
    

  

Αθήνα 13 Ιουνίου 2017 

Έφηβοι και νέοι οδηγοί κινδυνεύουν περισσότερο στους δρόµους στην Ελλάδα 

Απαιτείται άµεση δράση µε σύµπραξη Πολιτείας & φορέων για την προστασία τους  

Συµπεράσµατα της Ηµερίδας YEARS για την Οδική Ασφάλεια των νέων 

Με εξαιρετική επιτυχία και παρουσία πλήθους εκπροσώπων της Πολιτείας και φορέων για την Οδική 

Ασφάλεια, πραγµατοποιήθηκε, τη ∆ευτέρα 12 Ιουνίου στην Αθήνα, η Ηµερίδα του Ευρωπαϊκού 

Προγράµµατος YEARS για την ασφάλεια των νέων στο δρόµο. Την εκδήλωση διοργάνωσαν το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών (ETSC) και ο στρατηγικός εταίρος του στην 

Ελλάδα, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», στο Αµφιθέατρο του 

Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου.  

Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας Τάξης, κ. ∆ηµήτριος 

Αναγνωστάκης, ο Γενικός Γραµµατέας ∆ιά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, κ. Παυσανίας 

Παπαγεωργίου, ο Γενικός Γραµµατέας Αντεγκληµατικής Πολιτικής, κ. Ευτύχιος Φυτράκης και ο 

Προϊστάµενος Κλάδου Τάξης, Ταξίαρχος κ. ∆ηµήτριος Αθανασόπουλος, εκπροσωπώντας των 

Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνοµίας, Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα.  

Στον χαιρετισµό του ο κ. Αναγνωστάκης µίλησε για την ανάγκη µετάβασης από ένα µοντέλο 

καταστολής σε µια στρατηγική που θα «έχει ως προµετωπίδα την πρόληψη» και η οποία θα στηρίζεται 

στην ορθολογικότητα, την εξωστρέφεια, την εντατική ευαισθητοποίηση των ανθρώπων της Τροχαίας 

καθώς και στις συνέργειες µε φορείς «όπως το Ι.Ο.ΑΣ. που µε ανιδιοτέλεια είναι µπροστάρης σε µια 

πραγµατικότητα όπως τα τροχαία, εκφράζοντας µία κοινωνική αγωνία που το Υπουργείο πάντα θα 

στηρίζει». 

Στο σηµαντικό έλλειµα εκπαίδευσης σε θέµατα οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα «όπου η αποφυγή 

ατυχηµάτων είναι θέµα δεξιοτήτων και όχι παιδείας» αναφέρθηκε ο κ. Παπαγεωργίου, από το βήµα 

της Ηµερίδας, ο οποίος δεσµεύτηκε πως «µε την επανίδρυση της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς το 

θέµα της Κυκλοφοριακής Αγωγής θα είναι στην κορυφή, έτσι ώστε αυτό που έχει ξεκινήσει στην 

Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση να µπορέσουµε να το περάσουµε και στο Γυµνάσιο και το Λύκειο όπου 

υπάρχουν και τα περισσότερο ενεργητικά θύµατα από τροχαία συµβάντα».  

Χαιρετίζοντας την εκπροσώπηση όλων των υπουργείων στην Ηµερίδα, ο κ. Φυτράκης υπογράµµισε µε 

τη σειρά του την ανάγκη µιας συνολικής στράτευσης της κυβέρνησης στο θέµα της προστασίας των 

νέων στους δρόµους µε στόχο να ενισχυθεί το τρίπτυχο «Πρόληψη - Οδική Ασφάλεια - Αντιµετώπιση 

της παραβατικότητας», η αποτελεσµατικότητα του οποίου έχει φανεί και από το Πρόγραµµα «ΕΡΜΗΣ» 

για νέους µε αποκλίνουσα συµπεριφορά, που υλοποιείται µε πρωτοβουλία του Ι.Ο.ΑΣ. και 

υποστηρίζεται από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.  

Την Ηµερίδα συντόνισε ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, κ. ∆ηµήτριος 

Κατσώχης ενώ τα κύρια σηµεία της συνόψισε η Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κυρία Άννα ∆άντη. Ένα από τα κύρια συµπεράσµατα της 

Ηµερίδας YEARS στην Αθήνα είναι πως αποτελεί πλέον επιτακτική και κρίσιµη ανάγκη να υπάρξει και 

στην 



    

  

Ελλάδα ενεργοποίηση και συµπόρευση Πολιτείας και φορέων για το σχεδιασµό συντονισµένης και 

στοχευµένης δράσης µε στόχο την αντιµετώπιση των ιδιαίτερα µεγάλων κινδύνων που αντιµετωπίζουν 

οι έφηβοι και νεαροί οδηγοί, πεζοί και ποδηλάτες, σε σχέση µε άλλες ηλικιακές οµάδες. Η χώρα µας 

µάλιστα αντιµετωπίζει ιδιαίτερα µεγάλο πρόβληµα καθώς το 2015 κατέγραψε πανευρωπαϊκά τον 

υψηλότερο αριθµό θανάτων νέων ανθρώπων στο δρόµο αναλογικά µε τον πληθυσµό της. 

Βάσει πολυάριθµων στατιστικών που αφορούν και τη χώρα µας, οι νέοι οδηγοί διατρέχουν 2 µε 3 

φορές µεγαλύτερο κίνδυνο να εµπλακούν σε θανατηφόρο ή άλλο δυστύχηµα σε σχέση µε τους πιο 

έµπειρους οδηγούς. Επίσης, µεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί συγκεκριµένα στην προστασία των 

εφήβων και νεαρών ανδρών που, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιπροσωπεύουν το 72% και 82% 

αντίστοιχα των θυµάτων από τροχαίο συµβάν σε αυτές τις ηλικίες. Σύµφωνα µε στοιχεία, µεγαλύτερο 

κίνδυνο διατρέχουν επίσης οι έφηβοι και νεαροί οδηγοί και επιβάτες που κινούνται µε δίκυκλα, σε 

επαρχιακές οδούς. Σύµφωνα και µε σχετική έκθεση που δηµοσίευσε το ETSC, η χώρα µας διατηρεί 

την πρωτιά και στις συγκρούσεις µε µόνο ένα όχηµα (single-vehicle collisions) µε κύρια αίτια την 

υπερβολική ταχύτητα, την απόσπαση προσοχής και το αλκοόλ, µε θύµατα κυρίως νέους οδηγούς και 

επιβάτες. 

Τα στοιχεία που αφορούν στην Οδική Ασφάλεια των νέων στην Ελλάδα επιβεβαίωσε στην κεντρική 

εισήγησή της η Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ., Βασιλική ∆ανέλλη – Μυλωνά, τονίζοντας την ανησυχία της 

για τις θλιβερές πρωτιές που καταγράφει πανευρωπαϊκά η χώρα µας στα τροχαία δυστυχήµατα όπου 

εµπλέκονται νέοι ηλικίας 15 – 24. Προτείνοντας λύσεις για την αντιµετώπιση του προβλήµατος, η 

κυρία Μυλωνά παρουσίασε στοιχεία για την αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών προγραµµάτων 

και δράσεων ευαισθητοποίησης των νέων που σχεδιάζει και υλοποιεί το Ινστιτούτο «Πάνος 

Μυλωνάς», βάσει διεθνώς βέλτιστων πρακτικών και σε συνεργασία µε κορυφαίους ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς για την Οδική Ασφάλεια.  

Ο Εκτελεστικός ∆ιευθυντής του ETSC, Antonio Avenoso, στην εισήγησή του κάλεσε όλους τους 

φορείς στην Ελλάδα να εστιάσουν στην προστασία των νέων και των ευάλωτων χρηστών στους 

δρόµους επενδύοντας στην εκπαίδευση από µικρή ηλικία και σε στοχευµένες καµπάνιες ενηµέρωσης. 

«Τα παιδιά πρέπει να µαθαίνουν από µικρά πως το να κινούνται ως πεζοί ή ποδηλάτες στους δρόµους 

είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα πράγµατα που κάνουν στη ζωή τους» είπε ο κ. Avenoso, τονίζοντας 

ωστόσο πως «η εκπαίδευση από µόνη της δεν µπορεί να υποκαταστήσει σε καµία περίπτωση την 

αποτελεσµατικότητα της συστηµατικής αστυνόµευσης και άλλων µέτρων για την πρόληψη των 

τροχαίων δυστυχηµάτων».  

Στην Ηµερίδα συµµετείχαν εκπρόσωποι του Γερµανικού (German Road Safety Council) και του 

Βελγικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας (Belgian Road Safety Council), παρουσιάζοντας για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα, βέλτιστες πρακτικές µε σπουδαία αποτελέσµατα που έχουν υιοθετηθεί στις δύο 

χώρες. Η ταχύτητα είναι ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου για τους εφήβους και τους νέους στη 

Γερµανία, ανέφερε η Jacqueline Lacroix, υπογραµµίζοντας τη θεαµατική βελτίωση του επιπέδου 

κατάρτισης και την εµπειρίας των νεαρών Γερµανών οδηγών έπειτα από νοµοθετικές πρωτοβουλίες 

όπως η υποχρεωτική εποπτεία των νέων οδηγών τα πρώτα δύο χρόνια από την απόκτηση του 

διπλώµατος. Εστιάζοντας στο ζήτηµα της Οδικής Ασφάλειας των νέων στο Βέλγιο, η Liesje Pauwels 

παρουσίασε -µεταξύ άλλων- την πλατφόρµα Smart Drivers Project που 



    

  

προετοιµάζει τους νεαρούς Βέλγους οδηγούς µε συµβουλές, καλές πρακτικές και παραδείγµατα από 

βίντεο ενώ ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών µεταξύ των χρηστών.  

Κατά τη διάρκεια της Ηµερίδας, ο Παναγιώτης Παπαντωνίου, ∆ιδάκτορας στον Τοµέα Μεταφορών 

και Συγκοινωνιακής Υποδοµής του ΕΜΠ παρουσίασε στοιχεία για τα κύρια αίτια του προβλήµατος της 

ελλιπούς οδικής ασφάλειας των νέων στην Ελλάδα και στην Ευρώπη καθώς και προτάσεις για τη 

συστηµατικότερη µελέτη και αντιµετώπισή τους. Εκπροσωπώντας τον χώρο της µοτοσικλέτας και του 

φορέα «ΜΟΤΟΘέσις» της ΜΟΤΟΕ, ο Θωµάς Κακαδιάρης αναφέρθηκε στα στοιχεία πρόσφατης 

έρευνας όπου καταγράφεται αυξηµένη τάση των δικυκλιστών στην Ελλάδα να υιοθετούν ριψοκίνδυνες 

συµπεριφορές, αγνοώντας ή και αρνούµενοι τη σπουδαιότητα της χρήσης µέσων αυτό-προστασίας 

στο δρόµο, όπως το κράνος. Από την πλευρά του Ασφαλιστικού Κλάδου, η Λένα Πλαϊτη, 

∆ιευθύντρια Επικοινωνίας της ΑΧΑ Ασφαλιστική, Μέλους της Συµµαχίας «∆ρόµοι στο Μέλλον» του 

Ι.Ο.ΑΣ., παρουσίασε την πλούσια δράση που αναπτύσσει η Εταιρία στους τοµείς της Πρόληψης, 

Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης σε θέµατα Οδικής Ασφάλειας, µε έµφαση σε προγράµµατα που 

απευθύνονται στους εφήβους και νέους, όπως το «Κάν’το Σωστά» που υλοποιείται σταθερά σε 

συνεργασία µε το Ινστιτούτο «Πάνος Μυλωνάς» σε µαθητές ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σε όλη την 

Ελλάδα και η βραβευµένη πλατφόρµα ευαισθητοποίησης «Άσε τις Βλακείες».  

Η Ηµερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος YEARS (Young Europeans 

Acting for Road Safety) το οποίο υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ασφάλειας των 

Μεταφορών και το Συµβουλευτικό Όργανο του Κοινοβουλίου για  την  Ασφάλεια  των  Μεταφορών 

(PACTS) του Ηνωµένου  Βασιλείου, µε  την  υποστήριξη  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής  και  κορυφαίων  

ευρωπαϊκών οργανισµών για την οδική ασφάλεια.  

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραµµα YEARS µπορείτε να βρείτε εδώ 

Το πρόγραµµα της Ηµερίδας µπορείτε να το βρείτε εδώ 

 

Συνηµµένα Φωτογραφικά Αρχεία: 

1. Ηµερίδα YEARS στην Αθήνα_Αµφιθέατρο Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου 

2. ∆ηµήτριος Αναγνωστάκης, Γενικός Γραµµατέας ∆ηµόσιας Τάξης  

3. Ευτύχιος Φυτράκης, Γενικός Γραµµατέας Αντεγκληµατικής Πολιτικής 

4. Από αριστερά: Παυσανίας Παπαγεωργίου, Γενικός Γραµµατέας ∆ιά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς, 

Antonio Avenoso, Εκτελεστικός ∆ιευθυντής ETSC, Βασιλική ∆ανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος Ι.Ο.ΑΣ. 

 


