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Εισαγωγή

� Τα φορτηγά και τα λεωφορεία αποτελούν κατηγορίες οχηµάτων 
µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην κυκλοφορία και στην οδική 
ασφάλεια

• Αυξηµένη µάζα και βάρος

• ∆ιαφορετική χρήση (εµπορική, αναψυχή, δηµόσιες µεταφορές)
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• ∆ιαφορετική χρήση (εµπορική, αναψυχή, δηµόσιες µεταφορές)

• Αυξηµένα οχηµατοχιλιόµετρα

• Ειδικοί κυκλοφοριακοί και λειτουργικοί κανόνες

� Οι κατηγορίες οχηµάτων αυτές σχετίζονται µε σοβαρότερα οδικά 
ατυχήµατα

• Μεγαλύτερες διαστάσεις οχηµάτων µε αποτέλεσµα σοβαρότερες 
συνέπειες για τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου

• Ιδιαίτερα για τους πιο ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου

 



Στόχος

� Στόχος της έρευνας είναι η ανάλυση των χαρακτηριστικών των 
οδικών ατυχηµάτων φορτηγών και λεωφορείων στην Ελλάδα.

� Εξετάζεται η επιρροή της συµµετοχής φορτηγού ή λεωφορείου σε 
οδικό ατύχηµα στη σοβαρότητα του ατυχήµατος σε σχέση µε 
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οδικό ατύχηµα στη σοβαρότητα του ατυχήµατος σε σχέση µε 
βασικές παραµέτρους

• Τύπος περιοχής (εντός / εκτός κατοικηµένης περιοχής)

• Τύπος οχήµατος (φορτηγό / λεωφορείο)

• Τύπος ατυχήµατος

• Ηλικία οδηγού

 



Μεθοδολογία

� Προκειµένου να αντιµετωπιστεί η έλλειψη στοιχείων έκθεσης στον 
κίνδυνο (οχηµατοχιλιόµετρα), εξετάζονται µόνο δείκτες σοβαρότητας 
(νεκροί ανά ατυχήµατα) 

� Υπολογίζονται κατανοµές των νεκρών ανά τύπο ατυχήµατος, υπό την 
υπόθεση ότι η έκθεση στον κίνδυνο είναι σταθερή σε διαφορετικούς 
τύπους ατυχηµάτων
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τύπους ατυχηµάτων

� Βασικές τάσεις ατυχηµάτων φορτηγών και λεωφορείων στην Ευρώπη 
και στην Ελλάδα

� Συνολικοί δείκτες σοβαρότητας ατυχηµάτων µε ή χωρίς εµπλοκή 
φορτηγού ή λεωφορείου

� Αναλυτικοί (disaggregated) δείκτες ανά τύπο περιοχής, τύπο οχήµατος, 
τύπο ατυχήµατος, ηλικία οδηγού

 



∆εδοµένα

� ∆εδοµένα οδικών ατυχηµάτων και παθόντων από τη βάση 
δεδοµένων του Τοµέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής 
του ΕΜΠ
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� Λεπτοµερή εξατοµικευµένα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ) για τα οδικά ατυχήµατα και τους παθόντες 
κατά την περίοδο 2002-2007

 



∆είκτες ατυχηµάτων φορτηγών και 
λεωφορείων στην ΕΕ

� ∆είκτες ατυχηµάτων (νεκροί ανά 
πληθυσµό) µε εµπλοκή φορτηγού ή 
λεωφορείου σε 18 Ευρωπαϊκές 
χώρες (2006)

� Οι δείκτες ατυχηµάτων της Ελλάδας 
είναι σηµαντικά υψηλότεροι από 
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είναι σηµαντικά υψηλότεροι από 
τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο, ενώ τα 
νέα κράτη µέλη παρουσιάζουν τους 
υψηλότερους δείκτες

� Στην Ελλάδα, τα ατυχήµατα µε 
συµµετοχή φορτηγού ή λεωφορείου 
ανέρχονται στο 15% του συνόλου 
των ατυχηµάτων, ενώ το σύνολο 
των νεκρών ανέρχεται σε 20% 
αντίστοιχα.
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* Data from 2005 (UK = GB 
2006 + NI 2005) 

*** 
**** 

Data from 2003 
Data from 2002 

Source: CARE Database / EC 
Date of query: July 2008 

** Data from 2004   Source of population data: EUROSTAT 

 

 



Σοβαρότητα ατυχηµάτων -
Φορτηγά

∆είκτες σοβαρότητας Με εµπλοκή Χωρίς εµπλοκή Σύνολο
(Παθόντες ανά ατύχηµα) φορτηγού φορτηγού ατυχηµάτων

Μη παθών οδηγός 1,01 0,85 0,87
Νεκρός 0,17 0,09 0,10
Βαριά τραυµατίας 0,17 0,14 0,14
Ελαφρά τραυµατίας 1,17 1,17 1,17
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� Ο δείκτης σοβαρότητας (νεκροί ανά ατυχήµατα) σε ατυχήµατα µε εµπλοκή 
φορτηγού είναι κατά 70% υψηλότερος από το µέσο όρο και σχεδόν διπλάσιος 
από τον αντίστοιχο δείκτη ατυχηµάτων χωρίς εµπλοκή φορτηγού

� ∆εν παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές ως προς τους βαριά / ελαφρά 
τραυµατίες

� Ο δείκτης των µη παθόντων οδηγών είναι κατα 19% υψηλότερος σε ατυχήµατα 
µε εµπλοκή φορτηγού (καλύτερη προστασία του οδηγού του φορτηγού)

 



Σοβαρότητα ατυχηµάτων -
Λεωφορεία

∆είκτες σοβαρότητας Με εµπλοκή Χωρίς εµπλοκή Σύνολο
(Παθόντες ανά ατύχηµα) λεωφορείου λεωφορείου ατυχηµάτων

Μη παθών οδηγός 1,18 0,86 0,87
Νεκρός 0,12 0,10 0,10
Βαριά τραυµατίας 0,14 0,14 0,14
Ελαφρά τραυµατίας 1,28 1,16 1,17
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� Ο δείκτης σοβαρότητας νεκρών σε ατυχήµατα µε εµπλοκή λεωφορείου είναι κατά 
20% υψηλότερος

� Ο δείκτης ελαφρά τραυµατιών είναι κατά 10% υψηλότερος σε ατυχήµατα µε 
εµπλοκή λεωφορείου (µεγαλύτερη πληρότητα των λεωφορείων)

� Ο δείκτης των µη παθόντων οδηγών είναι κατά 35% υψηλότερος σε ατυχήµατα 
µε εµπλοκή φορτηγού, εποµένως οι οδηγοί των λεωφορείων είναι περισσότερο 
προστατευµένοι από τους οδηγούς φορτηγών, αλλά και από τους επιβάτες των 
λεωφορείων

 



∆είκτες σοβαρότητας ανά ηλικία 
οδηγού – Φορτηγά

∆είκτες σοβαρότητας Ηλικία οδηγού φορτηγού*
(Παθόντες ανά ατύχηµα) 25-34 35-54 55-64 Σύνολο

Μη παθών οδηγός 1,04 1,04 0,97 1,02
Νεκρός 0,16 0,19 0,18 0,17
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� Η ηλικία του οδηγού του φορτηγού δεν φαίνεται να επηρεάζει 
σηµαντικά το δείκτη σοβαρότητας (το µέγεθος οχήµατος πιθανόν 
επηρεάζει περισσότερο)

Νεκρός 0,16 0,19 0,18 0,17
Βαριά τραυµατίας 0,16 0,13 0,15 0,23
Ελαφρά τραυµατίας 1,16 1,15 1,18 1,18

*Οι ηλικίες <25 και >65 δεν εξετάζονται λόγω περιορισµένου δείγµατος

 



∆είκτες σοβαρότητας ανά ηλικία 
οδηγού – Λεωφορεία

∆είκτες σοβαρότητας Ηλικία οδηγού λεωφορείου*
(Παθόντες ανά ατύχηµα) 25-34 35-54 55-64 Σύνολο

Μη παθών οδηγός 1,20 1,21 1,12 1,19
Νεκρός 0,08 0,11 0,25 0,12
Βαριά τραυµατίας 0,13 0,13 0,18 0,14
Ελαφρά τραυµατίας 1,26 1,29 1,43 1,30
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� Οι οδηγοί λεωφορείων µεγαλύτερης ηλικίας (55-64 ετών) τείνουν να 
εµπλέκονται σε ατυχήµατα µε περισσότερους νεκρούς (σχεδόν διπλάσια 
σοβαρότητα) και ελαφρώς περισσότερους βαριά και ελαφρά τραυµατίες

� Πληρότητα λεωφορείου: κάποια ανεπάρκεια στις οδηγικές ικανότητες ή στη 
συµπεριφορά του µεγαλύτερης ηλικίας οδηγού λεωφορείου έχει ως αποτέλεσµα 
σοβαρότερες συνέπειες του ατυχήµατος για το όχηµα και για τους επιβάτες

Ελαφρά τραυµατίας 1,26 1,29 1,43 1,30
*Οι ηλικίες <25 και >65 δεν εξετάζονται λόγω περιορισµένου δείγµατος

 



Ποσοστά νεκρών ανά τύπο 
ατυχήµατος και τύπο περιοχής -
Φορτηγά

Εντός κατοικηµένης περιοχής Εκτός κατοικηµένης περιοχής
Τύπος ατυχήµατος Με εµπλοκή Χωρίς εµπλοκή ∆ιαφορά Με εµπλοκή Χωρίς εµπλοκή ∆ιαφορά

φορτηγού φορτηγού φορτηγού φορτηγού
Εκτροπή από την οδό 2,9% 12,9% -10,0% 9,9% 24,1% -14,2%
Μετωπική σύγκρουση 12,8% 6,5% 6,3% 23,2% 14,5% 8,7%
Νωτοµετωπική σύγκρουση 7,5% 4,5% 3,0% 9,6% 5,9% 3,7%
Παράσυρση πεζού 27,7% 24,2% 3,4% 7,3% 7,8% -0,5%
Πλάγια σύγκρουση 6,7% 3,7% 2,9% 3,2% 1,9% 1,3%
Πλαγιοµετωπική σύγκρουση 30,5% 20,1% 10,4% 35,8% 18,9% 16,9%
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� Οι νεκροί σε ατυχήµατα µε συµµετοχή φορτηγού σχετίζονται κυρίως µε 
µετωπικές και πλαγιοµετωπικές συγκρούσεις, ιδιαίτερα εκτός κατοικηµένης 
περιοχής

� Οι νεκροί σε ατυχήµατα µε συµµετοχή φορτηγού εντός κατοικηµένης περιοχής 
σχετίζονται κυρίως µε εκτροπή από την οδό ή σύγκρουση µε σταθερό αντικείµενο

Πλαγιοµετωπική σύγκρουση 30,5% 20,1% 10,4% 35,8% 18,9% 16,9%
Πρόσκρουση σε αντικείµενο 8,7% 22,6% -13,9% 6,7% 18,9% -12,1%
Άλλος 3,3% 5,5% -2,2% 4,3% 8,1% -3,8%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 



Ποσοστά νεκρών ανά τύπο 
ατυχήµατος και τύπο περιοχής -
Λεωφορεία

Εντός κατοικηµένης περιοχής Εκτός κατοικηµένης περιοχής
Τύπος ατυχήµατος Με εµπλοκή Χωρίς εµπλοκή ∆ιαφορά Με εµπλοκή Χωρίς εµπλοκή ∆ιαφορά

λεωφορείου λεωφορείου λεωφορείου λεωφορείου
Εκτροπή από την οδό 0,0% 11,2% -11,2% 2,2% 21,4% -19,2%
Μετωπική σύγκρουση 17,4% 7,5% 10,0% 28,0% 16,1% 11,9%
Νωτοµετωπική σύγκρουση 5,5% 5,1% 0,4% 6,0% 6,8% -0,8%
Παράσυρση πεζού 20,2% 25,1% -4,9% 4,9% 7,8% -2,8%
Πλάγια σύγκρουση 8,3% 4,2% 4,1% 8,2% 2,0% 6,2%
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� Τα ποσοστά νεκρών συγκεντρώνονται στις µετωπικές και 
πλαγιοµετωπικές συγκρούσεις

� Μικρότερη πιθανότητα νεκρών πεζών σε ατυχήµατα µε εµπλοκή 
λεωφορείου

Πλάγια σύγκρουση 8,3% 4,2% 4,1% 8,2% 2,0% 6,2%
Πλαγιοµετωπική σύγκρουση 41,3% 21,6% 19,7% 39,0% 22,3% 16,7%
Πρόσκρουση σε αντικείµενο 7,3% 20,2% -12,9% 11,0% 16,2% -5,2%
Άλλος 0,0% 5,2% -5,2% 0,5% 7,4% -6,9%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 



Ποσοστό νεκρών ανά τύπο 
ατυχήµατος και φωτισµό -
Φορτηγά

Ηµέρα Νύχτα
Τύπος ατυχήµατος Με εµπλοκή Χωρίς εµπλοκή ∆ιαφορά Με εµπλοκή Χωρίς εµπλοκή ∆ιαφορά

φορτηγού φορτηγού φορτηγού φορτηγού
Εκτροπή από την οδό 6,9% 18,0% -11,1% 7,3% 19,6% -12,3%
Μετωπική / πλαγιοµετωπική 54,0% 36,5% 17,5% 50,2% 24,4% 25,7%
Νωτοµετωπική σύγκρουση 7,9% 4,7% 3,2% 10,4% 5,7% 4,6%
Παράσυρση πεζού 15,5% 14,7% 0,7% 15,6% 16,2% -0,5%
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� Αυξηµένα ποσοστά µετωπικών και πλαγιοµετωπικών συγκρούσεων, τόσο κατά 
την ηµέρα όσο και κατά τη νύχτα

� Το ποσοστό νεκρών σε µετωπικές / πλαγιοµετωπικές συγκρούσεις µε συµµετοχή 
φορτηγού είναι αυξηµένο τη νύχτα σε σχέση µε τις συγκρούσεις χωρίς 
συµµετοχή φορτηγού

Παράσυρση πεζού 15,5% 14,7% 0,7% 15,6% 16,2% -0,5%
Πλάγια σύγκρουση 6,1% 3,2% 2,8% 2,0% 2,4% -0,3%
Πρόσκρουση σε αντικείµενο 5,8% 15,5% -9,7% 10,7% 25,3% -14,6%
Άλλος 3,8% 7,3% -3,4% 3,9% 6,5% -2,6%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 



Ποσοστό νεκρών ανά τύπο 
ατυχήµατος και φωτισµό -
Λεωφορεία

Ηµέρα Νύχτα
Τύπος ατυχήµατος Με εµπλοκή Χωρίς εµπλοκή ∆ιαφορά Με εµπλοκή Χωρίς εµπλοκή ∆ιαφορά

φορτηγού φορτηγού φορτηγού φορτηγού
Εκτροπή από την οδό 2,3% 15,5% -13,2% 0,0% 18,1% -18,1%
Μετωπική / πλαγιοµετωπική 62,3% 40,4% 21,8% 66,4% 27,5% 38,9%
Νωτοµετωπική σύγκρουση 7,4% 5,5% 1,9% 3,4% 6,6% -3,1%
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� Παρόµοια αποτελέσµατα όσον αφορά στα λεωφορεία

� ∆ιαφορές στην έκθεση στον κίνδυνο µεταξύ ηµέρας και νύχτας (η έκθεση στον 
κίνδυνο φορτηγών και λεωφορείων εκτός κατοικηµένης περιοχής πιθανόν δεν 
διαφέρει σηµαντικά µεταξύ ηµέρας και νύχτας)

Νωτοµετωπική σύγκρουση 7,4% 5,5% 1,9% 3,4% 6,6% -3,1%
Παράσυρση πεζού 12,6% 15,0% -2,5% 7,8% 16,3% -8,6%
Πλάγια σύγκρουση 11,4% 3,7% 7,7% 3,4% 2,3% 1,2%
Πρόσκρουση σε αντικείµενο 3,4% 13,3% -9,8% 19,0% 23,0% -4,0%
Άλλος 0,6% 6,6% -6,0% 0,0% 6,2% -6,2%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 



Συµπεράσµατα

� Αυξηµένη σοβαρότητα ατυχηµάτων µε εµπλοκή φορτηγού ή λεωφορείου

� Αυξηµένοι δείκτες ελαφρά τραυµατιών σε ατυχήµατα µε συµµετοχή 
λεωφορείου

� Η σοβαρότητα των ατυχηµάτων των φορτηγών είναι ανεξάρτητη της 
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� Η σοβαρότητα των ατυχηµάτων των φορτηγών είναι ανεξάρτητη της 
ηλικίας του οδηγού

� Οι οδηγοί λεωφορείων ηλικίας 55-64 ετών σχετίζονται µε αυξηµένους 
δείκτες νεκρών και τραυµατιών ανά ατύχηµα

� Αυξηµένη εµπλοκή των φορτηγών και λεωφορείων σε µετωπικές και 
πλαγιοµετωπικές συγκρούσεις, ιδιαίτερα εκτός κατοικηµένης περιοχής 
και κατά τη διάρκεια της νύχτας (όπου αντικατοπτρίζεται η έκθεση στον 
κίνδυνο)

 



Συµπεράσµατα

� Τα αποτελέσµατα αυτά επιβεβαιώνουν άλλες έρευνες διεθνώς σχετικά µε 
τη σοβαρότητα των ατυχηµάτων των φορτηγών και λεωφορείων

� Αναδεικνύουν επίσης ορισµένες ιδιαιτερότητες που παρατηρούνται στην 
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� Αναδεικνύουν επίσης ορισµένες ιδιαιτερότητες που παρατηρούνται στην 
Ελλάδα

• Έλλειψη στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο

• Ρόλος της οδικής υποδοµής

• Ασφάλεια επιβατών των λεωφορείων

• Πλαίσιο ανανέωσης επαγγελµατικών αδειών οδήγησης

� Σε κάθε περίπτωση, µπορεί να εξεταστούν κατάλληλα µέτρα µε βάση τη 
διεθνή εµπειρία

 



Μέτρα βελτίωσης της ασφάλειας 
των φορτηγών και λεωφορείων

� Η ισχυρή συσχέτιση των φορτηγών και λεωφορείων µε µετωπικές / 
πλαγιοµετωπικές συγκρούσεις, ιδιαίτερα εκτός κατοικηµένης περιοχής 
και κατά τη νύχτα, αναδεικνύει το ρόλο του οδικού περιβάλλοντος

ΕΜΠ / ΤΜΣΥ 17

� Μέτρα βελτίωσης της οδικής υποδοµής

• Καλύτερος φυσικός διαχωρισµός κατευθύνσεων

• Βελτίωση φωτισµού

� Αστυνόµευση

• Όρια ταχύτητας, προσπέραση κλπ.

 



Μέτρα βελτίωσης της ασφάλειας 
των φορτηγών και λεωφορείων

� Η αυξηµένη πιθανότητα ελαφρών τραυµατισµών σε ατυχήµατα µε 
εµπλοκή λεωφορείου πιθανόν να οφείλεται στην αυξηµένη πληρότητα 
του οχήµατος

• Βελτίωση σχεδιασµού καθισµάτων

• Υποχρεωτική χρήση ζώνης ασφαλείας επιβατών

• Βελτίωση διαδικασιών εκκένωσης οχήµατος
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• Βελτίωση διαδικασιών εκκένωσης οχήµατος

� Συσχέτιση των µεγαλύτερης ηλικίας οδηγών λεωφορείων µε 
περισσότερους παθόντες ανά ατύχηµα

• Συνεχής εκπαίδευση και συστηµατική αξιολόγηση οδηγικών ικανοτήτων

• Επανεξέταση του πλαισίου 5-ετούς ανανέωσης των επαγγελµατικών 
αδειών οδήγησης στον ισχύοντα ΚΟΚ για τη συγκεκριµένη κατηγορία 
οδηγών

• Προώθηση συστηµάτων υποβοήθησης οδήγησης (in-vehice driver 
assistance systems)

 



Περαιτέρω έρευνα

� Περαιτέρω έρευνα είναι απαραίτητη για τη διερεύνηση πρόσθετων 
κρίσιµων παραµέτρων µε βάση τη διεθνή εµπειρία

• Καµπυλότητα οδού

• Μέγεθος και διάταξη οχήµατος (πχ. ρυµουλκό)
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• Εµπειρία οδηγού

� Η χρήση στοιχείων έκθεσης στον κίνδυνο µπορεί να οδηγήσει στον 
υπολογισµό δεικτών επικινδυνότητας

• ∆ιανυθέντα οχηµατοχιλιόµετρα

• Πλήθος αδειών οδήγησης

• Πλήθος κυκλοφορούντων οχηµάτων

� Τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιµα / προσβάσιµα στην Ελλάδα

 


