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Τραυµατισµοί από τροχαίαΤραυµατισµοί από τροχαία
Κύριες αιτίες θανάτου ανά ηλικίαΚύριες αιτίες θανάτου ανά ηλικία

• 1η αιτία θανάτου για τις ηλικίες 15-29 χρόνων

• 2η αιτία θανάτου για τις ηλικίες 5-14
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• 3η αιτία θανάτου για τις ηλικίες 30-44

Πηγή: WHO (2008), Global Burden of Disease: 2004 update



Ποσοστά µείωσης νεκρών Ποσοστά µείωσης νεκρών (EU)(EU)
2001 2001 -- 20082008
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Συνέπειες ατυχηµάτωνΣυνέπειες ατυχηµάτων

• Ετήσια Εθνική επιβάρυνση: 2% του Α.Ε.Π.

• Για κάθε 1 άτοµο που χάνεται →→→→ 7 άτοµα θα  
χρειαστούν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη (πηγή: ΕΕ)
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χρειαστούν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη (πηγή: ΕΕ)

• Το κοινωνικό κόστος ατυχήµατος: 
µε νεκρό είναι ίσο µε περίπου 1.600.000 Ευρώ,  µε βαριά τραυµατία

περίπου 185.000 ευρώ και ελαφρά τραυµατία περίπου 36.000 Ευρώ
(πηγή: ΕΜΠ, 2006)

Στην Ευρώπη έξι στα δέκα θανατηφόρα εργατικά 
ατυχήµατα είναι τροχαία ατυχήµατα



Τι εννοούµε ως εργατικό ατύχηµα Τι εννοούµε ως εργατικό ατύχηµα 

στην Ελλάδαστην Ελλάδα;;

• Κάθε ζηµιογόνο για την υγεία του ασφαλισµένου, βίαιο
συµβάν, κατά την εκτέλεση εργασίας ή συνδεδεµένο µε αυτή
(Άρθρο 8, παρ. 4 & 34, παρ. 1 του Α.Ν. 1846/1951)

• Νοείται και το ατύχηµα που προκαλείται σε ασφαλισµένο µισθωτό
κατά τη διάρκεια της διαδροµής του προς ή από την εργασία
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κατά τη διάρκεια της διαδροµής του προς ή από την εργασία
του, µε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο κοινής χρήσης, µέσω όµως του
συνήθους δροµολογίου, αρκεί να υπάρχει πρόθεση µετάβασης ή
επιστροφής από την εργασία του.

• ∆εν πρέπει, όµως ο εργαζόµενος να έχει παρεκκλίνει από τη
συνήθη διαδροµή του ή να εµπλέκεται σε δραστηριότητα µη
σχετική.



5 Κύριες Κατηγορίες Εργασίας 5 Κύριες Κατηγορίες Εργασίας 

σχετιζόµενες µε το οδικό δίκτυο  σχετιζόµενες µε το οδικό δίκτυο  

• Επαγγελµατικές µεταφορές

• Οδηγοί οχηµάτων συντήρησης επισκευής οδικού 
δικτύου

• Ελεύθεροι επαγγελµατίες, τεχνικοί, παροχή  υπηρεσιών
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• Ελεύθεροι επαγγελµατίες, τεχνικοί, παροχή  υπηρεσιών

• Ταχυδιανοµείς

• Μετακινούµενοι προς και από την εργασία



Στον Κόσµο…Στον Κόσµο…

•Αγγλία: 20 θανατηφόρα συµβάντα την εβδοµάδα

• Γαλλία: 40% έως 60% των θανατηφόρων εργατικών 
ατυχηµάτων

• Η.Π.Α. & Σκανδιναβία: 20-25% των θανατηφόρων 
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• Η.Π.Α. & Σκανδιναβία: 20-25% των θανατηφόρων 
εργατικών ατυχηµάτων

• Καναδάς: περίπου 30% των θανατηφόρων εργατικών 
ατυχηµάτων

•Νέα Ζηλανδία: 0.9 νεκροί ανά 100.000 εργαζόµενους



Στην Ελλάδα… Στην Ελλάδα… 

• Σύµφωνα µε το Σ.ΕΠ.Ε. για το 2009 δηλώθηκαν 6.381
εργατικά ατυχήµατα.

• 18% αυτών ήταν τροχαία

• 113 ήταν θανατηφόρα αλλά δε διευκρινίζεται η αιτία
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• 113 ήταν θανατηφόρα αλλά δε διευκρινίζεται η αιτία
καθώς δε γίνονται αυτοψίες, τα νοσοκοµεία δεν τηρούν
ηλεκτρονικό φάκελο και οι εργοδότες δε καταγράφουν
τα ατυχήµατα

• Ο πραγµατικός αριθµός τροχαίων δυστυχηµάτων
µπορεί να είναι πολύ µεγαλύτερος



Κατηγορίες Υψηλού Κινδύνου (1/2)Κατηγορίες Υψηλού Κινδύνου (1/2)

• Επτά στα δέκα τροχαία εργατικά ατυχήµατα
συµβαίνουν σε δικυκλιστές εργαζόµενους στους τοµείς
ταχυδιανοµής (1 στους 4 έχουν δηλώσει ατύχηµα)

Που οφείλονται:
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Που οφείλονται:

• Κακή συντήρηση µοτοσυκλετών

• Απουσία εξοπλισµού και εκπαίδευσης

• Κυκλοφοριακές συνθήκες

• Άγχος εντατικοποίησης της εργασίας



Κατηγορίες Υψηλού Κινδύνου (2/2)Κατηγορίες Υψηλού Κινδύνου (2/2)

• Εργαζόµενοι µε κυκλικό ωράριο (Ιατρικό – Νοσηλευτικό 
προσωπικό, νυχτοφύλακες)

Αίτια πρόκλησης:
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Αίτια πρόκλησης:

• Παραβιάζεται ο φυσιολογικός κύκλος των βιολογικών ρυθµών

• Επηρεάζεται η σωµατική και ψυχική υγεία

• Κόπωση και Υπνηλία



Αίτια Τροχαίων ΑτυχηµάτωνΑίτια Τροχαίων Ατυχηµάτων

• Υπέρβαση του ορίου ταχύτητας 
• Κατανάλωση οινοπνεύµατος και ουσιών
• Παραβίαση σήµανσης και ιδιαίτερα STOP και κόκκινου σηµατοδότη
• Αντικανονική προσπέραση και κίνηση στο αντίθετο ρεύµα    
κυκλοφορίας
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κυκλοφορίας
• Απόσπαση συγκέντρωσης προσοχής και χρήση κινητού τηλεφώνου
• Μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους
• Στρες και βιασύνη 
• Κούραση και υπνηλία
• Ηλικία και φαρµακευτική αγωγή
• Μη εφαρµογή των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας



Προτεινόµενες ∆ράσεις (1/2)Προτεινόµενες ∆ράσεις (1/2)

• Εισαγωγή της κουλτούρας της Οδικής Ασφάλειας στους 
εργαζόµενους από τις εταιρείες.

• ∆ιαµόρφωση προγραµµάτων και παροχή εκπαιδευτικής 
διαδικασίας µε τη συµµετοχή φορέων κρατικών και µη.
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διαδικασίας µε τη συµµετοχή φορέων κρατικών και µη.

• Καλύτερη πληροφόρηση, εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών, 
διαχείριση των θεµάτων της Οδικής Ασφάλειας εντός της 
εταιρείας

• Εκστρατείες συνειδητοποίησης – Καµπάνιες κατά τη διάρκεια 
εταιρικών εκδηλώσεων 



Προτεινόµενες ∆ράσεις (2/2)Προτεινόµενες ∆ράσεις (2/2)

•Οργάνωση workshops και εξειδικευµένης εκπαίδευσης από 
ειδικούς της Οδικής Ασφάλειας

• Εταιρείες Χορηγοί ∆ράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας Οδικής 
Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής, εταίροι σε ΜΚΟ
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Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής, εταίροι σε ΜΚΟ

• Καλύτερα προγράµµατα εργασίας, συνθήκες εργασίας, σωστή 
χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση         Μείωση 
στρες, βιασύνης

Ενσωµάτωση της Οδικής Ασφάλειας στα στρατηγικά σχέδια 
των εταιρειών µε την υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης



Οφέλη που απορρέουν από τις Οφέλη που απορρέουν από τις 

δράσεις & τη µείωση των δράσεις & τη µείωση των 

τροχαίων συµβάντων (1/2)τροχαίων συµβάντων (1/2)

• Λιγότερες εργατοηµέρες απώλειας λόγω τραυµατισµών

• Μείωση κινδύνου ασθενειών 

• Μειωµένο stress και βελτιωµένο ηθικό
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• Μικρότερη ανάγκη για έρευνες και γραφειοκρατικές   

διαδικασίες µετά από ατύχηµα

• Απώλεια χρόνου λόγω ανακατανοµής της εργασίας



Οφέλη που απορρέουν από τις Οφέλη που απορρέουν από τις 

δράσεις & τη µείωση των δράσεις & τη µείωση των 

τροχαίων συµβάντων (2/2)τροχαίων συµβάντων (2/2)

• Λιγότερα εταιρικά οχήµατα για επισκευές

• Μείωση κόστους ασφάλισης λόγω καλύτερων οδηγικών

προτύπων
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• Λιγότερες απώλειες για συναλλαγές και επιχειρηµατικές

ευκαιρίες και κατά συνέπεια, µείωση κινδύνου να

ζηµιωθεί η “καλή φήµη” των επιχειρήσεων



Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα P.R.A.I.S.E. P.R.A.I.S.E. 
(Preventing Road Accidents and Injuries for the (Preventing Road Accidents and Injuries for the 

Safety of EmployeesSafety of Employees))

Στόχος: η ανάπτυξη γνώσης σχετική µε την εργασία και την

Οδική Ασφάλεια.

• Να επισηµάνει την ανάγκη για τη λήψη µέτρων για την οδική

ασφάλεια και να παρέχει την τεχνογνωσία στους εργοδότες.
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ασφάλεια και να παρέχει την τεχνογνωσία στους εργοδότες.

• Να παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές των «πρωτοπόρων»

της οδικής ασφάλειας



� Ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση του κοινού καθώς και βελτίωση της δηµόσιας πληροφόρησης 
στα θέµατα της οδικής ασφάλειας

� Προώθηση της ασφαλούς οδήγησης και της ευγένειας στο δρόµο

� Προστασία των ευπαθών χρηστών του δρόµου (παιδιών, δικυκλιστών, ηλικιωµένων και ΑΜΕΑ) 

� Αύξηση της κατανόησης µεταξύ διαφορετικών οµάδων χρηστών του οδικού δικτύου (π.χ. οδηγοί 

AActionsctions forfor VVulnerable,ulnerable, EElderly, lderly, NNovice drivers ovice drivers 
and road and road UUsers in sers in EEurope urope –– for traffic safetyfor traffic safety

AVENUEAVENUE
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� Αύξηση της κατανόησης µεταξύ διαφορετικών οµάδων χρηστών του οδικού δικτύου (π.χ. οδηγοί 
µοτοσυκλετών και αυτοκινήτων)

� ∆ηµιουργία πακέτου ενηµέρωσης προσαρµοσµένου στις ανάγκες των εταιρειών για τη µείωση 
των τροχαίων κατά τη διάρκεια και προς την εργασία.

� Προώθηση των NESTs ως βέλτιστης πρακτικής και σηµείου αναφοράς για φορείς και πολίτες,  µε 
απώτερο σκοπό την περαιτέρω «κλωνοποίησή» τους σε τοπικό επίπεδο 

� ∆ραστική µείωση των τροχαίων συµβάντων, θανάτων και τραυµατισµών στο δρόµο

ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ ∆ΡΟΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ



AVENUEAVENUE -- NN EE SS Ts Ts 
Networks & Education for Safety in Networks & Education for Safety in 

Traffic Traffic –– Παραδείγµατα καλών πρακτικώνΠαραδείγµατα καλών πρακτικών

Εξοµοιωτής οδήγησης
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Εξοµοιωτής οδήγησης
(Ισλανδία)

Πρόγραµµα 
Κυκλοφοριακής Αγωγής

(ΙΟΑΣ Ελλάδα)

Προσοµοιωτής ανατροπής
Roll over car (Σουηδία)

Αλκοόλ & Οδήγηση
(Βέλγιο)

Βάρος σύγκρουσης 
Collision weight

∆ίπλωµα ποδηλάτου 
(Γερµανία)

Εκπαίδευση τοποθέτησης 
παιδικού καθίσµατος

(Ισλανδία)
Νέοι σε δράση 

(Ελλάδα)



Σκοπός Σκοπός 
ΣτρατηγικοίΣτρατηγικοί ΆξονεςΆξονες

ΙΙ..ΟΟ..ΑΣΑΣ.. «Πάνος Μυλωνάς»«Πάνος Μυλωνάς»

www.ioas.gr

ΣτρατηγικοίΣτρατηγικοί ΆξονεςΆξονες

& & Πεδία ∆ράσεωνΠεδία ∆ράσεων



Η αρχή...Η αρχή...

www.ioas.gr



Το τέλος ...Το τέλος ...
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Όραµα - Αποστολή

Να εντείνουµε την ενηµέρωση και την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών,

αλλά και 

www.ioas.gr

αλλά και 

να κινητοποιήσουµε όλους τους φορείς του 
δηµόσιου & του ιδιωτικού τοµέα για την 
ΠΡΟΛΗΨΗ και εξάλειψη των τροχαίων 

δυστυχηµάτων...



Στρατηγικοί ΆξονεςΣτρατηγικοί Άξονες
& & πεδία δράσεωνπεδία δράσεων

Α. Γενική Πολιτική Οδικής Ασφάλειας
Συµβολή στην υιοθέτηση της Οδηγίας (2008/96/ΕΚ) για τη ∆ιαχείριση της 
Ασφάλειας των Οδικών Υποδοµών - Πρωτοβουλίες συντονισµού όλων των 
δηµοσίων φορέων που ασχολούνται µε τα θέµατα της οδικής ασφάλειας, 
συστηµατική καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των στοιχείων & των 
εφαρµοζόµενων µέτρων οδικής ασφάλειας 

Αναφορικά µε:
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εφαρµοζόµενων µέτρων οδικής ασφάλειας 
Β. Οδηγική Συµπεριφορά

Εκπαίδευση & συστηµατική ενηµέρωση µε στόχο τη βελτίωση της συµπεριφοράς 
των οδηγών, εφαρµογή του νόµου και την προστασία των ευπαθών χρηστών του 
δρόµου (πεζοί, Α.µ.Ε.Α., δικυκλιστές)

Γ. Υποδοµές
Εφαρµογή διεθνών πρακτικών για τη συντήρηση του υφιστάµενου οδικού 
δικτύου και υλοποίηση έργων που απαιτούνται για την αντιµετώπιση των 
επικίνδυνων θέσεων του οδικού δικτύου



Γενική Πολιτική Οδικής ΑσφάλειαςΓενική Πολιτική Οδικής Ασφάλειας
Ενεργός ΣυµµετοχήΕνεργός Συµµετοχή

• 2006: Μέλος του European Transport 

Safety Council

• 2010: Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη 

Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας του έργου 

και των προτάσεων του Ινστιτούτου
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• 2010: Mέλος του Εθνικού Συµβουλίου 
Οδικής Ασφάλειας

• Αδιάλειπτη συνεργασία µε ∆ηµόσιες 

Υπηρεσίες σχετικές µε την Οδική 

Ασφάλεια



ΟδηγικήΟδηγική Συµπεριφορά και ΕκπαίδευσηΣυµπεριφορά και Εκπαίδευση

Απρίλιος 2007: 
Έναρξη ενηµερωτικής καµπάνιας Οδικής Ασφάλειας µε 
τηλεοπτικά , ραδιοφωνικά µηνύµατα, καταχωρήσεις, 
αφίσες & banners που αγγίζουν τα καίρια ζητήµατα της:

Υπερβολικής ταχύτητας

Χρήσης ζώνης ασφαλείας και 
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Χρήσης ζώνης ασφαλείας και 
κράνους

Κατανάλωσης αλκοόλ κατά την 
οδήγηση

Προστασίας των παιδιών στο 
αυτοκίνητο 



Ενηµερωτική εκστρατεία για την Οδική Ασφάλεια (2010)

Μήνυµα: «Η υπεύθυνη οδήγηση είναι πολιτισµός»
Καµπάνια ενηµέρωσης πολιτών µέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου & 
κινηµατογράφου: Ζώνη/Κράνος, Ταχύτητα, Αλκοόλ
Σε συνεργασία µε την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

www.ioas.gr



Ενεργός ΣυµµετοχήΕνεργός Συµµετοχή

Μάρτιος 2009: Συγκρότηση Συµµαχίας για την Ασφάλεια και τον 
Πολιτισµό στο ∆ρόµο µε πρωτοβουλία του Ι.Ο.ΑΣ. µε

� Γνώση, εµπειρία και αφοσίωση στο στόχο

� ∆υνατούς συµµάχους & εταίρους κοινωνικής ευθύνης

www.ioas.grwww.ioas.gr

Άξονες ∆ράσεις Συµµετεχόντων:
Ασφαλής οδήγηση και κινητό: COSMOTE Α.Ε. 
Οικολογική Οδήγηση: ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.
Αλκοόλ και Οδήγηση: DIAGEO Hellas
Καλή Υγεία για ασφαλή οδήγηση: GENESIS Pharma A.E.
Παιδιά και Οδική Ασφάλεια: ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ Α.Ε. 
Εταιρικά Οχήµατα & Οδική Ασφάλεια: Lease Plan A.E.
Νέοι και Οδική Ασφάλεια: ΑΧΑ Ασφαλιστική



Εκδηλώσεις Εκδηλώσεις 
ΟδηγιΟδηγικκήή ΣυµπεριφοράΣυµπεριφορά & Ευγένεια στους ∆ρόµους& Ευγένεια στους ∆ρόµους

www.ioas.gr

ΜΕΤΡΟ-ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Ιούνιος 2009



www.ioas.gr



3η Πανελλαδική Εβδοµάδα Οδικής Ασφάλειας
Ενέργειες πανελλαδικά

Συνδιοργάνωση:

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

www.ioas.gr



Υποδοµές
Βελτιώσεις στην υποδοµή  και τον εξοπλισµό

www.ioas.gr

πριν... ...µετά



Υποδοµές Υποδοµές 
Επισήµανση επικίνδυνων θέσεωνΕπισήµανση επικίνδυνων θέσεων
Επισήµανση επικίνδυνων θέσεωνΕπισήµανση επικίνδυνων θέσεων

www.ioas.gr



Υποδοµές
Βελτιώσεις στην υποδοµή  και τον εξοπλισµό

∆ιάβαση πεζών στη Λ. Ποσειδώνος∆ιάβαση πεζών στη Λ. Ποσειδώνος
∆ιάβαση πεζών στην Καστέλλα Ευβοίας∆ιάβαση πεζών στην Καστέλλα Ευβοίας
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Μελέτη του Ι.Ο.ΑΣ. σε συνεργασία µε το ΥΠΕΧΩ∆Ε



Άλλες ∆ράσειςΆλλες ∆ράσεις
Εκδόσεις Ι.Ο.ΑΣ.Εκδόσεις Ι.Ο.ΑΣ.
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∆ιεθνές πιλοτικό πρόγραµµα ∆ιεθνές πιλοτικό πρόγραµµα 
για την ανάληψη δράσης στην Οδική Ασφάλειαγια την ανάληψη δράσης στην Οδική Ασφάλεια

Πρωτοβουλία Ι.Ο.ΑΣ.:Πρωτοβουλία Ι.Ο.ΑΣ.:

Προσκοπισµός και Οδική ΑσφάλειαΠροσκοπισµός και Οδική Ασφάλεια
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Μια πρωτοβουλία των

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», & 
Σώµα Προσκόπων στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία

Υπό την αιγίδα του ΟΗΕ
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Στόχοι προγράµµατοςΣτόχοι προγράµµατος

Αξιοποίηση των αρχών του Προσκοπισµού για τη βελτίωση
της οδικής ασφάλειας για τους νέους και την ευρύτερη
κοινότητα, µε συµµετοχή των αντίστοιχων φορέων
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Ανάπτυξη Παγκόσµιας Συµµαχίας για την Οδική Ασφάλεια
µέσω του Προσκοπισµού



www.ioas.gr



Μέλη & ΣυνεργάτεςΜέλη & Συνεργάτες
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“… ο άδικος χαµός ενός νέου ανθρώπου µε ηθικές αξίες, 
µε σεβασµό στον άνθρωπο και αγάπη για τη ζωή… 

η αρχή της ενεργού συµµετοχής ….»

Ας γίνει ...Ας γίνει ...
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Η Οδική Ασφάλεια µας αφορά Όλους! 

Είναι ζήτηµα ζωής, είναι ζήτηµα παιδείας!

Ας προσπαθήσουµε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ…



Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας

Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

www.ioas.gr

Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

Νεµέσεως 2, Αθήνα 112 53

Τηλ.: 210 8620150, Fax: 210 8620007

e-mail: info@ioas.gr


