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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΙΚΥΚΛΩΝ

• Μεγάλη ικανότητα ελιγµών, εύκολη πρόσβαση

• Αύξηση ικανότητας οδικών υποδοµών και υποδοµών στάθµευσης

• Μείωση αερίων εκποµπών

• Μειωµένο κόστος κτήσης – συντήρησης

• Απόκτηση άδειας οδήγησης σε µικρή ηλικία
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• Απόκτηση άδειας οδήγησης σε µικρή ηλικία

• Μέσο «ελευθερίας»

• Περίπου 33εκ. δίκυκλα κυκλοφορούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 14% 
του συνολικού ιδιωτικού στόλου οχηµάτων

• ∆είκτης ιδιοκτησίας δικύκλων στην Ελλάδα τριπλάσιος από το µέσο 
όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας



ΒΑΣΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

• Νεκροί δικυκλιστές περίπου 17% του συνόλου των νεκρών σε 

οδικά ατυχήµατα

• Κατά τη δεκαετία 1997 - 2006 σε 14 κράτη της Ε.Ε. αύξηση 

νεκρών δικυκλιστών κατά 13,6%

• Αυξηµένη εµπλοκή σε ατυχήµατα σε Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία 
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Πηγή: EC – CARE Database
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4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας



ΑΙΤΙΕΣ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ

Οδηγός:

• περιορισµένα αντανακλαστικά 

• επικίνδυνη οδική συµπεριφορά (προσπεράσεις, µεγαλύτερες 
ταχύτητες)

• υπερεκτίµηση ικανοτήτων, µέσο αυτοπροβολής

Όχηµα:

• αναλογικό σύστηµα πέδησης

• εξοπλισµός δικύκλου (θέση καθρεφτών, ελαστικά, έλλειψη 
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• εξοπλισµός δικύκλου (θέση καθρεφτών, ελαστικά, έλλειψη 
φώτων πορείας ηµέρας)

Οδικό περιβάλλον:

• συνθήκες οδοστρώµατος

• σχεδιασµός οδικής υποδοµής και σηµατοδότησης 
προσανατολισµένος στο Ι.Χ.

Υπόλοιποι χρήστες οδικού δικτύου:

• δυσκολία αντίληψης των δικύκλων (µέγεθος, ποσοστό κυκλοφορίας)

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας



Κοινωνικό 

κόστος

Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ SUNFLOWER

Ανά σύστηµα

Εξωτερικοί παράγοντες
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∆οµή και παιδεία

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας



∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ

• Προγράµµατα οδικής ασφάλειας προσανατολισµένα σε δικυκλιστές

• Σύσταση και οργάνωση αρµοδίων αρχών οδικής ασφάλειας

προσανατολισµένων σε δικυκλιστές

• Παρακίνηση χρηστών οδικών υποδοµών στη χρήση δικύκλου
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• Συνθήκες κυκλοφορίας δικύκλων

• Αντίληψη δικύκλων από τους υπόλοιπους οδηγούς

• Συµπεριφορά δικυκλιστών απέναντι στην ανάληψη ρίσκου

• Κλιµατικές συνθήκες 
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∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ

• Περιορισµένες πληροφορίες για δοµή και παιδεία

• Κλιµατικές συνθήκες ιδιαίτερα ευνοϊκές 

• Σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης δοµής και οργάνωσης Πολιτείας 

σχετικά µε οδική ασφάλεια
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• Βελτίωση αρµόδιων υπηρεσιών (τοπική αυτοδιοίκηση)

• Συστηµατική εφαρµογή 2ου Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής 

Ασφάλειας

• Θέµατα κυκλοφοριακής παιδείας δικυκλιστών

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας



ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Προγράµµατα εκπαίδευσης για απόκτηση άδειας οδήγησης 

(προσωρινή, οριστική)

• Όριο ηλικίας για απόκτηση άδειας οδήγησης

• Εκστρατείες ενηµέρωσης δικυκλιστών

• Νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε χρήση κράνους

• Συστηµατική καταγραφή παραβάσεων και αστυνόµευσή τους –
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επίπεδα ποινών

• Υποχρεωτικοί περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι δικύκλων

• Προδιαγραφές για το σχεδιασµό της οδικής υποδοµής σε σχέση 

µε τους δικυκλιστές (ορατότητα, ζώνες χωρίς εµπόδια, ποιότητα 

οδοστρώµατος)

• Ειδικές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για δικυκλιστές

• Περιοδικές αναθεωρήσεις αδειών οδήγησης δικυκλιστών
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ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Υποχρεωτικά θεωρητικά και πρακτικά µαθήµατα µε αντίστοιχες 
εξετάσεις για απόκτηση άδειας οδήγησης

• Όριο ηλικίας για απόκτηση άδειας οδήγησης συνάρτηση τύπου 
δικύκλου (µοτοποδήλατα 16 έτη, δίκυκλα έως 25 kW 18 έτη, 
δίκυκλα ανεξαρτήτως κυβισµού 21 έτη)

• Αποσπασµατικές εκστρατείες ενηµέρωσης δικυκλιστών (χωρίς 
ενιαία κατεύθυνση)
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• Υποχρεωτική χρήση κράνους

• Ελάχιστα στοιχεία διαθέσιµα αναφορικά µε παραβάσεις (χρήση 
κράνους, αλκοόλ) - επίπεδα ποινών καθορισµένα από Κ.Ο.Κ.

• Υποχρεωτικοί περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι δικύκλων

• Προδιαγραφές για το σχεδιασµό της οδικής υποδοµής σε σχέση 
µε τους δικυκλιστές (ορατότητα, ζώνες χωρίς εµπόδια, ποιότητα 
οδοστρώµατος)

• Ειδικές κυκλοφοριακές ρυθµίσεις για δικυκλιστές

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας



∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Ποσοστό χρήσης κράνους και προστατευτικών ενδυµάτων

• Ατυχήµατα δικυκλιστών υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών 
ουσιών

• Ατυχήµατα δικυκλιστών υπό την επήρεια κόπωσης

• Ατυχήµατα δικυκλιστών λόγω υπερβολικής ταχύτητας

• Ύπαρξη συστηµάτων ενεργητικής ασφάλειας δικύκλου
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• Ύπαρξη συστηµάτων ενεργητικής ασφάλειας δικύκλου

• Βαθµός συµµόρφωσης µε τις προδιαγραφές σχεδιασµού των 
οδικών υποδοµών

• Κατανοµή δικύκλων στο συνολικό στόλο οχηµάτων µιας χώρας 
ανά τύπο και κυβισµό

• ∆εδοµένα αναφορικά µε παραβάσεις δικυκλιστών

• ∆εδοµένα αναφορικά µε συχνότητα τεχνικών ελέγχων
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∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Οι περισσότερες πληροφορίες δεν είναι διαθέσιµες

• ∆ειγµατοληπτική έρευνες: Ποσοστό µη χρήσης κράνους από 

δικυκλιστές 25,7%
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• Χρήση κράνους ανά τύπο οδού, ποσοστό σχεδόν 100% στο 

υπεραστικό, έναντι 73% στο αστικό οδικό δίκτυο

• 2,9 εκ. δίκυκλα καταγεγραµµένα το 2007 (32% του συνολικού 

στόλου οχηµάτων)

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας



ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• Αριθµός ατυχηµάτων που αφορούν σε δίκυκλα

• Αριθµός παθόντων δικυκλιστών (νεκροί και τραυµατίες ανά 

σοβαρότητα τραυµατισµού)

• Ποσοστό νεκρών επιβαινόντων σε δίκυκλα ανά εκατοµµύριο 

πληθυσµού 

• Ποσοστό νεκρών επιβαινόντων σε δίκυκλα ανά διανυθέντα 
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• Ποσοστό νεκρών επιβαινόντων σε δίκυκλα ανά διανυθέντα 

οχηµατοχιλιόµετρα

• Σύγκριση µεταβολής αριθµού ατυχηµάτων δικυκλιστών σε σχέση µε 

άλλα µεταφορικά µέσα

• Αριθµός δικυκλιστών που χρησιµοποιούν κράνος και 

προστατευτικά ενδύµατα ανά ηλικία
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• 463 νεκροί δικυκλιστές, 731 σοβαρά τραυµατίες, 7.090 ελαφρά 
τραυµατίες (2007)

• Αριθµός παθόντων δικυκλιστών ανά 100.000 πληθυσµού: 74,16 
(2007)

• ∆είκτες ανά ηλικία δικυκλιστών: 176,5 για ηλικίες 15-24 έτη, 168,9 
για δικυκλιστές µεταξύ 25-34 ετών (2007)
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για δικυκλιστές µεταξύ 25-34 ετών (2007)

• Μεταξύ 1996 - 2007: µείωση νεκρών δικυκλιστών 15%, σε σχέση µε 
µείωση 25% του συνολικού αριθµού νεκρών οδικών ατυχηµάτων

• Σύγκριση δεικτών µε δεδοµένα έκθεσης στον κίνδυνο: νεκροί 
οδηγών µοτοποδηλάτων (<50κ.εκ.) ανά εκατοµµύριο διανυθέντα 
οχηµατοχιλιόµετρα 40,1, άλλων δικύκλων (>50κ.εκ.) 77,8, ενώ για 
νεκρούς οδηγούς επιβατικών Ι.Χ. 8,0 (2004)
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

• Κόστος θανατηφόρων ατυχηµάτων δικυκλιστών

• Κόστος µη θανατηφόρων ατυχηµάτων δικυκλιστών

• Κόστος ατυχηµάτων δικυκλιστών µε υλικές µόνο ζηµιές
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• Κόστος ατυχηµάτων δικυκλιστών µε υλικές µόνο ζηµιές

• Εκτιµώµενες ωφέλειες από την αποφυγή οδικών ατυχηµάτων
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

• Εκτιµώµενες ωφέλειες από την αποφυγή 7.234 οδικών 

ατυχηµάτων µε παθόντες και εµπλοκή δικύκλου και 8.284 

θυµάτων σε αυτά: 1,14 δις ευρώ.
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Κόστος ατυχηµάτων µε Νεκρός

Βαριά 

τραυµατίας

Ελαφρά 

τραυµατίας

Κόστος υλικών ζηµιών 36.076 22.791 17.435

Γενικευµένο κόστος 554.833 29.978 8.728

Ανθρώπινο κόστος 1.018.669 132.427 10.187

Σύνολο 1.609.577 185.195 36.350

Ποσοστό παθόντων* 6,5% 11,5% 82,0%

Μέσο κόστος 

ατυχήµατος 155.360* Πηγή: ΕΣΥΕ Πηγή: ΕΜΠ, 2006 
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ΠΥΡΑΜΙ∆Α ∆ΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Κοινωνικ

ό κόστος

Υψηλή

Μεσαία 

Χαµηλή

∆ιαθεσιµότητα ∆εδοµένων:
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∆οµές και παιδεία

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας



ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER

• Ολοκληρωµένη προσέγγιση για ανάλυση και παρακολούθηση 

του επιπέδου οδικής ασφάλειας δικυκλιστών

• Αξιοποίηση συνδυαστικών δεδοµένων και πληροφοριών από 

τεχνικά, κοινωνικά και οικονοµικά επίπεδα
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τεχνικά, κοινωνικά και οικονοµικά επίπεδα

• “∆είκτες Απόδοσης Οδικής Ασφάλειας” αποτελούν τον πιο 

“αδύναµο κρίκο” στη µέση της πυραµίδας
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

• Σηµαντικές ετήσιες ωφέλειες από την αποφυγή ατυχηµάτων 

δικυκλιστών (αποτιµώµενες ακόµη και οικονοµικά)

• Αύξηση επικινδυνότητας δικυκλιστών για εµπλοκή σε οδικά 

ατυχήµατα:

- µεγάλο πλήθος δικύκλων, 
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- ακατάλληλη συµπεριφορά των οδηγών όλων των κατηγοριών

οδηγών, χαµηλό ποσοστό χρήσης κράνους

- έλλειψη µέτρων και προγραµµάτων σε ενιαία κατεύθυνση 

προσανατολισµένων στην ασφάλεια δικυκλιστών, 

- ανεπαρκής οδηγική παιδεία, 

- γενικότερη δοµή και οργάνωση της Πολιτείας σχετικά µε την

αντιµετώπιση της οδικής ασφάλειας
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

• Καταγραφή όλων των φορέων, των ρόλων και των διαδικασιών

• Καταγραφή συµπεριφοράς και στάσης οδηγών απέναντι στην 
ασφάλεια δικυκλιστών

• Πληροφορίες για µέτρα και προγράµµατα, κατάλληλα 
προσαρµοσµένα σε δικυκλιστές
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• Συλλογή δεδοµένων έκθεσης στον κίνδυνο για δικυκλιστές

• Συστηµατική καταγραφή δεδοµένων κατάλληλων για την 
ανάπτυξη εξειδικευµένων ∆εικτών Απόδοσης Οδικής Ασφάλειας
- ταχύτητα 

- επιθετικότητα

- οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

- κόπωση

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας



ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ SUNFLOWER

• Οργάνωση συλλογής δεδοµένων συµπεριφοράς µέσω 

µακροσκοπικών και σε βάθος ερευνών

- Καταγραφή συµπεριφοράς µε δεδηλωµένη προτίµηση

- Καταγραφή παρατηρούµενης συµπεριφοράς
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• Σύνταξη εξειδικευµένων αναλύσεων οι οποίες να συνδέουν:

- συνέπειες υφιστάµενου επιπέδου οδικής ασφάλειας δικυκλιστών                                                   

µε δεδοµένα συµπεριφοράς και απόδοσης

- µέτρα οδικής ασφάλειας µε κατάλληλους δείκτες απόδοσης

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας


