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Αριθµός νεκρών στα οδικά ατυχήµατα στην Ελλάδα 

(2000-2007)

1.6581.670

1.494
1.600

1.800

2.000

2.200

Τοµέας ΜΣΥ / ΕΜΠ – Απρίλιος 2007
2

1.494

1.470
1.547

1.324

1.426

1.000

1.200

1.400

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

στοιχεία Ε.Σ.Υ.Ε. στοιχεία Υ.∆.Τ./ ∆/νσηΤροχαίας στόχος Ε.Ε.



Χρονική Περίοδος Ατυχήµατα Νεκροί 

Ιανουάριος 2007 1.105 125 Ιανουάριος 2007 1.105 125 

Ιανουάριος 2006 1.020 102 

Ιανουάριος 2005 1.117 117 

 

Η µεταβολή σε ποσοστά των στοιχείων αυτών είναι η εξής:

Χρονική Περίοδος Ατυχήµατα Νεκροί 

2007/2006 8,3 22,5 

2006/2005 -8,7 -12,8 

 

%
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Αδυναµίες στην αντιµετώπιση του προβλήµατος στην Ελλάδα

• Απουσία ολοκληρωµένης πολιτικής οδικής ασφάλειας.

• Ανεπαρκής εφαρµογή των Στρατηγικών Σχεδίων

για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

• Eπικαλύψεις και ασάφεια αρµοδιοτήτων.

• Έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων για τα οδικά ατυχήµατα.

• Αποσπασµατικότητα στην εφαρµογή των κάθε είδους • Αποσπασµατικότητα στην εφαρµογή των κάθε είδους 

µέτρων και έλλειψη συντονισµού µεταξύ των «αρµόδιων» 

φορέων.

• Αποτυχία στην ουσιαστική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση

των πολιτών και στην επίτευξη συναίνεσής τους στην εφαρµογή     

των µέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 
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� ∆εν είναι αποδεκτό το σύστηµα οδικής κυκλοφορίας που κατά 

τη λειτουργία του σηµειώνονται θάνατοι ή σοβαροί τραυµατισµοί.

� Για την επίτευξη των στόχων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 
υπεύθυνοι είναι οι εµπλεκόµενοι µε τον σχεδιασµό και τη λειτουργία 
του Συστήµατος οδικής κυκλοφορίας ενώ οι χρήστες είναι υπεύθυνοι 

Σύγχρονες εξελίξεις διεθνώς 

για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας

του Συστήµατος οδικής κυκλοφορίας ενώ οι χρήστες είναι υπεύθυνοι 
για την τήρηση των περιορισµών που επιβάλλονται.

� Επιδιώκεται συναίνεση της κοινωνίας στις αναγκαίες αλλαγές.

� Ένταξη της οδικής ασφάλειας στον ευρύτερο τοµέα 

της δηµόσιας υγείας.
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Στόχος του 2ου Στρατηγικού Σχεδίου 

Οδικής Ασφάλειας

Ο αριθµός των νεκρών σε οδικά ατυχήµατα 

στην Ελλάδα το έτος 2010, στην Ελλάδα το έτος 2010, 

να είναι µειωµένος κατά 50%

σε σχέση µε τον αριθµό των νεκρών του έτους 2000.
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∆οµή του 2ου Στρατηγικού Σχεδίου

ΥΜΕ 

Ασφάλεια του 

Υ∆Τ 

Επιτήρηση για την 

ΥΠΕΧΩ∆Ε 

Ασφαλές οδικό 

ΥΥΚΑ 

Περίθαλψη µετά το 

ΥΠΕΠΘ 
Κυκλοφοριακή 

∆ιυπουργική Επιτροπή 
Οδικής Ασφάλειας 

Γραµµατεία υποστήριξης 

Ειδική Επιτροπή  
της Βουλής για την  

Οδική Ασφάλεια 
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Ασφάλεια του 
χρήστη της οδού και 

ασφαλή οχήµατα 

Επιτήρηση για την 
οδική ασφάλεια 

Ασφαλές οδικό 
περιβάλλον 

Περίθαλψη µετά το 
ατύχηµα 

Κυκλοφοριακή 
αγωγή- 

επιµόρφωση για την 
οδική ασφάλεια 

 

Υπουργείο Οικονοµίας 
 και Οικονοµικών 

 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 

 

Αρµόδιες Υπηρεσίες 
άλλων Υπουργείων 

 

Μη Κυβερνητικοί  
Οργανισµοί 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα και 

Ερευνητικά Ινστιτούτα
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Επιλεγµένες δράσεις αρµόδιων υπουργείων

1. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

(Ασφάλεια του χρήστη της οδού και ασφαλή οχήµατα)

• Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς των οδηγών

• Μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των νέων 

οδηγών

• Mέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των • Mέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας των 

ηλικιωµένων οδηγών

2. Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης

(Επιτήρηση για την οδική ασφάλεια)

Αύξηση της συχνότητας των ελέγχων 

Ολοκληρωµένοι και πλήρεις έλεγχοι
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3. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων

(Ασφαλές οδικό περιβάλλον)

• Προγράµµατα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου

• Πρόγραµµα επεµβάσεων σε επικίνδυνες θέσεις

• Μέτρα χαµηλού κόστους 

Επιλεγµένες δράσεις αρµόδιων υπουργείων

4. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(Περίθαλψη µετά το ατύχηµα)

• ∆ηµιουργία δικτύου κλήσεων έκτακτης ανάγκης

• Ταχεία διακοµιδή και βελτίωση της άµεσης περίθαλψης              

των τραυµατιών στα νοσοκοµεία
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5. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων

(Κυκλοφοριακή αγωγή - επιµόρφωση σχετικά µε την οδική ασφάλεια)

• ∆ιδασκαλία κυκλοφοριακής αγωγής

• Ενίσχυση της ασφάλειας των σχολικών µεταφορών και της ασφαλούς 

πρόσβασης των µαθητών στο σχολείο

Επιλεγµένες δράσεις αρµόδιων υπουργείων

6. Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης

(∆ράσεις Οδικής Ασφάλειας και Τοπική Αυτοδιοίκηση)

• Εφαρµογή µέτρων χαµηλού κόστους στο οδικό δίκτυο

• Αναβάθµιση λειτουργίας Μικτών Κλιµακίων Ελέγχου
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Προϋποθέσεις για την επιτυχία του Στρατηγικού 

Σχεδίου οδικής ασφάλειας, 2006-2010

• Η εκδήλωση πολιτικής βούλησης στο επίπεδο του 
Πρωθυπουργού της χώρας.

• Η ανάπτυξη της αίσθησης του επείγοντος.

• Η διάθεση επαρκούς χρηµατοδότησης.

• Η συστηµατική εφαρµογή, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση των δράσεων.

• Η έρευνα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας µε 
έµφαση στη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων.

• Η δέσµευση και η ενεργός συµµετοχή όλων των 
εµπλεκόµενων φορέων και η συναίνεση των πολιτών.
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