μόνο θ 
μία, εξ’ αρχισ οριςμζνθ, ςυμπεριλιφκθκε ςτθ 
μελζτθ. 

• Στθ μελζτθ για τθν Ιαπωνία, ςυμπεριλιφκθκαν 
όςοι μακθτζσ χρθςιμοποιοφν ποδιλατο για τισ 
μετακινιςεισ τουσ. Από τα 7 ςχολεία που 
ςυμμετείχαν, δφο αρνικθκαν τθ ςυμμετοχι των 
τριτοετϊν  μακθτϊν, λόγω αυξθμζνων 
υποχρεϊςεων. Επιπλζον, όςοι μακθτζσ ιταν απόντεσ 
όταν μοιράςτθκαν τα ερωτθματολόγια ι  δεν 
ςυμπλιρωςαν ςθμαντικζσ ερωτιςεισ εξαιρζκθκαν. 

• Στθν ίδια μελζτθ, διατυπϊνεται θ άποψθ ότθ θ 
θλικία του ποδθλάτθ ςχετίηεται με τθ χριςθ 
τθλεφϊνου κατά τθν οδιγθςθ και τουσ κινδφνουσ 
που ενζχονται, αλλά λόγω μικροφ εφρουσ θλικίασ 
(15-18 ετϊν) δεν ςυμπεριλιφκθκε ωσ μεταβλθτι 
ςυτθν ανάλυςθ. 
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 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 
3%  των ποδθλατιςτϊν ςτθν Ολλανδία ζκαναν χριςθ 
του κινθτοφ τθλεφϊνου τουσ κατά τθν  ποδθλαςία, 
ποςοςτό που δεν διζφερε ουςιαςτικά (2,8%) από 
ζρευνα του 2008. 
 Ωςτόςο, παράτθρικθκε αφξθςθ αυτϊν που ζκαναν 
χριςθ τθσ οκόνθσ των κινθτών τουσ τθλεφϊνων 
ζναντι αυτϊν που μιλοφν ςτο τθλζφωνο (77% vs 21%  
των ποδθλατιςτϊν που ζκαναν χριςθ κινθτοφ).  
 Σχετικά με τθν αριςτερι ςτροφι του κεφαλιοφ, 
ςτατιςτικά ςθμαντικι διαφορά βρζκθκε μόνο μεταξφ 
των  ποδθλατϊν που δεν ζναναν χριςθ κινθτοφ και 
αυτϊν που ζκαναν χριςθ τθσ οκόνθσ του κινθτοφ τουσ. 

 

  Σε Ολλανδικι μελζτθ του 2009 που ςυνζλεξε 
δεδομζνα με ειδικά καταςκευαςμζνα ερωτθματολόγια 
προκφπτουν τα εξισ:   
• 31% αυτϊν που απάντθςαν δεν χρθςιμοποιοφν ποτζ 
κινθτό τθλζφωνο ι άλλθ θλεκτρονικι ςυςκευι ζνϊ 
ποδθλατοφν.  
•Αντίκετα ,17% χρθςιμοποιοφν  κινθτό τθλζφωνο ι 
άλλθ φορθτι ςυςκευι ςε κάκε ταξίδι. 
• 15% ακοφνε πάντα ι ςχεδόν πάντα μουςικι κακϊσ 
ποδθλατοφν, 
• 3% γράφουν ι δακτυλογραφοφν μινυμαςε και 1,7% 
αναηθτοφν πλθροφορίεσ ςε κάκε, ι ςχεδόν ςε κάκε 
ταξίδι. 
 Η χριςθ hands-free κατά τθ 

διάρκεια μερικϊν διαδρομϊν, 
είτε για τθν πραματοποίθςθ 
κλιςθσ, είτε για απάντθςθ ςε 
κλιςθ, αναφζρκθκε μόνο από 
το 5% των ποδθλατϊν που 
κάνουν χριςθ του κινθτοφ τουσ 
τθλεφλωνου κατά τθν 
οδιγθςθ. 
 Η χριςθ κινθτοφ κατά τθν 
ποδθλαςία δεν διαφζρει 
ανάμεςα ςε άνδρεσ και 
γυναίκεσ, αλλά περίπου τα 3/4 
των εφιβων ζναντι του 1/5 
των μεςιλικων και 1/3 
μεγαλφτερθσ θλικίασ 
χρθςιμοποιοφν το κινθτό τουσ. 

 Ένα μικρό ποςοςτό των 
εφιβων ποδθλάτϊν κάνει χριςθ 
του τθλεφϊνου κατά τθν 
ποδθλαςία ςτο  ςκοτάδι, ςε 
διαςταφρωςθ, ι ςε βαριά 
κυκλοφορία, ενϊ ςχεδόν κανείσ 
ερωτθκισ μεταξφ των μεςθλίκων 
και θλικιωμζνων ενθλίκων 
ποδθλατϊν κάνουν. 
 Για τουσ ζφθβουσ και νεαροφσ 
ενιλικουσ ποδθλάτεσ,, θ 
αναλογία των ατυχθμάτων όπου 
προθγείται χριςθ φορθτισ 
θλεκτρονικισ ςυςκευισ , ιταν 
υψθλότερθ από ό, τι για τουσ 
μεςιλικεσ ι θλικιωμζνουσ  
ποδθλάτεσ.  (19% και 16 % ςτα 
νζα άτομα  ζναντι 5% ι 0% για 
τουσ μεγαλφτερου ενιλικεσ. 
 

Για τουσ εφιβουσ τουσ νζουσ ενιλικεσ θ χριςθ 
φορθτϊν ςυςκευϊν αποτελεί ςθμαντικό 
προγνωςτικό παράγοντα για ατφχθμα (αφξθςθ 
πικανοτιτων κατά 3,8%).  
 Η χριςθ κινθτϊν κατά τθν ποδθλαςία ςχετίςτθκε 
με πιο μακρινι κζςθ του ποδθλάτου από το 
πεηοδρόμιο και λιγότερεσ κινιςεισ του κεφαλιοφ. 
 Μεταξφ μακθτϊν που χρθςιμοποιοφν κινθτό 
κατά τθν ποδθλαςία ςτθν Ιαπωνία, εκείνοι που 
ζχουν χαμθλότερθ αντίλθψθ του κινδφνου 
εμφανίηουν χαμθλότερθ πικανότθτα ατυχιματοσ 
ζναντι αυτϊν που ζχουν υψθλότερθ αντίλθψθ του 
κινδφνου (23,9% vs 27,8%).  

ΤΜΠΕΡΑΜΑ 
Ευχάριςτο εφρθμα αποτελζι θ διατιρθςθ του ποςοςτοφ των ποδθλατϊν που κάνουν χριςθ 
κινθτοφ κατά τθν ποδθλαςία ςυγκριτικά με παλιότερα. Ωςτόςο, θ χριςθ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν 
κατά τθ διάρκεια τθσ ποδθλαςίασ ςχετίηεται με επιδείνωςθ όλων των  αιςκιςεων και 
αντιδράςεων των ποδθλατϊν (κινιςεισ κεφαλιοφ, ταχφτθτα, απόςταςθ ποδθλάτου από το 
πεηοδρόμιο, χρόνοσ αντίδραςθσ και φρεναρίςματοσ, περιφερικι όραςθ). Η αυξθμζνθ πικανότθτα 
ατυχθμάτων λόγω τθσ χριςθσ ςυςκευϊν κατά τθν ποδθλαςία, δθμιουργεί προβλθματιςμοφσ και 
τθν ανάγκθ για περαιτζρω διερεφνθςθ τθσ οδικισ ςυμπεριφοράσ των ποδθλατϊν όταν 
χρθςιμοποιοφν κινθτά τθλζφωνα με ςτόχο τθν αςφαλι κυκλοφορία τουσ.   

 
 
 


