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Αναμόρφωση του ΚΟΚ και η προστασία της 
ανθρώπινης ζωής στο δρόμο 



Εξέλιξη ποσοστιαίας μεταβολής θανάτων στην Ε.Ε. 2010 – 2015 (Πηγή: CARE) 



Στόχος Οδικής Ασφάλειας για την Ελλάδα 
(με έτος βάση το 2010, μείωση θανάτων κατά 50% ως το 2020) 

• 2015:   880  

• 2020:   640 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, ΕΛ.ΑΣ.  

Επεξεργασία: Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας ΕΜΠ 



Αναμόρφωση του ΚΟΚ.  
Αναγκαία; (1) 

ΚΟΚ:   Το βασικό νομικό εργαλείο συντονισμού της πολιτικής οδικής ασφάλειας. Είναι 

ένας καλός νόμος? 

J. Raz: Ο νόμος πρέπει να είναι σε θέση να καθοδηγεί αποτελεσματικά την ανθρώπινη 

συμπεριφορά.  

• Προϊόν διαβούλευσης και επιστημονικά άρτιος (Επιτροπή Αναθεωρήσεως 

ΚΟΚ) 

• Σταθερός στο χρόνο. 18 έτη από τη θέσπισή του συγκριτικά λίγες και 

λελογισμένες τροποποιήσεις 

• N. 3542/2007: Τροποποίηση κυρώσεων και αποποινικοποίηση παραβάσεων 

+ νέο ΣΕΣΟ 

Επιτήρηση – αστυνόμευση: διασφαλίζει ότι η συμπεριφορά των χρηστών είναι σύμφωνη 

με τους κανόνες και τους στόχους της πολιτικής οδικής ασφάλειας 



Η επίδραση του Ν. 3542/2007 στη μείωση, αποτροπή 
της παραβατικότητας στο χρόνο.. (1) 
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Η επίδραση του Ν. 3542/2007 στη μείωση της 
παραβατικότητας στο χρόνο.. (2) 
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• Θεαματικά αποτελέσματα κατά την πρώτη 

εφαρμογή, το πρώτο έτος 

– Ευρεία δημοσιότητα 

– «Γνώση» των κανόνων από τους πολίτες 

 

 

 

• Η θετική επίπτωση της παρέμβασης 

εξαντλήθηκε μόλις ένα έτος μετά.. 

– Είναι το σύνηθες! 

– Μειωμένη επιτήρηση;  

– Ελλιπής επικοινωνία; 



Πώς λειτουργεί η επιτήρηση των κανόνων 
οδικής ασφάλειας (ΚΟΚ) 

• Τα άτομα αποφεύγουν την παραβατική συμπεριφορά όταν φοβούνται τις συνέπειες για τις πράξεις 
τους 

• Αντικειμενικό - υποκειμενικό «ρίσκο σύλληψης» 

– Δημοσιότητα ελέγχων 

– Καθημερινοί έλεγχοι 

– Τυχαίοι 

– Ορατοί 

– Δύσκολο να τους αποφύγει κανείς  

– Στενός χρονικός σύνδεσμος παράβασης – επιβολής κύρωσης 

• Όσο μεγαλώνει το υποκειμενικό «ρίσκο σύλληψης», η βεβαιότητα επιβολής της κύρωσης, με στενό 

χρονικό δεσμό παράβασης – κύρωσης, τόσο μεγαλύτερη η γενική αποτροπή.  

Η αλυσίδα είναι τόσο ισχυρή όσο ο πιο αδύναμος κρίκος της.. 



Αποτελεσματικότητα ΚΟΚ: 
Ένας «γίγαντας με πήλινα πόδια»;  

 

• Σε ποιο βαθμό υφίσταται ο παραβάτης την κύρωση από την παραβατική του 

συμπεριφορά και πότε;  

• Ποια η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων και η αποτελεσματικότητά της;  

Πηγή: ΕΛΑΣ, ΕΛΤΑ, ΥΠΕΣ,  Επεξεργασία: ΔΟΚΑ 
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Ένσταση – Προσφυγή – 
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Ανάγκη παρέμβασης στον μηχανισμό 
επιβολής κυρώσεων του ΚΟΚ 

• Ταλαιπωρία πολιτών 

• Μειωμένη αποτρεπτική δύναμη των κυρώσεων 

• Σπατάλη παραγωγικών πόρων 

• Μειωμένα έσοδα για πολιτικές οδικής ασφάλειας  

 



Αύξηση της ικανότητας επιβολής των 
κανόνων οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ) 

• Η ενίσχυση της 
αποτρεπτικής επίδρασης 
των κανόνων κυκλοφορίας 
είναι ένα διαρκές ζητούμενο 
που συναρτάται με: 

Την ειδική αποτροπή (καθ΄ έξιν 
παραβάτες, υπότροποι κλπ) 

Την ταχύτητα της κύρωσης 
(ενισχυμένος δεσμός παράβασης – 

ποινής) 

Την αυστηρότητα των κυρώσεων 
(ρίσκο της αυστηρότητας της κύρωσης) 

Τη βεβαιότητα εντοπισμού του 
παραβάτη (ρίσκο της σύλληψης) 



Αναμόρφωση του ΚΟΚ.  
Αναγκαία; (2) 

• Το κυρωτικό πλαίσιο του ΚΟΚ, ως σύστημα, χρήζει συνολικής 
ενδυνάμωσης, ώστε να καταστεί πιο ικανό στο να επηρεάζει την 
ανθρώπινη συμπεριφορά. 

• Απαιτείται ισχυρή αστυνόμευση και εφαρμογή πλέγματος κυρώσεων 
(διοικητικές, ποινικές, αστικές – εκπαιδευτικό ή τιμωρητικό χαρακτήρα): 

– Διοικητικά πρόστιμα 

– Αφαίρεση άδειας οδήγησης 

– Αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας 

– ΣΕΣΟ 

– Υποχρεωτική παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 

– Φυλάκιση ή υποχρεωτική κοινωνική εργασία  



Πρόστιμα ΚΟΚ – Πώς λειτουργούν; 

Το ορθολογικά σκεπτόμενο άτομο σταθμίζει το κόστος και το όφελος 
της συμπεριφοράς του 

 

• Το εκτιμώμενο κόστος (EC) εξαρτάται από την πιθανότητα 
εντοπισμού και το ύψος της κύρωσης 

• Εάν το καθαρό όφελος (NB = B - C) υπερβαίνει το κόστος 
ευκαιρίας (το όφελος της σημαντικότερης εναλλακτικής επιλογής), 
το ορθολογικά σκεπτόμενο άτομο θα διαπράξει την παράβαση. 



Πρόστιμα ΚΟΚ – παράγοντες που 
προσδιορίζουν το βέλτιστο ύψος τους 

• o.f. :   βέλτιστο ύψος προστίμου 

• h :      εκτιμώμενη ζημία από την παράβαση 

• p :      ρίσκο εντοπισμού και τιμωρίας του παραβάτη  

• q :      η πιθανότητα το πρόστιμο να επιβληθεί μετά τη σύλληψη 

• s :      το κόστος έρευνας και δίωξης του παραβάτη 

• k :      το κόστος επιβολής του προστίμου 

𝑜. 𝑓. =
ℎ
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𝑠

𝑞
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Ύψος προστίμων ΚΟΚ 
Άλλοι – σημαντικοί - παράγοντες 

• Κίνδυνος μη κάλυψης του κόστους για την κοινωνική ευημερία λόγω αδυναμίας πληρωμής. 

• Ποινές αναλογικές προς την παράβαση και την κοινωνική βλάβη που προκλήθηκε : η ελάχιστη 
κύρωση πρέπει να έχει αποτρεπτική επίδραση και η μέγιστη μια οριακή αποτρεπτική ικανότητα 

Αναλογικότητα της ποινής και επίπεδο ευημερίας των ατόμων 

• Σπανιότητα των πόρων: θετική σχέση κόστους - οφέλους 

• Κόστος = πόροι, χρόνος, διοικητικά βάρη κλπ 

Κόστος ελέγχων και επιβολής ποινής 

• Risk avert 

Risk neutral 

 

• Risk lovers  

 

• Η αποτρεπτική επίδραση (DU) διαφέρει ανάλογα με τα επίπεδα προστίμων και ελέγχων 

Η τάση, ροπή των ατόμων στην ανάληψη κινδύνων 

Αυξημένο επίπεδο προστίμων, μειωμένο επίπεδο (και κόστος) ελέγχων 

Μικρότερο επίπεδο προστίμων και αυξημένο ρίσκο σύλληψης 



Ο ρόλος της ηλικίας και της εμπειρίας του 
οδηγού στην οδική ασφάλεια 



Προς μία ολιστική παρέμβαση.. 

Μηχανισμός 
επιβολής 

κυρώσεων  

Μηχανισμός 
αυτόματης 

κατανομής % των 
πόρων 

Κυρωτικό 
πλαίσιο και 

θεσμικό 
περιβάλλον 



Σύστημα βελτίωσης οδικής ασφάλειας – τρεις πυλώνες 

Αντίληψη 

Προφίλ 
ατυχημάτων, 

εντοπισμός των 
αιτιών πρόκλησής 

τους 

Άντληση, συλλογή 
και ανάλυση 

δεδομένων – νέο 
ΔΟΤΑ 

Δράσεις 

Ανάπτυξη τρόπων 
αντιμετώπισης 

των αιτιών 
πρόκλησης και 

πρόγνωση 

Στρατηγική – 
Δράσεις -

Αποτελέσματα 

Πόροι 

Δυνατότητα 
εξεύρεσης πόρων 
για την επίτευξη 

στόχων 

Δομές και 
διαδικασίες  για 
Συντονισμό και 

καλύτερη 
κατανομή τους σε 

δράσεις 



Δομές – Διαδικασίες συντονισμού των πόρων: Ένα 
επιτυχημένο παράδειγμα 

Ευρωπαϊκή βέλτιστη πρακτική: 

Βελγικό Ταμείο Χρηματοδότησης για την Οδική 
Ασφάλεια  

Έσοδα: κυρίως 
πρόστιμα ΚΟΚ 

Διαρκής 
ανακύκλωση 

πόρων. 
Γραμμική σχέση: 
όσο αυξάνεται η 
παραβατικότητα, 
τόσο αυξάνονται 

οι πόροι 

Προληπτικές και 
κατασταλτικές 

δράσεις για την 
Οδική Ασφάλεια 



Χρήστης της οδού 

• Οδηγός 

• Επιβάτης 

• Ποδηλάτης 

• Πεζός 

Όχημα 

• Κατάσταση στόλου 

• Συστήματα και εξαρτήματα 

• Τεχνολογία 

• κ.λπ. 

Οδική υποδομή και 
οδικό περιβάλλον 

• Οδόστρωμα 

• Σήμανση, σηματοδότηση 

• Φωτισμός κλπ 

Έλεγχος 

• Επιτήρηση 

• Αστυνόμευση 

• Πρόληψη 



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας... 


