
 

 

 

Αθήνα, 25 Απριλίου 2017 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ι.Ο.ΑΣ. 'Πάνος Μυλωνάς' & Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών:  

Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν μέτρα για τη μείωση  

των νεκρών από συγκρούσεις με ένα μόνο όχημα 
 
Το 1/3 των θανάτων στους δρόµους της ΕΕ προέρχεται από συγκρούσεις µε ένα µόνο 

όχηµα (single vehicle collisions – SVCs) όπου ο οδηγός/αναβάτης και/ή επιβάτες 

σκοτώνονται ενώ δεν εµπλέκονται άλλοι χρήστες της οδού.  

Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση (PIN Flash Report 32) του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 

Ασφάλειας των Μεταφορών (ETSC) που µόλις δηµοσιεύθηκε, περίπου 7.300 άνθρωποι 

έχασαν τη ζωή τους το 2015 σε τροχαία συµβάντα ενός εµπλεκοµένου οχήµατος 

(αυτοκινήτου ή µηχανής) στην ΕΕ, ενώ αντίστοιχα περίπου 100.000 παρόµοιοι θάνατοι 

έχουν συµβεί τα τελευταία 10 χρόνια.  

Πάνω από το 60% των θανάτων σε τροχαία συµβάντα ενός µόνο εµπλεκοµένου οχήµατος 

συµβαίνουν σε υπεραστικές οδούς. Σύµφωνα µε την έκθεση, η διασφάλιση ότι ο σχεδιασµός 

της οδού και τα όρια ταχύτητας είναι τα κατάλληλα για τη λειτουργία του δρόµου, είναι δύο 

µέτρα που βοηθούν στη µείωση των νεκρών από τέτοιου είδους συµβάντα. 

Η Ολλανδία, η οποία παρουσιάζει ποσοστά κάτω του µέσου όρου σε συγκρούσεις ενός 

εµπλεκοµένου οχήµατος, έχει δεσµευτεί να βελτιώσει την οδική ασφάλεια στο εθνικό της 

οδικό δίκτυο, αποµακρύνοντας τα εµπόδια που βρίσκονται κοντά στο οδόστρωµα και 

αναβαθµίζοντας τους δρόµους µε δύο αστέρια σε δρόµους τριών αστεριών, σύµφωνα και µε 

το διεθνές σύστηµα αξιολόγησης υποδοµών EuroRAP. 

Η ∆ανία εφαρµόζει επίσης υψηλά τεχνικά πρότυπα για τις υπεραστικές οδούς. 

Επιπροσθέτως, επιβάλλει χαµηλότερο όριο ταχύτητας σε αυτούς τους οδούς δρόµους: 

80χλµ/ώρα σε σύγκριση µε τα 90 και 100χλµ/ώρα που ισχύουν σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Οι νέοι σε ηλικία οδηγοί και αναβάτες διατρέχουν τον µεγαλύτερο κίνδυνο να εµπλακούν σε 

θανατηφόρα σύγκρουση µε εµπλοκή ενός και µόνο οχήµατος. Μία λεπτοµερής έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε το 2011 στην Ολλανδία κατέδειξε ότι ο συντελεστής µε τον 

καθοριστικότερο ρόλο στον ανθρώπινο παράγοντα στις συγκρούσεις µε ένα εµπλεκόµενο 

όχηµα είναι η απόσπαση της προσοχής (31%), ενώ µε µικρότερο ποσοστό συµβάλλουν η 

υπερβολική ταχύτητα (27%), η κατανάλωση αλκοόλ (19%) και η κούραση (17%). Οι νέοι 

εµπλέκονται σε συγκρούσεις µε ένα όχηµα όταν αποσπάται η προσοχή τους, 

πραγµατοποιούν επικίνδυνους ελιγµούς για να αποφύγουν κάποιο εµπόδιο ή χρήστη της 

οδού, και τέλος όταν αξιολογούν λανθασµένα τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες. 
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Το Ι.Ο.ΑΣ. έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2008, 14001:2004, 39001:2012, 29990:2010 

 

Η κατάσταση στην Ελλάδα 

- Στη χώρα µας καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό θνησιµότητας από SVCs στην ΕΕ, µε 

34 θανάτους ανά εκατοµµύριο κατοίκους κάθε χρόνο ή το 42% του συνόλου των θανάτων 

σε τροχαίο συµβάν. Το 35% των θανάτων σε SVCs, αφορά αναβάτες µηχανών. 

- Στην Ελλάδα, 72 οδηγοί/ αναβάτες ηλικίας 18-24 εµπλέκονται σε θανάσιµα συµβάντα µε 

µόνο ένα όχηµα ανά εκατοµµύριο κατοίκους αυτής της ηλικιακής οµάδας. Ο αριθµός αυτός 

είναι ο µεγαλύτερος στην ΕΕ.  

- Ο ρυθµός µείωσης των τροχαίων συµβάντων όπου εµπλέκεται ένα µόνο όχηµα υπήρξε στη 

χώρα µας πιο βραδύς συγκριτικά µε τον αντίστοιχο για συγκρούσεις όπου εµπλέκονται 

περισσότερα από ένα οχήµατα. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται και σε άλλες χώρες όπως η 

Κύπρος, η ∆ανία, η Σλοβενία κ.ά.   

Η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» κα Βασιλική ∆ανέλλη Μυλωνά, µε αφορµή 

την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της νέας έκθεσης του ETSC, εξέφρασε την ανησυχία 

της για τα στοιχεία που αφορούν στη χώρα µας και δήλωσε πως παράλληλα µε την 

ολοκλήρωση των µεγάλων έργων των αυτοκινητοδρόµων, που αποτελούν βασικό 

παράγοντα για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας, θα πρέπει να ενισχυθούν η εκπαίδευση, 

η ενηµέρωση και οι συστηµατικοί εντατικοί τροχονοµικοί έλεγχοι για την ουσιαστική 

ενίσχυση της ασφάλειας των χρηστών του οδικού δικτύου. 

Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών καταλήγει σε προτάσεις 

προς τα κράτη µέλη και την ΕΕ. Πιο συγκεκριµένα, η ΕΕ καλείται να αναθεωρήσει τις 

ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας των νέων οχηµάτων ώστε να καταστούν υποχρεωτικά 

για όλα τα νέα οχήµατα η «έξυπνη» βοήθεια ταχύτητας, η αυτόνοµη πέδηση έκτακτης 

ανάγκης και οι προηγµένες σηµάνσεις χρήσης της ζώνης ασφαλείας. 

Οι εθνικές κυβερνήσεις καλούνται: 

• Να εξαφανίσουν όλα τα µετακινούµενα εµπόδια από τα άκρα του δρόµου ή να τοποθετήσουν 

στηθαία ασφαλείας σε όλες τις υπεραστικές οδούς και τους αυτοκινητόδροµους. 

• Να διενεργήσουν ενδελεχείς αναλύσεις τροχαίων συµβάντων σε ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγµα συµβάντων, ώστε να προσδιορίσουν πιθανά µέτρα βελτίωσης της υποδοµής. 

• Να εντάξουν στη νοµοθεσία τη σταδιακή λήψη πιστοποιητικού οδηγικής ικανότητας (δίπλωµα 

οδήγησης σε στάδια/φάσεις) ώστε να αντιµετωπίσουν τον υψηλό κίνδυνο που σχετίζεται µε 

τους νέους οδηγούς. 

• Να βελτιώσουν την τροχονοµική αστυνόµευση των ορίων ταχύτητας στους υπεραστικούς 

δρόµους, της χρήσης της ζώνης ασφαλείας και του κράνους, της κατανάλωσης αλκοόλ και 

της απόσπασης προσοχής των οδηγών. 

• Να τοποθετήσουν στηθαία ασφαλείας φιλικά προς τους δικυκλιστές στις ευαίσθητες περιοχές 

συγκρούσεων δικυκλιστών. 

 

Η συνολική έκθεση είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του Ι.Ο.ΑΣ. εδώ & εδώ, όπως και στην 
ιστοσελίδα του ETSC www.etsc.eu 

 


