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Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

• H Ελλάδα καταλαµβάνει µία από τις χειρότερες θέσεις 
στη Ευρώπη στους νεκρούς από τροχαία ατυχήµατα.

• To κόστος των οδικών ατυχηµάτων στην Ελλάδα 
ξεπερνάει τα 2,5 δις € ετησίως.ξεπερνάει τα 2,5 δις € ετησίως.

• Εξέλιξη οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα

– 1996: 2.500 νεκροί

– 2004: 1.600 νεκροί

– 2009: 1.456 νεκροί

– Εκτίµηση για το 2010: 1.300 νεκροί

• Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 

(1ο: 2001-2005, 2o: 2006-2010, 3o: 2010-2020)



Ο ρόλος του ΣΕΣ στην 

αντιµετώπιση του προβλήµατος

• Ο ΣΕΣ είναι επιστηµονικός σύλλογος του οποίου τα µέλη 
είναι επαγγελµατίες του κλάδου µε  σπουδές πέραν της 
ανώτατης παιδείας, πανεπιστηµιακοί, µελετητές και ανώτατης παιδείας, πανεπιστηµιακοί, µελετητές και 
σύµβουλοι πολλών φορέων.

• Στόχος του ΣΕΣ είναι να παρέµβει στο δηµόσιο διάλογο 
και να συµβάλλει στην επίλυση του προβλήµατος της 
οδικής ασφάλειας µε την  εµπειρία και τη γνώση.



∆ράσεις του ΣΕΣ (1/2)

• Συµµετοχή στο Εθνικό Συµβούλιο Οδικής Ασφάλειας και 
κατάθεση αναλυτικών υποµνηµάτων µε τις προτάσεις 
του ΣΕΣ.

• Σύσταση Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Οδικής • Σύσταση Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Οδικής 
Ασφάλειας µε στόχο τη διαµόρφωση επιστηµονικά 
τεκµηριωµένων θέσεων και προτάσεων.

• ∆ιοργάνωση Πανελλήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας 
κάθε 4 χρόνια.

• Συνδιοργάνωση µε ΙΟΑΣ της «Πανελλαδικής Εβδοµάδας 
για την Οδική Ασφάλεια» και της εκστρατείας «Συµµαχία 
για την Ασφάλεια και τον Πολιτισµό στο ∆ρόµο».



∆ράσεις του ΣΕΣ (2/2)

• Συνδιοργάνωση µε Οργανισµό Οδικής Ασφάλειας ∆ήµου 

Αθηναίων της «Εκστρατείας ενηµέρωσης για την ασφαλή 

οδήγηση».

• Συνεργασίες µε ΕΜΠ, ΙΜΕΤ, Τροχαία και άλλους φορείς • Συνεργασίες µε ΕΜΠ, ΙΜΕΤ, Τροχαία και άλλους φορείς 

σχετικά µε την Οδική Ασφάλεια.

• Συνεργασίες για εκστρατείες ευαισθητοποίησης και 

καµπάνιες µε ινστιτούτα και εταιρείες.



Βασικές προτάσεις ΣΕΣ για την 

Οδική Ασφάλεια

1. Οδική Υποδοµή και Περιβάλλον (∆ίκτυο, 

Επιθεωρήσεις κ.λ.π)

2. Ειδικά µέτρα για αστικές περιοχές (Μείωση 

ταχύτητας, σήµανση, κ.λ.π)

3. Χρήστες Οδού (Κυκλοφοριακή αγωγή, εκπαίδευση 

οδηγών, κ.λ.π)

4. Θεσµικό Κανονιστικό Πλαίσιο (Στρατηγικό σχέδιο, 

συντονισµός, αστυνόµευση, χρηµατοδότηση, 

λογοδοσία, κ.λ.π)



Συµπεράσµατα

� Συστράτευση για τον Εθνικό Στόχο.

� Πολιτική βούληση είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για 
την επίλυση χρόνιων προβληµάτων.

� Η συναίσθηση από όλους της σοβαρότητας και της � Η συναίσθηση από όλους της σοβαρότητας και της 
κρισιµότητας του θέµατος της οδικής ασφάλειας.

� Η επικέντρωση σε συγκεκριµένους στόχους κάθε φορά 
µε αξιολόγηση του εκάστοτε αποτελέσµατος.

� Ο ΣΕΣ αποτελεί ένα έµψυχο, έµπειρο επιστηµονικό 
δυναµικό που µπορεί να αξιοποιηθεί από το κράτος για 
την αντιµετώπιση του προβλήµατος της οδικής 
ασφάλειας.
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