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Οδική ΑσφάλειαΟδική Ασφάλεια

 Μείζον ζήτημα ειδικά για την Ελλάδα
 Προτεραιότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο Προτεραιότητα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
 Πρόσφατα η νέα Επίτροπος για τις Μεταφορές κα.
Violeta Bulc έθεσε την οδική ασφάλεια ως μια από τιςη ή φ ς μ ς
πρώτες προτεραιότητες της θητείας της

 Ατύχημα: 3 βασικές παράμετροι
θ Άνθρωπος

 Όχημα
 Οδός Οδός

 Πρόληψη και αντιμετώπιση: συνέργεια οδικής παιδείας
και αστυνόμευσηςμ ης
 Στη χώρα μας υπάρχει μεγάλο κενό αναφορικά με την
οδική παιδεία των πολιτών!!!



Δραστηριότητες του Ι.ΜΕΤ.Δραστηριότητες του Ι.ΜΕΤ.

 Το ΙΜΕΤ ως ερευνητικός φορέας έχει συμμετάσχει σε
λ θώ ώ ά ώπληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων, Ευρωπαϊκών και
Ελληνικών, με στόχο την προάσπιση και την αναβάθμιση της
οδικής ασφάλειαςοδικής ασφάλειας

 Στοχευμένες ερευνητικές δραστηριότητες σε διαφορετικές
κατηγορίες χρηστών της οδού: ερασιτέχνες και επαγγελματίεςηγ ρ ς χρη ης ρ χ ς γγ μ ς
οδηγούς αυτοκινήτου, δικυκλιστές, οδηγούς οχημάτων
μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων, ηλικιωμένους, ΑμεΑ, παιδιά,
διαχειριστές οδών εκπαιδευτές οδήγησηςδιαχειριστές οδών, εκπαιδευτές οδήγησης…

Η εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των
ερευνητικών αυτών δραστηριοτήτων με την ανάπτυξηερευνητικών αυτών δραστηριοτήτων, με την ανάπτυξη
διαφορετικών εκπαιδευτικών εργαλείων.



Εκπαιδευτικά Εργαλεία (ολοκληρωμένα)Εκπαιδευτικά Εργαλεία (ολοκληρωμένα)

 HUMANISTHUMANIST:: ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση οδηγώνοδηγών σεσε νέεςνέες τεχνολογίεςτεχνολογίες εντόςεντός
τουτου οχήματοςοχήματοςτουτου οχήματοςοχήματος

 TRAINERTRAINER:: ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση νέωννέων οδηγώνοδηγών

 TRAINTRAIN ALLALL Ε ίδΕ ίδ δ ώδ ώ ήή ήή TRAINTRAIN--ALLALL:: ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση οδηγώνοδηγών μεμε χρήσηχρήση προσομοιωτήπροσομοιωτή

 ΙΝΙΝ-- SAFETYSAFETY:: ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση –– ενημέρωσηενημέρωση κέντρωνκέντρων διαχείρισηςδιαχείρισης
υποδομώνυποδομών καικαι κυκλοφορίαςκυκλοφορίας γιαγια νέεςνέες τεχνολογίεςτεχνολογίεςυποδομώνυποδομών καικαι κυκλοφορίαςκυκλοφορίας γιαγια νέεςνέες τεχνολογίεςτεχνολογίες

 ΙΙNFORMEDNFORMED:: ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση οδηγώνοδηγών οχημάτωνοχημάτων επικίνδυνωνεπικίνδυνων
φορτίωνφορτίωνφορτίωνφορτίων

 GOODROUTEGOODROUTE:: ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση διαχειριστώνδιαχειριστών οδούοδού γιαγια ασφαλήασφαλή
δρομολόγησηδρομολόγηση καικαι διαχείρισηδιαχείριση κινδύνωνκινδύνων σεσε μεταφορέςμεταφορέςρ μ γη ηρ μ γη η χ ρ ηχ ρ η μ φ ρ ςμ φ ρ ς
επικίνδυνωνεπικίνδυνων φορτίωνφορτίων

 PREVENTPREVENT:: ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση οδηγώνοδηγών καικαι εργαζομένωνεργαζομένων σεσε ζώνεςζώνες
εκτέλεσηςεκτέλεσης οδικώνοδικών έργωνέργων



Εκπαιδευτικά εργαλεία (σε εξέλιξη)Εκπαιδευτικά εργαλεία (σε εξέλιξη)ργ ( ξ ξ )ργ ( ξ ξ )
 Εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαλεία για την
εκπαίδευση των Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειαςεκπαίδευση των Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας

 D i A d Ε δ ά λ ί όλ e-Drive Academy: Εκπαιδευτικά εργαλεία για όλες τις
ηλικιακές ομάδες



HUMANIST HUMANIST MultimediaMultimedia Training Training ToolTool
Εκπαιδευτικό εργαλείο πολυμέσων για την εκπαίδευση
οδηγών σε σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης (ΑDAS) και

έ (IVIS) δ ύ β θ ύενημέρωσης (IVIS) του οδηγού, και υποβοηθούμενης
οδήγησης (Driving Support Systems) που περιλαμβάνει:
Επαγγελματικά σχεδιασμένο γραφικό περιβάλλον για ευκολίαΕπαγγελματικά σχεδιασμένο γραφικό περιβάλλον για ευκολία
στη χρήση και την αποδοχή από το χρήστη.

Τεστ εξάσκησης για την αποτίμηση της αποκομισθείσας γνώσηςξ η ης γ η μη η ης μ ς γ ης
από το χρήστη

Περιλαμβάνει 9 ADAS, 6 IVIS και 2 Driving Support Systems.

Μπορεί να προσαρμοσθεί για νέα συστήματα σχετιζόμενα με
οικολογική οδήγηση που προβάλλονται από Ευρωπαϊκές

ά δ θ ί λέ έκαμπάνιες και διεθνείς καλές πρακτικές.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαίδευση νέων οδηγών και
σε ειδική έκδοση για σχολείασε ειδική έκδοση για σχολεία.



HUMANIST HUMANIST MultimediaMultimedia Training Training ToolTool



TRAINERTRAINER
 Εργαλείο πολυμέσων για θεωρητική εκπαίδευση νέων
οδηγώνοδηγών

 Διαθέσιμο σε 8 γλώσσες (και ελληνικά)

 Ε δ ό ί ό βί Εκπαιδευτικό κείμενο, εικόνες και βίντεο

 Ασκήσεις κατανόησης και αξιολόγησης

 Θεματικές ενότητες





TRAINTRAIN--ALLALL
 Εκπαίδευση για συνεργατική &
ομαδική οδήγηση (μεταξύ
εκπαιδευομένων & εκπαιδευτή-μ ή
εκπαιδευομένου). Κατάλληλο για
οδηγούς περιπολικών,
ασθενοφόρων, κλπ.

Προσομοιωτής εικονικής
πραγματικότητας για την
προσομοίωση διαφόρων τύπων
οχημάτων (π χ αυτοκίνηταοχημάτων (π.χ. αυτοκίνητα,
λεωφορεία, βαν, κλπ.)

 Εργαλείο εκπαίδευσης με
προσομοίωση οδήγησης μεπροσομοίωση οδήγησης με
πραγματική συμπεριφορά των
υπολοίπων οδηγών (από
στοιχεία οδήγησης πραγματικών

Λίλα Άγγελος Μαίρη

χ ήγη ης ρ γμ
οδηγών) και όχι τυπική
συμπεριφορά «σωστών» οδηγών



TRAINTRAIN--ALLALL
 Εργαλείο εκπαίδευσης οδηγών όλων των ηλικιών και όλων των
κατηγοριών οδηγών για τη χρήση και τις δυνατότητες σύγχρονων
συστημάτων (π.χ. σύστημα διατήρησης απόστασης ασφαλείας)
Εργαλείο εκπαίδευσης με σύνδεση στο διαδίκτυο (μεταξύ
προσομοιωτών). Ο εκπαιδευτής μπορεί να παρακολουθεί και να
παρεμβαίνει στο σενάριο από Η/Υ όπου και να βρίσκεται και να
αθοδη εί ο ε α δε ό ε οκαθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο
 Εκπαίδευση με σύστημα απεικόνισης των επικίνδυνων και
ασφαλών αποστάσεων από το προπορευόμενο όχημα
Εκπαίδευση με σύστημα προσαρμοζόμενων σεναρίων
οδήγησης, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε οδηγού

Οδηγός με καλή 
επίδοση: 
λιγότερη ώρα 
εκπαίδευσηςΟδηγός με κακή 

επίδοση: 
περισσότερη ώρα 
εκπαίδευσηςε α δευσης



ININ--SAFETYSAFETY

 Εγχειρίδιο και λογισμικό πολυμέσων για Εγχειρίδιο και λογισμικό πολυμέσων για
εκπαίδευση διαχειριστών υποδομών

 Επικαιροποιημένη πληροφόρηση για
τηλεματικές και άλλες τεχνολογικέςτηλεματικές και άλλες τεχνολογικές
εφαρμογές στις μεταφορές και την
κινητικότητα

 Ε έ ά ύ Εστιασμένο στις ανάγκες του προσωπικού
κέντρων διαχείρισης υποδομών και
κυκλοφορίας σε διάφορες ιεραρχικές
βαθμίδεςβαθμίδες



Περιεχόμενα Εγχειριδίου Περιεχόμενα Εγχειριδίου ININ--SAFETYSAFETY
▫ Γενικές γνώσεις σε θέματα εκπαίδευσης και συστημάτων τηλεματικής 
▫ Πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση των διαχειριστών, γενικά περί 

ITS και βασικοί ορισμοί

Μέρος Ι

ITS και βασικοί ορισμοί
▫ Συστήματα Τηλεματικής

 Γενική επισκόπηση λειτουργιών και πεδίων εφαρμογής τους
 Διάφοροι τύποι κατηγοριοποίησης με τα αντίστοιχα στοιχεία των συστημάτων.Μέρος ΙΙρ ς

• Περιγραφή συστημάτων (>45)
• 6 κατηγορίες συστημάτων Μέρος ΙΙΙ

▫ ITS για ΙΧ
▫ ITS για ΜΜΜ
▫ ITS επαγγελματικά οχήματα
▫ ITS για υποδομές 

ITS  έλ  ή  

• Λειτουργικές γνώσεις σε θέματα 
ενδιαφέροντος των διαχειριστών οδού και 
ΚΕΚ 

ρ ς

▫ ITS για έλεγχο οχήματος 
▫ Συνεργατικά ITS ▫ Παροχή βέλτιστης εκπαίδευσης 

▫ Συντήρηση και διαλειτουργικότητα
▫ Συνεργασία μεταξύ ΚΕΚ (αστικά, 

αυτοκινητοδρόμων, επαρχιακά)
• Στοιχεία
– Γενικές πληροφορίες αυτοκινητοδρόμων, επαρχιακά)

▫ Οικονομική αποδοτικότητα 
▫ Αποτίμηση επιπτώσεων εφαρμογών ITS
▫ Βασικές αρχές συγκοινωνιακής μηχανικής
▫ Διαχείριση ανταγωνιστικών συμφερόντων

– Λειτουργία
– Ενεργοποίηση συστήματος
– Τύπος υποστήριξης
– Οφέλη
– Ποιότητα εξυπηρέτησης

▫ Διαχείριση ανταγωνιστικών συμφερόντων
▫ Πρότυπα και οργανισμοί προτυποποίησης 

– Περιορισμοί
– Πρότυπα
– Οδηγίες
– Παραδείγματα
– Μελλοντική εξέλιξη



Λογισμικό πολυμέσωνΛογισμικό πολυμέσων ININ--SAFETYSAFETY
 Συμβουλευτικό εργαλείο λήψης αποφάσεων για υπεύθυνους Συμβουλευτικό εργαλείο λήψης αποφάσεων για υπεύθυνους

διαχείρισης υποδομών, αναφορικά με:
 Εφαρμογή νέου συστήματος στο δίκτυο
 λ ή ξύ λλ ώ ίλ βλή Επιλογή μεταξύ εναλλακτικών για την επίλυση προβλήματος της

υποδομής ή της κυκλοφορίας

 Αξιολόγηση των επιπτώσεων ήδη εφαρμοσμένων συστημάτων
 Σύγκριση με παρόμοιες εφαρμογές
 Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των λειτουργιών κάθε

συστήματος

Λίστα 

Απλή σχεδίαση 
φιλική στο 
χρήστη

περιεχομένων 

Περιεχόμενο 
βασισμένο στο Κάθε σύστημα 

άζ ά αντίστοιχο εγχειρίδιο 
του IN-SAFETY

παρουσιάζεται χωριστά 
με τα επί μέρους 

χαρακτηριστικά του



INFORMEDINFORMED
 Ανάπτυξη ενός πρωτοποριακού πανευρωπαϊκού
συστήματος εκπαίδευσης οδηγών επικινδύνων φορτίωνσυστήματος εκπαίδευσης οδηγών επικινδύνων φορτίων
και των εκπαιδευτών τους
 Προτεινόμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Οδηγούς Προτεινόμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Οδηγούς
Επικίνδυνων Φορτίων
2 υποστηρικτικά Λογισμικά Πολυμέσων για Οδηγούς2 υποστηρικτικά Λογισμικά Πολυμέσων για Οδηγούς
Εκπαίδευση σε ΑDR
Εκπαίδευση σε Προηγμένες Τεχνικές ΟδήγησηςΕκπαίδευση σε Προηγμένες Τεχνικές Οδήγησης

Προτυποποίηση σεναρίων οδήγησης για εκπαίδευση και
αξιολόγηση οδηγών στο δρόμο και σε προσομοιωτήαξ ο όγηση οδηγώ σ ο δρόμο α σε ροσομο ω ή
οδήγησης
Ε-learning πλατφόρμα για εκπαίδευση και χρήση απόg φ ρμ γ η χρή η
εκπαιδευτές



ΙΙNFORMED NFORMED –– ΛογισμικΛογισμικάά Πολυμέσων για Εκπαίδευση Πολυμέσων για Εκπαίδευση 
σε σε ADR  & ADR  & Προηγμένες Τεχνικές Οδήγησης Προηγμένες Τεχνικές Οδήγησης σε σε ADR  & ADR  & Προηγμένες Τεχνικές Οδήγησης Προηγμένες Τεχνικές Οδήγησης 

•«Εκπαιδευτικό μέρος» και «Μέρος 
Αξιολόγησης»

•90 + 44 σενάρια

•Macromedia Authorware

•∆ημιουργία αρχείων για την αξιολόγηση∆ημιουργία αρχείων για την αξιολόγηση

•Συνοδεία λόγου

•Σε 4 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, 
Ολλανδικά, ∆ανέζικα)Ολλανδικά, ∆ανέζικα)



INFORMED INFORMED -- ΕΕ--learning learning πλατφόρμα για πλατφόρμα για 
ίδ   ή  ό δ έ  ίδ   ή  ό δ έ  εκπαίδευση και χρήση από εκπαιδευτές εκπαίδευση και χρήση από εκπαιδευτές 

•www.informed-eu.com

•Php

•On-line Αξιολόγηση

•Forum •Forum 

•Υποστηρίζεται από 6 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Ολλανδικά, 
∆ανέζικα, Γαλλικά, Ισπανικά)

Βά   όλ   Ε ύ   θ ύ  ύ•Βάση με όλους τους Ευρωπαικούς και εθνικούς κανονισμούς

•Εμπεριέχει τα Λογισμικά Πολυμέσων 



GOODROUTEGOODROUTE
 Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Οδηγούς Επικίνδυνων Φορτίων και

Χειριστών ΥποδομώνΧειριστών Υποδομών

 Συνέχεια των έργων INFORMED και IN-SAFETY και άλλων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαλείων

 Θεωρητικές & Πρακτικές Ενότητες

 Πλαίσιο για την εισαγωγή της εκπαίδευσης σε (έξυπνα) συστήματα
δ ή άλ έ δ ά ήοδικής ασφάλειας στα τρέχοντα εκπαιδευτικά σχήματα

 Πιλοτική εφαρμογή στην Ευρώπη- στους αυτοκινητόδρομους και
γέφυρες της Φινλανδίας στη σήραγγα Gotthard στην Ελβετία καιγέφυρες της Φινλανδίας, στη σήραγγα Gotthard στην Ελβετία και
στη σήραγγα Frejus στην Ιταλία



PREVENTPREVENT
 Εξειδικευμένο πρόγραμμα για την Ολοκληρωμένη
εκπαίδευση των εμπλεκομένων στα τροχαία ατυχήματα πουεκπαίδευση των εμπλεκομένων στα τροχαία ατυχήματα που
λαμβάνουν χώρα στις ζώνες εκτέλεσης οδικών έργων

 Εκπαιδευτικό υλικό βασιζόμενο στις εθνικές προδιαγραφές Εκπαιδευτικό υλικό βασιζόμενο στις εθνικές προδιαγραφές
για την εκπαίδευση των εργαζομένων στα σημεία εκτέλεσης
οδικών έργων καθώς και των διερχόμενων οδηγών.

 Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από:

 Εγχειρίδιο θεωρητικής εκπαίδευσης

Ηλεκτρονικό εργαλείο θεωρητικής εκπαίδευσης

Ηλεκτρονικό εργαλείο πρακτικής εφαρμογής μέσωρ ργ ρ ής φ ρμ γής μ
ασκήσεων σε προηγμένο γραφικό περιβάλλον με αυτόματο
σύστημα αξιολόγησης.

 Ενημερωτικό και εκπαιδευτικό video.



Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό εργαλείο του 
PREVENT…



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Υπηρεσία προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/96/EC

 Ο καθορισμός του προγράμματος γίνεται σε συμφωνία με τις
ήδη εφαρμοσμένες βέλτιστες πρακτικές σε Ευρωπαϊκό (και όχιήδη εφαρμοσμένες βέλτιστες πρακτικές σε Ευρωπαϊκό (και όχι
μόνο) επίπεδο

 Ολοκλήρωση προγράμματος: Αύγουστος 2015



Στάδια ΥλοποίησηςΣτάδια Υλοποίησης
Ανάπτυξη προγράμματος εκπαίδευσης υποψήφιων Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας

Εκπαιδευτικό υλικό για την πολιτική οδικής ασφάλειας και το θεσμικό πλαίσιο

Εκπαιδευτικό υλικό για τη οργάνωση του Ελέγχου Οδικής ΑσφάλειαςΕκπαιδευτικό υλικό για τη οργάνωση του Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας

∆ιαδικασία Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας

Ρόλοι και αρμοδιότητες στον ΕΟΑό ο α αρμοδ ό η ες σ ο Ο

Σύσταση ομάδας ΕΟΑ

Τα διαδοχικά βήματα για τη διενέργεια Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας

Σύνταξη έκθεσης ΕΟΑ

 Εκπαιδευτικό υλικό για τη διεξαγωγή του Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας

 Ανθρώπινος παράγοντας και οδική ασφάλεια

 Ασφάλεια στον σχεδιασμό των οδών

 ∆ιερεύνηση ατυχημάτων ∆ιερεύνηση ατυχημάτων

 Σήμανση

 Ασφάλιση Ασφάλιση

 Παραδείγματα εφαρμογής ΕΟΑ

 Τελικό πρόγραμμα εκπαίδευσης υποψήφιων Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας



ee--Drive AcademyDrive Academy
 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων & ΚτΠ

 Διάρκεια υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2014 – Οκτώβριος 2015 Διάρκεια υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2014 Οκτώβριος 2015

Αντικείμενο: η δημιουργία ενός συνεχώς εξελισσόμενου κόμβου
ευθύνης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύωνευθύνης του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
(ΥΥΠΜΕΔΙ), μέσα από τον οποίο θα παρέχεται ένα ολοκληρωμένο
πρόγραμμα εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, προσαρμοσμένο
έ ώ θύ άθ λ ίέτσι ώστε να απευθύνεται σε κάθε ηλικία.

 Στοχεύει:
Στη σταθερή αλλαγή της κυκλοφοριακής συνείδησης των πολιτώνΣτη σταθερή αλλαγή της κυκλοφοριακής συνείδησης των πολιτών.
Στη μείωση των ατυχημάτων.
Στην οικολογική συμπεριφορά στην οδήγηση και στις μετακινήσεις.
Στη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος με τη μείωση της
κυκλοφορίας και των εκπομπών ρύπων.
Στην εξοικονόμηση ενέργειαςΣτην εξοικονόμηση ενέργειας.



Περιεχόμενα Περιεχόμενα ee--Drive AcademyDrive Academyρ μρ μ yy
 Εκπαιδευτικό περιεχόμενο με χρήση πληθώρας εποπτικών
μέσων προσαρμοσμένο για κάθε ηλικιακή ομάδαμέσων, προσαρμοσμένο για κάθε ηλικιακή ομάδα

 Ομάδες χρήσης:
 Ομάδα Χρήσης 1: Μαθητές Δημοτικού από 6 12 ετών Ομάδα Χρήσης 1: Μαθητές Δημοτικού από 6-12 ετών

 Ομάδα Χρήσης 2: Μαθητές Γυμνασίου από 12-15 ετών

 Ομάδα Χρήσης 3: Μαθητές Λυκείου από 15-18 ετώνμ ρή ης 3 η ς 5

 Ομάδα Χρήσης 4: Ενήλικες οδηγοί (>18 ετών, άπειροι ή χωρίς δίπλωμα)
(young and novice)

άδ ή ήλ δ ί ( ώ ή δ λώ Ομάδα Χρήσης 5: Ενήλικες οδηγοί (>18 ετών, κατοχή διπλώματος για
πολύ καιρό)

 Κατηγορία Α: Ηλικιωμένοι οδηγοίηγ ρ μ ηγ

 Κατηγορία Β: Επαγγελματίες οδηγοί

 Κατηγορία Γ: Ευπαθείς χρήστες της οδού

 Κατηγορία Δ: Εκπαιδευτές οδηγών



Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων!Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων!

Ευχαριστώ για την προσοχή σαςΕυχαριστώ για την προσοχή σας!!


