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ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 
 
 
Τα προβλήµατα ασυµβατότητας έχουν αντιµετωπιστεί κατά 
περίπτωση: 
 
 •••• µε την χρήση διορθωτικών συντελεστών 
 

••••  µε την απάλειψη της ασυµβατότητας µέσω 
απλοποιητικής 

     διαίρεσης (π.÷. σύγκριση της ετήσιας µεταβολής, κλπ.) 
 
 •••• µε την χρήση κατάλληλων δεικτών 
 
 



ΛΟΓΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΣΤΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 
 •••• η οικονοµική ύφεση και η συνεπαγόµενη µείωση των 
  οχηµατο-χιλιοµέτρων (π=25%), 
 •••• οι τεχνολογικές εξελίξεις στην κατασκευή των οχηµάτων 
  που προφυλάσσουν καλύτερα τον οδηγό σε περίπτωση 
  ατυχήµατος  (π=25%), 

•••• η βελτίωση της κυκλοφοριακής συµπεριφοράς των 
οδηγών 

  και η ευρύτερη χρήση της ζώνης ασφαλείας (π=40%), 
•••• άλλοι (βελτιωµένη οδική υποδοµή, διοικ.µέτρα, κλπ.) 

(π=10%). 
  (π = εκτιµώµενο ποσοστό συµµετοχής στη µείωση) 



ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ 

 
 •••• οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύµατος, 
 •••• κυκλοφοριακή αγωγή των νέων οδηγών, 
 •••• χρήση των ζωνών ασφαλείας 
 •••• περιορισµός και έλεγχος της ταχύτητας (ζώνες 30) 
 •••• εντατικοποίηση της αστυνόµευσης των µέτρων, 
 •••• βελτίωση της σήµανσης και ιδιαίτερα της ορατότητας και 
  λειτουργικότητας των πληροφοριακών πινακίδων, 

•••• αυστηρότερος και τακτικότερος τεχνικός έλεγχος 
οχηµάτων, 

•••• εντατικοποίηση της παρακολούθησης του επιπέδου 
οδικής 

  ασφάλειας 
 •••• εθνική πολιτική οδικής ασφάλειας 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 •••• Το επίπεδο οδικής ασφάλειας στα Ευρωπαϊκά κράτη 
  δεν είναι οµοιόµορφο 
 
 •••• Το επίπεδο οδικής ασφάλειας στα Ευρωπαϊκά κράτη 

επηρεάζεται καθοριστικά από φαινόµενα µακρο-
κλίµακας αλλά και από τις προσπάθειες µικρο-κλίµακας 
πρόληψης και αντιµετώπισης των ατυχηµάτων. 

 
•••• Η τάση µείωσης των ατυχηµάτων και πολύ περισσότερο 

των νεκρών στην Ευρώπη είναι σαφής 
 
 •••• Η Ελλάδα καταλαµβάνει την τελευταία θέση αναφορικά 
  µε το επίπεδο ασφάλειας στο οδικό της δίκτυο 
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