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Αθήνα, 21 Ιουνίου 2017 

 

Με την εργασία σχετίζονται 2 στους 5 θάνατοι στους δρόµους 

της Ευρώπης 

- Άµεση προτεραιότητα η οδική ασφάλεια των εργαζοµένων  

Τα Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών (European Transport Safety Council - 

ETSC) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους αριθµούς των οδικών θανάτων που 

σχετίζονται µε την εργασία στην ΕΕ, καλώντας τις εθνικές κυβερνήσεις και τους εργοδότες 

να θέσουν ως άµεση προτεραιότητα την ενίσχυση της ασφάλειας εργαζοµένων και 

εταιρικών στόλων.  

 

Την ώρα που τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν πως οι θάνατοι από τροχαία 

δυστυχήµατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν µειωθεί τα τελευταία τρία χρόνια, το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών (ETSC) µε νέα έκθεσή του (PIN Flash 

Report), που δηµοσιεύθηκε τη ∆ευτέρα 20 Ιουνίου στις Βρυξέλλες, καλεί τους εργοδότες, 

τις εθνικές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση να εντείνουν τις προσπάθειές τους για 

την αντιµετώπιση των εργασιακών κινδύνων που σχετίζονται µε την οδική ασφάλεια στην 

εργασία. 

 

25.671 ζωές χάθηκαν στους δρόµους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2016, σύµφωνα µε νέα 

ανάλυση των δεδοµένων της ΕΕ για την οδική ασφάλεια, η οποία δηµοσιεύθηκε επίσης στις 

20 Ιουνίου από το ETSC. Ένα µεγάλο ποσοστό αυτών αποτελούν τα θύµατα οδικών 

συγκρούσεων που σχετίζονται µε την εργασία. Ο ακριβής αριθµός είναι άγνωστος αλλά, 

βάσει λεπτοµερούς ανάλυσης δεδοµένων από όλη την Ευρώπη, εκτιµάται πως έως και το 

40% όλων των θανάτων από τροχαία δυστυχήµατα σχετίζονται µε την εργασία. 

 

Ο Antonio Avenoso, Εκτελεστικός ∆ιευθυντής του ETSC δήλωσε: «Ενώ υπάρχουν 

µερικά σηµαντικά παραδείγµατα µεγάλων και µικρών Οργανισµών στην Ευρώπη που 

αρχίζουν να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη την οδική ασφάλεια, υπάρχουν χιλιάδες ακόµη που 

παραβλέπουν τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοί τους καθηµερινά στους 

δρόµους. Πολλές εταιρείες βλέπουν επίσης λανθασµένα τη διαχείριση του κινδύνου στο 

δρόµο ως επιβάρυνση και όχι ως ευκαιρία, παρά το γεγονός ότι η µείωση των κινδύνων 

µέσω της διαχείρισης διαδροµών, η στοχοθετηµένη εκπαίδευση και η αγορά ασφαλέστερων 

οχηµάτων µπορεί να µειώσει το κόστος ασφάλισης, να οδηγήσει σε λιγότερες χαµένες 

ηµέρες εργασίας καθώς και να ενισχύσει την εικόνα µιας εταιρείας. Επιπλέον, η έκθεσή µας 

δείχνει ότι οι εργοδότες οφείλουν να κάνουν περισσότερα αλλά για να τα κάνουν 

χρειάζονται βοήθεια και υποστήριξη από τις εθνικές κυβερνήσεις και την ΕΕ». 
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Σύµφωνα µε την έκθεση, η βελτίωση της συλλογής δεδοµένων αποτελεί ένα κρίσιµο πρώτο 

βήµα για την αντιµετώπιση των θανάτων που συνδέονται µε την εργασία. Οι αστυνοµικές 

δυνάµεις, στην πλειοψηφία των χωρών της ΕΕ, δεν περιλαµβάνουν επί του παρόντος τον 

σκοπό του ταξιδιού στην καταγραφή των λεπτοµερειών των τροχαίων συγκρούσεων. 

Επίσης, δεν υπάρχει τυποποιηµένος ορισµός της ΕΕ για τον οδικό εργατικό θάνατο. Αυτό 

οδηγεί σε υποτίµηση της κλίµακας του προβλήµατος, από τη στιγµή µάλιστα που ούτε ο 

θάνατος τρίτων χρηστών του οδικού δικτύου ούτε οι θάνατοι λόγω µετακίνησης από και 

προς την εργασία ταξινοµούνται ως τέτοιοι. 

 

Οι συντάκτες της έκθεσης αναφέρουν επίσης ότι οι κυβερνήσεις και οι δηµόσιες Αρχές 

πρέπει να ηγηθούν της προσπάθειας, δίνοντας το παράδειγµα, και να υιοθετήσουν 

προγράµµατα διαχείρισης της οδικής ασφάλειας που σχετίζονται µε την εργασία για τους 

υπαλλήλους και τους στόλους τους όπως και να συµπεριλάβουν την ασφάλεια των 

οχηµάτων στις απαιτήσεις των δηµόσιων συµβάσεων. 

 

Η κα Βασιλική ∆ανέλλη-Μυλωνά, πρόεδρος του Ινστιτούτου οδικής Ασφάλειας 

(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», µόνιµου µέλους του ETSC, δήλωσε σχετικά: «Στην Ελλάδα 

υπάρχουν µεγάλες εταιρίες που στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους αλλά και της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, παίρνουν µέτρα, εφαρµόζουν καλές πρακτικές και υλοποιούν 

εκπαιδεύσεις στην Οδική Ασφάλεια που θωρακίζουν τους στόλους τους ώστε να µειώνονται 

όσο το δυνατόν οι κίνδυνοι στους δρόµους. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό πως το Ινστιτούτο 

Οδικής Ασφάλειας ‘Πάνος Μυλωνάς’ εκπαιδεύει κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερα στελέχη 

και οδηγούς δηµόσιων και ιδιωτικών Οργανισµών για ασφαλείς µετακινήσεις εντός και εκτός 

της εργασίας τους. Αντίστοιχα µέτρα και πρακτικές θα πρέπει να υιοθετούνται πιο 

συστηµατικά από περισσότερους δηµόσιους φορείς αλλά και από όλες τις µικρότερες 

εταιρίες. 

 

Νέο στρατηγικό πλαίσιο για την Οδική Ασφάλεια στην ΕΕ  

 

Η Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ Violeta Bulc, παρουσιάζοντας στις Βρυξέλλες τους 

άξονες του νέου στρατηγικού πλαισίου για την Οδική Ασφάλεια στην ΕΕ (2020 – 2030) 

τόνισε πως ο στόχος όλων θα πρέπει να είναι οι µηδέν απώλειες στους δρόµους ενώ 

υπογράµµισε πως «τη µέχρι σήµερα µείωση των τροχαίων θυµάτων που έχουµε επιτύχει, 

την οφείλουµε και στη µεγάλη συνεισφορά των ενεργών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται 

στην οδική ασφάλεια στην Ευρώπη. ∆ίχως τη βοήθειά τους δεν θα τα είχαµε καταφέρει». 

 

Στην Ελβετία το βραβείο καλύτερης επίδοσης στην Οδική Ασφάλεια για το 2017 

 

Στην τελετή απονοµής των βραβείων PIN, που πραγµατοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 20 

Ιουνίου, ο ∆ιευθυντής της Οµοσπονδιακής Οδικής Υπηρεσίας της Ελβετίας (FEDRO) Jürg 

Röthlisberger, παρέλαβε το βραβείο καλύτερου ∆είκτη Επιδόσεων στην Οδική Ασφάλεια 

2017 του ETSC, για λογαριασµό της Ελβετίας. Πρόκειται για ετήσιο βραβείο που αναγνωρίζει 

τις µακροπρόθεσµες προσπάθειες για τη µείωση των θανάτων και των σοβαρών 

τραυµατισµών στους ευρωπαϊκούς δρόµους. 
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Η Ελβετία κατέγραψε το 2016 πτώση κατά 15% στους θανάτους από τροχαία 

δυστυχήµατα. Οι θάνατοι µειώθηκαν κατά 34% από το 2010 και κατά 60% από το 2001 

ενώ αυτή τη στιγµή η χώρα έχει τη χαµηλότερη οδική θνησιµότητα (26 θανάτους ανά 

εκατοµµύριο κατοίκους) στην Ευρώπη µαζί µε τη Νορβηγία (νικήτρια του περασµένου 

έτους). Η Ελβετία ανέβηκε πέντε θέσεις στην κατάταξη του ETSC τα τελευταία πέντε 

χρόνια. 

 

Σχολιάζοντας το βραβείο, ο Antonio Avenoso δήλωσε: «Η Ελβετία αξίζει διεθνή αναγνώριση, 

διότι, παρά τα καλά της στοιχεία για την οδική ασφάλεια, η χώρα αρνήθηκε να επαναπαυτεί 

στις δάφνες της. Από το 2013, το πρόγραµµα Via Sicura είχε ως αποτέλεσµα την 

ανακοίνωση 20 νέων µέτρων. Η Ελβετία επιδεικνύει σήµερα µηδενική ανοχή στην οδήγηση 

υπό την επήρεια αλκοόλ για τους αρχάριους και τους οδηγούς επαγγελµατικών οχηµάτων, 

βελτιώνει την ασφάλεια των υποδοµών και διαµορφώνει νοµοθεσία για τη µείωση των 

κινδύνων µεταξύ των νέων και των αρχάριων οδηγών. Ελπίζουµε ότι η νίκη της Ελβετίας θα 

στείλει ένα θετικό µήνυµα σε άλλους παραδοσιακούς ηγέτες της οδικής ασφάλειας που 

έχουν χάσει την πρωτοπορία τα τελευταία χρόνια όπως η Ολλανδία, η Σουηδία και το 

Ηνωµένο Βασίλειο». 

 

Την εκδήλωση στις Βρυξέλλες χαιρέτισε η Επίτροπος Μεταφορών της ΕΕ Violeta Bulc η 

οποία παρουσίασε τους άξονες του νέου στρατηγικού πλαισίου για την Οδική Ασφάλεια 

στην ΕΕ (2020 – 2030) ενώ υπογράµµισε πως «τη µέχρι σήµερα µείωση των τροχαίων 

θυµάτων που έχουµε επιτύχει, την οφείλουµε και στη µεγάλη συνεισφορά των ενεργών 

ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην οδική ασφάλεια στην Ευρώπη. ∆ίχως τη βοήθειά τους 

δεν θα τα είχαµε καταφέρει». 

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τις δύο εκθέσεις από τους συνδέσµους: 

 

• Tapping the potential for reducing work-related road deaths and injuries 

• Ranking EU progress on road safety – the 11th annual PIN report 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Πίνακας 1: Μείωση των οδικών θανάτων από το 2010 (µπλε γραµµή) σε συνδυασµό µε τον 

στόχο της ΕΕ για το 2020 (µπλε διακεκοµµένη γραµµή). 
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Πίνακας 2: Οδική θνησιµότητα (εκφρασµένη ως θάνατοι στο δρόµο ανά εκατοµµύριο 

κατοίκους) το 2016 (µε την οδική θνησιµότητα το 2010, για σύγκριση). 
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