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Η Μάστιγα των Τροχαίων Ατυχημάτων 

1.25 εκατομμύρια άτομα χάνουν ετησίως τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα 
 
 

Τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν παγκοσμίως: 

 την 1η αιτία θανάτου σε ηλικίες μεταξύ 15-29 ετών 

 τη 2η μεταξύ 5-14 ετών 

 και την 3η μεταξύ 30-44 ετών 
 
 

Source: WHO, Global status report on road safety 2015 
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Τροχαία 
δυστυχήματα 
ανά ηλικία στην 
Ευρώπη 

Ο αριθμός των τροχαίων θανάτων στην ΕΕ μειώθηκε 
περισσότερο από 50% μεταξύ 10-34 χρονών κατά το διάστημα 
2005-2014 

Αυξήθηκε για τους ηλικιωμένους άνω των 85 ετών 



Μείωση των Τροχαίων Δυστυχημάτων 
ανά χώρα 

Ο αριθμός των 
θανάτων 

μειώθηκε κατά 
65% στη 

Λιθουανία και κατά 
62% στην Ισπανία 
μεταξύ του 2005 - 

2014 



Τα Τροχαία Δυστυχήματα στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία: 

 

• 2 άνθρωποι χάνουν κάθε μέρα τη ζωή τους στο δρόμο…  

 

…άλλοι 3 μένουν με μόνιμη αναπηρία 

 

• 14.665 άνθρωποί μας έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο 

και 19.164 τραυματίστηκαν σοβαρά  

την περίοδο 2004-2014 

 



Οικονομικός Αντίκτυπος Τροχαίων 
Δυστυχημάτων 

• Παγκόσμια: Το παγκόσμιο κόστος των τροχαίων 
υπολογίζεται σε περίπου 518 δισεκατομμύρια δολάρια 
(WHO) 

 

• Eυρώπη: Για κάθε 1 άτομο που σκοτώνεται  7 άτομα  θα 

χρειαστούν ιατρική φροντίδα (ΕU)  

 

• Ελλάδα: Το ετήσιο εθνικό κόστος των τροχαίων 
δυστυχημάτων εκτιμάται μεταξύ 1,5 και 4,0% του Α.Ε.Π~ 
3,41 δισ. ευρώ (H.I.T.E.) 

 



Οι 3 Πυλώνες για Ασφαλέστερους 
Δρόμους 

Οχήματα 

• Περισσότερο από το 90% των 
τροχαίων οφείλεται στον ανθρώπινο 
παράγοντα 

• 10%-30% των τροχαίων ανάγονται 
στην αφαιρετικότητα των οδηγών 

• Ασφαλέστερα αυτοκίνητα και 
λιγότερα τροχαία χάρη σε 
καινούργιες τεχνολογίες 

Άτομα 

• Περίπου 25% των τροχαίων 
ανάγονται στην κατανάλωση 
αλκόολ 

• Η ταχύτητα είναι αιτία για 
περίπου το 30% των τροχαίων 

• Συνεργασία με πάνω από 3000 
οργανισμούς για την ενίσχυση της 
ασφάλειας των δρόμων μέσω του 
Οδικού Χάρτη της ΕΕ 

• Βελτιωμένη εκπαίδευση οδηγών 
λεωφορείων και φορτηγών 

• Αναβάθμιση κανόνων υποδομών 
και ασφάλειας των τούνελ 

• Ανάπτυξη 1300 km τούνελ έως το 
2019 

• Η πλειοψηφία των θανατηφόρων 
ατυχημάτων πραγματοποιείται σε 
αστικούς δρόμους, και μόνο το 8%  

• Οι πεζοί ευθύνονται για το 11% των 
τροχαίων σε μη αστικές περιοχές 

Υποδομές 



Στρατηγικοί Άξονες της Ε.Ε για την 
Οδική Ασφάλεια 



Το 22% των θυμάτων σε τροχαία είναι πεζοί 

Τα δυστυχήματα με πεζούς μειώθηκαν με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με άλλα 
από το 2010 

Υψηλότερος κίνδυνος στις αστικές περιοχές 

Το ποσοστό των θυμάτων που είναι γυναίκες είναι υψηλότερο  

Οι ηλικιωμένοι βρίσκονται ιδιαίτερα σε κίνδυνο 

ΠΕΖΟΙ 

Μέσος Όρος  

στην ΕΕ: 

 21%,  

ενώ στην  

Ελλάδα: 17% 



Το 15% των θυμάτων σε τροχαία είναι μοτοσικλετιστές και το 3% είναι 
αναβάτες μοτοποδηλάτων 

Η μείωση των δυστυχημάτων με μοτοσικλέτα συμβαδίζει με τη γενική 
μείωση των δυστυχημάτων 

Υψηλά ποσοστά θανάτων σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα 

Το 94% είναι άντρες 

ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΕΣ 

Μέσος Όρος  

στην ΕΕ: 

 15%, 

ενώ στην  

Ελλάδα: 29% 



8% των θυμάτων σε τροχαία είναι ποδηλάτες 

Μεγάλες οι διαφορές μεταξύ των χωρών 

Οι νέοι είναι πιο ασφαλείς συγκριτικά με τους ηλικιωμένους 

Σοβαροί τραυματισμοί σε κεφάλι και αυχένα 

ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ 

Μέσος Όρος  

στην ΕΕ: 

 8%, 

ενώ στην  

Ελλάδα: 2% 



Προς ένα Ευρωπαϊκό χώρο Οδικής 
Ασφάλειας 

• Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 
στοχεύουν στη μείωση των θανάτων από τροχαία στους δρόμους της 
Ευρώπης κατά 50% μέχρι το 2020. 

 

• Τα προβλήματα στον τομέα της οδικής ασφάλειας είναι κοινά σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ – η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει τις κυβερνήσεις 
των κρατών μελών να συνεργάζονται μεταξύ τους και να ανταλλάσσουν 
στοιχεία. 

 

• Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα επιδιωχθεί η λήψη των εξής 
μέτρων: εθνική συνεργασία, ανταλλαγή υποδειγματικών πρακτικών, 
έρευνα και μελέτες, εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού και σε 
ορισμένες περιπτώσεις, θέσπιση ρυθμίσεων.  

 



1. Δράση 
 

2. Αναγνώριση 
 

3. Γνώσεις 
 

4. Διάλογος 



Χρήσιμοι Σύνδεσμοι και Επικοινωνία 

1. European Road Safety Charter 

http://www.erscharter.eu/ 

 

2. Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 

Https://ec.europa.eu/greece/home_el 

 

3. Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 
http://www.ioas.gr/ 

 

http://ec.europa.eu/greece/index_el.htm 

https://www.facebook.com/EURepresentationGreece 

https://twitter.com/EEAthina 
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