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Ποσοστιαία µεταβολή (%) του αριθµού των νεκρών 

σε οδικά ατυχήµατα την περίοδο 1980-2003 (ΕU15)
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F 13.672 6.058 -56%
FIN 551 379 -31%
GR 1.446 1.615 12%
I 9.220 6.015 -35%
IRL 564 339 -40%
L 98 53 -46%
NL 1.996 1.028 -48%
P 2.579 1.546 -40%
S 848 529 -38%
UK 6.239 3.658 -41%
EU 15 63.874 34.590 -46%
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Αριθµός νεκρών ανά εκατοµµύριο κατοίκων (2003) 
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Αριθµός νεκρών και ατυχηµάτων στην Ελλάδα 

(1991-2005)
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Αδυναµίες στην αντιµετώπιση του προβλήµατος στην Ελλάδα

• Απουσία ολοκληρωµένης πολιτικής οδικής ασφάλειας.

• Eπικαλύψεις και ασάφεια αρµοδιοτήτων.

• Αποσπασµατικότητα στην εφαρµογή των κάθε είδους 

µέτρων και έλλειψη συντονισµού µεταξύ των «αρµόδιων» 

φορέων.

• Έλλειψη συνέχειας στην εφαρµογή των δράσεων οδικής    • Έλλειψη συνέχειας στην εφαρµογή των δράσεων οδικής    

ασφάλειας.

• Αποτυχία στην ουσιαστική ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση

των πολιτών και στην επίτευξη συναίνεσής τους στην εφαρµογή     

των µέτρων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. 

• Ελλιπής εφαρµογή του 1ου Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση 

της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 2001 – 2005.
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Σύγχρονα Στρατηγικά Σχέδια οδικής ασφάλειας διεθνώς

Χώρα Τίτλος
Χρονική 

Περίοδος 

Στόχος:

Μείωση του αριθµού των νεκρών κατά:

Σουηδία

Εθνικό Πρόγραµµα Οδικής Ασφάλειας 1995 – 2000 35% (του 93) το 2000

Όραµα µηδέν 1997 – 2007
25% (του 96) το 2000

50% (του 96) το 2007

Ειδικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2000 - 2007 50% (του 96) το 2007

Ηνωµένο

Βασίλειο

Οδική Ασφάλεια: Τα Επόµενα Βήµατα 1987 - 2000 *33% (του µ.ό. 81-85) το  2000

Πορεία προς Ασφαλέστερες οδούς 1997 - 2010 *33% (του µ.ό. 81-85) το  2000

Οι δρόµοι του Αύριο - Ασφαλέστεροι για όλους 2000 - 2010 *40% (του µ.ό. 94-98) το 2010

Περισσότερα χιλιόµετρα, λιγότερα ατυχήµατα 1987 - 2000 25% (του 85) το 2000

Ολλανδία

Φιλόδοξο, αλλά εφικτό 1989 - 2000 25% (του 85) το 2000

Μακροπρόθεσµη πολιτική για την οδική ασφάλεια 1991 - 1996 50% (του 85) το 2010

Μακροπρόθεσµη πολιτική για την οδική ασφάλεια 1996 - 2000 50% (του 85) το 2010

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2001 - 2020
30% (του 85) το 2010

*25% (του 85) το 2010

Γαλλία

Ενίσχυση της νοµοθεσίας για την οδική ασφάλεια 1982 - 1987

∆ράσεις για την εκπαίδευση και τη συµπεριφορά των 

οδηγών
1988 - 2003

Αποφάσεις ∆ιυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 2002-σήµερα
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Εµπόδια στην εφαρµογή προγραµµάτων οδικής 

ασφάλειας διεθνώς

Πολιτική: 

• απαιτούµενη προσπάθεια (οικονοµικοί πόροι, χρόνος, 
κατάλληλη στελέχωση) 

• πολιτικό κόστος

• έλλειψη ενδιαφέροντος από τους πολίτες

• µακροπρόθεσµος ορίζοντας πολιτικού οφέλους

Γνώση:Γνώση:

• επικαλύψεις αρµοδιοτήτων στη συλλογή πληροφοριών 
για τα ατυχήµατα και αδυναµίες στην ανταλλαγή εµπειρίας 

• ανάγκη επιλογής των αποτελεσµατικότερων µέτρων 

• ανάγκη υψηλής ποιότητας έρευνας

Αποτελεσµατικότητα:

• επικαλύψεις – ασάφεια ευθύνης και αρµοδιοτήτων

• έλλειψη επαγγελµατισµού και σχετικής εµπειρίας 

• έλλειψη επικοινωνίας και συντονισµού 

• αδυναµίες προγραµµατισµού 
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∆ιεθνείς εξελίξεις

Πολιτικές οδικής ασφάλειας 1ης γενιάς

• Ανάπτυξη ολοκληρωµένων στρατηγικών σχεδίων

µε δέσµευση της Πολιτείας και συναίνεση των   
πολιτών.

• Συντονισµένες προσπάθειες σε τοπικό και εθνικό 
επίπεδο µε επαρκή προϋπολογισµό.επίπεδο µε επαρκή προϋπολογισµό.

• Συστηµατικός εντοπισµός προβληµάτων οδικής 
ασφάλειας και τεκµηριωµένη αποτελεσµατική  
εφαρµογή µέτρων.

• Έµφαση στις δράσεις για τη βελτίωση της 
συµπεριφοράς των χρηστών.
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∆ιεθνείς εξελίξεις

Πολιτική οδικής ασφάλειας 2ης γενιάς

• Βασικές Αρχές:

� ∆εν είναι αποδεκτό το Σύστηµα οδικής κυκλοφορίας που κατά τη λειτουργία 

του σηµειώνονται σοβαροί τραυµατισµοί ή θάνατοι.

� Η αναπτυσσόµενη κινητική ενέργεια σε ενδεχόµενες συγκρούσεις πρέπει     

να απορροφάται χωρίς να υπερβαίνει τη φυσική αντοχή του ανθρώπινου 

σώµατος.

� Υπεύθυνοι για την εφαρµογή των δύο προηγούµενων αρχών είναι οι 

εµπλεκόµενοι µε τον σχεδιασµό και τη λειτουργία του Συστήµατος οδικής 

κυκλοφορίας ενώ οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κυκλοφορίας ενώ οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των 

περιορισµών που επιβάλλονται.

� Ο σχεδιασµός του Συστήµατος οδικής κυκλοφορίας και των χρήσεων γης    

γίνεται υπό το πρίσµα της οδικής ασφάλειας.

• Νέα προσέγγιση:

� Συναίνεση της κοινωνίας στις αναγκαίες αλλαγές.

� Κύρια ευθύνη στους σχεδιαστές και στους εµπλεκόµενους µε τη λειτουργία 

του Συστήµατος οδικής κυκλοφορίας.

� Εναρµονισµένη λειτουργία οδικής υποδοµής, οχηµάτων και χρηστών.
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Η σπουδαιότητα των Στρατηγικών Σχεδίων

Εφαρµογή δράσεων οδικής ασφάλειας, στο πλαίσιο Στρατηγικών
Σχεδίων Οδικής Ασφάλειας, ορισµένης χρονικής διάρκειας και µε
συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους.

Η επιτυχής εκπόνηση και εφαρµογή ενός Στρατηγικού Σχεδίου
αποτελεί ανάγκη και ταυτόχρονα µοναδική ευκαιρία για τη βελτίωση
του επιπέδου οδικής ασφάλειας.

Εξασφαλίζονται:

• η εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης πολιτικής,• η εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης πολιτικής,

• ο αποτελεσµατικός συντονισµός όλων των δράσεων,

• η ενεργός συµµετοχή και δέσµευση των εµπλεκόµενων φορέων 
και η συναίνεση των πολιτών,

• η επαρκής χρηµατοδότηση,

• η παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων.
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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 Υ∆Τ ΥΠΕΧΩ∆Ε ΥΥΚΑ ΥΠΕΠΘ 
Κυκλοφοριακή 

∆ιυπουργική Επιτροπή 
Οδικής Ασφάλειας 

Γραµµατεία υποστήριξης 

Ειδική Επιτροπή  
της Βουλής για την  

Οδική Ασφάλεια 

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  
Φορείς 

 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα και 

Ερευνητικά Ινστιτούτα
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Αρµοδιότητες φορέων οδικής ασφάλειας

• Η ∆ιυπουργική Επιτροπή οδικής ασφάλειας θα συντονίζει και θα ελέγχει  
την αποτελεσµατική εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου, την χρηµατοδότηση, 
την επικοινωνιακή πολιτική και την παρακολούθηση.

• Η Γραµµατεία Υποστήριξης θα υποστηρίζει όλες τις αρµοδιότητες της 
∆ιυπουργικής Επιτροπής και θα συνεργάζεται στενά µε όλες τις υπηρεσίες    
των συναρµόδιων Υπουργείων.

• Η Ειδική Επιτροπή της Βουλής για την οδική ασφάλεια θα παρακολουθεί    
και θα αξιολογεί τις συνθήκες οδικής ασφάλειας και θα συνεισφέρει στη       και θα αξιολογεί τις συνθήκες οδικής ασφάλειας και θα συνεισφέρει στη       
λήψη αποφάσεων και τη χάραξη της εθνικής πολιτικής οδικής ασφάλειας.

• Κάθε ένα από τα έξι αρµόδια Υπουργεία θα φέρει την αποκλειστική 
αρµοδιότητα και ευθύνη της εκπόνησης και υλοποίησης του αντίστοιχου 
Προγράµµατος οδικής ασφάλειας.

• Οι αρµόδιες υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και οι άλλοι φορείς    
εκτέλεσης θα συµµετέχουν µέσω θεσµοθετηµένων διαδικασιών στον 
σχεδιασµό και την κατάρτιση των Προγραµµάτων και θα συνεισφέρουν        
στην επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδίου µε την εµπειρία τους.
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1. Ασφάλεια του χρήστη της οδού και ασφαλή οχήµατα

(Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών)

Βραχυπρόθεσµες δράσεις

1.Σύστηµα Ελέγχου Συµπεριφοράς των οδηγών

2. Θέσπιση ειδικών µέτρων για τα βαρέα 

οχήµατα 

3. Θέσπιση ειδικών µέτρων για τα σχολικά 

λεωφορεία

Μεσοπρόθεσµες δράσεις

8. Οργάνωση τµήµατος συντονισµού και 

παρακολούθησης

9. Αναβάθµιση του τεχνικού ελέγχου των 

οχηµάτων

10. Αναβάθµιση συστήµατος εκπαίδευσης /λεωφορεία

4. Μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

των νέων οδηγών 

5. Μέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

των οδηγών δικύκλων

6. Mέτρα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας 

των ηλικιωµένων οδηγών

7. Κίνητρα για τη βελτίωση της οδικής 

ασφάλειας

10. Αναβάθµιση συστήµατος εκπαίδευσης /

εξετάσεων υποψηφίων οδηγών / εκπαιδευτών

11. Βελτίωση και αναθεώρηση θεσµικού 

πλαισίου για την οδική ασφάλεια

12. Βάσεις δεδοµένων οχηµάτων και οδηγών

13. Ανάπτυξη Μητρώου ιατρικών δεδοµένων 

οδηγών

14. Έρευνα των αιτιών των οδικών ατυχηµάτων
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2. Επιτήρηση για την οδική ασφάλεια

(Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης)

Βραχυπρόθεσµες δράσεις

1. Αύξηση της συχνότητας των 

ελέγχων

2. Ολοκληρωµένοι και πλήρεις 

έλεγχοι

Μεσοπρόθεσµες δράσεις

4. Οργάνωση τµήµατος συντονισµού και 

παρακολούθησης

5. Αναβάθµιση υπηρεσιών και εξοπλισµού της Τροχαίας

6. Βελτίωση του συστήµατος καταγραφής των οδικών 

3. Συστηµατική καταγραφή των 

ελέγχων και των παραβάσεων

6. Βελτίωση του συστήµατος καταγραφής των οδικών 

ατυχηµάτων

7. Βελτίωση του συστήµατος άµεσης αντιµετώπισης των 

οδικών ατυχηµάτων

8. Ολοκληρωµένο πρόγραµµα επιτήρησης της 

κυκλοφορίας

9. Προγράµµατα επανένταξης των κατ'εξακολούθηση 

παραβατών οδηγών

10. Αναβάθµιση των υπηρεσιών της Πυροσβεστικής
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3. Ασφαλές οδικό περιβάλλον

(Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων)

Βραχυπρόθεσµες δράσεις

1. Μέτρα χαµηλού κόστους 

2. Προγράµµατα συντήρησης και 

βελτίωσης του οδικού δικτύου

Μεσοπρόθεσµες δράσεις

3. Οργάνωση τµήµατος συντονισµού και 

παρακολούθησης

4. Πρόγραµµα επεµβάσεων σε επικίνδυνες θέσεις

5. ∆ηµιουργία Μητρώου Οδών

6. Ανάπτυξη συστήµατος διαχείρισης ταχυτήτων

7. Επεµβάσεις οδικής ασφάλειας σε αστικές 

περιοχές

8. Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας

9. Σύνταξη Κανονισµών και Τεχνικών 

Προδιαγραφών

15
Τοµέας ΜΣΥ / ΕΜΠ – Οκτώβριος 2005



4. Περίθαλψη µετά το ατύχηµα

(Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Βραχυπρόθεσµες δράσεις

1. ∆ηµιουργία δικτύου κλήσεων 

έκτακτης ανάγκης

2. Ανάπτυξη σχεδίων επέµβασης και 

τοπικών κέντρων συντονισµού

Μεσοπρόθεσµες δράσεις

3. Οργάνωση τµήµατος συντονισµού και 

παρακολούθησης 

4. Αναβάθµιση εξοπλισµού µονάδων επέµβασης

τοπικών κέντρων συντονισµού
5. Βελτίωση της άµεσης περίθαλψης των 

τραυµατιών στα νοσοκοµεία

6. Έρευνα για την αντιµετώπιση των συνεπειών 

των οδικών ατυχηµάτων

7. Συστηµατική καταγραφή στατιστικών 

στοιχείων
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5. Κυκλοφοριακή αγωγή - επιµόρφωση σχετικά µε την οδική ασφάλεια   

(Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων)

Βραχυπρόθεσµες δράσεις

1. ∆ιδασκαλία κυκλοφοριακής αγωγής

2. Επιµόρφωση εκπαιδευτικών και σύνταξη 

εκπαιδευτικού υλικού κυκλοφοριακής 

αγωγής

Μεσοπρόθεσµες δράσεις

4. Οργάνωση τµήµατος συντονισµού και 

παρακολούθησης

5. ∆ράσεις εκπαίδευσης στην οδική ασφάλεια 

στις Ένοπλες ∆υνάµειςαγωγής

3. ∆ραστηριότητες προώθησης της 

κυκλοφοριακής αγωγής και ενίσχυσης 

της οδικής ασφάλειας των µαθητών

στις Ένοπλες ∆υνάµεις
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6. ∆ράσεις Οδικής Ασφάλειας και Τοπική Αυτοδιοίκηση

(Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης)

Βραχυπρόθεσµες δράσεις

1. Αναβάθµιση λειτουργίας Μικτών 

Κλιµακίων Ελέγχου

2. Ενίσχυση της ασφάλειας των 

σχολικών µεταφορών

Μεσοπρόθεσµες δράσεις

4. Οργάνωση τµήµατος συντονισµού και 

παρακολούθησης

5. Ανάπτυξη δράσεων οδικής ασφάλειας 

από την τοπική αυτοδιοίκησησχολικών µεταφορών

3. Εφαρµογή µέτρων χαµηλού κόστους

από την τοπική αυτοδιοίκηση
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Σχέδιο Προώθησης και Ενηµέρωσης

• Συνολική προώθηση του Στρατηγικού Σχεδίου,

για την οποία απαιτείται ο σχεδιασµός και η διεξαγωγή κατάλληλων
εκστρατειών που αφορούν στη συστηµατική ενηµέρωση των
εµπλεκόµενων φορέων και των πολιτών σε θέµατα του Στρατηγικού
Σχεδίου.

• Συµµετοχή των πολιτών και των εµπλεκόµενων φορέων,

στην προώθηση της υλοποίησης του Σχεδίου.

• Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης,

για την οποία απαιτείται ο σχεδιασµός και η διεξαγωγή κατάλληλων
εκστρατειών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε
θέµατα οδικής ασφάλειας που στοχεύουν στη βελτίωση της
κυκλοφοριακής συµπεριφοράς τους.
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Πρόγραµµα Ποσοτικοποιηµένης Παρακολούθησης 

και Αξιολόγησης

Το Πρόγραµµα Ποσοτικοποιηµένης Παρακολούθησης και 

Αξιολόγησης περιλαµβάνει τα τρία επιµέρους προγράµµατα:

• Παρακολούθηση επιπέδου οδικής ασφάλειας.

• Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Στρατηγικού 

Σχεδίου.

• Παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας των    

εφαρµοζόµενων µέτρων (σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 

επίπεδο).
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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 διάθεση επαρκούς χρηµατοδότησης.

• Η ανάπτυξη της αίσθησης του επείγοντος.

• Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή αποτελεσµατικών δράσεων.• Ο σχεδιασµός και η εφαρµογή αποτελεσµατικών δράσεων.

• Ο επιτυχηµένος συντονισµός των δράσεων.

• Η συστηµατική παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων.

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

• Η διαχρονικότητα και η συνοχή της προσπάθειας.
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Επίλογος

• Το 1ο Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα 
ουσιαστικά δεν εφαρµόστηκε.

• Με το 2ο Στρατηγικό Σχέδιο και µε µεγάλη και συνεχή 
προσπάθεια όλων θα επιτυγχάνονται βιώσιµες βελτιώσεις   
στην οδική ασφάλεια.

• Οι απώλειες στα οδικά ατυχήµατα πρέπει να αναδειχθούν και   • Οι απώλειες στα οδικά ατυχήµατα πρέπει να αναδειχθούν και   
να αντιµετωπισθούν ως ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα 
∆ηµόσιας Υγείας που αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου για   
τις ηλικίες κάτω των 40 ετών.

• Η οδική ασφάλεια είναι επιστηµονική περιοχή πλούσια σε 
στοιχεία και πτωχή σε κατανόηση.
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