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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Στη διπλωματική αυτή εργασία, με θέμα τα τροχαία ατυχήματα και τις 

υποδομές, γίνεται μία συνολική ανασκόπηση της κατάστασης της οδικής ασφάλειας 

σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και πανελλαδικό επίπεδο, βασισμένη σε αναλύσεις 

στατιστικών δεδομένων. Ορισμένα κεφάλαια προσεγγίζουν σφαιρικά το τεράστιο 

αυτό ζήτημα, ενώ υπάρχουν και κεφάλαια που εντρυφούν περισσότερο σε 

συγκεκριμένες πτυχές του θέματος. Η πιο ουσιαστική δουλειά αυτής της εργασίας 

αναδεικνύεται στο κεφάλαιο για τα τροχαία ατυχήματα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, 
όπου παρουσιάζονται άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία για την κατάσταση στους 

δρόμους της πόλης και διατυπώνονται σαφείς και ρεαλιστικές προτάσεις με στόχο να 

μειωθούν άμεσα τα θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία ατυχήματα εντός του δήμου. 
Με αυτό τον τρόπο ίσως δοθεί το έναυσμα για μία ‘’τοπική’’ προσέγγιση του 

ζητήματος των τροχαίων ατυχημάτων, με την τοπική αυτοδιοίκηση πια, να 

αναλαμβάνει πιο ξεκάθαρο και ενεργό ρόλο.   
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μεταπτυχιακών σπουδών μου. 
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Κεφάλαιο 1  

Εισαγωγή 

 

 

1.1 Στόχος διπλωματικής εργασίας 

 

 Γενικός στόχος της εργασίας αυτής είναι η σκιαγράφηση και η ανάδειξη του 

πολύ σοβαρού προβλήματος των τροχαίων ατυχημάτων, με κύριο πεδίο έρευνας τα 

ατυχήματα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του ζητήματος 

αυτού δεν αφήνει πολλά περιθώρια στον ερευνητή μεταπτυχιακού επιπέδου για 

σχολαστική διερεύνηση όλων των παραγόντων που συμβάλλουν στη δημιουργία 

αυτού του προβλήματος και γι’ αυτό τον λόγο στην παρούσα εργασία απομονώνονται 

και εξετάζονται ορισμένες πτυχές όπως το κομμάτι της οδικής ασφάλειας, η σημασία 

της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων γύρω από τα ατυχήματα αυτά, οι 

επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων, κ.α.  

 Μεγάλη βαρύτητα στην μελέτη αυτή δόθηκε στην περίπτωση της 

Θεσσαλονίκης,  όπου αναλύθηκαν όλα θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία ατυχήματα 

την περίοδο 2010-2015 με στόχο να γίνουν ρεαλιστικές προτάσεις στην κατεύθυνση 

της πρόληψης ώστε να μειωθούν σημαντικά οι τεράστιες δαπάνες στον τομέα της 

αποκατάστασης. Με μια σειρά λοιπόν από παρεμβάσεις της πολιτείας μπορούν να 

μειωθούν τα θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα στο δήμο Θεσσαλονίκης και οι 

δρόμοι της πόλης να γίνουν ασφαλέστεροι για τους πολίτες της. Με αυτόν τον τρόπο 

η εργασία αυτή συνέβαλε ώστε :  

Πιο συγκριμένα, η παρούσα εργασία σκοπεύει να βοηθήσει ώστε :  
 
 
1) να παρουσιαστεί το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων παγκοσμίως 

αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  
2) να σκιαγραφηθεί η εικόνα των τροχαίων ατυχημάτων την Ελλάδα και να 

γίνει ταξινόμηση των νομών σε επίπεδο οδικής ασφάλειας σύμφωνα με τα 

θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα που έλαβαν χώρα στον καθένα 
3) να δοθεί η πρέπουσα σημασία στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων 
4) τα σοβαρά, μη θανατηφόρα, τροχαία ατυχήματα να αποκτήσουν 

σημαντικότερο ρόλο στην εκτίμηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας 
5) να διασαφηνιστεί ο όρος ‘’σοβαρά’’ τραυματισμένος και να δοθεί 

κατανομή συχνότητας των περιπτώσεων με βαριά τραυματισμένους  
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6) να εντοπιστούν τα συχνότερα αίτια θανατηφόρων/σοβαρών τροχαίων 

ατυχημάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης με στόχο να ληφθούν μέτρα για την 

αντιμετώπιση τους 
7) να ληφθούν μέτρα για την μεγαλύτερη προστασία των χρηστών του 

δρόμο, όπως οι πεζοί και οι μοτοσικλετιστές, οι οποίοι σύμφωνα με τη 

παρούσα μελέτη αποτελούν την μεγαλύτερη ‘’πληγή’’ 
8) τις βραδινές ώρες, στους δρόμους του Δήμου, να αυξηθούν τα μέτρα 

πρόληψης 
9) πολίτες και πολιτεία να αναλάβουν τις ευθύνες τους 

 

1.2  Δομή διπλωματικής εργασίας 

 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αναλύονται στατιστικά 

στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα στον κόσμο και στην Ευρώπη με έμφαση στο 

κομμάτι της σύγκρισης του ευρωπαϊκού βορρά και του ευρωπαϊκού νότου με στόχο 

την εξαγωγή συμπερασμάτων για το ρόλο που παίζει η κουλτούρα στη πρόθεση για 

την προστασία του δικαιώματος στην ασφάλεια και την διαφύλαξη της ίδιας της ζωής 

των πολιτών, στοιχεία που μαρτυρούν και τον πολιτισμό των χωρών.  

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για τα τροχαία 

ατυχήματα στην Ελλάδα, με μια περεταίρω διερεύνηση για τις επιδόσεις όλων των 

νομών της χώρας όσο αφορά το επίπεδο της οδικής τους ασφάλειας.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η έννοια της οδικής ασφάλειας και 

δίνεται μια εικόνα των παγκόσμιων εξελέγξεων γύρω από το ζήτημα αυτό. Ακόμη, 

εξηγείται με ποιους τρόπου μπορούν οι νομοθετικές παρεμβάσεις να επηρεάσουν και 

να βελτιώσουν την οδηγητική συμπεριφορά. 

 Το πέμπτο κεφάλαιο αφορά την ανάδειξη της σημασίας των έγκυρων και 

ακριβή δεδομένων για τα τροχαία ατυχήματα, όπως επίσης και τη διατύπωση-
συμφωνία σε ένα ορισμό για των ‘’σοβαρών’’ τραυματισμών, που θα καταστήσει 
εφικτή την ανάδειξη του ρόλου τους στην εκτίμηση του επιπέδου της οδικής 

ασφάλειας. 

Ακολουθεί το έκτο κεφάλαιο με αναλυτική περιγραφή των επιπτώσεων των 

τροχαίων ατυχημάτων στη υγεία αλλά και τη οικονομία, παραθέτοντας όλους  τους 

δυνατούς τρόπους, σύμφωνα με την παγκόσμια βιβλιογραφία, για ην εκτίμηση του 

οικονομικού κόστους των τροχαίων ατυχημάτων.  

Το έβδομο κεφάλαιο αφορά την ανάλυση όλων των δεδομένων για γα τροχαία 

ατυχήματα στο Δήμο Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2010-2015, ώστε να 

διαμορφωθούν προτάσεις στο κεφάλαιο οκτώ για τη μείωση των 
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θανατηφόρων/σοβαρών τραυματισμών αλλά και για τον περιορισμό των δυσάρεστων 

επιπτώσεων τους.  
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Κεφάλαιο 2 

 Τροχαία ατυχήματα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο  

 

 

Η ιστορία των τροχαίων ατυχημάτων, όπως μπορεί ο καθένας μας να 

φανταστεί, πηγαίνει χέρι χέρι με την ιστορία του αυτοκινήτου και γενικά των οδικών 

συγκοινωνιών. Οι επιπτώσεις τους όμως κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις και για 

πάρα πολλά χρόνια δεν το βλέπαμε αυτό, καθώς ο ενθουσιασμός μας για τα θετικά 

της εξέλιξης των μεταφορών δεν άφηνε πολλά περιθώρια για να συνειδητοποιήσουμε 

τις ανησυχητικές ενδείξεις των τροχαίων ατυχημάτων. Η εξέλιξη των οχημάτων και 

κυρίως του ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου, έφερε μια πραγματική 

επανάσταση στη διακίνηση αγαθών και προσώπων, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια 

συνεχής αύξηση τη κινητικότητας του πληθυσμού λόγω της μείωσης του χρόνου που 

χρειάζεται για να διανυθούν οι αποστάσεις αλλά και της ευκολίας της μετακίνησης. 

Όμως με την ευρεία διάδοση του αυτοκινήτου και τη χρήση του δημιουργήθηκαν στη 

ζωή του ανθρώπου δυσεπίλυτα προβλήματα.  

Αυτά τα προβλήματα καλούνται πια να εντοπίσουν, διασαφηνίσουν και 

επιλύσουν οι σύγχρονες κοινωνίες, κυβερνήσεις, οργανώσεις κτλπ (World Health 
Organization, OECD, International Transport Forum, International Traffic Safety 
Data and Analysis Group). Οι αριθμοί και οι στατιστικές που φτάνουν στα χέρια των 

αρμόδιων για τα ζητήματα αυτά είναι κάτι παραπάνω από ανησυχητικές. Είναι 

τρομαχτικές. Σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο τα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων 

ξεπερνούν σε αριθμό τα θύματα σε περιόδους πολέμων.  

 

2.1 Παγκόσμια διάσταση  

 

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση του WHO (2015) οι νεκροί από 

τροχαία ατυχήματα κάθε χρόνο ξεπερνούν τα 1,2 εκατομμύρια παγκοσμίως, 

καθιστώντας μία από της βασικότερες αιτίες θανάτου. Μάλιστα, στις ηλικίες 15-29 
ετών, τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν τη κυρίαρχη αιτία θανάτου, όπως φαίνεται 

και στο παρακάτω σχήμα. 
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Σχήμα 2.1 : Οι δέκα κυρίαρχες αιτίες θανάτου για ηλικίες 15-29 ετών  

 

Source: Global health estimates. Geneva: World Health Organization; 2014 

 

Δεν είναι όμως μονάχα οι θάνατοι που απειλούν σοβαρά την ευημερία των 

λαών. Εκτιμάται ότι οι μη θανατηφόροι τραυματισμοί ανέρχονται ετησίως στα 50 

εκατομμύρια, οι επιπτώσεις των οποίων είναι ποικίλες και πολλές φορές 

υποτιμημένες.  

Κάτι ακόμη που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι οι περισσότεροι από τους 

καταγεγραμμένους τραυματισμούς (θανάσιμους και μη) ετησίως αφορούνε χώρες 

χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Είναι πια διαπιστωμένο ότι στις χώρες αυτές 

εμφανίζονται ποσοστά παραπάνω από διπλάσια απ’ ότι στις χώρες υψηλών 

εισοδημάτων. Επίσης, το ενενήντα τις εκατό των θανάτων από τροχαία ατυχήματα 

συμβαίνει σε χώρες χαμηλού-μεσαίου εισοδήματος και ενώ σε αυτές τις χώρες 

βρίσκεται το 82% του παγκόσμιου πληθυσμού, παρ’ όλα αυτά εμφανίζουν έναν 
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δυσανάλογα μεγάλο αριθμό θανάτων σε σχέση με το επίπεδο αυτοκίνησης που αφορά 

μόνο το 54% των καταγεγραμμένων αυτοκινήτων παγκοσμίως.  

 

Σχήμα 2.2 : Πληθυσμός, θάνατοι από τροχαία ατυχήματα και άδειες 

κυκλοφορίας οχημάτων ανά χώρα συγκεκριμένης εισοδηματικής κατηγορίας 

  Source: World Health Organization, Global Status Report on Road Safety 2015 

 

Δυστυχώς, σε χώρες χαμηλού-μεσαίου εισοδήματος όπου οι αναπτυξιακές 

ανάγκες είναι ήδη πολύ μεγάλες, το βαρύ αυτό φορτίο των τροχαίων ατυχημάτων 

κάνει τα πράματα ακόμη πιο δύσκολα. Οι οικονομίες των χωρών αυτών 

επιβαρύνονται και σε εθνικό επίπεδο αλλά και το εκάστοτε νοικοκυριό καθώς το 

ηλικιακό γκρουπ που πλήττεται κυρίως είναι αυτό που φέρνει ένα πιάτο φαί στο 

σπίτι. Η ‘’ζημιά’’ όμως που υφίσταται το νοικοκυριό δεν έχει να κάνει μονάχα με την 

απώλεια εισοδήματος αλλά κι απ τις τεράστιες δαπάνες που αφορούν την υγειονομική 

περίθαλψη του τραυματία που σε ορισμένες περιπτώσεις θα βρίσκεται στη δυσάρεστη 

θέση να επιβαρύνει οικονομικά την οικογένεια του για ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή 

του. Όσο αφορά το οικονομικό κόστος σε εθνικό επίπεδο, σημαντικό μέρος της 

επιβάρυνσης προέρχεται είτε απ’ το σύστημα υγείας, είτε το ασφαλιστικό, είτε το 

νομικό. Είναι χαρακτηριστικό και εξίσου ανησυχητικό ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 

οικονομικό κόστος των τροχαίων ατυχημάτων για τις χώρες χαμηλού-μεσαίου 

εισοδήματος ανέρχεται στο 5% του Α.Ε.Π, ενώ παγκοσμίως, για το σύνολο των 

χωρών, εκτιμάται στο 3% του Α.Ε.Π.  

Αυτό που συμβαίνει στις χώρες χαμηλού-μεσαίου εισοδήματος είναι ότι οι 

επενδύσεις στην οδική ασφάλεια δεν αντισταθμίζουν τις επενδύσεις στην 

αυτοκίνηση. Ωστόσο, παγκοσμίως, υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις που μπορούν 

να αποτελέσουν γνώμονα για τη συνέχεια καθώς υπάρχουν χώρες που εφήρμοσαν 

μέτρα και ενέργειες που οδήγησαν ξεκάθαρα στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. 
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Ενδεικτικό είναι το σχηματιζόμενο ‘’πλατό’’ των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, 

το ποίο δείχνει ότι παρά την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού κατά 4% και την 

αύξηση της αυτοκίνησης κατά `16%, υπήρξαν προσπάθειες που διατήρησαν των 

αριθμό των θανάτων από τροχαία ατυχήματα σε σταθερό επίπεδο, χωρίς περεταίρω 

αύξηση.  

Σχήμα 2.3 : Αριθμός θανάτων από τροχαία ατυχήματα παγκοσμίως   

 

Source: World Health Organization, Global Status Report on Road Safety 2015 

 

2.2  Κατάσταση στην Ευρώπη 

 

Στην Ευρώπη η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη, χωρίς αυτό ωστόσο να 

σημαίνει πως δεν υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια βελτίωσης. Βρισκόμαστε 

ήδη στα μισά της δεκαετίας αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια (Decade of Action for 
Road Safety 2010-2020) με πολύ συγκεκριμένους στόχους και οδηγίες για το πώς 

αυτοί θα επιτευχθούν. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, έχουν γίνει πολλά και 

σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι το ίδιο αποφασιστικά και 

αποτελεσματικά από όλες τις χώρες της Ευρώπης.  

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (2014), στην Ευρώπη έχασαν τη ζωή τους 

σε ένα χρόνο 25.700 άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν σοβαρά πάνω από 200.000 

άτομα. Τα νούμερα αυτά αποτελούν τεράστια επιτυχία καθώς απαριθμούν 5.700 

λιγότερους θανάτους απ’ ότι το 2010, μία μείωση της τάξης του 18%. Το 2000 

ελάχιστα μέλη της Ευρώπης είχαν λιγότερους από 80 θανάτους από τροχαία 

ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκων, ενώ το 2014 μόνο πέντε χώρες υπερβαίνουν 
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αυτόν τον αριθμό. Γενικά στην Ευρώπη ο μέσος όρος κυμαίνεται στους 51 θανάτους 
ανά εκατομμύριο κατοίκων, με ορισμένες χώρες να εμφανίζουν μεγάλη πρόοδο και 

εξαιρετικές επιδόσεις, πχ. Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Μάλτα, καθώς 

βρίσκονται σε επίπεδα κάτω του 30 νεκρών/εκατομμύριο κατοίκων, αλλά και χώρες 

που έχουν μείνει αρκετά πίσω στα επιθυμητά επίπεδα οδικής ασφάλειας, καθώς 

καταμετρούν πάνω από 80 νεκρούς/εκατομμύριο κατοίκων, πχ Λετονία, Ρουμανία, 

Βουλγαρία, Λιθουανία, Πολωνία. 

 

Σχήμα 2.4 : Νεκροί ανά εκατομμύριο κατοίκους των κρατών της Ευρώπης 

για το 2010 και το 2014 

 

 

Στο παραπάνω σχήμα μπορούμε επίσης να δούμε την πρόοδο που έχουν κάνει 

οι ευρωπαϊκές χώρες απ’ το 2010 μέχρι το 2014 και πόσο πάνω ή κάτω βρίσκονται 

από τον μέσο όρο. Ένα στοιχείο που θα πρέπει να μας προβληματίσει είναι οι 

σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα σε γειτονικές χώρες στα επίπεδα της οδικής 

ασφάλειας καθώς κάποιες χώρες είτε δεν καταβάλουν καθόλου προσπάθεια για 

μείωση των τροχαίων ατυχημάτων είτε προσπαθούν χωρίς αποτελεσματικότητα. 

Επίσης, κάτι που δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας είναι οι ρυθμοί μείωσης 

των θανάτων κάθε έτους, γιατί μπορεί συνολικά από το 2010 μέχρι το 2014 να μιλάμε 

για μείωση 18% αλλά αν κοιτάξουμε λίγο πιο προσεκτικά θα δούμε ότι από το 2013 

μέχρι το 2014 είχαμε μία μείωση του 1%, πράμα που υποδεικνύει την ελάττωση του 

ποσοστού μείωσης των θανάτων από τροχαία ατυχήματα. Όπως φαίνεται και στο 

παρακάτω σχήμα, αυτό οδηγεί σε απομάκρυνση από τους στόχους που έχουμε θέσει. 
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Σχήμα 2.5 : Εξέλιξη από το 2010 και απόκλιση από τους στόχους (Μπλε 

γραμμή – Στόχοι που έχουν τεθεί, Κόκκινη γραμμή – Επιδόσεις που έλαβαν χώρα) 

 

Source: European Commission, Road safety in the European Union 2015 

 

2.3 Σύγκριση Ευρωπαϊκού βορρά και ευρωπαϊκού νότου  

 

Όπως λοιπόν είδαμε και παραπάνω, κάποιες χώρες της Ευρώπης δείχνουν 

σημαντικότερο ζήλο για την αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων, κάτι που 

αποτυπώνεται και από τις στατιστικές.  Θα ήταν χρήσιμο να βλέπαμε εάν 

εμφανίζονται διάφοροι συσχετισμοί ανάμεσα στις χώρες με ‘’καλές’’ και ‘’κακές’’ 

επιδόσεις, με στόχο να αποσαφηνίσουμε πιθανές βαθύτερες αιτίες πίσω από την 

στάση τους απέναντι σε αυτό το σοβαρό ζήτημα.  

Ευλόγως, οδηγούμαστε στην ομαδοποίηση χωρών σε Ευρωπαϊκό βορρά και 

Ευρωπαϊκό νότο, μία διάκριση που έχει τις ρίζες της από τον 8ο μ.χ αιώνα όταν το 

κέντρο βάρους της ισχύος στην Ευρώπη μετατοπίστηκε από τη Μεσόγειο προς το 

βορρά υπό την πίεση του Ισλάμ.  

Σήμερα γίνεται λόγος για οικονομικός Ευρωπαϊκός βορράς και Ευρωπαϊκός 

νότος ή αλλιώς, πλεονασματικός βορράς και ελλειμματικός νότος, λόγω των 

διαφορετικών οικονομικών καταστάσεων που επικρατούν στις χώρες αυτές, που 

αναπόφευκτα δίνουν την εντύπωση μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων.  

Σε γενικές γραμμές, οι κοινωνίες του Νότου είναι, κυρίως λόγω κλίματος,  πιο 

αυθόρμητες, πιο κοινωνικές, πιο ατομιστικές, πιο χαλαρές και με τάση προς την 

καλοζωία. Εκείνες του Βορρά, λόγω κλίματος και πάλι, έμαθαν να προνοούν, να 
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λειτουργούν πιο ομαδικά, να πειθαρχούν στους νόμους, να είναι πιο φειδωλές στη 

διαχείριση, πιο ορθολογικές και πιο επιθετικές. 

 Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δείκτες της οδικής ασφάλειας αποτελούν μέτρο 

αξιολόγησης του πολιτισμού μιας χώρας αλλά και του σεβασμού που δείχνει απέναντι 

στην αξία της ζωής των πολιτών, είναι συνεπακόλουθο να θέλουμε να διαπιστώσουμε 
εάν τα παραπάνω περί διαφορετικής νοοτροπίας ανάμεσα σε βορρά και νότο 

απορρέουν και από τα στοιχεία που έχουμε για τα τροχαία ατυχήματα και την οδική 

ασφάλεια στις αντίστοιχες χώρες. Στους δύο επόμενους πίνακες παρουσιάζονται οι 

θάνατοι από τροχαία ατυχήματα ανά χώρα και η εξέλιξη τους από το 2001 έως το 

2014. (Source: European Transport Safety Council, 9th Road Safety Performance 
Index Report June 2015) 

 

Πίνακας 2.1 : Ευρωπαϊκός νότος (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία). 
Θάνατοι ανά έτος από τροχαία ατυχήματα 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΕΛΛΑΔΑ 1880 1634 1605 1670 1658 1657 1612 1553 1456 1258 1141 988 879 793 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 1670 1668 1542 1294 1247 969 974 885 840 937 891 718 637 607 

ΙΤΑΛΙΑ 7096 6980 6563 6122 5818 5669 5131 4725 4237 4114 3860 3653 3385 3330 

ΙΣΠΑΝΙΑ 5517 5347 5399 4741 4442 4104 3823 3100 2714 2478 2060 1903 1680 1661 

 

 

Πίνακας 2.2 : Ευρωπαϊκός βορράς (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία) Θάνατοι ανά έτος από τροχαία ατυχήματα 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6977 6842 6613 5842 5361 5091 4949 4477 4152 3651 4009 3601 3340 3368 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

3598 3581 3658 3368 3337 3300 3056 2718 2337 1905 1960 1802 1769 1807 

ΣΟΥΗΔΙΑ 534 515 512 463 423 428 454 380 341 266 319 285 260 270 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 275 310 280 258 224 242 233 255 212 210 168 145 187 147 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 433 415 379 375 379 336 380 344 279 272 292 255 258 224 

ΔΑΝΙΑ 431 463 432 269 331 306 406 406 303 255 220 167 191 183 
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Με μια πρώτη ματιά εύκολα διαπιστώνει κανείς μια σημαντική μείωση στον 

καταγεγραμμένο αριθμό θανάτων από τροχαία ατυχήματα και στον βορρά και στο 

νότο. Αυτή η πτωτική τάση φαίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρα στα παρακάτω σχήματα.  

 

 

Σχήμα 2.6 : Ευρωπαϊκός νότος (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία), 
Τάση θανάτων από τροχαία ατυχήματα την περίοδο 2001-2014 

 

 

 

Σχήμα 2.7-2.8 :  Ευρωπαϊκός βορράς (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο) 

(Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία) Τάση θανάτων από τροχαία ατυχήματα την 

περίοδο 2001-2014 
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 Από τα παραπάνω σχήματα είναι πλέον ξεκάθαρη η πτωτική τάση των 

θυμάτων από τροχαία ατυχήματα στις χώρες της Ευρώπης. Ωστόσο εμφανίζονται 

ορισμένα σκαμπανεβάσματα που υποδεικνύουν πως κατά διαστήματα οι χώρες αυτές 

χαλάρωσαν στον αγώνα της καταπολέμησης του εν λόγω φαινομένου. Επίσης, όπως 

θα δούμε και στη συνέχεια, μπορεί οι χώρες του ευρωπαϊκού βορρά και του 

ευρωπαϊκού νότου να ξεκίνησαν δυναμικά τη δεκαετία αφιερωμένη στην οδική 

ασφάλεια (Decade of Action for Road Safety 2010-2020), τα τελευταία όμως χρόνια 

εμφανίζεται η τάση για μία ακόμη χαλάρωση στις προσπάθειες για μείωση των 

τροχαίων ατυχημάτων, πράμα που πρέπει να μας ανησυχήσει εάν επιθυμούμε να 
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μείνουμε εντός των στόχων που έχει θέσει το ευρωπαϊκό συμβούλιο οδικής 
ασφάλειας.  

 

Πίνακας 2.3 : Ποσοστιαία μεταβολή του αριθμού των θυμάτων από 

τροχαία ατυχήματα μεταξύ 2010-2014 και 2013-2014 για τις χώρες του ευρωπαϊκού 

νότου  

  

 2013-2014 2010-1014 

ΕΛΛΑΔΑ -9,8% -37,0% 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ -4,7% -35,2% 

ΙΤΑΛΙΑ -1,6% -19,1% 

ΙΣΠΑΝΙΑ -1,1% -33% 

 

 

 

Πίνακας 2.4 : Ποσοστιαία μεταβολή του αριθμού των θυμάτων από 

τροχαία ατυχήματα μεταξύ 2010-2014 και 2013-2014 για τις χώρες του ευρωπαϊκού 

βορρά  

 

 2013-2014 2010-1014 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ -0,8% -7,8% 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2,1% -5,1% 

ΣΟΥΗΔΙΑ 3,8% 1,5% 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ -21,4% -30% 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ -13,2% -17,6% 

ΔΑΝΙΑ -4,2% -28,2% 

 

 Σε όλες τις προαναφερθέντες χώρες, είτε του βορρά είτε του νότου, τα 

ποσοστά μείωσης ανάμεσα στο 2013-2014 είναι αισθητά μικρότερα απ’ ότι ανάμεσα 

στο 2010-2014, κάτι που όπως είπαμε, είναι σημάδι χαλάρωσης των προσπαθειών 

προς την κατεύθυνση της οδικής ασφάλειας. Με μια δεύτερη μάλιστα ματιά θα έλεγε 

κανείς πως τα ποσοστά μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων στις χώρες του 

ευρωπαϊκού βορρά είναι μικρότερα από αυτά του των χωρών του ευρωπαϊκού νότου, 

κάτι που ίσως υποδεικνύει καλύτερες επιδόσεις στον αγώνα της καταπολέμησης ή 

ακόμη και καλύτερο επίπεδο οδικής ασφάλειας από τις χώρες του νότου .Υπάρχουν 

ακόμη και περιπτώσεις, όπως ή Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο που εμφανίζουν 

αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, ένδειξη που ενισχύει τον παραπάνω υπαινιγμό. 
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Όπως θα δούμε όμως αμέσως παρακάτω με μια ακόμη πιο διεισδυτική ματιά, είναι 

αδιαμφισβήτητο ότι ο βορράς είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση όσο αφορά το 

επίπεδο της οδικής ασφάλειας. Αυτό γίνεται εμφανές μονάχα αφότου θα 

αναζητήσουμε και θα βρούμε τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα ανά 

εκατομμύριο κατοίκων.  

 

Πίνακας 2.5 : Νεκροί ανά εκατομμύριο κατοίκων στις χώρες του ευρωπαϊκού 

νότου για το 2010 και 2014 

 

 2014 2010 

 Νεκροί Πληθυσμός Νεκροί ανά 
εκατομμύριο 
κατοίκων 

Νεκροί Πληθυσμός Νεκροί ανά 
εκατομμύριο 
κατοίκων 

ΕΛΛΑΔΑ 793 10,903,704 73 1258 11,183,516 112 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 607 10,427,301 58 937 10,573,479 89 

ΙΤΑΛΙΑ 3330 60,782,668 55 4114 59,190,143 70 

ΙΣΠΑΝΙΑ 1661 36,512,199 36 2478 36,486,619 53 

 

Πίνακας 2.6 : Νεκροί ανά εκατομμύριο κατοίκων στις χώρες του ευρωπαϊκού 

βορρά για το 2010 και 2014 

 

 2014 2010 

 Νεκροί Πληθυσμός Νεκροί ανά 
εκατομμύριο 
κατοίκων 

Νεκροί Πληθυσμός Νεκροί ανά 
εκατομμύριο 
κατοίκων 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3368 80,767,463 42 3651 81,802,257 45 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

1807 64,308,261 28 1905 62,510,197 30 

ΣΟΥΗΔΙΑ 270 9,644,864 28 266 9,340,682 28 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ 147 5,107,870 29 210 4,858,199 43 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 224 5,451,270 41 272 5,351,427 51 

ΔΑΝΙΑ 183 5,627,235 33 255 5,534,738 46 

 

 Τώρα έχουμε επιτέλους μια καθαρή εικόνα της διαφοράς στο επίπεδο της 

οδικής ασφάλειας ανάμεσα στις χώρες του βορρά και του νότου. Με την Ελλάδα να 

καταλαμβάνει δυστυχώς τη χειρότερη θέση (73 νεκροί ανά εκατομμύριο), την Ιταλία 

να ακολουθούν με πάνω από 55 νεκρούς / εκατομμύριο και την Ισπανία να αποτελεί 

σχετική εξαίρεση με 36 νεκρούς / εκατομμύριο, όταν από την άλλη, όλες οι χώρες 

του βορρά να κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, με κάποιες μάλιστα να είναι κάτω από το 

όριο των 30 νεκρών/εκατομμύριο και μάλιστα ήδη από το 2010. Αυτό είναι ένδειξη 
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που δικαιολογεί κατά κάποιο τρόπο τα χαμηλά έως και μηδενικά ποσοστά μείωσης 

του αριθμού των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα στις βόρειες σε σχέση με τα 

υψηλά ποσοστά μείωσης στις χώρες του νότου καθώς φαίνεται πως η ‘’πολλή 
δουλειά’’ που γίνεται  τα τελευταία χρόνια στις χώρες του νότου να έχει γίνει ήδη προ 

καιρού από τις χώρες του βορρά όπου πιθανώς τα περιθώρια βελτίωσης να έχουν 

στενέψει σημαντικά.  

 Στο αμέσως επόμενο σχήμα βλέπουμε σε χάρτη πολλά από τα παραπάνω 

στοιχεία για το επίπεδο της οδικής ασφάλειας στις χώρες της Ευρώπης βασισμένα 

στους νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων που καταμετρήθηκαν το έτος 2014. 

 

Σχήμα 2.9 : Νεκροί ανά εκατομμύριο κατοίκους στην Ευρώπη το 2014 

 

(Source: European Transport Safety Council, 9th Road Safety Performance Index Report June 2015) 
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Κεφάλαιο 3 
 
Τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα 
 
 

Το πρόβλημα των θανάτων και των τραυματισμών εξαιτίας των τροχαίων 
ατυχημάτων είναι παλαιό και επί δεκαετίες έτεινε αυξανόμενο. Οι διαστάσεις που 
είχε προσλάβει το όλο πρόβλημα ήταν ανεξέλεγκτες και έδειχνε να μην μπορεί να 
τιθασευτεί για να υπάρξει μείωση. Τα μέτρα που κατά καιρούς λαμβάνονταν από τις 
διωκτικές αρχές δεν ήταν επαρκή, ήταν αποσπασματικά και μόνο επιχειρησιακού 
χαρακτήρα, πολλές φορές δε εκδηλώνονταν με σημαντική καθυστέρηση 
 
 Όπως οι περισσότερες χώρες που παρασύρθηκαν από τα ρεύματα της 

βιομηχανικής επανάστασης, έτσι και η Ελλάδα ένιωσε βαθιά μες το πετσί της το 

πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων. Η ραγδαία εξέλιξη των οχημάτων, όπως 

φάνηκε αργότερα, οδήγησε και σε αρνητικά αποτελέσματα, γιατί βρήκε τη χώρα μας 

απροετοίμαστη. Από πλευράς υποδομών, γιατί δεν υπήρχαν ασφαλείς δρόμοι για την 

κυκλοφορία και από πλευράς πληθυσμού γιατί δεν υπήρχε κυκλοφοριακή αγωγή. Η 

αλματώδης αύξηση των οχημάτων απασχόλησε σοβαρά τους κυβερνώντες και τους 

προβλημάτισε για να αναζητήσουν τρόπους και μέσα, ώστε τα μέτρα που πρότειναν 

και εφαρμοζόταν κάθε φορά να συνεισέφεραν όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη 

του τόπου, αλλά και στην ποιοτική βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και στο 

σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης. 
 

Η εμπειρία των άλλων Ευρωπαϊκών κρατών που ήταν πιο ανεπτυγμένα σε 
οδικό περιβάλλον ήταν καλός γνώμονας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
στην Ελλάδα, με μόνη διαφορά ότι εδώ δεν υπήρχαν τα οικονομικά μέσα και η 
θέληση για σκληρά μέτρα. Έτσι τα ατυχήματα αυξανόταν άναρχα και επηρέαζαν  
το κοινωνικό σύνολο από πλευράς δυσμενών αποτελεσμάτων. 
 
 Στην Ελλάδα οι παράμετροι που επηρεάζουν το τροχαίο ατύχημα, οι 
επιπτώσεις του στο σύνολο των δραστηριοτήτων της χώρας και τα στοιχεία που 
καθημερινά καταγράφονται, αποτελούν αδιάψευστο γεγονός, ότι υπάρχει έντονο 
πρόβλημα οδικής ασφάλειας που επιζητά άμεση επίλυση. Η αντιμετώπιση του 
προβλήματος δεν είναι απλή και εύκολη υπόθεση. Το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο 
και πολύπλοκο, επηρεάζεται δε από πολλούς παράγοντες, όπως το οδικό περιβάλλον, 
το όχημα, ο οδηγός αλλά και από το σύστημα επιτήρησης και έλεγχου όλων αυτών. Η 
αντιμετώπισή του λοιπόν, πρέπει να είναι συλλογική, συνολική, συντονισμένη και 
προγραμματισμένη προκειμένου να επιτευχθούν τα ποθητά αποτελέσματα.  
 
 Είναι πλέον κατανοητό από τις περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο ότι η δομή 

και η λειτουργία κάθε πολιτείας, η συμπεριφορά του πολίτη και του κοινωνικού 

συνόλου, ο βαθμός ανάπτυξης και εν γένει ο πολιτισμός σε μια χώρα, κρίνεται μεταξύ 

άλλων, από το δείκτη των τροχαίων ατυχημάτων που κατέχει η χώρα αυτή και από το 

σεβασμό που δείχνει στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Δεν μπορούμε λοιπόν 

παρά να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας τα στοιχεία και τις στατιστικές που 

καταφθάνουν στα χέρια μας, καθώς με την βοήθεια τους θα αναγνωρίσουμε τα λάθη 

μας ως άτομα και ως κοινωνία, με απώτερο σκοπό να μην τα επαναλάβουμε.  
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3.1  Στατιστικά στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα στο σύνολο της χώρας 
 
 

Στην Ελλάδα, στο δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα, ο αριθμός των 

οδικών ατυχημάτων και των παθόντων σε αυτά αυξανόταν συνεχώς έως τα μέσα γης  
δεκαετίας του 90. Από το 1996, ο ετήσιος αριθμός των νεκρών στα οδικά ατυχήματα 

(2.500) άρχισε να μειώνεται και σταθεροποιήθηκε για μερικά χρόνια στο επίπεδο των 

1.600 νεκρών στα μέσα της περασμένης δεκαετίας. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια 

μειώθηκε εκ νέου και έφτασε στο σημερινό επίπεδο των 1.000 νεκρών. Η σημαντική 

μείωση την περίοδο αυτή οφείλεται αφενός στον υπερδιπλασιασμό των 
κυκλοφορούντων οχημάτων και τις συνεπαγόμενες αλλαγές στα χαρακτηριστικά της 
κυκλοφορίας και της κυκλοφοριακής παιδείας των οδηγών, και αφετέρου στη μερική 
κινητοποίηση της Πολιτείας   (ιδιαίτερα της Τροχαίας κατά την περίοδο 1998 - 2004). 
Σημαντικό ρόλο έχει παίξει επίσης τόσο η αναβάθμιση κατά την τελευταία δεκαετία 
του κύριου οδικού δικτύου της χώρας σε αυτοκινητόδρομους, όσο και η εξέλιξη της 
τεχνολογίας των οχημάτων (παθητική ασφάλεια) η οποία συμβάλει στη μείωση των 
συνεπειών των ατυχημάτων. Επιπλέον, η σημαντική μείωση της τελευταίας 
τετραετίας οφείλεται και στην εισαγωγή του νέου ΚΟΚ το 2007, αλλά και στην 
οικονομική κρίση και στη συνεπαγόμενη σημαντική αλλαγή των χαρακτηριστικών 
της κυκλοφορίας και της συμπεριφοράς των οδηγών. 
 
Πίνακας 3.1 : Δείκτες Οδικής ασφάλειας σε Ελλάδα κι Ευρώπη (2002-2012) 
 

 
Source: ΕΛ.ΣΤΑΤ., EC-CARE 
 
 

Οι επιδόσεις της Ελλάδας δεν ήταν όμως ικανές για να βελτιώσουν την θέση 
της ανάμεσα στα κράτη της Ευρώπης των 27 αφού οι επιδόσεις των υπόλοιπων 
κρατών ήταν ακόμη καλύτερες, ως αποτέλεσμα τόσο των συστηματικών 
προσπαθειών των Αρχών αυτών των κρατών όσο και της γενικότερης βελτίωσης 
του βιοτικού επιπέδου και κατ’ επέκταση της κυκλοφοριακής παιδείας των 
Ευρωπαίων πολιτών. Σε αντίθεση με τους περισσότερους Ευρωπαίους, οι Έλληνες 
πολίτες εξακολουθούν να μην έχουν αντιληφθεί ότι μέσα στην πολυπλοκότητα της 
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, ταχύτητα και ασφάλεια δεν είναι δυνατόν να 
συνυπάρξουν (εξαίρεση μπορεί να αποτελέσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και σε 
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ένα βαθμό και οι αυτοκινητόδρομοι). Η πλειοψηφία των Ελλήνων οδηγεί επιθετικά 
και με ταχύτητα ακατάλληλη για τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες, 
αψηφώντας τον κίνδυνο. 
 
 Την τελευταία δεκαπενταετία εκπονήθηκαν στρατηγικά σχέδια οδικής 

ασφάλειας (ΕΜΠ 2001, 2005), τα οποία εισήγαγαν την ανάγκη για έναν πιο 

οργανωμένο τρόπο αντιμετώπισης της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο 

των σχεδίων αυτών υλοποιήθηκαν αρκετές δράσεις, εντούτοις η συνολική εφαρμογή 

τους ήταν πλημμελής και τα αποτελέσματα αποτιμήθηκαν κατώτερα των στόχων που 

τέθηκαν. Στο Στρατηγικό Σχέδιο 2011-2020 (ΕΜΠ, 2011) υιοθετήθηκε ο 

Ευρωπαϊκός στόχος της μείωσης κατά 50% του αριθμού των νεκρών έως το 2020, 

προτάθηκε μία νέα αποτελεσματική δομή διαχείρισης των προτεινόμενων μέτρων 

οδικής ασφάλειας και εισήχθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η έννοια της παιδείας 

οδικής ασφάλειας, ως βασικός σκοπός της πολιτικής οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα 
 

Τα στοιχεία του 2013 δείχνουν μία μείωση στους θανάτους της τάξης του 

13% σε σύγκριση με αυτά του 2012, συνεισφέροντας έτσι σε μια ακόμη πιο 

ενθαρρυντική μείωση 46% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα από το 2009. Αιτία 

της παραπάνω στατιστικής είναι η συνδυασμένη επίδραση της συστηματικής 

δουλειάς των αρμόδιων αρχών πάνω στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας αλλά και η 

σημαντική μείωση της χρήσης των αυτοκινήτων λόγω της βαθειάς οικονομικής 

κρίσης στην οποία περιήλθε η χώρα.  
 

 Από το 1990, ο αριθμός των οχημάτων έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Κατά τη 

δεκαετία 2000-2009 είχε παρατηρηθεί μία ετήσια αύξηση 5%. Από το 2009 κι έπειτα 

η αύξηση περιορίστηκε στο 1%, παρότι ο αριθμός των μοτοσικλετών συνεχίζει και 

αυξάνεται με 2% ετησίως.  
 
 Ο αριθμός των θανάτων εμφανίζει μέγιστο το 1995 με 2411 νεκρούς το χρόνο. 

Από το 2006-2013 οι θάνατοι μειώθηκαν κατά 47%, με τους 879 θανάτους το 2013 

να είναι 64% κάτω από το μέγιστο του 1995.  
 

Κατά την τελευταία δεκαετία παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση στους 

αριθμούς που αφορούν του θανάτους από τροχαία ατυχήματα για νεαρά άτομα, όπως 

επίσης και για θανάτους εκτός αστικών περιοχών και θύματα από ατυχήματα όπου 

εμπλέκονταν βαρέα οχήματα. Απ’ την άλλη, δεν παρατηρήθηκε αντίστοιχη βελτίωση 

για περιπτώσεις σε αυτοκινητόδρομους, ηλικιωμένων οδηγών, ξένων (αλλοδαπών) 
οδηγών και μοτοσικλετιστών και γυναικών οδηγών.  

 
Μεταξύ 2010-2013 υπήρξε μείωση 30% στα θανατηφόρα ατυχήματα. Από τα 

μέσα του 2008 αναπτύχθηκαν έργα που ενίσχυσαν την οδική ασφάλεια, όπως μεγάλοι 

αυτοκινητόδρομοι, αλλά κυρίαρχο ρόλο στη μείωση των δυστυχημάτων έπαιξε η 

οικονομική κρίση και οι συνέπειες της.  
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Πίνακας 3.2 : Στοιχεία οδικής ασφάλειας και κυκλοφορίας  
 
 
 

 
Source: International Traffic Safety Data and Analysis Group, Road Safety Annual Report 2015 
 
 
 
 
Σχήμα 3.1 : Τάση της οδικής ασφάλειας 1990-2014 
 

 
Source: International Traffic Safety Data and Analysis Group, Road Safety Annual Report 2015 
 
 

Ο κατάλογος με τα προβλήματα οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα είναι μακρύς. 
Όμως άλλα προβλήματα έχουν μεγάλη συνεισφορά στους αριθμούς των ατυχημάτων 

και των θυμάτων σε αυτά και άλλα προβλήματα έχουν μικρότερη έως ελάχιστη 



20 
 

 
 
 

συνεισφορά. Σύμφωνα με τις εξειδικευμένες αναλύσεις των στοιχείων των 

ατυχημάτων στην Ελλάδα και τη συγκριτική τους εξέταση με αντίστοιχες αναλύσεις 

(ECERSO, 
ITF-IRTAD) από την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα προκύπτει ότι οι πιο κρίσιμοι 

παράγοντες (κατά σειρά σημασίας) που συμβάλουν στην πρόκληση των οδικών 
ατυχημάτων και ειδικά των σοβαρών ατυχημάτων, στην Ελλάδα είναι: 
 

 η οδήγηση με υψηλές ταχύτητες, 
 τα υψηλά ποσοστά κυκλοφορίας μοτοσικλετιστών, 
 τα χαμηλά ποσοστά χρήσης ζώνης και κράνους, ιδίως στους συνεπιβάτες 
 η ανοργάνωτη και απροστάτευτη κυκλοφορία ευάλωτων χρηστών της οδού, 
 η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και με χρήση κινητού τηλεφώνου, 
 η γενικευμένη επιθετική οδήγηση. 

 
Οι βασικές γενεσιουργές αιτίες του υψηλού αριθμού οδικών ατυχημάτων στην 

Ελλάδα συνοψίζονται παρακάτω. 
 
• Η αστυνόμευση δεν είναι επαρκής (χωρικά και χρονικά) και δεν γίνεται αντιληπτή 
από τον οδηγό για να αλλάξει τη συμπεριφορά του, 
 
• Η οδική υποδομή και η συνολική οργάνωση του χώρου και της κυκλοφορίας στις 
πόλεις είναι προσανατολισμένες στα ΙΧ και στην ταχύτητα, αφήνοντας στο 
περιθώριο τους ευάλωτους χρήστες της οδού (πεζοί, δικυκλιστές, κλπ.) και την 
ασφάλειά τους, 
 
• Το υπεραστικό οδικό δίκτυο (ειδικά το επαρχιακό) έχει ανεπαρκή συντήρηση και 
αρκετές ατέλειες που επιφυλάσσουν πολλές επικίνδυνες εκπλήξεις στους 
οδηγούς, χωρίς να τους συγχωρούν τα λάθη 
 
• Οι ανεπάρκειες της Πολιτείας αποτελούν κακό παράδειγμα για τους πολίτες, 
 
• Η Πολιτεία και οι πολίτες αδιαφορούν για την τήρηση των κανόνων και τη σωστή 
κυκλοφοριακή συμπεριφορά, 
 
• Η προβολή προτύπων κακής οδηγικής συμπεριφοράς (προβεβλημένα πρόσωπα, 
διαφημίσεις αυτοκινήτων, κλπ.). 
 
 

Τα βασικά θεσμικά προβλήματα οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα είναι: 
 
• Η αναποτελεσματική οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης που έχει ως 
αποτέλεσμα την αδυναμία σωστής και σε βάθος χρόνου εφαρμογής 
οποιασδήποτε δράσης οδικής ασφάλειας, 
 
• Η ανυπαρξία οργανωμένων δομών της Πολιτείας με ευθύνη την οδική ασφάλεια 
και η μη λογοδοσία των φορέων της για την εφαρμογή των δράσεων τους με 
αποτέλεσμα οι δράσεις να είναι περιορισμένες και χωρίς τα επιθυμητά, πάντα, 
αποτελέσματα, 
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• Η ανυπαρξία κεντρικού φορέα οδικής ασφάλειας με ουσιαστική ευθύνη, με 
εξουσία στις υπηρεσίες της Πολιτείας και με λογοδοσία για τις δράσεις του, 
 
• Η ανεπαρκής χρηματοδότηση για την οδική ασφάλεια η οποία συχνά εξαντλείται 
γρήγορα χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, 
 
• Η αδυναμία κατανόησης πως η οδική ασφάλεια είναι επιστήμη, μάλιστα αρκετών 
και διαφορετικών ειδικοτήτων, και ότι απαιτείται σωστή και διαρκής έρευνα και 
τεκμηρίωση των κάθε είδους αποφάσεων. 
 
 
3.2 Τα τροχαία ατυχήματα στους νομούς της χώρας 
 
 
 
 Μπορεί η Ελλάδα να καταλαμβάνει μέτρια έως κακή θέση, όσο αφορά το 

επίπεδο της οδικής ασφάλειας, ανάμεσα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ωστόσο 

όπως είναι λογικό δε συνεισφέρουν το ίδιο όλες οι περιοχές της χώρας στη συνολική 

κακή επίδοση. Υπάρχουν νομοί όπου για διάφορους λόγους εμφανίζονται συχνότερα 

τροχαία ατυχήματα και αυτούς του νομούς καλούμαστε να ανιχνεύσουμε για να 

δούμε τι πάει λάθος και τι μπορεί να διορθωθεί. Σε βάθος χρόνου, οι περισσότεροι 

νομοί βελτίωσαν αισθητά τις επιδόσεις τους, κάποιοι όμως έμειναν πίσω στον αγώνα 

καταπολέμησης των αιτιών των τροχαίων ατυχημάτων. Αυτήν την εξέλιξη θα δούμε 

στον αμέσως επόμενο πίνακα που απεικονίζει των αριθμό τον νεκρών από τροχαία 

ατυχήματα στον κάθε νομό από το 2002 έως το 2014.  
 
Πίνακας 3.3 :   Νεκροί από τροχαία ατυχήματα ανά νομό για τα έτη 2002-2014 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
    ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ                                      

195 173 194 199 218 189 186 165 145 148 124 105 98 

    ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ                          

73 94 87 97 83 94 70 89 59 62 48 53 39 

    ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ                             

50 33 41 40 34 42 34 36 37 29 27 23 26 

    ΝΟΜΑΡΧΙΑ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                    

25 32 42 57 50 47 35 31 48 31 33 29 19 

    ΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ                                           1291 1273 1306 1265 1272 1240 1228 1135 969 871 756 669 613 
    ΝΟΜΟΣ 
ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                        

67 45 65 57 44 56 70 61 37 28 34 36 37 

    ΝΟΜΟΣ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                       

36 33 39 44 39 34 36 42 30 31 12 18 16 

    ΝΟΜΟΣ 
ΕΥΒΟΙΑΣ                                        

31 40 49 54 59 48 38 36 348 46 36 37 17 

    ΝΟΜΟΣ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                                     

0 1 3 0 3 2 1 4 2 3 0 3 1 

    ΝΟΜΟΣ 
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ                                      

61 68 80 59 49 40 48 31 33 36 25 11 13 

    ΝΟΜΟΣ 
ΦΩΚΙΔΟΣ                                        

9 15 10 14 13 5 7 19 8 9 5 3 6 
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    ΝΟΜΟΣ 
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ                                      

33 23 24 28 31 21 27 25 25 13 14 17 13 

    ΝΟΜΟΣ 
ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                       

14 22 17 22 21 15 19 16 17 15 18 12 13 

    ΝΟΜΟΣ 
ΑΧΑΙΑΣ                                         

56 54 73 77 59 66 56 48 46 26 23 29 32 

    ΝΟΜΟΣ 
ΗΛΕΙΑΣ                                         

32 33 32 37 45 38 43 43 30 30 19 26 15 

    ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                      

63 62 46 44 51 54 53 52 26 27 22 13 15 

    ΝΟΜΟΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                       

13 16 14 16 11 12 18 19 25 21 11 12 13 

    ΝΟΜΟΣ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                      

28 32 34 31 27 32 32 27 38 27 29 17 9 

    ΝΟΜΟΣ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ                                       

10 9 14 4 6 12 7 7 9 7 5 5 2 

    ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                       

27 21 13 12 10 11 16 17 8 16 18 11 8 

    ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                    

9 2 6 6 1 5 9 4 2 2 2 8 2 

    ΝΟΜΟΣ 
ΛΕΥΚΑΔΟΣ                                       

4 2 0 3 4 5 1 8 1 1 4 6 0 

    ΝΟΜΟΣ 
ΑΡΤΗΣ                                          

10 13 6 12 17 12 22 13 5 13 6 11 8 

    ΝΟΜΟΣ 
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                     

11 10 14 4 7 8 7 7 10 4 7 4 4 

    ΝΟΜΟΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ                                      

46 21 25 11 33 41 20 19 19 21 23 12 14 

    ΝΟΜΟΣ 
ΠΡΕΒΕΖΗΣ                                       

25 9 15 16 13 17 15 15 12 11 7 13 6 

    ΝΟΜΟΣ 
ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ                                      

24 19 22 31 25 24 26 22 32 8 12 13 11 

    ΝΟΜΟΣ 
ΛΑΡΙΣΗΣ                                        

59 76 63 46 48 42 35 39 27 37 22 35 21 

    ΝΟΜΟΣ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                      

26 31 17 17 17 22 30 13 19 14 15 16 17 

    ΝΟΜΟΣ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ                                       

22 17 23 20 19 21 21 16 24 21 17 10 14 

    ΝΟΜΟΣ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                       

3 0 4 4 4 2 5 4 2 7 4 1 2 

    ΝΟΜΟΣ 
ΔΡΑΜΑΣ                                         

16 14 10 16 21 24 18 17 12 5 7 3 4 

    ΝΟΜΟΣ 
ΗΜΑΘΙΑΣ                                        

23 33 21 14 22 22 26 17 23 22 17 18 13 

    ΝΟΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                   

103 108 115 121 115 104 99 93 74 71 75 64 50 

    ΝΟΜΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑΣ                                        

37 37 47 35 35 41 35 36 16 17 11 15 11 

    ΝΟΜΟΣ 
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                      

5 7 6 3 7 9 10 5 3 9 7 4 7 

    ΝΟΜΟΣ 
ΚΙΛΚΙΣ                                         

22 14 21 19 22 25 13 19 13 12 8 7 9 

    ΝΟΜΟΣ 
ΚΟΖΑΝΗΣ                                        

20 25 27 23 25 16 18 14 19 19 12 9 7 

    ΝΟΜΟΣ 
ΠΕΛΛΗΣ                                         

9 13 22 18 16 18 24 24 16 20 10 16 15 

    ΝΟΜΟΣ 
ΠΙΕΡΙΑΣ                                        

30 35 18 16 27 25 14 18 28 9 5 7 8 
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    ΝΟΜΟΣ 
ΣΕΡΡΩΝ                                         

37 23 31 27 30 32 25 32 23 24 25 7 17 

    ΝΟΜΟΣ 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ                                       

11 9 8 9 9  6 8 5 4 4 3 2 

    ΝΟΜΟΣ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                     

33 39 41 51 28 23 27 31 19 12 22 13 12 

    ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ                                           2 1 - - - - - 1 0 - 2 - 1 
    ΝΟΜΟΣ 
ΕΒΡΟΥ                                          

23 32 25 24 24 28 31 13 27 28 14 10 14 

    ΝΟΜΟΣ 
ΞΑΝΘΗΣ                                         

18 19 15 16 9 20 20 17 3 10 10 6 7 

    ΝΟΜΟΣ 
ΡΟΔΟΠΗΣ                                        

17 25 12 17 22 18 16 16 14 11 8 14 10 

    ΝΟΜΟΣ 
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                    

40 43 41 38 52 35 44 32 38 28 35 21 27 

    ΝΟΜΟΣ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       

16 12 17 16 20 17 18 16 15 10 18 11 13 

    ΝΟΜΟΣ 
ΛΕΣΒΟΥ                                         

15 17 15 17 16 14 12 13 9 10 6 5 9 

    ΝΟΜΟΣ 
ΣΑΜΟΥ                                          

2 4 5 9 5 8 5 1 2 2 3 4 2 

    ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                           7 4 4 11 6 6 8 5 6 4 3 1 6 
    ΝΟΜΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                      

32 31 41 54 53 47 47 49 35 35 28 20 21 

    ΝΟΜΟΣ 
ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                       

13 6 17 11 7 10 8 10 9 6 10 10 5 

    ΝΟΜΟΣ 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                       

15 22 15 10 26 17 9 18 16 11 8 9 10 

    ΝΟΜΟΣ 
ΧΑΝΙΩΝ                                         

26 21 24 18 19 33 31 23 22 18 18 15 24 

 
  

Ρίχνοντας μια ματιά στον παραπάνω πίνακα βλέπουμε ότι κάποιοι απ’ τους 

νομούς με τους περισσότερους νεκρούς απ’ τα τροχαία ατυχήματα το 2014 είναι οι : 

Νομός Αττικής (182), νομός Θεσσαλονίκης(50), νομός Αιτωλίας και Ακαρνανίας 

(37), νομός Αχαΐας (32), νομός Χανίων (24). Προς επιβεβαίωση, επισυνάπτεται ο 

οδικός χάρτης της τροχαίας με σημεία δικτύου με τη μεγαλύτερη συχνότητα σοβαρών 

τροχαίων ατυχημάτων το 2014. 
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Σχήμα 3.2 : Σημεία με τη μεγαλύτερη συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων  

 

 
  

Για να αντιληφθούμε όμως καλύτερα την κατάσταση που επικρατεί στους 

νομούς της χώρας θα δούμε την ποσοστιαία μεταβολή  των θυμάτων από τροχαία 

ατυχήματα ανά νομό της χώρας από το 2002 μέχρι το 2014 και επίσης υπολογίστηκαν 

οι νεκροί ανά 100.000 κατοίκους το έτος 2014 για τους νομούς της χώρας ώστε να 

έχουμε μία πιο αξιόπιστη εικόνα για το επίπεδο επικινδυνότητας που επικρατεί σε 

αυτούς.  
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Πίνακας 3.4: Ποσοστιαία μεταβολή αριθμού θυμάτων από τροχαία 

ατυχήματα ανά νομό και αριθμός νεκρών ανά 100.000 κατοίκους το 2014 
 

 Μεταβολή αριθμού 

θυμάτων από τροχαία 

ατυχήματα 2002-2014 

Νεκροί ανά 100.000 

κατοίκους(2014) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ -46,9% 4,71 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ -44,8% 17,7 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ -55,6% 13,3 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ -45,2% 7,9 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ +100% 5 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ -78,7% 8 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΟΣ -33,3% 14,3 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ -60,6% 13,2 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ -7,1% 15,1 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ -42,9% 10,3 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ -53,1% 9,4 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ -76,2% 10,1 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 0% 14,3 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ -67,9% 5,6 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ -80% 5 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -70,4% 7,7 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ -77,8% 5,1 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ -100% 0 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ -20% 11,9 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ -63,6% 8,9 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -69,6% 8,2 

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ -76% 10,3 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ -54,2% 9,8 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ -64,4% 7,3 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ -34,6% 8,2 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ -36,4% 10,6 

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ -33,3% 6,4 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ -75% 4,1 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ -43,5% 9,1 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -51,5% 4,4 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ -70,3% 8 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ +40% 14,2 

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ -59,1% 11,1 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ -65% 4,8 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ +66,7% 10,7 

ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ -73,3% 6,1 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ -54,1% 9,7 

ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ -81,8% 3,9 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ -63,6% 10,9 

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ -50% 0 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ -39,1% 9,5 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ -61,1% 6,2 
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ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ -41,2% 8,9 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ -32,5% 13 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ -18,8% 10,2 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ -40% 8,8 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 0% 4,7 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ -14,3% 11,2 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -34,4% 6,8 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ -61,5% 6,6 

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ -33,3% 11,5 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ -7,7% 15,2 

  
 
 
 Από τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να εξάγουμε εκτιμήσεις για τους 

νομούς με τη μεγαλύτερη μείωση των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα από το 2002 

μέχρι το 2014 και αντιστοίχως τους νομούς με τη μικρότερη μείωση ή ακόμη και 

αύξηση των θυμάτων μεταξύ των ετών 2002 και 2014. 
 
 
 
Πίνακας 3.5 : Νομοί με τη μεγαλύτερη μείωση θανάτων από τροχαία ατυχήματα 

2002-2014 
 
 
 Αριθμός νεκρών 

(2002) 
Αριθμός νεκρών 

(2014) 
Ποσοστιαία 

μεταβολή (2002-
2014 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 4 0 -100% 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 11 2 -81,8% 

ΝΟΜΟΣ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

10 2 -80% 

ΝΟΜΟΣ 
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 

61 13 -78,7% 

ΝΟΜΟΣ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

9 2 -77,8% 
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Πίνακας 3.6: Νομοί με τη μεγαλύτερη αύξηση-μικρότερη μείωση θανάτων από 

τροχαία ατυχήματα 2002-2014 
 
 

 Αριθμός νεκρών 

(2002) 
Αριθμός νεκρών 

(2014) 
Ποσοστιαία 

μεταβολή (2002-
2014 

ΝΟΜΟΣ 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

0 1 +100% 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ 9 15 +66,7% 
ΝΟΜΟΣ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
5 7 +40% 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 13 13 0% 
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 2 2 0% 

 
 
 

Επίσης, αναρτούνται πίνακες όπου διαφαίνονται οι νομοί με τους 

λιγότερους/περισσότερους νεκρούς από τροχαία ατυχήματα ανά 100.000 κατοίκους 

για να είμαστε πια σε θέση να αποφανθούμε ποιοι νομοί εμφανίζουν, σύμφωνα με 

στοιχεία του 2014, τη μικρότερη/μεγαλύτερη επικινδυνότητα για να χάσει κανείς τη 

ζωή του από τροχαίο ατύχημα στους δρόμους του εκάστοτε νομού.  
 
 
Πίνακας 3.7: Νομοί με τους λιγότερους νεκρούς ανά 100.000 κατοίκους για το 

έτος 2014 
 
 
 Αριθμός νεκρών 

(2014) 
Πληθυσμός Νεκροί / 100.000 

κατοίκους 
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 0 24003 0 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 2 51058 3,9 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 4 97758 4,1 

ΝΟΜΟΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

50 1123676 4,4 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 2 42633 4,7 
 
 
Πίνακας 3.8 : Νομοί με τους περισσότερους νεκρούς ανά 100.000 κατοίκους για το 

έτος 2014 
 

 Αριθμός νεκρών 

(2014) 
Πληθυσμός Νεκροί / 100.000 

κατοίκους 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

37 209335 17,7 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 13 85840 15,1 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 24 158342 15,2 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 13 91025 14,3 
ΝΟΜΟΣ 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
7 49293 14,2 
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Κεφάλαιο 4 
 

Οδική ασφάλεια 
 
 
 
 

4.1  Τι είναι η οδική ασφάλεια και ποιοι οι στόχοι της  
 
 
Η οδική ασφάλεια είναι η δυνατότητα να χρησιμοποιεί κάποιος, είτε ως πεζός 

είτε μέσω οχήματος, ένα κυκλοφοριακό σύστημα χωρίς να κινδυνεύει να προκαλέσει 

ή να εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, και αποτελεί ένα συνδυασμό όλων των 

παραγόντων που εμπλέκονται στην οδική κυκλοφορία. Είναι γνωστό και αποδεκτό 

διεθνώς ότι η οδική ασφάλεια είναι ένα σύνθετο 
πρόβλημα και επηρεάζεται από διάφορους πρωτεύοντες παράγοντες όπως: 
 

1. Ο χρήστης είτε ως οδηγός είτε ως πεζός. 
 

 Ο οδηγός επιδρά με τη φυσική, ψυχική και κοινωνική κατάστασή του, 
την επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων του στους κανόνες κυκλοφορίας, τις 

μηχανικές κινήσεις του, την εξοικείωση και δεξιοτεχνία του καθώς και από άλλους 

παράγοντες που έχουν άμεση επίδραση στην οδική προσωπικότητά του όπως η 

επιθετικότητα, η κατανόηση προς τους άλλους χρήστες, η απερισκεψία, και άλλες 

συμπεριφορές του. 
  

συνθήκες. 
 

2. Το όχημα με τη μηχανική κατάστασή του, τον τεχνικό εξοπλισμό του, την 

ιπποδύναμη του, την ενεργητική και παθητική ασφάλεια, το βαθμό 

συντήρησης, την οδική συμπεριφορά του, κλπ. 
3.  Η οδός με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της, τη μορφολογία, το άμεσο 

οδικό περιβάλλον, τον κυκλοφοριακό φόρτο, τη σύνθεση της κυκλοφορίας, 
την κατάσταση και τον τύπο του οδοστρώματος, τη σήμανση, κλπ. Η επιτήρηση των 

τριών προηγούμενων παραγόντων από τις κρατικές υπηρεσίες με τη συστηματική και 

προληπτική αστυνόμευση για την εφαρμογή των κανόνων οδικής κυκλοφορίας. 
 
Δευτερεύοντες παράμετροι μπορεί να θεωρηθούν: 

 Η αντιμετώπιση κρίσεων με την κατάλληλη οργάνωση για άμεση παροχή 

βοηθείας και ιατρικής περίθαλψης. 
 Οι καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες. 

 
Η οδική ασφάλεια, προϋποθέτει συμβατότητα μεταξύ παραγόντων που 

συμμετέχουν και διαμορφώνουν το σύστημα «οδηγός-όχημα-οδικό δίκτυο». Όσο 

μεγαλύτερος ο βαθμός απόκλισης στην εναρμόνιση των παραπάνω, τόσο μεγαλύτερη 

η πιθανότητα να συμβεί ατύχημα. Η σωστή σειρά προτεραιότητας για τις ευθύνες των 

παραγόντων αυτών είναι στην πραγματικότητα αντίστροφη, διότι όταν υπάρχει μια 

δεδομένη και παγιωμένη κατάσταση όπου: 
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1. Μεγάλο μέρος των χρηστών έχει τη νοοτροπία ότι επιτρέπεται να παρανομεί 

όταν η Αστυνομία δεν είναι παρούσα. 
 

2. Τα οχήματα είναι όλο και πιο εξελιγμένα από τεχνολογικής άποψης με 
δυνατότητα ανάπτυξης πολύ υψηλών ταχυτήτων, καθώς και με πληθώρα 
ηλεκτρονικών βοηθημάτων τα οποία αποσπούν την προσοχή από την 
οδήγηση. 
 

3. Η βελτίωση της ασφάλειας των οδών είναι δύσκολη γιατί απαιτεί χρόνο, 

ορθές επιλογές επεμβάσεων και σωστό προγραμματισμό σε συνδυασμό με τη διάθεση 

κονδυλίων. Η λύση για άμεσα αποτελέσματα είναι η επιτήρηση και αστυνόμευση του 

συστήματος της οδικής κυκλοφορίας από τις κρατικές υπηρεσίες, η οποία επί πλέον 

αποτελεί εγγύηση για το μέλλον, δεδομένου ότι συμβάλλει τα μέγιστα στη 

διαπαιδαγώγηση των χρηστών της οδού. Ωστόσο, για κάθε συνδυασμό «οδηγού-
οχήματος-οδικού δικτύου» και για κάθε χρονική στιγμή, τα χαρακτηριστικά της οδού 

και τα χαρακτηριστικά του οχήματος συνθέτουν μια αντικειμενική πραγματικότητα, 

στην οποία ο οδηγός διατηρεί ελάχιστους βαθμούς ελευθερίας για να προσαρμόσει 

την πραγματικότητα αυτή στα δικά του χαρακτηριστικά. Η απαίτηση αυτή μάλιστα, 

καθορίζει και το μέρος της ευθύνης που φέρει ο οδηγός για τη διασφάλιση της οδικής 

ασφάλειας Επομένως, σε ένα πρόγραμμα μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων, πρέπει 

να δίδεται βαρύτητα πρώτα και κύρια, στην ευαισθητοποίηση του χρήστη του οδικού 

περιβάλλοντος και στην καλλιέργεια κυκλοφοριακής συνείδησης, που αρχίζει πριν 

την απόκτηση διπλώματος, από το σχολείο και με αποτελεσματική εκπαίδευση και 

εξέταση των υποψηφίων οδηγών και συνεχίζεται μετά την απόκτηση διπλώματος με 

τη μορφή δια βίου κατάρτισης και συνεχούς αξιολόγησης 
 
Το κοινό στοιχείο που χαρακτηρίζει συνήθως τις φιλοσοφίες οδικής 

ασφάλειας είναι ότι τα περισσότερα ατυχήματα και τα θύματά τους αποτελούν 
φαινόμενα τα οποία μπορούν να αποφευχθούν. Τα ατυχήματα δεν θεωρούνται 
αναπόφευκτα συμβάντα, ή αναμενόμενη συνέπεια της αυξανόμενης ανάγκης της 

κοινωνίας για μετακίνηση. Η κοινωνία πρέπει να θέτει ως καθήκον της το σχεδιασμό, 

καθιέρωση και ενθάρρυνση μέτρων οδικής ασφάλειας. Στην περίπτωση που 

θεωρείται ότι τα περισσότερα ατυχήματα θα μπορούσαν να αποφευχθούν, απαιτείται 

η σε βάθος κατανόηση της φύσης του προβλήματος της οδικής ασφάλειας και των 

μέσων για τον περιορισμό του προβλήματος. Επομένως, η θεώρηση οδικής 

ασφάλειας αποτελεί μια καλή αφετηρία για την κατανόηση των παραμέτρων της 

οδικής ασφάλειας. 
 

Σκοπός είναι η απόκτηση ενός ασφαλούς οδικού κυκλοφοριακού συστήματος 

από το οποίο θα λείπουν τα ατυχήματα ή έστω τα σοβαρά ατυχήματα με 

θανατηφόρους τραυματισμούς, ενός συστήματος που θα εξασφαλίζει ασφαλείς 

μετακινήσεις για όλους. Ο χρήστης της οδού αποτελεί το κεντρικό στοιχείο ενός 

οδικού κυκλοφοριακού συστήματος αφού είναι αυτός που κάνει χρήση του δικτύου 

μεταφέροντας πρόσωπα και αγαθά. Κάθε χρήστης ευθύνεται για τη λειτουργία του 

οχήματός του κάνοντας χρήση της διαθέσιμης υποδομής και ακολουθώντας τους 

κυκλοφοριακούς κανόνες. Ταυτόχρονα, ο χρήστης αποτελεί τον πιο αδύναμο κρίκο 

στο κυκλοφοριακό σύστημα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι άνθρωποι έχουν 

μειωμένη ικανότητα αντίληψης του κινδύνου και επεξεργασίας των διαφόρων 
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πληροφοριών. Επομένως οι άνθρωποι-οδηγοί είναι επιρρεπείς σε λανθασμένες 

κινήσεις που γίνονται αθέλητα. Η πλειοψηφία των ανθρώπων περιστασιακά 
παραβιάζουν συγκεκριμένους κυκλοφοριακούς κανονισμούς πιστεύοντας ότι τα 

πλεονεκτήματα από την εν λόγω παραβίαση είναι περισσότερα από τα 
μειονεκτήματα. Στην κυκλοφορία όμως τα λάθη και οι παραβιάσεις επιφέρουν πολύ 

εύκολα ένα ατύχημα. Οι άνθρωποι είναι γενικά σωματικά ευπαθείς και μπορούν να 

αντέξουν σε περιορισμένο αριθμό εξωτερικών δυνάμεων. Σε περίπτωση ενός 

τροχαίου ατυχήματος, οι εξωτερικές δυνάμεις που ασκούνται στον άνθρωπο είναι 

ισχυρές με αποτέλεσμα το σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό του. Έχοντας λοιπόν 

τα παραπάνω υπόψη, το οδικό κυκλοφοριακό σύστημα πρέπει να σχεδιαστεί με 

τέτοιο τρόπο που: 
 
1. Να μειώνονται τα πιθανά λάθη. 
2. Οι παραβιάσεις να είναι λιγότερο ελκυστικές ή φυσικά αδύνατες να 
πραγματοποιηθούν. 
3. Λάθη και παραβιάσεις να μην έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα το ατύχημα. 
4. Σε περίπτωση μη δυνατής αποφυγής ατυχήματος, οι εξωτερικές δυνάμεις που 

ασκούνται στο ανθρώπινο σώμα να είναι περιορισμένες. 
 

Η στρατηγική οδικής ασφάλειας που βασίζεται στις παραπάνω αρχές 
αναγνωρίζει αυτόματα ως βασικό στοιχείο του προβλήματος της ασφάλειας την 

ταχύτητα και καθιστά τη διαχείρισή της βασικό ζήτημα. H ταχύτητα όχι μόνο 

επηρεάζει τον κίνδυνο πιθανού λάθους και επομένως τον κίνδυνο ατυχήματος, αλλά  

επηρεάζει και το μέγεθος των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται και συνεπώς τις 

συνέπειες του ατυχήματος. Το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας, κυρίως στις αστικές 

περιοχές, είναι αρκετά σοβαρό για να αντιμετωπίζεται ως απλή παράμετρος του όλου 

προβλήματος της κυκλοφορίας. Η δυνατότητα πρόβλεψης του επιπέδου της 

ασφάλειας σε κρίσιμα σημεία του αστικού οδικού δικτύου με συγκεκριμένα 

γεωμετρικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης 

στην επιλογή της βέλτιστης λύσης σε προβλήματα αστικού κυκλοφοριακού 

σχεδιασμού. Έκθεση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας σχετικά με την αποφυγή 

των τραυματισμών από οδικά ατυχήματα, αριθμεί μια σειρά από οδηγίες για την 

επίτευξη της οδικής ασφάλειας και αναφέρεται ότι: 
 
1. Οι τραυματισμοί από τα οδικά ατυχήματα είναι σε μεγάλο μέρος και 
αποτρέψιμοι και προβλέψιμοι. 
2. Συνηθισμένα λάθη κατά την οδήγηση και συνηθισμένες συμπεριφορές πεζών δε θα 

πρέπει να οδηγούν στο θάνατο και στο σοβαρό τραυματισμό. 
3. Το κυκλοφοριακό σύστημα καλείται να βοηθήσει τους χρήστες να 
αντεπεξέλθουν στις αυξανόμενες απαιτούμενες συνθήκες. 
4. Το ευπρόσβλητο του ανθρώπινου σώματος θα πρέπει να αποτελέσει τη 
βασική παράμετρο σχεδιασμού του κυκλοφοριακού συστήματος όπως επίσης 
και η διαχείριση της ταχύτητας. 
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4.2 Διεθνείς εξελίξεις στην οδική Ασφάλεια  

 

 Όπως έχουμε ήδη δει και στο κεφάλαιο 1, από το 2007 κι έπειτα οι θάνατοι 

από τροχαία ατυχήματα παγκοσμίως έχουν ‘’πιάσει πλατό’’, δηλαδή παρά την 

αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και των οχημάτων κυκλοφορίας, έχει 

επιτευχθεί η μη αύξηση των νεκρών από τροχαίο ατύχημα. Οι στόχοι ωστόσο που 

έχουν τεθεί αποσκοπούν σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση και κατά κάποιο τρόπο ακόμη 

πιο ‘στοχευμένη’’ μείωση καθώς τα περισσότερα θύματα προέρχονται από χώρες 

χαμηλού-μεσαίου εισοδήματος όπου το επίπεδο της οδικής ασφάλειας υστερεί 

σημαντικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης είναι η Αφρικανική 

ήπειρος όπου εμφανίζεται και το υψηλότερο ποσοστό θανάτων από τροχαία 

ατυχήματα ανά 100.000 κατοίκους.  

  

 Σχήμα 4.1 : Θάνατοι από τροχαία ατυχήματα ανά 100.000 κατοίκους σε 

διάφορες περιοχές-ηπείρους του κόσμου 

 

 

Source: World Health Organization, Global Status Report on Road Safety 2015 



32 
 

 
 
 

 

 

 

 Το ζητούμενο εδώ και σε κάθε άλλη σχετική περίπτωση είναι να βρούμε 

περισσότερες πληροφορίες για αυτούς τους θανάτους από τροχαία ατυχήματα ώστε 

να εντοπίσουμε τα κενά στην οδική ασφάλεια της κάθε τέτοιας χώρας και να 

προβούμε σε μέτρα για την βελτίωση της. Εάν λοιπόν ρίξουμε μια πιο προσεκτική 

ματιά στα θύματα των τροχαίων ατυχημάτων ανά τον κόσμο θα βγάλουμε το 

δυσάρεστο συμπέρασμα ότι σχεδόν οι μισοί από αυτούς αφορούν άτομα με την 

λιγότερη προστασία, δηλαδή πεζούς, ποδηλάτες και μοτοσικλετιστές. Στο παρακάτω 

σχήμα μπορούμε να δούμε τα ποσοστά των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα 

ανάλογα με την ιδιότητα τους σε διάφορες περιοχές-ηπείρους του κόσμου.  

 

Σχήμα 4.2 : Ποσοστά των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα ανάλογα με την 

ιδιότητα τους σε διάφορες περιοχές-ηπείρους του κόσμου 

 

Source: World Health Organization, Global Status Report on Road Safety 2015 
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 Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Αφρική όπου το ποσοστό των πεζών που 

χάνουν τη ζωή τους στους δρόμους (38%) είναι μεγαλύτερο από κάθε άλλη περιοχή 

του κόσμου, ενώ αντιστοίχως στη νοτιοανατολική Ασία το 34% των θυμάτων από 

τροχαία ατυχήματα αφορά οδηγούς δίκυκλων-τρίκυκλων. Αυτά τα στοιχεία οφείλουν 

να λειτουργήσουν ως οδηγοί για το ποιες στρατηγικές πρέπει να ακολουθηθούν για 

να παραμείνουμε εντός των στόχων και να μειώσουμε όσο περισσότερο γίνεται τα 

θύματα από τρ. ατυχήματα. 

 Φαίνεται έτσι η επιτακτική ανάγκη για εστίαση σε μέτρα που θα αυξήσουν 

την ασφάλεια των πεζών, ποδηλάτων αλλά και των μοτοσικλετιστών. Όπως μπορεί 

να καταλάβει κανείς, ένας τέτοιος προσανατολισμός είναι επιθυμητός για πολλούς 

λόγους. Από τη μία, οι ομάδες αυτές των πολιτών είναι ξεκάθαρα πιο εκτεθειμένες 

στους κινδύνους που εγκυμονούν στο δρόμο, συνεπώς και σε ένα ατύχημα με 

χαμηλές ταχύτητες και όχι τόσο καθοριστικές παραβάσεις η ζημιά μπορεί να είναι 

μεγάλη, με αποτέλεσμα και τα κόστη να είναι σημαντικά, και από την άλλοι τα οφέλη 

της μείωσης τέτοιου είδους ατυχημάτων θα είναι πολύπλευρα μιας και η ενίσχυση της 

προστασίας των πεζών-ποδηλατών σίγουρα αποτελεί και μια λύση περιβαλλοντική. 

 

4.3  Νομοθεσία και οδηγητική συμπεριφορά  

  

 Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η νόμοι για την οδική ασφάλεια μπορούν να 

βελτιώσουν την οδηγητική συμπεριφορά, παράγοντας που είναι καθοριστικός και 

αναγκαίος για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Οι πιο θετικές αλλαγές στην 

οδηγητική συμπεριφορά συμβαίνουν όταν η νομοθεσία για την οδική ασφάλεια 

συμπορεύεται από τη συνείδηση των πολιτών για τους λόγους για τους οποίους 

εισήχθη αυτός ο νέος νόμος και ποιες οι επιπτώσεις της μη τήρησης του. Στο σημείο 

λοιπόν αυτό, θα εντοπιστούν και θα συζητηθούν οι παράγοντες συμπεριφοράς που 

αποτελούν κλειδί για την οδική ασφάλεια και οι οποίοι είναι : η ταχύτητα, η οδήγηση 

υπό επήρεια αλκοόλ, η μη χρήση κράνους στις μοτοσικλέτες και η ζώνη ασφαλείας. 

 

   Ταχύτητα  

  

 Όταν ο μέσος όρος της ταχύτητας που κινούνται τα αυτοκίνητα στους 

δρόμους αυξάνει, το ίδιο συμβαίνει και με την πιθανότητα να συμβεί ένα τροχαίο 

ατύχημα. Επίσης, όταν λαμβάνει χώρα ένα τροχαίο ατύχημα, η πιθανότητα να 

υπάρξει ένας θάνατος ή ένας σοβαρός τραυματισμός είναι μεγαλύτερη όταν τα 

οχήματα κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Μπορεί η ταχύτερη μεταφορά των 

ανθρώπων να είναι προτιμότερη για διάφορους λόγους, όπως ο χρόνος που κερδίζεται 

είτε ακόμη και τα οικονομικά οφέλη που μπορεί να έχει κανείς, παρ’ όλα αυτά σε ένα 
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γενικότερο πλαίσιο τα αρνητικά των υψηλών ταχυτήτων στους δρόμους είναι πολλά 
περισσότερα γι’ αυτό και η ευκολία-ταχύτητα πρέπει να πάψει να υφίσταται εις βάρος 

της ασφάλειας.  

 Ένας νεαρός πεζός έχει 20% λιγότερες πιθανότητες να σκοτωθεί εάν χτυπηθεί 

από αυτοκίνητο που τρέχει με λιγότερο από 50χλμ/ώρα, αλλά σχεδόν 60% κίνδυνο να 

πεθάνει εάν χτυπηθεί από αυτοκίνητο που τρέχει με 80χλμ/ώρα. Έτσι, αυτό που 

οφείλει να κάνει η κάθε πολιτεία είναι να εντοπίσει τα πιθανότερα είδη ατυχημάτων 

που συμβαίνουν εντός της περιοχής αρμοδιοτήτων της και να προσαρμόσει αναλόγως 

τα όρια ταχύτητας. Για παράδειγμα, σε δρόμους διπλής κατεύθυνσης όπου η 

μετωπική σύγκρουση είναι περισσότερο πιθανή, το όριο ταχύτητας πρέπει να είναι 

χαμηλότερο απ’ ότι αυτοκινητόδρομων μονής κατεύθυνσης.  

 Πρέπει ωστόσο να γίνει κατανοητό ότι οι νόμοι από μόνοι τους δεν είναι σε 

καμιά περίπτωση επαρκείς καθώς οπουδήποτε κι αν έλαβαν χώρα χωρίς την 

παράλληλη στήριξη εφαρμοστικών μέτρων για να διασφαλιστεί η 

αποτελεσματικότητα τους, τα οφέλη εν τέλει ήταν πολύ περιορισμένα.  

 

 Αύξηση της χρήσης κράνους στις μοτοσικλέτες 

 

Η χρήση κράνους στις μοτοσικλέτες εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει τον 

κίνδυνο θανάτου κατά 40% και τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού κατά 70%. Στα 

ατυχήματα όπου εμπλέκονται μοτοσικλέτες ο τραυματισμός του κεφαλιού είναι 

εξαιρετικά πιθανός, οπότε και η χρήση κράνους είναι ένας τρόπος αποφυγής των 

‘’χειροτέρων’’. Αυτό είναι κάτι γνωστό και αποδεκτό από όλους. Γι’ αυτό και 169 

χώρες (94%) έχουν νόμους που υποχρεώνουν τη χρήση κράνους στους 

μοτοσικλετισμές. Ωστόσο υπάρχουν πολλές χώρες όπου έχουν δημιουργηθεί κενά-
τρύπες στη νομοθεσία και η αποτελεσματικότητα του μέτρου είναι περιορισμένη.  

Για παράδειγμα, από τις 169 χώρες μόνο οι 151 διευκρινίζουν ότι ο νόμος 

αφορά όλους τους δρόμους της χώρας και όλα τα είδη μηχανών. Επίσης μόνο σε 74 

χώρες από τις 169 είναι ξεκάθαρα αποσαφηνισμένο ότι για να βρίσκεται κάποιος 

εντός του νόμου πρέπει να φοράει το κράνος «σωστά», αλλιώς χρεώνεται παράβαση. 

Ακόμη μία σημαντική λεπτομέρεια γύρω από την χρήση κράνους έχει να κάνει με την 

ποιότητα αυτού καθώς όσο καλύτερης ποιότητας είναι το κράνος τόσο και πιο 

αποδοτικό. Μπορεί δηλαδή να φαίνεται στο κόσμο ως μια ακόμη οικονομική 

επιβάρυνση αλλά το δίχως άλλο είναι μια επιλογή που μπορεί όταν χρειαστεί να κάνει 

τη διαφορά. 

Τέλος, υπάρχουν ενδείξεις και για άλλα μέτρα πέραν του κράνους που 

μπορούν να μειώσουν σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα με μηχανές αλλά και τις 

επιπτώσεις τους. Ένα τέτοιο μέτρο είναι τα ενισχυμένα φρένα (ABS) στις 
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μοτοσικλέτες, τα οποία πρόσφατα παρουσιάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

εμφάνισαν αποτελέσματα ενθαρρυντικά. Δύο ακόμη μέτρα που συζητούνται και 

φαίνεται να υπόσχονται διαφορά είναι η δημιουργία στους δρόμους λωρίδας 

κυκλοφορίας αποκλειστικά για δίκυκλα και η τοποθέτηση προβολέων-φώτων στις 

μοτοσικλέτες που θα είναι σε λειτουργία και κατά τη διάρκεια της ημέρας ώστε να 

είναι πιο ευδιάκριτες.  

 

Μείωση της οδήγησης υπό επήρεια αλκοόλ 

 

 Η οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ αυξάνει την πιθανότητα να συμβεί ένα 

τροχαίο ατύχημα αλλά επίσης αυξάνει και την πιθανότητα σε ένα τροχαίο ατύχημα η 

κατάληξη να είναι ο θάνατος ή ο σοβαρός τραυματισμός. Οδηγοί με BAC (breath 
alcohol consumption) μεταξύ του 0.02 g/dl και του 0.05 g/dl έχουν τουλάχιστον τρεις 

φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να πεθάνουν σε μια κρούση του οχήματος ενώ για BAC 
μεταξύ 0.05 g/dl και 0.08 g/dl έχουν τουλάχιστον έξι φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να 

σκοτωθούν. Για τιμές μεγαλύτερες του 0.08 g/dl η πιθανότητα αυξάνεται εκθετικά.  

 Νομοθεσία για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ έχουν 179 χώρες (98%) 

απ’ τις οποίες όμως οι 134 έχουν νομοθεσία βασισμένη στο BAC. Πολλές από αυτές 

όμως θέτουν δικά τους όρια και γι’ αυτό απέχουν από την ιδανική εφαρμογή και 

χρήση του BAC. Μονάχα 84 χώρες έχουν τα 0.05 g/dl ως το ανώτατο επιτρεπτό όριο 

και μονάχα 34 από αυτές έχουν νόμο που κατεβάσει το όριο αυτό στα 0.02 g/dl για 

τους νεαρούς οδηγούς καθώς αυτοί είναι και πιο επιρρεπείς αλλά και πιο άπειροι για 

να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της οδήγησης.  

 Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι πολύ 

συγκεκριμένα και αρκετά αποτελεσματικά εφόσον υπάρξει η βούληση για να 

εφαρμοστούνε. Οι διαρκείς και τυχαίοι έλεγχοι για αλκοόλ σε διάφορα σημεία της 

κάθε πόλης μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά και να οδηγήσει στη μείωση των 

τροχαίων ατυχημάτων εξαιτίας του αλκοόλ.   

 

 Αύξηση της χρήσης της ζώνης ασφαλείας  

 

 Η ζώνη ασφαλείας είναι ένας μηχανισμός που προστατεύει τους επιβάτες 

οχημάτων, όταν τα οχήματα αυτά αλλάξουν απότομα ταχύτητα, όπως π.χ. σε 

σύγκρουση λόγω ατυχήματος. H σημασία της είναι μεγάλη καθώς εκτιμάται ότι 

μειώνει τον κίνδυνο θανάτου των επιβατών των μπροστινών θέσεων κατά 45-50% 
και τον κίνδυνο για ελαφριούς και σοβαρούς τραυματισμούς κατά 20% και 45% 

αντιστοίχως. Όσο αφορά τώρα τους επιβάτες των πίσω θέσεων η χρήση ζώνης 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CF%87%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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ασφαλείας μειώνει τον κίνδυνο θανάτου και σοβαρού τραυματισμού κατά 25% και 

για ελαφρύ τραυματισμό κατά 75%..  

Οι χώρες που έχουν νομοθεσία για τη ζώνη ασφαλείας είναι 161 στο σύνολο, 

ωστόσο μόνο οι 105 από αυτές περιλαμβάνουν στο νόμο την υποχρέωση χρήσης 

ζώνης ασφαλείας από όλους τους επιβάτες του οχήματος (μπροστά και πίσω θέσεις). 

Επίσης κάποιες χώρες μπορεί να έχουν νομοθεσία που να περιλαμβάνει και 

μπροστινές και πίσω θέσεις αλλά να εφαρμόζονται υπό συνθήκες καθώς γίνονται 

εξαιρέσεις στο νόμο όταν κανείς τρέχει κάτω από συγκεκριμένο όριο ταχύτητας ή αν 

βρίσκεται εντός πόλης ή εκτός κτλπ, εξαιρέσεις που αποδυναμώνουν τον νόμο. Τέλος 

μονάχα 84 χώρες φαίνεται να συλλέγουν δεδομένα για τη χρήση ζώνης ασφαλείας, 

κάτι που είναι απαραίτητο για να βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα ώστε να 

προβαίνουν οι πολιτείες στις ανάλογες ενέργειες για τη μείωση των επιπτώσεων των 

τροχαίων ατυχημάτων.  
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Κεφάλαιο 4  

Βάση δεδομένων 

 

4.1  Μη πληρότητα και ανακρίβεια στοιχείων  

 

Οι περισσότερες χώρες χρησιμοποιούν στοιχεία καταγεγραμμένα από την 

αστυνομία ώστε να εντοπίζονται οι τάσεις των τροχαίων ατυχημάτων και να δίνονται 

τα λεπτομερή στοιχεία που θα βοηθήσουν στη μείωση των θυμάτων. Παρ’ όλα αυτά, 

είναι ευρέως αναγνωρισμένο ότι δεν αναφέρονται όλα τα δυστυχήματα στην 

αστυνομία αλλά ούτε και καταγράφονται όλα από την αστυνομία. Γι’ αυτούς τους 

λόγους, κάποιες χώρες χρησιμοποιούν στοιχεία και απ’ τα νοσοκομεία για να 

πλαισιώνουν αυτά της αστυνομίας.  

Οι λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε το ακριβές σύνολο 

των περιπτώσεων είναι οι :  

 Κατανοούμε τις τάσεις των τροχαίων ατυχημάτων, ιδιαιτέρως όταν 

γίνονται συγκρίσεις μεταξύ χωρών που χρησιμοποιούν διαφορετικές 

μεθόδους καταγραφής.  
 Δίνεται στην οδική ασφάλεια η πρέπουσα βαρύτητα ώστε να παρθούν 

αποφάσεις και να γίνουν ενέργειες-παρεμβάσεις για την βελτίωση της. 
 Καθίσταται δυνατή η εκτίμηση του κόστους των τροχαίων 

ατυχημάτων σε όρους οικονομικούς 
  Είναι πιο αποτελεσματικές οι παρεμβάσεις στην οδική ασφάλεια 

ανάμεσα σε περιοχές υψηλού/χαμηλού κινδύνου ή σε ομάδες χρηστών 

ή σε είδη δρόμων κτλπ. 

 

Από τα παραπάνω διαφαίνεται η ανάγκη για εντατικοποίηση των 

προσπαθειών που έχουν ξεκινήσει ήδη κατόπιν υποδείξεων της ευρωπαϊκής  

επιτροπής και του σχεδίου της (2011-2020) για την οδική ασφάλεια, σύμφωνα με το 

οποίο πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα των στοιχείων που καταγράφονται 

από τις εκάστοτε χώρες. Τα κυρίως προβλήματα που αντιμετωπίζονται είναι η μη 

πληρότητα και η ανακρίβεια των καταγεγραμμένων τροχαίων ατυχημάτων, όπως 

επίσης και η δυσκολία για έναν κοινό και ξεκάθαρο ορισμό του ‘’σοβαρού’’ 

τραυματισμού.  

Σε πολλές χώρες το γεγονός ότι η αστυνομία (τροχαία) είναι αυτή που κρίνει 

την σοβαρότητα των τραυματισμένων δημιουργεί αιτία ανακρίβειας των στοιχείων 

καθώς δεν θα έπρεπε να είναι η αρμόδια αρχή για κάτι τέτοιο γιατί προφανώς δεν 
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κατέχουν τα όργανα τις αστυνομίας τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να διαχωρίσουν τη 

σοβαρότητα του τραυματισμού.  

Στη χώρα μας κάτι τέτοιο δεν υφίσταται καθώς η αστυνομία (τροχαία) που 

προσέρχεται πάντα πρώτη στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος, αφού καταγράψει το 

είδος και τα αίτια του περιστατικού, όπως επίσης και των αριθμό, φύλλο, ηλικία των 

εμπλεκόμενων προσώπων, έπειτα συνοδεύει το ασθενοφόρο έως το νοσοκομείο όπου 

ενημερώνεται από τον γιατρό των εξωτερικών ιατρείων για τη σοβαρότητα της υγείας 

των τραυματισμένων.  

Εδώ  γίνεται λοιπόν το πρώτο λάθος. Οι γιατροί θα έπρεπε να αξιολογούν την 

σοβαρότητα της κατάσταση του τραυματισμένου βάση διεθνών αναγνωρισμένων 

κλιμάκων αξιολόγησης όπως το AIS (AbbreviatedinjuryScale) κι όχι αυθαίρετα με 

την κρίση τους όπως γίνεται εδώ στην Ελλάδα, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την 

Ελστατ αλλά και απ’ τους ίδιους τους γιατρούς των εξωτερικών ιατρείων στα 

νοσοκομεία που έγινε η σχετική ερώτηση. Ασχέτως εάν οι γιατροί  κρίνουν σωστά ή 

λάθος, και μόνο απ’ το γεγονός ότι δεν κρίνουν βάση αντικειμενικών προτύπων, αυτό 

μειώνει την αξιοπιστία των στοιχείων.  

Μια ακόμη σοβαρή παράληψη που οδηγεί σε λανθασμένα στοιχεία, έχει να 

κάνει με το γεγονός ότι δεν υπάρχει μία κοινή βάση δεδομένων μεταξύ των φορέων 

που εμπλέκονται στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός 

ότι δεν υπάρχει καλή ‘’συνεργασία’’ μεταξύ τροχαίας και νοσοκομείων οδηγεί σε 

περίπτωση παραπληροφόρησης, καθώς η υγεία των τραυματισμένων που 

προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία μπορεί να μεταβληθεί χωρίς η τροχαία να 

ενημερωθεί για να διορθώσει τα στοιχεία που είχε καταγράψει. Για παράδειγμα, 

μπορεί κάποιος ασθενής που αρχικά να φαινόταν πως δεν είχε κάτι σοβαρό, στη 

συνέχεια να υποτροπίασε σημαντικά με αποτέλεσμα να μην ‘’ανήκει’’ πια στην 

κατηγορία των ελαφριών περιπτώσεων. Η τροχαία όμως, κατόπιν της σωστής σε 

εκείνο το χρονικό σημείο υπόδειξης του εφημερεύοντος γιατρού, έχει καταγράψει την 

περίπτωση με ελαφρή τραυματισμό κι όχι με σοβαρό, πράμα που φάνηκε μονάχα 

μετά από ώρες-μέρες. Το νοσοκομείο υποχρεούται να ενημερώσει την τροχαία 

μονάχα στις περιπτώσεις που ένας βαριά τραυματισμένος τελικά απεβίωσα εντός 30 

ημερών, με συνέπεια να πρέπει η καταγραφή της τροχαία να διορθωθεί και να 

ενταχθεί στις περιπτώσεις των θανάτων από τροχαία ατυχήματα. Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις τα νοσοκομεία δεν ενημερώνουν για τις εξέλιξης στην κατάσταση των 

τραυματιών, κάτι που θα αποφευχθόταν εύκολα εάν υπήρχε τρόπος (που υπάρχει) να 

μοιράζονται την ίδια βάση δεδομένων.  

Επίσης, μία περίπτωση που ενισχύει την αναξιοπιστία των στοιχείων είναι 

όταν δεν περιμένουν ή δεν ειδοποιούν την αστυνομία για το ατύχημα που έλαβε 

χώρα. Αυτό συνήθως συμβαίνει για περιπτώσεις μικροτραυματισμών ή περιπτώσεις 

μικροζημειών στα οχήματα. Είτε στη μία, είτε στην άλλη περίπτωση, τα στοιχεία 

υπολείπονται σε πληρότητα καθώς δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα.  
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 Τέλος, ένας ακόμη φορέας που σχετίζεται άμεσα με τα τροχαία ατύχημα και 

παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις στην καταγραφή και την οργάνωση των στοιχείων 

είναι το ΕΚΑΒ. Είναι από τους πρώτους που καταφτάνουν σε δυστυχήματα με 

τραυματίες και γι’ αυτό το λόγο κατέχει πληροφορίες που θα μπορούσαν να φανούν 

εξωραϊστικά χρήσιμες. Η βάση δεδομένων τους όμως εν έτη 2016 είναι ακόμη σε 
χειρόγραφη μορφή κι όχι σε ηλεκτρονική μορφή. Αυτό αποτελεί τεράστιο 

μειονέκτημα στην επεξεργασία των δεδομένων καθώς η αξιοποίηση τους καθίσταται 

αρκετά δύσκολη έως αδύνατη λόγω κυρίως του απαιτούμενου χρόνου και της 

αναμενόμενης αταξίας που επικρατεί στο τεράστιου όγκου αρχείου των αμέτρητων 

χειρόγραφων εγγράφων.  

 Τα παραπάνω δείχνουν πως παρά τις θετικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα 

τελευταία χρόνια για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, 

εξακολουθούμε να μην παίρνουμε στα σοβαρά τη τεράστια σημασία της σωστής 

καταγραφής αξιόπιστων στοιχείων γύρω από τα τροχαία ατυχήματα. Όταν είμαστε 

στο 2016 και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας δεν κατέχει σύστημα καταγραφής 

των στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, είμαστε αδικαιολόγητοι μπροστά στην 

αποτυχία μας να εκτιμήσουμε το κόστος των τροχαίων ατυχημάτων στη χώρα μας.  

Ένα ακόμη φαινόμενο που θα πρέπει να μας προβληματίσει, όσο αφορά την 

αξιοπιστία των δεδομένων, έχει να κάνει με την ασυμφωνία των στοιχείων για την 

οδική ασφάλεια ανάμεσα στην ελληνική αστυνομία (τροχαία) και την ελληνική 

στατιστική υπηρεσία (ελστάτ). Είναι γνωστό ότι η τροχαία αποτελεί την πρωταρχική 

πηγή των δεδομένων γύρω απ’ τα τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα, καθώς τα όργανά 

της είναι αυτά που καταφθάνουν πρώτα στον τόπο του δυστυχήματος και 

καταγράφουν τις όποιες πληροφορίες χρειάζεται. Οι πληροφορίες αυτές 

καταχωρούνται στο αρμόδιο τμήμα της περιοχής και στη συνέχεια είναι διαθέσιμες 

για επεξεργασία. Η Ελστατ ζητεί και παίρνει αυτά τα δεδομένα ώστε να τα 

ταξινομήσει, οργανώσει και γενικά να τα επεξεργαστεί με μεγαλύτερη προσοχή απ’ 

ότι οι άνθρωποι της τροχαίας. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι φορείς-οργανώσεις-
υπηρεσίες που κάνουν μελέτες-εργασίες-αναφορές πάνω στα τροχαία ατυχήματα 

στην Ελλάδα χρησιμοποιούν τα δεδομένα που έχουν επεξεργαστεί απ’ την ΕΛΣΤΑΤ 

κι όχι αυτά της Ελληνικής αστυνομίας.  

Υπάρχουν χρονιές, πχ 1991, που η τροχαία έχει 222 παραπάνω θανάτους 

καταγεγραμμένους (1790 έναντι 2012) ή χρονιές, πχ 2005, που η Ελστατ  έχει 

καταμετρημένους 188 παραπάνω θανάτους (1658 έναντι 1470). Τέλος υπάρχουν και 

χρονιές, πχ 2008, που η διαφορά στα δεδομένα των δυο πλευρών είναι πολύ μικρές, 

(1553 – 1550). Δεν έχει δοθεί όμως μέχρι στιγμής κάποια ικανοποιητική δικαιολογία 

για αυτές τις διαφορές στα δεδομένα. Ωστόσο είναι αλήθεια πως η τροχαία απ’ την 

πλευρά της παραδέχεται πως σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα απ’ την ΕΛΣΤΑΤ είναι 

πιο αξιόπιστα απ’ τα δικά της. παραδέχονται ότι μπορεί να γίνονται λάθη που 

οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα από μεριάς Ελληνικής αστυνομίας, ενώ από 

την άλλη, η ΕΛΣΤΑΤ τόλμησε και σωστά διευκρίνισε ότι κάποιες διαφορές μπορεί 
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να οφείλονται στο γεγονός ότι η τροχαία δεν καταμετράει ατυχήματα που γίνονται 

στους χώρους των λιμανιών, κάτι για το οποίο είναι υπεύθυνη η αντίστοιχη υπηρεσία 

του λιμενικού. Όπως φαίνεται όμως απ’ τον πίνακα και το διάγραμμα, αυτό σε καμιά 

περίπτωση δεν μπορεί να είναι η μόνη αιτία για τη διαφορά στους καταγεγραμμένους 

θανάτους από τροχαία ατυχήματα, γιατί αφενός οι διαφορές είναι μεγάλες και δεν 

είναι λογικό να υπάρχουν τόσοι πολλοί θάνατοι σε χώρους λιμανιών, και αφετέρου 

και πιο σημαντικό, τις περισσότερες χρονιές οι καταμετρημένοι θάνατοι απ’ την 

τροχαία ξεπερνούν αυτούς απ’ την ΕΛΣΤΑΤ όποτε η παραπάνω δικαιολογία δεν 

ευσταθή μόνη της. 

 

Πίνακας 5.1 : Σύγκριση καταγεγραμμένων θανάτων μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και 

τροχαίας 

 

Έτος Θάνατοι από τρ. 

Ατυχήματα (ΕΛΣΤΑΤ) 
Θάνατοι από τρ. 

Ατυχήματα (Τροχαία) 
1991 1.790 2012 
1992 1.829 1995 
1993 1.830 2008 
1994 1.909 2076 
1995 2.043 2149 
1996 2.157 2175 
1997 2.105 2141 
1998 2.182 2229 
1999 2.116 2181 
2000 2.037 2103 
2001 1.880 1911 
2002 1.634 1655 
2003 1.605 1613 
2004 1.670 1547 
2005 1.658 1470 
2006 1.657 1493 
2007 1.612 1449 
2008 1.553 1550 
2009 1.456 1463 
2010 1.258 1261 
2011 1.141 1091 
2012 988 976 
2013 879 865 
2014 795 801 
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Σχήμα 5.1 :: Σύγκριση καταγεγραμμένων θανάτων μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και 

τροχαίας 

 

 

Τέλος, στην περίπτωση που τα δεδομένα κάποιου εκ των δυο φορέων ήταν 

μονίμως και ‘’σταθερα’’ περισσότερα από της άλλης, θα μας διευκόλυνε στην 

αναζήτηση της αιτίας στην οποία οφείλεται η διαφορά, καθώς θα υποδείκνυε έναν 

υφιστάμενο λόγο που θα παρέμενε ίδιος στο πέρασμα του χρόνου. Κάτι τέτοιο όμως 

δεν συμβαίνει και εφόσον δεν έχουμε κάποια περεταίρω  πληροφόρηση για τα 

χρονικά σημεία που παρατηρείται αντιστροφή στις δύο πλευρές και τους θανάτους 

που έχουν καταμετρήσει, τότε οδηγούμαστε αναπόφευκτα σε ένα μοτίβο τυχαιότητας  

που οφείλεται σε ανθρώπινο παράγοντα και υποκρύπτει υπαιτιότητα  πιθανώς εκ 

μέρους της τροχαίας.   

 

5.2  Ορισμός «σοβαρού» τραυματισμού και ο ρόλος του στην εκτίμηση 

της οδικής ασφάλειας 

Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν τρεις κατηγορίες τραυματισμού : ελαφρύς 

τραυματισμός, σοβαρός τραυματισμός και θανατηφόρος τραυματισμός. Ως 
θανατηφόρος τραυματισμός έχει επικρατήσει ο ορισμός του τραυματισμού που 

οδηγεί σε θάνατο εντός 30 ημερών απ’ τη στιγμή του ατυχήματος. Ο ορισμός αυτός 

είναι διεθνώς αναγνωρισμένος (IRTAD, UNECE, WHO etc).  

Ελαφρύς τραυματισμός είναι όλες όσες περιπτώσεις δεν χαρακτηρίζονται ως 

σοβαροί τραυματισμοί, κι έτσι οδηγούμαστε στη δύσκολη υπόθεση του ορισμού του 

σοβαρού τραυματισμού. για τον οποίο δεν έχει καθιερωθεί διεθνώς κάποιος κοινός 
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ορισμός που να δηλώνει με σαφήνεια τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε ελαφρύ 
και σοβαρό τραυματισμό. Ως συνέπεια αυτού, υπάρχουν χώρες με διαφορετικούς 

ορισμούς του «σοβαρού» τραυματισμού, καθώς έχουν διαφορετικά κριτήρια. Αυτά 

είναι :  

 Η διάρκεια της νοσηλείας στο νοσοκομείο : Σε πολλές χώρες σοβαρά 

τραυματισμένος χαρακτηρίζεται το άτομο που παραμένει υπό 

νοσηλεία παραπάνω από 24 ώρες. (εκτός των περιπτώσεων απλής 

παρακολούθησης) (7 μέρες στην Πολωνία)  
 Το είδος του τραυματισμού : Σε μερικές χώρες «σοβαρός 

τραυματισμός» είναι αυτός που αφορά συγκεκριμένα είδη 

τραυματισμών. Για παράδειγμα, στη Σουηδία, άτομο με βαρύ 

τραυματισμό χαρακτηρίζεται οποιοσδήποτε που έχει αποκτήσει 

κάταγμα, σοβαρό κόψιμο, διάσειση ή εσωτερικό τραυματισμό. Επίσης, 

σοβαρά τραυματισμένος θεωρείται και αυτός που προβλέπεται να 

χρειαστεί νοσηλεία.  
 Η ανικανότητα για εργασία  (Αυστρία, Ελβετία, Πολωνία)  
 Διάρκεια ανάρρωσης (Ουγγαρία, Ιαπωνία). : Στην Ουγγαρία, ένας 

τραυματισμός είναι σοβαρός εάν απαιτείται θεραπεία παραπάνω από 

οχτώ μέρες. Στην Ιαπωνία, ένας τραυματισμός είναι σοβαρός εάν ο 

προβλεπόμενος χρόνος ανάρρωσης εκτιμάται παραπάνω από 30 

ημέρες.  
 Μακροχρόνιες αναπηρίες  

 

Όταν μία κάκωση νωτιαίου μυελού (αναπηρία εφόρου ζωής ) έχει τον ίδιο 

χαρακτηρισμό  με μία εσωτερική αιμορραγία (ανάρρωση μετά από λίγες μέρες ), 

καθίσταται πολύ δύσκολη η σύγκριση των στοιχείων ανάμεσα σε χώρες ή γενικά και 

περιοχές της ίδιας χώρας, αλλά ακόμη καθίσταται αδύνατη και η αποτίμηση του 

οικονομικού κόστους των σοβαρών τραυματισμών γιατί οι περιπτύσσεις που 

αφορούν αυτήν την κατηγορία διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, όπως θα δούμε και 

στη συνέχεια.  

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να θίξω και συνάμα να αναδείξω ένα , κατά τη 

γνώμη μου, πολύ σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με την μέχρι στιγμής μη 

αξιοποίηση των στοιχείων που έχουμε για τους σοβαρούς τραυματισμούς. Όπως 

φάνηκε από τα παραπάνω αλλά κι όπως πράγματι ισχύει στη διεθνή επιστημονική 

κοινότητα, ως μέτρο αξιολόγησης της οδικής ασφάλειας και ως μέτρο σύγκρισης 

ανάμεσα στις χώρες χρησιμοποιούνται οι καταγεγραμμένοι θάνατοι ετησίως που 

οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα προχωράμε σε 

‘’κανονικοποίηση’’ των δεδομένων και μιλάμε για νεκρούς ανά εκατομμύριο 

κατοίκων ή νεκρούς ανά εκατομμύριο οχημάτων.  
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Πιθανολογώ πως επειδή ο θάνατος θεωρήθηκε ως η πιο σοβαρή επίπτωση των 

τροχαίων ατυχημάτων και πως κυρίαρχος στόχος μας θα πρέπει να είναι η μείωση 

τους, για ευνόητους λόγους καθιερώθηκε και ως το μέτρο σύγκρισης του επιπέδου 

της οδικής ασφάλειας στην κάθε χώρα. Περισσότεροι θάνατοι, χειρότεροι οδική 

ασφάλεια. Λιγότεροι θάνατοι, καλύτερη οδική ασφάλεια. Σωστά ;  

Κι όμως αυτή είναι μια λανθασμένη προσέγγιση του ζητήματος που για πολλά 

χρόνια μας οδηγούσε σε περιορισμένης αξιοπιστίας συμπεράσματα. Απ’ τη μια 

έπρεπε κάπως να ξεκινήσουμε για να καταπολεμήσουμε τη μάστιγα των τροχαίων 

ατυχημάτων.  Απ’ την άλλη, έχουμε πια αποκτήσει μια σχετική πείρα πάνω στα 

ζητήματα αυτά και ίσως είναι η ώρα να διορθώσουμε ακόμη και τις μικρές 

λεπτομέρειες που μπορεί να μας πληροφορούν.   

Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός ότι οι σοβαροί τραυματισμοί δεν λαμβάνονται 

με κάποιον τρόπο υπόψη στην αξιολόγηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας είναι 

μία σημαντική παράληψη στο υπάρχον μοντέλο καθώς με αυτόν τον τρόπο 

αγνοούνται πληροφορίες που θα μπορούσαν, όπως θα δούμε, να αλλάξουν άρδην τα 

τελικά μας συμπεράσματα. Εάν τώρα ο θάνατος είναι πιο ‘επίπονη’’ και ‘’επιζήμια’’ 

περίπτωση απ’ τον σοβαρό τραυματισμό, αυτό δεν ούτε εύκολη υπόθεση αλλά ούτε 

και αποτελεί μέρος της ενασχόλησης μας στην εργασία αυτή. Το δίχως άλλο όμως, 

κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το μεγάλο ψυχολογικό αλλά και οικονομικό 

κόστος ενός σοβαρού τραυματισμού, γι ‘ αυτό και πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε 

ακόμη μεγαλύτερη προσοχή στις περιπτώσεις αυτές.  

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες για να μειωθούν τα 

τροχαία ατυχήματα και πράγματι τα στοιχεία δείχνουν σημαντική βελτίωση στα 

επίπεδα οδικής ασφάλειας στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Οι στόχοι του 

προγράμματος 2011-2020 υποδεικνύουν μέτρα ώστε οι θάνατοι απ’ τα τροχαία 

ατυχήματα να μειωθούν στο 50%. Τι γίνεται όμως με τις περιπτώσεις των σοβαρά 

τραυματισμένων ; Δεν μας απασχολούν ή θεωρούμε πως εφόσον μειώνονται οι 

νεκροί απ’ τα τροχαία ατυχήματα θα μειώνονται επομένως και οι σοβαρά 

τραυματισμένοι ; Είναι σωστό αυτό το σκεπτικό ;  

Σε κάποιες χώρες πράγματι οι τάσεις των θανάτων απ’ τα τροχαία ατυχήματα 

και των σοβαρών τραυματισμών εμφανίζουν παρόμοιες πτωτικές συμπεριφορές και 

το παραπάνω σκεπτικό μοιάζει να επιβεβαιώνεται, υπάρχουν όμως και χώρες που δεν 

ισχύει κάτι τέτοιο οπότε καταλήγουμε πως δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να 

προσπερνούνε τα στοιχεία των σοβαρών τραυματισμών. 
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Σχήμα 5.2 : Σύγκριση τάσεων για θανάτους και σοβαρά τραυματισμένων σε 

διάφορες χώρες 

 

Μελετώντας τις δύο τάσεις ταυτοχρόνως μπορούν να αρθούν χρήσιμα 

συμπεράσματα για όλες τις χώρες. Χαρακτηριστικότατη όμως περίπτωση και άμεσα 

συνδεόμενη με την εδώ συζήτηση μας είναι αυτή της Ιαπωνίας (διάγραμμα κάτω 

δεξιά) όπου για μια χρονικοί περίοδο οι δύο τάσεις είναι κυριολεκτικά αντίθετες. Εάν 

λοιπόν κανείς λίγο πριν το 2000 κοιτούσε μόνο τους νεκρούς απ’ τα τροχαία 

ατυχήματα θα έβλεπε μια ξεκάθαρη μείωση οπότε και θα συμπέραινε σημαντική 

βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ιαπωνία, την ίδια ώρα που τα νοσοκομεία και 

τα νοικοκυριά της χώρας θα γέμιζαν με όλο και περισσότερους σοβαρούς τραυματίες 

με αναπηρίες και προβλήματα υγείας που μείωναν την ποιότητα ζωής τους, των ίδιων 

αλλά και των οικογενειών τους, με το φαινόμενο αυτό να κλιμακωνόταν αλλά κανείς 

να μην θορυβείτε γιατί οι νεκροί ανά έτος μειώνονταν οπότε και ήμασταν σε καλό 

δρόμο… 

Μην πάμε όμως μακριά. Ας  δούμε μέσω χρονοσειρών την τάση των θανάτων 

απ’ τα τροχαία ατυχήματα αλλά και των σοβαρών τραυματισμών στην Ελλάδα για 

την περίοδο 1991-2014.  
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Πίνακας 5.2 : Θάνατοι και σοβαροί τραυματισμοί από τροχαία ατυχήματα 

(1991-2014) 

 

Έτος Θάνατοι από τρ. 

Ατυχήματα 
Σοβαροί τραυματισμοί 

από τρ. ατυχήματα 
1991 1.790 3.318 
1992 1.829 3.597 
1993 1.830 3.116 
1994 1.909 3.372 
1995 2.043 3.475 
1996 2.157 3.327 
1997 2.105 4.288 
1998 2.182 4.720 
1999 2.116 4.558 
2000 2.037 4.200 
2001 1.880 3.238 
2002 1.634 2.608 
2003 1.605 2.348 
2004 1.670 2.395 
2005 1.658 2.270 
2006 1.657 2.021 
2007 1.612 1.821 
2008 1.553 1.872 
2009 1.456 1.676 
2010 1.258 1.709 
2011 1.141 1.626 
2012 988 1.399 
2013 879 1.212 
2014 795 1.016 
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Σχήμα 5.3 : Σύγκριση τάσεων για θανάτους και σοβαρά τραυματισμένων 

στην Ελλάδα 

 

 

 

 Σε γενικές γραμμές και οι δυο τάσεις έχουν καθοδική πορεία. Αλλά αν 

παρατηρήσουμε λίγο καλύτερα βλέπουμε μια σημαντική αναπήδηση (κορυφή) που 

αφορά την χρονοσειρά των σοβαρών τραυματισμών απ΄ τα τροχαία ατυχήματα. Εάν 

κανείς κοιτούσε μονάχα τους θανάτους ανά έτος θα έβλεπε την περίοδο 1995-2000 
μια στάσιμη κατάσταση και θα έκρινε πως τα επίπεδα της οδικής ασφάλειας δεν 

εμφανίζουν κάποια ανησυχητική αλλαγή. Εάν κοιτάξουμε όμως τους σοβαρούς 

τραυματισμούς πως κινούνται την ίδια χρονική περίοδο, θα διαπιστώσουμε μια πολύ 

δυσάρεστη αυξητική τάση που κάθε άλλο παρά αμελητέα δεν μπορεί να θεωρηθεί. Η 

οδική ασφάλεια στη χώρα μας περιήλθε σε χειρότερη θέση κι αυτό δε θα γινόταν 

αντιληπτό εάν επαναπαυόμασταν στα στοιχεία και την τάση των θανατηφόρων 

τροχαίων ατυχημάτων.  

 Για τους ίδιους λόγους είναι αμφιλεγόμενη και η σύγκριση του εκτιμώμενου 

επιπέδου οδικής ασφάλειας ανάμεσα στις χώρες. Όπως είδαμε στο εισαγωγικό 

κεφάλαιο, αυτό που έκανε η ευρωπαϊκή επιτροπή οδικής ασφάλειας ήταν να πάρει 

τους νεκρούς/εκατομμύριο κατοίκων  κάθε χώρας και να συγκρίνει τα αποτελέσματα. 

Τα συμπεράσματα όμως από αυτή την σύγκριση μας δίνουν πληροφορίες μονάχα για 

την απόδοση των  μέτρων  που έχουν πάρει οι εκάστοτε χώρες για τη μείωση των 

θανάτων ετησίως κι όχι γενικά για το επίπεδο οδικής ασφάλειας της χώρας.  
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 Μπορεί για παράδειγμα μία χώρα να έχει καλύτερες πρώτες βοήθειες από 

κάποια άλλη κι έτσι να εμφανίζει μικρό ποσοστό θανάτων και μεγάλο ποσοστό 

σοβαρά τραυματισμένων, οδηγώντας σε λανθασμένα αποτελέσματα κατόπιν της 

σύγκρισης των δύο χωρών. Είναι εμφανής λοιπόν η ανάγκη μιας πιο σφαιρικής 

εκτίμησης της κατάστασης στην κάθε χώρα προτού  προχωρήσουμε σε συγκρίσεις, 

καθώς είναι καθοριστικής σημασίας οι στατιστικές που αφορούν τους σοβαρά 

τραυματισμένους απ’ τα τροχαία ατυχήματα ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα για το 

επίπεδο της οδικής ασφάλειας στη κάθε χώρα.  

 Τα παραπάνω, αν και κάπως καθυστερημένα, έγιναν αντιληπτά από την 

αρμόδια Ευρωπαϊκή επιτροπή καθώς στην αναφορά που εκδόθηκε τον Ιούνιου του 

2015 παραδέχεται ευθέως πως σαν Ευρώπη στο σύνολο απομακρυνόμαστε από τους 

στόχους του 2020 και πως είναι πλέον επιτακτικής σημασίας να εστιάσουμε τις 

δυνάμεις μας στη μείωση των σοβαρά τραυματισμένων απ’ τα τροχαία ατυχήματα, οι 

οποίοι αντιθέτως με τις προθέσεις μας, το 2014 εμφάνισαν αύξηση  2,5% σε σχέση με 

το 2013. Έτσι, το Ευρωπαϊκό θέσπισε ορισμένα μέτρα τα οποία στη συνέχεια τα 

ενστερνίστηκε η  Ευρωπαϊκή επιτροπή οδικής ασφάλειας διαμορφώνοντας έναν νέα 

στρατηγικό χάρτη βασισμένο στις ακόλουθες προτάσεις :  

 Να υιοθετηθούν συστήματα συλλογής στοιχείων βάση των οποίων κάθε 

χρόνο να συντάσσονται αναφορές  για τον αριθμό των σοβαρών 

τραυματισμών αξιολογημένοι από το MAIS3+.  
 Παράλληλα με τους στόχους για τη μείωση των θανάτων, να τεθούν και 

συγκεκριμένοι στόχοι για τη μείωση των σοβαρά τραυματισμένων σύμφωνα 

με το MAIS3+.. 
 Να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της εγκαθίδρυσης κοινής βάσης 

δεδομένων των νοσοκομείων και της αστυνομίας  για τους βαριά 

τραυματισμένους απ’ τα τροχαία ατυχήματα.  
 Να συνεχιστεί η συλλογή στοιχείων που είναι βασισμένα στον προηγούμενο 

ορισμό του σοβαρού τραυματισμού ακόμη και μετά την εφαρμογή του νέου 

ορισμού. 
 Να συμπεριληφθούν οι σοβαροί τραυματισμοί στην διαμόρφωση των μέτρων 

αντιμετώπισης, εάν δεν συμπεριλαμβάνονται ήδη.  

 

 

 

 

 

 



48 
 

 
 
 

Κεφάλαιο 6 

Επιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων 

 

Τα τροχαία ατυχήματα συμβαίνουν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτων, οι 

επιπτώσεις τους όμως διαρκούν ημέρες, βδομάδες, μήνες, χρόνια ή ακόμη και για μια 

ολόκληρη ζωή. Ένας μεγάλος αριθμός ατόμων που ενεπλάκησαν σε τροχαία 

δυστυχήματα κατάφεραν τελικά να αναρρώσουν, αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό 

ανθρώπων που δε κατάφερε να αναρρώσει κι θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του 

με μια μόνιμη αναπηρία. Στην Ισπανία για παράδειγμα, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα 

που έγινε, το 15% από όσους επέζησαν από το δυστύχημα έπρεπε να νοσηλευτούν ως 

εσωτερικοί ασθενείς σε νοσοκομείο, ενώ το 32% χρειάστηκε να λείψουν από την 

δουλειά τους από 1 μέχρι 33 μήνες και ακόμη ένα 29% έμεινε μακριά από την 

εργασία του για παραπάνω από 3 μήνες.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, οι επιπτώσεις των τροχαίων ατυχημάτων έχουν 

πολυδιάστατο χαρακτήρα και αυτό γιατί επηρεάζουν πολλούς ανθρώπους με 

ποικίλους τρόπους. Την μεγαλύτερη και πιο δυσάρεστη αλλαγή στη ζωή τους 

υφίστανται οι άμεσα εμπλεκόμενοι στο τροχαίο ατύχημα καθώς στην περίπτωση που 

έχουν τραυματιστεί, βλέπουν την ποιότητα της ζωής τους να μειώνεται ραγδαία. Μαζί 

με αυτούς όμως επηρεάζονται και οι ζωές των οικογενειών των εμπλεκόμενων και 

άμεσα και έμμεσα καθώς τις περισσότερες φορές τα τροχαία ατυχήματα 

συνοδεύονται και από οικονομικές επιβαρύνσεις.  Αυτό ισχύει και σε επίπεδο 

κοινωνιών, με το οικονομικό – ψυχολογικό κόστος των τροχαίων ατυχημάτων να έχει 

άκρως ανησυχητικές έως τρομακτικές διαστάσεις.   

 

6.1  Επιπτώσεις στην υγεία  

 

Πιο συγκεκριμένα, η κυριότερη και πιο άμεση επίπτωση των τροχαίων 

ατυχημάτων είναι η απώλεια της σωματικής ακεραιότητας-υγείας των άμεσα 

εμπλεκομένων. Στο σύνολο τους, τα τροχαία ατυχήματα έχουν σαν αποτέλεσμα 

πολλών ειδών τραυματισμούς, κυριολεκτικά σε κάθε μέρος του σώματος, κάτι που 

εξαρτάται από το είδος της σύγκρουσης και την ένταση-σοβαρότητα της. Οι πιο 

συχνοί τραυματισμοί είναι οι εξής : 

 : Ένας από τους πιο συχνούς τραυματισμούς που μπορεί να συμβεί σε 

έναν οδηγό ή περαστικό είναι κάποια εγκεφαλική βλάβη λόγω της 

σύγκρουσης του κεφαλιού με κάποιο αντικείμενο. Τα συμπτώματα 

μπορεί να είναι ήπια, μέτρια ή σοβαρά, κάτι που εξαρτάται από την 

έκταση της εγκεφαλικής Τραυματισμοί στο κεφάλι και τoν εγκέφαλο 
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ζημιάς και της περιοχής που επηρεάστηκε. Ακόμη κι εάν δεν υπάρχουν 

ορατά σημάδια τραυματισμού (πχ μώλωπες και σκισίματα), ο 

εγκέφαλος μπορεί να έχει πιεστεί μέσα στο κρανίο λόγω της ορμής της 

σύγκρουσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει εσωτερικό πρήξιμο ή 

αιμορραγία. 
 Τραυματισμοί του λαιμού : Μια ακόμη συχνή μορφή τραυματισμού 

από τροχαίο ατύχημα είναι οι τραυματισμοί του λαιμό που μπορεί να 

είναι είτε ήπιας μορφής, πχ αυχενικός τραυματισμός και θλάση στην 

περιοχή του λαιμού, είτε πιο σοβαρές περιπτώσεις όπως μετατόπιση 

του τραχήλου και τραυματισμό του δίσκου. 
 Τραυματισμοί του νωτιαίου μυελού : Οι ζημιές στο νωτιαίο μυελό 

συμβαίνουν όταν μετατοπισμένα θραύσματα  κόκκαλου, ή υλικά από 

το δίσκο, ή πρησμένοι σύνδεσμοι εισέρχονται εντός του νωτιαίου 

μυελού  καταστρέφοντας νευρώνες, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για 

την μεταφορά σημάτων-εντολών από τον εγκέφαλο προς το υπόλοιπο 

σώμα και το αντίστροφο. Οι τραυματισμοί του νωτιαίου μυελού 

οδηγούν σε απώλεια λειτουργικότητας ή αίσθησης σε διάφορες 

περιοχές του σώματος.  
 Τα πιο συνηθισμένα σημεία που αφορούν τραυματισμούς της μέσης 

λαμβάνουν χώρα στα χαμηλότερα τμήματα αυτής, 

συμπεριλαμβανομένων διαστρεμμάτων και τραβηγμάτων, 

σχηματισμός κήλης σε δίσκο και κατάγματα σπονδύλων. Αυτοί οι 

τραυματισμοί μπορούν να προκαλέσουν πόνο και περιορισμό στην 

κινητικότητα.  Μερικές φορές τα συμπτώματα ακόμη και των πιο 

σοβαρών τραυματισμών της μέσης μπορεί να εμφανιστούν καιρό μετά 

το ατύχημα. Δυστυχώς, οι τραυματισμοί της μέσης αφήνουν πίσω τους 

πολλές φορές μακροχρόνιες ενοχλήσεις.  
 Στα τροχαία ατυχήματα οι τραυματισμοί του προσώπου είναι 

συνηθισμένοι και μπορούν να προκληθούν από το τιμόνι του 

οχήματος, το ταμπλό του αυτοκινήτου, το παρμπρίζ, τους αερόσακους, 

τα πλαϊνά τζάμια και γενικά από θρύμματα γυαλιού. Αυτοί οι 

τραυματισμοί εμφανίζουν εύρος στη σοβαρότητα τους, από απλά 

γδαρσίματα και μελανιές, κοψίματα και κατάγματα, έως και σοβαρά 

κατάγματα στο σαγόνι και σημαντικές ζημιές στα δόντια.  
 Μια ακόμη συνέπεια των τροχαίων ατυχημάτων είναι οι τραυματισμοί 

εσωτερικών οργάνων όπως στο έντερο, το συκώτι, τη σπλήνα, τα 

νεφρά, τους πνεύμονες, την καρδιά και την κεντρική της αρτηρία. 

Επίσης, τα σπασμένα πλευρά είναι αρκετά σύνηθες, τρυπώντας τα 

πνευμόνια αλλά και άλλα όργανα. Οι τραυματισμοί εσωτερικών 

οργάνων απειλούν άμεσα τη ζωή του τραυματία και χρίζουν άμεσης 

ιατρικής φροντίδας.  
 Πολλές φορές, σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα που είχαν ως 

αποτέλεσμα την απώλεια ζωών ή σοβαρούς τραυματισμούς, οι άμεσα 
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συμμετέχοντες στο δυστύχημα ή ακόμη και οι περαστικοί είναι πιθανό 

να εμφανίσουν βραχυχρόνια ή μακροχρόνια ψυχολογικά προβλήματα, 

όπως ψυχικό πόνο, διαταραχή μετατραυματικού στρες, διαρκής άγχος 

και κατάθλιψη. Αυτοί οι ψυχολογικοί τραυματισμοί μπορούν να 

επηρεάσουν κάθε πτυχή της ζωής του ατόμου και να έχουν και 

μακροχρόνια επίδραση.   

 

Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω, τα είδη των σοβαρών τραυματισμών 

που μπορεί να υποστεί κανείς από τροχαίο ατύχημα είναι πολλά, οπότε στη συζήτηση 

για τις επιπτώσεις των ατυχημάτων αυτών κινούμαστε σε θολά νερά όσο δεν έχουμε 

μια σαφή εικόνα του τι σημαίνει σοβαρός τραυματισμός και ποια η συχνότητα της 

κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Αυτό έχει σημασία γιατί άλλη συζήτηση θα κάνουμε 

όταν μιλάμε για κάκωση χεριού, άλλη για κάκωση λεκάνης όπου ο ασθενής μένει στο 

κρεβάτι τουλάχιστον ένα μήνα και άλλη για κάκωση νωτιαίου μυελού οπου ο 

ασθενής θα μείνει σε αναπηρική καρέκλα για το υπόλοιπο της ζωής του.  

Δυστυχώς αυτό το κενό γύρω από τους σοβαρούς τραυματισμούς δεν 

εμφανίζεται μονάχα στη χώρα μας αλλά γενικά στη παγκόσμια βιβλιογραφία δεν 

εντοπίστηκαν ενδελεχείς μελέτες που να δίνουν κατανομή των επιμέρους 

περιπτώσεων των σοβαρών τραυματισμών. Κυρίαρχο τροχοπέδη στην αποσαφήνιση 

των ειδών των σοβαρών τραυματισμών και της συχνότητας που εμφανίζεται το 

καθένα από αυτά είναι η κακή οργάνωση των στοιχείων για τα τροχαία ατυχήματα 

στα νοσοκομεία της χώρας, όπου είναι εξαιρετικά χρονοβόρα η αδειοδότηση από 

μεριάς νοσοκομείο για τέτοιου είδους έρευνες αλλά και εξαιρετικά δύσκολη η 

επεξεργασία των όποιων αποκτηθέντων δεδομένων, καθώς όλα βρίσκονται σε 

χειρόγραφη μορφή και σε κακή κατάσταση-οργάνωση.  

Παρ’ όλα αυτά, κατόπιν επίμονης προσπάθειας για τουλάχιστον ένα χρόνο, 

κατέστη εφικτό να απομονωθούν από τα βιβλία των επίγοντων του Γενικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου 202 περιπτώσεις βαριά 

τραυματισμένων από τροχαία ατυχήματα ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους μια εικόνα 

του τι εννοούμε με τον όρο ‘’βαριά τραυματισμένος’ και πόσο συχνά εμφανίζονται οι 

διάφοροι τραυματισμοί που μπορούν να πλήξουν τη σωματική ακεραιότητα ων 

εμπλεκομένων σε ένα τρ. Ατύχημα. τα αποτελέσματα αυτής της έρευνες ακολουθούν 

στο παρακάτω σχήμα.   
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Σχήμα 6.1 : Τα είδη σοβαρών τραυματισμών από τρ. Ατυχήματα και η συχνότητα 

τους 

 

 

 Από τη παραπάνω στατιστική προκύπτει το συμπέρασμα ότι ο πιο σοβαρός 

τραυματισμός σε τροχαίο ατύχημα είναι αυτός της κεφαλής (54%) όπου οι επιπτώσεις 

μπορεί να είναι έως πολύ σοβαρές με ανεπανόρθωτες συνέπειες για την υγεία του 

τραυματισμένου. Ακολουθούν οι τραυματισμοί άνω και κάτω άκρων (24%), «άλλοι» 

τραυματισμοί (14,5%), τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης (5%) και τραυματισμοί 

εσωτερικών οργάνων (2,5%).  

 Αυτή ωστόσο είναι μια πρώτη προσέγγιση, καθώς εξακολουθούμε να έχουμε 

μια εικόνα περιορισμένης σαφήνειας για τους σοβαρούς τραυματισμούς από τροχαία 

ατυχήματα. Γι’ αυτό το λόγο θα ακολουθήσουν πίνακες με αναλυτικότερη 

κατηγοριοποίηση των παραπάνω περιπτώσεων με το ακριβές πλήθος της καθεμίας 

περίπτωσης ξεχωριστά.  
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Πίνακας 6.1 : Τραυματισμοί στο κεφάλι και τoν εγκέφαλο (109 στο σύνολο) 

 

Είδος τραυματισμού Αριθμός 

περιπτώσεων 
ΕΤΚ (Επιπολής τραυματισμός κεφαλης) 81 

Επισκληρίδια αιμορραγία 3 
Υπόσκληρίδια αιμορραγία 2 

Τραυματισμός τριχωτού κεφαλής 2 
Κρανιοεγκεφαλική κάκωση 4 

Ενδοκρανιακός τραυματισμός 2 
Κάκωση κεφαλής 1 

Εστιακός τραυματισμός εγκεφάλου 2 
Κάταγμα κρανίου και οστών προσώπου 7 

Ενδοεγκεφαλική αιμοραγία 1 
Υπαραχνωειδής αιμορραγία 4 

 

Πίνακας 6.2 : Κάταγμα/τραυματισμός ανω-κάτω άκρων (48 στο σύνολο) 

 

Είδος τραυματισμού Αριθμός 

περιπτώσεων 
Καταγμα κνημης περονης 19 
Καταγμα μηριαιου οστου 5 

Καταγμα – τραυματισμοι κατω ακρου 6 
Καταγμα ιστακαρπιου οστου 1 
Καταγμα μετακαρπιου οστου 1 

Ε.Τ ανω άκρων 1 
Ακρωτηριασμός άνω άκρου 1 
Κάκωση κερκίδας / ωλένης 9 
Κάκωση βραχιόνιου οστού 5 

 

Πίνακας 6.3 : «Άλλοι» τραυματισμοί (30 στο σύνολο) 

Είδος τραυματισμού Αριθμός 

περιπτώσεων 
Ε.Τ.θώρακα 2 

Κάταγμα αυχένα – 2 2 
Τραυματισμός-κάκωση κλείδας-ώμου-

ωμοπλάτης 
4 

Κάταγμα στερνου 5 
Τραυματισμός ράχης και πιέλου 3 

Καταγμα πλευρας 5 
Καταγμα κοτυλης 4 
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Αλλα 5 
 

 

Πίνακας 6.4 : : Καταγμα/τραυματισμοες σπονδυλικης στηλης (10 στο σύνολο) 

Είδος τραυματισμού Αριθμός 

περιπτώσεων 
Κάταγμα οσφυικού σπονδύλου 2 

Κάταγμα θωρακικού σπονδύλου 2 
Κάταγμα αυχενικού σπονδύλου 2 

Τραυματισμός αυχενικής μοίρας/ 
νωτιαίου μυελού 

1 

Κάκωση νωτιαίου μυελού 1 
Πάθηση αυχενικού μεσοσπονδύλιου 

δίσκου 
1 

Διάστρεμα αυχενικής μοίρας 1 
 

Πίνακας 6.5 : Τραυματισμοί εσωτερικών οργάνων (5 στο σύνολο) 

Είδος τραυματισμού Αριθμός 

περιπτώσεων 
Τραυματισμοί εσωτερικών οργάνων 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 
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Τα παραπάνω αφορούν επιπτώσεις  στους άμεσα εμπλεκομένους στα τροχαία 

ατυχήματα. Υπάρχει όμως και μια σημαντική ομάδα ανθρώπων που επηρεάζεται 

σοβαρότατα χωρίς να έχει κάποια άμεση συσχέτιση με το δυστύχημα, και αυτή δεν 

είναι άλλη παρά η οικογένεια του εκάστοτε θύματος. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός 

πως ένας νεκρός ή ένας βαριά τραυματίας έχει από πίσω μια οικογένεια της οποίας τα 

μέλη δύσκολα να συνεχίσουν τη ζωή τους όπως πριν. Αντιθέτως, οι αλλαγές μπορεί 

να είναι από ήπιες έως πολύ σοβαρές,   

Μελέτες έχουν δείξει για παράδειγμα πως οι περιπτώσεις με τις σοβαρότερες 

επιπτώσεις στην οικογένεια είναι αυτές της απώλειας του πατέρα από τροχαίο 

ατύχημα. Αυτού του είδους η ‘’ακρωτηριασμένη’’ οικογένεια έχει πλέον την ανάγκη 

πολυδιάστατης φροντίδας, κάτι που προκαλεί στα μέλη έντονο άγχος, κατάθλιψη και 

σοκ που οδηγούν τελικά την οικογένεια σε διάλυση, αποκλίνουσα συμπεριφορά και 

ντροπή.  

Σε κάθε περίπτωση όμως ένας σοβαρός τραυματισμός οποιουδήποτε μέλος 

της οικογένειας που έχει ως αποτέλεσμα μια χρόνια αναπηρία έχει σοβαρότατες 

οικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις σε όλη την οικογένεια. Τα ιατρικά-
υγειονομικά έξοδα από μόνα τους είναι τεράστια, κάτι που αλλάζει ραγδαία της 

ισορροπίες εντός της οικογένειας. Τα υπόλοιπα μέλη επιβαρύνονται αναλόγως ώστε 

να καλυφθεί το οικονομικό κενό για να μπορέσει η οικογένεια να επιβιώσει στο 

σύνολο της. Ακόμη όμως και σε αυτή την ‘’αισιόδοξη’’  εκδοχή που το οικονομικό 

κενό καλυφθεί, τα υπόλοιπα μέλη έχουν επωμιστεί ένα βάρος που αναπόφευκτα θα 

έρθει να προστεθεί στους άλλους ψυχολογικούς πόνους που ακολουθούν την 

δυστυχία του τροχαίου ατυχήματος.  

Αλλά η λίστα των ατόμων που επηρεάζονται δυσμενώς  από ένα τροχαίο 

ατύχημα δεν τελειώνει με τα θύματα και τις οικογένειες τους αλλά συμπεριλαμβάνει 

και τους θύτες, τους υπαίτιους πολλών τροχαίων ατυχημάτων όπως παράσυρση 

πεζών που σε πολλές περιπτώσεις και οι δικές τους οι ζωές αλλάζουν με ραγδαίο 

τρόπο. Ακόμη κι αν δεν μπούνε φυλακή, το οικονομικό πρόστιμο που θα τους 

επιβληθεί θα είναι τέτοιο που δύσκολα να κάνουν τη ζωή που έκαναν προηγουμένως. 

Τέλος, οι ψυχολογικές επιπτώσεις που μπορεί να επωμιστούν ορισμένοι θύτες είναι 

τέτοιες που η κατάθλιψη είναι μια αναπόφευκτη κατάληξη.  
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6.2  Οικονομικές επιπτώσεις – οικονομικό κόστος  

 

Οι «μεταφορές» συνεισφέρουν σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και 

επιτρέπουν την δημιουργία μιας παγκόσμιας αγοράς. Δυστυχώς, οι περισσότερες 

μορφές των «μεταφορών» δεν επηρεάζουν τις κοινωνίες μονάχα με τρόπο θετικό 

αλλά και με αρνητικό-δυσάρεστο. Τα αυτοκίνητα για παράδειγμα οδηγούν στην 

κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα τρένα και τα αεροπλάνα συνεισφέρουν στην αύξηση 

των περιβάλλων επιπέδων θορύβου και τα πλοία στη μόλυνση της ατμόσφαιρας. 

Όλες αυτές οι ‘’παρενέργειες’’ αποτελούν κόστη τα οποία μπορούν να εκφραστούν 

σε όρους χρηματικούς : κόστος σε χρόνο λόγω καθυστερήσεων, κόστος στην υγεία 

λόγω της μόλυνσης της ατμόσφαιρας, απώλειες στην παραγωγικότητα λόγω των 

χαμένων ζωών στα τροχαία ατυχήματα, κόστη λόγω των κλιματικών επιπτώσεων των 

μεταφορών κυλπ.  

Γενικά, όταν οι παράπλευρες επιπτώσεις μιας δραστηριότητας επιφέρουν 

κόστος στην κοινωνία, οι οικονομολόγοι αποκαλούν αυτό το κόστος ως εξωτερικό 

κόστος. Αντιθέτως τώρα με τα οφέλη των μεταφορών, τα κόστη δεν λαμβάνονται 

πλήρως υπόψη από τους οδηγούς-χρήστες. Χωρίς τις πολιτικές παρεμβάσεις, τα 

αποκαλούμενα εξωτερικά κόστη δεν συμμετέχουν στη διαμόρφωση της απόφασης 

των χρηστών για τις μεταφορές τους. Έτσι οι χρήστες έρχονται αντιμέτωποι με 

λανθασμένα κίνητρα που τους οδηγούν σε απώλεια ευημερίας.  

Η εσωτερικοποίηση ( internalisation) των εξωτερικών κοστών σημαίνει να 

γίνουν αυτές οι παράπλευρες επιπτώσεις κομμάτι της διαδικασίας ανάληψης 

αποφάσεων από τους χρήστες. Σύμφωνα με τη θεωρία ωφέλειας, η εσωτερικοποίηση 

των εξωτερικών κοστών μέσω της χρήσης εργαλείων της αγοράς (πχ φόροι, χρεώσεις 

κτλπ) μπορεί να οδηγήσει σε μία πιο αποτελεσματική χρήση των υποδομών και να 

μειωθούν οι παράπλευρες αρνητικές επιπτώσεις των μεταφορών.  

Για να επιτευχθεί όμως η προαναφερθείσα εσωτερικοποίηση πρέπει να 

προηγηθεί μια λεπτομερής και αξιόπιστη εκτίμηση των εξωτερικών κοστών. Για να 

οριστούν με ακρίβεια τα κόστη αυτά, πρέπει να διαχωριστούν πρώτα σε :  

 Κοινωνικά κόστη, που αφορούν όλα τα κόστη τα οποία λαμβάνουν 

χώρα λόγω των παροχών και της χρήσης των υποδομών μεταφοράς, 

όπως η φυσιολογική φθορά των υποδομών, τα κόστη κεφαλαίου, τα 

περιβαλλοντικά κόστη, τα κόστη των τροχαίων ατυχημάτων, τα κόστη 

της κυκλοφοριακής συμφόρησης κτλπ 
 Ιδιωτικά (ή εσωτερικά κόστη) άμεσα συνδεδεμένα με τον χρήστη, πχ 

κόστος χρήσης (βενζίνη), κόστος σε χρόνο, κόστος σε φόρους κτλπ 
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Τα εξωτερικά κόστη αφορούν τη διαφορά ανάμεσα στα κοινωνικά κόστη και 

τα ιδιωτικά κόστη. Και τα μεν και δε έχουν να κάνουν με κόστη λόγω φυσικής 

φθοράς των υποδομών, με τα κόστη λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης, 

περιβαλλοντικά κόστη και τα κόστη των τροχαίων ατυχημάτων (υλικά κόστη, 

ιατρικές δαπάνες, απώλεια παραγωγικότητας, θλίψη από ανθρώπινη απώλεια κτλπ) 

τα οποία είναι αυτά που θα μας απασχολήσουν κυρίως στην παρούσα εργασία.  

 

6.2.1  Βασικές έννοιες και κατηγοριοποίηση του κόστους των τροχαίων 

ατυχημάτων 

 

 Η βασικότερη και ίσως η πιο ουσιώδης διάκριση του κόστους των 

µεταφορών είναι αυτή σε χρηµατικό και µη χρηµατικό κόστος µεταφορών. Το 

χρηµατικό κόστος είναι εκείνο που αντιστοιχεί σε πραγµατικές δαπάνες γύρω από 

τον τομέα των «Μεταφορών». Δύο είναι οι βασικές του συνιστώσες: το άµεσο 

χρηµατικό κόστος και το έµµεσο. Ως  άµεσο χρηµατικό κόστος εννοούνται οι 

αµοιβές προσωπικού, τα ασφάλιστρα, οι κάθε είδους ενεργειακές δαπάνες κλπ., ενώ 

ως έµµεσο χρηµατικό κόστος, εννοείται κάθε κόστος το οποίο επιβαρύνει τρίτους 

(κόστος συντήρησης των υποδοµών, κόστος αστυνόµευσης κλπ.). Το μη χρηματικό 

κόστος είναι αυτό που είδαμε παραπάνω ως κοινωνικό κόστος.  
  
 Το κόστος των οδικών ατυχηµάτων θεωρείται µια από τις σηµαντικότερες 

συνιστώσες του κοινωνικού – µη χρηµατικού κόστους και είναι δυνατόν να 

µεταφραστεί, έστω και προσεγγιστικά, σε χρηµατικές αξίες. Εύκολα και πιο άµεσα 

µπορεί κανείς να αποτιµήσει εκείνο το µέρος του κόστους της οδικής ασφάλειας που 

αναλαµβάνεται από τους χρήστες, µέσω της καταβολής ασφαλίστρου και της 

καταβολής αποζηµίωσης σε περίπτωση ατυχήµατος. 
 
Ωστόσο, δεν µπορούν να αποτιµηθούν το ίδιο άµεσα και εύκολα εκείνα τα 

µέρη του κόστους τα οποία επιβαρύνουν το κοινωνικό σύνολο, όπως είναι για 
παράδειγµα η νοσηλεία ή η κοινωνική πρόνοια, καθώς επίσης και εκείνα που 
επιβαρύνουν τρίτους, όπως είναι η παραγωγικότητα .Το κόστος των τροχαίων 
ατυχηµάτων, θεωρείται επίσης, συνιστώσα του λειτουργικού κόστους της οδικής 
υποδοµής. /στόσο, δεν ενσωµατώνεται άµεσα στον προϋπολογισµό κατασκευής και 
λειτουργίας του συγκοινωνιακού έργου, αλλά µεταφράζεται σε κόστος νοσηλείας, 
απώλειας εισοδήµατος, άρση «µελανών θέσεων» κλπ. Υπό αυτήν την έννοια, το 
κόστος οδικών ατυχηµάτων είναι εξωτερικό κόστος, που µετακυλίεται στους µη 
υπαίτιους για τη δηµιουργία του και εδώ έγκειται η δυσκολία προσδιορισµού του, 
καθιστώντας τον υπολογισµό του µια δύσκολη και σύνθετη εργασία. 
 
 Τα οδικά τροχαία ατυχήµατα έχουν σαν επακόλουθο µια σειρά δυσάρεστων 

και ανεπιθύµητων συνεπειών, εκφραζόµενες ως απώλεια ανθρωπίνων ζωών, πόρων 

και ποιότητας ζωής. Οι επιµέρους κατηγορίες του κόστους ενός τροχαίου 

ατυχήµατος είναι οι εξής: 
 

• Κόστος ανά θύµα τροχαίου.  
• Κόστος ανά ατύχηµα.   

Και οι δύο προαναφερθείσες κατηγορίες κόστους, µπορούν να διακριθούν περαιτέρω 
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σε άµεσο κόστος (ιατρικό κόστος, κόστος αποκατάστασης, ζηµιές σε περιουσία, 
διοικητικό κόστος) και σε έµµεσο κόστος, το οποίο επιβάλλεται στην κοινωνία και 
επηρεάζει την ευηµερία της (απώλεια παραγωγικής ικανότητας και ανθρώπινο 
κόστος). 
 
 

Κόστος ανά θύµα τροχαίου  
 

• Ιατρικό κόστος (κόστος ιατρικής αποκατάστασης):  
- Πρώτες βοήθειες και µεταφορά θύµατος.   
- Υπηρεσίες ατυχηµάτων και εκτάκτου ανάγκης.   
- Νοσηλεία σε νοσοκοµείο.  
 Κινητή νοσηλεία.  
 Νοσηλεία εκτός νοσοκοµείου.    Ειδικές συσκευές βοήθειας και άλλα µέσα.   

• Μη ιατρικό κόστος αποκατάστασης:   
- Κόστος αλλαγών διαρρύθµισης κατοικίας ώστε να είναι 

κατάλληλη για άτοµα µε ειδικές ανάγκες.   
 Ειδικά µέσα µεταφοράς ατόµων µε ειδικές ανάγκες.   
 Επαγγελµατική αποκατάσταση.   
 Ιδιαίτερη εκπαιδευτική φροντίδα και διαπαιδαγώγηση παιδιών.   

• Απώλεια παραγωγικής ικανότητας:  
- Απώλεια παραγωγικότητας στους εργαζόµενους.   
- Απώλεια παραγωγικότητας εκτός χώρου εργασίας (π.χ. 

οικιακή και συζυγική δραστηριότητα).   
- Πιθανή µελλοντική απώλεια παραγωγής (π.χ. ανεργία).   

• Άλλο οικονοµικό κόστος:  
- Επισκέψεις σε γιατρούς, έξοδα κηδείας, οικιακή βοήθεια κλπ.   

• Ανθρώπινο κόστος:  
- Μείωση διάρκειας ζωής λόγω θανατηφόρου ατυχήµατος.   
- Φυσικός και ψυχικός πόνος του θύµατος (πόνος, λύπη, 

επιδείνωση του επιπέδου ζωής, παραµένουσα 
εξωτερική παραµόρφωση).   

- Ψυχικός πόνος συγγενών και φίλων του θύµατος (πόνος, λύπη 

και µείωση του επιπέδου ζωής).  
 
 
 

Κόστος ανά ατύχηµα  
 

• Καταστροφές (συµπεριλαµβανοµένης και της καταστροφής του 

περιβάλλοντος).  
- Ζηµιές οχηµάτων (επισκευή ή αντικατάσταση).   
- Καταστροφές στο οδόστρωµα.   
- Καταστροφές σε κτίρια.   
- Ζηµιές σε προσωπική περιουσία.   
- Ζηµιές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτωσης οχήµατος 

σε όχηµα οδικής βοήθειας.   
- Περιβαλλοντικές καταστροφές.   

• Διοικητικά έξοδα:  
- Κόστος αστυνόµευσης.   
- Κόστος πυροσβεστικής υπηρεσίας.   
- Κόστος κλάδου υγείας ασφάλισης θύµατος.   
- Κόστος άλλης ασφάλισης.   
- Κόστος διεκδίκησης αποζηµίωσης.   

• Διάφορα:  
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Κόστος λόγω απώλειας της ποιότητας επένδυσης (π.χ. οχήµατος).   
Κόστος κατανάλωσης πηγών πρώτης ύλης (π.χ. κατανάλωση καύσιµης ύλης, 

µόλυνση του αέρα, χρονικές καθυστερήσεις κ.ά.).  
 

Απώλεια παραγωγής των ατόµων που έχουν εµπλακεί ή εγκλωβιστεί λόγω 

ατυχήµατος).  
 

 Το ζήτηµα του κοινωνικοοικονοµικού κόστους των τροχαίων ατυχηµάτων 
είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο, δεδοµένου ότι η ανθρώπινη ζωή είτε δεν αποτιµάται σε 
χρήµα, είτε τα κριτήρια αποτίµησης διαφέρουν από χώρα σε χώρα, εξαρτώµενα από 
ηθικές και πολιτιστικές αξίες και παραδόσεις, από πολιτικά συστήµατα και µορφές 
κοινωνικής οργάνωσης. 

 
Αν και η εκτίµηση της αξίας της ζωής αγγίζει τα όρια της ηθικής, πρέπει να 

ειπωθεί ότι τέτοιες εκτιµήσεις τίθενται καθηµερινά και αφορούν τόσο το ατοµικό, 
όσο και το κοινωνικό επίπεδο. Στην οικονοµική επιστήµη, η αξία της ζωής αφορά 
στις επιλογές που τα άτοµα και οι κοινωνίες είναι πρόθυµα να θυσιάσουν, 
προκειµένου να παρατείνουν τη διάρκεια της ζωής τους. Η αξία της ζωής αφορά τις 
ατοµικές επιλογές που κάνουν τα άτοµα για την υγεία και την ασφάλειά τους. Αφορά 
επίσης συλλογικές, κοινωνικές αποφάσεις που λαµβάνουν οι κοινωνίες και που 
αφορούν φόρους και επενδυτικά προγράµµατα, τα οποία επηρεάζουν τη διάρκεια 
ζωής και κανονισµούς που διαµορφώνουν το περιβάλλον µέσα στο οποίο 
λαµβάνονται οι ατοµικές αποφάσεις 

 
Η αξία της ζωής τυπικά αναφέρεται στο ποσό των χρηµάτων που το άτοµο 

είναι πρόθυµο να ανταλλάξει για µια µικρή αλλαγή σε µια πιθανότητα επιβίωσής του. 
Προκειµένου για τον περιορισµό πιθανών προκαταλήψεων που προέρχονται από 
συναισθήµατα ή άλλες προσωπικές, χωρικές ή στρατηγικές θεωρήσεις, η αξία της 
ζωής που χρησιµοποιείται είναι ανώνυµη και γι’ αυτό καλείται «στατιστική». Το 
ποσό που µια οµάδα ανθρώπων συλλογικά δαπανά για τη διάσωση µιας ζωής από 
κάποιον κίνδυνο καλείται «αξία της στατιστικής ζωής» (Value of Statistical Life = 
VOSL). 

 
Τυπικά αυτό περιγράφεται ως εξής: έστω µια οµάδα 10.000 ατόµων. Καθένας 

από την οµάδα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και γνωρίζει ότι στο επόµενο διάστηµα, 
π.χ. κατά τη διάρκεια της επόµενης χρονιάς, 9 άτοµα της οµάδας θα πεθάνουν. Ο 
καθένας επίσης γνωρίζει ότι ο αριθµός αυτών που πρόκειται να πεθάνουν θα 
µπορούσε να µειωθεί σε οκτώ, αν υπήρχε η κατάλληλη χρηµατοδότηση. Εάν κάθε 
άτοµο είναι πρόθυµο να πληρώσει 500 ευρώ για τη µείωση του ενός θανάτου στην 
οµάδα, τότε η αξία της στατιστικής ζωής θα είναι: 500 * 10.000 = 5.000.000 ευρώ. 

 
Η αξία της στατιστικής ζωής στην οδική ασφάλεια είναι η αξία της σωτηρίας 

µιας ζωής σε ένα µεγάλο δείγµα πληθυσµού χρηστών της οδού, δηλαδή, η αξία της 

µείωσης κατά µία µονάδα στην επικινδυνότητα θνησιµότητας. Το να τεθεί µια 

οικονοµική τιµή σε ένα τροχαίο ατύχηµα (θανατηφόρο) απαιτεί την οικονοµική 

εκτίµηση της στατιστικής ζωής. Ο καθορισµός της αξίας της στατιστικής ζωής 

επιδιώκεται από τους αρµόδιους για τη λήψη αποφάσεων εδώ και σαράντα περίπου 

έτη. Θεωρείται ουσιαστικό στοιχείο που θα βοηθήσει και θα διαµορφώσει την 

κοινωνική πολιτική στο χώρο της ασφάλειας και αποτελεί ένα απαραίτητο µέτρο, 

προκειµένου να διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση των δηµόσιων και ιδιωτικών 

πόρων. Οι εκτιµήσεις της αξίας της στατιστικής ζωής παρέχουν στις κυβερνήσεις ένα 



59 
 

 
 
 

σηµείο αναφοράς για την εκτίµηση των ωφελειών των προσπαθειών µείωσης της 

επικινδυνότητας θνησιµότητας. 
Κατά το παρελθόν η αξία της στατιστικής ζωής συχνά βασιζόταν στην έννοια 

του ανθρωπίνου κεφαλαίου ή της µελλοντικής παραγωγής. Αυτή η προσέγγιση δεν 
είναι ικανοποιητική από θεωρητικής άποψης, επειδή σύµφωνα µε οικονοµικούς 
όρους, οι αξίες των αγαθών στις εµπορικές συναλλαγές προκύπτουν από το λόγο 
κατά τον οποίο τα άτοµα είναι υποκειµενικά πρόθυµα να ανταλλάξουν αυτά τα 
αγαθά για χρήµατα ή για άλλα αγαθά. ι’ αυτό, οι δράσεις που αφορούν στην 
ασφάλεια βασίζονται στις τιµές που οι ίδιοι πολίτες θεωρούν ότι θα απέδιδαν σε 
επιθυµητά οφέλη, εάν επιδίωκαν άµεσα την ασφάλεια 
 

 

6.2.2  Μέθοδοι εκτίμησης κόστους των τροχαίων ατυχημάτων  

 

Οι πρώτες εκτιµήσεις του κόστους των τροχαίων ατυχηµάτων έγιναν γύρω 

στο 1950 στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής. Στη 

Μ.Βρετανία η πρώτη εκτίµηση έγινε από τον Η.J.Jones (1946), ο οποίος παραδέχτηκε 

ότι «η αποζηµίωση που θα επιδοθεί από το δικαστήριο είναι το πιο κατάλληλο µέτρο 

εκτίµησης του κόστους των ατυχηµάτων». Η εκτίµηση του συνολικού κόστους κατά 

τον Jones αποτελούνταν από τρία επιµέρους τµήµατα: 
 

• Αποζηµίωση λόγω προσωπικού τραυµατισµού  
• Επισκευή της ζηµίας που προκλήθηκε σε περιουσιακά στοιχεία  
• Διοικητικά έξοδα (κυρίως σχετικά µε έξοδα ασφάλειας)  

 
 

Στις Η.Π.Α. την ίδια δεκαετία γίνονται οι πρώτες εκτιµήσεις κόστους, που 
αφορούσαν µόνο στο «άµεσο» κόστος (ζηµίες στην περιουσία, ιατρική περίθαλψη, 
δικαστικά έξοδα κ.ά.). Κατά τη διάρκεια των επόµενων δεκαετιών το εκτιµώµενο 
κόστος (διαφόρων χωρών) παρουσιάζεται ολοένα και πιο υψηλό, γεγονός που 
οφείλεται σε: 
 
 

• Γενική άνοδο τιµών στην κοινωνία και κυρίως σε περιοδική 

αναθεώρηση των µεθόδων εκτίµησης.  
 

Γενικά, διακρίνουµε τέσσερις φάσεις στην ιστορία της οικονοµικής εκτίµησης 

των τροχαίων ατυχηµάτων: 
 

Η πρώτη φάση αναφέρεται στις δεκαετίες ’50 και ’60. Κατά τη διάρκεια 

αυτής της φάσης, η εκτίµηση του κόστους στις περισσότερες περιπτώσεις βασίστηκε 

στην προσέγγιση της καθαρής απώλειας εισοδήµατος, χωρίς καµία αναφορά στην 

απώλεια ποιότητας ζωής.  
 

Κατά τη δεύτερη φάση, δεκαετία του ’60 µέχρι 1970, οι οικονοµικές 
εκτιµήσεις στις περισσότερες περιπτώσεις βασίστηκαν στην προσέγγιση της 
ακαθάριστης απώλειας παραγωγής, δηλαδή εδώ η κατανάλωση δεν αφαιρείται πλέον 
από το µέγεθος της απώλειας παραγωγικότητας.  
 

Η τρίτη φάση καλύπτει την περίοδο από το 1970 µέχρι το τέλος της δεκαετίας 
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του 1980. Σ’ αυτή τη φάση, κατά την εκτίµηση του κόστους των τροχαίων 
ατυχηµάτων, εισήχθη µια νέα µεταβλητή µε τίτλο «πόνος, θλίψη και βάσανα». 
Πολλές χώρες, εισήγαγαν αυτή τη νέα µεταβλητή κατά τον υπολογισµό της µικτής 
αξίας της απώλειας εισοδήµατος, µε σκοπό τον υπολογισµό του ανθρώπινου κόστους 
(π.χ. απώλεια ποιότητας ζωής).   

Κατά την τέταρτη φάση, η οποία ξεκινά από τα τέλη της δεκαετίας του ’80, 
πάρα πολλές χώρες προβαίνουν σε εκτιµήσεις εκείνου του στοιχείου του κόστους που 
αναφέρεται στην ποιότητα ζωής. Η προσέγγιση που χρησιµοποιείται γι’ αυτό το 
σκοπό είναι η «Προθυµία να πληρώσει κανείς» (Willingness to pay).  
 

Δεν έχουν εφαρµόσει απαραίτητα όλες οι χώρες όλες τις προαναφερόµενες 
µεθόδους, ούτε και έχουν περάσει όλες και από τις τέσσερις αυτές φάσεις. Κάποιες 
µάλιστα βρίσκονται ακόµα στην πρώτη φάση. /στόσο, κάποιες από τις χώρες µε 
δείκτη µηχανοκίνησης ιδιαίτερα υψηλό, όπως η Μεγάλη Βρετανία, οι Ηνωµένες 
Πολιτείες Αµερικής και η Σουηδία, έχουν περάσει από όλες τις παραπάνω φάσεις, ή 
τουλάχιστον από τις περισσότερες από αυτές. 
 

Οι περισσότερες από τις πρώτες εκτιµήσεις αφορούσαν µόνο το «άµεσο» 
κόστος, οριζόµενο ως ζηµίες στην περιουσία, ιατρική περίθαλψη, δικαστικά έξοδα 
και διάφορα «µικρά» έξοδα. Κατά τη διάρκεια των επόµενων δεκαετιών σε όλες τις 
αναλύσεις που έγιναν σε διάφορες χώρες, το εκτιµώµενο κόστος παρουσιάζεται 
ολοένα και πιο υψηλό. Αυτή η αύξηση δεν είναι µόνο αποτέλεσµα της γενικής 
ανόδου τιµών στην κοινωνία, αλλά και αποτέλεσµα της περιοδικής αναθεώρησης 
των µεθόδων εκτίµησης. Διάφορες µέθοδοι έχουν αναπτυχθεί στην προσπάθεια 
εκτίµησης του κόστους των τροχαίων ατυχηµάτων. Οι µέθοδοι εκτίµησης κόστους 
παρουσιάζονται στο Σχήµα 10: 
 

 

 Σχήμα 6.1 : Μέθοδοι εκτίµησης κόστους οδικών τροχαίων ατυχηµάτων 
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Κόστος αποκατάστασης 

Αυτή η µέθοδος βασίζεται στην εκτίµηση εκείνων των ποσών και πόρων που 
καταβάλλονται µε σκοπό την εξάλειψη των επιπτώσεων ενός τροχαίου ατυχήµατος. 
Σύµφωνα µε αυτήν τη µέθοδο, υπολογίζεται ποιο είναι το κόστος εκείνο που 
πληρώνει η κοινωνία προκειµένου να επαναφέρει τα θύµατα ή τους συγγενείς και 
τους φίλους των θυµάτων στην κατάσταση που βρίσκονταν πριν το ατύχηµα. Η 
µέθοδος βασίζεται συχνά σε πραγµατικές τιµές στοιχείων και εννοιών παραγωγής. 
Ενίοτε οι πραγµατικές τιµές αντικαθίστανται από τιµές που προέρχονται είτε από 
ειδικούς αναλυτές, είτε µέσω δικαστικών αποφάσεων. Τα ποσά που εκδικάζονται από 
τα δικαστήρια στους επιζόντες δικαιούχους εκείνων που σκοτώθηκαν ή 
τραυµατίστηκαν ως αποτέλεσµα εγκλήµατος ή αµέλειας, θεωρούνται ως ένδειξη του 
κόστους τροχαίου ατυχήµατος ή της αξίας που θα µπορούσε η κοινωνία να αποδώσει 
για την πρόληψη του ατυχήµατος. 

 
Η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου εξαρτάται από τις υπάρχουσες 

στατιστικές πηγές, καθώς και από την ποιότητα των παρεχόµενων στοιχείων. Αυτό 
αποτελεί µειονέκτηµα της µεθόδου και οδηγεί στο συµπερασµα ότι η χρήση 
εκδικασµένων ποσών από δικαστήριο για τον υπολογισµό µιας τιµής για την απώλεια 
ζωής (ή αναπηρία) λόγω τροχαίου ατυχήµατος θα ήταν µια λύση ατελής. 
 

 
 
Ανθρώπινο κεφάλαιο 
 
 
Με τη µέθοδο αυτή υπολογίζεται η απώλεια µε την οποία επιβαρύνεται η 

κοινωνία από το θάνατο ή την αναπηρία ενός µέλους της. Βασίζεται στην αξιολόγηση 
των οικονοµικών συνεπειών των οδικών ατυχηµάτων, όπως για παράδειγµα είναι η 
αξία του εργάσιµου χρόνου ή η αξία της παραγωγής, µε την οποία σχετίζεται το θύµα 
του τροχαίου. Η µέθοδος αυτή διακρίνεται σε τρεις επιµέρους προσεγγίσεις: 

 
- Ακαθάριστη απώλεια παραγωγής. 
- Καθαρή απώλεια παραγωγής.  
- Αξία απολεσθέντος χρόνου ζωής. 

 

Οι δύο πρώτες µέθοδοι εκτιµούν το κόστος θανάτου ή αναπηρίας (µόνιµης ή 
προσωρινής, ολικής ή µερικής), µε βάση τη µελλοντική παραγωγική ικανότητα του 
θύµατος. Κανονικά, αυτή η παραγωγή αντιστοιχεί στην παρούσα αξία του 
αναµενόµενου µελλοντικού εισοδήµατος του θύµατος. 

 
Συστήνεται ως η καταλληλότερη µέθοδος για τον υπολογισµό του κόστους των 

οδικών ατυχηµάτων ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες, καθώς θεωρείται ότι 

µπορεί να προσαρµοστεί πιο εύκολα στις ανάγκες τους. Πολλές υποθέσεις είναι 

απαραίτητο να γίνουν για τον υπολογισµό του κόστους των οδικών ατυχηµάτων. 

Έτσι, όταν εµφανίζονται στο προσκήνιο ενναλακτικές τιµές ή όταν επικρατεί κάποια 

αβεβαιότητα, είναι σκόπιµο να χρησιµοποιηθεί µια συντηρητική προσέγγιση, έτσι 

ώστε να εξασφαλιστεί πως θα υιοθετηθεί µια αδιαµφισβήτητη ελάχιστη τιµή 

κοστολόγησης οδικών ατυχηµάτων σε µια χώρα. Εάν µια επένδυση µπορεί να 

δικαιολογηθεί µε βάση µια τέτοια ελάχιστη τιµή κοστολόγησης, τότε θα µπορεί να 

δικαιολογηθεί και µε βάση οποιαδήποτε άλλη τιµή. 
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Ακαθάριστη απώλεια παραγωγής 
 
 

Σύµφωνα µε οικονοµικούς όρους, απώλεια έχουµε επειδή τα θύµατα των 
τροχαίων δεν είναι πλεόν ικανά για απασχόληση (πλήρη απασχόληση), εξαιτίας 
απουσίας, θανάτου και/ή αναπηρίας. Η απώλεια παραγωγικής ικανότητας εκφράζεται 
σε χρήµα και αφορά τη συµβολή και συνεισφορά του ατόµου εάν δεν είχε 
τραυµατιστεί σε ατύχηµα ή δεν είχε πεθάνει πρόωρα λόγω τροχαίου ατυχήµατος. Η 
πριν το ατύχηµα εργασιακή κατάσταση του θύµατος δεν αφορά στη συγκεκριµένη 
µέθοδο, δηλαδή εάν το θύµα απασχολούνταν σε κάποια εργασία µε αµοιβή ή εάν στο 
µέλλον θα είχε κάποια αµειβόµενη εργασία. 

 
Η µέθοδος υπολογίζει την οικονοµική αξία της ζωής ενός ατόµου και την 

απώλεια στην οικονοµία, ως συνέπεια της ασθένειάς του, χρησιµοποιώντας την 
έννοια της παρούσας αξίας για τα µελλοντικά αναµενόµενα εισοδήµατα του ατόµου. 
Μια ακριβής έκφραση αυτής της απώλειας στην οικονοµία είναι L1: 
 
 

 

 

 

Όπου: 
• Yt: Το προσδοκώµενο ακαθάριστο εισόδηµα του ατόµου κατά το t-

έτος  
• Ptτ: η πιθανότητα κατά το τρέχον ή τ-έτος του ατόµου να είναι 

ζωντανό κατά το t-έτος  
• r : ο πληθωρισµός κατά το t-έτος 

 

Σύµφωνα µε αυτήν τη µέθοδο, το κόστος ενός τροχαίου ατυχήµατος (θανατηφόρου) 
µπορεί να διαιρεθεί σε δύο κύριες κατηγορίες. Αρχικά υπάρχει εκείνο το κόστος 
εξαιτίας απώλειας ή εκτροπής των τρεχουσών πηγών εισοδήµατος και δευτερον, 
υπάρχει εκείνο το κόστος εξαιτίας της µελλοντικής απώλειας εισοδήµατος. 

 
Στην πρώτη κατηγορία µπορούν να συµπεριληφθούν έξοδα βλάβης οχήµατος, 

ιατρικά έξοδα και έξοδα διοικητικά, αστυνοµίας και υπηρεσιών πρώτων βοηθειών. 

Όσον αφορά αυτήν την κατηγορία, δεν υπάρχουν διαφωνίες µεταξύ των ειδικών για 

το ποια έξοδα εντάσσονται εδώ.Αντίθετα, ο ορισµός της απώλειας παραγωγικότητας 

ενός ατόµου που πεθαίνει λόγω τροχαίου ατυχήµατος δεν είναι τόσο ξεκάθαρος. 

Συνήθως, χρησιµοποιείται ο µέσος όρος των µισθών (ακαθάριστα από φόρους), για 

να καθοριστεί η απώλεια του εισοδήµατος, τόσο για το χρόνο θανάτου του ατόµου 

όσο και για τα µελλοντικά έτη. Ο εργαζόµενος, ανάλογα µε την ηλικία του, θα 

απασχολούνταν ακόµη στην παραγωγική διαδικασία για µια σειρά ετών. Μέσα στα 

χρόνια αυτά θα πραγµατοποιούσε κάποια παραγωγή και κάποια κατανάλωση. ια να 

προσδιοριστεί µε όσο το δυνατό µεγαλύτερη ακρίβεια το µέγεθος αυτής της 

απώλειας, θα πρέπει να προσδιοριστεί η παρούσα αξία αυτών των µεγεθών, δηλαδή 

να γίνει αναγωγή σε τρέχουσες τιµές. Αυτή η διαδικασία δε γίνεται χωριστά για κάθε 

ένα θύµα τροχαίου (νεκρό ή τραυµατία). Οι εκτιµήσεις βασίζονται στο µέσο (π.χ. 
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εθνικό εισόδηµα), στις εκτιµώµενες ζηµίες, καθώς και στις ιατρικές και αστυνοµικές 

δαπάνες. 
Για να γίνει δυνατός ο προσδιορισµός της παρούσας αξίας της µελλοντικής 

παραγωγής που χάνεται, µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, χρησιµοποιείται ο 

τύπος: 
 
 
 
 
 
 
Όπου,  

• Q: η κατά κεφαλή ετήσια παραγωγή, δηλαδή, η παραγωγή την οποία 

πραγµατοποιούσε ο εργαζόµενος στην περίοδο όπου αναφερόµαστε, 
 

• n: τα έτη προσδοκούµενης εργάσιµης ζωής (δεχόµαστε ότι ο µέσος 

όρος εργάσιµης ζωής είναι η 35 ετία, 
 

• r: η τιµή του επιτοκίου που επικρατεί στις τράπεζες στην τρέχουσα 

χρονική περίοδο, 
 

• Qt : η παραγωγή που αναµένεται ότι θα πραγµατοποιούσε ο 

εργαζόµενος στην περίοδο t. 
 
 

Καθαρή απώλεια παραγωγής 

 

Σε αντίθεση µε τη µέθοδο υπολογισµού ακαθάριστης απώλειας παραγωγής, 
αυτή η µέθοδος υπολογίζει τη µείωση της παραγωγής, αφού αφαιρεθούν τα έξοδα 
κατανάλωσης του θύµατος τροχαίου ατυχήµατος. Μπορεί να θεωρηθεί ως πιο 
εκλεπτυσµένη της προηγούµενης µεθόδου, καθώς υπολογίζει την παρούσα αξία των 
απωλειών στους άλλους, ως αποτέλεσµα του θανάτου ενός ατόµου στην ηλικία τ. 
Μια έκφραση αυτής της απώλειας L2 είναι: 
 
 
 
 

Όπου Ct είναι η ατοµική κατανάλωση κατά της διάρκεια της t-περιόδου, που 

αναµένεται κατά το χρόνο τ. 

Όταν ένας εργαζόµενος (αµειβόµενος ή όχι) δεν µπορεί να εργασθεί ως 

αποτέλεσµα τραυµατισµού, τότε για το διάστηµα που δεν απασχολείται, η κοινωνία 

χάνει την παραγωγή του θύµατος για το χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να 

εργαστεί. Στην περίπτωση δε θανατηφόρου τροχαίου ατυχήµατος, το θέµα γίνεται πιο 

περίπλοκο, αφού η κοινωνία ναι µεν χάνει τη µελλοντική παραγωγή του θύµατος, 

αποταµιεύει όµως τη µελλοντική του κατανάλωση. Η απώλεια που προκύπτει στην 

κοινωνία, είναι η διαφορά ανάµεσα στη µελλοντική παραγωγή (που θα παρήγαγε το 

άτοµο αν δεν έπεφτε θύµα τροχαίου) και στη µελλοντική κατανάλωση, αφού πρώτα 

προσδιοριστεί η παρούσα αξία αυτών των µεγεθών. Το αποτέλεσµα ονοµάζεται 

καθαρή απώλεια παραγωγής. 
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Και εδώ υπάρχει η δυσκολία εκτίµησης της κατανάλωσης του ατόµου (π.χ. 

τρόφιµα, καύσιµα κ.ά. στη διάρκεια της ζωής του). Όταν αυτή η µέθοδος 

χρησιµοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία προκειµένου να εκτιµηθεί το κόστος των 

οδικών τροχαίων ατυχηµάτων «η συνολική κατανάλωση και η κατανάλωση αγαθών 

και υπηρεσιών των αρχών» διαιρέθηκε δια του συνολικού πληθυσµού. Έτσι 

προέκυψε µια εκτίµηση της «κατανάλωσης ανά κεφαλή». Σύµφωνα µε αυτήν την 

προσέγγιση, η διαφορά ανάµεσα στην ακαθάριστη παραγωγή του ατόµου και στη 

µελλοντική του κατανάλωση, µπορεί να θεωρηθεί ως ένα µέτρο οικονοµικής 

επένδυσης από την πλευρά της κοινωνίας, προκειµένου να διασωθεί ένα ακόµη 

άτοµο από τροχαίο ατύχηµα. 
 

Αξία απολεσθέντος χρόνου ζωής 

 

για την εκτίµηση της αξίας του απολεσθέντος χρόνου ζωής, πρέπει να εκτιµηθεί 
αρχικά το κόστος του εργάσιµου χρόνου και επιπλέον το κόστος της απώλειας του 
ελεύθερου χρόνου. 
Η εργασία εδώ έχει ευρύτερη έννοια και είναι είτε επαγγελµατική δραστηριότητα, 
είτε δραστηριότητα στο νοικοκυριό. Σύµφωνα µε αυτό το οικονοµικό µοντέλο, η 
απώλεια της χαράς της ζωής που υφίσταται το θύµα µε το θάνατό του, δεν 
περιορίζεται µόνο στην απώλεια της κατανάλωσης, αλλά επεκτείνεται και στο 
γεγονός ότι το θύµα δεν µπορεί πλέον να αναλάβει καµία από εκείνες τις 
δραστηριότητες που διατηρούσαν το επίπεδο ζωής του, αφού το άτοµο µε την 
παραγωγή του επιδιώκει να µεγιστοποιήσει την ποιότητα ζωής του. 

για το σκοπό αυτό τρεις παράγοντες παίζουν ρόλο: α) τα οικονοµικά µέσα και ο 

χρόνος που αναλώνονται για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων µε στόχο την ποιότητα 

ζωής, β) η κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών και γ) το µέτρο έντασης του κόπου 

της εργασίας. 
 

 

Προθυµία να πληρώσει κανείς (Willingness to pay) 

Η εκτίµηση του κοινωνικού κόστους και η αξία της στατιστικής ζωής 

 

Ένα από τα πιο σύνθετα ζητήµατα στην εκτίµηση του κόστους των τροχαίων 
ατυχηµάτων είναι το πόσο αποτιµάται η ανθρώπινη ζωή και ο πόνος, ή αλλιώς, ποια 
η αξία της πιθανότητας µειωµένου κινδύνου να σκοτωθεί κάποιος σε τροχαίο 
ατύχηµα ή να τραυµατιστεί ή να αποκτήσει κάποιο πρόβληµα υγείας Στην 
οικονοµική, η αξία της ζωής αφορά στις επιλογές που τα άτοµα και οι κοινωνίες είναι 
πρόθυµα να θυσιάσουν προκειµένου να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής τους. Η αξία 
ζωής αφορά επίσης συλλογικές, κοινωνικές αποφάσεις που λαµβάνουν οι κοινωνίες 
και που αφορούν φόρους και επενδυτικά προγράµµατα, τα οποία επηρεάζουν τη 
διάρκεια ζωής και κανονισµούς που διαµορφώνουν το περιβάλλον µέσα στο οποίο 
λαµβάνονται ατοµικές αποφάσεις. 
 

Η αξία της ζωής τυπικά αναφέρεται στο ποσό των χρηµάτων που το άτοµο 
είναι πρόθυµο να ανταλλάξει για µια µικρή αλλαγή σε µια πιθανότητα επιβίωσής 
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του. Αυτός ο ορισµός είναι τυπικός επειδή αυτή η κατάσταση δηλώνει τυπικά τι 
αντιµετωπίζουν τα άτοµα στη ζωή και τι αντιµετωπίζουν οι ιθύνοντες στη δηµόσια 
πολιτική κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
 

Προκειµένου για τον περιορισµό πιθανών προκαταλήψεων που προέρχονται 
από συναισθήµατα ή άλλες προσωπικές, χωρικές ή στρατηγικές θεωρήσεις, η αξία 
της ζωής που χρησιµοποιείται είναι ανώνυµη και γι’ αυτό καλείται «Στατιστική» 
(Blomquist, G.C. 2000). Το ποσό που µια οµάδα ανθρώπων συλλογικά δαπανά για τη 
διάσωση µιας ζωής από κάποιον κίνδυνο καλείται «Αξία της στατιστικής ζωής» 
(Value of Statistical Life = VOSL). ια παράδειγµα, εάν 20.000 άνθρωποι δαπανούν 
κατά µέσο όρο 150 ευρώ για µείωση πιθανότητας θανάτου λόγω εµπλοκής τους σε 
τροχαίο ατύχηµα 1 στους 20.000, τότε η Αξία της Στατιστικής Ζωής είναι VOSL = 
150 * 20.000 = 3.000.000 ευρώ. Αυτή η µέθοδος είναι γνωστή στους οικονοµολόγους 
ως «Προθυµία να πληρώσει κανείς» (Willingness to Pay – WTP). Είναι ιδιαίτερα 
σηµαντικό να αντιληφθεί κανείς το γεγονός ότι δεν εκτιµάται η ζωή ενός 
συγκεκριµένου ατόµου, αλλά µία ζωή σε ένα µεγάλο δείγµα πληθυσµού. Η Αξία της 
Στατιστικής Ζωής στην οδική ασφάλεια είναι η αξία της σωτηρίας µιας ζωής σε ένα 
µεγάλο δείγµα πληθυσµού χρηστών της οδού, δηλαδή η αξία της µείωσης κατά µία 
µονάδα στην επικινδυνότητα θνησιµότητας (Arianne de Blaeij et al. 2003, 
www.core.ecu.edu, www.swov.nl). Η Αξία της Στατιστικής ζωής καθορίζεται τα 
τελευταία σαράντα περίπου έτη µέσω της έννοιας "Προθυµία να πληρώσει κανείς". 

 

Ατοµική προθυµία να πληρώσει κανείς (WTP – Individual) 

 

Η αξία της στατιστικής ζωής είναι η προθυµία να πληρώσει κανείς για τη 
διατήρηση της ζωής. Η µέθοδος «Προθυµία να πληρώσει κανείς» (Willingness to pay 
-WTP) τυγχάνει ιδιαίτερης προτίµησης από το κοινωνικό σύνολο. Αποδεικνύεται 
ιδιαίτερα χρήσιµη κατά τον υπολογισµό εκείνων των στοιχείων του κόστους, για τα 
οποία δεν υπάρχουν τιµές αγοράς. 
 

Τυπικό πεδίο εφαρµογής της µεθόδου είναι κατά τον υπολογισµό του 

ανθρώπινου κόστους. Το ποσό εκείνο το οποίο οι άνθρωποι είναι διατεθειµένοι να 

πληρώσουν µε αντάλλαγµα την αποτροπή εµπλοκής τους σε ατύχηµα καθώς και των 

πιθανών συνεπειών ενός ατυχήµατος (θάνατος, τραυµατισµός, αναπηρία κ.α.), 

αποτελεί ένα υπόδειγµα του ύψους του κόστους αυτού. Παρόµοιες πληροφορίες όσον 

αφορά το κόστος µπορούν να εξαχθούν και από τα ποσά εκείνα που θα αποδεχόταν 

κάποιος, προκειµένου να υποστεί τις συνέπειες ενός τροχαίου ατυχήµατος  
(Willingness to Accept – WTA). 
 

Για τον καθορισµό της «Ατοµικής προθυµίας να πληρώσει κανείς» 

(Individual –WTP) καθώς και της WTA συντάσσονται ερωτηµατολόγια σχετικά µε 

τις προτιµήσεις των ερωτηθέντων. Ένας υπολογισµός της WTP µπορεί να γίνει µέσω 

της «Υποθετικής Εκτίµησης» (Contingent Valuation). Δηµιουργείται ένα µοντέλο το 

οποίο προσοµοιάζει µε µία αγορά. Δηµιουργείται δηλαδή µία υποθετική κατάσταση, 

όπου µπορεί κάποιος να «αγοράσει» µία µείωση του κινδύνου ατυχήµατος ή µία 

αύξηση αυτού του κινδύνου, «αγοράζοντας» την αποδοχή µίας αποζηµίωσης. Μία 

παραλλαγή αυτής της µεθόδου είναι η µέθοδος «δηλωµένων προτιµήσεων» (stated 

preference, contingent ranking). Σύµφωνα µε αυτή τη µέθοδο, η WTP (και / ή WTA) 

εξάγεται από τη σειρά που οι ερωτηθέντες τοποθετούν διάφορες εναλλακτικές 

κινδύνου και τιµών. 
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Ένας άλλος υπολογισµός της WTP επιτυγχάνεται µέσω της µεθόδου 

«Παρόµοιοι Ηδονικοί Μισθοί» (Hedonic price method). Αρχή της µεθόδου είναι η 
αναζήτηση της µεγιστοποίησης της ικανοποίησης µε αντάλλαγµα την ήσσονα 
προσπάθεια και το µικρότερο κάµατο. Αν µία συγκεκριµένη εργασία είναι 
συνδεδεµένη µε έναν υψηλό βαθµό κινδύνου ατυχήµατος ή θανάτου, τότε το επίπεδο 
µισθού αυτής της εργασίας θα πρέπει να είναι υψηλότερο από αυτό µιας άλλης στην 
οποία ο κίνδυνος ατυχήµατος και θανάτου είναι µικρότερος. Τέτοια παραδείγµατα 
αποτελούν ένα υπόδειγµα του ποσού που απαιτείται για να δεχτεί κάποιος την 
πιθανότητα αύξησης κινδύνου να υποφέρει από κάποιο ατύχηµα. Τέλος, το «κόστος 
πρόληψης», (π.χ. µέσω χρήσης νέων ελαστικών), που προτίθεται να πληρώσει 
κάποιος µε σκοπό τη µείωση της πιθανότητας εµπλοκής του σε ατύχηµα, αποτελεί 
επίσης ένα υπόδειγµα για τη µέθοδο «Προθυµία να πληρώσει» WTP. Κάποιος, ο 
οποίος οικειοθελώς συµφωνεί στην πληρωµή αυτού του κόστους, επιδιώκει στην 
περίπτωση ατυχήµατος, η απώλεια της ποιότητας ζωής του να ανταποκρίνεται 
τουλάχιστον στο κόστος των µέτρων πρόληψης. 

 

Προθυµία να πληρώσει η κοινωνία (WTP – Society) 
 
 

Το κράτος ή η κοινωνία σαν σύνολο, αναγνωρίζει την αξία της ανθρώπινης 
ζωής και της υγείας, συχνά δε αυτονόητα, µέσα από σχετικές αποφάσεις («Προθυµία 
να πληρώσει η κοινωνία» Social Willingness to pay). ι’ αυτό, µέτρα πρόληψης 
λαµβάνονται µόνο όταν η αναµενόµενη ωφέλεια ξεπερνά το κόστος. Τέτοιες 
αποφάσεις λαµβάνονται από τη νοµοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία του 
κράτους, από τις διοικητικές αρχές, από τους πολίτες (µέσω ψηφοφορίας ή 
δηµοψηφίσµατος) ή µέσω της επιρροής των εµπορικών εταιριών και της αγοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Τα τροχαία ατυχήματα στο Δήμο Θεσσαλονίκης    

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό δήμος της Ελλάδας 
μετά τον Δήμο Αθηναίων και με βάση την απογραφή του 2011 έχει μόνιμο πληθυσμό 

324.766 κατοίκους. Όπως λοιπόν εύκολα μπορεί να φανταστεί κανείς στις μέρες μας, 

όπου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι υπάρχουν και πολλά αυτοκίνητα, τα οποία 

συνωστίζονται σε ένα οικοδομικό συγκρότημα με ελλιπής υποδομή που οδηγεί σε 

ατυχήματα με σημαντικό κόστος για την κοινωνία.  

Στο κεφάλαιο αυτό θα δοθεί μια σαφής εικόνα για την κατάσταση των 

τροχαίων ατυχημάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης την περίοδο της οικονομικής κρίσης 

(2010-2015), με στόχο να διευκρινιστούν οι παράγοντες που συμβάλουν στη 

διατήρηση αυτού του τόσο επιζήμιου φαινομένου και να γίνουν προτάσεις ώστε να 

υπάρξει αποτελεσματική αντιμετώπιση, κάτι που αποτελεί διακαή πόθο καθενός  
πολίτη που σέβεται την ζωή.  

 Αρχικά λοιπόν στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα στοιχεία που 

αφορούν τα καταμετρημένα τροχαία ατυχήματα που έγιναν στο δήμο Θεσσαλονίκης 

την εξεταζόμενη περίοδο. Αυτά χωρίζονται σε θανατηφόρα, σοβαρά και ελαφρά. 

Επίσης δίπλα αναγράφονται και τα παθόντα πρόσωπα καθώς σε ένα ατύχημα τα 

θύματα μπορεί να είναι περισσότερα του ενός.  

Πίνακας 7.1 : Αριθμός τροχαίων ατυχημάτων και παθόντων προσώπων ανά 

είδος για τα έτη 2010-2015 στο Δήμο Θεσσαλονίκης 

Έτος Ατυχήματα Παθόντα πρόσωπα 

Θανατηφόρα Βαριά Ελαφρά Νεκροί Βαριά Ελαφρά 

2010 14 36 774 14 37 907 

2011 16 27 718 17 30 855 

2012 17 16 659 17 22 770 

2013 8 19 737 8 19 917 

2014 8 11 759 8 12 902 

2015 9 21 839 9 22 990 

 

Αυτό που μπορεί να διαπιστώσει κανείς από τον παραπάνω πίνακα είναι ότι 

υπάρχει μια σχετική βελτίωση από το 2010 μέχρι το 2015 καθώς το σύνολο των 

θανατηφόρων και σοβαρών τροχαίων φαίνεται να μειώνεται. Από εδώ θα αρχίσουμε 

να αναφερόμαστε περισσότερο στις δυο αυτές κατηγορίες της σοβαρότητας των 

τροχαίων καθώς είναι αυτές που επιβαρύνουν με τον σημαντικότερο τρόπο την 

κοινωνία και ψυχολογικά και οικονομικά. Έτσι η μείωση αυτή που παρατηρείται από 

την αρχή της κρίσης μπορεί να μοιάζει ενθαρρυντική αλλά στη συνέχεια θα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011
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παρατεθούν πολλά περισσότερα στοιχεία ώστε η εικόνα που έχουμε να γίνει πιο 

αξιόπιστη και με περισσότερα χρήσιμα συμπεράσματα. 

 

Σχήμα 7.1 : Εξέλιξη τροχαίων ατυχημάτων με νεκρούς και βαριά 

τραυματισμένους την περίοδο 2010-2015 στο Δήμο Θεσσαλονίκης 

 

 

 

Όπως έχουμε ήδη πει σε προηγούμενο κεφάλαιο, στόχος των αρχών και της 

πολιτείας πρέπει να είναι η μείωση και των θανατηφόρων αλλά και των ατυχημάτων 

με βαριά τραυματίες. Αυτό ακριβώς παρατηρείται και στο σχήμα 1, όπου από το 2010 

μέχρι το 2012 έχουμε σημαντική μείωση των σοβαρών τροχαίων με μια ταυτόχρονη 

ωστόσο αύξηση των θανατηφόρων. Το ίδιο μοτίβο αλλά με αντίθετες κατευθύνσεις 

συνεχίστηκε απ’ το 2012 και μετά, με τον αριθμό των νεκρών από τροχαία 

ατυχήματα να μειώνεται και τον αριθμό των βαριά τραυματισμένων να αυξάνεται. Το 

θετικό στοιχείο είναι ότι αυτές οι αντίθετες μεταβολές δεν είναι ανάλογες, με τις 

μειώσεις να είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις. Το 2014 τα τροχαία ατυχήματα με 

βαριά τραυματισμένους πιάνουν την ελάχιστη τιμή τους χωρίς κάποια σημαντική 

αύξηση των θανατηφόρων. Αυτή ήταν μια πολύ ενθαρρυντική κατάσταση που 

δυστυχώς όμως δε κράτησε πολύ καθώς τα βαριά ατυχήματα πήραν πάλι ανοδική 

πορεία.  
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Κατόπιν σχολαστικής επεξεργασίας των Δ.Ο.Τ.Α (Δελτία Οδικών Τροχαίων 

Ατυχημάτων) προέκυψαν χρήσιμα στοιχεία για τη συχνότητα των σοβαρών τροχαίων 

ατυχημάτων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, τι συμβαίνει τη νύχτα στους 

δρόμους της πόλης, ποιες οι επιπτώσεις της κρίσης στην επιλογή οχήματος 

μεταφοράς, ποιο είδος ατυχήματος εμφανίζει μεγάλη συχνότητα και γιατί, σε ποια 

σημεία στην πόλη γίνονται τα περισσότερα σοβαρά τροχαία ατυχήματα.  

 

7.1  Τα αίτια των θανατηφόρων/σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων στο 

δήμο Θεσσαλονίκης 

 

Στην παράγραφο αυτή θα αναδείξουμε τα αίτια που κρύβονται πίσω από τα 

τροχαία ατυχήματα στο δήμο Θεσσαλονίκης με σκοπό να γίνουν ακόμη πιο προφανή 

τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να πάψουν να καταστρέφονται ανθρώπινες 

ζωές με τους πιο αδικαιολόγητους τρόπους. Γιατί όπως θα δούμε αμέσως παρακάτω, 

έπειτα από ανάλυση των ΔΟΤΑ της τροχαίας Θεσσαλονίκης, γίνεται καταφανές πως 

ο Δήμος μας δυστυχώς πρωτοτυπεί στις αιτίες που βρίσκονται πίσω από τα 

θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα που γίνονται εντός των δρόμων του δήμου, 

με το ευχάριστο ωστόσο νέο να έγκειται στο γεγονός ότι με συγκεκριμένα μέτρα και 

γενικότερες στρατηγικές μπορεί να σταματήσει το ‘’κακό’’ που λαμβάνει χώρα στους 

δρόμους μας.  

Σχήμα 7.2 : Αίτια των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στο δήμο 

Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2010-2015 (72 στο σύνολο) 
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Κύρια αιτία με 18 θανάτους την περίοδο 2010-2015 είναι η ανεξέλεγκτη 

διάσχιση οδοστρώματος από πεζό, δηλαδή κάποιος πολίτης που προσπάθησε να 

διασχίσει το δρόμο εκτός διάβασης, είτε με κόκκινο σηματοδότη για πεζούς, είτε 

απερίσκεπτα περπατούσε μες τον δρόμο κτλπ κτλπ. Και εδώ να σημειωθεί πως για 

αυτούς τους 18 θανάτους ευθυνόταν αποκλειστικά και μόνον ο πεζος. Αυτό 

διευκρινίζεται διότι οι περιπτώσεις με αιτία την ανεξέλεγκτη διάσχιση οδοστρώματος 

στην πραγματικότητα είναι αρκετές περισσότερες απλά διαχωρίζονται ως 

δευτερογενής αιτίες και αυτό συμβαίνει όταν ταυτοχρόνως ευθύνεται και ο οδηγός. 

Για παράδειγμα, η έλλειψη προσοχής εκ μέρος του οδηγού είναι μια αρκετά συχνή 

αιτία θανατηφόρου τροχαίου με 12 κρούσματα για την εξεταζόμενη περίοδο. Αυτή 

ωστόσο είναι η κύρια αναγραφόμενη αιτία από την τροχαία, η οποία σε κάποιες 

περιπτώσεις συμπληρώνει και μια δεύτερη αιτία, πχ σε 5 περιπτώσεις έλλειψης 

προσοχής του οδηγού το θύμα παρασύρθηκε ενώ διέσχιζε το δρόμο αντικανονικά 

αλλά αυτό δε φαίνεται εκ πρώτης όψεως γιατί δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στην 

παράβαση του οδηγού. Οπότε το ‘’κακό’’ με τους πεζούς που διασχίζουν 

ανεξέλεγκτα το δρόμο είναι πολύ μεγαλύτερο. Οι υπόλοιπες αιτίες πάνω-κάτω 

κυμαίνονται σε αναμενόμενα-λογικά πλαίσια.  

 

Σχήμα 7.3 : Αίτια των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων στο δήμο 

Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2010-2015 (130 στο σύνολο) 
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Δυστυχώς και εδώ δεν αλλάζει κάτι. Κυρίαρχη αιτία των σοβαρών τροχαίων 

ατυχημάτων στο δήμο Θεσσαλονίκης την περίοδο 2010-2015 είναι η ανεξέλεγκτη 

διάσχιση οδοστρώματος από πεζό με 28 περιπτώσεις καταγεγραμμένες από την 

τροχαία στις οποίες ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο πεζός. Ακολουθεί η έλλειψη 

προσοχής (18), η παράβαση σηματοδότη (15), η υπερβολική ταχύτητα (12), 10 

περιπτώσεις ερευνώνται, 6 περιπτώσεις αφορούν την παραβίαση προτεραιότητας, 4 

ολισθηρότητα του οδοστρώματος και 37 περιπτώσεις με λοιπά αίτια αναφερόμενα σε 

οδηγούς. Σχεδόν για όλες τις παραπάνω αιτίες, η παγκόσμια και ευρωπαϊκή 

επιστημονική κοινότητα έχει καταθέσει πληθώρα προτάσεων για μέτρα 

αντιμετώπισης που μέχρι σήμερα στη χώρα μας περιορίζονταν κυρίως στο ‘’φόβο’’ 

των προστίμων, κάτι που κι αυτό βγαίνει από το τραπέζι καθώς τα πρόστιμα για 

παραβίαση του κ.ο.κ προσφάτως προτάθηκε να μειωθούν στο μισό (για λόγους 

εισπραξιμώτητας).  

Για την περίπτωση όμως της ανεξέλεγκτης διάσχισης οδοστρώματος από 

πεζούς, η μοναδική ρεαλιστική αντιμετώπιση έχει να κάνει με απλές παρεμβάσεις της 

πολιτείας στους δρόμους-σημεία όπου εμφανίζονται τέτοιου είδους ατυχήματα με τη 

μεγαλύτερη συχνότητα, όπου κατόπιν σχετικής μελέτης πρέπει να αυξηθούν οι 

διαβάσεις και να τοποθετηθούν κάγκελα χαμηλού ύψους (βλέπε Τσιμισκή) για να 

«οδηγούνται» οι πεζοί στις διαβάσεις και να μην επιχειρούν να διασχίσουν τον δρόμο 

όπου και όποτε τους βολεύει. Περισσότερα για αυτό το ζήτημα θα δούμε και στη 

συνέχεια.  

 

   

7.2 Τροχαία ατυχήματα ανά χρονικά διαστήματα της ημέρας 

 

Είναι αλήθεια ότι το κέντρο της Θεσσαλονίκης σφύζει από ζωή 

εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο. Τα πρωινά ο κόσμος πηγαίνει στις δουλειές 

του, σε δημόσιες υπηρεσίες, μια βόλτα για καφέ και φυσικά στα καταστήματα της 

αγοράς. Το μεσημέρι αντιστοίχως ο κόσμος επιστρέφει από την δουλειά του είτε από 

τη βόλτα του. Το απόγεμα θα επισκεφτεί κάποιον γιατρό και το βράδυ θα βγει για ένα 

ποτό.  Αυτή η κινητικότητα όμως ενέχει και κινδύνους γιατί όπου υπάρχουν οι 

προϋποθέσεις υπάρχουν και τροχαία ατυχήματα  Το ζητούμενο εδώ είναι ποιες ώρες 

της ημέρας γίνονται τα περισσότερα ατυχήματα με σκοπό να κατανοήσουμε το 

υπόβαθρο αυτών και να προβούμε σε ενέργειες που θα είναι στοχευμένες και 

επικεντρωμένες στη μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.  

Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε για τα έτη 2010-2015 τους αριθμούς των 

θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων αλλά και αυτών που είχαν ως αποτέλεσμα βαριά 

τραυματίες στα χρονικά διαστήματα της ημέρας που αφορούν τις πρωινές 
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ώρες(07.00-12.00), τις μεσημεριανές ώρες(12.00-18.00), τις απογευματινοβραδινές 

ώρες(18.00-24.00) και τις ώρες μετά τα μεσάνυχτα(00.00-07.00).  

Πίνακας 7.2 : Τροχαία ατυχήματα σε τέσσερα χρονικά διαστήματα της 

ημέρας 

Ώρες 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Θανατ
ηφόρα 

Βαριά Θανατη
φόρα 

Βαριά Θανατη
φόρα 

Βαριά Θανατη
φόρα 

Βαριά Θανατη
φόρα 

Βαριά Θανατη
φόρα 

Βαριά 

00.00-
07.00 

3 13 4 3 4 4 5 4 4 2 1 8  

07.00-
12.00 

4 4 6 6 4 3 1 6 0 2 2 4 

12.00-
18.00 

4 10 3 8 3 4 2 3 2 5 3 3 

18.00-
24.00 

3 10 3 10 6 5 0 6 2 2 3 6 

    

Κοιτώντας τον παραπάνω πίνακα πιο προσεκτικά μπορούμε να αποφανθούμε 

για το ποιο απ’ τα επιλεγμένα χρονικά διαστήματα εμφανίζει τη μεγαλύτερη 

συχνότητα σε θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα την περίοδο 2010-2015.  

 

Πίνακας 7.3 : Σύνολο θανατηφόρων/σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων για 

το 2010-2015 ανά χρονικά διαστήματα.  

Ώρες Σοβαρές περιπτώσεις 
(θανατηφόρα+σοβαρά) 

00.00-07.00 55 

07.00-12.00 42 

12.00-18.00 50 

18.00-24.00 56 

 

Εδώ μπορούμε να σταθούμε σε δύο παρατηρήσεις. Το χρονικό διάστημα με τα 

περισσότερα θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα είναι οριακά αυτό των 

απογεματόβραδων, κάτι όχι τόσο αναμενόμενο καθώς κανείς θα περίμενε να 

εμφανίζονται τα περισσότερα ατυχήματα τις ώρες αιχμής. Και έτσι φτάνουμε στη 

δεύτερη παρατήρηση που μπορεί να γίνει από τους παραπάνω αριθμούς και αφορά 

τον πολύ μεγάλο αριθμό των σοβαρών περιπτώσεων που λαμβάνει χώρα μετά τα 

μεσάνυχτα, ένα χρονικό διάστημα με εξαιρετικά μειωμένη κυκλοφορία οχημάτων 

που θα περίμενε κανείς να μην συμβάλει με τόσο σημαντικό ποσοστό στη συνολική 

εικόνα των τροχαίων ατυχημάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Τα παραπάνω θα τα 

δούμε λίγο καλύτερα για την περίπτωση του 2015. 
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Σχήμα 7.4 : Θανατηφόρα και βαριά τροχαία ατυχήματα το 2015 σε 

τέσσερις χρονικές περιόδους της ημέρας 

 

 

 Βλέπουμε λοιπόν ότι πράγματι οι χρονικές περιόδους μες την μέρα με 

τη μεγαλύτερη συχνότητα θανατηφόρων/σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων 

είναι αυτή μεταξύ απογέματος και βραδιού (18.00-24.00) και αυτή μετά τα 

μεσάνυχτα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (00.00-07.00).   

 

7.3 Τροχαία ατυχήματα και νυχτερινή διασκέδαση στο Δήμο 

Θεσσαλονίκης 

  

 Όπως λογικά θα υπέθετε κανείς, η πλειοψηφία των ατόμων που 

κυκλοφορούν μετά τα μεσάνυχτα στην πόλη πιθανότατα σχετίζεται με τη νυχτερινή 

ζωή-διασκέδαση και όπως είδαμε παραπάνω δυστυχώς τις ώρες αυτές γίνονται πολλά 

σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Κατόπιν αυτής της διαπίστωσης καθίσταται επιτακτικής 

ανάγκης η περαιτέρω διερεύνηση των στοιχείων που έχουμε στα χέρια μας για τα 

τροχαία ατυχήματα τις ώρες αυτές με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων που θα 

συνεισφέρουν στη μείωση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Ο παρακάτω πίνακας 

προέκυψε από επεξεργασία των ΔΟΤΑ.   
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Πίνακας 7.4 : θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα μετά τα μεσάνυχτα 

στο Δήμο Θεσσαλονίκης 

 

 Σοβαρές περιπτώσεις 
(θανατηφόρα+σοβαρά) 

Μετά τα μεσάνυχτα 

περιπτώσεις 
συμμετοχής 
ατόμων <30 

ετών 

περιπτώσεις 
συμμετοχής 
ατόμων <30 

ετών(5) 

περιπτώσεις 
συμμετοχής 

μοτ/των 

περιπτώσεις 
συμμετοχής 
μοτ/των (%) 

2010 16 11 69% 11 69% 

2011 7 3 43% 4 57% 

2012 8 4 50% 6 75% 

2013 9 8 89% 6 67% 

2014 6 4 67% 3 50% 

2015 9 4 44% 4 44% 

 

Όπως λοιπόν βλέπουμε και στον πίνακα, οι αριθμοί φαίνεται να συνηγορούν 

στην αρχική μας υπόθεση περί συσχέτισης ατυχημάτων και νυχτερινής διασκέδασης 

καθώς στα περισσότερα θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα συμμετέχουν άτομα 

κάτω των τριάντα ετών, στοιχείο που δυστυχώς δεν μπορεί να μη ληφθεί υπόψη μας 

στην προσπάθεια κατανόησης των παραμέτρων που οδηγούν στα τόσα πολλά 

δυστυχήματα μετά τα μεσάνυχτα. Υπάρχει μάλιστα χρονιά όπως το 2013 που 8 στα 9 

θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα είχανε ως θύματα άτομα νεαρά που το πιο 

πιθανό ήταν ότι είχανε βγει για διασκέδαση. Δεν μπορούμε λοιπόν να παραβλέπουμε 

τα στοιχεία αυτά και να μην προβληματιζόμαστε με τις επιζήμιες ‘’συνήθειες’’ της 

νεολαίας της Θεσσαλονίκης. 

Η αμέσως επόμενη σημαντική παρατήρηση έχει να κάνει με τα πολύ υψηλά 

ποσοστά συμμέτοχης μοτοσικλετών στα θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Το 

γεγονός αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ιδιαιτέρως καθώς όπως μπορεί να 

καταλάβει και ο καθένας, ένα τροχαίο ατύχημα με μηχανή έχει πολύ σοβαρότερες 

συνέπειες, υπό κοινών παραμέτρων, σε σύγκριση με την περίπτωση του αυτοκινήτου 

καθώς το σώμα είναι ξεκάθαρα πιο εκτεθειμένες μετά από πρόσκρουση-πτώση. Αυτό 

σημαίνει σοβαρότερες σωματικές βλάβες για τους συμμετέχοντες και μεγαλύτερες 

οικονομικές δαπάνες για τα δημόσια ταμεία. Γι’ αυτούς τους λόγους, η περίπτωση 

των μοτοσικλετών θα εξεταστεί εκτενέστερα.    

  

 

7.4 Οι μοτοσικλέτες και τα τροχαία ατυχήματα στα χρόνια της κρίσης 

Μπορεί από τη μία τα τροχαία ατυχήματα να έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω 

της κρίσης στην Ελλάδα, από την άλλη όμως ο κόσμος λόγω της οικονομικής 

δυσχέρειας κατευθύνθηκε προς οικονομικότερες λύσης, όπως αυτή των δικύκλων. 
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Πιο συγκεκριμένα, στον παρακάτω πίνακα παραπείθονται στοιχεία για των αριθμό 

των αυτοκινήτων και των μηχανών που βρίσκονται σε κυκλοφορία στο Νομό της 

Θεσσαλονίκης την περίοδο 2005-2015.  

 

Πίνακας 7.5 : Αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες σε κυκλοφορία για τα έτη 

2005-2015 στο Νομό Θεσσαλονίκης 

 

 

Βλέπουμε λοιπόν στον παραπάνω πίνακα μια συνεχή αύξηση της 

κυκλοφορίας και των δύο μέσων μεταφοράς μέχρι το 2010, όταν και ξεκινάει η βαθιά 

κρίση για την Ελλάδα, με συνέπεια τα αυτοκίνητα σε κυκλοφορία να αρχίζουν να 

μειώνονται αλλά οι μηχανές να εξακολουθήσουν την ανοδική τους πορεία με 

χαμηλότερο ωστόσο ρυθμό. Αυτό θα φανεί ακόμη καλύτερα στα διαγράμματα που 

ακολουθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Αυτοκίνητα 
σε 

κυκλοφορία 

461.749 486.467 512.228 531.266 540.269 548.389 545.577 536.804 526.462 520.133 514.644 

Μοτοσικλέτες 
σε 

κυκλοφορία 

92.578 99.563 107.551 115.667 121.146 125.852 127.360 129.635 130.447 131.320 133.643 
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Σχήμα 7.5-7.6 : Αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες σε κυκλοφορία για τα έτη 

2005-2015 στο Νομό Θεσσαλονίκης 

 

 

Η ‘’στροφή’’ λοιπόν του κόσμου στο Νομό Θεσσαλονίκης προς τις 

μοτοσικλέτες είναι εμφανής και μένει να δειχθεί ότι αυτή η στροφή έχει επιπτώσεις 

και στα τροχαία ατυχήματα στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Όπως και πριν, έτσι και τώρα, 

θα εστιάσουμε στα θανατηφόρα/σοβαρά ατυχήματα τα χρόνια της κρίσης 

καταμετρώντας τα και βλέποντας τα ποσοστά συμμετοχής μοτοσικλετών στις 

περιπτώσεις αυτές.  
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 Πίνακας 7.6 : Συμμετοχή μοτ/των στα τροχαία ατυχήματα στο Δήμο 

Θεσσαλονίκης 

 

 Σοβαρές περιπτώσεις 
(θανατηφόρα+σοβαρά) 

περιπτώσεις 
συμμετοχής 

μοτ/των 

περιπτώσεις 
συμμετοχής 
μοτ/των (%) 

2010 51 26 51% 

2011 43 24 56% 

2012 33 21 64% 

2013 27 16 59% 

2014 19 14 74% 

2015 30 15 50% 

 

 Φαίνεται λοιπόν από τον παραπάνω πίνακα ότι εάν εξαιρέσουμε το 2015 που 

το ποσοστό συμμετοχής μοτοσικλετών στα θανατηφόρα/βαριά τροχαία ατυχήματα 

έπεσε στο 50%, όσο και το 2010, τα προηγούμενα έτη υπάρχει σταδιακή αύξηση στα 

ποσοστά συμμετοχής με ένα μικρό πισωγύρισμα το 2013, κάτι που ίσως συνηγορεί 

και υποδεικνύει το λογικό επακόλουθο της προτίμησης των μοτοσικλετών από τον 

κόσμο, δηλαδή την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονταν 

μηχανές.    

 

 

7.5 Παρασύρσεις πεζών. Μια ‘’αναπάντεχη’’ διαπίστωση και πληγή για 

τον Δήμο Θεσσαλονίκης  

 

 Όταν αναφερόμαστε στα τροχαία ατυχήματα το μυαλό των περισσοτέρων 

πηγαίνει σε αυτοκίνητα που συγκρούονται ή μηχανές με αυτοκίνητα κτλπ. Κάποιες 

πιο σπάνιες φορές τυχαίνει να ακούσουμε για παρασύρσεις πεζών και τότε ο νους μας 

πηγαίνει σε ασυνείδητους ‘’κακούς’’ οδηγούς που εγκλημάτησαν παρασέρνοντας 

αθώους περαστικούς.  

 Εδώ θα δειχθεί ότι τα παραπάνω αποτελούν ως επί το πλείστον πλάνη. Τα 

στοιχεία που θα παρατεθούν αμέσως παρακάτω θα μπορούσαν να αποκαλεστούν έως 

και τρομαχτικά. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης λαμβάνει χώρα μία ‘’νοσηρή’’ κατάσταση 

για την οποία κανείς δεν μιλάει αλλά στην οποία οι περισσότεροι κάτοικοι της πόλης 

συμμετέχουν.  
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Πίνακας 7.7 : Παρασύρεις πεζών στο Δήμο Θεσσαλονίκης τα έτη 2010-2015 

 

 Παρασύρεις πεζών 
(θανατηφόρα + βαριά) 

Αιτία – Ανεξέλεγκτη 
διάσχιση οδοστρώματος 

από  πεζό 

2010 20 14 

2011 19 16 

2012 9 5 

2013 13 6 

2014 9 6 

2015 13 13 

 

 Στη μεσαία στήλη βλέπουμε το σύνολο των περιπτώσεων παράσυρσης πεζων 
που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο ή τον βαρύ τραυματισμό κάποιου περαστικού 

για τα έτη 2010-2015. Στη τελευταία στήλη βλέπουμε για τα ίδια έτη τις περιπτώσεις 

παράσυρσης πεζού όπου τουλάχιστον μία αιτία ήταν η ανεξέλεγκτη διάσχιση 

οδοστρώματος, δηλαδή πεζοί που διέσχιζαν τον δρόμο σε χώρους και χρόνους που 

δεν επιτρεπόταν. Είτε εκτός διαβάσεων, είτε ενώ είχαν κόκκινο φανάρι κτλπ. Το θέμα 

είναι ότι στις περισσότερες παρασύρσεις πεζών ευθύνονται οι πεζοί και πάνω σε αυτό 

πρέπει να προβληματιστεί η κοινωνία του Δήμου Θεσσαλονίκης ώστε να μπει τέλος 

σε αυτό το παράλογο αιματοκύλισμα.  

 Χαρακτηριστικότατο παράδειγμα είναι οι αριθμοί του έτους 2015 όπου όλη τη 

χρονιά σημειώθηκαν στον Δήμο Θεσσαλονίκης 30 θανατηφόρα/βαριά τροχαία 

ατυχήματα και τα 13 από αυτά αφορούν παρασύρσεις πεζών, δηλαδή ποσοστό 43%, 

την ίδια ώρα που στο σύνολο της χώρας η ίδια αιτία τροχαίου ατυχήματος δεν 

ξεπερνάει το 15%. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι στις δεκατρείς αυτές 

περιπτώσεις ευθύνη φέρουν οι ίδιοι οι πεζοί!   
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7.6 Τοποθεσίες με τη μεγαλύτερη συχνότητα σοβαρών/θανατηφόρων 

τροχαίων ατυχημάτων 

 

Μέχρι τώρα έχουν προκύψει αρκετές ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις από την 

επεξεργασία των Δ.Ο.Τ.Α της τροχαίας Θεσσαλονίκης, τα αποτελέσματα όμως που 

θα ακολουθήσουν παρακάτω, σε συνδυασμό βέβαια με όσα έχουν προηγηθεί, 

οδηγούν σε συμπεράσματα που είναι ίσως απ’ τα πιο χρήσιμα καθώς καταδεικνύουν 

παραλήψεις που εάν εξαλείφονταν,  ‘’αύριο’’ κιόλας θα μείωναν τα 

σοβαρά/θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

Όπως είναι κατανοητό, δεν είναι δυνατό να υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή 

των ατυχημάτων στους δρόμους της πόλης καθώς κάποιοι από αυτούς επωμίζονται 

μεγαλύτερο βάρος είτε γιατί είναι πιο κεντρικοί, είτε γιατί είναι πιο κομβικοί στην 

κυκλοφορία των οχημάτων κτλπ, είτε γιατί δε δέχονται την ίδια προσοχή και 

φροντίδα. Το αποτέλεσμα είναι ότι σε κάποιους δρόμους του Δήμου Θεσσαλονίκης 

εμφανίζονται πολλά σοβαρά/θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα που μας αναγκάζουν να 

ερευνήσουμε περεταίρω τις περιπτώσεις αυτές ελπίζοντας να βρούμε βαθύτερα αίτια-
παράγοντες που συμβάλουν στην μειωμένη οδική ασφάλεια σε αυτούς τους δρόμους. 

Μπορεί για παράδειγμα σε σημεία που εμφανίζονται επαναλαμβανόμενα 

τροχαία ατυχήματα η τροχαία να περιορίζεται σε προφανής αιτιολόγηση του τύπου 

υπερβολική ταχύτητα ή παραβίαση σηματοδότη, με αποτέλεσμα να σταματάει η 

κουβέντα εκεί και να μην αναρωτιέται κανείς εάν ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο 

μοναδικός παράγοντας που ευθύνεται για τα ατυχήματα στα σημεία αυτά. Είναι απλά 

μια σύμπτωση που κάθε χρόνο σκοτώνεται κάποιος στον ίδιο ακριβώς δρόμο και στο 

ίδιο ακριβώς σημείο ή υπάρχον αφανείς παράγοντες που επιτρέπουν στον παραβάτη 

να αφαιρέσει είτε τη δική του ζωή είτε κάποιου άλλου; Θα μπορούσαν δηλαδή απλές 

παρεμβάσεις της πολιτεία να σώσουν ανθρώπινες ζωές και να εξοικονομήσουν 

μεγάλες χρηματικές ποσά από τα δημόσια ταμεία; Με αυτά τα εύλογα ερωτήματα θα 

ασχοληθούμε στη συνέχεια. 

 

Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή 

 

Η Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή (πρώην Νέα Εγνατία) είναι ο 

βασικότερος οδικός άξονας της Θεσσαλονίκης. Αποτελεί φυσική συνέχεια της οδού 

Εγνατίας (στο ύψος της Καυταντζόγλου) από δυτικά και της Εθνικής Οδού 

Θεσσαλονίκης - Μουδανιών στην περιοχή της Νέας Ελβετίας από ανατολικά, που 

στην ουσία είναι και η νοτιοανατολική είσοδος της πόλης. 

Διασταυρώνεται με σημαντικούς δρόμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης, 
όπως οι οδοί Παπάφη, Κατσιμίδη, Παπαναστασίου, Κλεάνθους, 28ης Οκτωβρίου, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%B3%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CF%8C%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82_67_%28%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82_67_%28%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%29
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%B2%CE%B5%CF%84%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%86%CE%B7_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B4%CE%B7%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%BB%CE%B5%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%BF%CF%85%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_28%CE%B7%CF%82_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29&action=edit&redlink=1
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Μάρκου Μπότσαρη, 25ης Μαρτίου και Βούλγαρη. Επιπλέον, επί της λεωφόρου 

βρίσκεται το Ιπποκράτειο και γίνονται έργα του μετρό, για τον μελλοντικό σταθμό 

Παπάφη (στη συμβολή των οδών Παπάφη και Κωνσταντίνου Καραμανλή). Διαθέτει 

τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. 

Από το 2010 έως το 2015 σημειώθηκαν επί της Κ.Καραμανλή δεκατέσσερα 

σοβαρά/θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Τα έντεκα από αυτά είχαν ως αποτέλεσμα 

τουλάχιστον ένα σοβαρό τραυματισμό και τα άλλα τρία ήταν θανατηφόρα. 

Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με το σύνολο των σοβαρών/θανατηφόρων ατυχημάτων 

που έγιναν την περίοδο 2010-2015, με στοιχεία όπως την ημερομηνία που έλαβαν 

χώρα, το σημείο-ύψος της οδού, το είδος ατυχήματος και το είδος των 

συμμετεχόντων οχημάτων, τα αίτια και τη σοβαρότητα του ατυχήματος. 

Πίνακας 7.8 : Θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα στη λεωφόρο 

Κωνσταντίνου Καραμανλή τα έτη 2010-2015 

 

Ημερομηνία Αριθ. ή χλμ ή Δ/ση Είδος 

ατυχήματος 
Είδος 

οχημάτων 
Αίτια Σοβαρότητα 

ατυχήματος 
5/1/10 ΘΕΟΓΕΝΟΥΣ 

ΧΑΡΙΣΗ 
ΕΚΤΡΟΠΗ Μοτ/τα-

σταθ 
ΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ-
ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

21/3/2010 ΚΑΤΣΙΜΙΔΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΙΧΕ-ΔΧΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 

ΚΟΚΚΙΝΟΥ 
ΣΟΒΑΡΟ 

8/4/2010 ΑΛΕΞ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΙΧΕ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 

ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

13/1/2011 ΑΛΕΞ. 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΦΙΧ-
ΜΟΤ/ΤΟ 

ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΙΑ ΣΟΒΑΡΟ 

15/1/2011 ΠΑΠΑΦΗ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΙΧΕ-ΙΧΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
ΣΟΒΑΡΟ 

15/2/2011 

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 
ΠΥΛΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ 

ΔΕΘ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 

ΜΟΤ/ΤΑ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 
ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

16/2/2011 66 ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
ΜΟΤ/ΤΑ-
ΙΧΕ-ΙΧΕ 

ΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

7/1/2013 
ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

Ε΄ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 

ΙΧΕ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 

ΔΙΑΣΧΙΣΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

2/7/2013 149 ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 

ΙΧΕ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 

ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

8/8/2014 76 ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ 

ΙΧΕ-
ΣΤΑΘ-
ΣΤΑΘ-
ΣΤΑΘ 

ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΙΑ ΣΟΒΑΡΟ 

4/7/2015 
ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚ. 

ΑΡΙΘΜΟΥ 103 ΕΚΤΡΟΠΗ 
ΜΟΤ/ΤΑ-

ΙΧΕ 
ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ- 
ΣΟΒΑΡΟ 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%80%CF%8C%CF%84%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B7_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_25%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B7_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
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ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

3/8/2010 

146 (ΑΠΌ ΕΙΣΟΔΟ 
ΠΡΟΣ ΕΞΟΔΟ 

ΠΟΛΗΣ) 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΟΤ/ΤΑ-
ΦΙΧ-ΙΧΕ 

ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ 
ΚΙΝΗΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 

8/12/2012 75 ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 
ΙΧΕ-ΙΧΕ-

ΙΧΕ 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

8/3/2015 ΥΨΟΣ ΠΑΜΑΚ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΙΧΕ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 

ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

 

Η χρησιμότητα του παραπάνω πίνακα έγκειται στο γεγονός ότι είναι δυνατό 

να εντοπίσουμε ‘’περίεργα’’ σημεία όπου εμφανίζονται ξανά και ξανά 

σοβαρά/θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, με στόχο να διερευνήσουμε τα αίτια και να 

προβούμε σε ενέργειες πρόληψης. Δε σημαίνει ότι κάθε σημείο δρόμου με 

επαναλαμβανόμενα τροχαία ατυχήματα φέρει και υποψίες που θα επιβεβαιωθούν. Το 

σίγουρο όμως είναι ότι όλες αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να εξετασθούνε προσεκτικά 

από αρμόδιους επιστήμονες (συγκοινωνιολόγους) της πολιτείας ώστε να διαπιστωθεί 

εάν μπορούν να υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις-μέτρα για να περιοριστούν οι 

δυσμενείς επιπτώσεις.  

Πίνακας 7.9 : Θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα επί της λεωφόρο 

Κ.Καραμανλή 75-76 

Ημερομηνία Αριθ. 

ή χλμ 

ή 

Δ/ση 

Είδος 

ατυχήματος 
Είδος 

οχημάτων 
Αίτια Σοβαρότητα 

ατυχήματος 

8/12/2012 75 ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 
ΙΧΕ-ΙΧΕ-

ΙΧΕ 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

8/8/2014 76 ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ 

ΙΧΕ-
ΣΤΑΘ-
ΣΤΑΘ-
ΣΤΑΘ 

ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΙΑ ΣΟΒΑΡΟ 

 

Πίνακας 7.10 : Θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα επί της λεωφόρο 

Κ.Καραμανλή 146-149 

Ημερομηνία Αριθ. ή 

χλμ ή 

Δ/ση 

Είδος 

ατυχήματος 
Είδος 

οχημάτων 
Αίτια Σοβαρότητα 

ατυχήματος 

3/8/2010 

146 
(ΑΠΌ 

ΕΙΣΟΔΟ 
ΠΡΟΣ 

ΕΞΟΔΟ 

ΠΟΛΗΣ) 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΟΤ/ΤΑ-
ΦΙΧ-ΙΧΕ 

ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ 

ΚΙΝΗΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 

2/7/2013 149 ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 
ΙΧΕ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 

ΔΙΑΣΧΙΣΗ 
ΣΟΒΑΡΟ 
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ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
 

Βλέπουμε στους παραπάνω πίνακες 2 τέτοιες περιπτώσεις στα ίδια σχεδόν 

ύψη, αν και στις αντίθετες κατευθύνσεις, όπου συνέβησαν σοβαρά/θανατηφόρα 

τροχαία ατυχήματα σε διαφορετικά έτη. Ωστόσο εκ πρώτης όψεως διαφαίνεται 

κάποιο βαθύτερο αίτιο πέραν των αναγραφόμενων καθώς ούτε τα είδη ατυχήματος 

είναι ίδια, ούτε τα συμμετέχοντα οχήματα, ούτε και οι αναγραφόμενες από την 

τροχαία αιτίες. Παρ’ όλα αυτά, για να είμαστε σίγουροι ότι στα σημεία αυτά δεν 

υποκρύπτονται άλλες αιτίες, θα πρέπει να εξεταστούν από σχετικούς επιστήμονες 

(συγκοινωνιολόγους).  

 

 Εγνατία  

 

Η οδός Εγνατία, στην πραγματικότητα λεωφόρος, είναι ένας οδικός άξονας 

στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει από την πλατεία Δημοκρατίας και, 

διασχίζοντας το κέντρο καταλήγει στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ως άξονας 

αποτελεί φυσική συνέχεια της οδού Μοναστηρίου και της λεωφόρου Κωνσταντίνου 

Καραμανλή. Διασταυρώνεται με σημαντικούς κεντρικούς άξονες, όπως η οδός Ίωνος 

Δραγούμη, η οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, η οδός Αριστοτέλους, η οδός Καρόλου 

Ντηλ, η οδός Αγίας Σοφίας, η οδός Εθνικής Αμύνης, η οδός Αγγελάκη και η 

Λεωφόρος Γ' Σεπτεμβρίου. Από την οδό Καυταντζόγλου ξεκινά η Λεωφόρος 

Κωνσταντίνου Καραμανλή (πρώην Νέα Εγνατία). Διαθέτει τρεις λωρίδες 

κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, εκ των οποία δύο λεωφορειολωρίδες. Κάτω από την 

οδό Εγνατία διέρχονται οι σήραγγες του Μετρό Θεσσαλονίκης, ενώ κατασκευάζονται 

σταθμοί επί της πλατείας Δημοκρατίας, στη συμβολή των οδών Βενιζέλου, Αγίας 

Σοφίας, Εθνικής Αμύνης και Γ' Σεπτεμβρίου. 

Από το 2010 έως το 2015 επί της οδού Εγνατία έχουν σημειωθεί 7 

θανατηφόρα και 16 σοβαρά τροχαία ατυχήματα, δηλαδή 23 στο σύνολο, αριθμός που 

καταδεικνύει την οδό ως αυτήν με τα περισσότερα σοβαρά/θανατηφόρα τροχαία 

ατυχήματα στον Δήμο Θεσσαλονίκης.  

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF_%CE%9C%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%AE_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%AE_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%91%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CF%82_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_3%CE%B7%CF%82_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B6%CF%8C%CE%B3%CE%BB%CE%BF%CF%85_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%AE_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%BB%CE%AE_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82


83 
 

 
 
 

Πίνακας  7.11 : Θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα επί της οδού 

Εγνατίας για τα έτη 2010-2015 

Ημερομηνία Αριθ. ή χλμ ή Δ/ση Είδος 

ατυχήματος 
Είδος 

οχημάτων 
Αίτια Σοβαρότητα 

ατυχήματος 

5/2/2010 
ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΜΥΝΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΙΧΕ-

ΜΟΤ/ΤΑ 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
ΣΟΒΑΡΟ 

28/3/2010 

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Ι.Ν. 

ΠΑΝΑΓΙΑΣ 

ΔΕΞΙΑΣ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 

ΙΧΕ 
ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ 

ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

18/6/2010  ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 

ΟΑΣΘ ΑΝΕΞΕΛΕΚΤΗ 
ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΑΠΌ ΠΕΖΟ 

ΣΟΒΑΡΟ 

31/8/2010  ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 
ΟΑΣΘ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
ΣΟΒΑΡΟ 

25/10/2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΟΤ/ΤΑ-
ΜΟΤ/ΤΑ 

ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΙΑ 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΣ 

ΘΑΝΑΤΗΨΦΟΡΟ 

6/11/2010  
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΙΧΕ-
ΠΟΔΗΛΑΤΟ 

ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΙΑ 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

12/11/2010  ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 

ΜΟΤ/ΤΟ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 

ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

8/2/2011 Γ'ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΟΤ/ΤΑ-
ΜΟΤ/ΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

21/3/2011 27 ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ 
ΜΟΤ/ΤΑ-
ΣΤΑΘΜ 

ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΙΑ 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 

ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

17/4/2011 

ΑΠΌ 

ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ 

ΠΡΟΣ 
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΟΤ/ΤΑ 

ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΙΑ 

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ 
ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

17/4/2011 

ΥΨΟΣ 

ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΜΕ ΤΗΝ  ΟΔΟ 
ΣΤ.ΤΑΤΤΗ- 

ΡΕΥΜΑ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΜΟΤ/ΤΟ 

ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

30/9/2011 123 ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΔΧΛ 
ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
ΣΟΒΑΡΟ 

15/10/2011 ΥΨΟΣ ΠΑ.ΜΑΚ. ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΙΧΕ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 
ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

23/10/2011 ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ 
ΜΟΤ/ΤΑ-
ΔΧΛ-ΙΧΕ 

ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

31/12/2011 ΧΑΛΚΕΩΝ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΦΙΧ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 

ΔΙΑΣΧΙΣΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

24/7/2012 47 (ΥΨΟΣ Ι. ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΦΙΧ-ΙΧΕ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 
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Μια πρώτη δυσάρεστη παρατήρηση που μπορεί να γίνει κοιτώντας τον 

παραπάνω πίνακα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές παρασύρσεις πεζών, οι οποίες την 

περίοδο 2010-2015 αριθμούνται στις 14 μονάχα στην οδό Εγνατία. Αυτό σημαίνει ότι 

στην οδό αυτή η παράσυρση πεζού είναι το πιο συνηθισμένο είδος τροχαίου 

ατυχήματος, ξεπερνώντας μάλιστα και το 50% των περιπτώσεων, καθώς από τα 23 

σοβαρά/θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα που γίναν επί της Εγνατίας τα 14 αφορούν 

παράσυρση πεζού!  

Η επόμενη διαπίστωση που οφείλουμε να κάνουμε αφορά ένα φαινόμενο που 

έχουμε ήδη αναφέρει νωρίτερα και αφορά το αδικαιολόγητο έλλειμμα στην 

κυκλοφοριακή αγωγή των πεζών εντός του δήμου Θεσσαλονίκης. τουλάχιστον στις 

10 από τις 14 παρυσύρσεις φέρουν μερίδιο ευθύνης οι ίδιοι οι πεζοί καθώς φαίνεται 

να μη συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να περνούν τον δρόμο σε όποιο σημείο 

επιθυμούν και όποτε επιθυμιών. Είναι μια ‘’κακιά’’ συνήθεια που επιφέρει 

καταστροφικές επιπτώσεις στους ίδιους τους πεΖούς-παθόντες, στις οικογένειες τους 

αλλά και στη κοινωνία ως σύνολο καθώς οι οικονομικές επιβαρύνσεις των ταμείων 

είναι το μόνο βέβαιο. Αν αναλογιστούμε επίσης ότι 10 περιπτώσεις παράσυρσης 

πεζού είχαν ως αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό και συνεπώς νοσοκομειακές 

δαπάνες, φαρμακευτικές δαπάνες, ποσά για την αποκατάσταση των τραυματισμένων 

κτλπ.  

Αυτή η ‘’άσχημη’’ εικόνα αφορά το σύνολο του δρόμου και θα πρέπει το 

δίχως άλλο να προβληματίσει τους υπευθύνους για την ασφάλεια των πολιτών στους 

δρόμους της πόλης. Για να ‘’διευκολυνθεί’’ ωστόσο η δουλειά των ανθρώπων του 

ΔΡΑΓΟΥΜΗ) ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

24/7/2012 
ΣΤΑΣΗ ΟΑΣΘ 

ΑΧΕΠΑ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΔΧΕ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 
ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

2/2/2013 

ΥΨΟΣ ΣΤΑΣΗ 
ΟΑΣΘ 

"ΑΛΚΑΖΑΡ" ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΔΧΛ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ 

ΣΟΒΑΡΟ 

28/5/2013 113 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΜΟΤ/ΤΑ-
ΙΧΕ-ΙΧΕ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ 

ΣΟΒΑΡΟ 

29/8/2014 
116 ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ 

ΜΟΤ/ΤΑ-
ΔΧΛ-ΦΙΧ 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

17/1/2015 115 ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΙΧΕ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 

ΔΙΑΣΧΙΣΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

23/5/2015 
ΜΗΤΡ. 

ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΙΧΕ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 

ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

18/10/2015 ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΔΧΕ-ΙΧΕ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 

ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 
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δήμου, θα ακολουθήσουν στοιχεία για πολύ συγκεκριμένα σημεία του δρόμου αυτού 

με τα οποία θα πρέπει αρχικά να ασχοληθούν οι συγκοινωνιολόγοι του Δήμου.  

 

Πίνακας 7.12 : Θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα επί της οδού 

Εγνατίας 113-116 

 

Ημερομη

νία 
Αριθ. ή χλμ 

ή Δ/ση 
Είδος 

ατυχήματος 
Είδος 

οχημάτ

ων 

Αίτια Σοβαρότητα 

ατυχήματος 

28/5/201
3 113 

ΣΥΓΚΡΟΥΣ

Η 

ΟΧΗΜΑΤΩ

Ν 

ΜΟΤ/Τ

Α-ΙΧΕ-
ΙΧΕ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ 

ΣΟΒΑΡΟ 

29/8/201
4 

116 
ΠΡΟΣΚΡΟΥ

ΣΗ 

ΜΟΤ/Τ

Α-
ΔΧΛ-
ΦΙΧ 

ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
ΘΑΝΑΤΗΦΟ

ΡΟ 

17/1/201
5 115 

ΠΑΡΑΣΥΡΣ

Η ΙΧΕ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤ

Η ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ

ΤΟΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

23/10/20
11 

ΙΑΣΩΝΙΔ

ΟΥ 
ΠΡΟΣΚΡΟΥ

ΣΗ 

ΜΟΤ/Τ

Α-
ΔΧΛ-
ΙΧΕ 

ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

 

 

Εδώ βλέπουμε σε ένα σημείο με διαφορά ελάχιστων μέτρων τρία σοβαρά 

τροχαία ατυχήματα και ένα θανατηφόρο, τα έτη 2011,2013,2014,2015. Σχεδόν κάθε 

χρόνο λοιπόν οι κάτοικοι γύρω από εκείνο το ύψος της Εγνατίας γίνονται θεατές μίας 

ακόμη καταστροφής εικόνας, με ζωές να καταστρέφονται και νοσοκομεία να 

γεμίζουν. Σε τρεις από τις τέσσερεις περιπτώσεις υπάρχει συμμετοχή μοτοσικλέτας 

στα ατυχήματα και επίσης σε δύο περιπτώσεις έχουμε ίδιο είδος ατυχήματος 

(πρόσκρουση), στοιχείο που μπορεί να αποτελέσει βάση της έρευνας γύρω από 

βαθύτερα αίτια που οδηγούν σε μια ακόμη τραγωδία κάθε χρόνο στο ίδιο σημείο.  
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Πίνακας 7.13 : Θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα επί της οδού 

Εγνατία ύψος ΠΑΜΑΚ 

 

Ημερομηνία Αριθ. ή 

χλμ ή 

Δ/ση 

Είδος 

ατυχήματος 
Είδος 

οχημάτων 
Αίτια Σοβαρότητα 

ατυχήματος 

8/3/2015 

ΥΨΟΣ 
ΠΑΜΑΚ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΙΧΕ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 
ΔΙΑΣΧΙΣΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

15/10/2011 
ΥΨΟΣ 

ΠΑ.ΜΑΚ. ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΙΧΕ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 
ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

 

Εδώ βλέπουμε ένα ακόμη σημείο το οποίο μάλιστα έχει απασχολήσει αρκετές 

φορές την κοινή γνώμη καθώς βρίσκεται έξω από πανεπιστήμιο και τα θύματα είναι 

συνήθως φοιτητές. Η Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του δήμου 

Θεσσαλονίκης προχώρησε στην ανάθεση της μελέτης για την «τροποποίηση της 

διαμόρφωσης και του προγράμματος φωτεινής σηματοδότησης του κόμβου Εγνατίας 

– 3ης Σεπτεμβρίου για την αύξηση της οδικής ασφάλειας ώστε να πάψουμε να 

μετράμε νεκρούς και τραυματίες στο συγκεκριμένο σημείο. 

Σύμφωνα με την μελέτη, η οποία έλαβε προσφάτως το πράσινο φως από το 

δημοτικό συμβούλιο και θα υλοποιηθει το επόμενο διάστημα, πρόκειται να 

κατασκευαστεί κεντρική διαχωριστική νησίδα επί της Εγνατίας οδού, στο  τμήμα της 

μεταξύ των οδών Καυταντζόγλου και 3ης Σεπτεμβρίου. 

Τμήμα αυτής, περί τα 113μ. από την οδό Καυταντζόγλου και προς τα δυτικά, 

θα έχει μόνιμη μορφή και θα παραμείνει μετά την απομάκρυνση του εργοταξίου του 

Μετρό, το δε υπόλοιπο μήκους 185μ., θα κατασκευαστεί προσωρινά (από 

σκυρόδεμα, όπως ανάλογες προσωρινές νησίδες του Μετρό), ώστε να αποξηλωθεί 

και ανακατασκευαστεί μετά την απομάκρυνση του εργοταξίου της αναδόχου εταιρίας 

του Μετρό και την επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση των γεωμετρικών 

χαρακτηριστικών του κόμβου. 

Επίσης, η μελέτη προβλέπει την τροποποίηση του προγράμματος φωτεινής 

σηματοδότησης του κόμβου, με την προσθήκη διάβασης πεζών επί της οδού Εγνατίας 

στην είσοδο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Βλέπουμε λοιπόν μια σειρά από κινήσεις που θα βελτιώσουν την οδική 

ασφάλεια για τους κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης, κινήσεις παρόμοιες με αυτές 

που θα θέλαμε να δούμε και σε άλλα σημεία καθώς υπάρχουν οι ενδείξεις για 

‘’προβληματικά’’ σημεία που θα πρέπει να εξετασθούν το συντομότερο δυνατό.  
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 Αγίου Δημητρίου 

 

H οδός Αγίου Δημητρίου στη πραγματικότητα λεωφόρος, είναι ένας οδικός 

άξονας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει από την οδό Λαγκαδά και 

διασχίζοντας όλο το βόρειο κέντρο της πόλης καταλήγει στην οδό Λαμπράκη. 
Διασταυρώνεται με σημαντικούς άξονες όπως η Ηφαιστίωνος, η Ελευθερίου 

Βενιζέλου, η Εθνικής Αμύνης και η Κατσιμίδη. Στην οδό αυτήν βρίσκεται και η 

ιστορική εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. 

Από την Λαγκαδά μέχρι την Εθνικής Αμύνης διαθέτει τέσσερις λωρίδες με 

κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Από την Εθνικής Αμύνης μέχρι την Κατσιμίδη 

διαθέτει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Επίσης διαθέτει και μία λωρίδα 

ποδηλατόδρομου ανά κατεύθυνση στο ίδιο τμήμα. 

 Την χρονική περίοδο 2010-2015 έγιναν επί της Αγ. Δημητρίου 9 σοβαρά 

τροχαία ατυχήματα και 5 θανατηφόρα.  

 

Πίνακας 7.14 : Θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα επί της οδού Αγίου 

Δημητρίου για τα έτη 2010-2015 

 

Ημερομηνία Αριθ. ή χλμ ή Δ/ση Είδος 

ατυχήματος 
Είδος 

οχημάτων 
Αίτια Σοβαρότητα 

ατυχήματος 

5/2/2010 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΙΧΕ-ΙΧΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

23/3/2010 

ΥΨΟΣ 

ΚΟΜΗΤΗΡΙΩΝ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 

ΙΧΕ ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΙΑ ΣΟΒΑΡΟ 

18/7/2010 

ΑΠΌ ΟΔΟ 

ΛΑΓΚΑΔΑ ΠΡΟΣ 

ΕΘΝ.ΑΜΥΝΗΣ 

ΕΚΤΡΟΠΗ - 
ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 

ΠΕΖΟΥ - 
ΘΑΝΑΤΟΣ 

ΟΔΗΓΟΥ 

ΔΙΚΥΚΛΟΥ 

ΜΟΤ/ΤΑ-
ΣΤΑΘΜ-
ΣΤΑΘΜ 

ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

6/11/2010 

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ 

ΣΤΑΔΙΟΥ- ΡΕΥΜΑ 

ΠΟΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣ 
ΔΥΤΙΚΑ ΕΚΤΡΟΠΗ 

ΙΧΕ ΜΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

26/8/2011 ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΟΤ/ΤΑ- ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΙΑ ΣΟΒΑΡΟ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AC_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%9B%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B7_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%B6%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CE%BC%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B4%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AC_%28%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%29
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ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΔΗΛ. 

22/12/2011 9 ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 

ΜΟΤ/ΤΑ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 

ΔΙΑΣΧΙΣΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

28/12/2011 136 ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΟΤ/ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΙΑ ΣΟΒΑΡΟ 

8/3/2012 

114 (ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΟΔΩΝ ΦΑΛΗΡΕΩΣ 
ΚΑΙ 

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ) ΕΚΤΡΟΠΗ 

Μοτ/τα-
σταθμ 

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

1/6/2012 

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΙΧΕ-
ΜΟΤ/ΤΑ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΕΝ 

ΓΕΝΕΙ 

ΣΟΒΑΡΟ 

27/7/2012 ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΟΤ/ΤΑ-
ΙΧΕ 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

25/11/2012 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 

ΥΜΑΘ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΜΟΤ/ΤΑ 
ΕΛΛΕΙΨΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗΣ 
ΣΟΒΑΡΟ 

27/3/2013 ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΟΤ/ΤΟ 

ΕΡΕΥΝΟΝΤΑΙ ΣΟΒΑΡΟ 

15/3/2015 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΗ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΟΤ/ΤΑ-
ΙΧΕ-

ΣΤΑΘΜ 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

11/4/2015 ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ 

ΙΧΕ-
ΣΤΑΘΜ-
ΣΤΑΘΜ 

ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΙΑ ΣΟΒΑΡΟ 

 Κάτι που προκύπτει άμεσα από τον παραπάνω πίνακα αλλά και που είναι στις 

επιδιώξεις μας, αφορά το γεγονός ότι σε έναν δρόμο τεσσάρων χιλιομέτρων το ένα 

τρίτο των σοβαρών/θανατηφόρων ατυχημάτων έχουν γίνει στο ίδιο σημείο, με 4 

σοβαρά τροχαία ατυχήματα και 1 θανατηφόρο.  

 

Πίνακας 7.15 : Θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα επί της οδού Αγίου 

Δημητρίου ύψος Εθνικής Αμύνης και κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας 

 

Ημερομηνία Αριθ. ή χλμ ή Δ/ση Είδος 

ατυχήματος 
Είδος 

οχημάτων 
Αίτια Σοβαρότητα 

ατυχήματος 

5/2/2010 
ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΜΥΝΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΙΧΕ-ΙΧΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΣΟΒΑΡΟ 

26/8/2011 ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΜΟΤ/ΤΑ-
ΠΟΔΗΛ. 

ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΙΑ ΣΟΒΑΡΟ 

27/7/2012 ΕΘΝ. ΑΜΥΝΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΜΟΤ/ΤΑ-

ΙΧΕ 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ 

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗ 
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

23/3/2010 

ΥΨΟΣ 
ΚΟΜΗΤΗΡΙΩΝ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 

ΙΧΕ ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΙΑ ΣΟΒΑΡΟ 

27/3/2013 ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΕΚΤΡΟΠΗ ΜΟΤ/ΤΟ 
ΕΡΕΥΝΟΝΤΑΙ ΣΟΒΑΡΟ 



89 
 

 
 
 

  

Τα τρία από τα παραπάνω ατυχήματα έλαβαν χώρα στη συμβολή 

Αγ.Δημητρίου και Εθν. Αμύν ης και τα άλλα 2 ελάχιστα μέτρα παραδίπλα, επί ης ΑΓ. 

Δημητρίου πάντα, μπροστά από τα κοιμητήρια της ευαγγελίστριας. Ωστόσο φαίνεται 

σχετικά απίθανο να μην υποκρύπτεται κάποια παθογένεια πίσω από τα τόσα 

ατυχήματα στο ύψος αυτό και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να ερευνηθεί και να 

αναζητηθούν μέτρα πρόληψης. Δεν γίνεται να είναι τυχαίο που και τα τρία ατυχήματα 

στο ύψος της εθν. Αμύνης είναι σύγκρουση οχημάτων. Τι είναι αυτό που οδηγεί τα 

οχήματα σε σύγκρουση στο ίδιο ακριβώς σημείο; Τι λάθος κάνουν οι οδηγοί και πως 

μπορεί να αποφευχθεί η τραγωδία; Αυτά είναι τα ερωτήματα που θα πρέπει να 

απασχολήσουν τους ανθρώπους του Δήμου.   

 

 

 

Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 

 

Η Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι λεωφόρος της Θεσσαλονίκης, κατά 

μήκος της Νέας Παραλίας. Παλαιότερα ο οδικός άξονας έφερε την ονομασία 

Λεωφόρος Τζων Κένεντι. Ξεκινάει από τον Λευκό Πύργο και διασχίζοντας όλο το 

μέτωπο της Νέας Παραλίας, καταλήγει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. 
Διασταυρώνεται με κεντρικούς άξονες όπως 3ης Σεπτεμβρίου, 28ης Οκτωβρίου, 

Μάρκου Μπότσαρη και Γεωργίου Παπανδρέου. Από τον Λευκό Πύργο μέχρι της 3ης 

Σεπτεμβρίου, διαθέτει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίες ανά κατεύθυνση, ενώ από της 

3ης Σεπτεμβρίου μέχρι την Γεωργίου Παπανδρέου διαθέτει 5 Λωρίδεςκυκλοφορίες. 

Ο άξονας τρέχει σε όλο το μήκος της Νέας Παραλίας. Διαθέτει επίσης και έναν 

ποδηλατόδρομο κατά μήκος της παραλίας. 

Την περίοδο 2010-2015 έλαβαν χώρα επί της λεωφόρου Μεγ. Αλεξάνδρου 

συνολικά 12 θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα, τα 6 από αυτά ήταν 

θανατηφόρα και τα άλλα 6 σοβαρά.  

Πίνακας 7.16 Θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα επί της λεωφόρου 

Μ.Αλεξάνδρου για τα έτη 2010-2015  

 

Ημερομηνία Αριθ. ή χλμ ή Δ/ση Είδος 

ατυχήματος 
Είδος 

οχημάτων 
Αίτια Σοβαρότητα 

12/6/2010 

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 

ΣΤΑΣΗ 

ΟΑΣΘ''ΦΑΛΗΡΟ'' 
ΥΨΟΣ 

ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ 

ΠΤΩΣΗ 

ΕΠΙΒΑΤΗ ΜΟΤ/ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΙΑ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF_%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82
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ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
ΜΑΚ. ΠΑΛΛΑΣ 

14/6/2010 
50μ ΠΡΙΝ 

Γ'ΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΙΧΕ ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΙΑ 
ΣΟΒΑΡΟ 

11/12/2010 47 ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 

ΙΧΕ-
σταθμ.-
σταθμ. 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 
ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

12/6/2011 29 ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΜΟΤ/ΤΑ 
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΣΟΒΑΡΟ 

1/8/2011 49 ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΙΧΕ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 

ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

1/8/2011 

ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ 
ΣΤΑΣΗ ΟΑΣΘ 
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΙΧΕ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 
ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

30/10/2011 
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΙΧΕ 
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

31/3/2012 ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΙΧΕ-
ΜΟΤ/ΤΑ-
ΣΤΑΘΜ 

ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ ΕΝ 
ΓΕΝΕΙ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

13/11/2012 
ΥΨΟΣ ΠΛ. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΙΧΕ-
ΜΟΤ/ΤΑ-
ΣΤΑΘΜ 

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 

ΣΟΒΑΡΟ 

3/4/2014 

ΥΨΟΣ ΣΤΑΣΗΣ 

ΟΑΣΘ 

ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΕΚΤΡΟΠΗ ΙΧΕ-ΙΧΕ 

ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΣΟΒΑΡΟ 

28/8/2014 Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 
ΜΟΤ/ΤΑ-
ΣΤΑΘΜ. 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 
ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

18/10/2014 

ΥΨΟΣ ΣΤΑΣΗΣ 

ΟΑΣΘ 'ΠΕΤΡΟΥ 
ΣΥΝΔΙΚΑ' ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΜΟΤ/ΤΑ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 

ΔΙΑΣΧΙΣΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΣΟΒΑΡΟ 

 

Μια πρώτη γενική διαπίστωση που μπορεί να γίνει είναι ότι παρατηρούμε 

πολλές παρασύρσεις πεζών. Από τα 12 σοβαρά/θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα που 

συνέβησαν στην οδό αυτή, τα 7 ήταν παράσυρση πεζού. Όπως λοιπόν και επί της 

οδού Εγνατίας, έτσι και εδώ, το ποσοστό των παρασύρσεων ξεπερνάει το 50%! 

Επίσης ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, που ωστόσο το έχουμε ξανασυζητήσει, έχει να 

κάνει με το γεγονός ότι σε 5 από αυτές τις παρασύρσεις ευθύνη φέρει ο πεζός.  

Η αμέσως επόμενη πιο συχνή αιτία που βλέπουμε στον πίνακα με τα 

σοβαρά/θανατηφόρα είναι η υπερβολική ταχύτητα. Τρία σοβαρά και ένα θανατηφόρο 

ατύχημα συνέβησαν επειδή κάποιος πίστευε ότι μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 

μεγαλύτερη από αυτή που του επιτρέπει η γεωμετρία του δρόμου και οι νόμοι της 

φυσικής.  
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Πίνακας 7.17 : Θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα επί της λεωφόρου 

Μ. Αλεξάνδρου ύψος πλατεία ηλεκτρικής-στάση στρατηγείο  

 

Ημερομηνία Είδος Αιτία  
1/8/2011 ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 

ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

30/10/2011 
ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

13/11/2012 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΣΟΒΑΡΟ 

3/4/2014 
ΕΚΤΡΟΠΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ 

ΤΑΧΥΤΗΤΑ 
ΣΟΒΑΡΟ 

 

 

Εδώ βλέπουμε αυτό που μόλις αναφέρθηκε παραπάνω. Σε αυτό το ύψος της 

οδού φαίνεται πως υπάρχουν οι συνθήκες που επιτρέπουν στους οδηγούς να 

αναπτύξουν υπερβολικές ταχύτητες με αποτέλεσμα διαδοχικές χρονιές να χάνονται 

ανθρώπινες ζωές με τον ίδιο τρόπο.  

Πίνακας 7.18 : Θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα επί της λεωφόρου 

Μ. Αλεξάνδρου 47-49 

  

Ημερομηνία Είδος Αιτία  

11/12/2010 ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 

ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

1/8/2011 ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ 

ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ 

ΔΙΑΣΧΙΣΗ 

ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ 

 

Στον ίδιο δρόμο, λίγο παρακάτω, βλέπουμε ένα σημείο στο οποίο δύο 

άνθρωποι εκτίμησαν εσφαλμένα ότι μπορούν να διασχίσουν τον δρόμο με 

αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Υπήρχε λόγος που οι δύο αυτοί άνθρωποι στις 

δύο αυτές διαφορετικές περιπτώσεις οδηγήθηκαν σε αυτή την ενέργεια που εν τέλει 

τους στέρησε τη ζωή; Μήπως δεν υπάρχουν κοντινές διαβάσεις ; Μήπως υπάρχουν 
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τρόποι να οδηγούνται στις διαβάσεις και να μην περνούνε παρανόμως τον δρόμο; 

Αυτά είναι που πρέπει να εξεταστούν.  
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Κεφάλαιο 8 

Συμπεράσματα και προτάσεις 

 
Είναι αλήθεια ότι ανέκαθεν ο άνθρωπος είχε ως βασικό του στόχο στην ζωή 

την επιβίωση. Αμέσως μόλις αντιλαμβανόταν κάποιον κίνδυνο έκανε ότι μπορούσε 

για να τον αποφύγει, αυτόν και τις συνέπειες του. Οπότε απαραίτητη προϋπόθεση για 

να μείνει κάποιος στη ζωή είναι να μπορεί να αναγνωρίζει τους κινδύνους. Αυτό είναι 

λοιπόν ένα από τα ‘’στοιχήματα’’ των σημερινών κοινωνιών όσο αφορά τα τροχαία 

ατυχήματα. Πρέπει ο χρήστης του αυτοκινήτου να συνειδητοποιήσει πάση θυσία τι 

σημαίνει για αυτόν και τους γύρω του η επιλογή του να γυρίσει το κλειδί στη μίζα 

του αυτοκινήτου ή τι σημαίνει για τον οποιονδήποτε να βγει μια βόλτα με το 

ποδήλατο ή τα πόδια. Πρέπει η οδική ασφάλεια και η κυκλοφοριακή αγωγή να γίνουν 

πρωτεύον μέλημα για τον καθένα μας και οι κοινωνίες μες τις οποίες ζούμε να το 

προστατεύσουν ως το σημαντικότερων όλων των αγαθών που δεν είναι άλλο παρά η 

ίδια η ζωή.  

 Σε αυτή την κατεύθυνση φαίνεται πως κινούμαστε σε ένα γενικότερο 

πλαίσιο, με πολλές χώρες να κάνουν βήματα μπροστά αλλά και ορισμένες να κάνουν 

βήματα πίσω με αποτέλεσμα η εικόνα των τροχαίων ατυχημάτων να εμφανίζει μία 

σταθερότητα παρά τη συνεχή αύξηση των οχημάτων που βγαίνουν κάθε χρόνο στην 

κυκλοφορία παγκοσμίως. Ωστόσο δεν είναι δυνατόν να είμαστε ικανοποιημένοι με 

αυτή την σταθερότητα και να αποδεχόμαστε ότι θα χάνονται καθημερινά τόσες 

ανθρώπινες ζωές ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ώστε να το αποτρέψουμε.  

Αυτή η παραπάνω προσπάθεια είναι που επιδιώκεται όλο και περισσότερο τα 

τελευταίο χρόνια στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να προσπαθεί αλλά να εξακολουθεί 

να βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά το επίπεδο της οδικής ασφάλειας. Το 

πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων είναι από τα δυσκολότερα ζητήματα της 

σύγχρονης εποχής και θα ήταν αδύνατο να αναλυθεί διεξοδικά στα πλαίσια της 

εργασίας ενός μεταπτυχιακού φοιτητή ώστε να δοθούν ουσιαστικές λύσεις προς την 

κατεύθυνση της μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα. Γι’ αυτούς τους 

λόγους τέθηκαν πιο ρεαλιστικοί στόχοι, με το επίκεντρο της μελέτης αυτής να 

βρίσκεται στην κατάσταση των τροχαίων ατυχημάτων την περίοδο 2010-2015 
αποκλειστικά για τον Δήμο Θεσσαλονίκης, έχοντας ωστόσο προηγηθεί αρκετά 

κεφάλαια που θέτουν τον αναγνώστη απέναντι σε όλες της βασικές πτυχές που πρέπει 

να έχει υπόψη του εάν θέλει να αντιληφθεί τις διαστάσεις και τη σοβαρότητα του 

ζητήματος αυτού. 

Κατόπιν λοιπόν συλλογής μεγάλου όγκου πληροφοριών και στοιχείων από 

την Ελληνική στατιστική υπηρεσία (Ελστάτ), τα νοσοκομεία του Νομού 

Θεσσαλονίκης και κυρίως της τροχαίας Α’ Θεσσαλονίκης, ακολούθησε πολύμηνη, 
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σχολαστική επεξεργασία και στοχασμός πάνω στα δεδομένα αυτά ώστε να εξαχθούν 

χρήσιμα συμπεράσματα με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση ρεαλιστικών προτάσεων 

που η εφαρμογή τους θα μπορέσει άμεσα να δώσει λύσεις και να μειωθούν τα 

θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία ατυχήματα εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

Εντός της χώρας δεν έχει επαναληφθεί ξανά τέτοια σχολαστική μελέτη για 

αποκλειστικά έναν δήμο κι αυτό γιατί αγνοούμε το γεγονός ότι οι λύσεις που 

μπορούν να δοθούν σε τοπικό επίπεδο είναι στόχος πολύ πιο εφικτός και πιο άμεσα 

πραγματοποιήσιμος. Κάθε Δήμος έχει τις ιδιαιτερότητες του και πάνω σε αυτές θα 

πρέπει να εστιάσουμε και να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε. Αυτό ακριβώς είναι 

που επιδιώκεται στην εργασία αυτή, να ξετυλιχτεί δηλαδή το κουβάρι του 

δυσεπίλυτου προβλήματος των τροχαίων ατυχημάτων,  να σπάσει σε πολλά 

επιμέρους προβλήματα όπως τα πολλά κομμάτια ενός παζλ και να αναγνωριστούν και 

να επιλυθούν αυτά που ξεκινούν από εμάς και τελειώνουν σε εμάς, όσα δηλαδή η 

τοπική μας κοινωνία μπορεί αύριο κιόλας να αντιμετωπίσει και να διορθώσει. Ποια 

είναι αυτά; Πάμε να τα δούμε συνοπτικά αμέσως παρακάτω.  

 

1. Οι παρασύρσεις πεζών στο Δήμο Θεσσαλονίκης  

Το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο εύρημα της μελέτης αυτής είναι η άκρως 

δυσάρεστη διαπίστωση πως η μεγαλύτερη ‘’πληγή’’ από τα τροχαία ατυχήματα στο 

Δήμο περνούσε από όλους μας απαρατήρητη ως μία ακόμη αυτονόητη συνιστώσα κι 

όχι ως ένα τεράστιο ζήτημα που κοστίζει κάθε χρόνο ζωές και χρήζει άμεσα την 

προσοχή μας ώστε να δοθεί τέλος σε αυτόν τον ‘’φθηνό’’ αποδεκατισμό καθώς οι 

θάνατοι και οι βαριά τραυματισμένοι ξεπερνούν κάθε χρόνο τη δεκάδα. 

Το ζητούμενο μας είναι, κατόπιν αυτής της παρατήρησης-συνειδητοποίησης, 

να διατυπώσουμε ρεαλιστικές προτάσεις που σε τοπικό επίπεδο γεννούν την ελπίδα 

ότι είναι εφικτή μία μείωση των νεκρών και των σοβαρά τραυματισμένων από 

τροχαία ατυχήματα εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας έτσι το επίπεδο 

οδικής ασφάλειας για τους κατοίκους αλλά και γενικά τους επισκέπτες της πόλης. 

Αμέσως παρακάτω ακολουθούν οι προτάσεις αυτές.  

 

Προτάσεις  

 

1. Να γίνουν μελέτες σε δρόμους και σημεία όπου παρατηρούνται παρασύρσεις 

με στόχο να αυξηθούν οι διαβάσεις για την προστασία των πεζών. 

2. Να τοποθετηθούν κάγκελα χαμηλού ύψους κατά μήκος των πεζοδρομίων 

(βλέπε Τσιμισκή) ώστε να ‘’οδηγούνται’’ οι πεζοί στις διαβάσεις. 



95 
 

 
 
 

3. Να ενημερωθούν οι πολίτες για τη σοβαρότητα και τους κινδύνους της 

ανεξέλεγκτης διάσχισης οδοστρώματος όπως επίσης και για τον παραβατικό 

της χαρακτήρα.  

4. Να αρχίσει να τηρείται ο Κ.Ο.Κ για τη νούμερο 1 αιτία 

θανατηφόρων/σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων στο Δήμο Θεσσαλονίκης και 

να τιμωρούνται οι παραβάτες με στόχο τη συμμόρφωση τους 

 

Η πρώτη και η δεύτερη πρόταση στοχεύουν στην απομάκρυνση των 

συνθηκών που οδηγούν τους πεζούς στην ανεξέλεγκτη διάσχιση οδοστρώματος 

με αποτέλεσμα να βλάπτουν την ίδια τους τη ζωή. Σε αυτή την κατεύθυνση 

λοιπόν, γίνεται η παραδοχή ότι πρωτεύουσα ευθύνη φέρει η πολιτεία που με την 

έλλειψη στοιχειωδών υποδομών οδηγεί τους πεζούς πολίτες σε 

αυτοκαταστροφικές ενέργειες που εκτός των άλλων, στοιχίζουν εκατομμύρια 

ευρώ στα δημόσια ταμεία, την ίδια ώρα που θα μπορούσε με λίγες χιλιάδες ευρώ 

να αποφύγει πολλές δυσάρεστες επιπτώσεις από τα συγκεκριμένα τροχαία 

ατυχήματα.  

Η τρίτη και η τέταρτη πρόταση βρίσκονται στην ίδια κατεύθυνση αλλά με 

διαφορετική προσέγγιση, καθώς ο αποτρεπτικός και επιμορφωτικός χαρακτήρας 

της επιβολής προστίμων για παραβάσεις είναι κάτι το αδιαμφισβήτητο Πρέπει 

λοιπόν να πάρουμε στα σοβαρά την εν λόγω αιτία τροχαίων ατυχημάτων εντός 

του Δήμου και να απομακρύνουμε τους πολίτες από αυτήν την κακή 

συμπεριφορά. Δε νοείται να χάνονται συνεχώς ανθρώπινες ζωές από την 

απερίσκεπτη συμπεριφορά των πεζών και την ίδια ώρα να μας φαίνεται 

εξωφρενική η τήρηση του νόμου που προβλέπει πρόστιμο σε όσους θέτουν την 

ζωή τους σε κίνδυνο κατ’ αυτόν τον τρόπο και κατ επέκταση προσβάλλουν τον 

σεβασμό για τη ζωή και τον πολιτισμό της κοινωνίας μας.  

 

2. Νυχτερινή διασκέδαση και τροχαία ατυχήματα στο Δήμο 

Θεσσαλονίκης 

 

Στο κεφάλαιο έξι υπάρχει παράγραφος όπου γίνεται προσπάθεια σύνδεσης 

των τροχαίων ατυχημάτων με τη νυχτερινή διασκέδαση της πόλης και αυτό γιατί απ’ 

την ανάλυση των Δ.Ο.Τ.Α προέκυψαν στοιχεία που δε μπορούν σε καμία περίπτωση 

να περάσουν απαρατήρητα καθώς μας φέρνουν αντιμέτωπους με μια ακόμη τεράστια 

πληγή για το Δήμο όπως οι ζωές που χάνονται αλλά κυρίως αυτές που 

καταστρέφονται τις νυχτερινές ώρες στους δρόμους της πόλης.  
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Βλέποντας τους καταγεγραμμένους αριθμούς για θανατηφόρα και σοβαρά 

τροχαία ατυχήματα την περίοδο 2010-2015 ξαφνιαζόμαστε δυσάρεστα με τον μεγάλο 

αριθμό δυστυχημάτων που λαμβάνουν χώρα το χρονικό διάστημα 00.00-07.00 παρότι 

αυτές τις ώρες κυκλοφορεί πολύ μικρότερος αριθμός οχημάτων απ’ ότι τις υπόλοιπες 

ώρες της ημέρας. Πιο συγκεκριμένα, το 2015 φαίνεται ξεκάθαρα πως αυτές τις ώρες 

έχουμε τα περισσότερα σοβαρά τροχαία ατυχήματα, απ’ τα οποία περίπου τα μισά 

αφορούν άτομα κάτω των τριάντα ετών. Υπάρχουν μάλιστα χρονιές που το ποσοστό 

συμμετοχής των ατόμων κάτω των τριάντα ετών σε θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία 

ατυχήματα τις ώρες μετά τα μεσάνυχτα φτάνει και το 89% όπως και συνέβη το 2013.  

Στην προσπάθεια μας λοιπόν να συνδέσομε τα τροχαία ατυχήματα με τη 

νυχτερινή διασκέδαση της πόλης, αναζητήσαμε περιπτώσεις με νεκρούς ή σοβαρά 

τραυματισμένους που να σχετίζονται με την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και 

προς μεγάλη μας έκπληξη βρήκαμε μονάχα δυο περιπτώσεις για την εξεταζόμενη 

περίοδο των έξη ετών, κάτι που είναι αδύνατον για πολλούς λόγους. Το πρόβλημα 

εξετάστηκε και εν τέλει εντοπίστηκε στο τμήμα στατιστικών της τροχαίας α’ 

Θεσσαλονίκης όπου δε γινόταν σωστή ενημέρωση των δεδομένων αφότου 

κατάφταναν τα αποτελέσματα των αιματολογικών από τους νεκρούς ή τους βαριά 

τραυματισμένους. Για παράδειγμα το φαινομενικό αίτιο για ένα τροχαίο ατύχημα 

μπορεί να είναι η υπερβολική ταχύτητα, αλλά αργότερα να αποδειχθεί ότι ο οδηγός 

έτρεχε γιατί ήταν υπό την επήρεια μέθης. Κατόπιν αυτών των πολύ χρήσιμων 

συμπερασμάτων διατυπώθηκαν οι εξής ρεαλιστικές και άμεσα υλοποιήσιμες 

προτάσεις  

Προτάσεις  

1. Περισσότερα αλκοτέστ κοντά σε περιοχές με μαγαζιά νυχτερινής 

διασκέδασης 

2. Μεγαλύτερη επιμέλεια στην καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων που 

αφορούν τροχαία ατυχήματα που σχετίζονται με την υπερβολική κατανάλωση 

αλκοόλ   

 

Η πρώτη πρόταση παίρνει ξεκάθαρα θέση απέναντι στο δίλλημα της οδικής 

ασφάλειας στου δρόμους της πόλης από τη μία και της σημαντικής οικονομικής 

δραστηριότητας ορισμένων νυχτεριών μαγαζιών από την άλλη. Τις βραδινές ώρες οι 

νέοι επιδεικνύουν υπερβάλλουσα επιπολαιότητα και ανευθυνότητα στους δρόμους 

της πόλης και η πολιτεία μέσω της τροχαία οφείλει να τους προστατεύσει αυξάνοντας 

τα αλκοτέστ κοντά σε μέρη που συνηθίζεται τις ώρες αυτές η κατανάλωση αλκοόλ.  

Η δεύτερη πρόταση είναι εξίσου σημαντική γιατί πρέπει άμεσα να δοθούν στο 

ζήτημα οι διαστάσεις που του αρμόζουν. Όσο οι στατιστικές δε δείχνουν τους 

πραγματικούς μεγάλους αριθμούς των ζωών που χάνονται και καταστρέφονται από 



97 
 

 
 
 

την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, δε θα μπορούμε να θορυβηθούμε αρκετά ώστε 

αύριο κιόλας να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα.  

 

3. Μοτοσικλέτες και τροχαία ατυχήματα  
 

Ένα ακόμη βασικό συμπέρασμα που προέκυψε από την μελέτη των Δ.Ο.Τ.Α 

για το δήμο Θεσσαλονίκης και των δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ είναι η ξεκάθαρη 

στροφή του κόσμου ,απ’ το 2010 και μετά, στις μοτοσικλέτες χωρίς ωστόσο να 

παίρνονται ταυτοχρόνως μέτρα που να διασφαλίζουν την ομαλή κυκλοφορία των 

οχημάτων, με αποτέλεσμα στους δρόμους των πόλεων οι μηχανές να ξεπετάγονται 

από παντού, χωρίς κανέναν έλεγχο και τάξη, και να έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης 

στα περισσότερα θανατηφόρα/σοβαρά τροχαία ατυχήματα στους δρόμους του Δήμου.  

Κάνοντας επίσης την παραδοχή ότι ο χρήστης μοτοσικλέτας είναι ξεκάθαρα 

πιο ευάλωτος σε οποιαδήποτε επαφή με το περιβάλλον του και σε ενδεχόμενο 

τροχαίο ατύχημα είναι πολύ πιο επιρρεπής σε σοβαρό τραυματισμό απ’ ότι ο οδηγός 

Ι.Χ, ερευνήσαμε και καταλήξαμε στην εργασία αυτή ότι ο πιο συχνός τραυματισμός 

στα τροχαία ατυχήματα είναι αυτός του κεφαλιού και για αυτό το λόγο καταλήξαμε 

στην παρακάτω πρόταση.  

Προτάσεις 

1. Να δοθούν κίνητρα στους χρήστες μοτοσικλετών ώστε να προμηθεύονται 

κράνη καλής ποιότητας και προστατευτικά ενδύματα, πχ μέρος της 

δαπάνης να καλύπτεται από ασφαλιστικούς φορείς   

 

Στόχος της παραπάνω πρότασης είναι να μειωθούν όσο το δυνατόν 

περισσότερο οι σοβαρές επιπτώσεις της εμπλοκής των μοτοσικλετών στα τροχαία 

ατυχήματα, καθώς έτσι θα μειωθούν σημαντικά και τα έξοδα περίθαλψης των 

τραυματισμένων, έξοδα που σε καμιά περίπτωση δε μπορούν να θεωρηθούν 

αμελητέα, αλλά αντιθέτως, μόνο κερδισμένη μπορεί να βγει η κοινωνία από ένα 

τέτοιο μέτρο που στοχεύει έμμεσα στη μείωση και του κοινωνικού και του 

οικονομικού κόστους των τροχαίων ατυχημάτων.  
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4. Ο ρόλος της πολιτεία και οι ευθύνες των πολιτών απέναντι 

στο ζήτημα των τροχαίων ατυχημάτων. 

 

Από τις προτάσεις μας γύρω από το σοβαρό αυτό ζήτημα δε θα μπορούσαν να 

λείπουν αυτές που επικεντρώνονται στο ρόλο της πολιτεία και τι μέτρα θα μπορούσε 

να λάβει ώστε από αύριο κιόλας να μειωθούν τα θανατηφόρα και σοβαρά τροχαία 

ατυχήματα, αλλά και τι θα πρέπει να αλλάξει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά στον 

τρόπο που αντιμετωπίζει την οδήγηση και γενικά την κυκλοφορία είτε ως οδηγός είτε 

ως πεζός. Για άλλη μια φορά θα τονιστεί εδώ η διάθεση που διαπνέει την εργασία 

αυτή για ρεαλιστική προσέγγιση του θέματος με συμπεράσματα και προτάσεις που 

κανένας να μην μπορεί να τα αγνοήσει είτε ως ανέφικτα είτε ως αναποτελεσματικά. 

Αμέσως παρακάτω ακολουθούν οι προτάσεις προς την πολιτεία και έπειτα οι ευθύνες 

που αναλογούν σε όλους εμάς τους πολίτες και δε πρέπει σε καμιά περίπτωση να 

λησμονούνται.  

 

Προτάσεις 

1. Στην ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης να εισέλθει η μελέτη των Δ.Ο.Τ.Α 

της τροχαίας ώστε να εντοπίζονται ‘’περίεργα’’ σημεία όπου με παρεμβάσεις 

(διαβάσεις, κόκκινοι σηματοδότες, προστατευτικά κιγκλιδώματα, ματάκια της 

γάτας κτλπ) να περιορίζονται τα τροχαία ατυχήματα και οι επιπτώσεις τους. 

2.  Χρίζει αναγκαία η αύξηση του δυναμικού της τροχαίας για να μειωθούν 

άμεσα τα τροχαία ατυχήματα, να σωθούν δεκάδες ανθρώπινες ζωές και να 

εξοικονομηθούν μεγάλα χρηματικά ποσά που δαπανούνται σε νοσήλια, 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αναπηρικές συντάξεις, επιδόματα, 

φυσιοθεραπείες, βοηθήματα κτλπ κτλπ 

3. Να διεξαχθούν αστυνομικές έρευνες γύρω από τον παράνομο χρηματισμό 

εξεταστών για την παροχή διπλωμάτων οδήγησης  

 

Και οι τρεις παραπάνω προτάσεις είναι εξίσου πολύ σοβαρές και 

προσεγγίζουν το ίδιο ζήτημα από διαφορετικής κατευθύνσεις. Οι δήμοι οφείλουν να 

εντοπίζουν τα κενά στις υποδομές που ‘’επιτρέπουν’’ σε συγκεκριμένα σημεία τα 

επαναλαμβανόμενα τροχαία ατυχήματα, οι αστυνόμευση πρέπει να παρθεί πολύ πιο 

σοβαρά καθώς οι ανάγκες είναι πολύ περισσότερες από το υπάρχον δυναμικό, με τις 

ελλείψεις αυτές να κοστίζουν στα δημόσια ταμεία πολύ περισσότερο απ’ ότι κάποιοι 

επιπλέον μισθοί για την αύξηση του προσωπικού της τροχαίας, και τέλος μία 

πρόταση που φαντάζει αυτονόητη αλλά κάθε άλλο παρά σοβαρά αντιμετωπίζεται με 
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αποτέλεσμα να βγαίνουν στους δρόμους επικίνδυνοι οδηγοί που απειλούν κάθε 

στιγμή τις ζωές των γύρων τους αλλά και τις δικές τους. 

 

Ευθύνες των πολιτών  

 

• Να μαθαίνουμε και να ακολουθούμε τους κανόνες (Κ.Ο.Κ) συνειδητά και με 

συνέπεια για την δική μας ασφάλεια αλλά και των γύρω μας.  

• Να αποτελούμε με τη συμπεριφορά μας παράδειγμα προς μίμηση, ιδίως για 

τους ανθρώπους του κοντινού μας περιβάλλοντος (οικογένεια, φίλοι, 

συνάδελφοι κτλπ), εμπνέοντας τους την αξία του σεβασμού και 

αποθαρρύνοντας τους για παραβατικές πράξεις.  

• Να είμαστε ενεργοί πολίτες. Να ενημερωνόμαστε, να ασκούμε κριτική και να 

διεκδικούμε διαρκώς το δικαίωμα μας σε μια βιώσιμη πόλη όπου η αξία της 

ζωής γίνεται σεβαστή απ’ όλους  

• Να μην περιμένουμε από την πολιτεία να δίνει λύσεις σε όλα. Αντιθέτως να 

αναγνωρίζουμε τη δύναμη που έχουμε σα κοινωνία και να προβαίνουμε σε 

πράξεις που θα καλύπτουν τα όποια κενά του συστήματος. (συγκέντρωση 

χρημάτων για καμπάνιες και ενέργειες όπως στοιχειώδεις οδικές κατασκευές, 

ενημερωτικές εκστρατείες, σχολικοί τροχονόμοι κτλπ 

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το πρόβλημα των τροχαίων ατυχημάτων έχει 

πολυδιάστατο χαρακτήρα και για την αντιμετώπιση τους χρειάζονται ταυτόχρονες 

δράσεις από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς όπως είναι το δημόσιο με τα αρμόδια 

υπουργία του, η τοπική αυτοδιοίκηση, η αστυνομία αλλά και ο καθένας πολίτης 

ξεχωριστά που έχει την λάθος εντύπωση ότι δεν αποτελεί μέρος του προβλήματος γι’ 

αυτό και δεν προσπαθεί να αλλάξει ο ίδιος αλλά περιμένει από όλους τους άλλους να 

κάνουν αυτό που δε μπορεί να κάνει ο ίδιος για τον εαυτό του.   
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